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A GAMIFICAÇÃO COMO PRÁTICA DE ENSINO NA DISCIPLINA 

AUTOMAÇÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO 
 

Cenidalva Miranda de Sousa Teixeira1 

Silvestre Matos de Carvalho2 

 

Resumo: este estudo apresenta uma experiência na utilização da gamificação como 

prática de ensino nas atividades em sala de aula, durante a disciplina Automação de 

Unidades de Informação. Teve como objetivo verificar se essa ferramenta contribui para 

o incentivo a leitura e assimilação de conteúdo a partir de textos teóricos discutidos na 

referida disciplina, bem como identificar as diversas formas de sua aplicação na 

educação. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória e descritiva, pautada nos 

procedimentos técnicos da pesquisa bibliográfica para entender a ferramenta e o 

conteúdo a ser abordado, com vistas à construção do quiz. O campo de estudo foi a 

sala de aula da referida disciplina, cujos alunos foram divididos em três grupos. Para 

participar da atividade, Cada grupo usou um dispositivo móvel, neste caso o celular. 

Como resultado, observou-se que, além de incentivar a leitura, houve motivação e 

comprometimento dos alunos no despertar de um espírito competitivo entre os grupos. 

Concluiu-se que, ao trazer novas ferramentas para sala de aula, o professor consegue 

um envolvimento maior da turma e as aulas se tornam mais produtivas.  

Palavras-chave: Gamificação na educação. Gamificação em sala de aula. Automação de 

Unidades de Informação. Práticas de ensino.  

 

Abstract: this study presents an experience in the use of gamification as teaching 

practice in the classroom activities, during the course Automation of Information Units. 

The objective was to verify if this tool contributes to the incentive to read and assimilate 

content from the theoretical texts discussed in said discipline, as well as to identify the 

different forms of its application in education. The methodology used was the 

exploratory and descriptive research, based on the technical procedures of the 

bibliographic research to understand the tool and the content to be approached, with a 

view to the construction of the quiz. The field of study was the classroom of this 

discipline, whose students were divided into three groups. To participate in the activity, 

each group used a mobile device, in this case the cell phone. As a result, it was observed 

that, besides encouraging reading, there was motivation and commitment of the 
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students in the awakening of a competitive spirit among the groups. It was concluded 

that by bringing new tools to the classroom, the teacher gets a greater involvement of 

the class and the classes become more productive. 

Keywords: Gamification in education. Gamification in the classroom. Automation of 

Information Units. Teaching practices. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, as ferramentas tecnológicas estão cada vez mais presentes no cotidiano 

das pessoas, em especial o smartphone, o tablet, o notebook, o videogame, dentre 

outras. Essas ferramentas podem ser utilizadas no processo ensino aprendizagem e, 

consequentemente, na sala de aula, de acordo com a sua aplicabilidade. Nessa inserção 

de ferramentas tecnológicas na educação, tem-se falado muito na gamificação como 

uma alternativa para incentivar os alunos nas tarefas escolares. Entretanto, torna-se 

relevante esclarecer que: 

A gamificação corresponde ao uso de mecanismos de jogos aplicados 

em situações que não corresponde a jogos, ou seja, para solucionar 

problemas práticos ou ainda despertar engajamento entre um público 

específico pode-se utilizar elementos dos games (TONÉIS, 2017, p. 39). 

Burke (2015) complementa que ela ainda pode ser utilizada com a finalidade de 

desenvolver novas habilidades e comportamentos das pessoas, e aperfeiçoar a vidas 

dos indivíduos. Nesse contexto, a gamificação se apresenta como uma ferramenta que 

pode contribuir e auxiliar o professor nas suas estratégias de ensino.  

Alves (2018, p. 28) coloca que, “[...] além da preocupação dos docentes se apropriarem 

das tecnologias disponíveis e buscar novas metodologias, ainda há o fator acerca de 

qualquer tipo de ensino que seja empregado, a motivação do aprendiz”. O professor, 

como eterno aprendiz, busca no seu cotidiano acadêmico formas inovadoras para 

melhorar a sua metodologia de ensino. Nesse aspecto, torna-se imprescindível buscar 

novas ferramentas que o auxiliem nessa tarefa.  

A ideia de usar a gamificação na disciplina Automação de Unidades de Informação do 

Curso de Biblioteconomia justifica-se pela necessidade de vivenciar e exemplificar sua 

aplicação em sala de aula e, ao mesmo tempo, mostrar como deve ser construída a 

partir dos textos complementares das disciplinas. A intenção é fazer com que o aluno 

possa se interessar cada vez mais pelas leituras, bem como utilizar o seu próprio 

dispositivo móvel em sala de aula.  

A partir da questão norteadora “Será que as atividades de gamificação aplicadas em 

sala de aula podem influenciar na melhoria da assimilação do conteúdo e contribuir 

para formação de leitores?” construiu-se o seguinte objetivo geral: verificar se esta 

ferramenta incentiva a leitura e assimilação de conteúdo a partir de textos teóricos 
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discutidos na disciplina Automação de Unidades de Informação. Quanto aos específicos, 

têm-se: identificar as diversas formas de sua aplicação; escolher a ferramenta apropriada 

para construir o modelo de aplicação e aplicar a ferramenta em sala de aula. Aplicar a 

ferramenta com os alunos da disciplina de Automação de Unidades de Informação. 

Para atingir os objetivos propostos, utilizou-se a pesquisa exploratória e descritiva, 

pautada nos procedimentos técnicos da pesquisa bibliográfica e de campo. Para a 

construção da aplicação, utilizou-se a pesquisa em ambiente web e estudo da 

plataforma Socrative. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

A palavra gamificação tem origem inglesa do termo gamification, sendo ressaltada pelo 

programador e inventor britânico Nick Pelling, em 2002. Ele tinha convicção de que 

usando a mecânica dos jogos, no contexto da realidade das pessoas, estas seriam 

auxiliadas na solução de problemas (FADEL et al., 2014). Somente em 2010, o termo 

gamificação ganhou grande proporção no mundo, sobretudo quando as empresas 

passaram a utilizar sistemas de conquistas e recompensas em seus softwares, motivando 

seu quadro de funcionários para melhorar a sua produção e satisfação.  

Complementando a informação supracitada, Cardinale, Menezes e De Bortoli (2018) 

relatam em sua pesquisa que a gamificação surgiu dentro dos setores comerciais e de 

marketing, cuja finalidade era utilizar as ferramentas de games para criar premiação com 

cartões de acúmulo de ponto e/ou bonificações. O foco era qualificar o quadro de 

funcionários e promover o crescimento da produtividade dos mesmos. Os autores 

apresentam ainda os dados de utilização de gamificação por área, a saber: Ciência de 

Computação (39%); Educação (21%); Engenharias (14%); Economia (7%); Psicologia (6%); 

Ciência de Informação (3%); Saúde (3%) Comunicação (2%); e Ambiental (2%). Observa-

se que a gamificação ganhou destaque no meio acadêmico e por alguns profissionais 

das mais diversas áreas. 

Para Costa (2017, p. 13), gamificação é “a utilização de elementos de design de jogos 

eletrônicos em contextos não relacionados a jogos eletrônicos”. Percebe-se que a 

gamificação não é um jogo em si, mas faz uso das ferramentas dos games para 

proporcionar uma nova forma de transmitir conhecimento.  

De acordo com Kapp (2012), a gamificação se torna um método importante, na medida 

em que os métodos tradicionais vão perdendo força perante as novas gerações de 

educandos, as quais cresceram interagindo com os games.  

Dessa forma, utilizar atividades de gamificação em sala de aula se constitui em uma 

experiência que requer um estudo prévio e comprometimento do professor/mediador 

para criar (conhecer o conteúdo a ser explorado e a ferramenta adequada) e aplicar (o 
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público-alvo e as formas de acesso) a ferramenta, de modo que obtenha êxito. 

Já Burke (2015, p. 36), ao fazer referência ao conceito de Gartner sobre gamificação, 

coloca que é “o uso de design de experiências digitais e mecânicas de jogos para 

motivar e engajar as pessoas para que elas atinjam seus objetivos”. Esse engajamento e 

motivação fazem com que as pessoas realizem suas atividades com maior grau de 

felicidade, isto é, atingindo seu Estado de Flow.  

Para uma melhor compreensão do conceito de gamificação de Burke (2015), Alves (2018, 

p. 45) elaborou um quadro, mostrando conceitos sobre mecânica de jogos, design de 

experiência digital, gamificação, objetivo da gamificação e concentração da 

gamificação, conforme mostra o quadro 1. 

 

Quadro 1: Conceitos relacionados a gamificação 

Mecânica de jogos Descreve os elementos-chave que são comuns em 

muitos jogos, tais como pontos, distintivos ou 

placares. 

Design de experiência 

digital 

Apresenta a jornada que os jogadores terão de 

percorrer utilizando-se de elementos como: a 

sequência dos passos do jogo, o reconhecimento 

do ambiente e a decodificação do roteiro. 

Gamificação Método para engajar indivíduos digitalmente em 

vez de pessoalmente, o que significa que os 

jogadores irão interagir com computadores, 

smartphones, monitores portáteis e outros 

dispositivos digitais. 

Objetivo da gamificação Motivar as pessoas para que elas alterem seus 

comportamentos, desenvolvam habilidades ou 

estimulem a inovação. 

Concentração de 

gamificação 

Possibilitar aos jogadores atingir seus objetivos, e 

como consequência, a organização também atingirá 

os dela. 

Fonte: Alves(2018, p.45) 

 

Observa-se que estes cinco conceitos descrevem os diferentes conceitos relacionados a 

gamificação de forma mais clara. Convém ressaltar que o êxito das atividades 

gamificadas está relacionado ao conhecimento prévio a cerca do assunto, caso contrário 

pode haver um prejuízo ao aprendizado dos alunos.  

Na internet é possível identificar vários sites que dispõem de ferramentas para aplicação 

de gamificação, uma delas é o Professor Game, que inclui desde 2017 um podcast 
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semanal para exibir entrevistas com profissionais bem-sucedidos de design de jogos, 

gamificação e raciocínio de jogos. A ferramenta Professor Game foi criada pelo professor 

Rob Alvarez, um dos especialistas e defensor do uso de gamificação na educação. Ele 

foca suas ideias em experiências de aprendizado interativas e envolventes (ALVAREZ 

BUCHOLSKA, 2019). 

Nas diversas áreas, a gamificação tem se constituído como objeto de pesquisa, quer seja 

em trabalhos de conclusão de curso (COSTA, 2017), que seja em teses de doutorado 

(BRAZIL, 2017), favorecendo seu uso na educação. 

 

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória e descritiva, pautada nos 

procedimentos técnicos da pesquisa bibliográfica para entender a ferramenta e o 

conteúdo a ser abordado, com vistas à construção do quiz (importado do vocabulário 

inglês, corresponde ao nome de um jogo de questionários que tem como objetivo fazer 

uma avaliação dos conhecimentos sobre determinado assunto). 

Utilizou-se a plataforma Socrative no modo professor, por se tratar de  uma 

aplicação que permite elaborar questionários (preparação de testes, quizzes, etc.) para 

ser usada em sala de aula, e possibilita o  feedback em tempo real da aprendizagem do 

aluno. Por meio de um sistema de perguntas e respostas o professor acompanha em 

tempo real, as respostas dos alunos, observando a sua compreensão aos temas em 

estudo na sala de aula. Ela se constitui em uma ferramenta de apoio à aprendizagem. 

Além de proporcionar uma maior interatividade na sala de aula, motiva os alunos para 

as buscas das respostas entre eles. (SOCRATIVE, 2019) 

Foi criado um quiz composto por questões que envolviam o assunto da disciplina. 

As questões tinham como possibilidade de resposta as opções verdadeira ou falsa, 

múltipla escolha e questões abertas. O modo de escolha da pergunta ficou por conta 

do docente, que tinha a possibilidade de mesclar os três tipos no mesmo quiz. Vale 

lembrar que uma atividade podia ser compartilhada com outros docentes por meio do 

código de acesso. 

O campo de estudo foi a sala de aula da disciplina Automação de Unidades de 

Informação. Esta disciplina é ofertada no sétimo período do curso de Biblioteconomia 

da Universidade Federal do Maranhão e tem como objetivo geral fornecer aos alunos 

os conhecimentos sobre o processo de automação em unidades de informação, bem 

como a aplicação de recursos de informática em serviços executados por órgão de 

documentação e informação.   

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos da disciplina, que se dividiram em três 

grupos denominados G1, G2 e G3. 

A conexão e o acesso à plataforma Socrative se efetivou pelo dispositivo móvel, 

o celular. O grupo acessou o site do Socrative, entrou no modo aluno, colocou nome da 
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sala (que ficava visível na parte superior da interface) e criou um nickname ou nick (uma 

palavra em inglês que significa apelido, ou seja, uma forma de substituir o nome próprio 

de uma pessoa, muito usado na internet e no mundo digital). Para ter acesso à atividade, 

cada grupo escolheu uma cor.  

Como o assunto da unidade tratava de critérios para seleção e avaliação de 

software para bibliotecas, foram trabalhados, em forma de seminário, três textos sobre 

a temática (MARASCOS; MATTES, 1998; CÔRTE et al., 1999; CAFÉ; SANTOS; MACEDO, 

2001). Após a apresentação dos trabalhos, utilizou-se o texto de Côrte et al. (1999) para 

essa atividade específica, já que se tratava de um dos textos mais citados na literatura 

nacional sobre o assunto. Esse texto mostrou um esforço conjunto, realizado por 

bibliotecários e analistas de sistema da Presidência da República, para aprimorar a 

informatização de suas rotinas e serviços no ambiente da biblioteca.  

Do texto escolhido foram formuladas treze questões, as quais possuíam respostas 

de múltipla escolha, bem como afirmativas para verificar a sua veracidade. Convém 

ressaltar que os alunos não tinham conhecimento sobre o texto que seria trabalhado na 

atividade. 

Para cada questão respondida, o software atribuía uma imagem ao grupo, como 

foguete, urso, bicicleta, dentre outras. A atribuição de imagens foi avançando 

juntamente com a cor escolhida pela plataforma para cada grupo. Assim, todos os 

grupos tinham conhecimento da celeridade das respostas. Entretanto, avançar a 

imagem não representava que o grupo havia respondido de forma correta, apenas que 

havia finalizado a atividade primeiro. 

O relatório final, disponível ao professor, mostra os erros e acertos de cada grupo. 

O resultado fica armazenado no perfil do professor, onde pode ser gerado um relatório 

em formato PDF e/ou planilha do Excel. 

Para a construção da ferramenta e aplicação em sala de aula utilizou-se a parceria 

de um ex-aluno da referida disciplina, o qual, no momento, está elaborando uma 

pesquisa com aplicação prática em biblioteca escolar. 

Após a aplicação da atividade, os grupos responderam aos seguintes 

questionamentos: 1) Aponte os pontos positivos e negativos da atividade de 

gamificação utilizada em sala de aula; 2) A atividade de gamificação aplicada em sala de 

aula incentiva a leitura e, consequentemente, a formação de leitores?; 3) A atividade de 

gamificação aplicada em sala de aula pode influenciar na melhoria da assimilação de 

conteúdo? Se positivo, de que forma? 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como resultado do conteúdo da atividade, observou-se que os grupos G1, G2 e 

G3 tiveram os seguintes percentuais de acertos 86%, 76% e 68%, respectivamente. 



 

 

49 

Como foi utilizada pela primeira vez, os grupos explanaram que poderiam ter tido mais 

acertos, caso houvesse uma preparação prévia. Outro fator foi a pressa em terminar a 

atividade, mesmo assim o aproveitamento foi considerado bom considerando os 

diversos fatores citados. Observando os resultados contatou-se que o grupo que 

apresentou o texto escolhido como seminário, não obteve maior número de acertos nas 

questões.  

 Sobre os pontos positivos e negativos: 

a) Pontos positivos: atividade divertida, dinâmica, desafiadora, diferente que 

desperta a competitividade, interesse pela aula, facilita a aprendizagem 

desenvolve espírito de equipe, permite engajamento entre os componentes 

do grupo, facilita a interação, comunicação e é de fácil utilização. 

b) Pontos negativos: competitividade e aumenta ansiedade. 

Sobre o incentivo à leitura e, consequentemente, à formação de leitores, foram 

apontadas as seguintes respostas: 

a) a atividade de gamificação “serve como gatilho para que o aluno se interesse 

mais pela leitura, pois as atividades são elaboradas a partir de textos, e para 

responder precisa ter conhecimento do assunto, contribuindo assim para a 

formação de leitores”. 

b) a atividade de gamificação “incentiva a leitura e contribui para formação de 

leitores, pois existe o interesse em saber o conteúdo e acertar as respostas”. 

c) “para participar da atividade de gamificação, o aluno precisa ler para 

responder às atividades e, desta forma, contribuir para a formação de 

leitores”. 

Observa-se que os grupos foram unânimes em afirmar que a atividade possibilita 

a formação de leitores, pois o aluno se sente desafiado e procura fazer as leituras 

para que possa responder às atividades.  

Sobre a assimilação de conteúdo, todos os grupos afirmaram que a atividade de 

gamificação incentiva o aprendizado, ou seja, o aprender de forma dinâmica e 

participativa. Dessa forma, a assimilação do conteúdo acontece naturalmente. Por se 

tratar de uma atividade diferente do usual, desperta o interesse do aluno, sua autoestima, 

tornando a aula divertida e o conteúdo bem assimilado. Em complemento, os autores 

Kapp (2012) e Burke (2015) destacam a motivação e o engajamento como um dos pontos 

positivos na utilização de atividades gamificadas. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Observa-se o quanto as tecnologias modificaram as formas de interação e, 

consequentemente, o aprendizado. Nesse aspecto, o professor exerce um papel 

fundamental para canalizar o seu uso de forma apropriada. Ao realizar uma aplicação 
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com a utilização da gamificação em sala de aula, o aluno é direcionado para uma nova 

experiência, resultando um impacto positivo nas suas ações e reações. 

Como conclusão, pode-se afirmar que a gamificação passa a ter uma grande 

relevância para a sociedade e/ou para ciência, já que apresenta uma nova metodologia 

de transmissão do conhecimento e formação de novos leitores. 

Nesse sentido, observou-se que sua aplicação em sala de aula permitiu maior 

interação, interesse dos alunos, engajamento, motivação, compromisso com a 

aprendizagem e assimilação de conteúdo, além da facilidade no manuseio da 

ferramenta, conforme descrito pelos grupos. Ademais, permitiu que o professor fizesse 

o acompanhamento durante o processo. 
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RESUMO: Levando em consideração que nos tempos atuais as variadas tecnologias estão cada 

vez mais presentes de maneira onipresente no cotidiano social, principalmente na vida das 

crianças através de jogos, aplicativos e afins, o presente trabalho3 tem o objetivo de relatar a 

experiência de construção de um jogo educativo que ainda está em desenvolvimento em equipe 

multidisciplinar, a qual engloba discentes de Pedagogia e discentes do curso de Sistemas de 

Informação e Engenharia da Computação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, 

através de um projeto do Núcleo de Estudos em Tecnologias Informáticas e Comunicacionais 

na Educação (NETIC) com o Laboratório de Games Educativo (LAGE). Afim de transmitir 

conhecimento através do jogo, conceitos, períodos e acontecimentos históricos, geográficos 

sobre a história de Marabá, um município de pequeno porte localizado no sudeste do Pará e 

alguns conceitos matemáticos mais ligados à geometria e reconhecimento de ângulos seguindo 

as normas legais de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo o público 

alvo almejado do projeto, os alunos da educação básica do Fundamental I, mais precisamente 

do quinto ano. A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa relacionada ao 

embasamento teórico para a elaboração do jogo, a divisão de equipes para a elaboração de 

etapas do jogo e uma pesquisa quantitativa e qualitativa relacionada ao que consta na Base 

Nacional Comum Curricular.  

Palavras-chave: Jogo educativo; Conhecimento; Pedagogo; Tecnologia.  

 

INTRODUÇÃO 

A troca de conhecimentos em contextos educacionais escolares no Brasil, pelo o que se 

tem comprovação em documentos legais, começou a acontecer depois de quarenta e nove anos 

(1549) que os Portugueses chegaram ao Brasil, tendo como mediadores os jesuítas, os quais 

faziam o trabalho de catequizar os habitantes Nativos do Brasil, ensinando-os a ler e escrever 

através do cristianismo, tendo a bíblia sagrada como sua principal ferramenta de ensino. 

 
3 O presente artigo tem origem nos resultados parciais do projeto denominado “Estudo e Implementação 

de Tecnologias Interativas na Educação”, coordenado pelo Prof. Dr. Manoel Ribeiro Filho e pela Prof. Dra. 

Letícia Souto Pantoja.  
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Passando-se alguns séculos, o Brasil passou pelo processo de implantação do regime 

imperial, após a obtenção da independência do mesmo em 1822. Dois anos depois, houve a 

criação da primeira escola pública do Brasil, como consta na primeira constituição brasileira: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos cidadãos brasileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é 

garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte:  

[...]  

XXXII – A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos.  

XXXIII – Colégio e universidades onde serão ensinados os elementos das 

Ciências, Belas-Artes e Letras (BRASIL, 2001a, p. 103). 

Em 1945 no Brasil, no século XX, quase meio século após a implantação do regime 

republicano, a sociedade encontrava-se em uma realidade urbano-social, assinalando-se nesse 

período a expansão da escola do ensino fundamental. No final do mesmo século, ao mesmo 

tempo que a educação foi avançando, tecnologias de variados tipos, tamanhos e utilidades 

foram surgindo mundo a fora. Logo, percebeu-se a possível junção do dito “útil ao agradável”, 

onde os jogos eletrônicos que foram utilizados por muito tempo como forma de lazer e 

entretenimento, adquiriram forte importância e influência na educação escolar das crianças, 

como afirma Lerner (1991):  

[...] por muitos anos os jogos têm sido usados apenas para diversão, mas só 

recentemente têm sido aplicados os elementos estratégicos de jogos em 

computadores com propósitos instrutivos (LERNER, 1991, p.59). 

Atualmente, é notório os avanços que os sistemas escolares alcançaram em suas práticas 

pedagógicas em prol do ensino/aprendizagem, principalmente no âmbito do ensino 

fundamental, etapa em que as crianças muitas vezes encontram dificuldades para manter 

concentração nas aulas; principalmente naquelas que não são atrativas e, consideradas 

monótonas. 

 No município de Marabá, sudeste do Pará, tendo em vista que a atuação dos professores 

na sala de aula ainda se dá de forma tradicional, utilizando-se basicamente materiais didáticos 

habituais (lousa, giz, cadernos, lápis de cor, livros impressos), o projeto veio com o propósito de 

inserir pedagogos em formação no processo de criação de um game eletrônico de cunho 

educativo, com o objetivo de estimular a constituição de um processo de ensino e aprendizagem 

mais cativante, promovendo o conhecimento de forma divertida, diferenciada e criativa.  

O jogo de computador desenvolvido se passa em lugares representativos, turísticos e 

específicos da cidade referida, tendo como público usuário os alunos do quinto ano - 

Fundamental I; considerando-se que o jogo além de ser uma ferramenta de fácil socialização 

entre as pessoas, é também histórica, consoante reflete Murcia (2005): 

O jogo é um fenômeno antropológico que se deve considerar no estudo do ser 

humano. É uma constante em todas as civilizações, esteve sempre unido à 

cultura dos povos, à sua história, ao mágico, ao sagrado, ao amor, à arte, à 

língua, à literatura, aos costumes, à guerra. O jogo serviu de vínculo entre 

povos, é um facilitador da comunicação entre os seres humanos (MURCIA, 

2005, p. 09). 
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O jogo foi pensado para trabalhar com os educandos conteúdos de três disciplinas, 

sendo elas: matemática, destacando-se a unidade temática de geometria e ângulos; história 

local, em que se explora a formação da população (migrações, povos, ocupações populacionais), 

o patrimônio histórico/ cultural (material e imaterial); os modos de ocupação da cidade 

(expansão territorial da velha marabá), e geografia regional, através de desafios que permitem 

ao educando calcular distâncias (localização espacial, direção, representação da cidades e do 

espaço urbano). Paralelamente, o jogo permite trabalhar transversalmente questões do mundo 

no trabalho/trabalho e educação tecnológica, natureza, ambientes e qualidade de vida 

(enchentes, ocupações territoriais). 

No contexto dos conteúdos trabalhados, levou-se em consideração cada período 

histórico da cidade de Marabá, desde sua fundação, ciclos econômicos e as diferentes formas 

de exploração da natureza e do trabalho articuladas nesses períodos. 

 Inserir o pedagogo, principalmente em formação, é de fundamental importância no 

desenvolvimento de um jogo de cunho educativo, uma vez que é o professor que utilizará o 

jogo em sala de aula, sendo este o sujeito que primeiramente se apropria de conhecimentos 

cognitivos que são transmitidos aos alu nos. Não obstante, ao se optar pela participação de 

pedagogos em formação (graduandos do curso de Licenciatura em Pedagogia), busca-se 

oferecer um tipo de experiência formativa indispensável à construção de uma identidade 

docente articulada as mais recentes demandas educacionais. Como assegura Antunes (2001, 

p.32): “[...] é importante que o professor conheça outras estratégias de ensino e saiba alterná-

las com a aula expositiva, da mesma forma que um mecânico seleciona a ferramenta certa para 

consertos específicos.” 

 

OBJTIVO GERAL 

Desenvolver um jogo eletrônico educativo com conteúdos matemáticos, geográficos e 

históricos em contextos regionais, utilizando artefato culturais da região e cidade, de acordo 

com as normais da BNCC para proporcionar conhecimento para crianças do quinto ano do 

fundamental 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Destacar a importância de pedagogos em formação participarem da criação de jogos 

eletrônicos educativos, visto que são os educadores que dominam a área de saber e o 

que deve ser ensinado. 

➢ Proporcionar conhecimento através do jogo dentro das dez competências gerais da Base 

Nacional Comum Curricular. 

➢ Mostrar como é possível desenvolver um jogo interdisciplinar com profissionais de áreas 

distintas trabalhando de maneira multidisciplinar. 

➢ Usar o espaço físico do município de Marabá como cenário recreativo no contexto 

educativo e tecnológico. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia para o desenvolvimento do projeto foi de abordagem colaborativa, uma 

vez que a equipe foi formada por graduandos e docentes de diferentes áreas (pedagogia, 
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história, engenharia da computação e sistema de informação), os quais dividiram-se em grupos 

para dispor de um material em prol de uma mesma finalidade, a educação.  No que afirma 

Ibiapina (2008):  

[...] a forma de realizar a investigação baseada na perspectiva da emancipação 

não consiste em melhorar o debate educativo e depois melhorar a educação. 

Esses aspectos estão entrelaçados e devem acontecer, concomitantemente, por 

meio de ação emancipatória. Um dos princípios a considerar nessa prática de 

pesquisa, é investigar a própria ação educativa, nela intervindo. 

Também houve uma abordagem qualitativa, como aponta Bogdan & Biklen (1994): 

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico que 

agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características. Os dados recolhidos são designados pos qualitativos, o que 

significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas, e de complexo tratamento estatístico. As questões a investigar não 

se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, 

formuladas com o objetivo de responder a questões prévias ou de testar 

hipóteses.( BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 16.) 

 

Neste contexto, os discentes foram divididos em três grupos sendo eles:  

Grupo 1: Pesquisa e contextualização  

Grupo composto por seis participantes, onde todos eram estudantes de pedagogia, pois a 

função era utilizar os conhecimentos pedagógicos obtidos no curso, pesquisar as normas da 

BNCC, no que se aplicava relacionado ao jogo, as competências das mesmas para cada disciplina 

a ser trabalhada no jogo para a série público alvo. 

Grupo 2: Enredo Grupo composto por nove participantes, onde foi criada a história do jogo, os 

perpasses, como o jogo acontece, de que forma começa e termina, os obstáculos, os objetivos 

de cada missão do mesmo, de acordo com os resultados fornecidos pelo grupo 1.   

Grupo 3: Modelagem 

Grupo composto por seis participantes, os quais foram responsáveis pela criação dos 

personagens, pesquisar imagens dos bairros, praças e outros locais nos quais o jogo se passa. 

Grupo 4: Narração  

Grupo responsável por narrar a história dentro do jogo, para o jogador ir entendo o processo, 

qual o contexto, o que ser feito durante as missões. 

É de extrema importância enfatizar que em todos os grupos haviam no mínimo dois 

discente de pedagogia, com o objetivo de que vivenciassem a experiência da criação do jogo 

em todos os contextos presentes.  

Após a elaboração do projeto base do jogo, definidas suas regras e seus comandos, 

também foram estudados por todos o material produzido pela equipe de contextualização.  

Posteriormente, após elaborada a primeira fase do jogo, todos os participantes da 

equipe multidisciplinar de trabalho procederam a testagem do jogo, na medida em que se 

considera que o game precisa ser interpretado também pelos elaboradores; para os quais torna-

se fundamental entender sua própria obra, percebendo as suas falhas e o que precisa ser 
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modificado para o jogo começar a ser testado nas escolas e obter um melhor resultado em seu 

produto final, como salienta Moura (2018): 

Existem também três formas de adquirir conhecimentos sobre jogos: estudando 

a concepção, as regras e a mecânica do jogo. Para obter um grau maior de 

sucesso nas pesquisas com jogos eletrônicos seria necessário aliar a análise à 

experiência prática de jogo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quadro 1: Competências matemáticas que abordadas no jogo. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA – FUNDAMENTAL I – BNCC 

Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações 

de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui 

para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, 

inclusive com impactos no mundo do trabalho. 

 

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 

argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e 

atuar no mundo. 

 

Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 

Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do 

conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 

conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 

soluções. 

 

Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas 

sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações 

relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos 

convincentes. 

 

Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não 

diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar 

conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de 

texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como 

fluxogramas, e dados).  

 

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e 

desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para 

problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma 

determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 
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Fonte: Deed/BNCC/MEC. Base Nacional Comum Curricular, Competências Específicas de Matemática – 

Fundamental I 

 

Quadro 2: Competências de geografia que são abordadas no jogo. 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA – FUNDAMENTAL I – BNCC 

Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e exercitar 

o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. 

 

Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a 

importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos 

fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. 

 

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico 

na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, 

conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. 

 

Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, 

de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que 

envolvam informações geográficas. 

 

Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o 

mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar 

ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem 

conhecimentos científicos da Geografia. 

 

Fonte: Deed/BNCC/MEC. Base Nacional Comum Curricular, Competências Específicas de Geografia – 

Fundamental I 

 

Quadro 3: Competências de história que são abordadas no jogo. 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA – FUNDAMENTAL I – BNCC 

Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 

transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo 

do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo 

contemporâneo. 

 

Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos 

de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem 

como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. 
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Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 

interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 

exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. 

 

Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com 

relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e 

seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes 

populações. 

Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 

historiográfica. 

 

Fonte: Deed/BNCC/MEC. Base Nacional Comum Curricular, Competências Específicas de História – 

Fundamental I  

Os quadros supracitados, resultam da pesquisa dos pedagogos em formação com 

substrato na Base Nacional Comum Curricular, que engloba as competências do ensino e 

aprendizagem nas instituições escolares desde o ano de 2017, as quais levaram os estudantes a 

pensarem estratégias e metodologias para que as competências sejam vivenciadas, tendo em 

foco que o jogo não fosse nem muito recreativo ou exclusivamente educativo, mesclando-se 

esses dois âmbitos, na medida em que é necessário que haja um equilíbrio entre estas 

dimensões para que o resultado esperado entre o público alvo, seja positivamente alcançado.  

De acordo com a vivência e questionários passados aos participantes sobre a experiência, 

foi percebido que ainda há um certo bloqueio na interação do pedagogo com outras áreas de 

conhecimentos, especialmente aquelas oriundas dos cursos tecnológicos; notando-se alguma 

resistência por parte dos graduandos de pedagogia em submeter-se a aprendizagem de 

conteúdos mais ‘tecnológicos’ e/ou ‘técnicos’ voltados para o manuseio de softwares de 

elaboração de games e modelagem de cenários.  

Por outro lado, também foi notado dificuldades para sistematização e manuseio da 

tecnologia com finalidades educacionais, uma vez que no curso de Pedagogia, os discentes não 

estão habituados a explorar essa ferramenta tão didática e atual que também precisa estar na 

sala de aula. 

Tais constatações, ainda que iniciais, levam a reflexão que embora se mostre fundamental 

a participação e pedagogos em equipe multidisciplinar de GDD (Game Design Document) a 

mesma é dificultada pela inexistência do foco na utilização da tecnologia como ferramenta 

educativa no currículo de formação inicial do pedagogo. 

Todavia, a escola necessita ser tão contemporânea quando a tecnologia, verificando-se 

que é possível juntar essas duas ferramentas que fazem parte da sociedade em prol de uma 

mesma finalidade, mantendo-se tem-se um professor informado, reflexivo, criativo e inovador 

nas suas práticas escolares. 
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Imagens da primeira parte do jogo que acontece em cenário local, na época 

contemporânea 

  
Imagem 1: Parte de início do jogo, onde mostra a 

cidade de Marabá como um todo   

Imagem 2: A primeira parte, onde é atualmente a 

Praça São Félix de Valoá – Patrimônio Histórico da 

cidade de Marabá. 

 

  
Imagem 3: Orla de Marabá, onde o(a) jogador(a) 

tem a missão de encontrar no local as formas 

geométricas solicitadas. 

 

Imagem 4: Enquanto o jogador tenta cumprir a 

missão solicitada, aparece a “Porca da Bobes”, 

protagonista de uma lenda regional para 

atrapalhá-lo em seu objetivo.  

 

  
Figura 5: Para o(a) jogador(a) conseguir recuperar 

suas vidas retiradas pela Porca, precisa pegar as 

pipocas na orla, local onde é comum a venda das 

mesmas. 

 

Figura 6: Imagem ilustrativa da praça onde 

consta a Igreja São Félix e a Biblioteca Municipal, 

patrimônios históricos da cidade de Marabá. 
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Fonte: O próprio jogo 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto foi visto como um passo inicial para o conhecimento de novas práticas 

pedagógicas que fogem do tradicionalismo, sendo um ponto de partida para ideias e ações 

futuras que proporcionem aos pedagogos em formação, a aquisição de habilidades e 

competências no uso de tecnologias como ferramentas educacionais. 

Assim, pretende-se que o desenvolvimento desse jogo educativo sirva para a abertura de 

novos espaços, nos quais os professores que o utilizarão possam reconhecer seu leque de 

oportunidades de metodologias de ensino não tradicionais. 
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RESUMO: Trata-se de um estudo sobre a formação docente e as novas tecnologias, faz uma 

análise sobre o novo perfil do profissional docente da Educação Básica em meio aos desafios  

da sociedade atual. Aborda as mídias digitais como suportes presentes no processo ensino 

aprendizagem trazendo uma abordagem  das  políticas  educacionais,  destacando  a  Lei  de  

Diretrizes  e  Bases  da  Educação Nacional- LDBEN e o recente documento oficial Base 

Nacional Curricular Comum  – BNCC, onde à luz  desses  documentos  analisa  o  que  estes  

trazem  sobre  a  temática,  correlacionando-as  com  a formação dos professores. O estudo 

foi dividido em três seções, a primeira analisará a educação e mídias, a segunda fará uma 

análise sobre um novo perfil do professor diante da sociedade atual, e a terceira analisará 

algumas políticas educacionais no viés das tecnologias educacionais. 

Palavras – chave: formação docente, novas tecnologias, educação básica, prática 

docente 

 

ABSTRACT: This is a study on teacher training and new technologies, analysis of the new 

profile of the primary education  professional  in  the  midst  of  the  challenges  of  today´s  

society.  Discusses  media  and technologies  a  present  media.  In  the  teaching  learning  

process  bringing  na  approach  to  the educational polices,Highlighting the National 

Educationbguidelines and Basesactc  - LDBEN, and the recent  official  document  Common  

National  Curriculum  Base  –  BNCC,  where  in  the  light  of  these documents analyzes what 

they bring about the theme by coring them with the teacher’s education.The study was divided 

into three sctions, the first sectionwill analyze education and media, the second will analyze 

educational polices in the bias of educational technologies. 

 

Keywords: Teacher training,new Technologies, basic education, teaching pratice 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Um profissional com múltiplas competências, ativo, criativo, colaborativo e que  

domine  os  recursos  tecnológicos  é  o  que  a  atual  sociedade  globalizada  e conectada  

exige.  As  Novas  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação-TIC’s, 

presentes em todos os espaços sociais, modificam a cada momento as relações de  

 
4  
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negócios e profissionais, os processos de automação tecnológica também chegaram em todos 

os espaços, incluindo a escola. 

Os  cursos  de  formação  de  profissionais  de  diferentes  áreas  cada  vez mais 

estão se apropriando e inserindo as tecnologias de informação e comunicação como forma 

de inserção e apropriação destas tecnologias com o aprendizado. 

A área educacional, na base da sociedade da formação e emancipação humana,  

não  pode  ignorar  essa  realidade  tecnológica  e  vem  incorporando-  a gradualmente. 

Inicialmente na modalidade de Educação a Distância (EAD) em suas atividades  didático-

pedagógicas,  atendendo  a  um  grande  número  de  pessoas  e democratizando  o  acesso  

ao  conhecimento  e  atualmente  presente  em  todos  os níveis de educação. 

O  emprego  das  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação  no processo 

ensino-aprendizagem propiciam mudanças na forma de ensinar-aprender, precisando  ser  

compreendida  como  uma  dimensão  de  uma  pedagogia  que  possa contribuir   para   a   

re(significação)   do   processo   educativo,   e   até   mesmo,   para mudanças  paradigmáticas  

que  superem  a  escola  tradicional.  Nesse  processo,  o papel do professor se redimensiona 

e cada vez mais esse profissional amplia suas competências e não mais visto como apenas 

“supervisor das aulas de laboratório de informática”,  pelo  contrário,  se  tornou  um  

profissional  com  interativo,  onde  fazer  o uso  da  tecnologias  e  direcionar  seu  uso  no  

processo  de  ensino  é  condição indispensável para ser um bom profissional. 

Diante  disso,  analisaremos  como  o  professor  está  se  apropriando  das novas  

tecnologias  na  sua  prática  educativa,  como  as  políticas  para  a  Educação Básica abordam 

a temática e como o profissional pode renovar sua profissão diante das novas demandas 

sociais. 

 

Dividimos   esta   abordagem   em   três   seções,   a   primeira   analisará   a 

educação  e  mídias  digitais,  segunda  fará  uma  análise  sobre  um  novo  perfil  do professor  

diante  da  sociedade  atual,  e  a  terceira  analisará  algumas  políticas educacionais no viés 

das tecnologias educacionais. 

 

2 MÍDIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO 
 

A  educação  envolvendo  mídias  digitais  pode  ser  feita  em  todas  as 

modalidades  ensino,  muitas  escolas  já  sabendo  das  potencialidades  das  mídias 

educacionais  já  fazem  uso.  Vale  salientar  que,  as  crianças  de  0  à  5  anos,  pela 

especificidade   de   suas   necessidades   de   desenvolvimento   e   socialização,   é 

imprescindível  o  contato  físico,  da  interação,  e  do  cuidado,  entretanto  todas  as 

modalidades de ensino já utilizam mídias, incluindo a educação infantil. 

Na sociedade da informação, o professor transitou da mídia clássica para a mídia 

on-line 

 

A  mídia  on-line  faz  melhor  a  difusão  da  mensagem  e  vai,  além  

disso:  a mensagem  pode  ser  manipulada,  modificada  à  vontade  
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"graças  a  um controle total de sua microestrutura [bit por bit]". 

Imagem, som e texto não têm materialidade fixa. Podem ser 

manipulados dependendo unicamente da opção crítica do usuário ao 

lidar com mouse, tela tátil, joystick, teclado, etc. (LEVY, 1998, p. 51). 

A  utilização  das  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação  traz consigo  

novas  técnicas,  metodologias  e  reflexões  que  vão  sendo  aprimoradas  ao longo do tempo, 

pois, de certa forma, estamos no centro de uma transformação, e por  este  motivo,  não  

conseguimos  vislumbrar  as  consequências  que  virão  em  um futuro  próximo,  mas  com  

certeza  notamos  que  a  figura  do  professor  está  sendo mudada,  não  mais  sendo  aquele  

que  simplesmente  forma,  mas  que  ao  formar, estará continuamente modificando e 

construindo seu processo de formação.O   professor   além   de   conhecer   o   conteúdo   que   

será   ministrado,   a tecnologia utilizada e os meios de interação disponíveis por essa 

tecnologia, deverá mobilizar a comunidade em torno do aprendizado individual, e terá 

também que ser um   comunicador,   sensível   às   necessidades   tecnológicas   de   seus   

alunos, estimulando a troca de conhecimento, fazendo-os interagir de forma intensa. 

É  importante  pontuar  que  o  aluno  ao  utilizar  as  mídias  digitais,  no ambiente  

escolar,  na  prática  que  permite  um  equilíbrio  entre  as  necessidades  e habilidades   

individuais   e   as   do   grupo   de   forma   presencial   e   virtual.   Nessa perspectiva, é 

possível avançar rapidamente, trocar experiências, esclarecer dúvidas e inferir resultados. 

Para Silva 2003, p,93, 
 

Na  cibercultura,  ocorre  a  transição  da  lógica  da  distribuição  

(transmissão) para  a  lógica  da  comunicação  (interatividade).  Isso  

significa  modificação radical  no  esquema  clássico  da  informação  

baseado  na  ligação  unilateral emissor – mensagem  – receptor: a) o 

emissor não emite mais, no sentido que se entende habitualmente, uma 

mensagem fechada, oferece um leque de elementos e possibilidades à 

manipulação do receptor; b) a mensagem não é mais "emitida", não é 

mais um mundo fechado, paralisado, imutável, intocável,  sagrado,  é  

um  mundo  aberto,  modificável  na  medida  em  que responde  às  

solicitações  daquele  que  a  consulta;  c)  o  receptor  não  está mais  

em  posição  de  recepção  clássica,  é  convidado  à  livre  criação,  e  a 

mensagem ganha sentido sob sua intervenção. 

 

Depreende-se  então  que  na  perspectiva  da  interatividade,  o  professor pode 

deixar de ser um transmissor de saberes para converter-se em formulador de problemas,  

provocador  de  interrogações,  coordenador  de  equipes  de  trabalho, sistematizador de 

experiências e memória viva de uma educação que, em lugar de prender-se  à  transmissão,  

valoriza  e  possibilita  o  diálogo  e  a  colaboração.   

Os fundamentos  da  interatividade  podem  ser  encontrados  em  sua  

complexidade  nas disposições da mídia on-line. São três basicamente: a) participação  – 

intervenção: participar  não  é  apenas  responder  "sim"  ou  "não"  ou  escolher  uma  opção  
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dada, significa modificar a mensagem; b) bidirecionalidade – hibridação: a comunicação é 

produção conjunta da emissão e da recepção, é co-criação, os dois pólos codificam e 

decodificam; c) permutabilidade – potencialidade: a comunicação supõe múltiplas redes 

articulatórias de associações e significações (SILVA, 2003). 

Ou seja, inserindo-se no universo tecnológico, atua numa perspectiva da 

pedagogia  progressista  em  que  vê  o  aluno  atuante  sobre  a  sociedade  de  forma crítica  

participativa,  democrática  e  por  consequência,  libertadora  e  autônoma.  E  a utilização  

das  mídias  digitais  auxiliam  em  todo  esse  percurso  emancipatório,  uma vez que torna o 

aluno protagonista no processo educativo. 

Para tanto, o professor como mediador entre o conhecimento formal  e o uso  da 

mídias  digitais,  sensível  à  todo esse processo  de  transformação, de modo que as novas 

tecnologias venham agregar novas possibilidades no processo ensino- aprendizagem. 

 

3 UM NOVO PERFIL DO PROFESSOR DA SOCIEDADE ATUAL  

 

Uma  identidade  profissional  adequada  com  as  novas  demandas  do século  é  

o  que  se  exige  do  novo  perfil  profissional  docente,  uma  vez  que  as tecnologias estão 

presentes em diversos segmentos sociais. 

Na   sociedade   do   conhecimento,   as   novas   tecnologias   garantem   a 

atualização  de  informações  e  o  desenvolvimento  de  novos  talentos  em  todas  as áreas,  

permite  um  aprendizado  contínuo,  tanto  para  aquele  que  necessita  de atualização  na  

sua  atividade  profissional,  quanto  para  quem  necessita  aprender novos conteúdos. 

 

Com   o   passar   dos   tempos   a   educação   passou   por   significativas 

mudanças,  tanto  na  forma  do  professor  conduzir  sua  aula,  na  capacidade  de interação 

entre os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, fato que reflete nas diretrizes das 

diversas tendências pedagógicas que conhecemos, as tecnologias são reflexos dessas 

mudanças na sociedade atual, uma vez estas já permeiam as salas de aulas das escolas através 

das mãos dos jovens estudantes da Educação Básica. 

E nesse ambiente de mudança, que ao mesmo tempo em que o aluno se 

transforma o professor também é  transformado, e esse “projeto” de transformação se  torna  

realidade  através  de  um  programa  de  formação  profissional  eficiente comprometido com 

o fazer tecnológico e educativo. Nas escolas públicas brasileira existem muitos professores 

que tiveram em sua formação inicial pouco ou nenhum contato com as novas tecnologias 

existentes, e muitos desconhecem totalmente o uso  e  aplicabilidade  como  recurso  

educacional,  portanto,  é  um  desafio,  porem possível,  que  esses  professores  busquem  o 

fazer  pedagógico  e  tecnológico  como papel  significativo  para  sua  prática.  Muitos  deles,  

estão  vivenciando  pela  primeira vez  uma  era  nova,  das  revoluções  tecnológicas,  e  para  

otimizar  suas  práticas precisam se reinventar. 

Em  contraponto,  os  alunos  da  sociedade  atual  já  nasceram  na  era tecnológica, 

ou seja, grande parte deles já possui o acesso às informações na palma da  mão,  através  dos  
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seus  smartphones  e  computadores,  o  que  os  torna  seres dinâmicos e ativos digitais, 

naturalmente.  

Contudo,  se  torna  emergente  uma  formação  de  professores  condizente com 

os novos desafios da sociedade atual. A aprendizagem ativa requer professores capacitados 

para que os alunos participem do processo ensino aprendizagem, para que  tanto  os  alunos  

quanto  os  professores  pratiquem  a  imersão  da  sociedade tecnológica de forma satisfatória. 

Sobre  a  Formação  de  Professores  diante  desse  novo  contexto,  Flores 
 

(1998, p.148) afirma que: 
 

 

Os estudos curriculares que apontam  para uma intervenção mais ativa 

do professor  no  processo  de  desenvolvimento  do  currículo,  

outorgando  a função  de  agente  participante,  de  decisão  e  de  

investigador,  contribuíram para a emergência de novas formas de 

encarar à formação de professores, que ultrapassam a linha da 

racionalidade técnica. 

Vê-se  então  que,  os  professores  devem  estar  atentos  às  mudanças,  e como 

afirma Freire (1999), os professores não devem ser somente “reprodutores de conhecimento”, 

mas sim agentes de transformação, afinal: 

 

Entender   o   currículo   como   um   conjunto   de   objetivos   e   

conteúdos previamente especificados em que os professores devem 

aplicar, utilizando os   mediadores   curriculares   disponíveis,   

nomeadamente   os   manuais, implicará necessariamente, uma visão 

restrita da profissional idade docente (FLORES, 1998). 

 

Para Flores, a profissão docente não se restringe ao simples método de repasse  

de  conteúdo,  são  necessários  docentes  ativos,  participantes  e  atuantes diante do mundo. 

E a formação continuada pode auxiliar nesse processo. Embora muitos  professores  reclamem  

da  forma  que  a  educação  continuada  está  sendo conduzida pelos governos, é possível 

fazer uma educação de qualidade, formando esse professor, capacitando e fazendo- o 

conhecer o que para ele também é novo. 

Quanto   a   isso,   Imbernón   2015,   diz   que   a   profissão   docente   deve 

abandonar  a  concepção  do  século  XVI  de  mera  transmissão  do  conhecimento acadêmico, 

o que para este autor, se tornou obsoleta para a educação dos futuros cidadãos em uma 

sociedade democrática, plural e integradora. 

Diante   dessa   afirmação,   percebe-se   que   a   escola   também   integra 

professores  e  alunos  num  contexto  extra  escola  e  diante  do  dinamismo  e  das mudanças   

que   ocorrem   no   campo   das   tecnologias,   os   profissionais   devem acompanhar esse 

dinamismo à serviço da aprendizagem. 

É  verdade  que  o  professor  adquire  novas  competências,  competências essas  

que  são  apreendidas  na  prática.  Diante  disso,  a  profissão  docente  deve assumir um  



 

 

66 

papel  de  comprometimento  com  as  mudanças  que  surgiram  ao  longo dos últimos anos, 

para isso requer uma verdadeira inclusão digital por parte desses docentes. 

É  a  partir  de  uma  ampla  perspectiva  que  os  profissionais  docentes  que 

atuam na Educação Básica devem buscar sua capacitação, contudo, ressalta que o Projeto 

Pedagógico da escola também deve ter uma visão ampliada da perspectiva das novas 

tecnologias e educação. 

São muito os desafios que o docente da Educação Básica enfrenta para a 

capacitação envolvendo as novas tecnologias, a falta de tempo para capacitar-se, a falta de 

projetos e programas em nível macro e em nível micro que contemplem essa formação, e essa 

defasagem faz com  que os  professores que  possuem pouco ou nenhum conhecimento 

digital, tornem  suas aulas  apáticas , se restringindo a mera transmissão de conteúdo , sendo 

conhecido   pelos próprios alunos , muitas vezes como “ professores arcaicos”, “professor 

tradicional” , “professor do tempo  do giz”, e tudo isso por estes não dominarem  técnicas 

mínimas da tecnologias. 

Isso torna as aulas desinteressantes, apáticas e pouco atrativa, o que na  pior  

das  hipótese,  pode  culminar  com  a  não  frequência  ou  até  evasão  desse educando. 

Em  vista  disso,  Imbernón,  2011,  diz  que  é  necessária  a  redefinição  da 

docência, “se a educação dos seres humanos pouco a pouco se tonou complexa, o mesmo 

acontece com a profissão docente”. A sociedade da informação exige uma maior participação 

social e digital docente, ou seja, a profissão docente assume um novo papel, o de agente social 

e digital, além do agente pedagógico. 

Já  para  Tardif,  2015,  os  professores  estão  à  serviço  de  causas  bem maiores 

que eles, portanto, o conjunto de saberes utilizados devem estar à serviço da  ação  e  na  ação  

assume  seu  significado  e  utilidade.  Ele  infere  que  os  saberes docentes são temporais, 

plurais, heterogêneos, personalizados e situados, carregam consigo as marcas do seu objeto, 

que é o ser humano. 

Para Pimenta, 2005, à docência não se faz a partir de atos isolados e sim à partir 

de um conjunto de fatores correlacionados, ela ressalta que “a identidade do professor se 

constrói a partir de significações sociais da profissão, onde os saberes da  docência  são:  

experiência,  conhecimento  e  saberes  pedagógicos”,  as  novas tecnologias  integram  o  

ramo  dos  novos  conhecimentos  para  que  atrelado  aos saberes pedagógicos redefina a 

prática do professor atual. 

Contudo, percebe-se que as novas tecnologias devem estar presente na formação 

continuada dos professores e assim garantir o “desenvolvimento pessoal, desenvolvimento   

organizacional   e   desenvolvimento   profissional”,que   segundo Pimenta, 2015, são os pilares 

da formação docente. 

A   busca   por   uma   identidade   profissional   se   constrói   a   partir   de 

ressignificações,  e  será  possível  se  colocarmos  não  somente  os  alunos,  mas também a 

formação docente como objeto de análise. O docente deve apropriar-se do desenvolvimento 

da sociedade tecnológica e cientifica, e isso significa que, deve se   apoderar   das   tecnologias   

ativas   que   o   levarão   não   somente   ao   melhor aprendizado do aluno, mas também seu 

crescimento profissional. 
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4 AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 
As  Políticas  Educacionais  brasileiras  atuais  já  preconizam  uma  nova 

identidade  para  o  professor,  uma  vez  que  documentos  oficiais  já  trazem  em  seus textos 

as tecnologias como algo pertencente ao campo da educação. Nesta seção, analisaremos  

como  dois  importantes  documentos  oficiais  exploram  o  tema  das tecnologias, o primeiro 

será a lei maior da educação brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases de nº 9.394/1996 e o recente 

documento oficial, a Base Nacional Curricular Comum   –   BNCC,   promulgado   em   

1997.Discutiremos   então   os   que   estes documentos trazem sobre às tecnologias educativas 

no Ensino Fundamental.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, na SEÇÃO III do Ensino 
 

Fundamental, traz o domínio da tecnologia como uma competência para o aluno: 

 

Art.  32.  O  ensino  fundamental,  com  duração  mínima  de  oito  anos, 

obrigatório  e  gratuito  na  escola  pública,  terá  por  objetivo  a  

formação básica do cidadão, mediante: 

I  –  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  aprender,  tendo  como  

meios básicos  o  pleno  domínio  da  leitura,  da  escrita  e  do  cálculo;  

II  –  a compreensão  do  ambiente  natural  e  social,  do  sistema  

político,  da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta 

a sociedade. (BRASIL, Lei de Diretrizes Bases, artigo.32) 

 

O  termo  tecnologia  aparece  no  artigo  32  da  LDB  como  elemento  a  ser 

compreendido   no   Ensino   Fundamental.   Ao   tratar   sobre   a   compreensão   da tecnologia, 

o artigo aponta que o aluno atual deve entender e fazer uso dos recursos tecnológicos, para 

isso, no ambiente escolar, é necessário a mediação do educador para  que  esse  uso  se  torne  

eficaz  no  processo  educativo.  Assim,  além  do  aluno compreender o uso das tecnologias, 

este poderá buscar seu próprio conhecimentos, uma vez que estará apto para que, com 

autonomia, utilize-as em prol da construção do seu próprio conhecimento, tornando-o 

significativo e dinâmico. 

As  tecnologias  presentes  no  meio  escolar  podem  representar  grandes aliadas 

ao processo educativo, e esta nova cultura do seu uso como recurso escolar é fundamental para 

que o aluno da Educação Básica compreenda o que o Artigo 32 cita  de  forma  primeira  e  

prioritária  que  é  “o  desenvolvimento  da  capacidade  de aprender,  tendo  como  meios  

básicos  o  pleno  domínio  da  leitura,  da  escrita  e  do 

cálculo”. 
 

No   texto   da   Base   Nacional   Curricular   Comum   –   BNCC,   a   quinta 

competência trata sobre a cultura e comunicações digitais, como mostra o fragmento 

a seguir: 
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Compreender,   utilizar   e   criar   tecnologias   digitais   de   informação   

e comunicação  de  forma  crítica,  significativa,  reflexiva  e  ética  nas  

diversas práticas  sociais  (incluindo  escolares)  para  se  comunicar,  e  

disseminar informações,   produzir   conhecimentos,   resolver   

problemas   e   exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva. (BRASIL, BNCC, p.9) 

 

O    documento    citado,    mostra    que    a    5º    competência    infere    a 

compreensão,  uso  e  criação  das  tecnologias  nas  práticas  sociais,  e  isso  inclui  a escola 

favorece a disseminação de conhecimentos e a produção deste, fazendo com que o aluno 

aprenda significa mente e sendo protagonista no seu meio social. 

Contudo,  percebe-se  que  tanto  à  LDB  quanto  a  BNCC  convergem  no que 

diz respeito à compreensão das tecnologias, tal compreensão citadas por estes documentos 

abordam desde o uso até a criação e comunicação, o que vale dizer que o aluno não deve 

apenas utilizar o que já vem pronto pelos sistemas educativos, mas  também  ser  estimulado  

ao  processo  de  criação   e  disseminação  dessas tecnologias.  

E tal compreensão somente será possível se este alunos for estimulado e  orientado  para  

isso,  o  mundo  real  já  está  atrelado  ao  mundo  tecnológico,  no entanto,  cabe  aos  sistemas  

escolares  e  também  aos  professores  da  Educação Básica  conduzirem  esta  ligação  em  prol  

da  educação  e  assim  fazerem  o  que  os documentos  orientam,  que  é  fazer  com  que  o  

aluno  seja  o  protagonista  do  seu conhecimento e desenvolva suas capacidades de forma 

global. 

A  BNCC  é  clara  ao  apontar  o  uso  das  tecnologias  na  atividade educativa, 

como em alguns trechos abaixo: 

 

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística 

para  a  reflexão  sobre  o  funcionamento  da  língua  inglesa,  com  

base  nos usos  de  linguagem  trabalhados  nos  eixos  Oralidade,  

Leitura,  Escrita  e Dimensão intercultural. (BRASIL, BNCC, p.254) 

 

EF09LI13)  Reconhecer,  nos  novos  gêneros  digitais  (blogues,  

mensagens instantâneas, tweets, entre outros), novas formas de escrita 

(abreviação de palavras,  palavras  com  combinação  de  letras  e  

números,  pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) na constituição 

das mensagens. (BRASIL, BNCC, p.263) 

 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será 

produzido, considerando     a     situação     comunicativa,     os     

interlocutores     (quem escreve/para  quem  escreve);  a  finalidade  ou  

o  propósito  (escrever  para quê); a circulação (onde o texto vai circular); 

o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e 

forma do texto e seu tema, pesquisando em  meios  impressos  ou  
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digitais,  sempre  que  for  preciso,  informações necessárias  à  produção  

do  texto,  organizando  em  tópicos  os  dados  e  as fontes pesquisadas. 

(BRASIL, BNCC, p,95) 

 

 

Verifica-se  que  a  BNCC  demostra  em  vários  eixos  a  importância  que  as 

tecnologias  e  mídias  tem  no  contexto  educativo,  ou  seja  as  novas  tecnologias  se bem  

trabalhadas  em  sala  de  aula  refletirá  no  aluno  um  importante  nível  de aprendizagem,  

e  atua  como  mais  um  recurso  educativo  para  assim  a  educação ganhar novos sentidos, 

garantindo assim uma aprendizagem significativa ao aluno. 

 

Para  fins  de  obtenção  de  dados   e   para  enriquecer  o  estudo  aqui realizado,   

foram   feitas   buscas   sobre   termos   definidos   como   “inovadores”   no  documento  

BNCC,  tendo  em  vista  que  se  trata  de  um  documento  promulgado  no ano de 2017, 

foram feitas buscas por categorias a fim de saber dados quantitativos quanto  às  referências  

dos  termos.  Para  tanto,  foram  eleitos  quatro  categorias,  a saber, a primeira com o termo 

“Tecnologia”, a segunda, com o termo “Tecnologias”, a  terceira,  com  o  termo  “Digitais”,  e  

finalmente,  a  quarta,  com  o  termo  “Cultura Digital”, os resultados foram expressos no 

gráfico abaixo: 

Como  visualizamos  no  gráfico  acima,  os  dados  mostram  que  o  termo 

“Tecnologia”  foi  encontrado  291  vezes,  o  termos  “Tecnologias"  encontrado  249 vezes,  

o  termo  “Digitais”  encontrado  116  vezes,  já  o  termo  “Cultura  Digital”  foi encontrado   

22   vezes   no   documento   BNCC,   a   soma   total   destes   termos considerados com 

“termos inovadores” foi de 678, encontrados na BNCC. 

Em se tratando de um documento de 600 páginas, onde localiza-se 678 termos 

indexados para o campo da inovação, avalia-se que o documento coloca a temática em 

visibilidade e importância, isso é um fato importante para consideramos que  o  professor  

da  Educação  Básica  deve  estar  familiarizado  com  os  termos  e também com a 

compreensão.  

As tecnologias já estão inseridas nos espaços escolares, e isso faz com que o 

professor atuante do seu papel na sociedade se aproprie dessas tecnologias e aplique-as  

em  sua  prática  pedagógica.  O  processo  de  formação  docente  deve  se dotar  os  

professores  de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  para  desenvolver profissionais 

reflexivos ou investigadores.  

Nesse contexto, estar na sociedade da informação não quer dizer apenas ter  

acesso  à  tecnologia  de  informação  e  comunicação,  mas  principalmente  saber utilizar  

essa  tecnologia  para  a  busca  e  a  seleção  de  informações  que  permitam  a cada pessoa 

resolver os problemas do cotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação de seu 

contexto, onde favorecem compreender “problemas globais e fundamentais para neles inserir 

os conhecimentos parciais e locais" (Morin, 2000, p. 14). 

Com o uso das tecnologias e da Internet, o aluno vai tecendo sua própria rede de 

conhecimentos, pode-se navegar livremente pelos hipertextos de forma não sequencial, sem 
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uma trajetória predefinida, estabelecer múltiplas conexões, tornar- se mais participativo, 

comunicativo e criativo, libertar-se da distribuição homogênea de  informações  e  assumir  a  

comunicação  multidirecional.  São  essas  e  outras transformações que a forma de ensinar e 

aprender veio passando no decorrer dos Tempos. que: 

Ainda  sobre  as  mudanças  dos  discentes,  Arroyo  (2011,  p.22)  nos  fala Sempre  

tivemos  adolescentes  e  jovens  no  Ensino  Fundamental  e  Médio, mas  eram  outros,  

comentava  uma  professora.  Uma  constatação  central. São outros em que e por quê? [...] 

Para algumas analises, os adolescentes e jovens seriam  outros diante da velocidade das 

transformações culturais, de valores, de formas de pensar. 

 

Contudo,  devemos  levar  em  consideração  esse  novo  quadro  em  que alunos 

e professores são sujeitos passíveis e ao mesmo tempo construtores dessa sociedade  da  

informação,  e  isso  só  é  possível  a  partir  das  relações  que  vão estabelecendo no dia a 

dia com o mundo social. Ao tratar da integração com bases nesses novos interesses, Lopes 

(2006, p.198) diz que: 

 
O  entendimento  do  que  vem  ser  interesses  dos  alunos  e  vida  

social  se modificam em função das diferentes concepções da relação 

entre educação e sociedade. Tais propostas curriculares tem em comum 

o questionamento á  lógica  das  disciplinas  acadêmicas,  levando  ao  

desenvolvimento  dos trabalhos mais expressivos sobre a integração 

curricular. 

 
Percebe-se  então  que,  ao  analisar  a  educação  e  sociedade  devemos levar em 

consideração a conjuntura social e interesses dos alunos, e que atrelar o conhecimento de 

mundo com o conhecimento científico e tecnológico fazemos com que  este  último  se  

impregne  de  sentido  e  a  aprendizagem  se  torne  prazerosa  e enriquecedor para os alunos. 

Observamos   que   as   políticas   educacionais   apontam   meios   para   a 

utilização das tecnologias e nos mostram como estas favorecem a ação educativa. A LDB  

afirma  que estas devem  ser  utilizadas como forma de  compreensão do meio social,   a  

BNCC   aponta   caminhos  para  serem   utilizados   e  assim   haver   uma otimização dos 

níveis  da Educação Básica, contudo, ambas convergem sobre sua importância para que o 

aluno alcance sua autonomia educativa.  

Ao passo que,  os sistemas  educativos  e  nós,  professores,  não  podemos  ignorar  

os  documentos oficiais, de forma que passar por cima das leis que regem à educação seria 

um ato ilegal, devemos adequar nossas práticas ao que dizem esses documentos e assim 

avançar grandiosamente nos números avaliativos da Educação Básica. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estamos vivendo na era da Informação, e as potencialidades das novas tecnologias 

cada vez mais evidentes em diversos campos, na área educacional ela revolucionou a forma 
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de ensinar e aprender, portanto o uso da metodologias ativas e das tecnologias é cada vez 

mais urgente na atual sociedade. 

A  formação  continuada  dos  professores  da  Educação  Básica  muitas vezes  

acontece  de  forma  descontextualizada  com  a  realidade  dos  discentes,  uma vez que nas 

formações oferecida é comum não levarem em conta as dimensões da atual  sociedade  

tecnológica,  fazendo  com  que  as  práticas  educacionais  terem  um certo ou total 

distanciamento das práticas tecnológicas. 

O contexto atual requer um novo profissional, um profissional conectado e apto 

aos desafios tecnológicos que a sociedade impõe. Não se pode mais pensar num professor 

passivo em que não domina os meios tecnológicos, por isso pensar numa  formação  para  os  

professores  da  Educação  Básica  que  trata  assuntos  da tecnologia  é  emergente  e  

necessário.  A  atividade  da  docência  outrora  vista  como sacerdócio,  hoje  passa  a  ser  um  

compromisso  com  as  emergências  sociais,  um aluno ativo que chega nas escolas com sede 

do conteúdo e ao mesmo tempo com conteúdo  disponível  ao  seu  bel-prazer  através  rede  

mundial  de  computadores, conectados  a  milhões  de  dispositivos,  incluindo  seus  próprios  

smartphones,  com milhares de funcionalidades, e os recursos de busca da Internet à 

disposição. 

Por isso, exige-se uma formação docente também “conectada” com essas novas 

exigências. As políticas educacionais já apontam  para esse novo desafio, à LDB  e  a  recente  

BNCC  comungam  sobre  a  importância  e  a  emergência  da compreensão   das   tecnologias   

no   processo   educativo,   caberá   a   todos   nós, educadores,  investimos  numa  formação  

condizente  com  a  realidade  dos  nossos novos   alunos   e   desta   forma   além   de   

obtermos   novos   avanços   nos   índices avaliativos  da  Educação  Básica  brasileira, os  

alunos  serão  particip–ATIVOS  numa sociedade conectada e colaborativa. 
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A IMPORTÂNCIA DO SUJEITO FALANTE NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES COMPETENTES EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

Thays Costa Lisboa de Sá5 

Ana Lúcia Rocha Silva6 

 

Resumo: Este artigo pretende refletir sobre  a formação inicial de professores de língua 

estrangeira (doravante LE), tendo em vista as contribuições da linguística da enunciação para os 

estudos da linguagem e os estudos sobre a competência comunicativa, uma vez que as marcas 

da atividade linguística do sujeito falante (real) ganham espaço ao mesmo tempo em que são 

considerados os fatores extralinguísticos. Acreditamos que a tomada de consciência pelo 

aprendiz de sua existência enquanto sujeito pode favorecer o amadurecimento de sua 

competência comunicativa, permitindo um processo de ensino-aprendizagem significativo. 

Deste modo, fizemos uma pesquisa de cunho bibliográfico em que aproximamos duas teorias 

para que fosse possível uma reflexão.  

Palavras-chave: linguística da enunciação; competência comunicativa; formação de professores; 

sujeito falante; ensino de língua estrangeira. 

 

Abstract: This article intends to reflect on the foreign languages teachers’ initial formation 

(known as FL), based on the contributions of the linguistics of enunciation to the studies of 

language and the studies about the communicative competence, once the marks of linguistic 

activity of the speaking subject (real) is making great strides at the same time that they are 

considered the extralinguistic factors. We believe that the learner's awareness of his or her 

existence as a subject may favor the maturation of his communicative competence, allowing a 

significant teaching-learning process. In this way, we did a bibliographical research in which we 

approximate two theories so that a possible reflection was possible. 

Keywords: enunciation linguistics; communicative competence; teachers training; speakers; 

foreign language teaching 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Diante do fracasso do ensino de língua estrangeira (LE) no país7, há que se deixar de 

lado os métodos paliativos e pensar em estratégias que funcionem a médio, longo prazo. São 

 
5 Mestranda do curso de pós-graduação em Letras da Ufma/ thayscostalisboadesa@hotmail.com 
6 Orientadora: professora da graduação e pós-graduação da Ufma / analurochas@hotmail.com 

7 Brasil monoglota: ensino de língua estrangeira não funciona. Nação monoglota: o ensino de língua 

estrangeira no Brasil não ajuda a melhorar a baixa proficiência dos alunos. Disponível em: 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/05/brasil-monoglota-ensino-de-lingua-estrangeira-e-

ineficaz.html 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/05/brasil-monoglota-ensino-de-lingua-estrangeira-e-ineficaz.html
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evidentes as mazelas que assolam a educação básica e o consequente baixo rendimento dos 

alunos, no entanto, convém repensar o papel do professor como peça central no processo de 

ensino-aprendizagem, refletindo acerca de sua formação e analisando de que maneira isto pode 

repercutir no ensino de uma segunda língua. 

A formação inicial dos professores de LE é o momento em que a instituição de 

ensino superior (IES) deve fornecer os subsídios necessários para que esse futuro professor seja 

um profissional atraente ao mercado de trabalho. Sabemos que o ensino efetivo de línguas 

envolve fatores que não se limitam ao aspecto formal (gramatical) e interno do sistema 

linguístico e tampouco a contextos não autênticos de comunicação, nos quais é possível prever 

as atitudes do falante. Por outro lado, reconhecemos também que adquirir as características de 

um falante competente em LE não é tarefa fácil, uma vez que envolve questões muitas vezes 

não contempladas durante o curso de graduação.  

Ser competente em LE significa saber posicionar-se em contextos diversos de 

interação, utilizando a língua alvo como meio de comunicação ao mesmo tempo que mobiliza 

vários componentes que compõem a competência comunicativa. Entendemos que reconhecer 

a importância de um sujeito que fala, que põe em funcionamento o código, em dado contexto 

sociocultural e que negocia sentidos é fundamental no processo de amadurecimento da 

competência comunicativa. Desta maneira, o objetivo deste artigo é demonstrar que os estudos 

da linguística da enunciação podem contribuir de maneira significativa na formação de 

professores competentes em LE, para tanto, lançaremos mão dos estudos de Flores e Teixeira 

(2017), Dell Hymes (1972), Canale e Swain (1996), Faraco (2009) e etc. 

 

A EXCLUSÃO DO SUJEITO FALANTE DA LINGUÍSTICA FORMAL 

 

Sabemos que graças à exclusão do sujeito falante e de suas atividades linguageiras 

é que a Linguística alcançou o status de ciência, com objetivos específicos e um objeto concreto 

e mensurável. Isso se deu, inicialmente, pela dicotomia saussuriana que “sufocou sensivelmente 

o sujeito, a sociedade, a história, a cognição e o funcionamento discursivo da língua, a fim de 

obter um objeto asséptico” (MARCUSCHI, 2008, p. 30) 

 Saussure formulou o par dicotômico língua e fala, no qual o primeiro compõe um 

sistema linguístico, independente do indivíduo, concebido enquanto produto de convenções 

sociais, podendo ser analisado objetivamente por conta de sua homogeneidade; ao passo que 

a fala comporta um sujeito falante heterogêneo e atravessado por fatores que não interessam 

à análise linguística. 

Uma distinção importante que Saussure faz é a que separa língua e fala. Para 

ele, a língua é um sistema abstrato, um fato social, geral, virtual; a fala, ao 

contrário, é a realização concreta da língua pelo sujeito falante, sendo 

circunstancial e variável. Como a fala depende do indivíduo e não é sistemática, 

ele a exclui do campo linguístico. (ORLANDI, 2012, p.22) 

Assim como fez o mestre genebrino, “de igual modo procedeu Chomsky ao 

distinguir entre competência e desempenho, em que o primeiro era o plano universal, ideal e 
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próprio da espécie humana (inato)”, o conhecimento de que o falante tem sobre o sistema 

linguístico e “sendo o segundo o plano individual, particularístico e exteriorizado”, que se 

caracteriza pelo uso desse sistema (MARCUSHI, 2008, p. 32).  

O par competência/desempenho tem analogias com a distinção saussuriana 

língua/fala: como Saussure, Chomsky afasta os trabalhos sobre os enunciados 

produzidos (domínio da fala) para ir em direção à gramática (estrutura 

sintática), enquanto Saussure constrói uma linguística da língua (sistema da 

língua) (PAVEAU e SARFATI, 2006, p. 170) 

Esclarecendo ainda mais a noção de competência, vemos que  

[...] Chomsky, [...] define competência como a capacidade que todo falante 

(ouvinte) tem de produzir (compreender) todas as frases da língua. Também faz 

parte dessa capacidade todo um saber que o falante tem a respeito das frases: 

ele sabe comparar estruturas sintáticas semelhantes, sabe separar frases que 

fazem parte da língua das que não fazem etc.” (ORLANDI, 2012, p.38) 

É interessante perceber que ambos os teóricos – Saussure e Chomsky – 

desconsideram o aspecto individual/particular da linguagem ao não considerarem as marcas do 

sujeito falante real.  

Na realidade, o sujeito saussuriano não é voluntarista, pois este é o sujeito da 

parole, o sujeito saussuriano é um sujeito formal e em certo sentido 

“assujeitado”, social, mas este aspecto não interessa muito a Saussure. Em 

Chomsky, o sujeito é uma entidade mental, a -histórica e associal pela qual ele 

não tem grande interesse. (MARCUSHI, 2008, p.320 

Dias (2016, p.134) comenta que “a necessidade e a homogeneidade são traços 

essenciais da língua, assim como, de modo oposto, a liberdade e a heterogeneidade são traços 

essenciais da fala”, portanto, do ponto de vista científico, é natural tal recorte. (grifos do autor) 

Segundo Chomsky (1971), somente em uma comunidade linguisticamente 

homogênea e com o falante-ouvinte ideal é possível propor uma gramática que dê conta de 

descrever as regularidades do sistema. Ao desprezar os fatores (distrações, erros, lapsos de 

memória) que podem dificultar a análise empírica dos fenômenos linguísticos, Chomsky (1971) 

considera apenas o estudo da competência subjacente do falante ouvinte ideal. 

Assim, o autor propõe a sua mais conhecida dicotomia cuja noção de competência 

é o conhecimento que o falante-ouvinte tem de sua língua e o desempenho é o uso real da 

língua em situações concretas8. Apesar de muitas críticas em relação à idealização tanto da 

comunidade linguística quanto do falante-ouvinte, Chomsky (1971) deixa claro que tem 

consciência de que isto, na prática, não é possível.  

Interessante também é o seu posicionamento em relação ao conceito de língua 

saussuriano, que vê a língua enquanto sistema stricto sensu. Ao rejeitar o conceito de Saussure, 

Chomsky retoma a noção humboldtiana de competência subjacente, cujo sistema é responsável 

 
8 Hacemos, pues, uma distinción fundamental entre COMPETENCIA (el conocimiento que el hablante-

oyente tiene de su lengua) y ACTUACIÓN (el uso real de la lengua en situaciones concretas). CHOMSKY, 

1971, p.06 
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pelos processos gerativos9. Para Saussure, a organização interna do sistema linguístico 

comporta os signos, os quais são imotivados, convencionais e arbitrários, no sentido de que a 

partir de regras estabelecidas em uma comunidade é que as coisas recebem os nomes que 

recebem. 

Deste modo, fica evidente que a objetificação da linguagem custou a exclusão 

daquele que de fato manuseia o sistema, o falante real, no entanto, o surgimento de outros 

campos do conhecimento reclamou um objeto que abarcasse os fatores extralinguísticos. É 

nesse contexto que se desenvolvem a Pragmática, a Sociolinguística, a Teoria da enunciação etc. 

 

A INSERÇÃO DO SUJEITO FALANTE: AS CONTRIBUIÇÕES DA LINGUISTICA DA 

ENUNCIAÇÃO 

 

É inegável que a atualização do conhecimento acontece graças ao trabalho de um 

sujeito que o manipula. Apesar de todos os esforços para manter a Linguística amarrada ao seu 

funcionamento interno, em que a língua se volta para si mesma, finalmente, é chegada a hora 

de trazer à cena aquele que a enuncia. A linguística da enunciação10 comporta várias teorias da 

enunciação que apesar de lançarem olhares diferenciados sobre o mesmo objeto -a enunciação- 

consideram o uso da linguagem por um sujeito. “O que caracteriza a teoria da enunciação é que 

ela coloca no centro da reflexão o sujeito da linguagem, ou seja, o locutor em sua relação com 

o destinatário” (ORLANDI, 2012, p. 56). 

De acordo com Orlandi (2012), as várias marcas deixadas na enunciação 

demonstram de que maneira o sujeito se posiciona diante tanto daquilo que produz quanto das 

situações de que participa. As formas linguísticas apenas são evidenciadas quando manuseadas 

por um sujeito na comunicação, momento em que deixa a condição de locutor.  

O locutor, no exercício da fala, se apropria das formas de que a linguagem 

dispõe e às quais ele refere a sua pessoa, definindo-se a si mesmo (como eu) e 

a seu interlocutor (como tu). É nessa relação de interlocução que está o 

fundamento linguístico da subjetividade. (ORLANDI, 2012, p. 57) 

Segundo Paveau e Sarfati (2006), as linguísticas enunciativas11 se desenvolveram a 

partir de críticas voltadas ao programa estruturalista de Saussure. O objetivo da linguística da 

enunciação especificamente é analisar “as marcas da enunciação na fala, marcas que são as 

ferramentas cuja função é inscrever na enunciação a subjetividade do locutor” (idem, p.174). 

Desta forma, vemos que “a abordagem enunciativa da linguagem implica também uma teoria 

 
9 La distinción que aquí señalo está relacionada con la distinción LANGUE/PAROLE de Saussure, pero es 

preciso rechazar su concepto de LANGUE como mero inventario sistemático de unidades y más volver a 

la concepción de Humboldt de la competencia subyacente como um sistema de processos generativos. 

CHOMSKY, 1971, p.06 
10 No livro Introdução à Linguística da Enunciação, os autores propõem que as características em comum 

das teorias da enunciação uma vez reunidas compõem a Linguística da enunciação, com um objeto 

heterogêneo e multifacetado  
11 O termo engloba a linguística da enunciação, a linguística textual e a linguística do discurso  
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do sujeito, já que são suas as marcas de inscrição no enunciado que constituem o objeto do 

trabalho do linguista” (idem, p.176) 

Flores e Teixeira (2017) argumentam que o conceito de enunciação dependerá do 

olhar lançado por cada teórico, no entanto, está claro que todos ultrapassam o nível do signo e 

da frase, principalmente, quando há assunção da existência de um sujeito na linguagem. No 

entanto, torna-se necessário esclarecer que o foco não é o sujeito propriamente dito, mas as 

marcas deixadas por ele no processo da enunciação, pois ele “não é propriamente o objeto de 

estudo de uma teoria linguística, mas sim a representação que a enunciação dá dele” (idem, p. 

107). 

 Ainda segundo os autores, “a enunciação é sempre única e irrepetível, porque a 

cada vez que a língua é enunciada tem-se condições de tempo (agora), espaço (aqui) e pessoa 

(eu/tu) singulares” (idem, p.100). Os autores acreditam que o objeto da enunciação é 

multifacetado e heterogêneo, uma vez que comporta traços da subjetividade, bem como a 

referência, a dêixis, o contexto e etc. Ora, se a ideia é tocar em questões relativas à exterioridade 

linguística, faz- se necessário ampliar os horizontes teóricos. 

Flores e Teixeira (2017) afirmam que Benveniste ocupa lugar ímpar nos estudos da 

linguagem que envolvem a enunciação. Surgida no apogeu do estruturalismo e recebida com 

certa desconfiança por dar lugar à exterioridade, a teoria da enunciação de Benveniste não 

rechaçou alguns dos postulados saussurianos e estabeleceu dois eixos de significação, em que 

o semiótico era o responsável pelas relações intralinguísticas e semântico, pela língua em ação.  

O sujeito de Benveniste é marcado pelo sistema pronominal pessoal como apontam 

Flores e Teixeira (2017), assim “o sujeito (...) é produto de um jogo de interação dado pelo uso 

das formas linguísticas que (...) possibilitam a passagem de locutor a sujeito num processo de 

apropriação da língua” (idem, p. 33). Para Benveniste, “a língua (...) é o sistema ao qual os falantes 

de uma comunidade estão expostos desde sempre”, em que a “intersubjetividade é condição 

da subjetividade, assim como a linguagem é condição da língua” (idem, p.34). 

É importante frisar que este sujeito é aquele que provem da enunciação e que 

também é constituído pelo outro. Para Benveniste, “enunciar é transformar individualmente a 

língua – mera virtualidade – em discurso” (idem, p.35). Entendemos assim, que a língua 

enquanto sistema é apenas uma abstração caso não seja posta em funcionamento. Isto é 

possível graças ao “aparelho formal da enunciação” que “é uma espécie de dispositivo que as 

línguas têm para que possam ser anunciadas”, marcando “a subjetividade na estrutura da língua” 

(idem, p. 36) e que “apaga as fronteiras entre língua e fala” (idem, p. 42) 

Bakhtin também foi outro teórico que tratou da enunciação. Conforme menciona 

Faraco (2009), Bakhtin propôs a metalinguística para contemplar os fenômenos que não 

competiam à Linguística, uma vez que aquela estava preocupada com as práticas socioverbais 

concretas e com as relações dialógicas. Para Bakhtin, esta nova forma de pensar a linguagem 

“não deve ignorar a linguística e deve fazer uso de seus resultados” (apud FARACO 2009, p. 104). 

Bakhtin 

considera que a linguística, embora necessária, é insuficiente para o estudo da 

comunicação verbal em si, nos termos em que ele a entende, isto é, para o 
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estudo das formas desta comunicação, da natureza dos enunciados concretos, 

das relações dialógicas, dos gêneros discurso. (FARACO, 2009, p. 105)  

O olhar bakhtiniano sobre o fenômeno linguístico considera a língua viva, 

concebendo o enunciado seu objeto de análise. Para Faraco (2009), o pensamento de Bakhtin 

estava antecipando tendências que ganhariam espaço anos mais tarde ao considerar a 

enunciação, os efeitos de sentidos produzido nas relações dialógicas, os fenômenos da língua, 

as vozes sociais, a interação e etc. 

 A noção de interação não se limita à comunicação face a face e os eventos 

interacionais são sempre compreendidos em um contexto sociocultural. “Os eventos estão (...) 

correlacionados com a situação social mais imediata e com o meio social mais amplo, ambos se 

entrecruzando em cada evento (...)” (idem, p. 120). Desta forma, fica evidente o apelo ao que 

está fora do sistema linguístico para se analisar o enunciado. É importante acrescentar que 

Bakhtin “não distingue enunciado e sua enunciação” (PAVEAU E SARFATI, 2006, p. 175) 

Bakhtin considera a dimensão social da linguagem e o seu “sujeito falante é um 

sujeito em relação com seu meio, que tem interiorizadas as normas e as formas discursivas 

exteriores a ele, mas que o constituem” (PAVEAU E SARFATI, 2006, p. 177). Assim, os sujeitos são 

constituídos nas relações dialógicas e são “socialmente organizados” e “marcados por profunda 

e tensa heterogeneidade”. (FARACO, 2009, p. 121) 

O sujeito bakhtiniano participa de várias atividades humanas, nas quais se constitui 

e o uso da linguagem é acrescentado ao objeto agora, heterogêneo. Deste modo, percebemos 

que os fenômenos da linguagem deixam o campo da virtualidade/abstração e adentram à esfera 

do real. 

 

A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA E A FORMAÇAO DO APRENDIZ COMPETENTE  

 

Dell Hymes (1972), em uma releitura da teoria chomskyana, propõe que a dicotomia 

competência/desempenho seja incorporada à noção de competência comunicativa (C.C.), 

assentado no argumento principal de que a vida em sociedade afeta não somente o 

desempenho de um falante, mas também o seu conhecimento sobre o sistema linguístico 

(competência).  

Ao evocar elementos socioculturais para a construção da C.C., Hymes levanta 

questões antes rejeitadas pela Linguística formal como as marcas de um sujeito falante que 

compõe e participa de uma sociedade. Em seu artigo “Acerca de la competencia comunicativa” 

(1972), o autor afirma que a idealização chomskyana não toca em questões importantes do 

mundo real. O sociolinguista acredita que apenas partindo de problemas práticos/concretos é 

que é possível construir uma teoria capaz de atender às necessidades de uma sociedade. 

O isolamento do uso linguístico na análise empírica dos dados somado à idealização 

dos objetos sugere que “a aquisição da competência é também considerada como um processo 
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essencialmente independente dos fatores socioculturais”12. É como se as variáveis 

extralinguísticas não influenciassem em nada na aquisição da competência subjacente e que 

justamente por isso se desenvolvesse independentemente de qualquer exterioridade. Nesse 

sentido, o sujeito falante é visto apenas como um ser inanimado que não desempenha nenhuma 

função social. 

No entanto, Hymes (1972) defende que é impossível o conhecimento de uma língua 

ou o exercício dela não serem influenciados em alguma medida pelos aspectos socioculturais. 

Desta forma, a ideia de que a competência linguística de um falante dependerá também das 

variedades linguísticas que afetam esse falante é perfeitamente aceitável. 

Desta maneira, o autor propõe uma teoria linguística mais ampla, na qual seja 

possível considerar os fatores socioculturais e ao mesmo tempo contemplar as duas noções 

chomskyanas (competência e desempenho), substituindo-as pela noção de competência 

comunicativa. Ele acredita que “a aquisição de uma competência está obviamente alimentada 

pela experiência social”13, pois  

Existem regras de uso sem as quais as regras da gramática seriam inúteis. Assim 

como as regras da sintaxe podem controlar aspectos da fonologia e assim como 

as regras semânticas possivelmente controlam aspectos da sintaxe, da mesma 

forma as regras dos momentos de fala intervém como fator de controle para a 

forma linguística em sua totalidade 14. (HYMES, 1972, p.23) 

Deste modo, fica claro o posicionamento de Hymes em relação à gramática gerativa 

e à própria Linguística tradicional que preferiram a abstração da língua em busca da objetividade 

do objeto linguístico e ao mesmo tempo descartaram a possibilidade de um estudo que 

pudesse considerar aquele que põe em funcionamento o sistema.  

Segundo Canale e Swain (1996), são cinco os princípios sobre os quais devem estar 

assentados um programa de disciplina para o ensino-aprendizagem de língua estrangeira, 

considerando a abordagem comunicativa. 

1. A competência comunicativa é composta, no mínimo, pelas competências gramatical, 

sociolinguística e estratégica. O primeiro objetivo da abordagem comunicativa será integrar 

estes três de tipos de conhecimentos e sua aquisição pelo aprendiz; 

 
12 La adquisición de la competencia es también considerada un processo esencialemente independiente 

de los factores socioculturales (HYMES, 1972, p.16) 

 
13 La adquisición de una competencia tal, está obviamente alimentada por la experiencia social (HYMES, 

1972, p.22) 
14 Hay reglas del uso sin las cuales las reglas de la gramática serían inútiles. Así como las reglas de la 

sintaxis pueden controlar aspectos de la fonología, y así como las reglas de semânticas posiblemente 

controlan aspectos de la sintaxis, de la misma forma las reglas de los actos de habla intervienen como un 

factor de control para la forma linguística em su totalidad. 
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2. Uma abordagem comunicativa deve partir das necessidades comunicativas do aprendiz, 

oferecendo a elas uma resposta. Tais necessidades deverão especificar a competência 

gramatical (correção gramatical tanto oral quanto escrita), a competência sociolinguística 

(necessidades referidas à situação, ao tema e às funções comunicativas) e a competência 

estratégica (as formas de compensação para sanar alguma falha das outras competências).  

3. O estudante de segunda língua deverá ter a oportunidade de interagir com os falantes 

da língua alvo de maneira significativa, isto é, ele deverá ter as suas necessidades comunicativas 

respondidas a partir de situações reais e autênticas. Este princípio é um desafio notável para 

aqueles que desenvolvem um programa de disciplina de ensino-aprendizagem de LE e também 

para os professores que deverão efetivar esse programa; 

4. Nas fases iniciais da aprendizagem de LE, o aprendiz deverá recorrer aos aspectos da 

competência comunicativa alcançados em sua língua materna para que seja capaz de atuar 

sobre a segunda língua a partir de suas habilidades nativas;  

5. O objetivo primordial de um programa de ensino-aprendizagem de segunda língua 

deverá ser proporcionar aos alunos a informação, a prática e a experiência necessárias para que 

suas necessidades de comunicação sejam contempladas no idioma. Na língua estrangeira, 

deverá ser possibilitado ao aluno o contato com a cultura desta língua com vistas a 

proporcionar-lhe um conhecimento sociocultural.  

Os autores pontuam ainda que os significados sociais variam de acordo com os 

diversos contextos discursivos e socioculturais, nos quais os participantes avaliam e negociam 

tais significados. Percebemos que os fatores extralinguísticos e o conhecimento de mundo 

formam um princípio fundamental para a composição da competência comunicativa e sem o 

qual não seria possível considerar um sujeito falante atuante e que desempenha várias funções 

sociais.  

A proposta de Canale e Swain (1996) aposta em uma abordagem comunicativa de 

caráter integrador que dê conta de aspectos, anteriormente, trabalhados de forma isolada. 

Sendo assim, o objetivo  

 

(...) se centra em preparar os aprendizes de uma segunda língua para explorar 

inicialmente, através de aspectos das competências sociolinguística e 

estratégica adquiridas por meio do uso comunicativo da língua materna o 

dominante, características gramaticais da segunda língua que tenham sido 

selecionadas em razão de outros critérios, (...), a probabilidade de uso por parte 

dos falantes nativos, seu nível de aplicação em diferentes contextos e as 

distintas funções comunicativas, e por fim, sua pertinência com respeito às 

necessidades do uso do idioma que tem os aprendizes 15(CANALE E SWAIN, 

1996, s/p) 

 
15 (... )se centra en preparar a los aprendices de una segunda lengua para explotar incialmente a través de 

aspectos de las competencias sociolinguística y estratégica ya adquiridos por medio del uso comunicativo 

de la lengua materna o dominante características gramaticales de la segunda lengua que habrán sido 

selecionadas en razón de entre otros criterios (...) la probabilidad de uso por parte de los hablantes nativos, 
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Está claro o papel dos conhecimentos prévios (nativos) na aquisição de uma LE e a 

necessidade de integração dos componentes linguístico e extralinguístico no processo de 

ensino-aprendizagem. O nível de competência comunicativa em língua materna pode 

potencializar esse processo e contribuir para o amadurecimento da competência comunicativa 

em língua estrangeira.  

Os estudiosos apontam algumas consequências se contemplada esta abordagem 

no ensino e aprendizagem de LE: 

a) Quanto ao programa da disciplina: caso o foco seja o aspecto gramatical, o aprendiz 

pode se sentir frustrado ao não conseguir mobilizar esse conhecimento em um momento de 

interação, no entanto, se o foco for o uso da língua em situações comunicativas, o aprendiz terá 

a oportunidade de afastar sentimentos negativos e poderá vislumbrar um estudo de segunda 

língua mais significativo. 

b) Quanto à metodologia docente: é imprescindível que as atividades propostas sejam as 

mais significativas no sentido de que o aprendiz possa usar o conhecimento que tem sobre a 

língua em situações cotidianas, as mais próximas da realidade. Além disso, deve-se considerar 

também a originalidade das construções, a interação social e a imprevisibilidade do ato da 

comunicação.  

c) Quanto à formação do professor: primeiramente, o professor deverá mostrar se está 

disposto a adotar uma abordagem baseada na comunicação e deverá dispor de um nível 

avançado de competência comunicativa na língua alvo de modo que exerça sua profissão da 

melhor maneira possível. No entanto, os teóricos apontam que não está claro se a atual 

formação do professor de LE seja capaz de atender a demanda de uma abordagem 

comunicativa. 

Desta maneira, quando se prioriza um ensino significativo de LE é imprescindível 

considerar que a competência comunicativa não é somente o conhecimento sobre o sistema 

linguístico e a habilidade em mobilizá-lo, mas também é a observância de fatores como o 

contexto sociocultural, o interlocutor, a adequação e etc., o que permite pensar a linguagem de 

forma dinâmica e criativa.  

Quanto à metodologia empregada neste artigo, uma vez que se tratam de reflexões, 

optamos pela pesquisa de cunho bibliográfico em que aproximamos duas teorias, objetivando 

trazer à tona a existência de um sujeito. A pesquisa bibliográfica “é desenvolvida a partir de 

material já elaborado” (GIL, 2014, p. 50), o qual nos permitiu um olhar interdisciplinar e ampliado 

sobre o ensino de línguas estrangeiras. 

 

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMPETENTES EM LE 

 
su nivel de aplicación en diferentes contextos y a distintas funciones comunicativas, y por fin, su 

pertinencia respecto a las necesidades de uso del idioma que tienen los aprendices . (CANALE E SWAIN, 

1996, s/p) 
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Considerando que a IES fornece dupla habilitação, em língua materna e língua 

estrangeira, e que o curso de Letras forma os discentes simultaneamente em ambas as línguas, 

acreditamos que o trabalho em conjunto entre as teorias normalmente estudadas em (e para a) 

língua materna e aquelas que subsidiam o ensino de línguas estrangeiras pode favorecer o 

amadurecimento da competência comunicativa, caso o objetivo seja formar professores 

competentes em língua estrangeira.   

A relação tênue entre enunciação e comunicação é o que nos permite vislumbrar a 

possibilidade de refletir acerca da formação inicial dos professores competentes em LE quando 

apoiados em teorias tal qual a da enunciação, tendo em vista a importância de reconhecer a 

existência de um sujeito que fala e participa das atividades linguísticas. Acreditamos que essa 

parceria pode ocorrer não apenas com a teoria da enunciação, mas com a sociolinguística, a 

pragmática, e até mesmo interdisciplinarmente ao serem apresentados os aspectos 

socioculturais dos países cujo idioma oficial é a língua alvo dos professores em formação inicial.  

Na verdade, julgamos que teorias que tratam do sujeito, da produção de sentido, 

do uso, da interação, do contexto,  da adequação, da comunicação podem ser acionadas, se o 

propósito do curso - quer seja de idioma ou de graduação - é capacitar o aprendiz para o uso 

comunicativo da língua estrangeira em situações interativas concretas.  Afinal, todas elas, em 

alguma medida, embasarão esse sujeito falante, permitindo-lhe uma reflexão sobre a sua 

própria formação.  

Cabe esclarecer que ao relacionar a teoria da enunciação com a teoria da 

competência comunicativa pretendemos possibilitar ao professor em formação inicial uma 

reflexão a respeito de seu lugar no processo de ensino-aprendizagem de segunda língua, tendo 

em vista que enquanto aprendiz, ele também é um sujeito que se constitui ao produzir a 

linguagem, embora em LE. Assim, acreditamos que a partir do momento em que o professor 

em formação inicial assume seu papel de sujeito da aprendizagem de uma segunda língua, 

tomando consciência de sua existência, pode ele tornar-se peça chave no seu processo de 

ensino-aprendizagem. 

O ensino de LE reduzido ao aspecto formal da língua não é frutífero, se o objetivo é 

a formação adequada de professores, por isso apostamos na linguística da enunciação enquanto 

estratégia para o amadurecimento da competência comunicativa. É urgente ultrapassar o ensino 

assentado apenas no viés formal da língua como pregava Saussure e Chomsky que puseram em 

pano de fundo a fala e o desempenho. A importância de refletir sobre um sujeito na língua, que 

fala, que enuncia, abre-nos um caminho com vistas à superação do ensino de línguas que não 

comporta o uso, a interação. 

 Não estamos propondo que o ensino da gramática seja excluído em prol do uso da 

língua em situações interativas, mesmo porque nenhum dos teóricos aqui apresentados 

sugeriram que fossem descartados os estudos sobre a forma. Acreditamos que a aprendizagem 

significativa pode ser alcançada a partir de discussões, as quais sejam capazes de desencadear 

mudanças que tem como propósito a superação de obstáculos oriundos da realidade 

circundante. 
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Convém acrescentar que, embora estejamos falando de um sujeito falante de língua 

não materna, ainda assim estamos falando de um sujeito da linguagem, que ao se predispor a 

aprender uma língua que é do outro, já participa (ou deveria participar) ativamente do seu 

processo de ensino-aprendizagem, pelo qual também é responsável. 

Neste sentido, a linguística da enunciação “sendo o campo constitutivamente 

heterogêneo, sempre é possível a ele acrescentar um certo olhar sobre a enunciação ou uma 

interface ainda não abordada” (FLORES E TEIXEIRA, 2017, p.110), considerando ainda que “todo 

e qualquer fenômeno linguístico carrega em si a potencialidade de um estudo em termos de 

enunciação, já que sua existência depende do sujeito que o enuncia”. (idem, p.106) 

CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

Precisamos entender que o sujeito aprendiz de língua estrangeira não é um sujeito 

passivo, incapaz de assumir uma postura diante do conhecimento adquirido entre os muros da 

Universidade. O professor em formação inicial deve ser exposto a teorias que tocam em 

questões como o uso da linguagem, não para decodificá-las, mas para refletir sobre elas de 

modo a ressignificá-las em sua prática.  

O que nos autoriza esta leitura é a própria noção de competência comunicativa que, 

por sua complexidade e amplitude, acaba englobando aspectos normalmente recortados, 

impedindo uma visão panorâmica e mais profunda dos fenômenos que envolvem a língua 

(gem), principalmente a estrangeira.  

A exclusão do sujeito falante do ensino de línguas precisa ser desnaturalizada de 

maneira que o processo de ensino-aprendizagem seja eficiente, produtivo. Afinal, o próprio ato 

de ensinar já implica a existência e convivência de vários sujeitos que constituem um ao outro 

e que participam de diversas relações. Sendo assim, por que não aprender uma segunda LE ao 

mesmo tempo em que se reflete sobre o homem na língua? 

Acreditamos que ser professor de LE apenas inicia quando o estudante de Letras sai 

da graduação, daí a necessidade de refletirmos sobre este sujeito em formação inicial. Desta 

maneira, esperamos que o olhar lançado por nós sobre a linguística da enunciação, a formação 

de professores de LE e a competência comunicativa possa provocar discussões a respeito dos 

aspectos que envolvem o ensino de línguas para a comunicação. 
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RESUMO: Neste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, que 

consiste em contextualizar o tema EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E AS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: UMA PROPOSTA DE EMANCIPAÇÃO NA EJA, com vistas a 

fundamentar a prática docente nesta modalidade de ensino, assim como novas pesquisas na 

área. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade que vem sofrendo constante 

desvalorização, nas políticas públicas, na sociedade e na própria escola, portanto, neste artigo, 

apresenta-se a Educação a Distância (EAD), permeadas pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s), como uma ferramenta de potencial emancipatório neste cenário, nos 

termos da educação libertadora de Paulo Freire (1987). O objetivo é apresentar o ensino a 

distância como uma proposta emergente na Educação de Jovens e Adultos na Educação Básica. 

No primeiro momento foi realizado o percurso histórico da EJA no cenário educacional 

brasileiro, seu processo de implantação, suas principais finalidades e condições de ensino atual, 

bem como sua inserção como um direito em documentos legais e oficiais. Em seguida foi 

apresentada a importância das TIC’S como ferramenta para o ensino a distância na EJA, e por 

fim, realizou-se o embasamento teórico da EAD com a análise de seu potencial emancipatório 

na EJA. Os resultados alcançados demonstram que muito já foi feito pela EJA, mas ainda existem 

muitos desafios a serem enfrentados por essa modalidade, e que a EAD pode exercer um papel 

fundamental que é de levar educação a todos em qualquer lugar a qualquer momento, 

educando para a vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação a Distância; Tecnologias da Informação e Comunicação; 

Educação de Jovens e Adultos; Ensino e Aprendizagem; Emancipação. 

 

ABSTRACT: In this work a qualitative bibliographical research was carried out, which consists of 

contextualizing the topic DISTANCE EDUCATION AND INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES: A PROPOSAL FOR EMANCIPATION IN THE EJA, with a view to supporting 

teaching practice in this type of teaching, as well as new research in the area. The Education of 

Young People and Adults (EJA) is a modality that has been undergoing constant devaluation, in 

public policies, in society and in the school itself, so this article presents Distance Education 

(EAD), permeated by Information Technologies and Communication (ICT), as a tool of 
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emancipatory potential in this scenario. The objective is to present Distance Learning as an 

emerging proposal in the Education of Young and Adults in Basic Education. In the first stage, 

the EJA's historical trajectory was carried out in the Brazilian educational scene, its 

implementation process, its main purposes and current teaching conditions, as well as its 

insertion as a right in legal and official documents. Next, the importance of ICTs as a tool for 

distance learning in EJA was presented, and finally, the theoretical basis of EAD was carried out 

with the analysis of its emancipatory potential in EJA. The results show that much has already 

been done by the EJA, but there are still many challenges to be faced by this modality, and that 

EAD can play a key role in bringing education to everyone anywhere, at any time, by educating 

life. 

KEYWORDS: Distance Education; Information and Communication Technologies; Youth and 

Adult Education; Teaching and learning; Emancipation. 

 

1. Introdução 

 

A Educação a Distância (EAD), que vem se modernizando em ritmo acelerado, 

acompanhando o desenvolvimento tecnológico é uma educação voltada, entre outras, para uma 

série de necessidades da atual sociedade, como problemas de acesso à escola por pessoas que 

moram em lugares bem remotos, analfabetos e aqueles que por um motivo ou outro não 

conseguiram prosseguir nos estudos.  

Nessa modalidade educacional o aluno não precisa estar presente fisicamente numa 

sala de aula. De acordo com José Manoel Moran (2002 Apud SILVA 2009), a Educação a distância 

é um processo educacional onde professores e alunos podem interagir mesmo estando 

separados fisicamente, ou seja, “é ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão 

normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, 

principalmente as telemáticas, como a internet”.  

A Educação a Distância que, classicamente, teve dificuldades de implantação 

em razão da pouca interação, e que, por esta mesma razão, traz em si certo 

sentido de inferioridade em relação ao ensino presencial, tem na internet a 

reconfiguração de seu papel, proporcionada pelas novas formas de 

virtualização do contato, da presença, e da formação (SALVUCCI; LISBOA; 

MENDES, 2012). 

Os autores supracitados entendem que as TIC’s têm o potencial para reconfigurar 

EAD de forma que essa modalidade de ensino se torne mais dinâmica, interativa, produtiva e 

libertadora tanto para o aluno quanto para o professor, principais agentes da prática educativa. 

Portanto, o uso adequado dessas ferramentas de ensino tem efeito imediato, à medida que 

tornam as aulas mais significativas, oportunizando aos discentes serem sujeitos ativo-reflexivos 

em seu próprio processo de aprendizagem. 

Dessa forma, é imprescindível o uso das TIC’S na Educação a Distância para que o 

ensino e o aprendizado aconteçam de forma eficiente, e é necessário que o aluno tenha em 

mãos o domínio dessas novas tecnologias tão presentes na sociedade atual e reconheça o valor 
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e a importância das mesmas, tendo em vista que a disseminação de conhecimentos através das 

novas tecnologias contribui para um processo educacional capaz de transformar a realidade “[...] 

afinal, mais que artefatos, os recursos tecnológicos podem e devem contribuir para a melhoria 

do indivíduo, neste caso, em especial, para o processo ensino-aprendizagem da sociedade 

contemporânea” (CORRÊA, 2005 Apud CORREIA; SANTOS, 2013). 

Quando pensamos em EAD, geralmente nos vem à mente uma educação capaz de 

alcançar todos os públicos gerando inclusão, inclusive de jovens e adultos que por muito tempo 

estiveram fora do sistema educacional. A EAD é uma modalidade educacional que vem 

crescendo continuamente no Brasil, e que tem sido pensada e repensada como uma das 

alternativas para Educação de Jovens e Adultos, como afirma a Resolução CNE/CBE Nº 1 de 5 

de julho de 2000 quando estabelece diretrizes para a avaliação e certificação de jovens e adultos 

em situação de cursos semipresenciais ou a distância, de acordo com os Art. 10 e 13 (BRASIL, 

2000). 

Diante disso, objetiva-se, neste trabalho, refletir sobre as possíveis contribuições da 

Educação a Distância para a educação formal de jovens e adultos, doravante (EJA), e a necessária 

utilização das TIC’s nesse processo. Nossa proposta é a de reconhecer o valor e a importância 

da EAD aliada às novas Tecnologias da Informação e Comunicação com o potencial inclusivo de 

garantia do direito à educação para Jovens e Adultos que é uma modalidade de ensino 

caracterizada pelo perfil sociocultural de sua clientela pela forma como se encontra no contexto 

atual da educação, haja vista as inúmeras dificuldades que esta enfrenta e está entravada.  

Dentre os vários fatores que entravam a prática docente desenvolvida com 

alunos adultos, podemos citar alguns: turmas heterogêneas; tempo limitado 

para o desenvolvimento das aulas; grande dificuldade dos alunos em entender 

os conceitos sem uma relação com situações do cotidiano. (ESPÍNDOLA, et al. 

2006) 

O referido autor coloca as dificuldades que um aluno da EJA enfrenta numa sala de 

aula presencial, como turmas heterogêneas e tempo limitado, tempo esse que em muitas 

ocasiões é dividido entre o momento da sala de aula e o percurso até chegar à escola. Souza et 

al (2017) enfatiza a questão da inclusão tecnológica, em que “muitos jovens e adultos ainda têm 

estado distante da escolarização formal e sem o contato com as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC´S), que têm sido formas novas de socialização”. 

Vivemos na era digital e a escola não pode ficar alheia a essa realidade, ela precisa 

trazer as novas tecnologias para dentro do contexto educacional inserindo-as em todas as 

etapas e modalidades, para que o aluno conviva com essas tecnologias também durante seu 

processo educacional e escolar, e possa desempenhar seu papel na sociedade de forma ativa e 

participativa.  

A utilização das tecnologias da informação e da comunicação, entretanto, exige 

do aluno habilidades específicas, como por exemplo, saber acessar e organizar 

informações. O mero acesso à informação não garante por si só a construção 

de conhecimentos (Pereira, 2010).  
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Dessa forma, para traçar esse caminho de intervenção tecnológica na construção do 

conhecimento, é necessária, ainda, a construção do sujeito consciente do seu próprio processo 

de aprendizagem imerso nas relações sociais. 

De acordo com Levy (1999 Apud Correia; Santos, 2013) “no atual período permeado 

pela intervenção tecnológica, a internet e as ferramentas da TIC têm sido os pontos-chave de 

transformação, enquanto processo inovador e capaz de estabelecer novos conceitos de 

interação social”. E ainda, é nítido como essa inserção tecnológica tem proporcionado liberdade 

e tempo à sociedade moderna. De acordo com os autores “elas trouxeram à organização social 

uma maior liberdade, em que o sincronismo e tempo real substituíram o espaço e a interconexão 

substituiu praticamente a questão do tempo” (idem, ibdem). 

 Essas ponderações despertam-nos para mostrar que fazer uso da Educação a 

Distância como possibilidade de continuação dos estudos na EJA com o apoio das novas 

tecnologias, possibilita o resgate social desse grupo que há muito esteve à margem do processo 

educacional, e oportuniza instrumentos que possibilita o preparo desses alunos para utilização 

dos recursos tecnológicos disponíveis na sociedade atual, bem como conhecimentos diversos, 

já que a disseminação de conhecimentos através das novas tecnologias contribui para um 

processo educacional capaz de transformar a realidade dos discentes e da sociedade como um 

todo.  

 

2. Percurso histórico da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

Segundo as determinações da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205 “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

A Constituição Federal deixa claro que independentemente da idade, sexo, raça, 

religião ou condição econômica, todos têm direitos iguais à educação, e que esse direito deve 

ser efetivado, sobretudo, para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, como diz a Lei 

nº 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 37: “A educação de 

jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996). 

Ainda de acordo com Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394/96, a Educação de Jovens 

e Adultos passa a ser uma modalidade de educação básica nas etapas de Ensino Fundamental 

e Médio, que tem como fundamento não só alfabetizar os jovens e adultos, mas sim dar 

oportunidades de escolarização no ensino regular, proporcionando a eles uma educação que 

possa desenvolver seu pensamento crítico, inserindo-os no contexto social. De acordo com 

Capucho (2012, p.23) “pelo exposto é evidente que o sistema de educação deva ser organizado 

de maneira articulada com vistas a assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino”. 

Desse modo, é possível compreender que a educação escolar na vida do ser humano, inclusive 

de jovens e adultos, é importante, não só pelo fato de poder ser alfabetizado, mas porque a 
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escola é um lugar privilegiado para que todas as pessoas possam desenvolver o pensamento 

crítico e reflexivo de forma libertadora. 

 

A educação como prática de liberdade, ao contrário daquela que é a prática da 

dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do 

mundo, assim também a negação do mundo como uma realidade ausente dos 

homens. (FREIRE, 1999, p.40) 

   Tornar-se um ser humano, não somente alfabetizado, mas consciente de se papel 

social como uma realidade, é mais do que necessário, pois, o nosso dia a dia e a sociedade nos 

cobra ações e atitudes que devem ser realizadas com determinada competência, e o 

aprendizado da leitura e da escrita, bem como o pensamento crítico e reflexivo são primordiais 

para o desenvolvimento de inúmeras atividades que interferem diretamente na vida social e no 

mercado de trabalho.  

Tem-se aqui a importância da educação como direito de todos. Entretanto, em meio às 

conquistas da educação para jovens e adultos, é nítido o descaso que vem marginalizando os 

grupos socialmente vulnerabilizados. 

Passados mais de vinte anos do reconhecimento, pelo Estado brasileiro da 

Educação como um direito de todos em diferentes etapas da vida, ainda são 

precárias as condições de oferta e muito frágeis as políticas de acesso, 

permanência e elevação da escolaridade, situação ainda mais acentuada junto 

aos grupos socialmente vulnerabilizados, como as populações tradicionais, 

idosos, analfabetos entre outros. (CAPUCHO, 2012, p.25) 

O direito à educação é sempre muito defendido e ao voltar esse olhar para o passado 

é possível perceber que foram muitos os que defenderam essa causa como um desafio que 

perdurou por muitos anos. Hoje é possível apontar que as conquistas foram muitas, porém, a 

evolução é muito lenta, pois, os problemas sociais, a dificuldade de estudar e trabalhar 

continuam distanciando muitas pessoas a conquistarem seus direitos. Entretanto, para Friedrich 

et al. (2010, p.393), “A escolarização de jovens e adultos é considerada em toda sua trajetória 

como proposta política redimensionada à plataforma de governo na tentativa de elucidação de 

um problema decorrente das lacunas do sistema de ensino regular”. 

  Ao interpretar as palavras do autor, é possível compreender que, ainda é um 

desafio o processo de escolarização da EJA, modalidade esta que deve ser pensada como um 

todo, visto que são necessárias políticas públicas que efetivem de forma democrática a entrada 

e permanência do aluno na escola. 

Diante de tantos entraves que a EJA enfrenta, e por ser uma modalidade de ensino 

composta por pessoas que, de alguma forma, não conseguiram estar inseridas no processo de 

ensino regular na idade própria, é preciso pensar ainda que são na grande maioria 

trabalhadores, pais e mães de famílias, advindos, em sua maioria, das periferias das cidades que 

vivem em condições mínimas de sobrevivência. Mesmo diante de tantos entraves, cabe aqui 

destacar a importância da EJA, que se apresenta como uma oportunidade para a inserção desse 

grupo de específico de pessoas, no mercado de trabalho, pois de acordo com o Referencial 
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Curricular da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (2013), a Educação de Jovens e 

Adultos – EJA é: 

 

“Uma modalidade da Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental 

e Médio, que visa oferecer oportunidade de estudos às pessoas que não 

tiveram acesso ou continuidade desse ensino na idade própria, assim 

como, prepará-los para o mercado de trabalho e o pleno exercício da 

cidadania. A oferta de cursos aos jovens e adultos proporciona 

oportunidade educacional apropriada, considerando as características 

do aluno, seus interesses, condição de vida e trabalho” (p. 13). 

 

Aqui fica claro que deve ser oferecido, a estas pessoas, a oportunidade que elas não 

tiveram na idade própria, ou seja, é um direito que, durante a infância, lhes foi omitido por, entre 

outros fatores, condições sociais desfavoráveis. A educação é um direito de todos assegurado 

em Lei (CF, 1988; LDB, 1996), e devem ser ofertadas condições educacionais apropriadas, 

considerando as reais necessidades do aluno. Portanto, antes de qualquer coisa, é necessário 

que as políticas públicas estejam sensibilizadas com a realidade enfrentada por essa 

modalidade. 

 

3. A importância das TIC’S na educação a distância para a EJA  

 

Na revolução digital em que vivemos, com o grande desenvolvimento tecnológico, 

não há como falar em educação sem falar em TIC’S. As novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, conhecidas como TICs, são para Cassel e Corrêa (2012) “novas tecnologias e 

métodos utilizados para a comunicação, surgidos no contexto da revolução informacional, que 

está sendo desenvolvida desde a metade da década de 1970, principalmente nos anos 1990”. 

Essas tecnologias têm se tornado cada vez mais importante em todos os setores da sociedade: 

no comércio, nas indústrias, nos setores de investimento, nas relações interpessoais, e 

principalmente no setor educacional. 

Freire (1987) considerou a tecnologia como uma grande expressão da criatividade 

humana. Prova disto desejou ser visto como um homem de seu tempo atual e não afastado 

dele. Para Freire, a tecnologia é expressão do processo de engajamento do homem ao mundo 

para sua transformação. Ainda, a tecnologia é meio de afirmação de uma sociedade política 

devido ao fato de ser prática humana e, certamente, influenciada por ideologias, pois serve a 

tecnologia a interesses múltiplos: ela não é, portanto, neutra - segue a visão de mundo da 

sociedade que a produz e a utiliza. 

Moran (2000) Apud Oliveira e Fisher (2007), ressaltam que “o uso das tecnologias 

de informação e comunicação na educação pode proporcionar processos de comunicação mais 

participativos, tornando a relação professor‐aluno mais aberta, interativa”. Portanto, a escola não 

pode ficar alheia a essa realidade, pois as ferramentas tecnológicas são uma das maneiras 

possíveis de resgatar o interesse dos alunos a participarem de forma mais ativa e interativa, 

inclusive quando essa interação acontece por meio da educação a distância.  
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Entende-se, a partir de Gadotti (2000) que diante da era tecnológica, a educação a 

distância ganha força, e que as instituições escolares devem criar espaços para inserção dessa 

nova potência educacional. De acordo com o autor: 

Com o rápido crescimento e a evolução tecnológica da Web, a educação a 

distância baseada na Internet está sendo considerada como importante e 

apropriado espaço de formação para resolver demandas educacionais que os 

sistemas tradicionais de ensino têm dificuldades de atender. Como 

consequência, todas as instituições que se dedicam à educação deverão iniciar 

movimentos para oferecer cursos pela Web nas suas áreas de competência 

(GADOTTI, 2000, pp. 231-241). 

A essas demandas educacionais citadas pelo autor, podemos incluir a EJA, que tem 

sido considerada como arremedo da educação nacional, e que os sistemas tradicionais de 

ensino têm dificuldade em atender. Entretanto, as TIC´S, mesmo sendo fundamental no contexto 

atual em que vivemos, são vistas, na maioria das vezes, como algo que só existe no contexto 

extraescolar. Situação essa vivenciada por muitas escolas públicas que hesitam em utilizar as 

novas tecnologias no processo educacional por falta de recursos ou por falta de planejamento 

e capacitação tanto dos professores como da escola.  

 Essa questão é ainda mais visível quando se trata da EJA, pois são alunos que não 

tiveram acesso à educação no período regular, e, portanto, necessitam de uma assistência ainda 

maior por parte da escola e dos professores. Neste sentido é essencial que os docentes utilizem 

todos os recursos disponíveis na escola para o planejamento de aulas que realmente tenham 

significado na vida desses educandos, e que políticas públicas sejam voltadas para este grupo 

específico de alunos.  

Assim torna-se necessário repensar como estão sendo trabalhadas as metodologias 

de ensino e a organização do currículo escolar para esta modalidade de ensino, assim como 

afirma ESPÍNDOLA e MOREIRA (2006). 

A escola de jovens e adultos deve ter características diferenciadas das escolas 

de ensino regular, para evitar que estes alunos se tornem excluídos novamente 

do processo educacional [...]. Pensando nos aspectos citados acima, e 

principalmente no desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem 

em relação ao aluno adulto, a utilização de metodologias alternativas de ensino, 

a pedagogia de projetos na EJA parece ser uma alternativa bastante adequada 

para organizar os trabalhos pedagógicos nesta modalidade de ensino” (p.20). 

Corroborando com a ideia do autor, apresentados a EAD como uma possibilidade 

de educação emancipadora na EJA, e a importância da utilização das novas tecnologias no 

decorrer desse processo, para instigar o aluno a participar, pesquisar, questionar e interagir com 

os outros alunos e com o professor para a realização de um processo de ensino e aprendizagem 

libertador. Para Freire (2003), ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção.  A utilização de diversos recursos 
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multimidiáticos17 tem o intuito de quebrar o paradigma das aulas mecânicas, reproduzidas por 

amontoados de conteúdos descontextualizados, que acabam tornando os alunos os 

receptáculos desses conteúdos. 

Nesse mesmo sentido, de tirar o aluno da posição passiva, tornando-o agente do 

seu próprio processo educativo, a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC’s), com os conteúdos multimidiáticos, constituem-se em recursos interdisciplinar, porque 

pode ser utilizado em todas as áreas do conhecimento.  

Atualmente, com o aprimoramento dessa tecnologia e com a introdução cada vez 

mais permanente no interior da sociedade, falar em tecnologia é falar em educação para 

cidadania, e quando se trata de educação para cidadania é importante refletirmos sobre a 

Educação a Distância. 

 

4. A Educação a Distância como potencial emancipatório na EJA 

 

A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade moderna de educação que começa 

a se configurar em meados da década de 60. Fazendo uma retrospectiva histórica da Educação 

a Distância, observamos que ela vem crescendo de acordo com o desenvolvimento tecnológico 

e social.  A EAD teve seu principal recurso tecnológico desenvolvido, no século XV, na Alemanha, 

em decorrência da inventividade da imprensa por Gutemberg. Depois foi modernizada com a 

chegada do rádio e da televisão, na década de 70. Mais tarde, nas décadas de 80 e 90, com a 

introdução das Tecnologias da Informação e comunicação, foi ganhando força e alcançou 

muitos brasileiros, mas teve seu apogeu na segunda metade do século 90, com a chegada da 

internet.  

Entretanto, sua legitimação só ocorreu em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/96) e posteriormente foi regulamentada pela portaria 

ministerial de nº 4361/2004 e pelo decreto nº 5.622 de 12 de dezembro de 2005 (Brasil, 2005). 

Aqui podemos observar que a Educação a Distância já acontecia muito antes da chegada das 

TICs e da Internet, mas de forma incipiente não interessava a todos como hoje acontece. 

Atualmente, com todos os recursos midiáticos de fácil acesso, a EAD vem se reconfigurando e 

levando inclusão socioeducacional aos locais mais distantes do país, aonde a educação 

presencial seria impossível.  

Moore e Kearsley (2007) fala que a Educação a Distância apresentou evolução ao 

longo de variadas gerações. O referido autor apresenta 5 (cinco) gerações onde é possível 

observar o crescimento dessa modalidade de ensino. Na primeira geração, por volta de 1880, a 

EAD era feita por correspondência, através de postagens nos correios. NA segunda geração, no 

século XX, foi através das tecnologias impressas e audiovisuais, em 1923, no Brasil, é criada a 

primeira rádio-escola por Roquete-Pinto e em 1934, a Televisão Educativa. Já no ano de 1954 a 

 
17 Materiais pedagógicos representados por meio de recursos digitais multimídia para apoiar a 

aprendizagem de determinado tópico de estudos, conceito ou fenômeno. (Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/conferencia/documentos/maria_de_almeida.pdf). 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/conferencia/documentos/maria_de_almeida.pdf
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EAD começou a operar os programas educativos veiculados por TV a cabo designados de 

Telecursos. Já na terceira geração, final da década de 1960 e início de 1970, tivemos o modelo 

de teleaprendizagem, tendo como fonte basilar as telecomunicações. A quarta geração teve seu 

surgimento nos anos de 1980, utilizando a teleconferência por áudio, vídeo e computador, 

oportunizando ao estudante uma interatividade a mais com os tutores, professores e os outros 

estudantes. E por fim, a quinta geração que é uma derivação da anterior, pois consolidou-se 

com o surgimento da internet, onde apropriou-se de um sistema chamado de word wide web, 

possibilitando as classes virtuais online. 

Dessa forma, com o crescente desenvolvimento tecnológico e a grande necessidade 

de aperfeiçoamento demandada pela sociedade, surgiu essa modalidade de educação, que tem 

uma longa história de desenvolvimento: 

 

A Educação a Distância não surgiu no vácuo, tem uma longa história de 

experimentações, sucessos e fracassos. Sua origem recente, já longe das cartas 

de Platão e das epístolas de São Paulo, está nas experiências de educação por 

correspondência iniciadas no final do século XVIII e com largo desenvolvimento 

a partir de meados do século XIX chegando aos dias de hoje a utilizar 

multimeios que vão desde os impressos à simuladores on-line, em redes de 

computadores, avançando em direção à comunicação instantânea de dados voz 

e imagem [...] (Keegan 1991, p.11 Apud Nornberg et al 2015). 

 

Podemos afirmar então, que na educação a distância existe uma união de alunos e 

professores permeada pelas tecnologias onde os educandos e os professores interagem na 

forma e necessidades do aluno, e não mais, exclusivamente, por processos físicos e temporais 

como se exige na educação presencial.  

 Abordar, portanto, a educação a distância é um desafio constante, pois ao ser um 

campo ainda em construção, apresenta multifaces, hora comparada à educação presencial, hora 

tida como educação diferenciada. Entretanto, Melchert (2015, p.22) nos fala que “a modalidade 

EaD não é uma metodologia diferente na educação, pelo contrário, o que a tornou pauta de 

discussão nos últimos anos é a sua proporção por conta de rede mundial de computadores, a 

internet em especial e, tantas outras ferramentas interativas”. 

O Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, define a Educação a Distância como 

uma modalidade educacional na qual a utilização dos meios tecnológicos se torna 

imprescindível na mediação didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem com 

estudantes e professores interagindo em tempos e lugares diversos (Brasil, 2017). 

Além disso, de acordo com Melchert (2015, p.18): 

 

A EaD atende à necessidade de pessoas que muitas vezes estariam alijadas do 

modelo oficial e tradicional de educação. E em razão da grande procura e 

consequente crescimento, a EaD tornou-se uma discussão fundamental para 

quem está refletindo sobre os rumos da educação em uma sociedade cada vez 

mais conectada por redes de tecnologia digital. 
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Esta necessidade de utilizar as tecnologias é entendida por Carneiro (2002), como 

uma “aproximação entre a escola e os avanços da sociedade no que se refere ao 

armazenamento, à transformação, à produção e a aproximação de informações”. Da mesma 

forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e os Parâmetros Curriculares para o Ensino 

Médio (PCNEM) apontam que: 

 

É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos 

como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados 

em relação às novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as 

demandas sociais presentes e futuras (BRASIL, 1998, p. 96). 

  

Neste contexto, ao aproximarmos a escola da sociedade, estamos aproximando os 

alunos da realidade sócio tecnológica em que vivemos, ou seja, ofertar cursos da EJA na 

modalidade EAD, permite promover e provocar nas pessoas a avidez por conhecimento, 

mediada pelas tecnologias de comunicação e interação, possibilitando a apropriação e 

propagação do conhecimento gerado intensamente pela ciência e cultura.  

Dessa forma, a educação de jovens e adultos, que por muito tempo estiveram 

alijados do modelo oficial de educação, não pode mais estar alheia a essa nova realidade 

sociocultural em que vivemos. No mundo da tecnologia, da internet, da cibercultura, das 

multimídias torna-se cada vez mais necessária a construção da EAD no âmbito da EJA, de 

maneira a proporcionar uma educação crítica e consciente.  

 

[...] desenvolver a tomada de consciência e a atitude crítica, graças à qual o 

homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de submetê-lo, de domesticá-lo, 

de adaptá-lo como faz com muita frequência a educação em vigor num grande 

número de países do mundo, educação que tende a ajustar o indivíduo à 

sociedade, em lugar de promovê-lo em sua própria linha. (FREIRE, 1979, p.39) 

 

Se a educação a distância, no âmbito da educação libertadora, não é incluída em 

todos os níveis e modalidades de ensino como uma opção, então a escola se distancia da nova 

geração, do novo conceito de sociedade, produzindo assim a exclusão. A utilização da EAD 

como práxis educativa, nos termos da educação libertadora de Paulo Freire (1987) se torna, 

portanto, uma necessidade nos dias atuais. De acordo com o referido autor:  

 

O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos homens, 

não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A libertação 

autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita 

nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que implica 

na ação e na reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. 

 

Neste contexto a EAD possibilita a democratização do ensino, em busca de maior 

equidade social, isto quando compreendida como um processo que parte do sujeito para o 



 

 

95 

sujeito, mediada pelo professor no e com o uso das tecnologias digitais de comunicação e 

interação e não como educação por escala.  

Contudo, é mister afirmar que a Educação de Jovens e Adultos como uma oferta de 

educação a distância, tem como desafio democratizar de fato e de direito o acesso destes 

estudantes não só ao ensino e ao conhecimento produzido pela humanidade, mas também o 

acesso as novas formas de aprender/ensinar instrumentalizadas pelas novas tecnologias. Para 

além disso, o uso da EaD na EJA atende aos pressupostos pedagógicos inerentes a necessidades 

cognitivas deste sujeito, por ser de certa forma mais flexível e menos linear. Nas palavras de 

Arroyo (2006), é preciso estreitar o diálogo entre os saberes e significados acumulados na 

trajetória de vida dos jovens e adultos populares e os conhecimentos científicos sociais, 

alargando-os e propiciando o acesso e a garantia do direito ao conhecimento, à ciência, à 

tecnologia e às ferramentas da cultura universal. 

 

5. Considerações Finais 

 

Ao analisar o percurso histórico da EJA, é possível observar muitos avanços até aqui, 

mas ainda é perceptível a grande desvalorização sofrida, principalmente porque o perfil 

característico dessa modalidade ainda é de pessoas com condições sociais desfavoráveis - na 

maioria, trabalhadores, onde muitos vivem longe dos centros urbanos, alijados dos processos 

educativos formais. 

Essas e outras questões despertam-nos para pensar e repensar em políticas públicas 

que possam promover uma educação voltada para melhoria da qualidade de vida de jovens e 

adultos, de forma digna e autônoma, assim como nos alerta Paulo Freire (1996) em seu livro A 

pedagogia da autonomia “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 

ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros, que só poderá acontecer 

com o envolvimento de todas as esferas da educação brasileira”.  

Tendo em vista que é um desafio ético e político dos educadores perceber a maneira 

com que os alunos conseguem compreender os saberes escolares, levando em consideração o 

tempo limitado de sala de aula, a dificuldade em relacionar suas vivências com esses saberes, 

as representações que trazem sobre determinados conhecimentos, muitos desses jovens e 

adultos trazem consigo histórias de vida completamente diferentes, alguns possuem também 

um enorme desejo de recomeçar, outros carregam consigo uma trajetória de desestímulo que 

no meio da jornada tornam a desistirem.  

Essas e outras questões apresentadas no presente texto nos indicam a possibilidade 

de refletir sobre uma educação mais ampla e libertadora, que possa alcançar todos os públicos, 

nos lugares mais remotos, que a tecnologia nos possibilita chegar, levando EAD como 

possibilidade de formação, sempre mediada por professores e tutores, numa relação dialógica 

com os alunos. “Por conta do avanço acelerado das tecnologias, tal modalidade deve garantir a 

manutenção dos professores e tutores, pois o conhecimento pedagógico e didático são 

conhecimentos nunca prontos e acabados, mas sempre em constante discussão” (Melchert, 

2015). Nesse sentido, o professor e tutor, não podem ser vistos como meros programadores de 
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aulas a distância, mas são peças fundamentais na mediação do conhecimento, na educação a 

distância e não se esgotam suas formas de atuação dentro dessa perspectiva. 

Dessa forma, Litto (2009) afirma que a EAD surgiu para simplificar a vida e facilitar o 

acesso à educação. Oferece uma forma de atualização rápida através das tecnologias, que 

possibilita novos conhecimentos, como um modo apropriado para atender a grandes 

contingentes em qualquer lugar do planeta.  

Dentro da perspectiva abordada no presente texto, a EAD, permeada das 

tecnologias, pode exercer um papel fundamental que é de levar educação a todos em qualquer 

lugar a qualquer momento, educando para a vida. 
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Resumo: o presente texto nasceu das reflexões e do aprendizado adquiridos após um trabalho 

de campo feito na disciplina de Metodologia de Ensino de Geografia II, da Universidade Federal 

de Goiás (Goiânia), na região metropolitana do Rio de Janeiro (municípios do Rio de Janeiro, 

São Gonçalo e Maricá). A disciplina mencionada tem em seu conteúdo programático a temática 

dos aspectos físico-naturais como elemento central. Para tanto, nossa tarefa era planejar em 

grupos (pré-definidos) metodologias de ensino que se correlacionassem com a do trabalho de 

campo, bem como às temáticas físico-naturais. Assim, este texto tem por objetivo analisar o 

trabalho de campo, bem como a utilização de fotografias e redes sociais como ferramentas 

importantes para o ensino-aprendizagem em Geografia, com foco principalmente nos aspectos 

físico-naturais da paisagem. Como metodologia para construção desse texto, realizamos uma 

revisão de literatura de autores que trabalham com a temática de trabalho de campo e ensino-

aprendizagem em Geografia; novas tecnologias no ensino e do papel de mediação do professor. 

Também como metodologia, realizamos o trabalho de campo e fizemos uso de fotografias e a 

da rede social Facebook durante nosso período de estudo da região metropolitana fluminense. 
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O trabalho de campo é uma metodologia que visa, sobretudo, motivar e despertar alunos, 

professores e instituições de ensino, e estabelecer uma relação direta do pesquisador com o 

objeto pesquisado. É um processo metodológico que, de início, requer um período maior de 

planejamento (pré-campo, campo e pós-campo), porém é um instrumento importante no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-Chave: Ferramentas metodológicas; Trabalho de Campo; Fotografias; Geografia; 

Facebook 

 

Introdução 

 

Tentaremos estabelecer um diálogo entre os conhecimentos adquiridos em sala 

de aula durante a disciplina de Metodologia de Ensino de Geografia II com os 

conhecimentos empíricos construídos durante o trabalho de campo no Rio de Janeiro. 

Como já dito, foram divididos grupos com temáticas específicas, sendo que nosso grupo 

ficou com os aspectos físicos naturais do município de São Gonçalo.  

Cabe ressaltar que, mesmo com temáticas específicas, cada grupo apresentou 

durante determinado momento a sua temática, estratégia e a forma como 

desenvolveram o trabalho de campo, visando à construção de conhecimentos sobre 

todas as temáticas com os demais grupos. Assim, falaremos em específico do município 

de São Gonçalo, mas sem desconsiderar o aprendizado obtido durante as outras etapas 

do trabalho de campo em Maricá e Rio de Janeiro. 

Acreditamos no trabalho de campo como importante ferramenta pedagógica, 

pois leva o aluno e, no nosso caso, o futuro professor de Geografia, a vivenciar in loco 

as aprendizagens propostas em sala de aula. Partimos do pressuposto, como afirma 

Lacoste (1985), de que o trabalho de campo não deve ser somente um empirismo, deve 

articular-se à formação teórica, ou seja, aos conhecimentos adquiridos em sala de aula, 

e não somente estes, com os conhecimentos empíricos adquiridos durante o campo. 

Aliando o que entendemos como “percepção geográfica” com o que aprendemos em 

sala de aula e entendendo que o professor também aprende em sala de aula, 

acreditamos ser de extrema importância para o desenvolvimento e a construção do 

conhecimento, sobretudo na área de Geografia, a inter-relação entre sala e campo.  

 

Trabalho de campo: paisagem e aspectos físico-naturais do município de São 

Gonçalo – RJ no ensino de Geografia. 

 

 

Entendemos que, para o ensino, o trabalho de campo é de “primordial 

importância, pois oferece potencialidades formativas que devem ser levadas em conta 
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no processo ensino-aprendizagem como uma das técnicas pedagógicas mais acessíveis 

e eficazes ao professor” (RODRIGUES; OTAVIANO, 2001, p. 36). Um aspecto de extrema 

relevância é o pré-campo, etapa de planejamento do campo, para que esta atividade 

possa de fato ser produtiva e possibilite o ensino e a aprendizagem do que vai ser visto 

empiricamente pelos alunos. 

Segundo Bachelli (2014, p.211), sobre e a importância do pré-campo 

 
Esta primeira etapa do trabalho de campo é muito importante, pois é neste 

momento que o professor irá apresentar os objetivos do trabalho, normas e 

orientações gerais. As atividades desenvolvidas no pré-campo vão dar sentido 

ao que vai ser estudado. Oficinas, textos, vídeos, imagens sobre os lugares a 

serem visitados, assim como a apresentação do roteiro e o direcionamento do 

que será observado em campo. 

 

 O planejamento deve ocorrer com antecedência do campo e procura planejar 

e solucionar questões como: seleção dos pontos e conteúdos a serem trabalhados no 

campo; reserva de veículo ou ônibus; hospedagem; organização de recursos financeiros; 

lanches coletivos; indicações de metodologias para o ensino (das temáticas físico-

naturais) na Geografia Escolar; normas do campo e a programação, entre outros 

aspectos.  

Mesmo a disciplina de Metodologia em Ensino de Geografia II tendo em seu 

conteúdo programático o enfoque dos aspectos físicos- naturais, no trabalho de campo 

proposto, as questões sociais tornaram-se indissociáveis. Sendo assim, nessa eterna 

dicotomia entre uma “geografia social”, que trata nosso campo de estudo como sendo 

a “morada do homem”, e outra de base teórica apoiada na natureza, seguimos com a 

propostas de Souza (2013), buscando a “unidade na diversidade”, bem como Morais 

(2013) “não se desconectam teoria e prática, saber acadêmico e saber escolar, geografia 

física e geografia humana, escola e cotidiano, conhecimento geográfico e didática da 

geografia[...]”. 

Seguindo tal afirmação, remetemo-nos mais diretamente ao propósito deste 

texto, que é o de termos “o mundo/Espaço Geográfico” como objeto de estudo. Então, 

para compreendê-lo em suas infinitas nuances e redes de relações, necessitamos de 

uma observação detalhada dos fenômenos que o constituem. Para tal, nada melhor que 

a observação in loco com a realização do trabalho de campo. 

“O geógrafo é acima de tudo um viajante” (ORLANDO RIBEIRO 1972 apud 

BAILLY, SCARIATI; SIMÕES; 2009, p. 15). Sendo assim, sigamos nossa viagem. 

Como já dito, o presente estudo deriva de um rico trabalho de campo, 

desenvolvido em uma disciplina do curso de Licenciatura em Geografia, e contou com 
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a participação de graduandos, pós-graduandos (mestrandos e doutorandos) e 

estudantes intercambistas.  

Planejado e mediado pela Profª. Drª. Eliana Marta Babosa de Morais, com apoio 

do LEPEG (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica) do IESA 

(Instituto de Estudos Sócio Ambientais) da UFG (Universidade Federal de Goiás), com a 

parceria da Faculdade de Formação de Professores (FFP – São Gonçalo), da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

Conforme metodologia proposta e anteriormente planejada em equipe, 

tivemos o conjunto de alunos, subdivididos em grupos menores, aos quais foram 

designadas temáticas específicas, tais como: trajeto; pontos turísticos do município de 

Rio de Janeiro; relevo fluminense; região metropolitana município de São Gonçalo, 

região metropolitana município de Maricá; metodologias de ensino de relevo (uso de 

maquetes). A cargo de cada grupo ficaram: a leitura dos referenciais bibliográficos 

sugeridos e entregues com antecedência; a indicação de novas leituras; bem como o 

desenvolvimento de metodologias de ensino que suprissem as demandas impostas por 

sua temática, tendo como foco a educação geográfica. A respeito da dinâmica de 

trabalhos em grupo Anastasiou e Alves (2005, p.76), nos dizem que “o que caracteriza o 

grupo não é a junção dos alunos, mas o desenvolvimento inter e intrapessoal e o 

estabelecimento de objetivos compartilhados, que se alteram conforme a estratégia 

proposta, o processo objetivado e seu processamento”. 

No percurso, dentro do ônibus, cada grupo desenvolveu atividades 

introdutórias as temáticas e metodologias propostas. Foram apresentados: jogos de 

quebra-cabeça utilizando fotos de fenômenos físico-naturais, visando formular 

conceitos como o de deslizamento de massas e de áreas de risco; jogos com perguntas 

e repostas sobre a temática (estilo Quiz); painéis com perfis topográficos, ressaltando 

os principais pontos do trajeto entre Goiânia e Rio de Janeiro; apresentações orais, aulas 

expositivas dialogadas, com temáticas que variaram da formação docente; 

metodologias para o ensino de Geografia a dinâmica histórico-geográfica da região 

metropolitana do Rio de Janeiro.  

Em solo fluminense, após 17 horas viagem, deixamos nossas malas no hostel, 

tomamos café e reiniciamos nossas atividades de campo visitando a Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ, situada no município de São Gonçalo-RJ, nos sendo 

apresentado seu espaço físico, parte do seu corpo docente e suas respectivas linhas de 

pesquisa. No mesmo município, fizemos um trabalho de campo, seguindo o perímetro 

urbano da bacia do Rio Marimbondo até sua foz na Baía de Guanabara, mediado pela 

Profª. Drª. Anice Esteves Afonso (trabalho esse que será aprofundado nesta discussão).  

No dia seguinte, pela manhã, realizamos outro trabalho de campo no litoral do 

município de Maricá, com o enfoque nos impactos ambientais na região de restinga, 
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sob a ótica da biogeografia e da geomorfologia costeira com os professores da UERJ 

Drª Heloisa Coelho e Dr. André Luiz Carvalho da Silva. No período vespertino, após o 

campo, fomos até o Município de Niterói, onde pudemos conhecer a praia de Itacoatiara 

(uma tarde para um banho de mar e descanso). 

No terceiro dia, pela manhã, recomeçamos com uma roda de conversa e visita 

ao centro histórico e região portuária do município do Rio de Janeiro. Abordamos os 

vários períodos de ocupação urbana o processo de urbanização, modernização (para os 

jogos olímpicos) e suas consequências, mediados pelas professoras Drª. Ana Claudia 

Ramos Sacramento e Drª. Cátia Antônia Silva. 

Nesse campo pelo centro do Rio de Janeiro, pudemos evidenciar aspectos e 

conceitos abstratos, tais como a construção e a destruição de formas e funções sociais 

dos lugares, que culminam na produção do espaço tal como Milton Santos (1980, p. 

138) nos apresenta. 

Nesse aspecto pudemos 

 
Superar a superficialidade conceitual e estabelecer uma relação mais eficaz 

entre o saber formal e o informal. Em relação à educação geográfica implica em 

afirmar que o trabalho de campo é o elo entre a cidade e o ensino, na medida 

em que saímos da sala de aula. (CASTELLAR, 2010, p. 154) 

 

No período vespertino, visitamos a Praia Vermelha e o Morro da Urca e, através 

da análise da paisagem, fizemos uma trilha interpretativa (proposta metodológica de 

um dos grupos), subimos a trilha até o alto do Morro da Urca, mediado pela Profª. Drª. 

Anice Esteves Afonso. No topo do morro, além de contemplar a “paisagem do 

bondinho” estudamos, com uma visão panorâmica, as feições geomorfológicas e as 

modificações antrópicas (aterros e distribuição populacional, por exemplo) a paisagem 

da Capital. 

Na manhã do penúltimo dia foi feita uma apresentação das feições 

geomorfológicas do município do Rio de Janeiro, através do recurso didático da 

maquete, comparando-a com a “paisagem do bondinho” vista no dia anterior e 

recapitulando aspectos referidos pela professora. A metodologia do uso de maquetes 

havia sido planejado e a maquete confeccionada com antecedência por um dos grupos, 

ainda no Laboratório de Estudos e Pesquisa de Educação Geográfica (LEPEG-UFG).  

Universidade Federal do Sudeste do Pará – UNIFESSPA 

 
As estratégias visam à consecução de objetivos, portanto, há que se ter clareza 

sobre aonde se pretende chegar naquele momento com o processo de 

ensinagem. Por isso, os objetivos que o norteiam devem estar claros para os 

sujeitos envolvidos – professores e alunos (ANASTASIOU e ALVES, 2009, p.70) 
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A estratégia de ensinagem, selecionado por nós teria como aporte teórico o 

conceito de paisagem segundo a acepção de Milton Santos (1988). Para o autor, a 

paisagem é “tudo que nós vemos e o que nossa visão alcança”, além de tudo o que 

sentimos, ouvimos, em suma, tudo o que percebemos.  Souza (2013) argumenta que, 

além da paisagem ser o espaço abarcado pela visão de um observador, de ser uma 

forma, uma aparência, deve-se levar em consideração o conteúdo “por trás” da 

paisagem, que pode ser consonante ou contraditório ao que a sua aparência sugere. 

Assim, busca-se com a análise da paisagem durante o trabalho de campo, analisar o que 

está explícito e implícito na paisagem e nas fotografias. 

Definimos que trabalharíamos com a imagem, com a percepção, com o tão 

referido olhar geográfico, afinal, como propõe Gomes (2013), numa sociedade em que 

vivemos, a era das imagens, quais seriam as que ganhariam visibilidade, tornando-se 

centrais e quais tornar-se-iam desinteressantes e passariam despercebidas dentro de 

um contexto de contrastes regionais tão (e)videntes, como os da região metropolitana 

do Rio de Janeiro? E como nosso grupo obteria as respostas do que foi capturado pelos 

olhares dos demais participantes e do que foi “excluído”? A resposta parece óbvia: 

através da fotografia. 

Captar os elementos dessa espacialidade - lembrando que o conceito de 

espacialidade dado por Gomes (2013, p.17) é “ espacialidade é o conjunto formado pela 

disposição física sobre esse plano de tudo que ele contém. Corresponde, assim, ao 

resultado de um jogo de posições relativas de coisas e/ou fenômenos que se situam, ao 

mesmo tempo, sobre esse mesmo espaço.  

Propusemos então que, através do olhar coletivo (48 alunos subdivididos por 

temáticas do trabalho de campo), bem como as percepções individuais e singulares de 

cada componente, através de imagens fotográficas, fomentaríamos a exposição e 

socialização dessas imagens para estabelecer a troca de ideias e o debate, eis os desafios 

iniciais propostos pela nossa escolha metodológica em nosso trabalho. Outro obstáculo 

seria: como socializar essas imagens? Em quê plataforma expô-las, de modo que se 

tornassem acessíveis a todos e possibilitasse a interação e o debate? Mais uma vez a 

resposta estava (literalmente) ao alcance das nossas mãos: utilizaríamos o recurso 

fotográfico dos smartphones, bem como a facilidade da rede social (Facebook), através 

da criação de uma página exclusiva sobre a temática “Trabalho de Campo: São Gonçalo 

- RJ”, à qual todos deveriam “curtir” para terem acesso imediato aos conteúdos 

postados. 

Para Souza e Sá (2015) a redes sociais criam um canal de comunicação e 

interação virtual para compartilhar informações e ideias, uma espécie de sala de aula 
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virtual. Cabe à escola e ao professor serem articuladores desse processo de inserção de 

novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. 

 
O novo paradigma da educação exige que a escola se ajuste, redimensionando 

o papel do professor, do aluno, da sala de aula, dos conteúdos e métodos 

pedagógicos ao uso das tecnologias para a criação de ambientes de 

aprendizagem fora da sala de aula, ou melhor, a instrumentalização para esta 

aprendizagem, uma vez que o uso da tecnologia da informação cria novas 

condições de produção do conhecimento. (SOUZA e SÁ, 2015, p.250) 

 

Quanto à utilização do recurso fotográfico no processo de ensino-

aprendizagem em Geografia, sabemos que: 

 
[...] a imagem ilustra e documenta eventos naturais e sociais que ocorrem num 

determinado tempo e lugar e deve ser acompanhada de outras informações, 

como localização geográfica, ângulo de visada, registro da hora e da data e 

relato do fato observado. Essas anotações serão importantes na composição 

dos trabalhos, na verificação de resultados e no acompanhamento dos 

fenômenos ao longo do tempo (JUSTINIANO, 2005, p.187)  

 

Seguindo as orientações dadas pelo autor citado, de antemão fica claro que a 

utilização proposta para o recurso fotográfico é diversa da proposta pela metodologia 

por nós aplicada, sendo implícito na citação tratar-se de registros documentais para fins 

comparativos e periódicos, devendo o pesquisador seguir rigorosamente os 

apontamentos, com a finalidade de obter resultados precisos. No nosso caso, porém, 

trata-se de instigar os olhares dos alunos sobre a paisagem e capturar imagens com a 

finalidade de problematizá-las, gerando o debate, transformando-as em recursos de 

altíssimo potencial didático. 

A utilização da fotografia aliada aos modernos recursos tecnológicos dos 

smartphones, tablets e câmeras fotográficas somados à conectividade advinda da 

internet e aliada à (controversa) utilização das redes sociais, mediada pela utilização dos 

textos, bem como da figura insubstituível do professor, são um conjunto de elementos 

didáticos que encontra aporte teórico na metodologia da “discussão por meios 

informatizados”, conforme propõe Anastasiou (2006,  p.85), e que pode ser observado 

na tabela a seguir. 

 

Tabela 1: Lista de discussão por meios informatizados 

 

DESCRIÇÃO 

É a oportunidade de um grupo de pessoas poder debater, 

a distância, um tema sobre o qual sejam especialistas ou 
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tenham realizado um estudo prévio, ou queiram 

aprofundá-lo por meio eletrônico. 

OPERAÇÕESDE 

PENSAMENTO 

(Predominantes) 

Comparação/Observação/Interação/Busca de suposição/ 

Construção de hipótese/Obtenção e organização de 

dados 

 

 

 

DINÂMICA DA 

ATIVIDADE 

Organizar um grupo de pessoas para discutir um tema, ou 

vários subgrupos com tópicos da temática para realizar 

uma reflexão contínua, debate fundamentado com 

intervenções do professor que, como membro do grupo, 

traz suas contribuições. Não é um momento de perguntas 

e repostas apenas entre estudantes e professor, mas entre 

todos os integrantes, como parceiros do processo. 

É importante o estabelecimento do tempo-limite para o 

desenvolvimento da temática. 

Esgotando-se o tema, o processo poderá ser reativado a 

partir de novos problemas. 

 

 

AVALIAÇÃO 

Essa é uma estratégia em que ocorre uma avaliação 

grupal, ao longo do processo, cabendo a todos esse 

acompanhamento. 

No entanto, como o professor é o responsável pelo 

processo de ensinagem, o acompanhamento das 

participações, da qualidade das inclusões, das 

elaborações apresentadas torna-se elemento 

fundamental para as retomadas necessárias na lista e, 

oportunamente, em classe. 

Fonte: ANASTASIOU e ALVES (2006, p.85) 

 

Assim, percebemos que na sociedade contemporânea, a atualização 

permanente é o ponto chave diante de suas constantes transformações e das novas 

exigências e necessidades da sociedade em vigor. Torna-se necessária uma reflexão a 

respeito do processo de ensino-aprendizagem e da inserção de novas tecnologias e 

recursos pedagógicos nesse processo, indagando se ele atende às exigências da 

sociedade. Há a preocupação em torno de uma prática pedagógica inovadora que torne 

os alunos críticos, reflexivos e investigadores contínuos o que reforça o trabalho de 

campo como uma importante metodologia. O trabalho de campo supera a “reprodução” 

do conhecimento para a “produção”, com uma visão de professor e aluno enquanto 
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pesquisadores contínuos. Essa perspectiva traz como benefício o despertar de um 

espírito crítico e investigativo por parte dos sujeitos envolvidos. 

 

Resultados do trabalho de campo 

 

Desenvolvidas as etapas de planejamento, com a leitura dos textos referenciais 

e a definição da metodologia a ser desenvolvida, passamos à etapa de utilização das 

ferramentas propostas com os grupos no trabalho de campo. Assim, foi criada a página 

no Facebook e, em sua tela inicial postamos um texto com as orientações e 

procedimentos a serem seguidos para o desenvolvimento da atividade, o qual também 

foi exposto oralmente para todo o grupo, com a finalidade de apresentar a todos nossa 

proposta, prestar esclarecimentos, sanar possíveis dúvidas e motivar o(s) grupo(s) a 

participarem, buscando sempre correlacionar: trabalho de campo, paisagem, imagem, 

fotografia, novas tecnologias e Geografia Escolar como mostra figura a baixo.  

 

Figura1: Pagina do Faceebook do trabalho de Campo 

 
        Fonte: https://www.facebook.com/iesacamporj/?fref=ts>22/02/1016 

 

Conforme a ementa da disciplina, neste trabalho de campo abordaremos os 

aspectos físicos naturais da cidade de São Gonçalo-RJ e suas correlações com os 

https://www.facebook.com/iesacamporj/?fref=ts
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aspectos sociais tais como: ocupação, industrialização, urbanização, dentre 

outros...  Metodologicamente, nossa proposta consiste na utilização da PAISAGEM como 

categoria de análise geográfica, e da FOTOGRAFIA como recurso didático para refletir 

sobre a Geografia Escolar. Com o objetivo de instigar o debate entre os participantes e 

propor o "compartilhamento" de conhecimentos, utilizaremos como proposta - até 

certo ponto inovadora - as redes sociais concebidas como catalisadoras desse processo. 

Para o desenvolvimento dessa proposta, mobilizamos as etapas descritas nas 

orientações a seguir: 

 

Tabela 2: Orientações metodológicas para o trabalho de Campo em São Gonçalo –   RJ, 2015. 

1) Serão organizados grupos de acordo com as subdivisões já estabelecidas na 

disciplina de Metodologia II para elaboração do trabalho de campo; 

2) Apresentaremos a metodologia a ser trabalhada e orientaremos as ações, que 

consistem em: 

2.1) Cada membro do grupo deverá: CURTIR/ADCIONAR A PÁGINA DO 

TRABALHO DE CAMPO EM SÃO GONÇALO-RJ NO FACEBOOK. 

Endereço: https://www.facebook.com/iesacamporj/?fref=ts 

2.2) Assistir e fazer apontamentos no trabalho de campo no município de São 

Gonçalo, que será desenvolvido pela professora Anice Afonso. 

2.3) Deverão utilizar celulares/ máquinas fotográficas para fotografarem a 

paisagem correlacionando-as ao conteúdo previamente exposto pela professora 

Anice. 

2.4) Ao final do trajeto, deverão reunir-se em seus grupos e definirem 3 fotografias 

que serão postadas na página do TRABALHO DE CAMPO EM SÃO GONÇALO-RJ 

NO FACEBOOK. 

2.5) Escolhidas as fotografias, o grupo deverá: ordená-las (foto 1, 2 e 3); identificar 

a qual grupo pertencem (Ex. grupo sobre o município de Maricá, e nomear seus 

componentes); elaborar uma BREVE LEGENDA para cada fotografia, com o intuito 

de problematizar os aspectos abordados nestas e instigar os demais participantes 

do trabalho a discutirem sobre o conteúdo, correlacionando desta forma: 

fotografia, fala da professora Anice, visões e percepções dos integrantes de cada 

grupo. 

2.6) Postarem as fotos e debaterem sobre os "comentários" surgidos nas 

postagens no decorrer do trabalho de campo do Rio de Janeiro. 

Disponível em:  https://www.facebook.com/iesacamporj/?fref=ts 22/02/1019  

 

Cabe ressaltar que a apresentação da nossa proposta metodológica foi feita 

com antecedência, possibilitando que os alunos tivessem tempo para acessar a rede e 

https://www.facebook.com/iesacamporj/?fref=ts
https://www.facebook.com/iesacamporj/?fref=ts
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“curtir” a página. Outras duas ressalvas devem ser pontuadas: questionados sobre o 

acesso à internet durante o trabalho, os alunos/grupos demonstraram curiosidade e 

preocupação quanto à operacionalização do processo, situação que havia sido pensada 

por nós anteriormente, e fomos comunicados que no nosso local de hospedagem havia 

acesso irrestrito a internet, tanto com a disponibilização de computadores quanto ao 

acesso via wifi; outro questionamento foi quanto ao aluno que não possuísse rede social. 

Solucionamos este problema com a proposta de realização do trabalho em grupo em 

que um integrante que possuísse conta no Facebook seria o responsável pela postagem 

do grupo. 

Juntamente às orientações metodológicas, apresentamos verbalmente aos 

participantes um apanhado geral sobre o município de São Gonçalo-RJ, focado numa 

abordagem histórico-geográfica (localização, população, processo de ocupação, 

emancipação, atividades econômicas, etc), com o intuito de propiciar a todos um 

conteúdo (básico) que os subsidiassem para o decorrer do trabalho. 

Sob a mediação da professora Anice Esteves Afonso, que além de lecionar na 

UFFP-UERJ, também é professora da Rede Municipal de Ensino em São Gonçalo, 

iniciamos nossa “caminhada”. 

Partimos do UFFP, localiza-se aos pés do Morro do Patronato, e seguimos pela 

cidade, munidos de nossos olhares curiosos, de nossas câmeras e smartphones, sempre 

margeando o Rio Marimbondo, com o intuito de chegarmos a sua foz, na Baía de 

Guanabara.  

O objetivo geral do trabalho de campo em São Gonçalo foi o de analisar os 

elementos físico-naturais e o socioeconômico, tendo como objetivos específicos 

descrever e identificar as diferentes paisagens nos bairros; analisar os elementos físico-

naturais que desenvolvem a organização dos bairros; e analisar a importância da 

articulação humano-físico para construção dos bairros. 

Com o percurso pré-definido, seguimos o roteiro com pontos de parada 

relevantes, aos quais em cada um, havia uma intervenção da professora Anice, expondo 

a importância daquele local. Sempre com o olhar e o discurso voltados para os 

processos físico-naturais, focados na educação ambiental, sobretudo na tríade bacia 

hidrográfica; uso e ocupação das áreas de manancial; ação ineficaz do poder público, 

mas sem esquecer o lado social da discussão, despertando assim, a criticidade e a 

consciência de que todo o processo (natural e social) participa de um todo integrado e 

indissociável.  

Entre as questões que foram observadas pelos grupos, podemos citar como 

ponto chave o trajeto feito ao longo do perímetro urbano do Rio Marimbondo, 

finalizando na foz do Rio Marimbondo, na orla da Baía da Guanabara. Os alunos 

perceberam a relevância da Baía para a formação sócio-espacial da região metropolitana 
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do Rio de Janeiro, para a economia e para o desenvolvimento regional com o modal de 

transporte marítimo (ascensão e declínio).  

 

Figura 2: Trabalho de Campo, encontro do Rio Marimbondo com a Baía de Guanabara 

 
Fonte: https://www.facebook.com/iesacamporj/?fref=ts>22/02/1016 

 

Outro aspecto foi o povoamento, com as comunidades tradicionais de 

pescadores (muitas de origem caiçara), e sua decadência devido ao descaso do poder 

público e da inconsciência da população que degrada e polui, tirando seu sustento 

principalmente da pesca artesanal. O projeto e o discurso político (falaciosos) que 

prometiam revitalizar toda a área até as Olimpíadas de 2016, deixando-a apta para as 

competições, não foi executado. Todos esses aspectos e outros mais foram atentamente 

observados pelos grupos e devidamente debatidos e documentados através de 

cadernetas de anotação e dos recursos fotográficos propostos pelo grupo. 

 

Considerações Finais 

 

No presente trabalho, sobre as metodologias, tanto do trabalho de campo, 

quanto da utilização das novas tecnologias como a da fotografia (compartilhada em 

tempo real) e (inovações) das redes sociais, propusemos uma abordagem que pautasse 

sua aplicabilidade à Geografia, porém acreditamos ser possível sua utilização nas mais 

abrangentes áreas e aos mais diversos grupos de indivíduos, ficando a cargo do bom 

senso do professor mediador, suas adaptações e definições. Pensamos que tal elemento 

teria, sobretudo no processo de ensino e aprendizagem de crianças e jovens, um campo 

https://www.facebook.com/iesacamporj/?fref=ts
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frutífero com possibilidades e resultados surpreendentes, devido à facilidade que essa 

faixa etária tem em lidar com novas tecnologias. 

Partindo desse pressuposto, acreditamos que vivemos em uma sociedade 

tecnológica – a era digital – na qual as mais variadas áreas da sociedade sofrem a ação 

dessas mudanças. Com a educação e os processos de aprendizagem não seria diferente, 

já que é um processo que sofre os reflexos dessa rapidez e fluidez de informação, pois 

a mesma já não se retém somente nas escolas, e o professor já não é mais o único 

portador do conhecimento. Pensando nessas nuances, propusemos a utilização das 

novas tecnologias (smartphones, e redes sociais) como aporte metodológico dentro do 

trabalho de campo em Geografia, somando-se à indispensável mediação do professor. 

Pudemos constatar a eficiência na interatividade entre todos os personagens 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem (professor, educando, textos, fotos e 

referenciais teóricos, e demais documentos produzidos), bem como no estreitamento 

das relações entre o grupo participante e, sobretudo, surgindo, pra nossa surpresa, à 

partir do compartilhamento das experiências em rede social, um novo elemento, que 

em sua maioria ficava excluído do processo: a comunidade. 

Para tanto, ainda é necessário, que esse processo tome fôlego dentro das 

instituições formadoras de professores, pois a complexidade bem como as 

possibilidades, limites de atuação e de exposição (pedagógico, ético, jurídico, etc), 

devem estar claras para que tais inovações sejam agregadoras e não entraves nos 

cotidianos, acadêmico e escolar. 

 

REFERÊNCIAS  

 

<https://www.facebook.com/iesacamporj/?fref=ts>22/02/2019 

ANASTASIOU, L.; ALVES, L. P. Processos de Ensinagem na Universidade: 

Pressupostos para as estratégias de trabalho de aula. Joinville –SC, Univille, 2006. P. 68-

99. 

BAILLY, A.; SCARIATI, R.; SIMÕES, J. M. Viagem à Geografia: Uma geografia para o 

mundo Uma geografia para todos. Mirandela, ed. João Azevedo, 2009. p. 13-29. 

BACHELLI, Davi. A potencialidade do trabalho de campo no ensino de geografia: a 

cidade e o urbano In: CASTELLAR, Sônia Vanzella (Org.). GEOGRAFIA ESCOLAR: 

Contextualizando a sala de aula. Ed. CRV, 2014. p. 211. 

CORRÊA, Roberto Lobato. Espaço, um conceito-chave da Geografia. In: CASTRO, I. E.; 

GOMES, P. C. C.; CORREA, R. L. Geografia: Conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2001. p. 15-47. 

GOMES, Paulo Cesar da Costa. O lugar do Olhar: Elementos para uma Geografia da 

visibilidade. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2013. 



 

 

112 

JUSTINIANO, Eduardo Félix. Registro fotográfico. In: Venturi, L. A. B. Praticando 

Geografia: técnicas de campo e laboratório. São Paulo: Oficina de Textos, 2005. p. 

187-195. 

LACOSTE, Yves. A pesquisa e o trabalho de campo: um problema político para os 

pesquisadores, estudantes e cidadãos. Seleção de Textos, 11. São Paulo: AGB, 1985. 

MATOS, Mauricio dos Santos. Linguagem e tecnologia. In: ASSOLINI, F. E. P.; LASTÓRIA, 

A. C. Diferentes linguagens no contexto escolar: Questões conceituais e 

apontamentos metodológicos. Florianópolis: Insular, 2013. p. 53-61. 

MORAIS, Eliana Marta Barbosa de. As temáticas físico-naturais como conteúdo de 

ensino da Geografia Escolar. In: CAVALCANTI, L. S. Temas da Geografia na escola 

pública. 1ª ed. Campinas – SP: Papirus, 2013. p.13-44. 

PONTUSCHKA, N.; PAGANELLI, T; CACETE, N. Para ensinar e aprender Geografia. 1ª 

edição. São Paulo. Cortez, 2007. Coleção docência em formação. Série ensino 

fundamental. p – 259 – 286. 

RODRIGUES, A. B.; OTAVIANO, C. A.. Guia Metodológico de Trabalho de Campo em 

Geografia. Revista Geografia, Londrina, v. 10, n. 1, p. 35-43, jan./jun. 2001. 

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço Habitado, fundamentos Teórico e 

metodológicos da Geografia. São Paulo. Hucitec, 1988. 

SOUZA, Hanilton Ribeiro de.; SÁ, Rita de Cássia Barreto. Curtir, comentar e 

compartilhar – a fan Page: cotidiano, narrativas e memórias da cidade e do urbano nas 

aulas de Geografia. In: PORTUGAL, J F.; CHAIGAR, V. A. M. Ensino e pesquisa em 

educação geográfica: memórias, historias de vida e narrativas docentes. Salvador: 

EDUFBA, Bahia, 2015. p.237-264. 

SOUZA, Marcelo Lopes de. Os Conceitos fundamentais da Pesquisa Sócio-espacial. 

Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2013.p. 43 – 62. 

TONINI, Ivaine Maria. Uma Geografia Escolar com demandas sociais e culturais 

contemporâneas¹. In: CAVALCANTI, L. S.; BUENO, M. A.; SOUZA, V. C. Produção do 

conhecimento e pesquisa no ensino da Geografia. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2011. 

p.191-201. 

 
 



 

 

113 

A USABILIDADE DO APLICATIVO 3D BONES AND ORGANS 

(ANATOMY) COMO AUXÍLIO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA 

DISCIPLINA DE ANATOMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 

TÉCNICO-PROFISSIONALIZANTE ANA NERI EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

  
Soraya Margareth Paiva Zimmermann 

Especialista em Docência no Ensino Superior - Barão de Mauá 

Especialista em Gestão da Educação 

Mestranda em Ciências da Educação - Lusófona/ Portugal 

sorayapaiva@ananerieducacao.com.br 

 

Reyjane Cristyne dos Santos Mendes 

Biblioteconomia (UFMA)  

Especialista em Critica Genética e Organização de Arquivos – UESPI 

Professora da escola Ana Neri Educação Profissional 

rey_biblio@yahoo.com.br 

 

Vinicius Jansen Araújo 

 Enfermagem (UFMA)  

Professor da Escola Ana Neri Educação Profissional 

viniciusjansen@yahoo.com.br 

 

Resumo: As tecnologias digitais têm ganhando seu espaço em todos os seguimentos sociais e 

em meio ao ambiente escolar também não tem sido diferente. A utilização de aplicativos moveis 

tem constituído uma estratégia de ampliar o ensino e aprendizagem, uma vez que as relações 

entre a pesquisa e a construção do conhecimento passa dessa forma a ser mais atrativa e de 

fácil acesso. As aulas de anatomia, presente nos cursos da área de saúde requer entendimento 

e compreensão detalhada de sistemas e órgãos e, portanto, cabe a inserção de alternativas 

interativas que auxiliem no desenvolvimento desta disciplina em sala de aula. O presente estudo 

constitui-se de uma pesquisa exploratória, tendo uma abordagem qualitativa e quantitativa, 

quanto aos procedimentos trata-se de um relato de experiencia. Tendo como objetivo analisar 

a usabilidade do aplicativo 3D Bones Organs (Anatomy) como importante ferramenta de auxílio 

na aprendizagem da disciplina de Anatomia, onde a prática foi realizada na Escola Técnico-

Profissionalizante Ana Neri Educação Profissional com 24 alunos presentes na disciplina. Tendo 

como instrumento de coleta de dados a observação do docente em meio ao uso do aplicativo 

em sala de aula e também no laboratório de anatomia da escola, e a aplicação de questionário 

online (Google Forms) com questões abertas e fechadas a fim de analisar a satisfação dos 

discentes.  
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Palavras-chave: Tecnologias digitais; Aplicativos; Ensino; Aprendizagem; dispositivos moveis.  

 

 

Abstract: Digital technologies have been gaining their space in all social segments and in the 

midst of the school environment has also not been different. The use of mobile applications has 

been a strategy to increase teaching and learning, since the relations between research and the 

construction of knowledge thus becomes more attractive and easily accessible. The anatomy 

classes present in the courses in the health area require understanding and detailed 

understanding of systems and organs and, therefore, it is up to the insertion of interactive 

alternatives that aid in the development of this discipline in the classroom. The present study is 

an exploratory research, having a qualitative and quantitative approach, as far as the procedures 

are concerned, it is a experience report. The objective of this study was to analyze the usability 

of the 3D Bones Organs (Anatomy) application as an important tool to aid in the learning of 

anatomy, where the practice was carried out at the Ana Neri Technical Vocational School with 24 

students in the discipline. Using the data collection tool, the teacher's observation, through the 

use of the application in the classroom and also in the anatomy laboratory of the school, and 

the application of online questionnaire (Google Forms) with open and closed questions in order 

to analyze the satisfaction of the students. 

Keywords: Digital technologies; Applications; Teaching; Learning; Mobile devices. 

 

1 Introdução 

 

É notório o avanço tecnológico em meio à sociedade atual. Onde, vive-se cada dia 

mais envolto e até mesmo “dependente” da facilidade, praticidade e rapidez com que esta 

modernidade tem acarretado.  

Na chamada era digital, a maioria da população passa a maior parte do tempo 

“conectado” quer seja por meio de celulares, computadores, tablets, etc. Essa conexão tem, 

portanto, ajudado em diversas áreas, porém é importante salientar que é necessário limite para 

que em vez de ser uma aliada, a “internet” não passe a ser uma “vilã” da vida social e 

consequentemente da saúde. Sendo assim, viver nesse atual “mundo” é imprescindível não 

somente conhecimento, mas, sobretudo, saber usá-la de modo consciente e crítico. 

Dentro desta perspectiva de inserção da tecnologia na sociedade moderna, faz-se 

necessário compreendê-la também no que tange o ambiente educacional, pois, acredita-se ser 

viável aproveitá-las a fim de melhor estimular a aprendizagem dos alunos, uma vez que as 

diferentes tecnologias têm modificado as formas de se produzir conhecimento dentro da sala 

de aula. 

Portanto, o professor precisa ser um pesquisador permanente, que busca novas 

formas de ensinar, pois em meio a esse cenário cada dia mais diferenciado, as tecnologias têm 

ganhado espaço, promovendo a aprendizagem que supera as barreiras físicas da escola, levando 

então conhecimento a todos os lugares e momentos e a qualquer pessoa. Ultrapassando dessa 

forma não somente as formalidades da sala de aula bem como os recursos tradicionais.  
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Entretanto, é necessário que a internet esteja inserida na escola, porém, de forma 

crítica que faça esse aluno pensar, refletir diante do uso da internet a fim de melhor saber 

diferenciar uma fonte confiável, interpretar as mensagens e, produzir novos conhecimentos.  

Foi-se o tempo onde os dispositivos móveis eram aparelhos usados apenas para 

fazer ou receber chamada, como também para enviar e receber mensagens de texto, ouvir a 

rádio ou quem sabe tirar aquela fotografia. Com o tempo, os Smartphones também evoluíram 

e atualmente, pode-se usar esse aparelho para as mais diversas atividades, desde as mais 

simples e corriqueiras do dia a dia como pagar contas, por exemplo; como atividades de 

entretenimento, profissional e até mesmo educacional.  

Logo, o uso de Smartphone em sala de aula tem sido assunto de discussões em 

Fóruns de debates, encontros entre educadores e até mesmo leis que são desenvolvidas com o 

intuito do não uso do aparelho no âmbito educacional. 

É notório que constitui, portanto, um grande desafio e que não pode passar 

despercebidos e nem mesmo fechar os olhos para tal acontecimento. É necessário que os 

gestores, professores, pedagogos, ou seja, toda a pedagogia de uma escola acompanhe as 

mudanças tecnológicas atuais e descubram qual a melhor forma de inseri-la na realidade 

docente. 

Nesse sentido, entendendo ser a pesquisa um fator indispensável de busca e 

produção de conhecimento, e que a presença das mídias digitais, como os jogos, quiz, vídeos, 

podcast, webquest, youtuber e até mesmo o WhatsApp, podem ser consideradas ferramentas 

motivacionais na perspectiva do ensino-aprendizagem por meio de um despertar na formação 

do pensamento crítico e reflexivo, auxilia a percepção e a resolução de problemas, despertando 

maior interesse, além de prender mais a atenção do aluno, inserindo ele nesse contexto de 

construção.  

A presente pesquisa tem como objetivo, analisar a usabilidade do aplicativo 3D 

Bones Organs (Anatomy) como importante ferramenta de auxílio na aprendizagem da disciplina 

de Anatomia. Uma vez que há outros aplicativos e dispositivos que podem dispersá-los tanto 

em sala quanto em laboratório, o aplicativo entra como um instrumento dinâmico de 

visualização com conteúdo teórico e prático, principalmente no ambiente externo à escola.  

Em virtude dos fatos, o interesse por esse tema surgiu da necessidade de trabalhar 

a temática dos estudos da anatomia no contexto tecnológico associado ao uso do aplicativo 3D 

Bones Organs (Anatomy), buscando implantar no cotidiano do processo de ensino e 

aprendizagem o uso do aplicativo a fim de dinamizar a disciplina e o aprendizado da anatomia 

humana.  

Logo, a prática foi realizada na Escola Técnico-Profissionalizante Ana Neri Educação 

Profissional com 24 alunos presentes na disciplina. Tendo como instrumento de coleta de dados 

a observação do docente em meio ao uso do aplicativo em sala de aula e também no laboratório 

de anatomia da escola, e a aplicação de questionário online (Google Forms) com questões 

abertas e fechadas a fim de analisar a satisfação dos discentes.  

O estudo constitui-se de uma pesquisa exploratória, tendo uma abordagem 

qualitativa e quantitativa, quanto aos procedimentos trata-se de um relato de experiência. A 
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revisão de literatura se deu por meio de palavras-chave tais como: tecnologia, dispositivos 

moveis, inovação na educação, aplicativos educacionais e estratégias de ensino. Incluindo na 

pesquisa artigos completos e de língua portuguesa, excluindo dessa forma resumos, artigos 

incompletos e de língua estrangeira. Utilizou-se artigos acadêmicos, livros e revistas tendo como 

base autores como: Annuciato e Vasconcellos (2007); Bordenave e Pereira (2002); Calazans 

(2013); Cardoso e Burnham (2013); Googleplay. Aplicativo bones 3d anatomy (2013) etc... 

 

2 Estratégia de ensino e aprendizagem inovadora 

 

Hoje, em pleno século XXI o quadro branco, giz, piloto, Datashow, aulas expositivas, 

banners, e aquela velha oratória, ou seja, as metodologias de ensino tradicional ainda que 

estando muito utilizada, é necessário que o professor se “arme” de estratégias de ensino e 

aprendizagem modernos com o intuito de complementar além de aplicar o conteúdo de forma 

dinâmica, criativo, flexível, versátil e interativo a fim de extrair o melhor aproveitamento do 

aluno. 

Pensar essa concepção do “novo” dentro de sala de aula torna-se um desafio, uma 

vez que requer do professor cuidados não somente com a execução das ideias estabelecidas 

como também do planejamento para a mesma. Como bem enfatiza Bordenave e Pereira (2002) 

[...] para ensinar precisamos ao mesmo tempo planejar, orientar e controlar a aprendizagem do 

aluno. As estratégias de ensino necessitam estimular diversas capacidades do sujeito. 

Logo, a escolha da estratégia de ensino apropriada visa analisar desde o público (a 

série); adequação e até a aceitação. Levando dessa forma, o aluno a pensar de forma crítica, 

trabalhar em grupos, discussões, resolver situações-problemas a fim de aprender com 

significado.  

Dentro dessa perspectiva, é certo que as tecnologias têm gerado mudanças 

substanciais no que diz respeito às diversas atividades humanas, sejam elas econômica, política 

e inclusive social.  

Com o advento das tecnologias na sociedade atual está inserido em vários âmbitos, 

estética, saúde, esporte e até na culinária, com a educação não poderia ser diferente. Estamos 

na era dos smartphones onde “todo tempo, todos conectados”. Nesse sentido, o uso da 

tecnologia torna-se necessário, uma vez que nem todos os alunos têm acesso a livros, apostilas, 

materiais ou outras fontes de pesquisa, mas os celulares estão à palma da mão e como diz 

Junquer e Cortez (2010, p. 64) “[...] essa bagagem tecnológica que o aluno traz para a escola 

deve ser considerada, já que ele passa a maior parte de seu tempo navegando na internet, 

usando MP3 e iPods, falando no celular, obtendo informações por todos esses suporte.” 

A disciplina anatomia humana é fundamental nos cursos da área de saúde, uma vez 

que se trata de conteúdo extenso e rico em detalhes. Em seu ensino tradicional, a disciplina de 

anatomia humana é apresentada por meio de aulas expositivas teóricas bem como praticas em 

laboratórios anatômicos com a presença de banners e peças exemplificando o corpo humano. 

Calazans (2013, p. 17) diz que a disciplina: 
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inclui um conteúdo teórico e prático extenso, nomenclatura difícil e específica, 

memorização intensa, livros texto e atlas de anatomia caros. Tais peculiaridades 

acarretam um alto índice de reprovação. Além disso, o aluno precisa lidar com 

cadáveres e dedicar um tempo de estudo grande ao conteúdo prático no 

laboratório para identificação das estruturas anatômicas. 

Em meio a este cenário é de grande relevância o uso de aplicativos móveis como 

alternativas a fim de melhor suprir esse ensino-aprendizagem do conteúdo presente na 

disciplina de anatomia. Como bem apresenta Vilela; Souza e Bacellar (2018, p.01) “a 

aprendizagem móvel via Apps pode ser uma alternativa para aprimorar o aprendizado das 

estruturas anatômicas em qualquer lugar e a qualquer hora, com potencial de reduzir o 

problema da falta de tempo para estudo extraclasse no anatômico”. 

 

3 Tecnologias digitais: o uso de dispositivos móveis em sala de aula 

 

As tecnologias digitais têm ganhado seu espaço no cotidiano escolar. Na 

contemporaneidade está cada dia mais comum o uso de jogos, aplicativos, webquest, 

quizdentre outros. Ferramentas que têm proporcionado uma maior interação entre professor e 

aluno. E que sem dúvida alcança patamares bem maiores que auxiliam tanto como 

complemento do que é ministrado em sala de aula como também favorece o trabalho em 

equipe que é de fundamental importância para o desenvolvimento dos discentes. 

Logo, é importante conscientizar que o uso dessas ferramentas precisa ser de uma 

forma adequada, consciente e crítica como diz a Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura – UNESCO (2013, p.6, grifo nosso): 

[...] os estudantes utilizam as tecnologias móveis para completar tarefas passivas 

ou de memória, como ouvir uma aula expositiva ou decorar informações em 

casa, eles têm mais tempo para discutir ideias, compartilhar interpretações 

alternativas, trabalhar em grupo e participar de atividades de laboratório, na 

escola ou em outros centros de aprendizagem. Ao contrário do que se pensa, 

a aprendizagem móvel não aumenta o isolamento, mas sim oferece às pessoas 

mais oportunidades para cultivar habilidades complexas exigidas para se 

trabalhar de forma produtiva com terceiros.  

 

O uso dos aplicativos nas práticas de ensino-aprendizagem tem gerado mudanças 

inovadoras no âmbito escolar, primeiro por serem de fácil acesso nas chamadas lojas virtuais 

(Play Storie) apresentando-se em versões pagas e gratuitas e também pode ser baixados em 

quaisquer dispositivos (computadores, tablets, smartphones). 

Como alerta Annuciato; Vaconcellos e Ratier (2017, p.30) a aprendizagem móvel 

significa usar dispositivos moveis como celulares, tablets, notebboks: 

Não pelo fato de estarem na modae serem cobiçados pelos alunos, e sim por 

permitirem um aprendizado multimídia e que se estude em qualquer hora e em 

qualquer lugar. Tendo, portanto, como ponto de atenção que introduzir jogos 

e apps por si só não é suficiente, pois, pode ser uma distração. O aluno precisa 
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aprender algo de forma mais completa do que se apenas lesse um livro ou 

copiasse da lousa.  

Nichele e Schlemmer (2014), os Apps originam alterações significativas quando o 

objetivo é transmitir informação e gerar conhecimento de maneira descomplicada. Logo, torna-

se interessante a inserção destas ferramentas como uma extensão da sala de aula, garantindo 

uma melhor dinamização na metodologia de estudo dos discentes. Como sabiamente retrata 

Cardoso e Burnham (2007), os recursos tecnológicos somados aos métodos tradicionais 

complementam e amplificam o modo de como transcorre a formação do conhecimento. 

Nessa perspectiva, percebe-se que o professor ganha um atrativo a mais para 

ministrar suas aulas, tornando-a mais dinâmica e de fácil entendimento e com certeza bem mais 

divertida, pois é bem difícil encontrar um aluno que não tenha um smartphone ou até mesmo 

que nunca tenha utilizando um aplicativo.  

O aplicativo 3D Bones Organs (Anatomy) possui uma avaliação de 12 mil usuários 

descritas como satisfatórias no Play Store, com mais de 1 milhão de downloads, tem como nota 

de avaliação 4,5 estrelas e é gratuito. Apresenta em 3D ossos e órgãos humanos, permitindo 

girar para qualquer ângulo com controle de Zoom, de fácil navegação e exploração do corpo 

humano, permite aprender sobre anatomia e fisiologia; apresenta áudio para todos os nomes 

dos ossos e órgãos, dissecação virtual, quizzes para testar o conhecimento do usuário, permite 

carregar e salvar visualizações (função bookmaker), off-line (o que facilita demais em locais que 

não possuem wi-fi) e apresenta-se na versão Frances, Espanhol e Alemão. (GOOGLEPLAY, 2013). 

 

4 Percurso Metodológico 

 

O presente estudo constitui-se de uma pesquisa exploratória tendo uma abordagem 

qualitativa e quantitativa, quanto aos procedimentos, trata-se de um relato de experiência.  

Prodanov e Freitas (2013, p.5) descrevem que a pesquisa exploratória tem como 

finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que será investigado [...]. Ou seja, a 

pesquisa exploratória é aquela onde há uma análise bibliográfica mais densa e sistemática 

quanto ao tema proposto. 

Participaram da pesquisa 23 alunos que cursavam a disciplina de anatomia humana 

de uma turma do Curso Técnico de Enfermagem da Escola Ana Neri Educação Profissional – 

Unidade Centro (turno matutino). 

Quantos aos aspectos éticos da pesquisa, primeiramente foi feito uma visita 

expondo o aplicativo, bem como o esclarecimento do professor sobre como seria desenvolvido 

didática em sala de aula e no laboratório de anatomia por meio do uso do aplicativo. Em seguida 

apresentou-se um termo verbal de consentimento aos alunos, explicando que os mesmos não 

seriam identificados e nem haveria questionamentos que viessem leva-los ao constrangimento. 

Durante as aulas práticas realizadas no laboratório de anatomia, o aplicativo foi 

utilizado como uma bússola, onde cada aluno portando o seu Smartfone utilizava o aplicativo 

a fim de compreender os órgãos e sistemas do corpo humano. 
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O professor apresentava as peças dispostas na mesa de modo que permitisse o fácil 

acesso aos alunos, estas davam uma visão tridimensional, podendo cada aluno monta-las e 

desmonta-las, e paralelo a isso o aplicativo entrava como suporte, até mesmo além das aulas 

práticas, servindo como instrumento de estudo fora da sala de aula, quando os alunos não 

tinham acesso aos materiais do laboratório. 

Mesmo que em espanhol e algumas palavras não serem as mesmas do português, 

foi um instrumento fundamental na compreensão didática da anatomia, comparando com 

outras salas que não o utilizam.  

No segundo momento foi aplicado o questionário (Google forms) a fim de a 

satisfação dos alunos quanto à usabilidade do aplicativo durante a disciplina. Logo após, 

realizado a análise e posteriormente a discussão dos dados coletados.  

 

5 O aplicativo Bones 3D Anatomy 

 

O aplicativo Bones 3D Anatomy (figura 1) foi utilizado durante toda a disciplina, de 

forma individual, tanto no laboratório de anatomia como também extraclasse. Os alunos 

obtiveram o aplicativo em seu smartphone, sendo explicado o uso do mesmo. 

Figura 1: Aplicativo Bones 3D Anatomy 
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Fonte: Bones 3D Anatomy, 2017 

 

Figura 2: Aplicativo Bones 3D Anatomy 

 
 

Fonte: Bones 3D Anatomy, 2017 

 

O aluno teve acesso, por meio do aplicativo, a um conjunto de imagem em três 

dimensões, apresentando o esqueleto humano (todos os ossos do corpo humano) os 

ligamentos, os músculos, os sistemas: respiratório, esquelético, muscular, circulatório, nervoso, 

reprodutivo, urinário. 

 

Segundo Baldo e Ahlert (2017, p.17): 

As ferramentas permitem uma dissecação do corpo humano, processo que 

possibilita a retirada de camadas dos músculos e releva as estruturas 

anatômicas abaixo deles, possuindo informações sobre qualquer parto do 

corpo humano que desejar ao alcance do toque. 

A fim de saber a satisfação dos alunos no uso do aplicativo em sala de aula, foi lhes 

apresentado um questionário online com questões abertas e fechadas, aplicado no dia 20 de 

maio de 2019, como também pela observação realizada em sala de aula.  

Logo após, realizado a análise e posteriormente a discussão dos dados coletados.  

 

6 Análise e Discussão dos Dados  

 

O aplicativo Bones 3D Anatomy, foi utilizado durante toda a disciplina em sala de 

aula e também extraclasse de forma individual.  Os alunos obtiveram o aplicativo em seu 

smartphone, sendo explicado o uso do mesmo. 
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A fim de saber a satisfação dos alunos no uso do aplicativo em sala de aula, foi lhes 

apresentado um questionário online com questões abertas e fechadas. 

Totalizando 23 alunos respondentes, com a faixa etária de: acima de 18 anos (10), 

entre 19 a 29 anos (12) acima de 35 anos (1).  

Onde 95% apresentam celular com internet, percebe-se que o celular por ser uma 

ferramenta acessível está presente diariamente no convívio do ser humano.  

Questionou-se a respeito do uso do celular para atividades relacionadas ao estudo 

ou até mesmo para aprendizagem sobre conteúdo da área de Enfermagem (Gráfico 1): 

Gráfico 1: Uso de aparelho celular para estudo 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa, 2019 

Observa-se que 96% utiliza o celular como ferramenta de auxílio ao estudo, 

considerando esta uma característica do jovem atual, que por viverem na era digital apresentam 

com facilidade o uso de ferramentas eletrônicas como os tablets, notebooks e smartphones.  

96%

4%

Você costuma usar aparelho 
celular para estudar ou aprender 

sobre conteúdos da área de 
Enfermagem?

SIM

NÃO
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Gráfico 2: Aplicativo de anatomia

 
 

                                              Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

Em relação ao conhecimento dos discentes sobre outros aplicativos com a temática 

voltada para a anatomia humana, 87% disseram não conhecer, enquanto que 13% responderam 

conhecer os aplicativos “Músculo/Esqueleto anatomia” e “Bones Humano 3D”.  

Questionou-se a respeito da experiência com o uso do aplicativo Bones 3D Anatomy. 

Em geral teve uma boa aceitabilidade, alguns disseram que ajudou e contribuiu para o 

entendimento da anatomia e que por ser em 3D causa uma interação dinâmica entre o aluno e 

o conteúdo. Segundo fala de um dos discentes: “O aplicativo também permitiu entender a 

localização corretamente dos sistemas”, já para outro discente: “a experiência foi muito boa, 

consigo ver em casa o que o App mostra” e outro discente respondeu: “Estou amando, pois, 

consegui memorizar e aprender mais rápido o nome dos nossos ossos”. Vale ressaltar que o 

aplicativo consegue estimular não somente a memorização do conteúdo, mas também no que 

diz respeito ao senso crítico deste discente, abrindo portas para elaboração de novos métodos 

dinâmicos e interativos de aprendizagem inseridos no contexto tecnológico em que este 

discente vive.  

Em virtude de já nascerem dentro de uma realidade de novas tecnologias digitais e 

serem com ela mais familiarizados, nos leva a crer que os antigos métodos de aprendizagem 

devem ser superados, não no sentido de descartá-los, mas complementados. Como afirma 

Cardoso e Burnham (2007), [...] recursos tecnológicos somados aos métodos tradicionais 

complementam e amplificam o modo de como transcorre a formação do conhecimento. 

13%

87%

Você já conhecia algum 
aplicativo de telefone celular 

sobre anatomia humana?

SIM

NÃO
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Nesse sentido perguntou-se quais as dificuldades encontradas quanto ao uso do 

aplicativo Bones 3D Anatomy e as respostas foram unânimes em afirmar que não encontraram 

problemas, com pouca exceção do idioma.  

Aplicou-se também a seguinte pergunta: você considera que a aula de anatomia foi 

mais proveitosa com o uso do aplicativo? Todos disseram que sim. Perguntou-se também se a 

disciplina ficou mais fácil de compreender com o auxílio do aplicativo? Uma das respostas é 

bem interessante, pois, diz “Foi mais proveitosa porque tive mais facilidade de saber exatamente 

onde estava o músculo/osso que o professor estava falando”. Ou seja, na dinâmica da 

aprendizagem o aluno desenvolve com uso do aplicativo uma memória prévia do conteúdo 

abordado pelo professor em sala de aula. Confirmando isto, outro aluno respondeu “Na aula já 

sabia os nomes de alguns ossos sem a ajuda do professor”.  Percebe-se ai que essas ferramentas 

desenvolvem a autonomia e a independência no processo de aprendizagem. Já outro aluno 

respondeu “muito interessante por que você pode acessar em qualquer lugar”. 

Em seguida questionou se o conteúdo disponível no aplicativo é relevante para 

complementar meus conhecimentos sobre anatomia humana e por quê? Em resposta teve uma 

grande aceitabilidade, onde todos disseram que o conteúdo presente no aplicativo é de grande 

valia. Em resposta um dos alunos enfatizou “O aplicativo não só apresenta todo o corpo humano 

como explica a função de cada órgão” Outros disseram que “o fato de ser em 3D facilitou 

demais”.   

Perguntou-se se o discente acredita que o uso de aplicativos educativos pode 

contribuir no aprendizado dos conteúdos estudados em sala de aula? Foi unânime a sim como 

resposta.  

E Por fim, solicitou-se que descrevessem quais os pontos positivos e também os 

negativos quanto à utilização do celular como auxiliar nas atividades desenvolvidas em aula ou 

como suporte ao aprendizado. Em relação aos pontos positivos, disseram ser prático, 

importante na hora de tirar dúvidas e também por auxiliar nas pesquisas. 

Interessante frisar que em uma das falas o discente diz: “positivamente o uso do 

celular contribui nos casos em que é necessário alguma pesquisa e negativamente é que o uso 

do celular pode distrair os alunos “viciados em redes sociais”; seguido de outro depoimento que 

diz: “De positivo temos que nos ajuda na praticidade nas pesquisa e negativo: tem pessoas que 

não sabem a hora de estudar e a hora de ficar em redes sociais, fugindo totalmente do contexto 

dos ensinamentos do professor. Isso vai de encontro ao que diz Soares (2016, p.13, grifo nosso) 

“O sistema educacional tem um grande desafio pela frente, encaminhar os jovens ao uso 

consciente e inserir veemente esta tecnologia ao cotidiano das escolas, utilizado como eficaz 

recurso pedagógico moldado na confiança e na ética por parte dos alunos e professores.” 

 

7 Considerações finais 

 

Diante do que foi exposto, constatou-se que há uma motivação maior dos alunos 

quando do uso e interação do aplicativo, em detrimento do seu desuso. A inovação em sala de 
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aula é um instrumento e recurso fundamental para a evolução da dinâmica de ensino e 

aprendizagem mesclada aos avanços tecnológicos. 

Pouco a pouco se percebe a necessidade da apropriação tecnológica pela área da 

saúde. É claro que ainda há, por vezes, alguma aversão ou apenas o desconhecimento por parte 

de alguns, mas torna-se imperativa a usabilidade do aplicativo como recurso de ensino e 

aprendizagem. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANNUCIATO, Pedro; VASCONCELLOS, Alice; RATIER, Rodrigo. Inovação: o que vai ajudar a mudar 

sua aula. Nova Escola, São Paulo, ano 32, n.229, fev. 2017.  

BONES 3D Anatomy. Disponível em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hssn.anatomy3dlite&hl=us. Acesso em: 18 

abr. 2019 

BORDENAVE, J.D.; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-aprendizagem. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2002. 

CALAZANS, N. C. O ensino e o aprendizado práticos da anatomia humana: uma revisão de 

literatura. 59F. 2013. Monografia (Medicina)- Faculdade de Medicina da Bahia – Universidade 

Federal da Bahia, 2013. Disponível em: http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/13970. Acesso em: 

17 abr. 2019. 

CARDOSO, A. L. M. S.; BURNHAM, T. F. Construção colaborativa do conhecimento com objetos 

de aprendizagem em um ambiente virtual de aprendizagem. Informática na Educação: Teoria 

& prática, Porto Alegre (RS), v. 10, n. 1, p. 75–86, 2007. Disponível em: 

https://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/article/view/2485. Acesso em: 17 abr. 2019.  

GIL, A. C. Método e técnicas de pesquisa social. 6ª. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2008. 

GOOGLEPLAY. Aplicativo Bones 3D Anatomy. 2013. Disponível em: 

https://play.google.com/store/search?q=anatomia&c=apps&hl=pt. Acesso em: 10 abr. 2019.  

JUNQUER, A.C.L; CORTEZ, E.A.S. As diversas mídias e o uso do celular na sala de aula. Oficina 

ocorrida no V Seminário Nacional o professor e a leitura do jornal. Unicamp, 2010. Disponível 

em: encurtador.com.br/DLMR6. Acesso em: 17 abr. 2019.  

NICHELE, Aline Grunewald ; SCHLEMMER, Eliane . Aplicativos para o ensino e aprendizagem de 

Química. Revista Renote Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre (RS),v. 12 nº 2, dez., 

2014. Disponível em: https://guiadamonografia.com.br/estudo-de-caso/.  Acessado em: 15 abr. 

2019.  

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA- UNESCO. 

Diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel. Paris: Organização das Nações Unidas 

Para A Educação, 2013. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227770por.pdf. Acesso em: 17 abr. 2019.  

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. D. Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da 

Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2ª. ed. Novo Hamburgo: Universia de Freevale, 2013. 

http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/13970
https://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/article/view/2485
https://guiadamonografia.com.br/estudo-de-caso/
https://books.google.com.br/books/about/Metodologia_do_Trabalho_Cient%C3%ADfico_M%C3%A9t.html?id=zUDsAQAAQBAJ&redir_esc=y


 

 

125 

SOARES, Luiza Carla da Silva. Dispositivos Móveis Na Educação: Desafios Ao Uso Do Smartphone 

Como Ferramenta Pedagógica. Encontro Internacional de Formação de Professores e Fórum 

Permanente de Inovação Educacional, Sergipe, v.9, n.1, 2016. Disponível em: 

https://eventos.set.edu.br/index.php/enfope/article/view/2531/732. Acesso em: 17 abr. 2019. 

VILELA, Gabriella Queiroz da Silva; SOUZA, Marina Santiago de Mello; BACELLAR, Fátima Cristina 

Trindade. O uso de aplicativos de anatomia humana para smartphone em Cursos de graduação 

na área da saúde. Revista Tecnologias na Educação, Rio de Janeiro, v.25, n.10, Jul. 2018. 

Disponível em: encurtador.com.br/dlx46. Acesso em: 17 abr. 2019. 

https://eventos.set.edu.br/index.php/enfope/article/view/2531/732


 

 

126 

A UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: O PERFIL DO DOCENTE QUANTO AO USO 

DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM SALA DE AULA 

 

Mariceia Ribeiro Lima  

IFMA. mariceia@ifma.edu.br23 

 

Marco Antonio Goibeira Torreão 

IFMA. torreao@ifma.edu.br24 

 

RESUMO: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa quantitativa de natureza 

exploratória realizada entre os docentes do Instituto Federal do Maranhão, Campus São José de 

Ribamar. Os dados foram coletados a partir de um questionário eletrônico enviado a 35 

docentes. O objetivo foi traçar o perfil dos professores quanto ao uso de tecnologias digitais 

em sala de aula. Os resultados obtidos revelaram que os professores participantes da 

investigação não utilizam com frequência o aparelho celular com finalidades acadêmicas. No 

entanto, os dados indicaram que os docentes permitem o uso de celular na sala de aula para 

estudos ou pesquisas entre os alunos. Os resultados fundamentam trabalhos futuros sobre a 

temática e apontam para a necessidade de realização de cursos de formação continuada aos 

docentes voltados para utilização dos dispositivos móveis enquanto recurso pedagógico, para 

que os mesmos possam conhecer e utilizar as potencialidades de celulares e tablets no contexto 

da sala de aula. 

Palavras-Chave: Educação Profissional, TDIC, Recurso Pedagógico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Revolução da Tecnologia da Informação no Século XX foi um dos eventos históricos 

equivalente à Revolução Industrial ocorrida no século XVIII (CASTELL 2000). Para Castell (2000, 

p 50) a revolução tecnológica atual “originou-se e difundiu-se, não por um acaso, em um 

período histórico da reestruturação global do capitalismo, para o qual foi sua ferramenta básica”. 

Ela surgiu em meio a uma nova arquitetura urbana que utilizou ferramentas tecnológicas e dela 

sofreu influências. 

Do surgimento da televisão (1950) à internet constatamos que as inovações tendem a 

interferir na vida das pessoas.  Isto porque, a relação homem máquina mediados pelas 

Tecnologias da Informação e Comunicação sempre provocaram mudanças, às vezes profundas, 

nas formas de socialização e organização humana (COSTAS, DUQUEVIZ, PEDROZA, 2015). 

 
23 Pedagoga. Mestre em Gestão do Ensino da Educação Básica/PPGEEB-UFMA 
24 Professor EBTT. Mestre em Administração/ FUCAPE 
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Corroborando com esse pensamento, Rudiger (2013, p.12) relata que “as transformações 

provocadas pela tecnociência (...) começaram a influir na existência cotidiana” e foram 

responsáveis pela gradativa mudança da Sociedade Industrial para Sociedade da Informação. 

Destaca-se que a expressão “sociedade da informação” foi, na década de 1990, 

um termo amplamente utilizado por organismos internacionais (ONU, Banco Mundial, 

UNESCO) e escolhido para nome da Cúpula Mundial do Programa nos anos de 2003 e 

2005 da ONU (BURCH, 2006). 

Assim, se consagrou a expressão Sociedade da Informação para indicar uma sociedade 

caracterizada pela utilização massiva de tecnologias de armazenamento, transmissão de dados 

e informação (MENDES, 2007). Nessa sociedade os jogos eletrônicos, os aplicativos de 

comunicação, as rede sociais criaram novos perfis sociais. Os telefones celulares e os 

smartphones criaram tendências de comportamentos, formas de comunicação e hábitos.  

O presente artigo é resultado de um estudo exploratório realizado no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) que objetivou traçar o perfil dos 

docentes do IFMA Campus São José de Ribamar quanto ao uso de dispositivos móveis em sala 

de aula.  

Trata-se de uma pesquisa de campo com aplicação de questionário de perguntas 

abertas e fechadas (MINAYO, 2001), obtendo como resultados, (expressos em gráficos, 

quadros e tabelas) o relato e as percepções dos docentes à cerca da temática. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.1 Perfil dos Docentes 

O termo Sociedade da Informação vem indicar uma sociedade que utiliza de 

forma intensa a informação através de dispositivos eletrônicos, tendo-a como elemento 

integrante da vida social, econômica, cultura e política. 

Devido à capacidade de distribuição livre das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação, em especial dos smartphones, foi dada a especial possibilidade de estar em 

qualquer lugar e conhecer qualquer coisa através destes dispositivos.   

De certa forma, o desenvolvimento da computação móvel, das tecnologias nômades 

(celulares, smartphones, laptops), da computação ubíqua (3G, Wifi) e a correspondente 

humanização das relações sociais via tecnologias móveis são as razões pelas quais as 

ferramentas digitais se legitimaram nas duas últimas décadas deste século (GIL, 2014). 

Diante dessa realidade, a inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação na 

educação vem acompanhada de uma possibilidade de mudança da prática educativa (MORAIS, 

2017) a qual não podemos ignorar, nem tão pouco eleger como centro do processo de ensino-

aprendizagem, mas encontrar a maneira adequada de incorporar as tecnologias no contexto 

educacional.  

 O local da pesquisa foi o Instituto Federal do Maranhão Campus São José de Ribamar 

que está situado na cidade de São José de Ribamar, distante cerca de 30 quilômetros do centro 

da capital maranhense. Em 2018, dados do Censo indicaram 753 matriculados. O Campus possui 
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nove salas de aulas equipadas com lousa digital, Biblioteca, e sete laboratóriosum de 

informática, com 20 computadores; um de Redes de Computadores, com 10 computadores; um 

laboratório de Manutenção de Computadores; três laboratórios de Ciências (Química, Física, 

Biologia) e um laboratório de Matemática. Todos os ambientes estão climatizados e possuem  

acesso a Wi-fi.  

Quanto ao número de docentes o Campus possui 35 professores que atuam nos cursos 

técnicos de nível médio e no curso Superior. 

O questionário contou com 17 perguntas fechadas e abertas criado através da 

plataforma Google Form. Enviado por email aos 35 docentes, obteve-se resposta de 20 

professores. 

 A idade média dos docentes que responderam o questionário, varia de 39 anos, do total 

de participantes 52% são do sexo feminino. 

Quanto à formação acadêmica os dados revelam que 65% dos docentes possuem 

formação em cursos de Licenciatura, os demais possuem cursos de Bacharelado. 

Quanto ao uso de aparelhos celulares, todos os participantes (100%) declararam 

possuir aparelho celular (smartphones) com acesso à internet, e destes, 95% possuem 

pacotes de dados contratado para acesso a internet. Os dados vão ao encontro do que 

revelou a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, PNAD Contínua TIC 

2017, (IBGE, 2017) que constatou que, em 2016, quanto maior o grau de escolaridade, 

maior o uso de smartphones. Assim, entre pessoas com ensino superior completo, 

97,5% possuem aparelhos celulares. Entre os estudantes o índice é de 68%, e  62% entre 

os que possuem o ensino fundamental incompleto. O índice é menor entre as pessoas 

com nenhum grau de escolaridade, 43,6%. 

Os dados obtidos pela pesquisa também possibilitaram observar a utilização do 

celular no dia a dia dos docentes entrevistados. As maiores frequências de uso estão no 

acesso a aplicativos de comunicação, leitura e envio de emails e ligações telefônicas, e 

em terceiro lugar o pagamento de contas. Esses dados convergem com os dados do 

PNAD Contínua TIC 2017 (IBGE, 2017) que indicou, entre outros dados: a) que o celular 

é um meio de acesso à Internet para 97,0% dos usuários; b) que 95,5% dos usuários da 

Internet utilizam a rede para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por 

aplicativos diferentes de e-mail. 

A pesquisa objetivou também conhecer o perfil de uso dos aparelhos celulares pelos 

docentes. Os dados evidenciaram que os docentes utilizam com frequência o aparelho celular 

para acessar aplicativos de comunicação, ler e enviar e-mails e acesso à bancos para pagamento 

de contas. Os dados indicam que os docentes não utilizam com frequência o aparelho celular 

com finalidades acadêmicas. Corroborando com a pesquisa, Rodrigues et al (2018) constataram 

em seus estudos que o uso social dos smartphone é a finalidade mais frequente dos usuários 

de celulares, com fotos, whatsapp, facebook, video e instagran. 
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Tabela 1: Utilização do Celular pelo docente 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

 

Questionou-se, ainda, onde os docentes registram o planejamento de suas aulas. 59% 

dos docentes afirmaram que fazem o registro em notebook ou computador pessoal, e 27% 

afirmaram fazem de forma manual esse registro. Para Rodrigues et al (2018) grande parte dos 

professores utilizam as TIC para planejar suas aulas, mas exploram pouco em sala de aula com 

os alunos. 

 

Gráfico 5: Onde registra o planejamento das aulas 

No seu dia a dia, você utiliza celular para Frequência 

Acessar aplicativos de comunicação 

(Whatsapp,Hangouts,etc)   

18 

Ler e enviar e-mails   16 

Ligações telefônicas 16 

Pagamento de contas através de aplicativos bancários 14 

Acessar redes sociais (Facebook, Twiter, etc) 12 

Agendar compromissos/ Enviar mensagens de texto 10 

Comprar produtos variados 9 

Ouvir músicas 8 

Ler e-books 5 

Fazer cursos on line 3 
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Fonte: Dados da Pesquisa(2018) 

 Aos questionar se o docente permite o uso de celular na sala de aula para estudos ou 

pesquisas entre os alunos, 88,9% responderam que sim (Questão 9) e quando questionados 

sobre a frequência dessa permissão de uso (questão 10),  72,2% afirmaram que permitem 

algumas vezes essa utilização. Apenas 2% permite em todas as aulas. Percebe-se que as 

respostas das questões 9 e 10 revelaram um relação importante com aparelhos celulares em 

sala de aula, no entanto, contraditória.  

 

27%

59%

14%

Em caderneta ou caderno
de forma manual.

No notebook ou
computador pessoal.

 Além do notebook, em
ferramentas e aplicativos
específicos para planejar as
aulas (google classrom, etc)
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Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Nesse sentido, Almeida e Corcini (2017) destacam que o uso de tecnologias em 

contextos educativos não pode ser visto como uma tendência, mas como um compromisso do 

docente com o processo educativo dos estudantes. Portanto, no que tange a utilização de 

celulares em sala de aula, esta deve ser planejada, contínua e intencional. 

Quanto ao uso planejado de aparelho celular como ferramenta didática na sala de aula 

com os alunos, questionou-se se os docentes já haviam feito algum tipo de atividade em sala 

de aula com celular. Possibilitou-se respostas abertas para que os participantes pudessem, em 

caso afirmativo, indicar o tipo de atividade. Dos 19 respondentes, 5 afirmaram que não 

utilizaram e 14 responderam positivamente e escreveram em quais atividades realizaram o uso 

de celulares. Os resultados estão sintetizados na Tabela 1. 

Tabela 1: Uso planejado de aparelho celular como ferramenta didática 

Respostas  Frequência Em que momento 

Não 5  

 

Sim  

3  Em pesquisas de conteúdos diversos. 

1 Consultas orientadas a sites na área de estudo. 

1 Leitura da apostila 

6 Para acessar aplicativos com assuntos da aula. 

Atividades utilizando o aplicativo Duolingo  

Para realizarem atividades com aplicativos de “Quiz” 

Em todas as disciplinas para utilizar aplicativos diversos. 

1 Usar o Google Maps para pesquisar as distâncias e tempo gasto 

entre cidade do próprio estado para fins do cálculo da Velocidade 

média. 

1 Sobre o mundo das artes para construções, textuais 

e imagéticas, autorais 

1 Leitura e discussões das informações das redes sociais. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

Entre os professores que utilizam o celular para desenvolver atividades com os 

alunos, a maioria fez uso planejado de aparelho celular como ferramenta didática, que 

vão desde pesquisas de conteúdos diversos às atividades lúdicas, utilizando aplicativos 

como o Doulingo.  

Esses dados corroboram a pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no BrasiL 

– CGI.br, com 132.000 alunos de todos os Estados brasileiros,  sobre o Uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas Brasileiras (TIC,2016). A pesquisa 

revelou que adolescentes e jovens desejavam escolas mais flexíveis e dinâmicas com 

atividades mais práticas e que o uso de recursos tecnológicos estivesse limitado aos 

laboratórios de informática, mas que ocorresse em outros locais, como salas de aula, 

cafeterias e pátios (KLIX, 2017) 
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A pergunta seguinte foi direcionada aos docentes que afirmaram não utilizar 

celulares em sala de aula, buscando elencar os motivos da não utilização. As justificativas 

estão no fato de alguns estudantes não possuírem celulares e de alguns aplicativos não 

serem suportados pelos celulares. Vejamos:  

 

Professor 1: Já Planejei, mas não utilizei 

Professor 2: Planejei, mas não utilizei por diversos problemas 

Professor 3: Os aplicativos da disciplina não são suportados por smartphones. 

Não há necessidade de pesquisa na área da disciplina 

Professor 4: Existem alunos sem celular e fico constrangida em exigir uma 

atividade com eles 

Professor 5: Ainda não trabalhei 

 

No caso dos argumentos 1 e 2, Brasilino et al (2017) destaca em sua pesquisa que há 

uma a probabilidade maior de um professor usar as TIC para a preparação de aula do que 

ele aproveitá-las em atividades com os alunos. Nos argumentos 3 e 4 compreendemos que 

em muitas situações o professor poderá mediar problemas optando pelo trabalho em grupo - 

para os casos de uma parte dos estudantes não possuírem aparelhos celulares e buscar apoio 

tecnológico para conhecer aplicativos leves, que demandam pouco espaço na memória do 

celular.  

Nesse contexto, Carvalho et al (2015, p 14) questiona: Porque demoram as escolas tanto 

tempo para adotarem as tecnologias que lhes podem ser úteis? Os aplicativos educacionais 

(Apps) são softwares com funcionalidades específicas e que podem ser baixados nos 

dispositivos móveis de acordo com o sistema operacional existente. Há aplicativos pagos e 

gratuitos e na maioria dos casos demandam pouco espaço na memória do dispositivo.    

Questionou-se também se os docentes utilizam aplicativos educacionais específicos 

disponíveis para celulares. Entre os respondentes, 38,9% afirmaram que nunca utilizaram 

aplicativos educacionais, e 33,3% afirmaram que utilizam sempre que possível. No entanto, 

percebeu-se que existem algumas lacunas quanto ao uso de aplicativos.  

Em seguida, apresentou-se algumas afirmativas solicitando dos respondentes que 

indicassem seu grau de concordância com as mesmas, assinalando 1 para Discordo e 3 para 

Concordo.  

Quanto a afirmativa 1. O celular é um mecanismo de distração para o aluno na sala de 

aula, 50% dos respondentes mostraram-se indiferente a essa afirmativa, nem concordando, nem 

discordando. No entanto, 30% concordaram com a afirmativa. 
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Fonte: Dados da Pesquisa(2018) 

 

Ao contrário dos dados da afirmativa 1, 85% concordaram com a segunda afirmativa: O 

celular quando bem utilizado, pode auxiliar no processo de aprendizagem. Nesse sentido Lengel 

(2013 apud CARVALHO, 2015) destaca que a aprendizagem ativa e interativa utilizando-se para 

isso as TIC não só ajuda a manter a atenção do estudante como também ajuda a aprender. 

Na afirmativa 3: Utilizar o aparelho na sala pode ser uma forma bem interessante de expandir a 

capacidade do aluno na busca por conhecimento, 60% dos respondentes concordaram com ela. 

Destacamos que as TIC podem contribuir com a melhoria da aprendizagem em todas as áreas de 

conhecimento. 

Dos respondentes, 53% concordaram com a afirmativa 4. Incentivar o uso de celular na sala de 

aula ou para o estudo pode acabar aumentando a motivação do aluno e, consequentemente, 

aumentando o engajamento da turma na aula. A grande maioria, 79%, também concordou com a 

afirmativa 5. O uso do aparelho em sala de aula passa, antes de tudo, por um processo de conscientização 

do uso entre alunos e professores. E os professores têm um papel fundamentalnessa orientação, 

evitando alguns inconvenientes do uso de dispositivos móveis em sala de aula, uma vez que há 

uma facilidade de os alunos se distraírem  com  as redes sociais, com visualização de vídeo, 

ou aplicativos de comunicação (PASCOAL;MOURA, 2014).  

E por último, 68% discordou da afirmativa 6. Não utilizo celular como recurso didático porque 

não me sinto capacitado para o uso. Os dados sugerem que os docentes sentem-se capacitados para 

aplicação de dispositivos móveis em sala de aula. Em sua pesquisa, que relatou uma experiência de 

formação para professores para Web 2.0, Almeida e Corsini (2018) alertam que entre os docentes existe 

uma grande diferença entre conhecer a ferramenta e saber utilizá-la na sala de aula, e ainda 

que, além de  saber que a ferramenta existe e conhecer as suas potencialidades, o docente 

necessita de tempo para alcance do domínio da ferramenta para que efetivamente possa utilizá-

la nas suas aulas.  

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo traçar o perfil dos docentes da Educação Profissional 

quanto à utilização de dispositivos móveis em sala de aula. Os dados sugerem que ainda não 
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se consolidou uma prática pedagógica que utiliza as Tecnologias da Informação e Comunicação, 

em especial os dispositivos móveis, em sala de aula.  

Compreende-se que a inserção dessas tecnologias demandam planejamento e 

desenvolvimento de estratégias que orientem o uso dos dispositivos móveis com uma maior 

frequência e intencionalidade. 

Constatou-se que as limitações centram-se no campo do domínio da técnica, uma vez 

que a instituição pesquisada disponibiliza os recursos mínimos necessários para o trabalho com 

tecnologias em sala de aula, como rede wi-fi aos servidores e estudantes, laboratórios de 

informática, entre outros. 

 Desta forma, os resultados possibilitam a realização de pesquisas do tipo Pesquisa de 

Intervenção ou Pesquisa-Ação que poderão criar novas possibilidades e agregar valores ao 

processo de ensino-aprendizagem a partir da utilização de dispositivo móveis, smartphones e 

tablets, em sala de aula de forma orientada.  
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Resumo: O presente trabalho trata de uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa e de 

natureza aplicada, realizada com 27 alunos do 1º ano do ensino médio de uma escola pública 

de Belém do Pará. O objetivo foi expor uma experiência imersiva na sala de aula, ilustrando 

possibilidades de inovar as metodologias de ensino com uso de tecnologias digitais, tendo em 

vista o aluno da contemporaneidade, com uso de um recurso natural da Amazônia, o 

Miriti/Buriti, para a construção de um óculos de realidade virtual e com ele, fazer expedições 

guiadas por professores em uma aula interdisciplinar de química e biologia, com uso da 

realidade virtual. O texto apresenta a metodologia detalhada da pesquisa, o relato da 

experiência da aula, bem como sua programação e aponta os resultados alcançados na 

perspectiva dos alunos sobre o engajamento na aula, a compreensão dos conteúdos e a 

interação entre seus pares. 

Palavras-Chave: Realidade virtual; ambientes imersivos; Miriti/Buriti; Colaboração; Tecnologia 

 

Summary: The present work deals with a field research, of qualitative and applied nature, carried 

out with 27 students from the 1st year of high school in a public school in Belém do Pará. The 

objective was to present an immersive experience in the classroom, illustrating possibilities of 

innovating the teaching methodologies with the use of digital technologies, in view of the 

contemporary student, with the use of a natural resource of the Amazon, the Miriti / Buriti, for 

the construction of a spectacles of virtual reality and with him, to make expeditions guided by 

professors in an interdisciplinary class of chemistry and biology, with use of virtual reality. The 

text presents the detailed methodology of the research, the report of the experience of the 

lesson, as well as its programming and points the results achieved from the perspective of the 

students about the engagement in the class, the understanding of the contents and the 

interaction among their peers. 
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INTRODUÇÃO 

A presença da tecnologia na sociedade e nas relações sociais de forma cada vez 

mais agressiva nos convida a fazer a seguinte reflexão: por que incluir ferramentas 

tecnológicas na educação? Belloni (2002) nos ajuda a responder afirmando que “a razão 

mais geral e mais importante de todas é também a mais óbvia: porque elas já estão 

presentes e influentes em todas as esferas da vida social” (p. 124). 

Para o cidadão do Séc. XXI, é fundamental lidar com as tecnologias digitais para 

se apropriar do acervo de informações disponíveis na rede. Por terem contato direto e 

constante com esses materiais, a nova geração de jovens domina com tranquilidade as 

técnicas do uso de Smartphones, tablets, etc. Eles se adaptam, lidam e interagem com 

as ferramentas digitais sem receios. 

Cabe a comunidade científica investigar quais os caminhos pedagógicos que 

devem ser percorridos para que se construa processos pedagógicos enriquecidos com 

estes novos desafios. Sobre isso, Imbernón (2000) afirma que a inovação educativa 

requer novas e velhas concepções pedagógicas e uma nova cultura profissional forjada 

nos valores da colaboração e do progresso social. “Para a educação do futuro, as 

características históricas da educação são consideradas insuficientes, embora não se 

discuta que sejam necessárias” (IMBERNÓN, 2000, p. 13) 

Sendo assim, é importante que o aluno possa buscar seus caminhos de 

aprender e de demonstrar o que e como aprendeu, não é uma busca solitária, 

angustiante, sofrida e desinteressante. Seu caminhar tem a presença constante do 

professor, como orientador e encorajador. (VILLAS BOAS, 2008, p. 26) 

Embora pesquisas como as de Stinghen (2016); Rosa (2013); Souza (2017) 

identifiquem que as escolas encontram dificuldades em propor atividades que façam 

uso de tecnologias na sala de aula e inovar nos processos educativos, não é possível 

deixar de lado tal realidade.  

Um dos desafios que se pode destacar frente ao uso de tecnologias na sala de 

aula, é o de propor processos inovadores de ensino com uso de recursos digitais. 

É nesta perspectiva que este trabalho fora construído, com o objetivo de expor 

uma experiência imersiva na sala de aula, ilustrando possibilidades de inovar as 

metodologias de ensino com uso de tecnologias digitais, tendo em vista o aluno da 

contemporaneidade, com uso de um recurso natural da Amazônia, o Miriti/Buriti. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa de campo, que 

caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou 

documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes 

tipos de pesquisa (Gerhardt e Silveira, 2009, p. 37).  
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Optamos por seguir uma abordagem qualitativa, que de acordo com Gerhardt 

e Silveira (2009), não se preocupa com representatividade numérica, mas sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Quanto 

a natureza da pesquisa, podemos considerar como Aplicada, que segundo Gerhardt e 

Silveira (2009), objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução 

de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. 

A investigação foi realizada com 27 alunos do 1ª ano do ensino médio de uma 

escola pública de Belém do Pará, localizada no bairro do Tenoné, conforme ilustra o 

gráfico abaixo, com média de 15 anos de idade. 

Gráfico 1: Quantitativo de alunos participantes por gênero 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

A escolha da escola se deu por conveniência dos seguintes critérios: 1. Facilidade 

de acesso das pesquisadoras; 2. Adesão da direção e dos professores das referidas 

escolas. 

É oportuno mencionar que o primeiro momento da pesquisa consistiu em uma 

conversa informal com a gestão escolar das escolas e professores com o intuito de 

conhecer às turmas participantes bem como confiança dos docentes. Segundo Gonzaléz 

Rey (2005), “é precisamente no processo de criação de tal cenário que às pessoas 

tomarão a decisão de participar da pesquisa e o pesquisador ganhará a confiança e se 

familiazará com os participantes e com o contexto em que vai desenvolver a pesquisa” 

(p. 83). 

No que diz respeito aos procedimentos, a pesquisa ocorreu seguindo o 

cronograma: 1. Estudos teóricos sobre o tema: foram selecionados diferentes artigos 
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científicos a partir de uma bibliografia organizada pelas pesquisadoras; 2. Discussão e 

análise acerca das leituras propostas para provocar a reflexão e aprofundar as análises 

sobre o tema da investigação; 3. Planejamento das atividades a serem realizada nas salas 

de aula; 4. Apresentação da proposta aos professores regentes das turmas participantes 

com o intuito de esclarecer o plano a ser realizado; 5. Realização das atividades na sala 

de aula; 6. Organização e tabulação dos dados coletados; 7. Análise do material. 

Quanto aos recursos, o principal instrumento utilizado na coleta de dados, foi o 

diário de campo, cujo objetivo foi agregar informações sobre os procedimentos da 

pesquisa, o ambiente, às relações estabelecidas na sala de aula, o comportamento dos 

alunos e dos professores das turmas, o tempo de atividade, entre outros elementos 

relevantes.  

 

PONTOS DE PARTIDA: REFLEXÕES TEÓRICAS E A EXPERIÊNCIA 

Há muito tempo, os livros didáticos são utilizados nas aulas com o intuito de 

apresentar os conteúdos aos alunos de forma clara e didática, no entanto, com o avanço 

da tecnologia, atualmente existem novos recursos que podem contribuir mais 

expressivamente com a aprendizagem, levando em consideração às limitações físicas 

dos livros. 

A realidade virtual, realidade aumentada e jogos digitais são exemplos dessas 

possibilidades e se enquadram nos Ambientes Virtuais Imersivos, que são espaços 

navegáveis e interativos baseados em um sistema computacional que permite a imersão 

em mundos virtuais ou outros ambientes (FILATRO E CAVALCANTI, p. 135, 2018). Eles 

fazem uso dos sentidos do corpo humano para simular, no espaço digital, situações que 

poderiam ou não ser vividas na realidade. 

É pertinente ressaltar que os Ambientes Virtuais Imersivos podem ser 

caracterizados como mentais e físicos: 

Mental - estado psicológico de profundo engajamento e envolvimento 

estimulado pelo uso de variadas mídias digitais ou não (como livros e 

jogos de tabuleiro); 

Física - estado produzido por estímulos sensório-motores que criam a 

impressão de contato físico e são promovidos pelo uso de tecnologia. 

(FILATRO E CAVALCANTI, p. 135, 2018) 

A metodologia imersiva pode ser caracterizada como uma prática que permitirá 

diferentes tipos de relação, envolvendo o aluno como protagonista de sua 

aprendizagem e avaliação, elevando dessa maneira, sua autonomia.  

Acredita-se que a utilização de tais ambientes em contextos escolares é 

bastante limitado por diferentes motivos, entre eles o custo de produção e de 
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manutenção dos recursos, a formação de professores e a capacitação da equipe técnica 

para oferecer suporte aos usuários.  

Na tentativa de superar tais obstáculos, a experiência na sala de aula foi 

realizada a partir da construção de um óculos de realidade virtual cuja matéria prima 

fora o Miriti/Buriti, encontrado em abundância na região amazônica. A partir da 

construção do óculos, os alunos tiveram a oportunidade de experienciar os conceitos 

conhecidos durante uma aula interdisciplinar de química e biologia com o App gratuito 

chamado Google Expeditions. 

O tema da aula fora “sais minerais”, cujo objetivo fora compreender o corpo 

humano como um conjunto integrado, considerando seus componentes químicos e 

suas funções fisiológicas. Em linhas gerais, a aula foi dividida em 5 momentos distintos 

e interligados entre si, sendo eles: 

1. Apresentação da metodologia de construção do óculos de realidade virtual feito 

de Miriti/Buriti conhecido como MiritiBoard; 

2. Produção do MiritiBoard conforme orientações; 

3. Análise com os alunos sobre a letra de uma paródia que trata dos sais minerais 

e vitaminas, estimulando-os a falarem o que sabem e o que gostariam de 

conhecer; 

4. Atividade em grupo sobre o tema trabalhado; 

5. Imersão em ambientes virtuais que se alinham ao conteúdo da aula a partir do 

óculos MiritiBoard 

O óculos de realidade Virtual MiritiBoard foi desenvolvido por um grupo de 

professores de uma empresa paraense chama Inteceleri Tecnologia para Educação. O 

projeto intitulado “Aluno explorador VR” propõe que os alunos possam construir seus 

próprios óculos de realidade virtual (VR) a partir de uma fibra de uma palmeira chamada 

de Miriti/Buriti e este seja aliado à um aplicativo Aluno VR para celular no qual 

oportunizará a imersão de alunos e professores em diferentes ambientes virtuais 

contribuindo a aprendizagem. 

Figura 1: Óculos de realidade Virtual MiritiBoard 
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Fonte: Inteceleri  

A proposta de facilitar o acesso à Realidade Virtual para a comunidade escolar 

é interessante porque poderemos descobrir, explorar e construir conhecimento 

(aprender) sobre lugares que jamais pensaríamos visitar. O grande potencial da 

Realidade Virtual está exatamente nessas possibilidades, não só através de aulas ou 

objetos físicos, mas também através da manipulação virtual do alvo a ser explorado, 

analisado e estudado (BRAGA, 2001, p. 4).  

É importante reforçar, fazendo uso das palavras de Braga (2001), que o Mundo 

Virtual através de sua filosofia básica (imersão, interação e envolvimento) torna-se um 

local ideal para se buscar vivências múltiplas, pois esse mundo virtual nada mais é do 

que um trabalho multidisciplinar, desenvolvido por especialistas de diferentes áreas em 

busca de um objetivo comum. Ainda para a autora, esses ambientes multidisciplinares 

permitem aos usuários uma aprendizagem mais ampla e integrada exatamente por ser 

um ambiente rico de possibilidades.  

A  empresa citada anteriormente, disponibilizou o molde das peças para 

elaboração do óculos, bem como às instruções de construção, como ilustra a Figura 
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2:Figura 2: Molde construção do óculos MiritiBoard

 
Fonte: Inteceleri  

 

A construção dos óculos MiritiBoard na sala de aula, foi realizada de forma 

colaborativa, explorando a organização sequencial das peças e às medidas específicas 

de cada uma. 

Figura 3: Construção colaborativa dos óculos MiritiBoard 

 

Fonte: Inteceleri

 
É oportuno mencionar que Damiani (2008) refere-se a investigação realizada 

por Garcia (2006) sobre o trabalho colaborativo entre estudantes. A autora evidencia, a 

partir dos resultados da referida pesquisa, o aumento de motivação e de aprendizagens 

significativas que se ampliaram para além dos conteúdos escolares. Destaca ainda que, 

professores e estudantes enfatizaram a importância das atividades colaborativas 

desenvolvidas tanto para essas aprendizagens como para o desenvolvimento de 

autonomia na a resolução de problemas.  

Após a construção do MiritiBoard e a análise da paródia com o trabalho em 

grupo sobre o tema, os alunos puderam fazer expedições guiadas pelos professores 

para um ambiente virtual no qual a tabela periódica estava disponível com exemplos de 
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aplicação de seus elementos químicos. A imersão no mundo virtual foi possível por meio 

do App Google Expeditions que oportuniza no mesmo ambiente, a participação do 

professor (Guia da expedição) e dos alunos (exploradores). 

 

RESULTADOS DA EXPERIÊNCIA 

A experiência realizada na sala de aula com uso de realidade virtual a partir do 

óculos feito de Miriti, foi significativa para os alunos pois tiveram a oportunidade de 

conhecer, de forma prática, o conteúdo curricular abordado na aula interdisciplinar de 

química e biologia. A oportunidade de construir o pŕoprio óculos para garantir a 

experiência de imersão no ambiente virtual, também foi uma aliada durante a atividade, 

pois contribuiu com a interação e engajamento entre os alunos. 

É oportuno mencionar que a participação dos alunos na aula imersa é facilitada 

e os conteúdos podem ser melhor compreendidos. Sobre a aula, uma aluna afirmou: 

“Essa aula foi muito boa, queria ter mais aulas como essa. Vejo que na nossa atualidade 

estão acontecendo várias modificações e principalmente com uso de tecnologia. 

Acredito que isso está mudando o nosso processo de aprendizagem”. A Realidade 

Virtual foi utilizada “como um poderoso instrumento de aprendizagem” (BRAGA, 2001, 

p. 4) 

A fala da aluna reflete a necessidade de atualização das metodologias 

tradicionais e o benefício da imersão virtual dos alunos nos conteúdos de química e 

biologia. Outra aluna também afirmou: “Achei muito eficiente essa metodologia de 

ensino. Irá trazer muitos benefícios para os alunos de nossa escola”. Destacamos que o 

papel dos alunos fora alterado. Com uso da metodologia imersiva, os alunos podem 

gerenciar juntamente com o professor, a aprendizagem do conteúdo curricular. 

 

Além das considerações dos alunos, a participação e o papel dos professores 

da turma também foram modificados. Agora, diferente do ensino tradicional, os 

professores assumiram um papel de auxílio, de orientadores e não mais de 

transmissores de informações. 

O ato de guiar às expedições, de orientar os grupos de colaborações, de permitir 

que os alunos explorem outros recursos de aprendizagem para auxiliar na compreensão 

dos conteúdos e mesmo os estilos de tarefas indicadas, caracterizam os professores 

como diferentes daqueles que, em outras metodologias, apenas transmitem 

informações. 

Pode-se dizer que as tecnologias imersivas, como a realidade virtual permitem 

a interatividade, a participação, a intervenção, a bidirecionalidade e a 

multidisciplinaridade. Ampliam a sensorialidade e rompem com a linearidade e também 
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com a separação emissor/receptor (BRAGA, 2001, p.6). É importante estarmos atentos 

para essa nova tendência pois poderemos contribuir a educação de forma significativa 

e fazer da sala de aula um espaço diversificado. A criação de um ambiente artificial para 

aprendizagem seria uma possibilidade para a melhor compreensão dos conteúdos 

curriculares, ajuda na concentração e as relações com o exterior conferem veracidade 

às propostas de ensino. 
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RESUMO: O presente artigo, surge da necessidade de estudos e pesquisas sobre novas 

metodologias para o ensino de Filosofia e Arte. Suscitamos algumas possibilidades de 

contribuições das TIC, como uma alternativa dinâmica e contemporânea para oferecer ao 

discente a oportunidade de efetuar a problematização e a criação artística, trazendo as 

proposições clássicas dos grandes filósofos e das artes. Propomos ainda, a utilização do 

smartphone que através do vídeo servirá para registros de atividades cênicas de modo a 

possibilitar a autonomia discente. É importante perceber que a utilização de ferramentas 

tecnológicas favorece cada vez mais a interação dos alunos. Para fins de desenvolvimento destes 

escritos, realizou-se a pesquisa junto aos alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Instituto 

Federal do Maranhão (Campus São José de Ribamar, como grupo amostral). Entendemos que 

as novas modalidades de ensino têm sido proporcionadas pelas TIC, área que trouxe o espaço 

cibernético, a virtualidade e as interações sociais na rede e inseriu o ensino de Filosofia e Arte 

como uma oportunidade de despertar o interesse para o fazer filosófico e artístico, nesse 

sentido, faz-se uma breve abordagem sobre o ensino de Filosofia e Arte aliado às TIC, como 

possibilidade de resposta aos novos anseios dos jovens que estão nas escolas, proporcionando 

uma aprendizagem significativa na relação ensino e aprendizagem. 

Palavras chave: ENSINO; FILOSOFIA; ARTE; TIC; VIDEO REGISTRO. 

 

ABSTRACT: The present article, arises from the necessity of studies and researches on new 

methodologies for the teaching of Philosophy and Art. We raise some possibilities of 

contributions of the TIC, as a dynamic and contemporary alternative to offer to the student the 

opportunity to effect the problematization and the artistic creation, bringing the classic 

propositions of the great philosophers and the arts. We also propose the use of the smartphone 

that through the video will serve for records of scenic activities in order to enable student 

autonomy. It is important to realize that the use of technological tools increasingly favors 

student interaction. For the purpose of developing these writings, the research was carried out 
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with the students of the third year of High School of the Federal Institute of Maranhão (São José 

de Ribamar Campus, as sample group). We understand that the new modalities of teaching have 

been provided by ICTs, an area that brought cyber space, virtuality and social interactions in the 

network and inserted the teaching of Philosophy and Art as an opportunity to awaken interest 

for the philosophical and artistic, in this sense, a brief approach is taken on the teaching of 

Philosophy and Art allied to ICT, as a possibility to respond to the new desires of the young 

people who are in the schools, providing a significant learning in the relationship teaching and 

learning. 

Keywords: TEACHING; PHILOSOPHY; ART; ICT; VIDEO REGISTRATION; 

 

1. INTRODUÇÃO  

Até chegarmos no que hoje dispomos, percorremos um longo caminho. Pensar acerca 

do ensino de Filosofia e de Arte mediado por Tecnologias de Informação e Comunicação era 

algo inimaginável, uma vez que, entendia-se o processo/ato de filosofar e o fazer artístico como 

algo inerente a sujeitos que dialogam, refletem e reconstroem presencialmente. No entanto, 

esta já é uma realidade inerente aos dias atuais, uma vez que, houve um crescimento 

significativo de pessoas que têm acesso e/ou consomem as chamadas TIC.  

Nesse sentido, a utilização do smartphone para a realização de registros das práticas 

artísticas que resultaram na produção de vídeos para uma posterior analise, tem sido algo 

inovador no processo de aprendizagem, pois abre oportunidades tanto para o professor quanto 

para os alunos participarem de uma avaliação mais minuciosa e coletiva.  

Assim, faz-se necessário perceber o quanto é importante o docente buscar novos 

métodos que possibilite uma aula mais participativa e interativa, pois há um número 

considerável de recursos, sobretudo nos dias atuais, aqueles que envolvem a tecnologia, para 

tanto, Weber & Behrens (2010, p.263) diz que “A tecnologia aparece cada vez mais desenvolvida 

em todos os setores da sociedade, e não poderia deixar de estar presente também nas salas de 

aula, em práticas inovadoras” (...). 

De modo que o ensinar a aprender aconteça naturalmente viabilizando práticas 

artísticas e culturais dialogadas, em que os alunos possam atuar como autores da sua 

aprendizagem. E que o professor assuma a função de mediador, não mais o detentor do 

conhecimento, mas o incentivador do aluno na criação e produção do conhecimento, 

oportunizando uma aprendizagem significativa com o uso de tecnologias na sala de aula. 

 Assim, conforme Freire, “[...] a verdadeira educação é um ato dinâmico e permanente 

de conhecimento centrado na descoberta, análise e transformação da realidade pelos que a 

vivem” (FREIRE, 1983, p. 75), diante disso, percebe-se que o sistema do ensinar a aprender que 

envolve uma dinamicidade permeada de troca de saberes, que tanto o docente, quanto o 

discente embarcam na seara da educação vivenciando e descobrindo diferentes possibilidades 

de saberes. 

Assim sendo, entende-se que há urgência em formar professores que atuem em sala 

de aula. E que, também, considere-se a necessidade de que esses futuros professores, no âmbito 
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de sua formação, possam ter a possibilidade de aproximação e compreensão das TIC, para que 

possam ter uma relativa segurança em sua utilização.  

Um dos principais desafios é a incredulidade por parte de alguns de se filosofar diante 

de uma máquina, esses acreditam que somente é possível filosofar com outras pessoas em 

presença física, na medida em que, ao se ter outro sujeito diante de si, este o interrogue e corrija 

seus equívocos. De certo modo, é uma forma equivocada de se pensar, uma vez que o ato de 

filosofar não necessita necessariamente de outra pessoa para ocorrer.  

É possível sim, logicamente, com as devidas ponderações, filosofar e se colocar diante 

de si mesmo, não necessariamente precisa-se da corporeidade física do outro para que o ato 

de filosofar aconteça. Como podemos perceber, o processo de filosofar acontece no cotidiano, 

nas mais diversas situações e contextos, e nesse sentido, diante de tudo e inclusive na frente de 

uma fria máquina, isso vai depender de cada sujeito.  

A partir da exposição acima, podemos entender que a nossa pesquisa que está em 

curso é de grande importância, uma vez que pode ser colocada como pioneira no sentido de 

pensar o Ensino de Filosofia e de arte associando-o à utilização do aplicativo Nearpod e da 

metodologia Webquest, assim como a utilização do smartphone para a realização do vídeo 

registro. A seguir iniciaremos nossa discussão com a apresentação do aplicativo Nearpod.  

 

2. O APLICATIVO NEARPOD COMO METODOLOGIA QUE POSSIBILITA A INTERATIVIDADE 

 

 

O Nearpod é um aplicativo que funciona na nuvem, ou seja, você pode usar em 

qualquer computador, com qualquer sistema operacional, assim como, nos dispositivos móveis, 

smartphones e tabletes, que vai funcionar normalmente, esta é uma das vantagens de uso. Os 

aplicativos possuem um potencial significativo no processo de ensino e aprendizagem conforme 

escreve: “podem se converter numa importante ferramenta para auxiliar as pessoas no processo 

de ensino e aprendizagem” (JUNIOR, 2017, p. 1588).  

Este aplicativo pode ser usado por professores para criar atividades e/ou apresentações 

de conteúdos para serem desenvolvidos junto aos alunos. Por meio deste aplicativo, podem ser 

trabalhadas inúmeras atividades em tempo real, com o professor conduzindo a apresentação 

de slides em um dispositivo previamente selecionado, e os alunos os recebem simultaneamente. 

Conforme pesquisas, os aplicativos estimulam e contribuem para “aumentar o interesse dos 

alunos para aprendizagem e melhorar as práticas pedagógicas” (JUNIOR, 2017, p. 1600). 

Com o devido planejamento podemos conduzir uma sequência didática em uma sala 

de aula com exploração dos mais diversos conteúdos e com espaços para questões e reflexões. 

Nesse formato, é possível desenvolver uma sequência didática que permita verificar diferentes 

habilidades daquelas que são trabalhadas nas avaliações tradicionais, consequentemente, acaba 

minimizando os riscos de os alunos burlarem o processo. Naquilo que alguns autores chamam 

de metodologias ativas a exemplo do que escreve Pereira (2012): 
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[..] todo o processo de organização da aprendizagem (estratégias 

didáticas) cuja centralidade do processo esteja, efetivamente, no 

estudante. Contrariando assim a exclusividade da ação intelectual do 

professor e a representação do livro didático como fontes exclusivas do 

saber na sala de aula (PEREIRA, 2012, p. 6). 

 

Nesta prática pedagógica, percebe-se uma maior atenção e envolvimento por parte 

dos alunos, desenvolvimento de habilidades interativas aliada às TIC, às quais tem se tornado 

cada vez mais essenciais em sala de aula em meio a todo aparato tecnológico que observamos 

em uso por parte dos alunos e por nós professores. Por assim dizer, este aplicativo Nearpod, 

nos ajuda a criar estratégias para o ensino, e neste sentido, entendidas como mais eficazes, uma 

vez que, abre outras possibilidades para uma postura mais ativa e mais participativa por parte 

dos alunos.  

Conforme relatam os sujeitos da pesquisa em resposta à pergunta feita: “Após a 

intervenção feita nas aulas de filosofia com o uso das TIC, você achou que as aulas ficaram mais 

interessantes e/ou dinâmicas?”: 

 

Docente 1 - As aulas ficaram mais dinâmicas, além de trazer uma nova 

experiência, onde o professor tende à submeter-se ao universo do aluno. 

Docente 2 - A interação e a dinâmica foram evoluídas com o uso dessas 

tecnologias. 

Docente 3 - Sim, pois assim dá para ter amplo conhecimento sobre os 

assuntos abordados. 

Docente 4 - As aulas se mostraram mais interativas. 

Docente 5 - Pois, de certo modo até o ano passado as aulas e as 

atividades acabavam davam sono, este semestre, ficaram mais 

interativas. 

Docente 6 - Devido à maior participação e interação com o assunto 

Docente 7 - Ficou mais interessante as aulas, prendeu a atenção dos 

alunos. 

 

Vale destacar que para Moura (2015) que o aplicativo Nearpod possui uma 

aplicabilidade digital que detém de um ambiente bastante intuitivo e de fácil acesso, 

democrático e exequível através de dispositivos móveis ou de computadores tradicionais 

independentes dos sistemas utilizados.  

Dentro das possibilidades e interação e participação dos alunos, podemos incluir na 

apresentação de questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, completar lacunas, dissertar 

argumentativamente parágrafos curtos, relacionar colunas, responder a um quis, entre tantas 

outras possibilidades, como por exemplo, fazer a análise de um vídeo.  

Existe ainda a possibilidade de incluir figuras e/ou fotografias para que também sejam 

analisadas, vídeos particulares, links do YouTube ou de sites relacionados com o conteúdo que 
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está sendo trabalhado, assim como, podem ser incluídos também, gráficos, textos, enfim, 

infindáveis formas de linguagens que são deveras importantes para o desenvolvimento das mais 

variadas e diferentes habilidades dos alunos.  

Após a elaboração da atividade/aula previamente pelo professor e adequadamente 

organizada no aplicativo Nearpod, o passo seguinte é a aplicação em sala de aula. Com os 

devidos dispositivos conectados à Internet, neste caso, os celulares dos alunos e do professor, 

se inicia o processo da aula/atividade. O Nearpod fornece um código de acesso que os alunos 

deverão inserir para poderem logar no aplicativo, este por sua vez, pode ser colocado no quadro 

pelo professor para facilitar o acesso de todos. Em seguida cada aluno insere seu nome para 

que o professor possa visualizar.  

Uma das vantagens é que em função da sincronização entre o dispositivo do professor 

e o dos alunos online é possível que o professor saiba o momento em que todos os alunos estão 

prontos para o início da atividade/aula e consequentemente possa determinar o controle do 

tempo quando à passagem dos slides e de execução de cada questão, pois, o professor passa a 

ter o controle dos dispositivos dos alunos e a tela só irá mudar através de um comando do 

professor ou ainda se for o caso, pode se optar por deixar a critério dos alunos para que estes 

possam mudar assim que forem respondendo cada questão. 

Uma outra grande vantagem é que durante a atividade/aula ou no caso de uma 

avaliação, o professor tem acesso imediato ao número de alunos que terminaram a questão ou 

à atividade, o número de acertos e de erros e um gráfico com as porcentagens, o que facilita 

inclusive a obtenção dos resultados da classe. 

Assim, ao final da atividade/aula/avaliação, todos os resultados também podem ser 

obtidos através de um relatório emitido pelo próprio aplicativo, com todas as informações 

tabuladas e detalhadas. Deveras importante, uma vez que, o objetivo real de um processo 

avaliativo é verificar o que os alunos de fato aprenderam e, principalmente, retomar alguns 

conceitos e habilidades que ainda não foram desenvolvidos conforme o esperado. 

A despeito do que foi dito, Moura (2015) demonstra entusiasmo com o fato de que a 

aplicação acaba por possibilitar ao docente não apenas construir suas apresentações cheias de 

recursos interativos, porém e acima de tudo dá a possibilidade que este controle e monitore o 

nível de compreensão dos alunos, o que é deveras importante nisto que estamos chamando de 

processo de ensino e aprendizagem e consequentemente proporcionar uma maior participação 

motivada e interação dos discentes. Talvez poderíamos apontar como um ponto negativo o 

seguinte, para que haja a devida utilização do aplicativo, é condição se ne qua non acessibilidade 

à internet, caso contrário o mesmo não funcionará.  

Conforme os alunos expressam em alguns relatos sobre a instabilidade da internet ou 

em alguns casos o não funcionamento do aplicativo em função do sinal de Wifi indisponível:  

 

Docente 1 - Defeitos ocorridos pela má conexão com a internet 

Docente 2 - Nenhuma, o uso do TIC facilitou muito o aprendizado e as 

didáticas de ensino. 

Docente 3 - A dificuldade de acesso à plataforma por conta da internet. 
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Docente 4 - Às vezes travava. 

Docente 5 - Para mim não teve pontos negativos. 

Docente 6 - A única questão que atrapalhou foi o mau funcionamento 

da internet. 

Docente 7 - Que não podíamos passar o slide à nossa vontade, caso 

houvesse dúvidas e que às vezes não funcionava. 

Docente 8 - Quando a internet não colabora, ou quando acontece erros 

nos aplicativos usados. 

 

Assim, quando trabalhamos com conteúdos complexos como política, por exemplo, 

suas origens gregas, seu contexto histórico, suas categorias filosóficas, um aplicativo como o 

NEARPOD favorece de forma marcante o trabalho do professor e o processo de aprendizagem 

dos alunos. Pois, permite que se acompanhe de maneira muito próxima a compreensão dos 

educandos, e que ao mesmo tempo, possamos redirecionar as atividades pedagógicas, 

conforme a real necessidade. Portanto, entendemos que o aplicativo NEARPOD pode ser 

pensado como um ambiente interativo e motivados para todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem.  

 

3. A METODOLOGIA WEBQUEST 

Diante do que vem ocorrendo nos últimos anos sobre algumas mudanças que as 

tecnologias tem provocado na educação, temática esta que ainda tem provocado debates 

calorosos, haja visto que, ainda existem professores que de certo modo ainda não se 

apropriaram das TIC como uma ferramenta pedagógica, consequentemente não as utilizam em 

seus espaços de aula, por outro lado é nítido, que houve um crescimento do acesso às 

informações por parte dos estudantes nos dias atuais, assim como uma maior possibilidade de 

acesso as TIC.  

Assim, se torna indispensável neste processo que envolve o ensino e a aprendizagem 

que os discentes do século XXI percebem como imprescindíveis a inserção das TIC em suas 

propostas curriculares, e nos seus planejamentos. Práticas de ensino de cunho mais tradicional, 

em que os alunos são fiéis depositários, receptores de conhecimento já não cabe mais no 

processo de ensino e aprendizagem nos nossos dias. É necessário bem mais que isso, é 

imprescindível que haja inovação, na promoção de expectativas, fazendo dos discentes sujeitos 

mais ativos e protagonistas do seu próprio conhecimento.  

Assim sendo, aparecem algumas questões referentes ao tipo de metodologia que os 

professores utilizam em suas práticas, e ainda se as TIC, mediadas pela metodologia Webquest, 

pode de certo modo auxiliar os discentes no que se refere à apropriação de forma mais 

significativa dos conteúdos trabalhados no ensino básico. Além do mais, é nítido que na maioria 

das práticas de ensino tradicional, em que o docente de certo modo é o principal agente do 

ensino/aprendizagem, os docentes só ouvem e em seguida fazem as atividades de forma 

repetitiva o que acaba gerando alunos desmotivados e com uma certa repudia à disciplina.  
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A webquest como uma técnica que tem o ensino baseado na internet é, sem dúvida uma 

excelente metodologia que pode contribuir na inserção das TIC nas aulas de matemática. Como 

pesquisa orientada promove uma aprendizagem interativa, além de proporcionar o 

compartilhamento dos saberes pedagógicos. (MERCADO; VIANA, 2004). 

A categoria conceitual entendida aqui como Webquest foi pensada e desenvolvida por 

Bernie Dodge em 1995, professor de referência na Califórnia (EUA). O referido professor pondera 

que esta metodologia é um método investigativo orientado, espaço este em que se processam 

algumas informações ou todas as referências que são necessárias com as quais e pelas quais os 

alunos interagem ou passam a interagir e produzir tem origem na internet, com possibilidades 

de serem aplicados conteúdos suplementares por meio de videoconferências. 

Reafirmando os escritos de Dodge (1995), Mercado e Viana (2004) apontam a Webquest 

como: uma metodologia que faz uso da Internet para que o ocorra o processo de ensino e 

aprendizagem. Por meio do qual se lança uma questão-problema e os discentes são 

direcionados à pesquisa e a solução desse problema lançado. É um método dinâmico, pois as 

pesquisas para a resolução dos problemas se dão eminentemente na internet, e ainda favorece 

o trabalho em equipe. 

De acordo com Mercado e Viana (2004), a Webquest é uma alternativa pedagógica, 

quanto a utilização da internet, e assim poderá provocar uma verdadeira revolução na 

construção dos saberes e nos ambientes virtuais de aprendizagens. Santos e Barros (2014) por 

sua vez, conceituam webquest como uma atividade didática, estruturada, de forma que os 

alunos se envolvam no desenvolvimento de uma tarefa de investigação, usando principalmente 

os recursos disponíveis na internet. A webquest é uma metodologia simples, mas muita rica em 

possibilidades de aprendizagem, favorece o ensino cooperativo por meio de recursos da web. 

A seguir discutiremos a utilização do smartphone para vídeo registro nas aulas de teatro.  

 

4. TIC NAS AULAS DE TEATRO: o uso do vídeo para o registro de aprendizagem. 

 

No atual contexto escolar, não há como ignorar a existência e a presença das 

tecnologias da informação e comunicação, TIC em nosso dia a dia. Entre essas 

tecnologias uma delas é tão presente na vida de nossos alunos, acompanhando-os 

diariamente em suas rotinas, estendendo-se para a sala de aula, tornando-se quando 

de seu uso indevido um ponto negativo na dinâmica da sala de aula. No caso em 

questão nos referimos ao celular, companheiro assíduo e de fácil transporte por nossos 

educandos. Esta é uma ferramenta ao qual procuramos explorar dentro das 

possibilidades com objetivos propostos em nosso plano de ensino. como exemplo, 

lançar mão do celular para a realização da filmagem das atividades desenvolvidas 

relacionadas a prática teatral. 

O uso das TIC na sala de aula tem sido algo bastante exitoso, pois a 

participação dos discentes tem fomentado cada vez mais o processo de ensino e 
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aprendizagem, é importante que o docente esteja sempre aberto às novas ideias para 

que seu trabalho seja mais significativo. Conforme Moran (2000, p. 1)  

 
Na sociedade da informação todos estamos reaprendendo a conhecer, a 

comunicar-nos, a ensinar e a aprender; a integrar o humano e o tecnológico; a 

integrar o individual, o grupal e o social. Uma mudança qualitativa no processo 

de ensino/aprendizagem acontece quando conseguimos integrar dentro de 

uma visão inovadora todas as tecnologias: as telemáticas, as audiovisuais, as 

textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais. Passamos muito rapidamente do 

livro para a televisão e vídeo e destes para o computador e a Internet, sem 

aprender e explorar todas as possibilidades de cada meio.  

 

Aja vista que a nossa sociedade passa por momentos de transformações 

constantes essas mudanças ocorrem devido às novas tecnologias de informação e 

comunicação, que aos poucos, vão se interligando a atividade educativa as TIC 

possibilitam a adequação do contexto e as situações do processo de aprendizagem às 

diversidades em sala de aula.  

A práxis educativa com o uso de ferramentas tecnológicas fornecem recursos 

didáticos adequados às diferenças e necessidade de cada aluno cabe o professor saber mediar 

esses recursos. De maneira que “O professor se transforma agora no estimulador da curiosidade 

do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a informação mais relevante” MORAN 

(1995, p. 1), o auxílio das tecnologias contribuem cada vez mais com para que o ensinar aprender 

aconteça de forma mais interativa e prazerosa. Conforme o exposto segue narrativa dos alunos: 

 

Narrativa 1  

 

A aula não fica monótona e dar uma 

liberação na criatividade para realizar 

as atividades propostas isso deixa o 

trabalho mais completo por estimular 

a aprendizagem dos alunos. 

 

Narrativa 2 

 

É legal esse tipo de atividade porque 

abre espaços para analisar todas as 

vertentes que correspondem a 

aprendizagem. Ajuda na interação dos 

alunos, ao mesmo tempo que 

proporciona uma vivência mais 

socializadora do aprendizado. 

 

Narrativa 3 

 

Eu acho que uso das tecnologias 

expande o mundo que temos na sala 

de aula, servindo como facilitadora 

para o desenvolvimento da educação, 

para pesquisas, e ainda registrar as 
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experiências para posterior analise, de 

forma a colaborar para o nosso 

desenvolvimento. 

 

Narrativa 4 

 

Torna a aula mais dinâmica e 

participativa, dando mais entusiasmo 

para alunos aprenderem a matéria, 

além de contribuir para a prática do 

professor na forma de passar o 

conhecimento abrangendo mais 

conhecimentos. 

 

Sendo assim a utilização das tecnologias na sala de aula contribuem 

significativamente para o ensino, a utilização dessas ferramentas traz em si uma forte carga 

lúdica e sensível, permite desenvolver um trabalho com uma capacidade infinita de 

possibilidades diante do mundo que o rodeia. 

A pretensão de trabalhar com a utilização do vídeo para registro das práticas 

artísticas partiu da necessidade de poder realizar uma avaliação e auto avaliação dos discentes 

mais detalhada e conjunta, de modo a colaborar com a construção de uma aprendizagem 

enriquecedora pautada nos desafios que devem ser superados, a partir da análise do seu 

trabalho e do outro, de forma crítica e reconstrutiva das experiências com o uso da tecnologia 

para o processo de cooperação e socialização de experiências a serem construída com um olhar 

participativo de cada um no processo educativo.  

Por conseguinte, a arte propicia o desenvolvimento das habilidades motoras, 

cognitivas, sensoriais, das faculdades mentais possibilitando uma melhor aprendizagem, que 

podem ser intensificadas com a utilização dos diversos meios tecnológicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos escritos acima ousamos afirmar que as TIC podem ser uma grande 

aliada aos professores de Filosofia e Arte, conforme os relatos dos alunos pesquisados. Deste 

modo, pensar o ensino de Filosofia e Arte na contemporaneidade requer um professor antenado 

com as novas Tecnologias de Informação e Comunicação, pois, temos um alunado cada vez mais 

antenado com estas TI. 

Neste sentido, percebemos que as metodologias aplicadas ao ensino de Filosofia e 

Arte propiciaram uma dinâmica maior às aulas levando os discentes a uma maior interação, e 

de certo modo, para ações autônomas em especial no que se refere às pesquisas e produções 

de atividades por parte dos alunos. As TIC possuem grandes potencialidades para serem 

utilizadas como metodologias ativas no espaço da sala e extra sala de aula. Cabe apenas ao 

professor (a) das referidas disciplinas o bom uso destes novos métodos para o ensinar e o 

aprender.  
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No século em curso, a condição de professor exige um novo momento da educação 

escolar, em que as TIC poderão contribuir com o aluno e o professor como um instrumento para 

o diálogo, como um lócus para o conhecimento científico e artístico, mas, especialmente, como 

“um ponto de partida para o saber, o encontro e a reflexão filosófica, que formam e transforma 

o homem.” (LEMGRUBER; TORRES, 2009, p. 9). 
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Resumo: Há evidências de que as novas tecnologias digitais fascinam os alunos e, por isso, têm 

a potencialidade de se tornarem artefatos eficientes a serviço da didática docente, com vistas à 

melhoria da qualidade do aprendizado em sala de aula. Objetiva-se, portanto, chamar a atenção 

dos profissionais da educação para a relevância das mídias digitais no ambiente escolar. É 

consenso entre os educadores a contribuição pedagógica do laboratório de informática e da 

conectividade de qualidade no processo de ensino e aprendizagem. Inclusive a utilização do 

aparelho celular em sala de aula para fins de pesquisa. Esses recursos são oferecidos na maioria 

das escolas públicas, mas se encontram em desuso por falta de manutenção. Cabe ao poder 

público destinar investimento adequado ao funcionamento desses insumos. Apontamos a 

familiaridade do professor com as TICs como uma das condições para que estas produzam 

rendimentos escolares. Além da pesquisa bibliográfica, a investigação baseia-se em análise de 

dados obtidos mediante entrevista semiestruturada e questionário misto. Discorremos, nesse 

trabalho, a relação pedagógica de gestores e professores com as novas TDIC, com ênfase no 

uso da internet no cotidiano da sala de aula na perspectiva de mudança de paradigma na 

educação pública básica.  

Palavras-chave: Escola pública; TDIC; Aprendizado. 

 

Abstract: There is evidence that new digital technologies fascinate students and therefore have 

the potential to become efficient artifacts at the service of teaching didactics, with a view to 

improving the quality of learning in the classroom. It is therefore intended to draw the attention 

of educational professionals to the relevance of digital media in the school environment. It is a 

consensus among educators about the pedagogical contribution of the computer lab and the 
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quality of connectivity in the teaching and learning process. Including the use of the mobile 

device in the classroom for research purposes. These resources are offered in most public 

schools, but are in disuse for lack of maintenance. It is up to the public authority to allocate 

adequate investment to the operation of these inputs. We point out the teacher's familiarity with 

ICTs as one of the conditions for them to produce school income. In addition to the bibliographic 

research, the research is based on data analysis obtained through semi-structured interview and 

mixed questionnaire. In this work, we discuss the pedagogical relationship between managers 

and teachers with the new TDIC, with emphasis on the use of the internet in the everyday 

classroom in the perspective of paradigm shift in basic public education. 

Keywords: Public school; TDIC; Learning. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Interessa-nos nessa pesquisa de abordagem qualitativa, analisar o impacto das 

mídias digitais no rendimento do aluno. Reconhecemos o potencial pedagógico das mídias e 

recursos tecnológicos na produção do conhecimento em sala de aula. Isso se efetivará a medida 

da capacidade dos professores de utilizarem, não mecanicamente, essas ferramentas nos 

projetos pedagógicos. Isso implica em políticas educacionais de formação continuada de 

técnico e docente que contemple a aquisição de habilidades e conhecimento acerca da 

utilização racional das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na educação, com vistas 

a novas aprendizagens. Considerando o professor como mediador e gestor do conhecimento 

em sala de aula, atribui-se ao mesmo a função de orientar os educandos quanto ao uso 

educativo e produtivo do celular como veículo de aprendizagem. Para tanto, se faz necessário 

o bom senso por parte do professor, haja vista que o referido aparelho faz parte da vida do 

aluno e, portanto, é adequada a utilização em pesquisa acadêmica. 

Nesse sentido, convém refletir sobre as contribuições dos sistemas educacionais 

para a melhoria da qualidade do ensino público utilizando os recursos tecnológicos e digitais, 

conforme traz Valente (2018): 

Assim, em plena era digital, a questão que se coloca é: o que as instituições de 

ensino estão proporcionando aos seus estudantes? Nada muito diferente ou 

inovador. Pelo contrário, ainda oferecem uma educação tradicional, baseada na 

informação que o professor transmite e em um currículo que foi desenvolvido 

para a era do lápis e papel (VALENTE, 2018, p. 18). 

 

A fim de produzirmos dados empíricos sobre a utilização das tecnologias no cotidiano 

na sala de aula, recorremos ao questionário misto e à entrevista semiestruturada por 

considerarmos esta uma opção metodológica que permite ao pesquisador refletir sobre a 

realidade pesquisada. Consideramos que a utilização do questionário misto para a produção de 

dados na pesquisa qualitativa traz vantagens, entre as quais a possibilidade de economizar 

tempo.  

O roteiro de questões das entrevistas contou como sujeitos dois gestores escolares e 
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quatro professores de português e matemática dos 5º anos de duas escolas públicas estaduais 

do Maranhão. Os participantes do questionário misto foram apenas os gestores escolares haja 

vista que o pesquisador tinha como hipótese de que o aprendizado na escola investigada 

decorresse da utilização das tecnologias na escola. A questão dirigida foi a seguinte: como as 

TICs têm contribuído para a melhoria do aprendizado, considerando que a escola apresenta o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para além da meta nas últimas edições? 

Enquanto que os professores das disciplinas mencionadas participaram somente da entrevista 

semiestruturada respondendo à questão: qual a contribuição das tecnologias em relação ao 

aprendizado dos alunos em sala de aula considerando o destaque da escola no Ideb? A 

entrevista semiestruturada foi gravada e ocorreu espontaneamente sem que as questões fossem 

anteriormente conhecidas pelos participantes.  

Recorremos ao procedimento de análise de conteúdo, a partir de uma abordagem 

qualitativa por considerar a complexidade do ser humano em seus diversos contextos. Vale 

lembrar que a análise de conteúdo é considerada por alguns autores como método que 

possibilita a análise das mensagens expressas pelos sujeitos quer sejam orais, escritas ou 

simbólicas. Consequentemente, os dados empíricos foram produzidos a partir de categorias a 

priori fundamentais na literatura referenciada do assunto, bem como desde a experiência 

profissional do autor como professor de filosofia em escolas públicas no estado do Maranhão, 

utilizando as tecnologias e mídias digitais no processo de ensino e aprendizagem.  

Vale salientar que a inserção do pesquisador na problemática educacional maranhense 

possibilitou que os procedimentos de produção de material empírico atingissem o objetivo, qual 

seja: investigar a relação entre o uso adequado das TICs na escola e na sala de aula e o 

rendimento dos alunos. As reflexões produzidas decorrem, igualmente, de documentos 

normativos do Ministério da Educação, de artigos científicos, teses, dissertações e de 

plataformas de busca. Reitero que o caminho metodológico se associa ao objetivo da pesquisa 

já mencionado. Ademais, a análise dos dados e suas respectivas inferências dialogam com 

autores referenciados no assunto, sobretudo em Valente (2018) e Levy (1999). 

 

2 FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE E TICS  

 

O sistema de ensino público necessita reinventar o currículo escolar, de modo que, ao 

inserir a temática das tecnologias na educação, professores e alunos sejam beneficiados com a 

possibilidade de sucesso no processo de ensino e aprendizagem. Evidentemente que implica 

investimentos em equipamentos, mas também a garantia de conectividade nas escolas públicas, 

pois,  

a sociedade quer que as escolas formem cidadãos, com visão de futuro, com 

capacidade de enfrentar novos desafios profissionais. Para isso, na condição de 

mediadoras na leitura crítica da informação, a escola e os professores precisam 

abrir-se para outras linguagens, outros saberes (LIBÂNEO 2006, p. 39). 

 

Em se tratando do estado do Maranhão, questiona-se: Ora, a quem caberia a 
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responsabilidade pela implantação de políticas públicas educacionais de formação dos 

professores que os capacite e qualifique quanto à utilização das tecnologias nas práticas 

pedagógicas? Ao que parece, essa função caberia à Superintendência de Informática da 

SEDUC/MA. Assim sendo, precisaria reestruturar-se de forma a atender satisfatoriamente as 

demandas das escolas públicas que, na grande maioria, carecem de laboratórios de informática 

que funcionem a contento com técnicos em informática que assegurem a manutenção 

permanente dos mesmos.  

Sabemos que o PROINFO25 ousa atuar como esta política educacional ligado à 

formação docente articulando estados e municípios através dos Núcleos de Tecnologias e 

Informática (NTEs).  No estado do Maranhão estão espalhados em diversos municípios, inclusive 

em Caxias, alvo de nossa investigação. Temos informações a partir dos dados que a referida 

Supervisão ofereceu aos professores momentos formativos por teleconferência.  

Vale pontuar os estudos que indicam a conectividade de qualidade como fator 

preponderante na motivação dos alunos quanto à pesquisa acadêmica. Estes requerem 

manutenção com custos elevados e profissionais. É oportuno registrar que não há oposição 

entre conectividade ligada ao ensino a distância e a interatividade associado ao ensino 

“presencial”. A fim de superar essa suposta dicotomia citamos o conceito de interatividade em 

Levy (1999): 

 O termo "interatividade" em geral ressalta a participação ativa do beneficiário 

de uma transação de informação. De fato, seria trivial mostrar que um receptor 

de informação, a menos que esteja morto, nunca é passivo. Mesmo sentado na 

frente de uma televisão sem controle remoto, o destinatário decodifica, 

interpreta, participa, mobiliza seu sistema nervoso de muitas maneiras, e 

sempre de forma diferente de seu vizinho (LEVY, 1999, p. 87). 

 

Ou então admitir o que diz Valente (2018): atribuir à biblioteca outra função. Esse 

redimensionamento a que me refiro trata-se de equipar a biblioteca com recursos tecnológicos 

de modo a facilitar os alunos na busca de livros e controle de empréstimos. Não 

necessariamente a biblioteca deve ser o lugar do silêncio. E, acreditamos sinceramente, um 

ambiente de interação e compartilhamento entre os alunos, inclusive, na utilização do aparelho 

celular para fins de pesquisa.  

 

2.1 Infraestrutura escolar e tecnologias  

 

Estudos sobre a sociedade do conhecimento marcada pela cultura digital na 

contemporaneidade se dão conta de que a informática continuará sendo a ciência do futuro. A 

empregabilidade associar-se-á ao mundo de tecnologias complexas no mundo do trabalho 

como a automatização e inteligência artificial. Mas, concordando com os sujeitos da pesquisa, 

a internet de qualidade é um privilégio, não há democracia. Os professores necessitam de apoio 

 
25 É um programa educacional cujo objetivo é de promover o uso pedagógico da informática na rede de 

educação básica pública.  
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para sentirem-se motivados a utilizar a tecnologia, não somente digital, com o objetivo de 

melhorar o rendimento escolar. Felizmente, como explicita Valente (2018, p. 20):  

alguns professores tem conseguido explorar esses recursos tecnológicos, 

integrando-os às atividades que realizam, criando assim, o que tem sido 

denominado de metodologias ativas de ensino e de aprendizagem.  

 

3 DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Esse trabalho é um recorte da dissertação de mestrado defendida pelo autor em 

fevereiro de 2016 que investigou a infraestrutura física visibilizada nos recursos didáticos 

tecnológicos de duas escolas públicas estaduais do Maranhão. Para tanto, selecionamos os 

seguintes aspectos: materiais didáticos, recursos de apoio às aulas computador, internet, livro 

didático, material de artes e recreativo, TV, DVD. Para efeito de identificação dos participantes 

da pesquisa, salvaguardando as suas identidades, utilizaremos as letras G1 para o gestor escolar 

da escola A e G2 para o gestor escolar da escola B. As professoras entrevistadas estão 

identificadas como PA1 e PB2.  

Vale lembrar que esse projeto educacional associado ao uso do computador na 

escola e demais TDIC, articula-se com políticas educacionais que recomendam o investimento 

e o uso das mídias digitais na aprendizagem escolar. Destacamos os PCN´s: 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) tecem recomendações em direção 

a uma nova pedagogia nas escolas, referindo-se ao uso do computador como 

auxiliar nos processos de ensino e de aprendizagem (BRASIL, 1997). Essa 

recomendação requer que a escola interaja com as tecnologias de informação 

e comunicação, com vistas a ampliar as bases sobre as quais o conhecimento 

auxiliado pelo computador é construído (DE CARVALHO, MONTEIRO, 2012, p. 

350).  

 

Ora, para que os recursos pedagógicos induzam à qualidade do ensino, é preciso 

“tecnologias educacionais e recursos pedagógicos apropriados ao processo de aprendizagem” 

(DOURADO e OLIVEIRA, 2009, p. 209), ou seja, que os meios estejam adequados aos objetivos 

da Proposta Pedagógica da escola. Dito de outra forma: quando são utilizados inteligentemente 

a serviço da criatividade docente, os recursos tecnológicos, midiáticos e eletrônicos, sobretudo 

a internet, tornam-se ferramentas privilegiadas de eficiência na aprendizagem escolar. 

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Observaremos as análises das respostas às questões das entrevistas 

semiestruturadas dirigidas aos gestores escolares e professores. Há evidências sobre a utilização 

das TDIC por professores em sala de aula e o respectivo interesse por parte dos alunos, “nós 

sabemos que a informática, no caso utilização dos computadores, constitui uma ferramenta 
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muito importante no processo de ensino e aprendizagem. Disso todos nós sabemos. Ora, devido 

o avanço tecnológico, essas novidades costumam chamar bastante atenção dessa nova 

geração”. Essa afirmação é de uma professora de escola pública estadual. Também há gestores 

escolares que acreditam na melhoria do desempenho escolar através dos recursos midiáticos. 

Um deles assim se expressou: “com certeza e muito. Através da internet e da informática os 

alunos fazem pesquisas, fazem projetos e os desenvolvem”. E garante: “tem muitas ferramentas 

que ajudam nesse processo de ensino e aprendizagem”. Esse depoimento revela a consciência 

por parte de alguns professores de a cultura digital é uma realidade no processo didático e 

pedagógico. 

O pensamento dessa gestora talvez seja o prenúncio de que no futuro próximo a 

escola pública terá que conviver com novas identidades à medida que os alunos forem atraídos 

pelos artefatos tecnológicos, potencialmente capazes que transformar o modo de pensar de 

nossos educandos. E talvez este seja o perfil que o futuro aguarda do profissional desde o início 

do novo milênio. No pensamento de Valente (2018) seria considerar que 

As habilidades do Século XXI deverão incluir uma mistura de atributos 

cognitivos, intrapessoais e interpessoais como colaboração e trabalho em 

equipe, criatividade e imaginação, pensamento crítico e resolução de 

problemas, que os estudantes aprenderão por intermédio de atividades mão-

na-massa, realizadas com o apoio conceitual desenvolvido em diferentes 

disciplinas. Essa é a competência que se espera dos profissionais que atuam na 

cultura digital (VALENTE, 2018, p. 24). 

 

Por isso, cabe aos educadores vigiarem para que o uso dos mecanismos 

tecnológicos e digitais elevem os níveis de desempenho das aprendizagens, haja vista que a 

escola no contexto atual “está sendo desafiada a lidar com sujeitos cujas identidades carregam 

as marcas da cultura digital” (BACKES e PAVAN, 2014, p. 221).  

A professora de português da escola pesquisada reforçou a relevância da utilização 

na prática pedagógica em sala de aula de diversos recursos midiáticos, 

 

Aqui nós temos um computador que ele é portátil e também e retroprojetor 

permitindo a gente assistir as mídias no telão, inclusive filmes dentre outros... 

Dispomos de um aparelho que é acoplado TV/DVD. Ele ajuda bastante porque 

você coloca um vídeo... Quando você colocar uma pesquisa, por mais que você 

tente no livro didático para explicar aquele assunto, aquele aparelho vai muito 

além, ele passa coisa para o aluno... Ele dá mais atenção na mídia até mais que 

às aulas expositivas. 

 

Essa professora ainda acrescentou: os alunos nessa época pós-moderna talvez não 

se espante pelo fato de a professora não os levarem ao laboratório de informática e nem à 

biblioteca haja vista que a maioria deles dispõe do serviço digital de pesquisa nos próprios 

celulares. Ou seja, os alunos evoluem mais rápido que a própria escola. Significa que o 

ciberespaço não conhece limites. A própria escola pública pode criar as condições para a 
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melhoria da qualidade do aprendizado, pois, 

A questão do custo do ensino se coloca, sobretudo, nos países pobres. Será 

necessário, portanto, buscar encontrar soluções que utilizem técnicas capazes 

de ampliar o esforço pedagógico dos professores e dos formadores. 

Audiovisual, "multimídia" interativa, ensino assistido por computador, televisão 

educativa, cabo, técnicas clássicas de ensino a distância repousando 

essencialmente em material escrito, tutorial por telefone, fax ou Internet... todas 

essas possibilidades técnicas, mais ou menos pertinentes de acordo com o 

conteúdo, a situação e as necessidades do "ensinado", podem ser pensadas e 

já foram amplamente testadas e experimentadas (LEVY, 1999, p. 169). 

 

Vejamos como se manifestou outro gestor em relação ao suporte tecnológico que 

é oferecido pelo sistema de ensino “a internet é lenta e dificulta a agilidade dos trabalhos de 

aprendizado dos alunos”. A citada gestora reclama: “não tem técnico”. A internet não funciona. 

Precisaria desse instrumento para organizar o SIAEF, Censo escolar, o PDE. Com a internet lenta 

o trabalho é dificultado. “É importante porque utilizamos modelos de provas na Internet para o 

aprendizado dos alunos”. Ainda outra gestora citada em pesquisa científica opina quanto à 

utilização do laboratório de informática com internet no processo e ensino e aprendizagem, 

discordando do funcionamento precário desses recursos, eis a declaração em entrevista dessa 

gestora: 

Com certeza! e muito. Através da internet e da informática eles (os alunos) 

fazem pesquisa, fazem projetos e desenvolvem. Tem muitas ferramentas que 

ajuda nesse processo de ensino e aprendizagem. Agora mesmo nós tivemos 

um Projeto de Reciclagem no encerramento do ano, não letivo, e esse Projeto 

foi montado através do laboratório de informática, da internet, nas pesquisas 

que foram feitas. Os computadores funcionam direitinho. Aqui funciona. O 

laboratório taí. Nós temos muitos computadores (G1). 

Porém, a insatisfação quanto ao funcionamento precário da internet e as 

dificuldades para resolver o problema são compartilhadas também por essa professora, que 

reclama: 

A internet é complicada. Geralmente, o sinal é fraco. Quando a gente necessita, 

não dá para utilizar, a gente não consegue, é muito lenta. A sala de aula já fica 

mais distante da diretoria e da sala de informática, então o sinal não alcança. Aí 

fica complicado o uso da internet é zero em sala de aula. Recurso de internet 

somente de uso particular, da própria professora. Eu mesmo faço a pesquisa no 

próprio celular de internet de “chip” pra atender certas situações em sala de 

aula. A internet do espaço escolar deixa muito a desejar. Nós não temos o apoio 

que gostávamos de ter. Aqui no laboratório não tem nem um técnico. Digamos, 

um instrutor que possa auxiliar o professor. Quando houver necessidade de 

trazer as turmas, nós temos que se virar sozinhas ou pedir ajuda dos outros 

colegas de sala, pois, o laboratório não tem uma pessoa responsável pra ajudar 

(PAm). 

A professora de português (PAp) da escola A confessa, na entrevista, a contribuição 

do laboratório de informática e do uso da internet no cotidiano da sala de aula, mas também 
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fala do mau funcionamento da internet no laboratório de informática: 

Contribui sim para esse processo, pois, o computador é uma ferramenta 

avançada de pesquisa, que possibilita tanto para o professor quanto para o 

aluno. É um leque de opção de aprendizado. A internet é muito ruim, por isso, 

o professor e os alunos fazem mais pesquisa na sua própria casa porque o 

sistema operacional é o Linux, aí a gente tem dificuldades porque o aluno e o 

professor já tem o windows em casa. A gente traz a pesquisa de casa pra dentro 

da sala de aula para que haja avanço e assimilação dos conteúdos (PAp). 

 

A professora de língua portuguesa de determinada escola pública associa o 

laboratório de informática às demais Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e a 

relevância destes no processo de qualidade do ensino e da aprendizagem. A docente não 

explicou porque não conduz os alunos ao laboratório de informática.   

Nós sabemos que a informática, no caso utilização dos computadores, constitui 

uma ferramenta muito importante no processo de ensino e aprendizagem. 

Disso todos nós sabemos. Devido o avanço tecnológico, essas novidades 

costumam chamam bastante atenção dessa nova geração. A gente procura 

utilizar bastantes recursos tipo computador e data show. DVD, nem tanto, mais 

o data show, para chama atenção e despertar o interesse dos alunos e acaba 

dando certo. A gente leva a ferramenta à sala de aula. Não costumo levar (os 

alunos) para o laboratório. Eu levo para a sala de aula mesmo, onde é nosso 

ambiente diário. Ai a utilizo. Dependendo do conteúdo da sala de aula, eu gosto 

de utilizar esses recursos para atrair e diversificar as metodologias e, com 

certeza, melhora a qualidade do ensino (PBp). 

Havemos de concordar com a depoente quanto ao uso de artefatos tecnológicos como 

metodologia. De fato, é o caminho atingirmos o objetivo precípuo do processo de ensino e 

aprendizagem: que aluno aprenda, permaneça na escola e tenha sucesso na vida pessoal e 

profissional. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível que a insuficiência de políticas públicas focadas no desenvolvimento das 

tecnologias como ferramentas pedagógicas seja o reflexo de uma sociedade maniqueísta e 

prescritiva, características da pós-modernidade. É preciso resgatar o argumento de que os 

artefatos tecnológicos e digitais, sobretudo a internet, realmente contribuem para a melhoria 

da qualidade do ensino público. É sabido que a linguagem e o acesso do mundo digital estão 

cada vez mais fascinando os alunos da educação pública. O aparelho celular faz parte da vida 

deles. Por isso, é imprescindível que o tema das TICs conste nos programas de formação docente 

e nos currículos, de modo que sejam mostrados os efeitos que as TICs produzem e as 

transformações que eles trazem para a educação pública, problematizando os diferentes 

significados do ato de educar em tempos de cultura digital. É preciso reconhecer que a educação 

pública está sendo desafiada a lidar com sujeitos cujas identidades carregam as marcas da 

cultura digital.  
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O achado primordial da investigação é que o uso das tecnologias proporcionou a 

melhoria do aprendizado escolar e do rendimento dos alunos, elevando o Ideb da escola 

pesquisada para além da meta. Mesmo bem antes de a escola participar da citada avaliação em 

larga escala já havia incorporada à prática pedagógica a utilização das tecnologias. Na visita à 

escola o pesquisador constatou e registrou no diário de campo a existência de um artefato de 

tecnologia obsoleta, mas que continuava sendo utilizado pelos professores em sala de aula. Se 

considerarmos que a tecnologia educacional não está restrita ao digital, admitimos que a escola 

pesquisada na verdade houvera sempre a preocupação, por parte de professores e gestão 

escolar, em cercar-se das diversas mediações capazes de motivar os alunos a aprender. Estas são 

verificadas mediante a quantidade e qualidade de materiais pedagógicos existentes na escola 

como: disposição das carteiras em forma de círculo, livros didáticos, biblioteca ambulante, 

projetos de leitura etc.. Acrescentando a criatividade do professor nas dinâmicas em sala de 

aula. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo construir um material didático que aborde a 

Biodiversidade e cultura maranhense, visando sua divulgação como Recurso Educacional Aberto 

(REA) em uma plataforma digital 2.0, tendo em vista a grande deficiência dos materiais que 

abordam a temática Biodiversidade atualmente para alunos do ensino médio. A maioria dos 

materiais encontrados hoje aborda, principalmente, a Biodiversidade da região sul e sudeste do 

Brasil, resultando na baixa visibilidade da região nordeste, contribuindo assim para segregação 

regional. Diante deste problema foi constatado a necessidade da criação de um material para 

apoio didático, para professores e estudantes, que abordasse a realidade maranhense. O 

trabalho foi dividido em duas etapas: produção e divulgação. Em relação à produção o material 

foi divido nos seguintes itens: a primeira parte evidenciou a Biodiversidade e as diversidades, 

étnicas, culturais maranhenses, diversidade religiosa maranhense e diversidade de culinária 

maranhense e diversidade étnica do Maranhão. A segunda parte do material mostra a 

elementos da Biodiversidade ecológica do Maranhão Biomas, e os tipos de Biomas Maranhenses 

e suas características.  Para que a divulgação pudesse ser mais abrangente o material foi 

disponibilizado como Recurso Educacional Aberto (REA) em uma plataforma digital 2.0, a fim 

de que inclusive seja fomentando a troca de saberes entre as diferentes regiões. 

Palavras-chave: Biodiversidade; Cultura; Ensino de Biologia; Maranhão; Plataforma Digital.   

 

Abstract: This article aimed to make a didactic material that addresses Biodiversity and 

Maranhão culture, in search of aiming its disclosure as an Open Educational Resource (REA) in a 

digital platform 2.0, since it exists a great liability of the materials which address the theme of 

Biodiversity for high schools students. Most of the materials found today, aproaches mainly the 

biodiversity of the South/Southeastern region of Brazil, outcoming in the decrease visibility of 
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the Northeast region, subscribing to a regional segregation. Faced with this problem, it was 

certain the need to create a material for didactic support for teachers and students, that 

approached the reality of Maranhão. The work was divided into two stages: production and 

disclosure. Regarding production, the material was divided into the following items: the first part 

pointed Biodiversity and its diversities (ethnic, cultural, religious, cuisine) of Maranhão. The 

second part of the material exhibits elements of the Ecological Biodiversity of Maranhão’s 

biomes, and the diferrent types of  Biomes in Maranhão and their features.  In order to make the 

disclosure more comprehensible, the material is now available as an Open Educational Resource 

(OER) in a digital 2.0 platform, so it can promote the transposition of knowledge between 

different regions. 

Keywords: Biodiversity; Culture; Biology Teaching; Maranhão; digital platform. 

 

INTRODUÇÃO  

O tema Biodiversidade é entendido como uma parcela dos estudos de ecologia, que 

definem a grande diversidade ecológica existente no planeta. Segundo a definição da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), Biodiversidade significa a variabilidade de 

organismos vivos de todas as origens, incluindo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, 

marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos que fazem parte; 

abrangendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas (BRASIL, 

2000).  

No entanto, a Biodiversidade, ou diversidade biológica, não é simplesmente um conceito 

pertencente ao mundo natural. É também uma construção cultural e social. As espécies são 

objetos de conhecimento, de domesticação e uso, fonte de inspiração para mitos e rituais das 

sociedades tradicionais e, finalmente, mercadoria nas sociedades modernas. (DIEGUES et al., 

2000). 

A Biodiversidade é um tema recorrente em nossas vidas, seja diretamente ou 

indiretamente, transpassando nossas escolhas e práticas cotidianas, tais como, a alimentação, 

vestuários, saúde e transporte e etc.(THINEN; SILVA, 2014). Questões relacionadas à 

Biodiversidade estão sendo constantemente divulgadas nas mídias, onde abordam os riscos à 

Biodiversidade e os programas de manejo e conservação (SILVA, SILVA e ALFONSI, 2012). A 

Biodiversidade não está restrita apenas na disciplina de Ciências ou Biologia, mas também em 

outras disciplinas do ensino fundamental, sendo o “meio ambiente” um tema transversal, como 

proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997). 

Assim, a Biodiversidade torna-se mais que um conceito escolarizado, porém um contexto 

sociocultural que compõe identidades e permite o reconhecimento da alteridade a partir da 

realidade objetiva que materializa uma forma de ser, ou estar, no mundo e dá sentido aos 

territórios culturais. 
Dentro dos diversos conceitos atribuídos para a temática Biodiversidade, percebe-se que 

o mais abordado em sala de aula, ainda é a diversidade ecológica, como campo restrito da 

Ecologia, apresentando os seguintes conteúdos: Biomas, diversidade de espécies, nichos, 

relações ecológicas, dentre outros. Dessa forma, a abordagem sociopolítica, socioambiental 
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dessa área deixa de ser oferecida aos alunos, reforçando assim o estereótipo desse campo tão 

complexo.  

Ao discutir a educação nos dias atuais, devemos levar em conta o contexto das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), pois estas se relacionam de forma 

quase que inseparável, formando um eixo articular do processo de ensino (JESUS; BEZERRA; 

VALLE, 2016). Desta forma, ao considerarmos a formação inicial de professores dentro do 

contexto das TDIC, observaremos que o compartilhamento de informações sobre diversas 

temáticas através de plataformas digitais é de suma importância, pois poderão contribuir com 

uma nova configuração social, como afirma Almeida e Silva (2011): 

 

A disseminação e uso de tecnologias digitais, marcadamente dos 

computadores e da internet, favoreceu o desenvolvimento de uma cultura de 

uso das mídias e, por conseguinte, de uma configuração social pautada num 

modelo digital de pensar, criar, produzir, comunicar, aprender – viver. E as 

tecnologias móveis e a web 2.0, principalmente, são responsáveis por grande 

parte dessa nova configuração social do mundo que se entrelaça com o espaço 

digital. (Almeida e Silva, 2011, p.4) 

 

Nesse sentido, um trabalho colaborativo a fim de reunir diversas informações sobre 

Biodiversidade e o contexto cultural pode contribuir com a formação de professores de 

Ciências/Biologia, uma vez que as plataformas digitais “podem suportar tanto as tradicionais 

formas mecanicistas de transmitir conteúdos digitalizados como processos de produção 

colaborativa de conhecimento” (ALMEIDA, 2003, p.201). Sendo assim, a disponibilização de 

material regional sobre Biodiversidade e Cultura na plataforma digital web 2.0, caracteriza-se 

como uma nova abordagem de ensino, que leva em conta o contexto digital em que estamos 

vivendo. Porém, esta abordagem só será efetiva se conseguirmos romper vários paradigmas no 

processo de ensino-aprendizagem, que por muitas vezes afasta professores de alunos, como 

afirma Moran (2000): 

 

“Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm 

distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de 

modernidade, sem mexer no essencial”. (MORAN, 2000, p. 63) 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O presente trabalho foi realizado a partir da disciplina de Metodologia de Ensino em 

Ciência e Biologia do curso de Ciências Biológicas, na Universidade Federal do Maranhão – 

Cidade Universitária Dom Delgado, São Luís. A proposta abrangeu como princípio a elaboração 

de um material didático que fosse produzido mediante a temática - Biodiversidade e Cultura do 

Maranhão. Além de um tópico que externasse a visão dos graduandos, como futuros 

professores de Ciência e Biologia em que pudessem relatar os desafios de ser professor de 
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Biologia no Maranhão. Os alunos foram divididos em grupos cada grupo escolheu de que 

maneira iria estruturar seu material. Neste trabalho será apresentado o material produzido pelo 

grupo que os autores fizeram parte, o qual contemplou alguns itens como: Biodiversidade e 

diversidades, étnicas, culturais Maranhense, Diversidade religiosas Maranhense, Diversidade e 

culinárias Maranhenses e Diversidade Étnica do Maranhão. A segunda parte do material 

evidenciou elementos da Biodiversidade ecológica do Maranhão - Biomas, como tipos de 

Biomas maranhenses e suas características.  

Para a produção do material foi utilizadoo programa Microsoft Publisher que é um 

programa do pacote Microsoft Office, sendo uma ferramenta usada para diagramação 

eletrônica, como elaborações de layout com textos, gráficos, fotografias e outros elementos.  

Esse material elaborado será disponibilizado como Recurso Educacional Aberto na 

plataforma digital 2.0 “Observatório da Educação para a Biodiversidade”, com a finalidade de 

disseminar e integralizar informações indispensáveis que estão relacionados à cultura do Estado 

como forma de democratização a respeito do conhecimento sobre Biodiversidade e Cultura 

Maranhense. A plataforma digital “Observatório da Educação para a Biodiversidade”, faz parte 

de um projeto interinstitucional de pesquisa com fomento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico/ CNPq. A equipe é formada por seis Instituições de 

Ensino Superior (IES): Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Perante a dificuldade de encontrar materiais que contemplem a complexidade da 

temática Biodiversidade, foi verificada a necessidade de criar um material para apoio didático, 

tanto para o professor quanto para o aluno, além disso, foi pensada a inclusão desse material 

em uma plataforma digital web 2.0, de tal modo que facilitasse o acesso ao material.  

A plataforma digital em web 2.0 é uma ferramenta de livre acesso para professores, em 

formação inicial e em serviço. A referida plataforma está disponibilizada no modelo dos 

Recursos Educacionais Abertos (REAs), onde objetos de aprendizagem, propostas, relatos de 

experiências com enfoque intercultural são disponibilizados gratuitamente sendo alternativa de 

fomento ao debate sobre a formação de professores sensíveis à diversidade cultural.  

Sabe-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC3 têm uma participação 

ativa no processo acelerado de transformações no mundo, pois proporcionam o livre acesso e 

contribuem para a democratização do ensino, perante isso, foi pensado no uso dessa ferramenta 

digital 2.0 como caminho para a democratização de acesso ao material produzido. (MADROW, 

2013) 

O material foi pensado de forma que viesse contemplar os diversos eixos da temática 

Biodiversidade, mas principalmente a Biodiversidade e cultura maranhense, pois o trabalho teve 

como objetivo construir um material didático que expusesse a Biodiversidade e cultura 
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maranhense para assim, proporcionar aos alunos uma formação mais completa e que 

conseguisse relacionar principalmente com suas realidades.   

O material foi produzido no formato boletim informativo onde abordou aspectos 

ecológicos, sociais e culturais do Maranhão, discutindo todos os eixos que contemplam para a 

formação deste Estado. Sendo que logo na primeira página do material foi discutido o conceito 

de Biodiversidade, e a questão cultural local e regional, tendo como objetivo fazer com que os 

alunos conseguissem relacionar esses dois termos e percebessem que um compõe o outro. 

 
 

Figura 1: página introdutória do material 

 

Na segunda parte do material foi discutida, com mais especificidade, a questão da 

diversidade cultural do estado, onde foram discutidos os seguintes itens: diversidade religiosa 

e diversidade culinária. No item diversidade religiosa foi abordado as diferentes manifestações 

religiosas que compõem o estado, citando algumas delas, como: umbanda, candomblé, tambor 

de mina, pajelança e espiritismo. 
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Figura 2: módulo do material que aborda cultura 

 

O objetivo ao tratar dessa questão no material, foi proporcionar aos alunos o 

conhecimento das diferentes vertentes religiosas que compõem o estado, pois Segundo Cruz 

(2004), entender as religiões como sistemas culturais permite relacioná-las com o contexto na 

qual são formuladas, e compará-las umas às outras sem que se estabeleçam julgamentos.  Assim 

essa parte do material contribui para a construção da cidadania, da inclusão social, da 

convivência aliada ao respeito, do reconhecimento, da existência e debate da pluralidade de 

ideias, pois o conhecimento sobre as diferentes religiões, suas histórias, princípios, símbolos, 

ritos, é um dos aliados no combate à intolerância religiosa. Além de proporcionar a 

disseminação da cultura maranhense para outras regiões através do acesso a plataforma digital. 

A terceira e última parte do material veio abordando a questão ecológica do estado, 

tais como: os principais biomas que compõem a região. Tais como: floresta amazônica ou 

equatorial, manguezal, restinga e cerrado.  
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Figura 3: Módulo do material que aborda biodiversidade ecológica 

 

 

 

O presente módulo teve como objetivo fazer com que os alunos conhecessem os 

biomas que compõem o estado do maranhão. Conhecendo-os eles poderão ter noção das 

diferentes espécies que vivem ali. Assim, poderão pensar em prol do equilíbrio ambiental, 

pensando na relação homem natureza, como esses biomas estão sendo explorados e até 

degradados. Pois segundo Reis (2009), “a comunidade se insere no ambiente onde vive e dele 

depende, ao passo que a preservação biológica é assegurada pela existência de um povo que 

sabe manejar esse biopatrimônio e o faz de modo sustentável”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entender que o ser humano faz parte do meio ambiente, e que os serviços 

ecossistêmicos são importantes para a sobrevivência do próprio ser humano, é fundamental 

para as ações necessárias voltadas para  a conservação  da  biodiversidade.  A biodiversidade 

desempenha um importante papel no quis diz respeito à identidade cultural das diferentes 

regiões, sendo a cultura parte integrante das condições de preservação das identidades. 

Portando o estudo da biodiversidade em sua complexidade maior corrobora para formação do 

sujeito, tendo em vista a abordagem ecológica e social.  

A partir desse estudo, observou-se a importância do uso de ferramentas alternativas 

para melhoraria no ensino/aprendizagem e democratização do acesso à informação, tendo em 

vista a grande deficiência dos materiais didáticos que abordam sobre biodiversidade 

maranhense. Vale também destacar a necessidade da formação continuada de professores no 

sentido de incentivar a análise crítica dos materiais didáticos que são utilizados e destacar a 

importância da inclusão da realidade local nesses materiais. Diante do contexto digital ao qual 

estamos inseridos o uso de tecnologias em sala de aula é de extrema importância, pois os 
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mesmos diminuem distâncias e ajudam na disseminação dos diferentes conhecimentos, para 

diferentes partes do país.    

 

REFERÊNCIAS  

ALMEIDA, M. E. B. Redesenhando estratégias na própria ação: Formação do professor a distância 

em ambiente digital. In: VALENTE, José Armando [et al.]. Educação a distância via internet. São 

Paulo: Avercamp. São Paulo, 2003. 

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. . Biodiversidade: Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB). Disponível em: http://www.mma.gov.br/informma/item/881-Biodiversidade. 

Acesso em: 10 jun. 2019. 

BRASIL (1997). “Ministério da Educação”. Parâmetros Curriculares Nacionais: meio ambiente e 

saúde. Brasília: MEC. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. Brasília, 1998. 

DIEGUES, Antonio Carlos et al. (Org.). Biodiversidades e comunidades tradicionais no Brasil: Os 

Saberes Tradicionais e a Biodiversidade no Brasil. Universidade de São Paulo. São Paulo: Usp, 

2000.  

JESUS, Walantyme Ayalla Araújo de; BEZERRA, Karla Jeane Coqueiro; VALLE, Mariana Guelero 

do. Abordagem Das Tecnologias Digitais De Informação E Comunicação (Tdic) Na Formação De 

Professores: Análise Dos Cursos De Licenciaturas Presenciais Da Universidade Federal Do 

Maranhão, Campus Dom Delgado. In: I SNTDE – Simpósio Nacional de Tecnologias Digitais na 

Educação, 2016, São Luís. Anais do I SNTDE, 2016. 

MADROW, E. S; SILVA, M. B. A escola e o uso das TIC: Limites e possibilidades. Qq, Curitiba, v. 

11, n. 1, p.2-11, nov. 2013. Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/

2013_uepg_ped_artigo_elizabeth_santanna_modrow.pdf>. Acesso em:   10 jun. 2019. 

MORAN, J. M. Ensino e Aprendizagem inovadores com tecnologias auditivas e temáticas. In: 

MORAN, J. M; MASETTO, M. T e BEHRENS, M. As novas tecnologias e mediação pedagógica. 1 

ed. São Paulo: Papirus, 2000. 

MILANI, Noeli Zanatta. A escola a favor da diversidade religiosa: importância dessa abordagem 

em sala de aula. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 11., 2013, Curitiba. Anais... 

. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2013. p. 18614 - 18626. Disponível em: 

<http://educere.bruc.com.br/ANAIS2013/pdf/9410_4926.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2019. 

REIS, Ana Carla Fonseca. Diversidade cultural e biodiversidade: patrimônios interdependentes e 

pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável. Trabalho apresentado no II ENECULT – 

Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, realizado de 03 a 05 de maio de 2006, na 

Faculdade de Comunicação/UFBA, Salvador-Bahia-Brasil. (acesso: 22/06/2019, 

– http://www.cult.ufba.br/enecul2006/ana_carla_fonseca_reis.pdf). 

SILVA, R. L. F.; SILVA, L.C.; ALFONSI, L.E. (2012). “A biologia na mídia e na escola: investigando as 

temáticas mudanças globais e Biodiversidade”. En: VIII Encontro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências, 2012, Campinas. Actas do VIII Encontro de Pesquisa em Ensino de Ciências. 



 

 

172 

THINEN, A. C; SILVA, R. L. F. Contribuições do Circuito Tela Verde para a difusão da questão da 

Biodiversidade. Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, 

São Paulo, v. 1, n. 1524, p.2-18, 14 nov. 2014. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

173 

DESENHANDO IDENTIDADES E CONSTRUINDO CONHECIMENTO: A 

EDUCAÇÃO COMO PROCESSO INTER-RELACIONAL ENTRE 

EXPRESSÕES CULTURAIS E PRÁTICAS DE ENSINO 
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Thiago Paiva Freire28 

 

RESUMO: O presente artigo pretende analisar o processo de ensino-aprendizagem e a 

importância da interpretação de expressões artístico-culturais, como o desenho, para 

auxiliar professores e alunos, sobretudo crianças que estão em desenvolvimento, que 

enfrentam deficiências ou dificuldades de expressão no processo educacional. A 

inclusão de pessoas com deficiências na contemporaneidade ainda corresponde a uma 

luta diária, mesmo no processo educativo. No contexto hodierno, grupos à margem da 

sociedade são excluídos tendo acessos reduzidos ou até mesmo negados à exemplo do 

acesso à educação. A metodologia empregada para elaboração deste artigo 

corresponde a pesquisa bibliográfica sobre inclusão social, educação e a utilização de 

tecnologias, e as influências dos sentimentos dos discentes na sala de aula. Dentro e 

fora do ambiente escolar, constatou-se na pesquisa, que o uso de desenhos tem 

auxiliado na detecção de expressões identitárias, doenças e dificuldades emocionais, 

sendo uma ferramenta ainda pouco utilizada, mas altamente eficiente no entendimento 

da realidade e características singulares de cada indivíduo e, por consequência, de suas 

práticas de aprendizagem.  

PALAVRAS CHAVE: Educação, Inclusão, Sentimentos, Desenho, Tecnologia. 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the teaching-learning process and the 

importance of the interpretation of artistic and cultural expressions, such as drawing, to 

help teachers and students, especially children who are developing, who face 

deficiencies or difficulties of expression in the educational process. The inclusion of 
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people with disabilities in contemporary times still corresponds to a daily struggle, even 

in the educational process. In today's context, groups at the margins of society are 

excluded with reduced or even denied for example, the access to education. The 

methodology used to elaborate this article corresponds to the bibliographical research 

on social inclusion, education and the use of technologies, and the influences of 

students' feelings in the classroom. Inside and outside the school environment, it was 

found in the research, that the use of drawings has aided in the detection of identity 

expressions, diseases and emotional difficulties, being a tool still little used, but highly 

efficient in the understanding of the reality and unique characteristics of each individual 

and, consequently, their learning practices. 

KEY WORDS: Education, Inclusion, Feelings, Drawing, Technology. 

 

A pesquisa, que ora se apresenta, teve como objetivo fazer um levantamento 

bibliográfico acerca do processo educativo de discentes com deficiências, sobretudo 

crianças que ainda estão em desenvolvimento, e suas relações com as tecnologias da 

informação e comunicação.  

Entendemos a educação como um processo complexo e gradativo que vai além da 

transmissão de conteúdos específicos, tendo como intuito compreender dentro do 

espaço escolar, os mecanismos identitários de aprendizagem de sujeitos culturais, 

muitas vezes excluídos do processo educacional. Dessa forma, entendemos a educação 

como um processo dialógico que deve estabelecer dentro de si, um diálogo entre as 

percepções daqueles que participam do processo de ensino – aprendizagem. 

Esta análise teve como metodologia empregada uma pesquisa bibliográfica, que parte 

de publicações como livros, artigos e entre outros com a finalidade de ter um contato 

direto com materiais fornecidos acerca do tema a fim de produzir e compactar novas 

ideias (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

Freire (1953; 2000), Ribeiro (1995) e Teixeira (1953), demonstram que a educação é um 

campo político em sua essência, visto ser instrumentalizado, na sociedade brasileira, 

como forma de construção social das desigualdades e manipulação de uma massa de 

despossuídos e miseráveis. 

Diante do acima exposto, entende-se que minorias historicamente foram excluídas de 

uma educação libertadora e transformadora, tendo sido (quando muito) incluídos de 

forma precária e periférica (SANTOS, 2012) nesse sistema social.  

Negros, Indígenas, deficientes e mulheres há tempos lutam por um direito que, mesmo 

que de maneira precária e equivocada, já existe a determinados outros grupos sociais. 

A educação, nessa pesquisa, é entendida como processo social, múltiplo e de facetas 

variadas. Um campo em construção e que, traz consigo, muitas dificuldades devido a 
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multiplicidade de sujeitos, a polissemia de sentidos e a diversidade de interesses que a 

integram. 

Entretanto, tendo em vista um processo educacional que leve em conta a trajetória de 

vida dos discentes, suas noções, identidades e noções de pertencimento, percebeu-se 

a importância de analisar a materialização dos sentimentos, através de expressões 

culturais, dos discentes, tendo em vista operacionalizar uma articulação entre o 

processo de ensino-aprendizagem e os interesses singulares dos alunos que compõe o 

processo escolar, ancorado nas vivências e trajetórias estudantis, materializadas nas 

expressões culturais por eles produzidas29.    

Diante desse contexto, nasce esta pesquisa, visando compreender a trajetória de 

discentes com deficiência e a maneira como o processo de ensino-aprendizagem, se 

articula ou não, as demandas oriundas desse grupo social. 

Entretanto, antes de iniciarmos esse diálogo, faz-se importante debater a relação 

ensino-aprendizagem e a maneira como esse processo é pensado acadêmica e 

historicamente. 

  

PROBLEMATIZANDO A RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM: A educação nas 

trajetórias discentes com deficiências. 

Discutir-se-á, nesse momento, o arcabouço teórico que norteará nosso olhar sobre o 

campo em análise, demonstrando os autores que embasam nossa análise e que, 

direcionarão, a introspecção analítica da pesquisa. 

Entrelaçar categorias analíticas de expressão cultural, nas emoções e demais 

sentimentos dos sujeitos durante o processo de ensino, atrelando essa análise a 

demonstração da necessidade inclusiva de uma educação transformadora e adaptada 

às demandas singulares, será o objetivo dessa problematização.  

Segundo ROCHA, LUIZ e ZULIAN (2003), o conceito de integração disseminado na 

década de 50 remete o significado de que a inserção social de indivíduos com 

deficiência compreende a esforços pessoais e individuais para posterior adaptação ao 

meio social tendo por finalidade a minimização das consequências das incapacidades 

do deficiente. Em contraposição à integração, a inclusão surge com o intuito de tirar 

toda a responsabilidade de adaptação da pessoa marginalizada e incluí-la em uma 

realidade diferente onde todos tentam não somente entender, mas também contribuir 

e conviver com diferenças, e isto, estando preparados para elas e sua existência.  

Desta forma, observa-se que no cotidiano há separações entre crianças com deficiência 

em locais ou instituições diferentes e infere-se que assim a tentativa de inclusão ora é 

 
29 Representações gráficas e visuais, bem como desenhos. 
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perversa, ora é transformada em exclusão sendo projetadas visões de piedade, estigma 

e preconceitos.  

Sob essa ótica, o sentimento de despertencimento torna-se comum pois a criança 

exposta a tais formas de tratamentos sente-se como objeto de piedade e não parte de 

um todo comum e bem aceito e, isso quando sequer recebe quaisquer cuidado e ajuda 

que transmitem esses sentimentos, por vezes, são apenas ignoradas.     
Não é suficiente a criança com deficiência  estar  matriculada  e  freqüentando  

a  escola regular  de  ensino,  pois  apenas  isto  não  garante  seu processo de 

aprendizagem e socialização. Sem os apoios necessários,  ela  pode  estar  

alijada  dos  processos educacionais comuns à totalidade dos alunos e a escola 

poderá se configurar, assim, como um espaço de exclusão ou de inclusão 

perversa. (ROCHA; LUIZ; ZULIAN, 2003, p.74) 

 

Esse fenômeno apresenta multifacetas com expressões e configurações distintas, 

aspectos afetivos e emocionais, nos indivíduos ou nos grupos. Faz-se necessário 

intervenções no universo de crianças com deficiências para desenvolver novos jeitos, 

moldar atitudes capazes de superar comportamentos previamente estipulados como 

corretos e que estão diretamente ligados a mecanismos de exclusão.  

Ademais, é imprescindível explicitar supertições bem como dogmas construtores de 

preconceito, partes essas integrantes do processo de remanejamento de atenção e 

contribuição com o alijamento do tecido social marginalizado. E, é indubitável a 

importância da interação com sistemas diferentes para o desenvolvimento e 

implementação de novas ideias de indivíduos tendo em vista que o contrário também 

resultaria na dispersão e isolamento de ideias (GOLDBERG; YUNES; FREITAS, 2005).  

Há a  construção  no  imaginário da sociedade  de  que  as  questões  diretamente 

relacionadas a deficiências são do campo das especialidades, mesmo na educação. É 

como se o aluno, o professor e a escola, como  um  todo,  necessitassem  de  

“tratamento”  para “aceitar” a criança com deficiência. Sob esse contexto entra a Terapia 

Ocupacional:  
A Terapia Ocupacional trata-se sim, de um trabalho a ser desenvolvido  com  os  

educadores,  os  alunos,  os  pais,  a comunidade, cuja finalidade é a facilitação 

do aparecimento  das  dificuldades,  dos  sentimentos,  das emoções  que  

permeiam  o  relacionamento  com  a proposta  da  inclusão,  desvelando  os  

sentidos  que  a deficiência tem para todos e debatendo os aspectos que 

permeiam o imaginário social do grupo. (ROCHA; LUIZ; ZULIAN, 2003, p.75) 

Em consoante, a ecologia em que estão expostos corresponde aos tipos de  ambientes 

e influências tanto impostas quanto recebidas, sujeito ativo-passivo, a outros 

componentes do seio social e, simultaneamente, é construída a subjetividade. Em suma 

a interação do sujeito com o ecossistema intelectual produzido por indivíduos maduros 

são absorvidos e representados por crianças. (GOLDBERG; YUNES; FREITAS, 2005) 
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A inclusão, portanto, remete a construção de um processo educacional que traga 

consigo uma análise da realidade singular de cada aluno, no que tange a trajetória 

cultural e sentimentos que este traga consigo, assim como menciona Dewey (1959) e 

Teixeira (1967). 

As emoções básicas correspondem aos sentimentos que transpõem interações em salas 

de aula que posteriormente podem ser a forma como a relações são ditadas e, algumas 

vezes, representar a aquisição de barreiras desenvolvidas por alunos dependendo do 

grau de interação, sobretudo, do ambiente criado ao longo das ministrações e resolução 

de atividades, do ambiente de relações interpessoais que passa a ser lugar comum e a 

delinear respostas dos interlocutores transformando-as em padrões. Ou seja, 

estabelecimento de padrões tendo como pivô as emoções.  (SANTOS, 2007) 

Investir em conexões sociais possibilita a facilidade de interpretar dilemas cotidianos 

pois manter-se isolado reduz o nível de produtividade tendo em vista que o ser humano 

é um ser sociável e longe de tais interações este apresenta chances reduzidas de 

conseguir resolver problemas almejados, podendo declinar-se até para a depressão 

(ACHOR; WOODCOCK 2012). 

Existem várias maneiras de articular essas demandas individuais aos processos 

educacionais mais amplos. Nos últimos anos, as mídias digitais vem alçando espaço de 

grande visibilidade como ferramenta pedagógica de melhoramento do ensino 

aprendizagem.  

Após o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s)30 pessoas com 

deficiência tiveram um aumento considerável na qualidade de vida tendo em vista que 

historicamente essas sofriam privações à exemplo do acesso à educação e preconceito 

sendo vítimas de agressões e segregação social, portanto isolamento (CARVALHO; 

HABOWSKI; CONTE, 2019). À exemplo de deficientes auditivos as TICs simbolizam uma 

parte imprescindível no processo de integração escolar, dentre as principais ferramentas 

utilizadas destacam-se softwares educacionais, mormente, tradutores e jogos (SAKIS; 

LORENCI; BERNARDI, 2018). 

A ideia constitucional preconiza acolher estudantes com múltiplas deficiências e 

enfatizar seu pleno desenvolvimento. Na tentativa de incluir e auxiliar, as Tecnologias 

Assistivas (TA’s)31 são incorporadas considerando os problemas que as pessoas com 

deficiência enfrentam na adaptação a ambientes opositores (CARVALHO; HABOWSKI; 

CONTE, 2019).  

 
30 Tecnologias que auxiliam na transmissão de informações e no estabelecimento de canais de 

comunicação. 
31 Tecnologias que contribuem e auxiliam na execução e desempenho de funcionalidades de pessoas com 

deficiência.     
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O processo de dialogar por frequentes vezes dar-se através de atividades com auxílio 

por exemplo de TA’s que possibilitam a introdução de comunicação alternativa que, por 

sua vez, implica em uma facilitação da vida diária e prática pois proporcionam a crianças 

chances de amadurecimento, interação e inclusão social, além de favorecer no 

cotidiano. As TA’s englobam a interdisciplinaridade e metodologias, bem como 

planejamentos estratégicos promissores de funcionalidades capazes de aumentar 

qualidade de vidas (VARELA; OLIVER, 2013).  

Informações baseadas em dados específicos que proporcionam esclarecimento sobre 

as dificuldades enfrentadas por cada deficiência auxilia professores no planejamento de 

atividades pedagógicas pois necessita-se do planejamento e da proposição de 

intervenções universais tendo em vista que o ambiente escolar transmite a ideia de 

convivência em grupo. Portanto, busca-se meios para estabelecimento de diálogos que 

envolvam os significados da deficiência e inclusão na escola (ROCHA; LUIZ; ZULIAN, 

2003).  

Em consonância com o exposto acima, infere-se a necessidade da aquisição de meios 

que possibilitem uma maior compreensão do mundo singular de cada aluno. Desta 

forma, o uso de representações visuais produzidas pelos discentes apresenta-se como 

auxílio extremamente relevante como destacado a seguir.  

 

USO DE REPRESENTAÇÕES VISUAIS PARA INTERPRETAÇÃO: As expressões artísticas 

de discentes em foco. 

 

Devido aos seus processos de desenvolvimento cognitivo, crianças não se desvencilham 

do realismo visual o que, por sua vez, torna seus desenhos um diário representacional 

onde encontram-se tanto o consciente quanto o subconsciente, integrando histórias 

pessoais, o passado e, o presente.    (GRUBITS, 2003) 

O termo medir corresponde ao processo de comparação entre objetos para validação a 

partir de pressupostos matemáticos que permite por fim uma mensuração dos objetos 

analisados. A forma gráfica avaliativa é bem aceita pelas crianças, além de ser popular 

por características com não invasibilidade. MENESES,  MORÉ e CRUZ, (2008) assevera: 
O desenho, utilizado como medida da personalidade, permite investigar 

aspectos relacionados à identificação sexual, doença física, neurose, psicose, 

depressão, ansiedade, estresse, detecção precoce de problemas escolares, 

timidez, agressividade, comportamento de atuação (acting out), ajustamento 

entre diferentes grupos raciais, diferenças sócio-econômicas, auto-estima, 

dificuldades de aprendizagem, dificuldades auditivas, obesidade, incapacidade 

física, doença mental, dificuldades emocionais, entre outros. (P.192). 
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No desenho projeta-se sentimentos à exemplo de dores psicológicas. A interpretação 

dar-se pela análise das representações pela contabilização  do número de figuras, 

espessura das linhas, cores, tomando estudos anteriores também como base a 

delimitação de faixa etária bem como seus respectivos padrões utilizando desde as 

interseções até as singularidades de cada escala para distinção e determinação precisa 

(MENESES; MORÉ; CRUZ, 2008). 

Sob a perspectiva da pesquisa psicológica, representações visuais, desenhos, equivalem 

a símbolos externalizados de fenômenos internos, por consequência, permite a 

aquisição de informações sobre percepções das relações intra e interpessoais, valores 

culturais, contexto escolar (MENESES; MORÉ; CRUZ, 2008). 

A curiosidade intrínseca ao ser humano o leva a novas descobertas, pois em um mundo 

feito de possibilidades que tendem ao infinito novas combinações e conexões podem 

ser feitas, sobretudo a mineração de padrões que contribuam para compreensão do 

que é interior e exterior a cada indivíduo (GOBBI; LEITE, 2002).  

Dessa forma, é inegável a importância de meios e métodos avaliativos transformados 

em tecnologia para auxiliarem não somente no bom desempenho de atividades diárias, 

mas também no desenvolvimento psicossocial e emocional. 

Destarte, entende-se a importância de, buscando tornar o processo educacional mais 

democrático, utilizar da tecnologia para introspectar uma análise das expressões 

culturais dos discentes, sobretudo, dos discentes com deficiência.  

 

A TECNOLOGIA CONTORNANDO AS REALIDADES:  

 

Os sentimentos se impregnam na forma que os sujeitos expressam suas percepções e 

identidades, os desenhos por sua vez correspondem à ferramenta de articulação, pois 

muitas vezes não consegue-se entender o que o discente quer expressar ou já está 

expressando de forma subconsciente. Em consonância, a interpretação das expressões 

culturais ajuda na compreensão das perspectivas do discente além de proporcionar um 

feedback32 ao docente acerca da viabilidade de seus métodos. 

 A partir de tais interpretações obtém-se uma visão panorâmica que integra saúde e 

educação. Vislumbra-se externamente desde que o discente está apto e sentindo-se 

bem com ambiente e professores, se está conseguindo ter um bom desempenho 

intelectual, o que por exemplo pode ser difícil perceber quando se tem falhas de 

comunicação oral ou quando o indivíduo apresenta alguma deficiência que o 

impossibilita de ter esse tipo de diálogo, até descobertas sobre o enfrentamento de 

 
32 Avaliação criteriosa que indica pontos positivos e negativos de um trabalho. 



 

 

180 

problemas familiares, sofrimento intenso com bullying, demonstração de características 

suicidas. 

Diante dessas informações, profissionais poderão iniciar intervenções, medidas 

profiláticas, conduzindo o seio social para mais perto do conceito de saúde preconizado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS)33 além de contribuir significativamente ao 

dar voz ao tecido social marginalizado, e corroborar com o processo educacional de 

pessoas com deficiências.   

Dessa maneira os desenhos e demais expressões culturais, que representam a terapia 

ocupacional, aliados às TA’s resultam na combinação que promove ajuda bem como a 

abertura de novas oportunidades para crianças, sobretudo as com deficiências. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se com o levantamento realizado que a integração é defasada e a luta pela 

inclusão ainda demonstra-se como uma batalha árdua para o tecido social 

marginalizado. Para discentes com deficiência, os empecilhos que restringem avanços 

inclusivos não são apenas o alcance de ferramentas que possibilitem sua inserção no 

meio educacional e social, mas também a compreensão por parte dos docentes e 

sociedade sobre o seu mundo e, infelizmente, “bolhas” em que estão inseridas devido 

as suas dificuldades de adaptação e às suas singularidades. Desta forma, é indubitável 

a necessidade da construção de pontes entre estes indivíduos e o abismo que os 

separam do resto da sociedade por não corresponderem à padrões sociais da 

contemporaneidade.  

Como ferramenta mediadora, as tecnologias assistivas são primordiais para prestar 

auxílio assim como a terapia ocupacional que emerge com a produção de desenhos 

para a interpretação de perspectivas de modo a ajudar no processo educacional para 

que assim sejam capazes, como dito anteriormente, de captar traços das realidades 

singulares dos alunos, pois são mecanismos que ultrapassam barreiras e simplificam 

mais uma das complexas atividades humanas, a interação e troca de experiências 

cotidianas, começando assim, pelas instituições de ensino e TA’s.  

Numa futura pesquisa pretende-se, dando continuidade a essa pesquisa, identificar 

formas, a partir de expressões artístico-culturais, de traços constitutivos de um 

aprimoramento do processo educacional, por meio de Redes Neurais Artificiais34. A 

 
33 A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que “Saúde é o estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não apenas a ausência de doença.” 
34 Unidades de processamento interconectadas criadas a partir do modelo representacional de 

processamento dos sistemas nervosos biológicos da natureza.  
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pesquisa que ora se apresenta está em andamento, tendo por finalidade produzir como 

produto final um aplicativo que estabeleça os padrões identitários do discente e que, 

por consequência, fomente a construção de um processo educacional melhor articulado 

às demandas íntimas de cada aluno. 

Portanto, torna-se evidente a necessidade de diálogos mais compreensíveis e inclusivos, 

tecnologias que transformem a hodiernidade e que insiram no processo avaliativo de 

desempenhos a importância da linguagem não-verbal em conjunto com a 

subjetividade.   
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DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA TÉRMICA PARA 

APRIMORAMENTO DAS PRATICAS DE ENSINO APRENDIZAGEM EM 

TURMAS DO CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA DO IFMA-

CAMPUS IMPERATRIZ 

 

José Bhraully Dutra da Cruz35 

Gleison Maia Lopes36 

 

RESUMO: O presente artigo busca desenvolver uma bancada de controle térmico de baixo custo 

para os alunos do nível técnico do Instituo Federal do Maranhão- Campus Imperatriz, com o 

propósito de ligar o conhecimento prático com o teórico, capacitando-os profissionalmente. A 

educação brasileira por mais que venha se desenvolvendo ainda se encontra bastante 

fragilizada, fazendo necessário mudanças em seus métodos de ensinos. Com tantos meios de 

tecnologias a disposição dos alunos é possível usar métodos novos como a metodologia ativa, 

porém, com o atual cenário acadêmico, não temos materiais para tais aplicações. À primeira 

etapa do projeto foi feita o levantamento de pesquisas bibliográficas, sobre o uso de 

metodologia ativa durante as aulas, e discussões com professores para observar o quanto 

importante seria o desenvolvimento da bancada para os alunos e até mesmo para o Instituto, 

pois bancadas desses tipos possuem um custo elevado, tornando difícil a obtenção dela. A 

pesquisa encontra-se em andamento e a bancada em fase de construção, mas, a partir das 

análises já realizadas, percebe-se a importância de debater e problematizar o processo de 

ensino aprendizagem, inserindo ferramentas de aprimoramento, como a bancada ora 

apresentada, no processo de ensino. 

palavras chave: ensino, aprendizagem, bancada de controle, eletrotecnica. 

 

ABSTRACT: The present article take developing a bench of termic control to the low price for 

the students to the level high tecnic Instituto Federal do Maranhão – Campus Imperatriz, with 

propose to take pratic tecnologic with teoric, capaciting in their Jobs. The Brasilian Education, 

first of all, become producting still find it a lot of fragile, became necessary changes in their 

metods about learning. Like we have many ways of tecnologics that can offers us, to the students 

its possible to use new methods how an activity methodology, but the actual cenary academic, 

we don’t have subjects to the end to aplications. In the first step of the project was done the 

hightly of bibliografy researches, about using the activity metodology during the classes, and 

discussions with teachers to observ how much the important would be the development of the 
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bench to the students and to the Institute too, because benches like those have the high cost, 

became difficult how to win. The research find it in process and the bench in construction phase, 

but how the analyses are accomplished, we can see the important to discuss the process the 

teach-learning, taking tools for the best research, like in a bench shown, the process in the 

learning process. 

keywords: teaching, learning, control bench, electrotechnology. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo desenvolver uma bancada de baixo custo para aplicações 

de diferentes tipos de técnicas de controles, direcionada aos alunos do IFMA37  que cursam as 

disciplinas relacionadas a área de controle, juntamente com a bancada será elaborado um 

manual para nortear os alunos. Outro objeto da pesquisa ora apresentada é compreender a 

inserção da referida bancada como objeto de aprimoramento da relação ensino-aprendizagem, 

dentro do curso de técnico em eletrotécnica no IFMA-Campus Imperatriz. 

A educação brasileira há tempos é objeto de pesquisa e debate, tendo como finalidade 

seu aprimoramento e melhora. Uma educação que vem se democratizando e interiorizando, 

fruto de uma transformação social que passa a ver a mesma como um direito coletivo38.  

Entretanto, mesmo com avanços claros e perceptivos, ainda encontramos uma estrutura 

educacional brasileira fragilizada frente às demandas sociais, uma educação que ainda traz 

consigo índices alarmantes. 

Destarte, faz-se necessário e urgente analisar e problematizar a educação pública, 

tendendo, muito menos, o objetivo de transformar esse contexto, e, muito mais, contribuir no 

seu processo de entendimento, lançando questões e dados, contribuindo, assim, com um 

melhor entendimento e compreensão dessa realidade.  

 Conforme pesquisa feita pelo Ideb– Índice de desenvolvimento da educação básica 

(2017), o Maranhão não atingiu nenhuma das metas previstas, somente cerca de 5% dos 

estudantes avaliados demonstram o aprendizado adequado. Há uma necessidade de 

investimento na educação, mas é preciso também modificar a forma de aprendizados dos 

estudantes, desde o ensino básico ao superior. 

Estudos recentes evidenciam a importância da criação de práticas que possam despertar 

os interesses dos alunos, motivando-os buscar informações, solucionar problemas adquirir 

novos conhecimentos.  

Observando as áreas de engenharia e as práticas de ensino a elas correlatas, observamos 

que as ementas referentes as disciplinas de controle vão desde a modelagem matemática de 

sistemas físicos até tipos de controle e suas aplicações. Para que haja uma prática se faz 

necessário uma bancada para que os alunos possam aplicar o conhecimento adquirido. 

Essa pesquisa, por consequência, tem como finalidade desenvolver a referida bancada e 

compreender sua inserção como objeto de aprimoramento da prática pedagógica. 

 
37 IFMA- Instituto Federal do Maranhão  
38 Vide movimento da escola nova, na segunda década do século XX. 
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A bancada na qual será desenvolvida tem como proposta, evitar gastos elevados, 

comprando no mercado, e poder agregar os estudo teóricos com a prática no IFMA, para as 

turmas que cursam matérias relacionadas a disciplina de controle. 

 

Desenvolvimento 

 Apresentar-se-á, nesse momento, uma análise dos procedimentos teórico analíticos da 

pesquisa, problematizando a teoria aplicada e a forma pela qual está fundamenta nossa análise 

e entendimento da pesquisa apresentada. 

Trataremos na fundamentação teórica dois assuntos de fundamental importância para o 

desenvolvimento e aplicação da bancada em sala de aula, o primeiro é o motivo pela qual ela 

está sendo desenvolvida, os benefícios que podem ser trazidos junto a ela com sua aplicação, o 

segundo é uma breve introdução da área de controle, mais precisamente as técnicas que serão 

aplicada na bancada. 

 

O ENSINO EM PERSPECTIVA: Repensando a relação ensino-aprendizagem em sala de aula 

“Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo.” (PAULO FREIRE) 

O atual método de ensino das escolas brasileiras, são em grande parte com materiais e 

comunicações escritos, orais ou até mesmo somente por apresentação de slides, que já são 

previamente selecionados ou elaborados, onde os alunos passam grande parte do seu tempo 

copiando texto, fazendo do mesmo uma rotina.  

O mundo está em constante mudança e evolução o mesmo acontece com a educação, 

de fato, é importante as teóricas em sala para o aprendizado, porem se faz necessário uma 

maior dinâmica, desafios durantes as aulas que despertem o interesse dos alunos.  

 “A educação formal está num impasse diante de tantas mudanças na sociedade: como 

evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de forma competente a 

conhecer”  

(Morán39, 2015).  

Com tantos meios de comunicações e tecnologias disponíveis, podemos então melhor 

usufruir do tempo dos alunos, através de metodologias ativas, substituindo aulas orais por aulas 

práticas em laboratórios aplicando o conhecimento adquirido em sala. Isso faz com que os 

alunos se tornem proativos, pois é na prática onde surge as dúvidas que podem ocorrer no meio 

profissional. 

As metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais 

avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização de novas práticas (MORÁN, 

2015), ou seja, ao propor uma prática em laboratório com roteiro irá mobilizar as competências 

desejadas, intelectuais, emocionais, pessoais e comunicacionais do aluno. 

 
39  José Moran. Professor Doutor da Universidade de São Paulo e pesquisador de mudanças na educação. 

Contato:  www2.eca.usp.br/moran 
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A situação-problema pede um posicionamento, pede um arriscar-se, coordenar 

fatores em um contexto delimitado, com limitações que nos desafiam a superar 

obstáculos, a pensar em outro plano ou nível. Trata-se, portanto, de uma 

alteração criadora de um contexto que problematiza, perturba, desequilibra. 

(Macedo, 2002:115). 

 

Bender (2014) ressalta que a aprendizagem por meio de projetos é um modelo de 

ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do 

mundo real que consideram significativos, descobrindo meios para as soluções dos problemas 

que surgirão. aprender, fazendo, o que não se sabe fazer (Meirieu apud Perrenoud, 1999, p. 55).  

Segundo Dewey (1950) e Texeira (ano) a educação tem o dever de se articular com o 

cotidiano e relacionar a teoria apreendida em sala de aula com a prática, articulando teoria e 

prática em um modelo integrado e inovador de educação.  

Para que haja total equilíbrio entre teoria e prática é de suma um acompanhamento 

profissional, Valente fala que: 

O educador deve estar preparado e saber intervir no processo de aprendizagem 

do aluno, para que ele seja capaz de transformar as informações (transmitidas 

e/ou pesquisadas) em conhecimento, por meio de situações problema, projetos 

e/ou outras atividades que envolvam ações reflexivas. (Valente, 2002). 

A pesquisa que ora se apresenta, portanto, percebe da forma acima citada a 

necessidade e importância de aplicação de novas metodologias de ensino, envolvendo a prática 

através de projetos em laboratório, e equilibrando com a teoria, proporcionando desafios e 

motivando os alunos ir em busca de soluções. 

 

Fundamentação sobre o assunto controle: A viabilidade técnica da proposta 

O objetivo dessa seção é apresentar alguns conceitos básicos que permeiam a área as 

concepções de controle. Para esse fim, incialmente vamos considerar um clássico exemplo 

tratado por grande parte dos autores da área de controle, até chegarmos nas técnicas que serão 

utilizados na planta térmica. 

Um clássico exemplo tratado por grandes partes dos autores para entendermos um 

pouco da aplicação é o funcionamento de um elevador, ao apertarmos o sexto andar no 

primeiro andar, o elevador irá subir até o sexto andar com uma velocidade e exatidão de 

movimento para o conforto do passageiro. Trazendo para a área de controle, ao pressionarmos 

o botão estamos inserindo uma entrada no sistema que representar a saída desejada. 

Norman Nise dá uma ênfase nesse caso para duas principais medidas muito utilizadas, 

a primeira é a resposta transitória, a segunda é o erro em regime permanente. Neste caso, a 

resposta transitória é o conforto e a paciência do passageiro, se a reposta for muito rápida, o 

conforto é sacrificado, se for muito lenta a paciência do passageiro é sacrificada. O erro em 

regime permanente é outra especificação de desempenho importante, uma vez que a segurança 

do passageiro e a conveniência podem ser sacrificados se o elevador não nivelar 

apropriadamente.  
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Como podemos perceber a uma preocupação com a resposta do sistema, devido a isto, 

Franklin separou alguns requisitos básicos que devem ser considerados para obtenção de um 

bom sistema de controle, que são: 

• O sistema deve ser sempre estável. 

• A saída do sistema deve rastrear o sinal de comando na entrada. 

• A saída do sistema não deve responder a entradas de distúrbios. 

• Esses requisitos dever ser cumpridos. Mesmo se o modelo utilizado no projeto não for 

totalmente preciso, ou se a dinâmica do sistema físico mudar ao longo do tempo ou 

devido a mudanças ambientais. 

Para que os requisitos abordados pelo Franklin sejam atendidos, é preciso que o aluno 

reúna conhecimentos adquiridos durante todo o período da disciplina, pois englobam assuntos 

como: modelagem de sistemas, respostas no domínio do tempo e da frequência, erros em 

regime permanente e estacionário, técnicas do lugar geométrico das raízes e os ganhos do 

controlador. 

O método para controle de sistemas na qual é passado para os alunos do nível técnico 

é chamado método de Ziegler Nichols, pode ser encontrado no livro do OGATA, mesmo explica 

sobre as regras criadas por Ziegler e Nichols para a sintonia de controladores PID40, baseada na 

resposta ao degrau ou no valor do ganho proporcional que resulta em uma estabilidade 

marginal, quando somente uma ação proporcional é utilizada. As regras de Ziegler e Nichols 

são uteis quando desconhecemos o modelo matemático da planta41. Sendo perfeitamente 

aplicável para o sistema térmico. 

 

A bancada como auxílio pedagógico no processo de ensino aprendizagem 

 O conteúdo da área de controle é abundante tanto em questão de teoria como na 

questão prática, a bancada tem como objetivo auxiliar a união dessas duas partes, pois, nem 

sempre uma prova define o que o aluno realmente aprendeu, já na prática podemos avaliar 

melhor os pontos fortes e fracos dos estudantes. 

 O professor responsável pela disciplina terá um meio de avaliar os alunos pondo em 

prática o conteúdo na qual foi dado em sala, passando como atividade ou até mesmo prova o 

estudo da planta térmica. Estudos na quais poderão ser cobrados, o modelo matemático, a 

função de transferência, os erros em regime permanente e estacionários, projeção dos lugares 

das raízes, poderá ser feito também um controlador para melhorar a eficiência da planta com 

ganhos PID, como já foi mencionado na fundamentação de controle. 

Os alunos sem perceber terão que revisar todo o conteúdo para fazer a prática passada 

pelo professor, é nesse revisar de conteúdo que ele consegue assimilar aquilo que se deixou 

passar em sala e ter uma maior abstração da matéria, e com o auxilio do professor superar os 

problemas que surgirão durante o processo.  

 

 
40 Proporcional, Integral e Derivativo. 
41 É uma parte do equipamento ou o conjunto no todo, responsável por realizar determinada operação. 
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Metodologia desenvolvida na pesquisa  

A parte inicial do projeto foi bastante teórica, foram feitos vários levantamentos de dados e 

experiências para o prosseguimento da pesquisa, houve bastante discussão com professores do 

Instituto Federal do Maranhão, primeiro para sabermos como era os métodos utilizados em sala 

e segundo se seria relevante o desenvolvimento da bancada. Foi notório o contentamento para 

com o projeto, alguns até se comprometeram em ajudar na compra dos materiais, para que a 

bancada seja utilizada com as próximas turmas. 

Sabendo da importância do projeto, o próximo passo foi no levantamento dos materiais e 

dos programas que serão utilizados na bancada, sem que haja um custo elevado. para termos 

um norte de como seria a bancada, foram realizadas pesquisas no mercado de bancadas com 

sistemas de temperatura, temos na Figura (1) temos dois exemplos. 

Figura (1): Bancadas para sistemas térmicos 

 
Fonte: Didatech 

Para a planta térmica, serão necessários dois atuadores, um atuando como fonte de calor e 

outro para o resfriamento, um microcontrolador para obtenção de dados e atuação nos 

processos  da planta, dois softwares, sendo um para manipulação de dados e aplicações das 

técnicas de controle e outro para aquisição dos dados e monitoramento da planta, o resto são 

materiais simples da área de eletrônica, como sensor de temperatura, transistores, LEDs entre 

outros.  

Após feitas algumas pesquisas, ficou decidido, na compra de um pequeno forno para atuar 

no aquecimento da planta, um cooler no atuador de resfriamento. Na parte da programação 

será utilizado o Arduino, microcontrolador de baixo custo e bastante simples de se programar, 

no monitoramento, será usado o ScadaBr que é um software gratuito. Para manipulação de 

dados temos o Scilab que é outro software gratuito que irá satisfazer todas as necessidades dos 

alunos. 

 

Conclusão  

A pesquisa apresentada acima, reflete esforços interdisciplinares, entre humanidades e a 

área de exatas, tendo em vista problematizar e inferir questões transformadoras do processo 

educacional. Diante disso, nasce uma complexidade que agrega em si esforços de pesquisadores 

de áreas diferentes, compondo assim uma pesquisa interdisciplinar que visa muito menos findar 
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o debate acima do tema exposto e muito mais lançar questões elucidativas que proporcionam 

um debate mais amplo dobre essa questão acima exposta.  

Por meio desse artigo podemos ver diferentes tipos de metodologias que podem ser 

aplicadas em sala de aula, dentre elas a metodologia ativa, meio na qual está sendo bastante 

comentado e ganhando cada vez mais espaço devido a sua eficiência na hora da aprendizagem.  

Assim sendo, o desenvolvimento da bancada se torna de suma importância para os alunos 

do IFMA, na qual poderão usar os métodos de Ziegler e Nichols para obtenção dos paramentos 

da planta e assim controlá-la. Essa ligação entre o saber teórico com o prático, faz com que o 

aluno olhe a matéria diferente aumentando a sua capacidade de pesquisa e de superar 

problemas, pois é só na prática que podemos nos deparar com futuros problemas que podem 

ser encontrados no mercado.  
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RESUMO: O desenvolvimento de aplicativos (Apps) para dispositivos móveis na educação tem 

sido uma alternativa para uma aprendizagem significativa nas aulas de química para alunos do 

Ensino Médio. Nesta pesquisa, foi desenvolvido o aplicativo (App) QuimExpLab numa 

plataforma de criação App sem a necessidade de conhecimento específico de programação. O 

App desenvolvido foi disponibilizado via Web App para 30 alunos de uma escola pública, que 

puderam avaliar o recurso através de formulário online. Os resultados apresentados mostraram 

que o App obteve uma boa aceitação pelos alunos, podendo ser utilizado pelo professor como 

recurso didático nas aulas de química, através do uso do App em dispositivos móveis. 

Palavras-chave: Aprendizagem Móvel; Aplicativos; Experimentos; Química; Web App. 

 

ABSTRACT: The development of mobile applications (Apps) in education has been an 

alternative to meaningful learning in chemistry classes for high school students. In this research, 

the application (App) QuimExpLab was developed in an App creation platform without the need 

of specific programming knowledge. The developed App was made available via Web App to 30 

students of a public school, who could evaluate the resource through online form. The results 

showed that the App was well accepted by the students and could be used by the teacher as a 

didactic resource in chemistry classes through the use of the App on mobile devices. 

Keywords: Mobile learning; Applications; Experiments; Chemistry; Web App. 

 

1. Introdução 

 

O uso de recursos tecnológicos tem sido uma alternativa para melhorar os índices 

de desenvolvimento da educação. Neste contexto, os dispositivos móveis podem ser 

considerados uma ótima ferramenta combinada ao uso de aplicativos (Apps) para o processo 

de construção do conhecimento, visto que a disponibilidade de dispositivos móveis como, 

smartphones, tablets e netbooks, com valores acessíveis às distintas classes populares, elevou o 

uso de Apps. Hoje, é possível encontrar inúmeros Apps na área da química que podem ser 

acessíveis por tablets e smartphones em plataformas como Android, iOS, Windows Mobile e 

outras (DA SILVA; SANTOS, 2014), que facilitam o processo de ensino e  aprendizagem de forma 
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lúdica e interativa, como dicionários, tabela periódica, fórmulas e reações químicas, funções 

químicas, laboratórios virtuais, proporcionando um ambiente de aprendizagem favorável as 

aulas. 

A facilidade de desenvolver os Apps por plataformas especializadas tem impactado 

na gama de aplicativos disponíveis, que podem ser disponibilizados em lojas virtuais como a 

App Store ou Google Play Store. 

Dentro do contexto educacional, o uso desses aplicativos em dispositivos móveis 

pelos docentes e discentes nas atividades práticas de química pode facilitar o processo de 

ensino aprendizagem e favorecer uma aprendizagem significativa, visto que os sujeitos 

envolvidos possuem conhecimento prévio sobre esses recursos tecnológicos.  

O desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis tem sido utilizado para 

melhorar o pensamento crítico dos estudantes (ISMAIL et al., 2018). Para tais dispositivos, foi 

desenvolvido o App Inventor que possibilita aos usuários desenvolver outros Apps a partir de 

uma linguagem clara sem a necessidade de ser um especialista em linguagem de programação 

(RIBEIRO; MANSO; BORGES, 2016). O App Inventor tem sido muito utilizado no desenvolvimento 

de novos Apps por ser gratuito, acessível e funcional. 

Existe uma variedade de aplicativos móveis relacionados ao ensino de química 

disponíveis nas lojas virtuais de aplicativos como App Store e no Google Play Store. Usando às 

palavras chaves “chemistry” e “química” como busca é possível encontrar um número grande 

de Apps, que podem ser aplicados como recurso didático na educação nas mais diversas áreas. 

O uso de estratégias tecnológicas para abordagem dos conteúdos tem sido utilizado 

para simular atividades experimentais em laboratório de química (LIMA; DA COSTA; DE 

ANDRADE, 2018; LUCENA; DOS SANTOS; DA SILVA, 2013). Estas trazem consigo recursos que 

podem ser explorados pelos professores em suas aulas, propiciando demonstrar de forma 

interativa e interdisciplinar a importância dessa ciência dentro do nosso contexto social. 

Algumas destas estratégias podem ser vistas no tópico 2 deste trabalho, que diz respeito ao uso 

de aplicativos como ferramenta pedagógica. 

A tendência pelo desenvolvimento e uso de Apps educacionais em dispositivos 

móveis para as aulas de química pode ser uma alternativa para melhorar o letramento científico 

dos estudantes. Com isso, esta pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento e avaliação do 

App QuimExpLab para dispositivos móveis como recurso didático nas atividades práticas de 

química do primeiro ano do Ensino Médio. Para isso, será utilizado como suporte técnico uma 

plataforma online para desenvolver o aplicativo e disponibilizá-lo via Web App aos discentes de 

uma escola pública do município de São Luís, no Estado do Maranhão, que deverão realizar a 

avaliação do mesmo, através de questionário online. 

Apesar de inúmeros Apps desenvolvidos, voltados para a área da química, o 

QuimExpLab foi o primeiro a ser disponibilizado via Web App para esta área de ensino com 

videoaulas de acordo com os conteúdos práticos utilizados pelos docentes da Instituição de 

Ensino, o que além de possibilitar o uso do aplicativo como atividade pré-laboratorial, também 

substitui os massivos roteiros práticos tradicionais, possibilitando aos alunos um conhecimento 
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prévio das atividades práticas que serão aplicadas pelo professor, favorecendo, assim, uma 

aprendizagem significativa. 

 A pesquisa tem como justificativa, os resultados recentes do Programa Internacional 

de Avaliação de Estudantes – PISA (PISA, 2015), que é uma avaliação internacional trienal sobre 

o desempenho em leitura, matemática e ciências de estudantes de quinze anos de idade de 

vários países do mundo, que colocaram o Brasil nas últimas posições do ranking mundial. Como 

consequência, os alunos que ingressam no primeiro ano do Ensino Médio trazem consigo 

algumas dificuldades com relação aos conhecimentos de química. E a utilização de recursos 

tecnológicos nas aulas de química, como os Apps para dispositivos móveis, tendem a diminuir 

estas carências. 

Nos tópicos a seguir, são apresentados uma breve revisão sobre o ensino de química 

auxiliado pelo uso de Apps, a metodologia utilizada nesta pesquisa científica e os resultados 

obtidos para o desenvolvimento do App QuimExpLab, assim como, a avalição realizada por 

estudantes com relação ao App desenvolvido. 

 

2. O Ensino de Química 

 

A Química é a ciência que estuda os materiais, suas propriedades e as suas 

transformações, tendo como base a experimentação, observação, análise e interpretação dos 

resultados obtidos. E pode ser representada a nível macroscópico, microscópico e simbólico, 

sendo as atividades experimentais uma facilitadora da interpretação dos conceitos químicos.  

No Ensino de Química ainda é empregado uma metodologia transmissiva, dotada 

de conteúdos fragmentados e dissociados do cotidiano do aluno, que se pauta em uma 

insistente memorização que pouco ou nada auxilia na construção de conceitos pelos alunos. 

Como a Química é uma ciência centrada numa pedagogia ativa e que na maioria das instituições 

de Ensino Básico não se dispõe de recursos didáticos e estruturais suficientes para o 

desenvolvimento das atividades práticas, o uso dos recursos tecnológicos, como exemplo, a 

utilização de laboratórios virtuais, tem diminuído a distância dos estudantes deste ambiente de 

aprendizagem (DALGARNO et al., 2009). 

O uso da tecnologia móvel, também, tem possibilitado uma aprendizagem que vai 

além da sala de aula combinado ao desenvolvimento acelerado de novos Apps voltado para a 

educação, sendo utilizado de forma lúdica e interativa para aplicar os conceitos de química para 

todos os níveis de ensino. 

O App STUDYLAB foi desenvolvido para Android com a finalidade de disponibilizar 

para os estudantes um estudo dos materiais mais comuns utilizados em laboratórios de química 

(DA SILVA; DA SILVA; DA SILVA, 2015).  

Um App de realidade virtual, baseado na Web, foi utilizado para simular uma viagem 

de campo nas aulas de química ambiental, sendo muito receptível pelos estudantes que eram 

impossibilitados de participarem das aulas de campo por falta de recursos humanos e materiais 

(FUNG et al., 2019).  
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O uso de App com videoaulas práticas de laboratório tem sido uma alternativa 

similar a um laboratório virtual (LUCENA; DOS SANTOS; DA SILVA, 2013), que pode até substituir 

os roteiros práticos comuns no pré-laboratorial, visto que a capacidade de assimilação dos 

conteúdos de química usando as videoaulas são maiores. As videoaulas são recursos 

multimidias que podem potencializar o ensino de química, visto que é uma disciplina 

experimental que na maioria das vezes não possibilita aos estudantes as atividades práticas. 

 

3. Metodologia 

 

O método utilizado, quanto a sua finalidade e os objetivos mais gerais, baseia-se 

numa pesquisa aplicada, pois abrange estudos elaborados com a finalidade de resolver o 

problema do baixo letramento científico dos alunos do primeiro ano do Ensino Médio, e 

descritiva, visto que, identifica possíveis relações deste problema com as características das aulas 

teóricas e práticas desenvolvidas neste nível de ensino. “A pesquisa aplicada se caracteriza por 

seu interesse prático e, a descritiva, descreve, registra, analisa e interpreta os fenômenos atuais 

objetivando o seu funcionamento no futuro” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 20). 

Para o desenvolvimento do App proposto, uma pesquisa bibliográfica e 

experimental foi utilizada para selecionar os experimentos de química, que possibilitaram a 

produção de videoaulas de química com conteúdos para os alunos do primeiro ano do Ensino 

Médio para, por fim, serem inseridas no App QuimExpLab.  

As videoaulas foram filmadas com um smartphone convencional e preparadas em 

um Studio improvisado no Laboratório de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão – IFMA, no Campus Monte Castelo, sendo utilizado alguns Apps 

conversor e compactador de vídeos disponíveis para Android no Play Store.  

Uma conta de usuário foi criada no site da plataforma do desenvolvedor de 

aplicativos para o desenvolvimento do App QuimExpLab. Em seguida, o aplicativo foi 

disponibilizado na Web App para 30 alunos do primeiro ano do Ensino Médio, que participam 

ativamente das atividades práticas de química de uma escola da rede federal de ensino do 

município de São Luís – MA, para avaliarem. A princípio, as avaliações seriam realizadas por 

docentes e discentes, mas não foi possível os professores avaliarem devido ao acesso limitado 

do App QuimExpLab na Web App. 

A ferramenta “formulários” do Google Docs foi utilizada para criar um questionário 

online e coletar os dados sobre a avaliação do App desenvolvido. Foram aplicadas 6 questões 

em grade de múltipla escolha e uma em escala linear de 1 a 10, totalizando 7 questões ao todo 

para os alunos avaliarem. Todas as questões estão relacionadas ao App, com as seguintes 

temáticas: satisfação; desempenho e tempo de resposta; recursos e funcionalidade; segurança 

das informações; confiabilidade; aparência, usabilidade e navegabilidade; e sua utilização como 

recurso didático nas aulas de química. 

 

4. Análise e Discussão dos Dados 
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O desenvolvimento do App QuimExpLab foi realizado com êxito e o mesmo foi 

disponibilizado para os alunos via Web App, através do link http://app.vc/quimexplab. Não foi 

possível acessar o App pela plataforma Android ou iOS, devido a necessidade de pagar uma 

taxa de registro do App para acesso a essas plataformas. O questionário online, depois de 

elaborado, ficou acessível para a avaliação do App QuimExpLab no link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF-jv8GgBKpYl1Oi-

knqLLxa1KG5g1oso2G3gPUYhbEJDbIA/viewform?usp=sf_link. 

Apesar de não ser necessário ter conhecimento de programação para o 

desenvolvimento do App na plataforma utilizada, o professor ao desenvolver seu App para 

aplicar nas suas aulas, precisa ter noções de como converter e reduzir o tamanho dos vídeos 

utilizados para o preparo das videoaulas, pois a plataforma suporte para o desenvolvimento do 

App limita o tamanho dos vídeos que são inseridos no App.  

Os dados da avaliação do App QuimExpLab foram obtidos a partir do questionário 

online, aplicado aos alunos do primeiro ano do Ensino Médio. Os resultados revelaram que 

76,7% dos estudantes acharam excelente, muito bom ou bom, a utilização do App nas aulas de 

química como recurso didático e 23,3% acharam regular ou ruim, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Avaliação do App QuimExpLab quanto a sua utilização nas aulas de química. 
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Fonte: próprio Autor. 

 

Quanto ao desempenho e tempo de resposta, que está relacionado ao tempo de 

espera para abertura do App e seus recursos disponíveis, os resultados mostraram que a maioria 

dos alunos avaliaram o App como sendo muito bom ou bom (Figura 2). E um percentual, até 

significativo, de 20% acharam regular. Isso pode estar relacionado a versão dos smartphone ou 

à permissão limitada do App aos usuários que relataram alguns problemas de carregamento 

das videoaulas, devido a necessidade de um plano de assinatura da plataforma desenvolvedora 

do App.  



 

 

195 

Figura 2 - Avaliação do App QuimExpLab quanto ao desempenho e tempo de resposta.
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Fonte: próprio Autor. 

 

Os recursos e funcionalidade indicam se o App consegue resolver o problema dos 

usuários. Nesse aspecto, 33% dos estudantes avaliaram o App como bom (Figura 3). 

 

Figura 3 - Avaliação do App QuimExpLab quanto aos seus recursos e funcionalidade. 
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Fonte: próprio Autor. 

 

A aparência, usabilidade e navegação, estão relacionados ao aspecto visual do App 

como, seu ícone, plano de fundo, facilidade de acessar os recursos. Quanto a esse parâmetro, 

apesar de 33% dos alunos avaliarem o App como bom, um percentual significativo de 30% dos 

alunos os avaliara como regular ou ruim, conforme a Figura 4.  
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Figura 4 - Avaliação do App QuimExpLab quanto a sua aparência, usabilidade e navegação.
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Fonte: próprio Autor. 

 

A segurança das informações está relacionada à proteção das informações e dados 

do usuário quando realiza o download do App. É comum que se permita o acesso a alguns 

dados quando se inicia o download de um App nas plataformas App Store ou Google Play Store, 

mas na Web App não é necessário disponibilizar. Nenhum aluno avaliou esse parâmetro como 

ruim, sendo que 80% afirmaram que o App é excelente, muito bom ou bom, conforme Figura 5.   

 

Figura 5 - Avaliação do App QuimExpLab quanto a segurança das informações.
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Fonte: próprio Autor. 

 

A confiabilidade está relacionada à consistência da veracidade das informações 

contidas nas videoaulas e conteúdo textual disponível como recurso no App QuimExpLab. A 

produção de videoaulas está em conformidade com as atividades práticas já realizadas nos 
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laboratórios de química da instituição, assim como o conteúdo textual. Com isso, a maioria dos 

alunos avaliaram esse parâmetro como excelente, conforme Figura 6.   

 

Figura 6 - Avaliação do App QuimExpLab quanto a confiabilidade. 
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Fonte: próprio Autor. 

 

Quanto ao nível de satisfação dos alunos em relação ao App QuimExpLab, 26,7% 

avaliaram como um bom aplicativo (nota 8). Entretanto, considerando-se a faixa de 6 a 10, esse 

parâmetro atingiu o nível significativo de 86,8% dos entrevistados, como mostra a Figura 7. 

Figura 7 - Nível de satisfação dos alunos com o App QuimExpLab. 
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Fonte: próprio Autor. 

Avaliando as figuras de 1 a 7, observa-se que no geral os resultados com relação ao 

App QuimExpLab foram considerados bons, pois os maiores percentuais obtidos nas sete figuras 
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durante a avaliação foi bom, ou muito bom, ou excelente. Dessa forma, os resultados indicam 

que o App pode ser utilizado de forma satisfatória como recurso didático nas aulas de química.    

 

5. Conclusões 

O App QuimExpLab foi desenvolvido com êxito e teve boa aceitação quanto a sua 

utilização como recurso didático nas aulas práticas de química para alunos do primeiro ano do 

Ensino Médio, podendo facilitar o processo de ensino e aprendizagem, através do seu uso em 

dispositivos móveis pelos docentes e discentes. 

Todos os parâmetros avaliados pelos alunos foram considerados, em uma maior 

porcentagem, como sendo excelentes, muito bons ou bons, sendo o somatório desses 

conceitos, para cada figura, maiores ou iguais a 70%. O nível de insatisfação foi considerado 

baixo, tomando como base valores menor ou igual a 6, numa escala de 1 a 10. 

Importante ressaltar que, alguns recursos simples e necessários de observações 

precisam ser inseridos, como uma melhora no layout do App, ajustes nas abas de transição e 

design da tela principal do aplicativo para próxima atualização, pois observou-se que 30% dos 

alunos avaliaram este parâmetro como regular ou ruim.  

O parâmetro desempenho e tempo de resposta do App QuimExpLab obteve 

resultado similar ao detalhado anteriormente quanto à avaliação dos recursos. Isso, porque 30% 

dos alunos avaliaram como regular ou ruim este parâmetro, sendo possível uma melhora 

adquirindo a assinatura de um plano da plataforma desenvolvedora do App para permitir que 

os usuários tenham acesso ilimitado ao aplicativo desenvolvido. 

Como expectativa para uma pesquisa futura, é necessário a participação do 

professor no processo avaliativo, que é um dos principais envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, visto que neste trabalho não foi possível a sua contribuição. Para isso, um novo 

formulário online, distinto dos aplicados aos alunos, deve ser criado para facilitar a coleta de 

dados e o acesso ao App desenvolvido deve ser particularizado inicialmente para os docentes. 
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DIÁLOGOS ATEMPORAIS: O PIBID – HISTÓRIA – UFMA E O USO DAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO LUGAR DE CONHECIMENTO 

 

Marize Helena de Campos 

DEHIS / UFMA 

 

Resumo: No ano em que completa dez anos, o PIBID – História UFMA lança o projeto “Que 

história é essa? Métodos e técnicas para um ensino de História crítico, reflexivo e participativo”, 

vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) do curso de 

História da UFMA, lança suas mídias digitais (Blog, Facebook, Instagram e canal do Youtube). O 

atual subprojeto, aprovado em 2018 e coordenado pela professora Marize Helena de Campos, 

é desenvolvido em duas Escolas: COLUN – UFMA e IFMA Centro Histórico, sob a supervisão dos 

professores Creudecy Silva e José Oliveira (IFMA Centro Histórico) e Thiago Lima dos Santos 

(COLUN – UFMA). Para além da sala de aula, os pibidianos têm participado de projetos como 

Fotografia, Materiais Didáticos em 3D, Oralidade, Espaço Arqueológico, Museu Afro Digital, 

Teatro Histórico e Livro Didático, motivando a elaboração de canais para divulgar tantas 

atividades. A ideia é utilizar a tecnologia em favor da divulgação das atividades que vêm sendo 

desenvolvidas no Pibid de História 2018-2019, daí a necessidade dos canais, que são 

coordenados pelos próprios integrantes do grupo. As mídias digitais do Pibid de História 

também servem para conhecer e dialogar com trabalhos de outras partes do Brasil, o que é 

fundamental para termos a dimensão e diversidade de outras abordagens. 

Palavras – chave: Educação; História; PIBID; Tecnologias Digitais; Conhecimento. 

 

Abstract: In the year that completes ten years, PIBID - UFMA History launches the project "What 

is this story? Methods and techniques for a critical, reflexive and participative History teaching 

", linked to the Institutional Program of Initiation to Teaching Scholarships (Pibid) of the UFMA 

History course, launches its digital media (Blog, Facebook, Instagram and Youtube channel). The 

current subproject, approved in 2018 and coordinated by Professor Marize Helena de Campos 

is developed in two schools: COLUN - UFMA and IFMA Centro Historical, under the supervision 

of teachers Creudecy Silva and José Oliveira (IFMA Centro Historical) and Thiago Lima dos 

Santos (COLUN - UFMA). In addition to the classroom, the pibidians have participated in projects 

such as Photography, Didactic Materials in 3D, Orality, Archaeological Space, Afro Digital 

Museum, Historical Theater and Didactic Book, motivating the elaboration of channels to 

publicize so many activities. The idea is to use the technology in favor of publicizing the activities 

that have been developed in the Pibid of History 2018-2019, hence the need for the channels, 

which are coordinated by the members of the group. The digital media of Pibid of History also 

serve to meet and dialogue with works from other parts of Brazil, which is fundamental to have 

the dimension and diversity of other approaches 

Key - words: Education; Story; PIBID; Digital Technologies; Knowledge. 
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Apontamentos sobre a História do PIBID – UFMA  

Nosso conhecimento não era de estudar em livros. 

Era de pegar de apalpar de ouvir e de outros sentidos. 

(Manoel de Barros) 

 

Criado pelo Ministério da Educação Governo Federal em 2007 como parte das ações 

do governo federal no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Educação e integrando-se 

ao conjunto de reformas iniciadas em 2001, com a promulgação das Diretrizes Nacionais para a 

Formação, em nível superior, de Professores para a Educação Básica (Parecer CNE/CP nº 

009/2001 e Resolução CNE/CP nº 1/2002), o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência) tem como premissa a valorização do magistério a partir da formação inicial de 

professores nos cursos de licenciatura, promovendo uma intersecção entre a educação superior 

e educação básica por meio da participação dos acadêmicos participantes do Programa no 

cotidiano de escolas da rede pública.42  

Isso tem permitido um profícuo exercício de repensar e discutir o ensino em seu 

cotidiano ou, por outras palavras, um diálogo entre teoria acadêmica e prática docente. Desta 

forma, ao aproximar Universidade e Escola, o PIBID contribui não só para o aperfeiçoamento da 

formação de docentes e melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira, uma vez 

que traz à baila situações diversas próprias das vivências em sala de aula. 

De acordo com Bianchi (BIANCHI, 2016, p. 46) 

Nesta integração entre universidade e educação básica, o lócus de encontro é a escola. 

Assim, toda a comunidade escolar também pode, através do PIBID, tornar-se coparticipes do 

processo de formação dos licenciandos bolsistas. Idealmente, o Programa pretende ser um 

articulador entre os três pilares da formação universitária: ensino/pesquisa/extensão. Nesta 

dinâmica, possibilitam-se as trocas e evidenciam-se as colaborações mútuas do processo 

formativo de ambas as partes, pois articula-se a formação por meio do acompanhamento dos 

coordenadores das instituições de ensino superior, e na escola, os supervisores que também 

aprendem ao tornarem-se agentes de formação. 

Em um tempo que o Brasil assiste o prestígio de docentes cair para a última posição, de 

acordo com o ranking divulgado pela Varkey Foundation em novembro de 2018, o Programa tem sido 

fundamental para reversão deste quadro e a permanência na docência, junto aos estudantes de 

licenciaturas e futuros professores.  

Sob a perspectiva de ser um dos sujeitos centrais no processo educacional, o PIBID, 

tem-se consolidado como uma significativa política pública educacional em nosso país inclusive 

para a humanização da educação em contraposição à educação enquanto mercadoria, como 

sugere Demerval Saviani (SAVIANI, 2013). 

Ainda que o primeiro edital da Capes para o PIBID tenha ocorrido em 2007, foi na 

candidatura ao Edital Capes/DEB Nº 02/2009 – PIBID que o projeto institucional da UFMA, 

intitulado “Formação Redimensionada: as licenciaturas da UFMA na Educação Básica do 

 
42 (http://portal.mec.gov.br/pibid) 
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Maranhão”, obteve o aceite e no primeiro dia de 2010 a aprovação do Programa Institucional 

era divulgada com destaque no portal da Universidade Federal do Maranhão.43 

Logo no início de março, o semestre acadêmico tinha início e com ele as atividades 

inaugurais do PIBID UFMA eram também postas em prática com a primeira reunião entre os 

Professores Coordenadores de área dos 12 projetos dos cursos de Licenciatura da UFMA 

aprovados e o Professor Acildo Leite Silva, Coordenador Institucional. Com a pauta voltada para 

a tomada das primeiras medidas da elaboração do edital para seleção de bolsistas e 

supervisores técnicos, estiveram presentes, o Pró-Reitor de Ensino, Prof. Aldir Carvalho Filho; a 

Chefe do Departamento de Desenvolvimento e Graduação, Profa. Iran de Maria Nunes e os 

coordenadores de projetos: Profa. Antônia da Silva Mota (História); Profa. Maria Olília Serra 

(Filosofia); Prof. Carlos Alberto Feitosa (Física); Profa. Fernanda Motta (Pedagogia); Prof. José de 

Ribamar Silva (Licenciatura em Educação do Campo, PROCAMPO); Prof.  Benedito Souza Filho 

(Ciências Sociais); Prof. Cícero Brito (Química); Prof. Marise Rocha (Letras) e as Professoras Maria 

da Glória Ferreira e Irecer Portela (Geografia). 

Na ocasião o Prof. Acildo Silva destacou que,  

“O PIBID não é um estágio, mas um projeto de incentivo à docência, como o próprio 

nome diz. Os bolsistas vão estar sujeitos à coordenação e supervisão de professores. O PIBID 

também faz parte da política nacional de formação para professores de base. A ideia é que a 

vivência do estudante em sala de aula desde o início de sua graduação possa incentivá-lo a 

optar pela carreira do magistério após a formatura”.44 

O Programa começava com 240 bolsas para estudantes de Licenciatura, distribuídas de 

forma equitativa entre os cursos de Matemática, Sociologia, Física, Pedagogia, Biologia, Artes, 

Química, História, Letras, Filosofia, Geografia e Educação do Campo e 26 bolsas para professores 

supervisores nas 13 escolas da Rede Pública Estadual, entre elas: a Escola Modelo Benedito Leite, 

a Caixa Escolar Roseana Sarney Murad e o Colégio Universitário (COLUN). 

Um importante marco na história do PIBID – UFMA foi o III Encontro Nacional das 

Licenciaturas e o II Seminário Nacional do PIBID.  

Com o tema “Desafios contemporâneos na Educação: formação de professores e o 

papel das Instituições de Ensino Superior” o evento foi realizado no período de 05 a 07 de 

dezembro na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Muitas foram as palestras, mesas 

redondas, relatos de experiências do PIBID, pôsteres e comunicações nas quais os participantes 

puderam debater sobre as políticas de formação e valorização dos professores, 

interdisciplinaridade, diversidade, entre outros. 45 

 
43 (http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=7386) 

44 (http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=7771)  

45 (http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=40587) 
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A conferência de abertura, “Desafios Contemporâneos na Educação Básica”, foi 

ministrada pelo professor da Universidade de São Paulo (USP), Vitor Henrique Paro, que 

discorreu sobre as políticas educacionais e a ausência de reflexão na transmissão do 

conhecimento na educação básica destacando a importância da valorização do docente na 

educação básica uma vez que é o responsável direto da base educacional e cidadã de estudantes 

“de todas as áreas do conhecimento”. O Professor Paro fez ainda importantes críticas às práticas 

mercadológicas de administrações de instituições de ensino básico que, durante a prática de 

ensino e de análise de resultados obtidos, realizam seleção de alunos com melhor desempenho 

para valorizar a marca da instituição perante o mercado. Na mesma solenidade, o reitor da 

Universidade Federal do Maranhão, Prof. Dr. Natalino Salgado destacou o papel dos professores 

na formação educacional no Ensino Básico e as políticas públicas voltadas para a formação dos 

professores, como o Programa Interinstitucional de Bolsa de Iniciação à Docência.46  

No início de 2013, a CAPES tornava público, através do Edital nº 61/2013 e na Portaria 

Capes nº 96/2013 que receberia de Instituições de Ensino Superior (IES) propostas de projetos 

a serem apoiados no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

Mais uma vez a UFMA viu o seu Projeto Institucional aprovado, com trinta e seis projetos em 

áreas diversificadas. Inaugurava-se o maior programa institucional de bolsas da Universidade 

Federal do Maranhão, com 1167 (hum mil, cento e sessenta e sete) bolsistas, formado por um 

conjunto de Graduandos, Supervisores, Coordenadores de área, Coordenadores de Gestão e 

Coordenador Institucional.  

O resultado foi divulgado com grande destaque, inclusive pelo fato do PIBID entrar no 

quinto ano de estímulo e valorização a licenciaturas da UFMA, ampliando ainda o número de 

bolsas em 2014.47 

Não obstante, a crise política brasileira que culminou no impeachment da presidenta 

Dilma Roussef e na subida ao poder do vice-presidente Michel Temer como chefe provisório do 

governo do país e as medidas adotadas a partir de então colocaram o PIBID como um alvo certo 

dos cortes orçamentários previstos na “nova” gestão (NETO, 2016). 

Vale ressaltar que já em fevereiro de 2016, essa possibilidade era levantada na tribuna 

da Assembleia Legislativa do Maranhão pelo deputado estadual Roberto Costa, do PMDB. Em 

sua fala, Costa cobrava que a bancada federal maranhense se posicionasse,  

“pois isso é uma apunhalada muito forte na educação de nosso Estado. Historicamente, 

o Maranhão é o estado do Nordeste que tem uma deficiência de professores qualificados para 

atender toda a demanda existente, então esse programa veio exatamente para preencher uma 

lacuna, um vazio que existia na nossa rede de ensino” 48 

Em 15 de junho, a pressão governamental para a extinção do PIBID  intensificou-se 

quando os Ministros Henrique de Campos Meirelles e Dyogo Henrique de Oliveira, 

 
46 (http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=40587) 

47 (https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=42846) 

48 (http://www.al.ma.leg.br/noticias/29803) 
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respectivamente da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do governo interino 

de Michel Temer, encaminharam ao Poder Executivo a Exposição de Motivos Interministerial – 

EMI nº 00083/2016 MF MPDG, cujo teor tratava de uma Proposta de Emenda à Constituição que 

visava instituir o que denominaram de “Novo Regime fiscal no âmbito da União”. 

Especificamente sobre as despesas vinculadas às receitas líquidas correntes ou de impostos 

consideravam que aquelas correspondentes à saúde e educação deveriam ter um piso, fixado 

como proporção da receita fiscal.   

A decisão da CAPES em não prorrogar o PIBID, que se encerraria no final do mês de 

fevereiro de 2018, e a forte ameaça de ser definitivamente extinto no país em virtude da crise 

política e econômica, desencadeou um forte movimento encampado pelo Fórum Nacional dos 

Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(FORPIBID), com representação de todos os estados brasileiros e com uma diretoria responsável 

pela interlocução junto à Capes.  Era o #ficapibid (hastag fica Pibid) que, de norte a sul do Brasil, 

em instâncias acadêmicas e redes sociais, iniciava uma incansável luta pela continuidade do 

Programa. 

Em consonância com as ações adotadas pelo FORPIBID, o deputado estadual Bira do 

Pindaré (PSB – MA) igualmente solicitava ao Governo Federal a prorrogação do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e PIBID Diversidade. Segundo o 

parlamentar, a não prorrogação dos editais da Coordenação de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) nº 61 e 63/2013, referentes ao PIBID e PIBID Diversidade, anunciada pelo diretor de 

Formação de Professores da Educação Básica da Capes (DEB/Capes), Carlos Lenuzza, implicaria 

sérios prejuízos pedagógicos. 

Em documento ao ministro da Educação (MEC), José Mendonça Filho, o parlamentar 

pontuou que o desligamento de 70 mil bolsistas em 28 de fevereiro retirará de mais de 5 mil 

escolas seu principal parceiro nos últimos dez anos: os pibidianos.49 

Após intensos debates e negociações o ficapibid saiu vitorioso e a continuidade do 

Programa associada a criação da Residência Pedagógica era divulgada constando a 

Universidade Federal do Maranhão entre as instituições habilitadas a participar dos dois 

programas. Em 17 de maio de 2018 a matéria Propostas institucionais do Pibid e da Residência 

Pedagógica da UFMA são aprovadas pela CAPES, foi publicada no site da UFMA: 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulgou, 

nessa quarta-feira, 16, o resultado preliminar das Instituições de Ensino Superior que tiveram 

suas proposições Institucionais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(Pibid) e da Residência Pedagógica habilitadas nos termos dos Editais nº 07 PIBID e nº 06 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA de 2018. Esses editais propõem o aperfeiçoamento da formação de 

professores para a educação básica e a valorização dos cursos de licenciatura. A Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) está entre as instituições previamente habilitadas a participar dos 

 
49(https://al-ma.jusbrasil.com.br/noticias/551499952/bira-do-pindare-solicita-continuidade-do-pibid-e-

pibid-diversidade) 

 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-7-2018-PIBID.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-6-2018-Residencia-pedagogica.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-6-2018-Residencia-pedagogica.pdf
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dois programas. Juntas, as propostas pré-aprovadas chegam a mais de 1.500 bolsas, que 

poderão atender a todos os cursos de licenciatura da Universidade. Rodrigo Bianchini, 

coordenador institucional do Pibid na UFMA, avaliou o resultado. “Desde 2009, quando 

submetemos a primeira proposta, a UFMA vem atendendo aos critérios de avaliação da Capes, 

com um número satisfatório de bolsas que contemplam a todos os cursos de licenciatura da 

casa. Avalio esta como mais uma conquista importante para a instituição”, observou. A 

divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de maio no site da Capes, e o início das 

atividades, para o mês de agosto de 2018.50  

A conquista, porém, teve como “preço” a redução de bolsas para coordenadores. Se 

antes o Programa contava com dois Coordenadores de área bolsistas, o Edital PIBID de 2018 

passou a contemplar apenas um Coordenador bolsistas por área, ficando o segundo como 

voluntário. O entendimento de muitos Professores, foi o de que seria melhor continuar sob esse 

formato do que o fim do PIBID, o que não significava o abaixar de cabeças, mas a compreensão 

e estímulo para um novo momento de reflexão e debates sobre os engendramentos dos cortes 

e o consequente prejuízo à escola pública e gratuita e sua universalização, com uma qualidade 

socialmente referenciada.51 

 

O PIBID HISTÓRIA e o subprojeto 2018-2019 

“...salve os caboclos de julho 

Quem foi de aço nos anos de chumbo 

Brasil, chegou a vez 

De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês...”  

(Mangueira - Samba-Enredo 2019 “História pra Ninar Gente Grande”) 

 

O curso de História – UFMA teve seu primeiro projeto institucional PIBID intitulado 

“História e Música, aprovado em 2009 sob a coordenação da Profa. Dra. Antônia da Silva Mota 

(DEHIS – UFMA). Um projeto inovador, que de acordo com seus participantes, 

Entendeu que os alunos estão muito ligados à mídia e com ela se sentem bem mais à 

vontade, então optamos por levá-la à sala de aula. Apresentamos novas linguagens de ensino, 

dentre ela a música, o cinema, aulas passeio, rede sociais, história em quadrinhos, dentre outras. 

Em particular, nosso subprojeto usou como meio facilitador letras de músicas de diversos 

gêneros, desde o samba até o rock brasileiro, com o auxílio de instrumento de áudio, tal como 

o micro system e o CD com a música de acordo com o conteúdo proposto para a aula do dia. 

Essa experiência foi feita em todas as turmas do segundo ano do ensino médio a qual fomos 

designados, com o apoio da professora. Em geral, os alunos responderam às nossas 

expectativas, já que tivemos atenção da maioria da sala no momento da exposição. Observamos 

 
50 (http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=51868) 

51  (http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/os-ataques-privatistas-a-educacao/ 

 

http://www.capes.gov.br/
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que muitos conheciam algumas músicas, no entanto, não haviam refletido sobre as letras, o que 

trouxe mais interesse ainda em relação ao nosso trabalho. Devido ao fato de ter sido algo 

diferente e dinâmico, houve um bom resultado, já que muitas perguntas que foram feitas através 

da análise dos parágrafos da música, foram respondidas da forma como esperávamos, e até 

com mais criatividade. Assim, a aula tornou-se bem melhor, já que houve participação da maioria 

dos alunos e a atenção foi voltada ao mesmo tempo para o conteúdo que a professora ensinava, 

fazendo as relações necessárias com o momento histórico. Portanto, o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência beneficia tanto os discentes do curso de graduação em 

História, devido o contato com a realidade da escola como possibilita também o crescimento 

dos professores do CEGEL, ajudando-os no ensino dos conteúdos. Finalmente, nosso foco maior 

são os alunos do Centro de Ensino Governador Edison Lobão, em sua formação e aprendizagem, 

contribuindo com a elevação de seus conhecimentos através do uso de novas metodologias no 

ensino. As ações feitas nesta escola poderiam ser realizadas também em outras de bairros 

periféricos, uma vez que os resultados foram positivos. Apesar do sucesso de nossa proposta, 

encontramos dificuldades relacionadas à carga horária e a estrutura da escola, já que não havia 

o som para a realização da aula com música, e todas as vezes utilizávamos nossos próprios 

recursos. Não há como negar que tem sido uma boa oportunidade. Essa nossa aproximação do 

ambiente escolar (objetivo geral do PIBID), nos permite observar na prática o que é a docência, 

antes do estágio curricular, o que contribui bastante para nossa formação e futuras 

experiências.52  

O segundo subprojeto, intitulado “As novas linguagens, fontes e tecnologias no ensino 

de História”, aprovado em 2013 e coordenado pelos Professores Doutores Josenildo de Jesus 

Pereira e Maria Izabel Barbosa Oliveira (DEHIS – UFMA) e após a saída do Professor Pereira para 

realizar Estágio Pós Doutoral, assumi como Coordenadora substituta em seu lugar. 

O objetivo central deste subprojeto foi levar às escolas de Educação Básica conveniadas 

as novas linguagens do ensino a fim de tornar as aulas de História mais atraentes, dinâmicas e 

interativas, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino da disciplina, da aprendizagem 

e desenvolvimentos dos alunos das escolas, bem como para o aprimoramento da formação dos 

professores das escolas conveniadas, levando a esses, novas ferramentas de ensino da disciplina 

e, ao mesmo tempo, possibilitando aos graduando do curso de História – UFMA vivenciar o 

cotidiano escolar antes do estágio curricular.  

Compondo o núcleo “História”, em conjunto com o subprojeto do PIBID - Colegiado 

de Estudos Africanos - UFMA intitulado “Ciências Humanas, Interdisciplinaridade e Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros no enfrentamento ao perigo de uma história única” e coordenado 

pela Profa. Dra. Pollyana Gouveia Mendonça Muniz, o terceiro subprojeto PIBID do curso de 

História, “QUE HISTÓRIA É ESSA? Métodos e técnicas para um ensino de História crítico, reflexivo 

e participativo”, aprovado no edital PIBID Capes / 2018, foi elaborado e é coordenado 

voluntariamente por mim, Profa. Dra. Marize Helena de Campos (DEHIS – UFMA).  

 
52 (www.sbpcnet.org.br/livro/64ra/resumos/resumos/1667.htm) 
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Ainda que os três subprojetos tenham elos em seu caráter formativo, a inquietação 

para a proposição da temática “QUE HISTÓRIA É ESSA? ” decorreu de um dos mais recorrentes 

argumentos de alunos em diversos anos do ensino Fundamental e Médio: “estudar História é 

chato e sem propósito”. Sentimento ancorado em um ensino pautado em conteúdos repassados 

com a imperativa preocupação de aprová-los para o ano seguinte, sentimento decorrente de 

uma aprendizagem pouco ou nada significativa, a qual rapidamente torna-se esquecida e sem 

nenhuma relação com sua vida e visão de mundo.  

Como ressalta Caimi (CAIMI, 2006, p. 4) 

Pode-se pensar, então, que, se os conteúdos escolares subsistem tão superficialmente, 

sua quantidade e extensão importam menos que a qualidade do trabalho desenvolvido, ou, 

ainda, que não vale a pena priorizar a memória de fatos eventuais em detrimento do raciocínio, 

da construção e da descoberta do conhecimento histórico, sob pena de se perder um tempo 

realmente valioso para aprendizagens mais significativas. 

Ao tocar nesta questão nodal o subprojeto segue em sentido inverso a isso. O sentido 

aqui é o de instigar a utilização de métodos e técnicas no ensino da História como ferramentas 

que estimulem a reflexão e a criticidade do aluno, retirando-o de um ensino mecanicista, 

desprovido de debates e questionamentos. 

O ponto de partida foi identificar diferentes práticas que possibilitam um ensino de 

História que alcance as propostas acima descritas superando fracassados modelos tradicionais. 

Em outras palavras, ao conceber a História como construção derivada de conhecimento e prática 

social redimensiona e instiga relações entre passado e presente trazendo no corpo de suas ações 

temas que remetem à história local, com especial enfoque à oralidade, arqueologia regional, 

histórias e lendas contadas pelos mais velhos, Festa do Divino Espírito Santo, registros 

imagéticos, lugares de memória, capítulos da história do Maranhão etc. 

Isso tem sido possível com um exercício constante da revisão bibliográfica voltada para 

o ensino de História e reuniões entre o grupo de discentes do PIBID, a coordenadora e os 

supervisores do subprojeto.  

Quanto aos discentes, o subprojeto em questão alinha-se ao compromisso do 

Programa, qual seja, o de contribuir para a formação de futuros docentes capazes de criar 

situações onde os alunos sejam estimulados a pensar e problematizar os fatos históricos, seus 

conceitos e reflexos na sociedade utilizando métodos e técnicas que criem oportunidades para 

a formação de cidadãos críticos, donos de seu próprio pensar ativo. 

É do que trata Déa Fenelon (FENELON, 2008, p.  6) 

Quando entrou na Universidade foi-lhe demonstrado, pela via das reclamações 

constantes, todas as deficiências de sua formação: não sabe estudar, não sabe pensar, não sabe 

tirar o essencial de uma leitura, não articula o pensamento, não está acostumado ao diálogo, 

etc. Entretanto, a maioria das propostas de Curso durante os seus anos universitários não levava 

em conta estas deficiências. Na verdade, os planejamentos são quase sempre expressão daquilo 

que se considera ser um curso de bom nível universitário, sem nenhuma consideração quanto 

ao para quem se destinam. E dependendo do professor e sua concepção de História o aluno 
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acabará recebendo, ou uma formação voltada para a exclusividade do factual empirista, ou para 

o abstrato da teorização muitas vezes excessiva. 

Nesse sentido, no transcorrer dos 18 meses de atividades do PIBID – História uma das 

prioridades tem sido (e continuará a ser) o acompanhamento dos discentes pelos 

coordenadores e professores supervisores. Pautado pelo diálogo entre as 3 partes envolvidas 

no projeto, o foco do acompanhamento debruça-se no processo ensino-aprendizagem e a 

construção das competências dos discentes. Toda dinâmica tem como finalidade última atuar 

como suporte para os discentes em suas práticas, potencializando seu trabalho de forma a 

conectá-lo satisfatoriamente com o contexto escolar. Por isso, as reuniões regulares com o 

objetivo de ouvir os discentes quanto as suas vivências no cotidiano da escola e seus desafios, 

visando apontar rumos adequados e satisfatórios para os participantes têm sido fundamentais. 

Igualmente importantes são as visitas, como coordenadora do subprojeto, à Escola no sentido 

de acompanhar as atividades e ações dos discentes e a integração destes, com os professores 

regentes de turmas e alunos.   

A experiência de sala de aula, anteriormente programada para os períodos finais do 

curso, foi possibilitada ao primeiro período do curso. Tal inserção no ambiente concreto da 

escola pública, resulta em uma vivência do estudante de graduação pari passu com os 

aprendizados na Academia e a realidade do cotidiano escolar interferindo direta e positivamente 

na formação do futuro Professor (a). Outro elemento a ser destacado neste subprojeto é o fato 

de ser composto por metade dos integrantes pertencentes ao primeiro período, ou seja, dos 

vinte pibidianos, dez acabaram de ingressar o curso de História.  

 

“QUE HISTÓRIA É ESSA? Métodos e técnicas para um ensino de História crítico, reflexivo 

e participativo” e as mídias digitais. 

Vamos continuar a falar de nós para nós mesmos? Perguntou a aluna com a certeza do 

que queria. O PIBID e a vanguarda que traz consigo precisava mais. Precisava ultrapassar as 

fronteiras que o limitavam às reuniões e relatórios. Era preciso compartilhar nossas ideias, 

fazeres e intenções. Mandá-las para o outro lado do mundo, tal como uma garrafa ao mar com 

um mapa do tesouro no seu interior. E assim foi feito. 

Concretamente colocou-se em prática a tecnologia em favor da divulgação das 

atividades que vêm sendo desenvolvidas no Pibid de História 2018-2019, com a criação de 

canais coordenados pelos próprios pibidianos. A ideia central é que as mídias digitais do Pibid 

de História sirvam de lugar para o conhecimento e interlocução com trabalhos de outras partes 

do Brasil, o que é fundamental para termos a dimensão e diversidade das abordagens, 

potencializando a tecnologia digital a serviço da educação, neste caso o PIBID de História e suas 

atividades e ações. 

Para tanto foram lançados quatro canais midiáticos: Blog, Facebook, Instagram e 

Youtube. 

Pautado no conceito de Hewitt (2007, p.9), para quem o “weblog é uma espécie de 

diário mantido na internet por um ou mais autores regulares” o 

https://pibidhistoriaufma.blogspot.com/ busca cumprir sua função de recurso digital 

https://pibidhistoriaufma.blogspot.com/
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apresentando um panorama constantemente atualizado das atividades desenvolvidas pelos 

pibidianos nas suas Escolas de atuação, COLUN – UFMA e IFMA – CENTRO HISTÓRICO. 

Sua estrutura foi desenvolvida a partir de serviços gratuitos para a publicação. A página 

é composta pelas seguintes abas: 1. Início (eventos que contaram com a participação dos 

pibidianos); 2. Projetos (apresentação dos projetos desenvolvidos nas Escolas com a 

participação dos pibidianos); 3. Textos de Estudo (elenco de textos selecionados pelos pibidianos 

sobre educação e ensino de História); 4. Notícias (Encontros, Simpósios, Congressos, Mostras, 

Seminários e afins ocorridos e a ocorrer); 5. Sobre a Escola (histórico das Escolas participantes 

do Programa e suas características de ensino); 6.Sobre o projeto (íntegra do subprojeto “Que 

história é essa”). 

O blog do Pibid História – UFMA é senão um dinâmico e democrático arquivo de 

conteúdos e atividades relacionadas ao Programa de Iniciação à Docência. 

As páginas do Facebook https://www.facebook.com/pibidhstufma/ e Instagram 

https://www.instagram.com/pibidhstufma/ foram outras ferramentas criadas como lugares de 

conhecimento. Ao compartilhar informações sobre o cotidiano do subprojeto do PIBID de 

História, no formato de fotos, vídeos e links, a plataforma interage com outros perfis e possibilita 

uma efetiva conexão educativa entre pessoas de várias partes do país e fora dele. 

Por fim, com os mesmos objetivos, integra o conjunto de mídias digitais do PIBID 

História – UFMA o canal do Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCUJLVnmgiVJNWBF7D0c4F9g/featured 

Apropriando-se da narrativa específica dos vídeos, o canal tem servido de ferramenta 

para a divulgação não só das atividades do PIBID, mas do pensamento de participantes atuais e 

egressos do Programa, inclusive de outras áreas e de conhecimento de aspectos da História do 

Maranhão.  

Nesse sentido, a elaboração dos canais digitais tem servido para divulgar as atividades, 

conhecer e dialogar com PIBIDS e suas atividades específicas em outras partes do Brasil. Em 

tempos de trocas que ultrapassam o presencial/físico, a comunicação estabelecida pelos canais 

digitais propicia a criação de lugares de conhecimento e crítica, fundamentais no universo 

educacional contemporâneo. 

 

Considerações finais  

Como dito, a proposta apresentada, provocativamente intitulada “QUE HISTÓRIA É 

ESSA? Métodos e técnicas para um ensino de História crítico, reflexivo e participativo”, tem como 

preocupação central estimular a utilização de métodos e técnicas capazes de propiciar aos 

alunos abordagens de conteúdos que os estimulem a refletir e criticar aquilo que apreendem 

retirando-os de um distanciamento e apatia derivados de um ensino mecanicista e meramente 

narrativo. Sua finalidade é, senão, a aplicação de ferramentas de ensino e processos 

metodológicos inversos àqueles pautados nos moldes formais  que balizam o ensino-

aprendizagem tradicional, ou seja, a utilização dentro do universo escolar de métodos e técnicas 

do ensino de História que venham enriquecer o processo de ensino e aprendizagem permitindo 

o desenvolvimento intelectual do aluno de forma crítica, reflexiva e participativa. Por isso, 

https://www.facebook.com/pibidhstufma/
https://www.instagram.com/pibidhstufma/
https://www.youtube.com/channel/UCUJLVnmgiVJNWBF7D0c4F9g/featured
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acreditamos que a experiência de sala de aula deva extrapolar o seu ambiente físico para o 

ambiente virtual através das mídias digitais. Não temos dúvidas de que as mídias digitais 

constituem um importante lugar de construção e divulgação do conhecimento. Não temos 

dúvidas de que um dos seus efeitos é a popularização das experiências e saberes. É a identidade 

docente construindo-se de forma autoconfiante e humana e pela primeira vez, no caso do PIBID 

UFMA, divulgado por mídias digitais. 
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RESUMO: O presente artigo resultou da pesquisa de mestrado em Artes Cênicas/ Prof-Artes, 

ainda em andamento, que versa sobre o uso do vídeo registro para o processo avaliativo, 

abrindo caminhos para o trabalho do vídeo registro ao fotofilme que envolve o uso da câmera 

do celular como ferramenta para a narrativa do processo de aprendizagem, incentivando o ato 

de criação em arte, a partir de novas experiências com o uso das tecnologias da informação e 

comunicação/TIC, proporcionando descobertas ao longo das aulas, e ainda incentivando a 

ampliação de outros conhecimentos para o alcance educativo emancipatório e efetivo de nosso 

público - alunos do curso de Programação em Jogos Digitais 1º e 3º ano do Ensino Médio na 

modalidade integrada do Campus São José de Ribamar. Para tanto, buscamos se apropriar de 

estratégias de aprendizagem em arte para formar cidadãos críticos, participativos, reflexivos e 

atuantes em meio aos desafios de uma educação frente ao mundo tecnológico. 

PALAVRAS CHAVE: fotofilme; celular; ensino; arte; aprendizagem 

 

ABSTRACT: The present article was the result of the Master's study in Performing Arts / Prof-

Arts, still in progress, that deals with the use of video recording for the evaluation process, 

opening the way for the work of video recording to the photofilm that involves the use of the 

camera as a tool for the narrative of the learning process, encouraging the act of creation in art, 

from new experiences with the use of information and communication technologies / ICT, 

providing discoveries throughout the classes, and encouraging the expansion of others 

knowledge for the emancipatory and effective educational scope of our public - students of the 

Programming Program in Digital Games 1st and 3rd year of High School in the integrated 

modality of the São José de Ribamar Campus. To do so, we seek to appropriate learning 

strategies in art to form critical, participatory, reflective and active citizens amid the challenges 

of an education facing the technological world. 

 

KEY WORDS: photofilm; Cell Teaching Art Learning 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo “DO VÍDEO REGISTRO AO FOTOFILME: Possibilidades da câmera 

do celular no ensino aprendizagem em arte” faz uma abordagem sobre a pesquisa de mestrado 

em andamento, que traz um recorte para a escrita deste trabalho, envolvendo a utilização do 

vídeo para a criação artística na realização de fotofilme e videoperformance, tendo como 

objetivo compreender a relevância das TIC como ferramenta para a narrativa do vídeo registro 

e para a realização de novas experiências, com o intuito de ampliar os conhecimentos sobre o 

fazer artístico em sua compreensão prática e teórica no contexto do ensino-aprendizagem em 

Artes. 

Considerando e valorizando as contribuições de cada participante do 

processo, utilizamos o método da pesquisa-ação, com ênfase na realização de pesquisas 

para as artes, a partir da compreensão do uso das tecnologias em sala de aula, do uso 

do vídeo registro e de seus impactos na produção de fotofilme e videoperformance com 

a utilização do aparelho celular de maneira a envolver os participantes do processo para 

a obtenção de conhecimentos sobre outros métodos de expressão artística. 

Participaram da experiência artística, alunos do curso Programação em Jogos 

Digitais, do 1º e 3º ano do Ensino Médio, na modalidade integrada do Campus São José de 

Ribamar. Na pesquisa, buscamos reconhecer de que forma o ensino das artes associado às 

tecnologias pode ser uma importante ferramenta de criação e de mediação artística com alunos 

e alunas proporcionando uma melhor interação com os conteúdos teatrais. 

O experimento reflexivo, com a utilização do vídeo, pode e deve potencializar a 

criação e recriação de processos formais e políticos na educação, constituindo afinidades entre 

o ensino de arte/teatro e as tecnologias da informação e comunicação, além de favorecer um 

estudo mais sistematizado com reflexões profundas de uma experiência significativa. 

 

2. O PAPEL DAS TIC NA APRENDIZAGEM EM ARTE 

Atualmente discute-se bastante sobre a utilização das tecnologias da informação e 

comunicação/TIC, enquanto estratégia para propiciar a obtenção do ensinar a aprender de 

forma inovadora e integradora. Moran (2006) enfatiza que, metodologicamente, para introduzir 

a tecnologia no processo de ensino e de aprendizagem é preciso quebrar a barreira cultural e 

metodológica, para que a discussão de ideias, a cooperação, a autonomia, a pesquisa, a reflexão 

e o entrosamento de profissionais da educação aconteçam para o avanço do ensino em busca 

de transformação e do desenvolvimento contínuo. É nesse sentido, que ele evoca a presença de 

educadores tecnológicos na sala de aula: 

Precisamos dos educadores tecnológicos para que eles nos tragam as 

melhores soluções para cada situação de aprendizagem, que facilitem a 
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comunicação com os alunos, (...) humanizem as tecnologias e as 

mostrem como meios e não como fins (MORAN, 2006, p. 63). 

A utilização das TIC acende novos patamares sobre a prática pedagógica para que o educador 

e o educando troquem experiências e aprendam juntos, sendo o professor mediador e o aluno 

o sujeito ativo do processo de uma educação diversificada e motivadora, entendendo que: 

 

O uso de novas tecnologias possibilita aos alunos desenvolver sua 

capacidade de pensar e fazer arte contemporaneamente, representando 

um importante componente na vida do aluno, na medida em que abre 

o leque de possibilidades para seu conhecimento e expressão. 

(PIMENTEL, 2000, p.12) 

Ao ensinar Arte/Teatro, o docente pode possibilitar aos discentes a oportunidade de vivenciar 

aulas mais participativas com a utilização de instrumentos e recursos tecnológicos para o 

envolvimento integral das abordagens educacionais contemporânea.  

Do mesmo modo, notamos que a utilização da tecnologia pode contribuir para o estudo 

participativo, tornando as aulas mais atraentes e fazendo com que o aluno adote uma postura 

mais colaborativa, cabendo ao educador (a) mediar o processo de aprendizagem, pois de acordo 

com Giraffa: 

 As Tecnologias da Comunicação e Informação vêm exigindo, pelo desenvolvimento 

acelerado e potencial de aplicação, reformulações nas abordagens de sua utilização no processo 

educativo, sendo a tecnologia entendida como mais um dos recursos a serem integrados aos 

projetos pedagógicos, como mediadores no processo educativo (2012, p.20). 

 Nessa perspectiva, reconhecemos a necessidade de que o/a aluno/aluna possa compreender e 

produzir arte/teatro na escola fazendo uso de todo esse aparato tecnológico para uma 

aprendizagem mais interativa e participativa. 

Diante das reflexões feitas, acreditamos que o ensino de Arte/Teatro por meio da relação entre 

o educando e o seu meio social e cultural, pode favorecer o desenvolvimento de sua visão de 

mundo. A BNCC – Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2018) propõe que a abordagem das 

linguagens articule seis dimensões do conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, 

caracterizam a singularidade da experiência artística: criação, crítica, estesia, expressão, fruição 

e reflexão. Assim, ao articular essas dimensões em torno do contexto das linguagens artísticas, 

o educando é capaz de explorar caminhos inusitados.  
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Assim sendo, a arte no ambiente escolar com o uso das TIC contribui para o desenvolvimento 

cultural e intelectual dos envolvidos favorecendo um amadurecimento e compromisso com as 

atividades propostas.  

A Arte contribui para o desenvolvimento da autonomia criativa e expressiva 
dos estudantes, por meio da conexão entre racionalidade, sensibilidade, 
intuição e ludicidade. Ela é, também, propulsora da ampliação do 
conhecimento do sujeito relacionado a si, ao outro e ao mundo. É na 
aprendizagem, na pesquisa e no fazer artístico que as percepções e 
compreensões do mundo se ampliam no âmbito da sensibilidade e se 
interconectam, em uma perspectiva poética em relação à vida, que permite 
aos sujeitos estar abertos às percepções e experiências, mediante a 
capacidade de imaginar e ressignificar os cotidianos e rotinas. (BNCC, 2018, 
p.474). 

3. DO USO DO VÍDEO-REGISTRO A PRODUÇÃO DE FOTOFILME  

 

A realização do uso do vídeo registro como ferramenta de mediação no processo 

avaliativo das aulas de teatro partiu da necessidade de criar um mecanismo que envolvesse a 

avaliação coletiva com a participação de alunos/alunas e professora, considerando que as 

atividades teatrais tem um caráter efêmero e tudo passa muito rápido, e para obtermos algo 

que pusesse ser visto e revisto várias vezes fizemos a opção pelo vídeo, importante ferramenta 

utilizada, no campo da genética teatral53 como rascunho da produção cênica realizada em sala 

de aula. Sobre essa concepção do vídeo como rascunho/rastros da produção cênica, Grésillon e 

Budor afirmam: 

 

Graças ao vídeo ou a câmeras leves, os rascunhos da produção cênica 

podiam ser fixados por uma mídia que respeitasse a sua dimensão 

temporal29. No entanto, como não se demoraria para se dar conta, o 

registro audiovisual era uma ilusão, ele modificava o que pretendia fixar 

objetivamente, ele não era uma garantia de autenticidade, ele não 

substituía o jogo da memória. Mas essa ilusão permitira imaginar um 

projeto, cujos pesquisadores tentam doravante viabilizar os meios. 

(2013, p.386)  

 

O vídeo registro, enquanto rastros da feitura de nossa prática docente, foi o ponto 

de partida para outras descobertas ocasionando a passagem do vídeo registro para o fotofilme, 

no momento em que percebemos que a câmera deixava de ser apenas um equipamento de 

 
53  Envolve a arte da cena dialogando com outras linguagens, de modo que o tipo de abordagem da 

genética teatral permite perceber como os diferentes tipos de arte se concretizam e que por meio do 

vídeo a gênese do teatro se mantenha viva, visto que, é um recurso que permite a multipliciidade de 

cenas do proceso criativo estético para que seja registrado e não desvaneça no tempo. 
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registro para se tornar um recurso de criação artística na sala de aula, possibilitando outros 

meios de aprendizagem em arte/teatro.  

Nessa perspectiva, a criação artística quando estimulada abre caminhos para novas 

posturas e participações de forma a envolver a participação dos alunos no processo educativo 

de maneira mais satisfatória a ponto de influenciar na mudança de comportamentos na 

interação com os outros. 

A prática teatral representa um grande desafio e admite evidenciar o potencial do 

diálogo por meio de experiências significativas para o ensinar a aprender a respeito de reflexões 

sobre teoria e prática, que servirão para mudanças de comportamento no âmbito escolar e 

social, por isso é importante entender que “[...] a arte teatral pode e precisa ser acessível a todos” 

(DESGRANGES, 2011, p. 36). 

E ao aliarmos a prática teatral ao uso de tecnologias também pensamos sobre o que 

pode ser acessível em termos materiais para o trabalho de criação artística. Assim, escolhemos 

a câmera de celular para produção do vídeo, por ser acessível a todos e a todas, utilizando-o 

para a construção de narrativas tanto do fotofilme quanto da videoperformance54 unindo 

criatividade, imaginação, análise e planejamento no processo da prática artística. Visto que a 

aprendizagem dos alunos com o vídeo não se refere apenas ao uso de equipamentos, mas ao 

desejo de interagir e de participar do método de aprender a incorporar de maneira significativa 

as experiências realizadas no âmbito escolar. Segundo Moran (1999, p. 1) 

  

Aprender depende também do aluno, de que ele esteja pronto, maduro, 

para incorporar a real significação que essa informação tem para ele, 

para incorporá-la vivencialmente, emocionalmente. Enquanto a 

informação não fizer parte do contexto pessoal - intelectual e emocional 

- não se tornará verdadeiramente significativa, não será aprendida 

verdadeiramente. 

 

Assim, a responsabilidade do ensino não está pautada só na figura da professora, 

mas também do aluno e da aluna que precisam embarcar nesse processo de obtenção de 

conhecimentos para a incorporação de novas aprendizagens.   

3.1 O uso do vídeo nas narrativas do fotofilme  

 

No contexto sociocultural atual, a mediação pelas tecnologias digitais perpassa a 

maioria das nossas relações em sociedade, deste modo, a análise das TIC é fundante para a 

percepção da realidade que vivemos e de como estas tecnologias são fomentadoras de uma 

nova tradição nos processos de formação, informação e de aprendizagem. 

Para realização da narrativa do fotofilme, foi necessário o uso da câmera de celular, 

envolvendo a criação e interação com o uso deste recurso que é muito apreciado no cotidiano. 

 
54 Prática também experimentada em sala de aula, mas que não trataremos nesta comunicação. 
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Nesse sentido, o uso das tecnologias na escola tem sido bastante discutido nos 

últimos anos, pois a ideia vem alterando comportamentos e conceitos sobre as relações 

humanas, sobretudo, na área da educação, devido às novas exigências sobre os métodos de 

trabalho do docente para atender o discente frente às inovações tecnológicas com o intuito de 

enriquecer e colaborar para o ensino-aprendizagem de maneira mais significativa e dinâmica 

dando ao aluno a oportunidade de ser o protagonista de sua aprendizagem. Para tanto, não 

basta apenas dispor só de recursos como livros didáticos ou ambientes virtuais, e não possuir 

uma objetividade ou planejamento com os mesmos. Haja vista que a sociedade passa por 

momentos de transformações constantes, sendo que essas transformações ocorrem, em parte, 

devido às novas tecnologias que possibilitam a adequação do contexto do processo de 

aprendizagem às diversidades em sala de aula. Nesse caminho, cabe ao professor saber mediar 

esses recursos. 

Faz-se necessário compreender que a TIC tem contribuído significativamente para a 

educação como um instrumento facilitador da aprendizagem e que o uso da fotografia através 

do celular para produção do vídeo reflete uma aprendizagem prazerosa, já que é um recurso 

que faz parte do dia a dia dos alunos. Por isso também, a escolha do fotofilme, considerando a 

proximidade dos alunos e alunas com a produção de fotos e vídeos por meio dos aparelhos 

celulares. São considerados fotofilmes, curtas ou longa-metragens feitos puramente de 

animações das fotografias. Para o trabalho, partimos, inicialmente, da noção de fotografia por 

Dubois:  

 

A foto não é apenas imagem (o produto de uma técnica e de uma ação, o 

resultado de um fazer e de um saber-fazer, uma representação de papel que se 

olha simplesmente em sua clausura de objeto finito), é também, em primeiro 

lugar um verdadeiro ato icônico, uma imagem (...) algo que não se pode 

conceber fora de suas circunstâncias, (...) inclui também o ato de sua recepção 

e de sua contemplação. (2011, p.15). 

 

A fotografia oferece ao aluno/aluna não só um modo de registro, pois, inclui o ato 

da recepção e de sua contemplação.  Através dos filmes possibilita a produção sequenciada de 

fotos concebidas em seu cotidiano. Vejamos algumas fotografias utilizadas para os fotofilmes 

em diálogo com o cotidiano dos alunos e alunas: 
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Figura 4. Foto filme A Trilha. Arquivo da autora 

 
Figura 5. Fotofilme The Assasin of IFMA 

 

 

Figura 6. Fotofilme Alice e o pé de jambo. Arquivo da autora 



 

 

219 

Para a prática do fotofilme em sala de aula, com alunos e alunas do curso de Jogos Digitais, 

foram utilizados os métodos fotográficos, tais como: o uso do modo “Retrato” que traz um efeito 

de profundidade e desfoque; o “Panning”, que traz a impressão de movimento com a imagem 

central imóvel e o “contra luz”, que traz uma imagem com muito contraste entre a luz e sombra.  

Entre as etapas para a experiência artística destacam-se: pesquisa bibliográfica com debates em 

sala; apreciação de fotofilmes no youtube; divisão da turma para execução de atividades em 

grupos; criação de um roteiro com temática livre e produção do fotofilme a partir das escolhas 

dos temas, capturação das fotos com o uso do celular, escolha de um programa para a realização 

do fotofilme - os selecionados foram Filmora, Filmadora go, Lomotif – e colagem das fotos no 

programa selecionado finalizando assim o fotofilme55. As narrativas dos alunos sobre a 

realização da prática colocam em discussão os impactos do uso das tecnologias em sala de aula; 

a inter-relação entre mídias e representação; percepção da realidade por meio do fazer artístico. 

Segue algumas dessas afirmativas: 

A experiência na realização do fotofilme foi extremamente impactante. Perceber 

o quanto estamos ligados a momentos que são capturados com a velocidade 

da luz, tudo isso nos fez parar e conversar sobre o fato de como os momentos 

passam rápidos e como deveríamos aproveitá-los. A utilização de fotos foi 

essencial, pois deveríamos passar nelas, apenas a verdade dos fatos e as vezes 

nós, integrantes do grupo, postávamos fotos de momentos "felizes", mas que 

nossa realidade não era a de felicidade, mas a de mascarar o quão ruim 

estávamos. Com o fotofilme aprendemos a valorizar os momentos, cada ação. 

Aprendemos a avaliar melhor as coisas e com certeza, trouxemos mais arte para 

dentro de nós. (ALUNO 1. JOGOS DIGITAIS)  

(...) Foi espetacular, pois utilizamos a tenologia na arte com um trabalho 

divertido, que trouxe uma experiência nova, pois nunca tinhamos feito algo 

assim. As aulas se tornaram mais dinâmicas, favorendo o interesse dos alunos 

a interagir melhor com os conteúdos. (ALUNO 2. JOGOS DIGITAIS) 

Diante das experiências vivenciadas, entendemos que nada adianta a disponibilização de 

recursos tecnológicos se não houver o mínimo de preparação dos facilitadores da 

aprendizagem.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
55 Para apreciar melhor essa prática acesse os links: https://youtu.be/wseDwChcWh0 - Man Down; 

https://youtu.be/zvHY6uj5TTA - The Assasin of IFMA; https://youtu.be/wwGMwiNKJjo - A Trilha; 

https://youtu.be/xT_KdSWwGjo - 5 Cabaços no Shopping; https://youtu.be/oVJ2WKLtmdk - O Assasinato 

https://youtu.be/zvHY6uj5TTA%20-%20The
https://youtu.be/wwGMwiNKJjo
https://youtu.be/xT_KdSWwGjo
https://youtu.be/oVJ2WKLtmdk
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Com esta comunicação, vimos reafirmar a importância de integrar conhecimentos 

do componente curricular Arte articulados com o uso das TIC para a prática da experiência 

artística em sala de aula, com a possibilidade de pesquisas bibligráficas sobre a arte e tecnologia 

com recorte para o fotofilme, que trouxe uma ressignificação para a aprendizagem em arte com 

a participação de todos e de todas. 

Os discentes que participaram das atividades, inicialmente com a utilização do vídeo 

registro, puderam reconhecer possibilidades criativas que alteraram a funcionalidade do celular: 

de uma ferramenta avaliativa, a partir dos rastros registrados em vídeo, para a experiência 

artística da criação por meio da técnica do fotofilme, contribuindo efetivamente para a 

construção do saber em Arte/Teatro de maneira positiva e interativa. 

A contribuição da tecnologia para a construção do saber no processo de 

ensino e aprendizagem em arte é fundamental e para a obtenção de um processo 

exitoso, entra em cena o/a professor/a que pesquisa e elabora meios para utilizar a 

tecnologia em sala de aula de forma integrada com os conteúdos da linguagem artística, 

construindo e reconstruindo novas maneiras de ensinar. 

Consideramos que a inserção das TIC nas aulas de Arte/Teatro é uma 

importante ferramenta para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, 

gerando   resultados positivos, entretanto, toda nova tecnologia para ser utilizada com 

desenvoltura e naturalidade requer um processo de entendimento e de apropriação. 
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Resumo:Atualmente vive-se em uma sociedade onde há um grande avanço tecnológico 

em diversas áreas, e a educação não pode ficar de fora desta modernidade, desta forma 

surge a necessidade de criar-se novas ferramentas para o ensino que englobe todos os 

tipos de alunos. Diante disto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar o 

protótipo de um jogo sério baseado nos eixos temáticos da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) que trata de conteúdos relacionados com a educação ambiental. A 

realização deste projeto tem por finalidade conscientizar as crianças e jovens sobre os 

problemas ambientais, além de alertá-los sobre a importância de se preservar a 

natureza. 

Palavras-chave: Jogos Sérios; Tecnologia; Protótipo; Educação Ambiental; BNCC. 

 

Abstract: Nowadays, we live in a society where there is a great technological advance in 

several areas, and Education can’t be left out of this modernity, in this way there is a 

need to create new teaching tools that encompass all types of students. In view of this, 

the present work aims to present the prototype of a serious game based on the thematic 

axes of the National Curricular Common Base (BNCC) that deals with contents related 

to Environmental Education. The purpose of this project is to make children and young 

people aware of environmental problems, as well as to alert them to the importance of 

preserving nature. 
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INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A escola deve proporcionar ao estudante uma compreensão de que este, é um agente 

modificador e transformador, podendo assim, intervir nas mudanças ambientais. Além de 

despertar o interesse nesse aluno para que busque modificar sua concepção com relação a 

exploração dos recursos oferecidos pela natureza, para que atinja o equilíbrio entre o meio 

ambiente e o homem.  Segundo a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, no seu artigo 5º, inciso 

III referente aos objetivos na educação ambiental, são necessários “o estímulo e o fortalecimento 

de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social” (BRASIL, 1999).   

Os jogos educacionais também conhecidos como jogos sérios, são desenvolvidos com o 

objetivo de incentivar a aprendizagem de determinados conteúdos por meio do 

entretenimento. Pois, de acordo com Soares (2012) os jogos sérios podem trazer inúmeros 

benefícios para o processo de ensino-aprendizagem como: efeito motivador, facilitador de 

aprendizagem, desenvolvimento de habilidades cognitivas, aprendizagem por descoberta, 

experiência de novas identidades e comportamento especialista.  

Para embasar-se sobre a construção dos temas, bem como os conteúdos presentes no jogo, 

buscou-se analisar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que é o “[...] documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica 

[...]” (BRASIL, 2018,  p. 07). 

Desta forma, tem-se por objetivo desenvolver um protótipo de um jogo sério envolvendo a 

temática educação ambiental, baseado na BNCC. Segundo Sommerville (2011, p. 30) “um 

protótipo é uma versão inicial de um sistema de software, usado para demonstrar conceitos, 

experimentar opções de projeto e descobrir mais sobre o problema e suas possíveis soluções”. 

Portanto, busca-se fomentar a utilização de jogos sérios atrelados a educação ambiental, com 

a finalidade de tornar o ensino-aprendizagem dos conteúdos relacionados ao meio ambiente, 

mais próximo da realidade do estudante e de acordo com o conjunto de saberes necessários 

para o ensino básico. 

Este trabalho organiza-se da seguinte forma: seguindo esta seção introdutória, a seção 2, que 

refere-se ao levantamento bibliográfico sobre os principais temas que serão abordados neste 

trabalho importância; na seção 3, são descritos os trabalhos relacionados a proposta deste 

artigo; na seção 4, são apresentadas as abordagens metodológicas que foram utilizadas; na 

seção 5 são apresentados os resultados obtidos com a execução deste projeto, e para finalizar, 

na seção 6 são apresentadas as considerações finais.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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A seguir será apresentado a fundamentação teórica utilizada como embasamento para a 

realização deste trabalho, destacando os principais conceitos envolvendo os jogos sérios, a 

educação ambiental e a BNCC. 

 

2.1 A utilização de jogos sérios no processo de ensino-aprendizagem 

 

Devido a evolução das tecnologias digitais na sociedade e a crescente necessidade de 

desenvolver a aprendizagem dos alunos, as escolas tendem a buscar maneiras de aproximar 

essas tecnologias com a realidade escolar. Uma forma de alcançar esse objetivo é a utilização 

de jogos sérios que podem ser utilizados como estratégia pedagógica para a construção de 

novos conhecimentos (LIMEIRA; ROSA; PINHO, 2015, p. 399). 

Os jogos estão presentes há anos na sociedade como ferramenta lúdica para crianças e 

adolescentes, mas alguns anos atrás passaram a ser utilizados intencionalmente para o 

ensino. Quando são desenvolvidos como ferramentas tecnológicas tendo como 

objetivo a aprendizagem de conceitos, habilidades, técnicas e aprimoramento, são 

conhecidos como jogos sérios (CHIARATO et al., 2018). 

Os jogos sérios têm como objetivo melhorar alguns aspectos específicos da aprendizagem e 

podem ser usados em todos os níveis da educação e em todos os tipos de escolas. Este tipo de 

jogos são produtos bastante complexos e atrativos da nova sociedade das tecnologias digitais, 

pois são utilizados como instrumento de reflexão acerca dos acontecimentos atuais (MARQUES, 

2013).  

 

2.2 Base Nacional Comum Curricular 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é considerada um documento normativo, sendo 

assim, este documento funciona como uma referência nacional possibilitando a elaboração de 

currículos dos sistemas educacionais das redes de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e ainda engloba as propostas pedagógicas das instituições de ensino. Desta forma, 

a BNCC: 

 

 [...] integra a política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o 

alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e 

municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de 

conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada 

para o pleno desenvolvimento da educação (BRASIL, 2018, p. 08). 

 

A base, ao explicitar as aprendizagens essenciais para a formação do aluno possibilita a 

educação mais igualitária, tornando as habilidades comuns a todos os educandos da educação 
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básica, entretanto estas habilidades devem ser exploradas levando em consideração as 

singularidades de cada região (BRASIL, 2018).  

 

2.3 Educação Ambiental   

 

A educação ambiental, tem como foco conscientizar as pessoas sobre o seu papel na 

sociedade, em relação a preservação da natureza e a interação do homem com ela. Segundo 

Silva e Grzebieluka  (2015), a presença de temas sobre o meio ambiente tem que ser presente 

nas escolas, pois os alunos devem observar a conservação do meio ambiente como 

responsabilidade de cada um, além de promover a conscientização acerca de determinados 

valores, visando compreender que o meio ambiente é um espaço comum, e que deve ser 

respeitado e preservado.  

Entende-se que a educação ambiental não é apenas de responsabilidade da escola, já que todos 

os seres humanos são responsáveis pela preservação do meio ambiente, entretanto no ambiente 

escolar, independentemente de sua disciplina é recomendado aos professores reforçar e ensinar 

atitudes positivas sobre a conservação do planeta. Uma vez que, de acordo com a Lei nº 9.795, 

artigo 4º e inciso III, a educação formal deve trabalhar “o pluralismo de ideais e concepções 

pedagógicas, na perspectiva da Inter, multi e transdisciplinaridade” (BRASIL, 1999).  

Além disso, a educação ambiental deve buscar favorecer e proporcionar possibilidades de se 

constituir coletivamente uma aliança entre os seres humanos e a natureza, possibilitando assim, 

a todas as espécies biológicas a sua convivência e sobrevivência com dignidade, pois os 

problemas ambientais foram criados por homens e mulheres, e a partir deles deverá sair a 

solução (REIGOTA, 2017). 

 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Com a crescente necessidade de inovação das práticas pedagógicas, o desenvolvimento de 

jogos educacionais torna-se evidente pelos inúmeros trabalhos que são direcionados ao 

desenvolvimento ou sugestão de jogos com conteúdos relacionados ao meio ambiente. 

Brazão, Bentes e Nakayama (2010) em seu trabalho intitulado “Reciclique - Jogo 

Educacional sobre Reciclagem de Resíduos Sólidos desenvolvido numa perspectiva 

pedagógica sobre o meio ambiente”, desenvolveram um jogo utilizando o programa 

Game Maker, denominado “Reciclique” que é voltado para a aprendizagem do processo 

de coleta seletiva. Tendo como propósito, a avaliação dos alunos quanto à usabilidade 

dele, além da estimação de pontos chaves de identificação, como cores, animações, 

sons etc. 

No trabalho de Nunes e Chaves (2016), há a elaboração, aplicação e avaliação de um jogo 

denominado “Ciano Quiz” para turmas de ensino médio. Este trabalho busca abordar conteúdos 
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relacionados ao meio ambiente e a saúde humana, visando o desenvolvimento da cidadania nos 

alunos. 

Skalee et al. (2017) desenvolveram um protótipo de jogo educacional digital – “Fredi no 

Mundo da Reciclagem”, para séries iniciais do Ensino Fundamental, com o objetivo de 

conscientizar as crianças sobre a importância da reciclagem no dia a dia, dentro do 

contexto da educação ambiental. 

Apesar de existirem alguns trabalhos com o objetivo de desenvolver jogos sobre a 

educação ambiental, este trabalho tem como diferencial a aproximação da realidade do 

aluno, buscando enfatizar a região amazônica, bem como a análise da BNCC utilizada 

para a definição dos temas. Além disso, por se tratar de um jogo sério onde o objetivo 

é proporcionar uma aprendizagem de forma divertida, busca aliar os conteúdos 

relacionados a educação ambiental com a ludicidade, pelo fato de conciliar outros tipos 

de jogos.  

 

METODOLOGIA 

Para a elaboração deste trabalho utilizou-se três etapas, sendo elas: o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação do protótipo criado. Estas etapas podem ser visualizadas 

na Figura 1. 

 
Figura 7 - Metodologia utilizada 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Na etapa de planejamento, foi realizado o levantamento bibliográfico objetivando 

verificar as informações que seriam relevantes para a pesquisa, voltando-se assim para 

documentos que corroborassem a utilização de tecnologias digitais em sala de aula. 

Nesta fase, ainda ocorreu a análise da BNCC para embasar os temas que deveriam estar 

presentes no jogo. Logo em seguida ocorreu o processo levantamento de requisitos 

funcionais para o desenvolvimento do protótipo.  

Para a fase de desenvolvimento, realizou-se o designe das interfaces do jogo utilizando 

as funcionalidades do motor de jogos Unity 3D, que satisfazem a necessidade de criação 

de um protótipo. Nesta fase, objetivou-se levar ao usuário uma aparência agradável e 

que remetesse a temática ambiental. 

Na última fase, ocorreu a avaliação do protótipo para que educadores da área de 

ciências da natureza e educação ambiental pudessem validar a aplicação e assim realizar 

as alterações necessárias para o refinamento da aplicação. 

 

RESULTADOS 

 

A realização deste projeto iniciou-se por meio da análise da BNCC, este documento norteador 

serviu de base para que possam ser criados os currículos da educação básica, desta forma, é de 

fundamental importância para a construção dos saberes necessários na formação inicial dos 

alunos de ensino infantil, fundamental e médio.  Este documento contempla as competências e 

habilidades que os professores deverão desenvolver diariamente com os alunos durante a 

educação de nível básico.  

Para este projeto, o foco seria a utilização de conteúdos relacionados a educação ambiental, 

então buscou-se na BNCC informações sobre esta temática e assim como outros conteúdos, é 

considerado um tema contemporâneo e deve ser trabalhado de forma transversal, ou seja, não 

necessariamente deve possuir uma disciplina específica. 

Com esta informação, realizou-se uma leitura dos capítulos iniciais, sobre o documento 

norteador e logo após esta introdução, buscou-se identificar nas disciplinas a que mais 

contemplaria abertura para trabalhar a temática relacionada a educação ambiental. Com isso, 

optou-se por trabalhar, neste primeiro momento, os eixos temáticos da BNCC relacionados a 

Ciências da Natureza, pois esta disciplina apresenta a maior quantidade de conteúdos 

relacionados a educação ambiental.  

Após a delimitação da disciplina, optou-se por realizar a análise somente no ensino fundamental 

menor, que inicia no 1° ano e finaliza no 5° ano. A partir de então foi realizada uma análise sobre 

os conteúdos para definir os temas que deveriam ser abordados no jogo, como pode ser visto 

no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Relação das habilidades da BNCC com os conteúdos do projeto 

Ano 

letivo 

Unidade 

temática 

da BNCC  

Habilidade 

Tema 

proposto 

ao jogo  

1° ano 
Matéria e 

energia 

Comparar características de diferentes materiais 

presentes em objetos de uso cotidiano, 

discutindo sua origem, os modos como são 

descartados e como podem ser usados de forma 

mais consciente. 

LIXO 

2° ano 
Matéria e 

energia 

Identificar de que materiais (metais, madeira, 

vidro etc.) são feitos os objetos que fazem parte 

da vida cotidiana, como esses objetos são 

utilizados e com quais materiais eram 

produzidos no passado. 

LIXO 

2° ano 
Vida e 

evolução 

Descrever características de plantas e animais 

(tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se 

desenvolvem etc.) que fazem parte de seu 

cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que 

eles vivem. 

PLANTAS E 

ANIMAIS 

Investigar a importância da água e da luz para a 

manutenção da vida de plantas em geral. 

ÁGUA E 

PLANTAS 

Identificar as principais partes de uma planta 

(raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a função 

desempenhada por cada uma delas, e analisar as 

relações entre as plantas, o ambiente e os 

demais seres vivos. 

PLANTAS 

3° ano 
Vida e 

evolução 

Identificar características sobre o modo de vida 

(o que comem, como se reproduzem, como se 

deslocam etc.) dos animais mais comuns no 

ambiente próximo. 

ANIMAIS 

Descrever e comunicar as alterações que 

ocorrem desde o nascimento em animais de 

diferentes meios terrestres ou aquáticos, 

inclusive o homem. 

Comparar alguns animais e organizar grupos 

com base em características externas comuns 

(presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, 

antenas, patas etc.). 
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Ano 

letivo 

Unidade 

temática 

da BNCC  

Habilidade 

Tema 

proposto 

ao jogo  

4° ano 

 

Vida e 

evolução 

 

Analisar e construir cadeias alimentares simples, 

reconhecendo a posição ocupada pelos seres 

vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte 

primária de energia na produção de alimentos. 

ANIMAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matéria e 

energia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de 

estado físico da água para explicar o ciclo 

hidrológico e analisar suas implicações na 

agricultura, no clima, na geração de energia 

elétrica, no provimento de água potável e no 

equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou 

locais). 

ÁGUA 

Selecionar argumentos que justifiquem a 

importância da cobertura vegetal para a 

manutenção do ciclo da água, a conservação dos 

solos, dos cursos de água e da qualidade doar 

atmosférico. 

 

PLANTAS E 

ÁGUA 

Identificar os principais usos da água e de outros 

materiais nas atividades cotidianas para discutir 

e propor formas sustentáveis de utilização 

desses recursos. 

ÁGUA 

Construir propostas coletivas para um consumo 

mais consciente e criar soluções tecnológicas 

para o descarte adequado e a reutilização ou 

reciclagem de materiais consumidos na escola 

e/ou na vida cotidiana. 

LIXO 

Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 

 

Por meio deste quadro buscou-se relacionar as unidades a serem estudadas e as habilidades, 

com os temas propostos, dividindo assim cada unidade temática de acordo com as 

características de cada tema, desta forma pôde-se notar que uma unidade temática pode estar 

associada a mais de uma habilidade, e que uma habilidade pode se relacionar com mais de um 

tema do jogo. Após a identificação das temáticas que deveriam estar presentes no jogo sério, 

realizou-se as etapas do desenvolvimento do protótipo, que estão elencadas na figura 2. 
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Figura 8 - Etapas da prototipagem 

 
Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 

Como pode ser visto na figura 2, para realização da prototipagem do jogo foi seguido três 

etapas que foram fundamentais para a sua construção. Sendo este processo iniciado pela 

elicitação de requisitos funcionais para a elaboração do protótipo, posteriormente realizou-se o 

desenvolvimento do mesmo e para finalizar ocorreu a avaliação e o refinamento deste protótipo.  

 

5.1 Elicitação de requisitos 

 

Em concordância com a figura acima, realizou-se a elicitação de requisitos. Para que fosse 

possível descobrir os requisitos, utilizou-se duas técnicas de levantamentos de requisitos, a 

primeira consiste na análise documental por meio da análise da BNCC e a segunda refere-se a 

entrevistas do tipo aberta com professores da área.  

Para realização das entrevistas contou-se com a participação de quatro professores, sendo que 

dois lecionam a disciplina de ciências da natureza na educação básica e dois ministram 

disciplinas relacionadas a educação ambiental no ensino superior. A participação destes 

docentes proporcionou a identificação das necessidades de um professor da educação básica e 

as considerações dos docentes da educação superior permitiu vislumbrar as possibilidades de 

ensino de um jogo com a temática ambiental. Desta forma, as entrevistas possibilitaram a 

elaboração da lista de requisitos que pode ser visualizada no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Requisitos funcionais do jogo 

ID Descrição 

RF01 Ao executar o jogo, o usuário deve visualizar uma mensagem de bem-vindo. 

RF02 O jogo deve permitir ao usuário zerar o progresso das atividades que foram 

realizadas no jogo. 

RF03 O usuário poderá alterar as configurações da música de fundo do jogo. 

RF04 O usuário terá a possibilidade de alterar os efeitos sonoros dos botões. 

RF05 O jogo deve possuir quatro temas sendo eles: Lixo, Água, Animais e Plantas. 

RF06 Ao selecionar o tema, o jogo deve exibir um texto informativo relacionado 

ao mesmo. 

Elicitação de requisitos Desenvolvimento do 
protótipo Avaliação e Refinamento
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RF07 

Para cada tema presente no jogo será disponibilizado três tipos de jogos, 

sendo eles: Quiz, Quebra-Cabeça e Desafio. 

 

RF08 

Somente no tipo de jogo Quiz, serão disponibilizados os seguintes níveis de 

dificuldade: Fácil, Médio e Avançado. 

 

 

RF09 

Para cada nível de dificuldade apresentados no tipo de jogo quiz, serão 

cadastradas cinco perguntas. No nível fácil as perguntas terão duas opções 

de respostas, logo em seguida no nível médio terão quatro opções de 

respostas, sendo estas por meio de imagens e no nível avançado serão 

perguntas com três alternativas. 

 

RF10 

Ao finalizar as atividades em cada nível ou tipo de jogo, o sistema deve exibir 

um painel contendo quantidade de perguntas que acertou, as estrelas 

correspondentes a sua média e uma mensagem. 

RF11 O jogo deve permitir ao usuário a possibilidade de avançar e retornar as 

telas, assim como voltar aos níveis de dificuldade e aos temas. 

RF12 O Jogo deve possuir a opção de sair da aplicação. 

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 

Vale ressaltar que ao realizar as entrevistas, os temas que foram identificados na BNCC foram 

reafirmados pelos educadores, visto que em concordância com o que a base nos informa sobre 

os temas que devem ser trabalhos do 1° ao 5° ano do ensino fundamental menor, os professores 

entrevistados já estão incluindo os temas água, animais, plantas e lixo ao longo destes anos 

letivos.  

 

Desenvolvimento do Protótipo 

 

Inicialmente foi criado um protótipo de tela para o pré-título, Figura 3 - A e para a tela inicial, 

representado na Figura 3 - B. Sendo estas desenvolvidas com o auxílio da ferramenta Unity 3D, 

nesta fase criou-se a versão inicial do protótipo a partir dos requisitos levantados. 

 
Figura 9  - Protótipos de tela 

(A) Pré-título                                                         (B) Inicial 
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Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 

O objetivo foi evidenciar os animais e a natureza de maneira geral, para enfatizar a importância 

dos mesmos para o planeta. A partir deste momento buscou-se encontrar imagens que 

pudessem representar esses aspectos que são relacionados a educação ambiental, para assim 

chamar a atenção dos alunos e compreende-se a finalidade do jogo. Como pode ser visto na 

Figura 4. 

 
Figura 10 - Protótipo da tela de temas 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 

Após a criação deste protótipo, consultou-se os professores da área para a validação do mesmo, 

visto que esta etapa é de grande relevância para analisar se o jogo atende as necessidades do 

usuário. 

 

5.2 Avaliação e Refinamento 

 

Após o protótipo ser avaliado por professores da área, foi sugerido que as imagens fossem 

focadas mais no aspecto regional corroborando a ideia advinda da BNCC que retrata a 

necessidade desses aspectos, ou seja, buscar colocar apenas os animais que representassem a 
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região, pois desta forma os alunos teriam mais afinidade com as espécies, além de aproximar o 

jogo com a realidade em que os alunos estão inseridos. Como pode ser visto na Figura 5. 

 
Figura 11 - Novas telas de início 

(A) Pré-título                                                              (B) Inicial 

   
Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 

A Figura 5 - A, representa a tela de pré-título modificada de acordo com as orientações dos 

professores da área que contribuíram para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da interface. 

Esta tela é utilizada como abertura do jogo, ou seja, é a primeira a ser apresentada após a 

inicialização do jogo, nela aparece um animal regional juntamente com o nome do jogo, após 

isto aparece a tela inicial sendo esta apresentada na Figura 5 - B.  

Na tela inicial está contida as configurações do jogo, onde o usuário tem a opção de desligar 

ou ajustar o volume da música e dos efeitos do jogo, além da opção “zerar todo o progresso do 

jogo”, que permite ao usuário apagar todos os resultados obtidos anteriormente. Além disso, 

possui o botão “play”, que possibilita ao usuário entrar no jogo, sendo este direcionado para os 

temas disponíveis, exposto na Figura 6. 

 
Figura 12 - Nova tela de temas 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores. 
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Como demostrado por meio do referencial teórico, a BNCC possui em sua proposta o 

atendimento das peculiariedades regionais para a formação do cidadão. Desta forma, ao 

relacionar a base com o jogo sério levou-se em consideração a região geográfica dos 

estudantes, que estão localizados em uma região amazônica e as questões ambientais que são 

presentes no seu dia-a-dia.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este projeto demonstrou o desenvolvimento de um protótipo de um jogo sério sobre a 

educação ambiental que se iniciou por meio do levantamento de referencial teórico, além disso 

foi realizado uma análise da BNCC, verificando os eixos temáticos da disciplina de Ciências da 

Natureza.  

O objetivo deste jogo é conscientizar os alunos sobre a importância de cuidar e preservar o 

meio ambiente, além de alertá-los sobre as consequências e desastres causados pela ação 

humana na natureza. Como resultados obtidos pode-se destacar a relação da BNCC com os 

temas a serem implementados no jogo, a lista de requisitos e os protótipos de tela elaborados, 

bem como sua avaliação por professores da área.   

Destaca-se ainda, o crescimento pessoal que foi sendo desenvolvido ao longo deste trabalho. 

O comprometimento, trabalho em equipe e humildade em reconhecer os erros foram 

fundamentais para alcançar os objetivos propostos. Como trabalhos futuros busca-se 

desenvolver o jogo baseado nas definições apresentadas, aplicá-lo no ambiente escolar e avaliar 

a experiência dos usuários, permitindo assim futura disponibilização do jogo para os 

interessados. 
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Resumo:  O presente trabalho tem como proposta analisar como a sala de aula invertida pode 

contribuir no processo de ensino-aprendizagem na formação integral ou omnilateral dos 

discentes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Busca-se também 

fazer um contraponto entre os modelos tradicionais de ensino e as metodologias ativas e 

levantar reflexões quanto ao uso da sala de aula invertida, com ênfase nos benefícios e desafios 

encontrados tanto para o professor quanto para o discente. Para tanto, utiliza-se para 

metodologia exploratória e revisão bibliográfica.  

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica; Metodologias ativas; Sala de Aula 

Invertida; Formação integral; Institutos Federais. 

 

 

Abstract: This paper’s aim is to analyze how flipped classroom can contribute to the teaching-

learning process in the integral and omnilateral formation of students in Federal Network of 

Professional and Technological Education. It also seeks to contrast the traditional models of 

teaching and the active learning methodologies as well as bring reflections about the use of 

flipped classroom, emphasizing the benefits and challenges found not only for the teacher but 

also for the student. Thus, an exploratory methodology and bibliographical review were used. 

 

Keywords: Vocational Education; Active Learning Methodologies; Flipped Classroom; Integral 

Formation; Federal Institutes. 
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1 INTRODUÇÃO  

Nossos tempos assistem a uma transformação cada vez mais veloz nas formas de se comunicar. 

Com a evolução dos meios de comunicação, as relações humanas e o modo como a 

humanidade constrói conhecimentos vai também se transformando, com um consequente 

predomínio das tecnologias digitais como ferramentas de mediação entre os indivíduos e destes 

com a informação. Hoje, é difícil imaginar a vida sem internet, computadores, smartphones e 

todos os eletrônicos que tomaram um espaço essencial em nossas vidas. Braga (2013) nos diz 

que: 

[...] o avanço da tecnologia digital (notebooks, celulares, ipads e redes sem fio, 

entre outros) conferiu maior portabilidade às TIC, tornando as práticas de 

comunicação em meio digital cada vez mais presentes em contextos sociais 

formais e informais. (BRAGA, 2013, p. 77) 

 

Esse cenário de transformações tecnológicas implica também mudanças nos processos 

educacionais. A questão da tecnologia nos sistemas de ensino tem se tornado cada vez mais 

objeto de discussão, seja no ambiente acadêmico ou no ambiente escolar, acerca das 

potencialidades e limites dos recursos tecnológicos como estratégias de ensino-aprendizagem. 

Frente a essa realidade, cabe o seguinte questionamento: qual o papel da escola da escola hoje? 

Embora as novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) tenham assumido certo 

protagonismo na assimilação de informações e na construção do conhecimento, tal mudança 

não afasta ou diminui o importante papel que a escola exerce no desenvolvimento e formação 

do indivíduo em suas múltiplas dimensões: cultural, política, cidadã, social, histórica, entre 

outras. 

Dessa forma, um dos desafios para o espaço escolar é apropriar-se das novas tecnologias como 

mecanismos de auxílio ao processo ensino-aprendizagem, capazes de instigar a curiosidade e o 

interesse dos estudantes pelas atividades desenvolvidas na escola. O uso das novas tecnologias 

aproxima a vida do estudante ao mundo da escola, já que hoje a presença desses meios se 

tornou praticamente ubíqua, preenchendo boa parte do dia das pessoas. Fazer uso correto delas 

possibilita que educador e educando tornem-se fontes do saber, ouvintes, emissores, 

produtores e irradiadores de uma nova maneira de fazer educação.  

Isso tem exigido do professor um novo posicionamento neste cenário, em que não pode ter as 

tecnologias digitais como inimiga, mas como aliada, utilizando-a de forma positiva, com a 

possibilidade de sair de metodologias tradicionais, como aulas expositivas, e explorar novas 

formas de trabalhar os conteúdos, colocando o discente para atuar como agente ativo e 

participativo da aprendizagem. 

O estudo aqui sugerido se propõe a estudar a sala de aula invertida como metodologia ativa e 

as contribuições no processo de ensino-aprendizagem na formação integral ou omnilateral na 

Educação Profissional e Tecnológica da Rede Federal.  

Pretende-se levantar os aspectos da metodologia tradicional em contraponto com a 

metodologia ativa no processo ensino-aprendizagem, apontando-se os aspectos positivos e 
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desafios das duas metodologias. Busca-se também levantar reflexões quanto ao uso da sala de 

aula invertida, com ênfase nos benefícios e desafios encontrados tanto para o professor quanto 

para o discente. 

A partir da perspectiva que a educação integral busca a formação de agentes sociais 

transformadores, com pensamento crítico, surge a problematização: de que forma a sala de aula 

invertida pode contribuir para a educação integral na Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica? 

Para atingir os objetivos propostos a metodologia contempla pesquisa bibliográfica e 

exploratória, trazendo autores como Saviani (1999), Bergmann e Sams (2016), Ciavatta (2014), 

Valente (2014) e Araújo e Frigotto (2015). 

 

2 METODOLOGIA TRADICIONAL X METODOLOGIA ATIVA NO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM  

No ensino tradicional, visa-se a transmissão de conhecimento, conteúdos que são 

sistematizados e incorporados ao acervo da humanidade. Nesse cenário, o professor domina os 

conteúdos logicamente organizados e planejados para serem repassados aos discentes. O 

ensino tradicional caracteriza-se, portanto, pela transmissão dos conhecimentos (SAVIANI, 

1999).  

Na concepção de José Carlos Libâneo (1992), o método tradicional baseia-se na exposição 

verbal da matéria e/ou demonstração; tanto a exposição quanto a análise da matéria são feitas 

pelo professor; a ênfase dos exercícios na repetição de conceitos ou fórmulas e na memorização 

visa disciplinar a mente e formar hábitos. Os passos a serem observados são os seguintes: 

preparação, apresentação, associação, aplicação e generalização. 

Na metodologia ativa, os discentes têm acesso ao conteúdo online previamente, para ser 

estudado antes de frequentar a sala de aula. Quando se encontram no ambiente da sala de aula, 

os alunos podem tirar as dúvidas e, na sequência, o professor passa atividades práticas, como 

resolução de problemas, discussão em grupo ou em laboratório. Nesta metodologia o professor 

deixa de ser o detentor único do conhecimento para assumir o papel de facilitador, mediador e 

condutor. 

A Figura 1 explicita o papel do professor e as atividades realizadas na instituição e em casa no 

método tradicional e na sala na aula invertida: 
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Figura 1 – Comparação entre o Método tradicional e a Sala de aula invertida 

Fonte: Revista Ei! Ensino Inovativo, 2015. 

 

Berbel (2011) apresenta algumas possibilidades de metodologias ativas, tais como: a) estudo de 

caso – o aluno é levado a analisar um caso, real ou fictício, e a tomar decisões, que podem estar 

relacionadas a situações do mundo do trabalho; b) método de projetos - cujo objetivo é 

aproximar a escola do cotidiano do discente, levando-a a fazer pesquisas por meio de projetos 

e a aplicar os conteúdos escolares; c) aprendizagem baseada em problemas (em inglês, PBL – 

Problem Based Learning) – modalidade que estimula o aluno a buscar conhecimento e aprender 

conteúdos para a resolução de um problema proposto. Outra metodologia ativa proposta por 

Valente  

(2014) é a Sala de Aula Invertida (SAI), que será abordada no tópico seguinte. 

 

2.1 Sala de Aula Invertida  

A sala de aula invertida (SAI) – Flipped Classroom, em inglês – surgiu em 2007 da ideia de dois 

professores de Química de uma escola do Ensino Médio no estado do Colorado (EUA), Jonathan 

Bergmann e Aaron Sams (SOTA, 2016), de gravarem as aulas com slides que incluíam áudio com 
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as explicações da aula para deixarem disponíveis para os alunos que faltavam às aulas, em 

decorrência de práticas esportivas. Eles tomaram conhecimento do software de criação de vídeo 

por meio de um artigo e viram uma alternativa para resolver o problema dos alunos faltosos. 

Então, começaram a gravar as aulas e disponibilizá-las no YouTube (BERGMANN; SAMS, 2016). 

Valente (2014) afirma que na SAI os conteúdos são estudados online antes da aula. O tipo de 

material didático a ser utilizado, tanto para o estudo prévio quanto para as atividades em sala 

de aula, depende da proposta que o professor tem em mente. Assim, embora os vídeos sejam 

recursos bastante utilizados nessa metodologia, há outras possibilidades que podem ser 

adotadas, como animações ou simulações. “O que é tradicionalmente feito em sala de aula, 

agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é 

realizado em sala de aula” (BERGMANN; SAMS, 2016). Teixeira (2013) considera que a SAI não é 

uma metodologia nova que exige tecnologias digitais, mas acredita que o uso destas seja 

positivo, em razão das possibilidades pedagógicas que oferecem. 

Vídeos e videoaulas; podcast, vodcast e screencast; smartphones, tablets; questionários 

eletrônicos do tipo quiz; fóruns; wikis; cursos e objetos de aprendizagem; repositórios online, 

como Coursera e Khan Academy; plataformas de ensino como o AVA Moodle, entre outros são 

algumas das tecnologias que podem ser utilizadas no contexto educativo da metodologia SAI 

(SCHMITZ, 2016). 

Sota (2016) aponta alguns benefícios da SAI, tais como: a) favorecer a aprendizagem 

personalizada, à medida que se otimiza o tempo da aula para a construção de relacionamentos 

e desenvolvimento das competências metacognitiva, social e emocional; b) dar ao professor e 

ao aluno um feedback imediato do trabalho desenvolvido; c) oportunizar situações de 

colaboração e interação entre os discentes, permitindo aos que compreenderam o conteúdo 

ajudar os que apresentam dificuldade; d) desenvolver no estudante o senso de responsabilidade 

pelo seu aprendizado. 

A Sala de Aula Invertida acarreta uma mudança no papel do professor, que deixa de ser mero 

transmissor de informação e passa a exercer o papel de facilitador, de mediador pedagógico 

entre o aprendiz e a sua aprendizagem. Nesse sentido, a SAI não dispensa a presença do 

docente, que será responsável pelo planejamento das situações de aprendizagem, pela seleção 

e/ou produção dos materiais didáticos e pela avaliação do discente e, caso necessário, pelo 

replanejamento da aula. Vale ressaltar que as tecnologias digitais não substituem o professor, 

mas podem potencializar os resultados em termos de aprendizagem tão almejados no processo 

educacional. 

Bergmann e Sams relatam que quando apresentaram a SAI ao público que não cresceu no 

mundo digital, estes ficaram espantados. Mas ao apresentarem aos alunos ficaram surpresos 

com a espontaneidade com que a mudança foi recebida. E, depois de duas semanas, eles já 

estavam imersos no novo método de aprendizagem. “Esses alunos compreendem com 

naturalidade a aprendizagem digital. Para eles, o que fazemos é falar a língua deles” 

(BERGMANN; SAMS, 2016). 

A SAI exige posturas diferentes tanto de alunos como dos professores. Os professores têm que 

planejar bem suas aulas, inclusive na divisão de tempo de cada etapa. “Incentiva-se o professor 
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a “não dar aula” e sim, organizar sequências didáticas a refletir sobre os conteúdos [...]” (SUHR, 

2016). Por outro lado, o discente passa ser mais responsável pela aprendizagem, pois precisa 

acessar o material fornecido previamente à aula; porém, pode trabalhar no seu próprio ritmo. 

Na sala de aula tradicional a turma prossegue com ou sem os alunos que compreenderam; o 

ritmo da turma é definido pelo professor de acordo com o conteúdo do dia; geralmente o 

professor tem critério único para observação da compreensão; os alunos ficam mais 

interessados em tirar boas notas do que aprender e não há possibilidades de personalização. 

O modelo de aprendizagem para o domínio apresenta como benefícios: a criação uma maneira 

de personalizar e diferenciar com facilidade a sala de aula; desloca a aprendizagem para o centro 

da sala de aula; dá aos alunos feedback instantâneo e reduz a papelada do professor; oferece 

oportunidade para reaprenderem ou recuperarem a matéria; admite vários meios para a 

aprendizagem de conteúdo; oferece muitas chances de demonstrar a compreensão; muda o 

papel do professor (orientador); ensina aos alunos o valor da aprendizagem em vez de adestrá-

los no “jogo da escola” em tirar boas notas ao invés de aprender; é facilmente aplicado, 

replicado e personalizado; aumenta a interação face a face com o professor; reforça o 

engajamento de todos os alunos; torna as atividades práticas mais pessoais, as demonstrações 

produzidas pelos alunos mais envolventes e ajudam os professores a orientarem seus alunos 

(BERGMANN; SAMS, 2016). 

Apesar de ter muitos benefícios, a SAI apresenta desafios, como: necessidade de maior tempo 

para preparação das aulas; os alunos precisam ser preparados e orientados para o 

desenvolvimento da aula; resistência dos alunos ao novo método, distribuição dos materiais em 

vídeo; os alunos não assistirem aos vídeos em casa. 

Os autores Bergmann e Sams (2016) apresentam aos professores componentes importantes 

para contribuir com a eficácia da aula invertida, são eles: definição de objetivos de 

aprendizagem claros; determinação de quais desses objetivos se alcançam com mais eficácia 

por meio de pesquisas ou através de instrução direta; garantia aos alunos de acesso aos vídeos; 

desenvolvimento de atividades de aprendizagem cativantes a serem executadas em sala de aula; 

criação de várias versões de cada avaliação somativa para que os alunos demonstrem o domínio 

de cada objetivo de aprendizagem em determinada unidade de estudo. 

Após essa breve contextualização sobre o conceito e as características da Sala de Aula Invertida, 

será traçado um panorama sobre a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e de que modo a SAI pode se articular com a proposta de educação integral ou 

omnilateral dos Institutos Federais. 

 

3 A REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E A 

CRIAÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

Em 24 de abril de 2007, foi promulgado o Decreto nº 6.095, que estabeleceu as diretrizes para 

o processo de integração de instituições federais de educação tecnológica, para fins de 

constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), no âmbito da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O texto estabelece que o processo 

acontecerá mediante a agregação voluntária de Centros Federais de Educação Tecnológica – 
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CEFET, Escolas Técnicas Federais – ETF, Escolas Agrotécnicas Federais – EAF e Escolas Técnicas 

vinculadas às Universidades Federais, localizados em um mesmo Estado. Além disso, caracteriza 

os IFs como instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos às 

suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2007). 

O decreto preparou o terreno para a promulgação da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

que institucionalizou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O artigo 2º da lei reproduz a definição 

que já havia sido dada pelo decreto. Já o seu artigo 3º estabelece as seguintes finalidades e 

características para os IFs (BRASIL, 2008): 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo 

e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros 

de pessoal e os recursos de gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento 

dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no 

mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 

geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de 

espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 

ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e 

atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

  

O artigo 7º, inciso I, estabelece que um dos objetivos dos Institutos Federais é “ministrar 

educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados61, 

 
61 Os cursos técnicos podem ser desenvolvidos de forma articulada com o Ensino Médio ou serem 

subsequentes a ele. A forma articulada pode ocorrer integrada com o Ensino Médio, para aqueles 
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para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos” 

(Ibid.). E o artigo 8º determina que, em cada exercício, o Instituto Federal deverá garantir o 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender aos objetivos definidos no 

inciso I do caput do artigo 7º (BRASIL, 2008). 

A priorização da forma integrada em relação às demais – concomitante e subsequente ao Ensino 

médio – “evidencia a estratégia da Lei de criação dos Institutos Federais (IFs) no que diz respeito 

à vinculação entre desenvolvimento econômico e a elevação da escolarização dos jovens da 

classe trabalhadora [...]” (SANTOS; NADALETTI; SOARES, 2017, p. 90). A integração aparece como 

uma solução provisória para a superação da dualidade que historicamente vem marcando o 

Ensino Médio no Brasil, considerando-se também que a necessidade do trabalho faz parte da 

realidade de muitos estudantes brasileiros, o que dificulta a implementação efetiva da politecnia 

(Ibid.). 

De acordo com o documento Um novo modelo de Educação Profissional e Tecnológica: 

concepções e diretrizes, os Institutos Federais têm como foco a justiça social, a equidade, a 

competitividade econômica e a geração de novas tecnologias. Além disso, devem atuar em 

todos os níveis e modalidades da educação profissional, assumindo o compromisso com 

desenvolvimento integral do cidadão trabalhador (BRASIL, 2010). Nessa perspectiva, há, no 

âmbito da Educação profissional e tecnológica, uma nova proposta de formação assentada na 

ideia de integralidade; ou seja, a preocupação passa a não ser mais somente o desenvolvimento 

de habilidades e competências exigidas no mundo profissional, mas também a promoção de 

uma educação que considere o estudante/trabalhador em todas as suas dimensões – ética, 

estética, humana, política, cultural, dentre outras. 

  

3.1 Sala de aula invertida como possibilidade de formação integral ou omnilateral 

Os Institutos Federais se assentam em um novo paradigma de Educação profissional e 

tecnológica, que busca romper com uma formação meramente tecnicista – voltada para atender 

aos interesses imediatos do mercado de trabalho –, possibilitando ao discente uma formação 

integral, omnilateral ou politécnica. 

Os Institutos Federais [...] representam um importante desafio para a educação 

profissional e tecnológica, porquanto, ao se procurar romper com a tradicional 

missão de vincular essa modalidade da Educação às demandas exclusivas do 

mercado, entra em cena, a necessidade de construção de um novo paradigma 

para a mesma. Não se trata, nesta ótica, de preparar o cidadão ou a cidadã para 

servir aos exclusivos interesses do mercado, como foi a tônica ao longo da 

história da educação profissional, mas de qualificá-los e elevar o seu grau de 

 
estudantes que concluíram o ensino fundamental, ou concomitante com ele, para estudantes que irão 

iniciar ou estejam cursando o ensino médio. A oferta pode ser tanto na mesma escola quanto em 

instituições de ensino distintas. Pode, ainda, ser desenvolvida em regime de complementaridade, ou seja, 

concomitante na forma e integrado em projeto pedagógico conjunto. A forma subsequente destina-se a 

quem já concluiu o ensino médio (BRASIL, 2018). 
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escolarização, capitais imprescindíveis à efetiva participação na consolidação 

democrática do país. (PACHECO; PEREIRA; DOMINGOS SOBRINHO, 2009, p. 2) 

  

O conceito de formação integral/integrada não se limita apenas a uma forma de articulação 

entre o ensino médio e a educação profissional, mas consiste, sobretudo, num princípio 

pedagógico que busca superar a fragmentação do saber, promover a autonomia e emancipar 

os sujeitos das práticas pedagógicas, sobretudo alunos e professores (ARAUJO; FRIGOTTO, 

2015). 

Ciavatta (2014) entende que o termo “formação integrada” se relaciona com a luta pela 

superação do dualismo da educação e da sociedade brasileira, a divisão do trabalho, a dicotomia 

entre formação para o trabalho manual ou para o trabalho intelectual, e com a defesa da 

democracia e da escola pública. Não se trata somente de integrar o ensino médio à educação 

profissional, mas transformar essa etapa do ensino num processo formativo que integre as 

dimensões estruturantes da vida, trabalho, ciência e cultura, possibilitando novas condições de 

vida para os jovens e a superação das desigualdades entre as classes sociais (CIAVATTA; RAMOS, 

2012). Nessa perspectiva, a autora defende que o sentido de formação integrada ou o ensino 

médio integrado à educação profissional, sob uma base unitária de formação geral, é uma 

condição necessária para se fazer a travessia para a educação politécnica e omnilateral realizada 

pela escola unitária62. 

A Sala de Aula Invertida apresenta-se como uma possibilidade de efetivação da proposta de 

educação integral, visto que percebe o discente como protagonista no processo ensino-

aprendizagem. Cada vez mais os meios digitais servem como ferramentas para a construção do 

conhecimento e, nesse sentido, a sala de aula não representa mais o único espaço que 

oportuniza o aprendizado, mas que, para além disso, pode se ressignificar, proporcionando a 

sistematização do conhecimento em meio ao excesso de informações que vivenciamos nos dias 

atuais. 

Berbel (2011) destaca que o engajamento dos alunos em relação às novas aprendizagens é 

fundamental para o exercício de liberdade e autonomia na tomada de decisões, características 

que devem ser fomentadas na preparação para o mundo do trabalho. 

 
62 O conceito de escola unitária está presente em Gramsci e é uma alternativa à escola tradicional. O 

princípio educativo da escola unitária seria composto pela integração entre trabalho, ciência e cultura. De 

acordo com o autor, “Por isso, na escola unitária, a última fase deve ser concebida e organizada como a 

fase decisiva, na qual se tende a criar os valores fundamentais do ‘humanismo’, a autodisciplina intelectual 

e a autonomia moral necessárias a uma posterior especialização, seja ela de caráter científico (estudos 

universitários), seja de caráter imediatamente prático-produtivo (indústria, burocracia, comércio etc.). O 

estudo e o aprendizado dos métodos criativos na ciência e na vida devem começar nesta última fase da 

escola, não devendo mais ser um monopólio da universidade ou ser deixado ao acaso da vida prática: 

esta fase escolar já deve contribuir para desenvolver o elemento da responsabilidade autônoma dos 

indivíduos, deve ser uma escola criadora” (GRAMSCI, 2006, p. 39). 
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No enfoque da SAI, a sala de aula se torna um lugar dinâmico, de interação, de participação 

ativa, possibilitando atividades em grupo, trabalho cooperativo, debates, resolução de 

problemas e o desenvolvimento de projetos, e na qual o professor atua como mediador 

pedagógico (VALENTE, 2014). Dessa forma, o foco do processo ensino-aprendizagem deixa de 

ser a memorização de informações e torna-se um conhecimento ativo e reflexivo, que o discente 

relaciona com a realidade social, econômica, cultural e histórica em que está inserido. A partir 

daí, terá elementos para pensar a sociedade de forma crítica e transformá-la. 

Na perspectiva da integração, a utilidade dos conteúdos passa a ser concebida 

não na perspectiva imediata do mercado, mas tendo como referência a 

utilidade social, ou seja, os conteúdos são selecionados e organizados na 

medida de sua possibilidade de promover comportamentos que promovam o 

ser humano e instrumentalizem o reconhecimento da essência da sociedade e 

a sua transformação. Procura-se, com isto, formar o indivíduo em suas múltiplas 

capacidades: de trabalhar, de viver coletivamente e agir autonomamente sobre 

a realidade, contribuindo para a construção de uma sociabilidade de 

fraternidade e de justiça social. (ARAUJO; FRIGOTTO, 2015, p. 68) 

 

De acordo com o Relatório Flipped Classroom Field Guide, há quatro diretrizes básicas para 

inverter a sala de aula. São elas: 

1)   as atividades em sala de aula envolvem uma quantidade significativa de 

questionamento, resolução de problemas e de outras atividades de 

aprendizagem ativa, obrigando o aluno a recuperar, aplicar e ampliar o 

material aprendido online; 2) os alunos recebem feedback imediatamente 

após a realização das atividades presenciais; 3) os alunos são incentivados a 

participar das atividades online e das presenciais, sendo que elas são 

computadas na avaliação formal do aluno, ou seja, valem nota; 4) tanto o 

material a ser utilizado online quanto os ambientes de aprendizagem em 

sala de aula são altamente estruturados e bem planejados. (VALENTE, 2014, 

p. 86) 

  

Percebe-se, mais uma vez, que a Sala de Aula Invertida prioriza a aprendizagem ativa e, portanto, 

é fundamental que o discente desenvolva sua autonomia na forma de aprender, e que esses 

conhecimentos sejam mobilizados para a reflexão e para a resolução de problemas de modo 

colaborativo, na vivência com o(s) outro(s). 

O processo educacional e a formação para o mundo do trabalho perpassam necessariamente 

em nossos dias a inter-relação com as ferramentas tecnológicas. Hoje, o digital se revela como 

um mecanismo de acesso à cidadania e de garantia do sistema democrático. Por isso, o espaço 

escolar deve incluir as tecnologias de informação e comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem, levando o discente a ter uma visão crítica inclusive sobre essas próprias 

ferramentas. A SAI pode ser uma aliada na construção desse olhar, fazendo uso da tecnologia 

em prol do conhecimento. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Cada vez mais o ambiente acadêmico volta seu olhar para a análise do uso das TICs no processo 

ensino-aprendizagem, apontando suas possibilidades e limitações. Contudo, na literatura 

acadêmica, ainda se nota a existência de uma lacuna sobre pesquisas que investiguem a relação 

entre as metodologias ativas de ensino-aprendizagem e a formação integral ou omnilateral do 

discente. Nesse sentido, nosso propósito foi relacionar perspectivas teóricas sobre integralidade 

presentes nas bases conceituais da Educação profissional e tecnológica com a metodologia ativa 

Sala de Aula Invertida. 

A sala de aula invertida possibilita, além do conhecimento adquirido – que é construído por 

meio do entendimento e da compreensão, e não simplesmente por repetição e memorização – 

o desenvolvimento de habilidades múltiplas do discente. Temos os saberes estabelecidos como 

objetivos para aprendizagem da disciplina, mas a SAI propicia também maior engajamento, 

desperta o empoderamento do aluno ao ter que agir com responsabilidade, trabalho em equipe, 

gerenciamento de tempo, espírito de criticidade, entre outros benefícios. E esse conjunto de 

habilidades dialoga com as matrizes da educação integral, contribuindo significativamente para 

a formação do indivíduo.  

O caráter formativo dos Institutos Federais, norteado pela educação integral e omnilateral, 

compreende a ação pedagógica em sua totalidade das ações humanas. São muitas as 

possibilidades de práticas pedagógicas para se alcançar os objetivos visados pela Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e as metodologias ativas de ensino-

aprendizagem e, especialmente, a Sala de Aula Invertida, podem contribuir nesse processo de 

constituição da autonomia e do protagonismo discente na construção de aprendizados e na 

relação com os outros e com o mundo. 

A inserção das tecnologias de informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem 

pode favorecer a aproximação da escola do cotidiano dos discentes, cada vez mais imersos 

numa cultura digital, caracterizada pela mediação tecnológica no acesso ao conhecimento. Esse 

cenário ampliou as situações de aprendizagem para além da sala de aula, mas não prescinde a 

função social da escola. Nesse sentido, a sala de aula invertida não diminui o trabalho nem a 

relevância do professor, que continua tendo papel fundamental de mediador e instrutor; 

paralelamente, o discente também assume a função de agente ativo no processo de 

aprendizagem. 

No tocante à identidade e à filosofia que fundamenta a atuação dos Institutos Federais – 

pautada na relação teoria e prática e no princípio educativo do trabalho – a prática pedagógica 

pode se articular com a metodologia da Sala de Aula Invertida, tendo-se como referência o 

conhecimento em sua totalidade e oportunizando-se ao discente o domínio e a reflexão sobre 

as tecnologias digitais e, sobretudo, sua formação numa perspectiva crítica, cidadã e 

transformadora. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAUJO, Ronaldo Marcos de Lima; FRIGOTTO, Gaudêncio. Práticas pedagógicas e ensino 

integrado. Revista Educação em Questão, Natal, v. 52, n. 38, p. 61-80, maio-ago. 2015. 



 

 

247 

BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de 

estudantes. Revista Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 38, n. 1, jan./jul. 2011. 

Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc/article/view/10326/10999. 

Acesso em: 30 jun. 2019 

BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de 

aprendizagem. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

BRAGA, Denise Bértoli. Ambientes digitais: reflexões teóricas e práticas. 1. ed. São Paulo: 

Cortez, 2013. 

 BRASIL. Decreto nº 6.095, de 24 de abril de 2007. Estabelece diretrizes para o processo de 

integração de instituições federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET, no âmbito da Rede Federal de 

Educação Tecnológica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6095.htm. Acesso em: 24 jun. 2019. 

 BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm. Acesso em: 25 jun. 

2019. 

______. Ministério da Educação. Educação profissional técnica de nível médio: saiba mais, jun. 

2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/junho-2018-pdf/89191-2-eptecnica-de-

nivel-medio-saiba-mais-final-jun18-1/file. Acesso em: 24 jun. 2019. 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Um novo 

modelo em educação profissional e tecnológica: concepção e diretrizes, 2010. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6691-if-

concepcaoediretrizes&Itemid=30192. Acesso em: 25 jun. 2019. 

 CIAVATTA, Maria. O ensino integrado, a politecnia e a educação omnilateral. Por que lutamos? 

Trabalho & Educação, Belo Horizonte, v. 23, n. 1, p. 187-205, jan./abr. 2014. Disponível em: 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/Ciavatta_ensino_integrado_politecnia_

educacao_omnilateral.pdf. Acesso em: 23 jun. 2019. 

CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. Ensino médio integrado. In: CALDART, Roseli 

Salete et al. (Org.). Dicionário da educação do campo. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: 

Expressão Popular, 2012. 

FGV AESP. Sala de aula invertida. Revista Ei! Ensino Inovativo. Volume Especial. 2015. 

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/ei/article/view/57632. Acesso em: 

10 jun. 2019. 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere: volume 2: Os intelectuais. O princípio educativo. 

Jornalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos 

conteúdos. São Paulo: Loyola, 1992. 

PACHECO, Eliezer Moreira; PEREIRA, Luiz Augusto Caldas; DOMINGOS SOBRINHO, Moisés. 

Educação profissional e tecnológica: das escolas de aprendizes e artífices aos institutos federais 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc/article/view/10326/10999
http://portal.mec.gov.br/docman/junho-2018-pdf/89191-2-eptecnica-de-nivel-medio-saiba-mais-final-jun18-1/file
http://portal.mec.gov.br/docman/junho-2018-pdf/89191-2-eptecnica-de-nivel-medio-saiba-mais-final-jun18-1/file
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/ei/article/view/57632


 

 

248 

de educação, ciência e tecnologia. T&C Amazônia, ano 7, n. 16, fev. 2009. Disponível em: 

http://politicaspublicas.yolasite.com/resources/Educa%C3%A7%C3%A3o%20profissional%20e

%20tecnol%C3%B3gica%20-

%20das%20escolas%20de%20aprendiz%20de%20art%C3%ADfices%20aos%20institutos%20fe

derais%20de%20educa%C3%A7%C3%A3o%20ci%C3%AAncia%20e%20tecnologia..pdf. Acesso 

em: 26 jun. 2019. 

SANTOS, Danielle de Sousa; NADALETTI, Cristiane Letícia; SOARES, Marta Senghi. O ensino 

médio integrado à educação profissional: avanços e desafios. In: ARAÚJO, Adilson Cesar; SILVA, 

Cláudio Nei Nascimento da (Org.). Ensino médio integrado no Brasil: fundamentos, práticas e 

desafios. Brasília: Ed. IFB, 2017. p. 90-105. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 32. ed. São Paulo: Editora Autores Associados, 1999. 

SCHMITZ, Elieser Xisto da Silva. Sala de aula invertida: uma abordagem para combinar 

metodologias ativas e engajar alunos no processo de ensino-aprendizagem. 2016. 185 f. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede) – Universidade Federal de Santa 

Maria, Santa Maria (RS), 2016. Disponível em: 

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/12043/DIS_PPGTER_2016_SCHMITZ_ELIESER.pd

f?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 30 jun. 2019. 

SUHR, Inge Renate Frose. Desafios no uso da sala de aula invertida no ensino superior. Revista 

Transmutare, Curitiba, v.1, n. 1, p. 4-21. Disponível em: 

https://periodicos.utfpr.edu.br/rtr/article/view/3872. Acesso em: 10 jun. 2019. 

TEIXEIRA, Gisel Pinto. Flipped classroom: um contributo para a aprendizagem da lírica 

camoniana. 2013. Dissertação (Mestrado em Gestão de Sistemas de E-learning) – Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa (Portugual), 2013. Disponível 

em: 

https://run.unl.pt/bitstream/10362/11379/1/29841_Teixeira_FlippedClassroom_LiricaCamonian

a.pdf. Acesso em: 30 jun. 2019. 

VALENTE, José Armando. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da 

sala de aula invertida. Educar em Revista, Curitiba, edição especial n. 4, 2014, p. 79-97. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/er/nspe4/0101-4358-er-esp-04-00079.pdf.  Acesso em: 

27 jun. 2019. 

  

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/12043/DIS_PPGTER_2016_SCHMITZ_ELIESER.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/12043/DIS_PPGTER_2016_SCHMITZ_ELIESER.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://periodicos.utfpr.edu.br/rtr/article/view/3872
https://run.unl.pt/bitstream/10362/11379/1/29841_Teixeira_FlippedClassroom_LiricaCamoniana.pdf
https://run.unl.pt/bitstream/10362/11379/1/29841_Teixeira_FlippedClassroom_LiricaCamoniana.pdf
http://www.scielo.br/pdf/er/nspe4/0101-4358-er-esp-04-00079.pdf


 

 

249 

EDUCOMUNICAÇÃO E AS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DA 

SOCIEDADE EM REDE: REFLEXÕES POTENCIALIZADORAS PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Gisele Meireles Mendes 

Universidade Federal do Maranhão 

Membro do Grupo de Estudos, Pesquisas, Educação, Infância & Docência – GEPEID 

gisaslz@gmail.com 

 

RESUMO: pesquisa qualitativa cujo objetivo é ampliar estudos que fomentam a 

educomunicação como percurso formativo para potencialização das competências profissionais 

do século XXI tão necessárias à prática docente. Trata-se de uma revisão de literatura narrativa 

sem intensão de qualificação do escopo imediato da pesquisa, uma vez que pelas buscas 

realizadas e considerando os termos integrais ‘educomunicação e formação docente’, nos 

principais repositórios online e bibliotecas digitais, evidenciou-se obras de Soares (2014) e 

Jacquinot (1998), como estado da arte, que trata da formação docente e educomunicação. Esta 

última relaciona a educomunicação com a necessidade de apropriação de competências 

específicas para o trabalho com multimeios, porém sem descrevê-las. Assim, foi possível 

relacionar as competências necessárias para um percurso formativo com educomunicação com 

base numa revisão de conceitos dessas no contexto do século XXI à luz de Castells (1999; 2005), 

Medina (2010), Zabala (2010) e Lèvy (2003;2010); a formação continuada de professores sob 

orientação de Nóvoa (2009); estudos paralelos sobre as principais competências docentes para 

o século XXI revisitando obras de Costa (2017) e Wunsch et al (2017); paralelo de 

educomunicação e formação docente com contribuições de Vaz et al (2009) e Martín-Barbero 

(2000). Acredita-se que tal fomentação possa ampliar discussões críticas sobre educomunicação 

e formação docente tão pouco explorado no contexto latino-americano e alargadas discussões 

nos países líderes em potenciais na era da globalização. 

Palavras-chaves: Educomunicação; Sociedade em rede; competências docentes; formação 

docente; tecnologia educacional 

 

ABSTRACT: qualitative research whose goal is to expand studies that foment 

educommunication as formative path for the potentiation of the professional skills of the 21st 

century so necessary for teaching practice It is a literature review of narrative with no intension 

of qualification of the immediate scope of research, once the searches and whereas the terms 

'educommunication intergrals and teacher training', in the main online repositories and digital 

libraries, it was evidenced works of Soares (2014) and Jacquinot (1998), as state of the art, which 

deals with the teacher training and educommunication. The latter relates educommunication 

the with need for appropriation of specific skills to work with multimedia, but without describing 

them. Thus, it was not possible to relate the skills necessary for a formative path with 

educommunication based on a review of these concepts in the context of the 21st century in 
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the light of Castells (1999; 2005), Medina (2010), Zabala (2010), and Lèvy (2003; 2010); the 

continuing education of teachers under the guidance of Nóvoa (2009); parallel studies on the 

main teaching skills for the 21st century revisiting works of Costa (2017) and Wunsch et al (2017); 

parallel of educommunication and teacher training, with contributions from Vaz et al (2009) and 

Martín-Barbero (2000). It is believed that this building can extend critical discussions about 

educommunication and teacher training so little explored in the Latin American context and 

extended discussions in leading countries in potential in the era of globalisation. 

Keywords: educommunication; networked society; teaching skills; teacher training; educational 

technology. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As novas vertentes mundiais ligadas à globalização ditam o ritmo e evolução da 

sociedade de acordo com seus interesses. As chamadas revoluções tecnológicas provocam 

constantes mudanças na forma de vida das pessoas e de seus aparatos materializados. Novas 

formas de se comunicar acompanham intrinsicamente as formas como as tecnologias se 

modificam, tudo em função do contexto sócio, histórico e cultural.  

Acerca dessas transformações, pode-se afirmar que tais ocorrem, também, no bojo do 

ambiente escolar. Sabe-se que a profissão docente possui muitas peculiaridades de atuação, 

haja vista que lida diretamente com a formação integral do ser humano. Assim, o professor 

necessita, constantemente, formar-se, por meio de suas competências natas ou adquiridas, para 

adaptar-se aos novos contextos e exigências da sociedade e do meio. Da mesma forma, o 

principal instrumento cultuado para práxis docente, a comunicação, necessita acompanhar as 

mudanças e lógica em torno de um ecossistema educomunicativo e potencializador de 

mediações de informações e conhecimentos por meio das tecnologias do século XXI. 

Das diversas formas e necessidades de formação docente no contexto atual brasileiro, 

esta pesquisa tem objetivo principal relacionar a recomposição das competências profissionais 

da sociedade em rede (CASTELLS e CARDOSO, 2005) com a funcionalidade da formação 

continuada (NÓVOA, 2009; SOARES, 2014) e como estas podem determinar um percurso para 

formação docente pela educomunicação (SOARES, 2014; JACQUINOT, 1998), considerando o 

contexto escolar e o boom tecnologias e midiatização da comunicação (LÈVY, 2010; MARTÍN-

BARBERO, 2000). Para consolidar esse objetivo, faz-se necessário conhecer as principais 

competências discutidas a nível mundial para formação do indivíduo (criatividade, 

comunicabilidade, colaboratividade, criticidade, conectividade e cientificidade); revisitar o 

conceito de competências à luz de teóricos que fundamentam o desenvolvimento das mesmas 

na profissionalização e formação docente, bem como associá-las à qualificação docente e ao 

percurso formativo pelos estudos da educomunicação. 

A pesquisa, de cunho qualitativo e explicativo cujo objetivo é de assumir a 

pormenorização dos conceitos (objetos delimitados do tema) e relacioná-los às conjunturas 

devidamente explicadas às origens (GIL, 2008), emprega a revisão bibliográfica narrativa como 

método para revisar os conceitos de competências, educomunicação, sociedade em rede e 
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apontar as competências necessárias à formação docente utilizando a educomunicação como 

campo formativo para tal qualificação.  

Os dados levantados pela revisão de literatura proposta pela investigação permitem 

revisitar conceitos e redesenhar o contextual da sociedade do século XXI, dos objetivos 

educacionais que estão a serviço dessa nova era, da qualificação docente revisitado 

competências, resgatar a importância do diálogo das tecnologias, comunicação e educação com 

diversas vertentes de autores que impulsionam o aperfeiçoamento na formação continuada das 

competências exigidas pelo novo contexto por meio da educomunicação. 

Portanto, acredita-se que a pesquisa traz como relevância a importância da reflexão 

sobre as competências do século XXI e como praticá-las na práxis docente utilizando a formação 

docente como instrumento ativo de criticidade e criatividade permeado pela educomunicação 

para as práticas potencializadoras tanto na formação continuada de docentes quanto no ensino 

e aprendizagem que atendam esse novo contexto. 

 

AS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DOCENTES À LUZ DA SOCIEDADE EM REDES 

 

A sociedade em redes emerge das novas reorganizações de contextos sociais, políticos, 

econômicos e culturais. Assim, tendo como viés reorganizador o modelo capitalista em 

constante reestruturação, a sociedade contemporânea acompanha essas modificações e hoje se 

identifica em grupos organizados por afinidades e interesses comuns, o que Castells (1999) a 

chama de “grupos por identidade primária”.  

Idealizador do conceito de capitalismo informacional, Castells (1999) afirma que a partir 

das crises sociais instauradas mundialmente a partir da década de 1940, o capitalismo passa por 

processo de reestruturação profunda em suas estruturas, repaginando-se ao longo da história 

e afetando, assim, a tríade economia, Estado e sociedade, em que o tempo e espaço regulam a 

relação geométrica existente entre esses eixos mediados, então, pela tecnologia. 

Logo, a sociedade configura-se em rede devido ao advento da tecnologia inserida no 

contexto global e a interconexão que ela proporciona aos mais diversos grupos e instituições 

sociais, o que quer dizer globalização. A tecnologia já acompanha a sociedade desde sua 

constituição, a se fazer presente desde as primeiras invenções humanas para suprir, 

primeiramente, necessidades individuais (como utensílios para caça, pesca, alimentação, 

segurança, etc) aos coletivos (como criação do fogo, da energia, dos meios de comunicação e 

da escrita). Portanto, é possível inferir que a sociedade em rede é aquela que se reconhece, 

também, nos legados histórico e econômico da mesma sociedade patriarcalista, mercantil, 

capitalista e, agora, informacional (CASTELLS, 1999). 

Assim, o autor corrobora que grandes empreendimentos começaram a se beneficiar com 

o bloom das revoluções tecno-informacionais, como a internet nos Estados Unidos e, 

historicamente, a China com as grandes invenções tecnológicas. No contexto do século XXI, o 

capitalismo informacional, segundo Castells e Cardoso (2005), agregam um valor exacerbado na 

informação do que o poder econômico em si, ou seja, a informação devidamente articulada 

(Castells a chama de informação em rede) regula as condições de acúmulo de capital baseado 



 

 

252 

na troca, produtividade e competitividade no negócio por base na transformação dos meios e 

dos conhecimentos já existentes envolto ao emprego das tecnologias, gerando informações 

precisas que qualificam pessoas e mercados. A exemplo desse mercado normativo tecnológico, 

tem-se as startups como grandes promissoras de negócios capitalistas.  

Pormenorizando o conceito, a sociedade em rede, 

em termos simples, é uma estrutura social baseada em redes operadas por 

tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microelectrônica 

e em redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem 

informação a partir de conhecimento acumulado nos nós dessas redes [...] É um 

sistema de nós interligados [...] As redes são estruturas abertas que evoluem 

acrescentando ou removendo nós de acordo com as mudanças necessárias dos 

programas que conseguem atingir os objetivos de performance para a rede. 

(CASTELL; CARDOSO, 2005, p. 20) 

Em análises e partindo do conceito de sociedade em rede, evidencia-se que as relações 

entre capital e homem, oriundas das compreensões marxistas, estão mais estreitadas em função 

da tecnologia. Castells e Cardoso (2005, p. 21), pragmáticos em relação às ideias marxistas, 

afirmam que  

num determinado ponto no tempo, a atividade econômica é realizada por redes 

de redes, construídas em torno de projetos de negócios específicos [...]. Estas 

redes são quem contrata e despede trabalhadores a uma escala global. 

Desse modo, a regulação das relações entre capital e homem se dá pelos starts 

tecnológicos e não mais pela troca e força em si. Agora, é possível descrever um renovado perfil 

profissional para atender às essencialidades do capitalismo informacional aquém do perfil 

industrial. Para tal qualificação profissional, faz-se necessário, também, um repensar no processo 

de formação do homem para contemplar as mais diversas propostas apresentadas por Castells 

e Cardoso (2005) e Jacquinot (1998): adaptar o profissional à própria lógica da rede globalizada. 

Após qualificar o contexto histórico em que está imerso o profissional do século XII, é 

possível compreender que as demandas de qualificação profissional estão para todos os 

profissionais e em todas as áreas de atuação. Paralelo a este projeto social em rede determinado 

pelo capitalismo informacional está a educação como serviço e função social de formação do 

indivíduo. Contudo, as constantes renovações do perfil profissional dispostos e regulados pelo 

sistema e Estado não se prevaleceram na renovação do perfil profissional docente ao longo dos 

séculos. Somente com as demandas tecnológicas consubstanciadas na década de 1970 é que 

começou-se a pensar em novas práticas e perfis de professores para atuarem, em primeiro 

momento, com a educação profissional. 

Estatisticamente (AGÊNCIA BRASIL, 2018) há no Brasil aproximadamente 2 milhões e 500 

mil professores. Boa tarde, entre idade de 30 a 40 anos, está concentrada na famosa “geração 

Y”. Essa geração acompanha, de fato, as transformações estruturais do capitalismo informacional 

e está imersamente ligada às tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

Em estudos mercadológicos, Aprigio (2013) elenca características importantes dos 

profissionais da geração Y como “nativos digitais”, “multitarefas”, “desejosos de trabalhar e 

aprender” e “fascinados por desafios”.  Assim, a geração Y 



 

 

253 

é constituída por pessoas nascidas na década de 80 a 90, são pessoas que 

valorizam a qualidade de vida e não o trabalho, são voltados para os resultados, 

impacientes, ansiosos, extremamente informados, estão em busca de 

reconhecimento, curtir a vida, estão posicionados contra a burocracia, são 

ágeis, possuem habilidade com eletrônicos e informática, são proativos. (p. 23) 

Em vista disto, é possível inferir que boa parte do corpo docente atuante no território 

brasileiro é composto por profissionais com perfil da geração Y a partir do confronto das 

literaturas de Aprigio (2013) e Castells e Cardoso (2005). Entretanto, a ideia de se formar 

profissionais por competências somente surgiu das necessidades impostas após diversas 

discussões exaustivas e, finalmente, declaradas em documentos orientadores criados por 

organismos multilaterais como a Organização das Nações Unidas para educação, ciência e 

cultura (UNESCO, 2010) em que se apresentam para atender a nova lógica de qualificação para 

o mercado capitalista (CASTELLS e CARDOSO, 2005; ZABALA e ARNAU, 2010). 

A formação por competências adentrou às discussões de formação docente já no século 

XX, a princípio, em países em que o modelo de desenvolvimento e projeto de vida é considerado 

soberano e altamente informacional (CASTELLS e CARDOSO, 2005). Em alusão aos documentos 

orientadores da UNESCO (2010), no qual enfatiza que o indivíduo deve ter sua formação integral 

baseada nos quatro pilares da educação que favoreçam o aprender a conviver, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a conhecer, Castells e Cardoso (2005) coadunam-se ao pensamento 

de Jacquinot (1998, p. 7), que é categórico em apresentar a importância do aprender a fazer, 

onde 

[...] A participação ativa do aluno (o que se resume frequentemente pelo famoso 

slogan “o aprendiz no centro da aprendizagem” ou seja o papel da 

“aprendizagem pelo fazer”, devida ao pedagogo Freinet e a outros o “aprender 

fazendo”, para que “a inteligência eleve-se... da mão à cabeça [...] 

Assim, a formação por competências propõe uma reestruturação na práxis docente. 

Zabala e Arnau (2010) revelaram a ascensão da mudança e reestruturação do processo 

educativo considerando três fatores: mudanças das estruturas de ensino; pressão social para 

melhor qualificação do ensino teoria e prática e; a função social do ensino. Comungam-se da 

mesma perspectiva da necessidade de reorganização do sistema de ensino teóricos como 

Castells e Cardoso (2005), Jacquinot (1998), Soares (2014) e Nóvoa (2009).  

Em alusão à importância da relação entre os quatro pilares e a formação de 

competências, Zabala e Arnau (2010, p. 37) apresentam um conceito de competência em que “é 

a capacidade para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas de forma eficaz em um 

determinado contexto, mobilizando conhecimentos, habilidades e atitudes de forma integrada”. 

Outro autor que corrobora com esta premissa é Medina (2010, p. 18), destacando que 

“as competências representam um horizonte de sistematização de tudo o que pensamos, 

fazemos, convivemos e compartilhamos para contribuir com as soluções mais pertinentes (...)”. 

Assim, o trabalho docente é considerado um projeto profissional e educacional, permeado por 

competências devido às suas peculiaridades de atuação diretamente com o ser humano e que 

necessita constantemente ser adaptado e aperfeiçoado às exigências expostas no século XXI.  
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Logo, a exigência da sociedade em rede, segundo Castells e Cardoso (2005), propõe um 

modelo de “educação baseada no modelo de aprender a aprender, [...] – e com o objetivo de – 

aplicar esta capacidade de aprendizagem a todos os domínios da vida social e profissional” (p. 

28) e que somente pelo ensaio prático e teórico é possível para o trabalho por competências. 

Por meio das revisões narrativas de literaturas acerca de quais competências profissionais 

são exigidas à práxis docente, foi possível fazer uma relação baseada em estudos das obras de 

Costa (2017) e Wunsch et al (2017) em que um ponto em comum foi evidenciado: ambos 

apresentam um estudo sistemático da publicação norte-americana denominado “Um Guia do 

Educador para os Quatro Cs (4C)”, elaborado pela Associação Americana de Educação cujo 

objetivo é  

falar como podem ser preparados os estudantes para uma sociedade global [...] 

considerando que a colaboração, a comunicação, a criticidade e a criatividade 

são alicerces chave para a qualidade e efetividade das competências de alunos 

e de professores (Wunshc et al, 2017, p. 13143, grifo nosso) 

Em ambos os estudos, é possível identificar reflexões sobre as quatro competências 

supracitadas num contexto digital, ou seja, onde trabalho docente deve ser articulado nos mais 

diversos eixos transversais e contextualizados à realidade para atender a máxima de formação 

integral na sociedade em rede. Ampliado como objetivo principal desta pesquisa, que é trazer 

à luz as revisões literárias e conceitos e estabelecer, para além dessas quatro competências, 

relação dessas competências com a funcionalidade da formação continuada e como elas podem 

determinar um percurso para formação docente considerando o contexto do século XXI 

baseado na educomunicação. 

Desta forma, estas revisões bibliográficas realizadas nas obras dos autores supracitados 

permitiram tecer seis competências adequadas e que devem ser recombinadas mediante suas 

funções e histórias dos sujeitos envolvidos, a saber a comunicabilidade, a criatividade, a 

cientificidade, a colaboratividade, a conectividade e a criticidade. Logo, o docente necessita, em 

sua formação, exercer reflexiva e exponencialmente as competências natas da profissão docente 

ora citadas pelos autores. Portanto, somente pelo exercício da prática é possível o 

aperfeiçoamento destas competências para transpô-las em situações de metodologias que 

potencializem tais competências nos educandos. 

Destarte, Nóvoa (2009) é categórico em afirmar que a formação docente deve ocorrer 

em sua própria práxis e in locus. Todavia, é no cotidiano da escola em que o professor aprimora 

as seis competências citadas e as aplica na formação de seus alunos. Contudo, faz-se necessário 

que a formação docente quebre a própria lógica da formação docente nos espaços acadêmicos 

e na própria prática docente que, conforme Costa (2017, p. 38), ainda está pautada na “leitura, 

escrita e aritmética”. 

As teses de Zabala e Arnau (2010), assim como a de Nóvoa (2009), indicam a importância 

da formação docente e aperfeiçoamento das competências. Resumidamente, as competências 

comunicativas e conectivas, defendidas por Medina (2010) e Lévy (2003), respectivamente, estão 

entrelaçadas por serem funções essenciais ao indivíduo resultando em ações imediatistas e 
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midiatizadas a partir do mundo virtual (velocidade e espaços) entre informação e conhecimento, 

no qual o indivíduo deve exercer habilidades para um novo pensar e aprender articulados.  

Já as competências criticidade e conhecimento, nos esboços de Zabala e Arnau (2010) e 

Medina (2010), valorizam o conhecimento como matriz fecundo do saber acumulado 

historicamente e transpondo-o à cientificidade por meio da crítica num contexto atualizado, 

reflexivo e indagador, utilizando bases cognitivas níveis do pensamento, como a taxonomia de 

Bloom, para metrificar as seções das habilidades necessárias para criticar.  

As competências colaborativa e criativa, bem discutidas por Castells e Cardoso (2005) e 

Lèvy (2010), apresentam no contexto atual que tudo é construído em comunidades, ou seja, na 

perspectiva de redes, levando os indivíduos a trabalharem coletivamente em prol de objetivos 

na máxima de ideias, ambiente, processos e inovações. 

Desta maneira, é evidenciado que as competências supracitadas, numa perspectiva de 

intersecção, configuram um fio condutor de diversas práticas reflexivas para a formação 

continuada e que as mesmas norteiam princípios essenciais ao perfil docente para o século XXI. 

Assim, uma vez compreendido e aperfeiçoado em sua própria prática as habilidades que 

fomentam as seis competências, é possível delinear um trabalho docente que balize e insere 

novas práticas de ensino, novos processos ativos de aprendizagem e constante autoformação 

de sua identidade e profissionalidade docente. 

 

 

A FORMAÇÃO DOCENTE AO CONTEXTO E ESSÊNCIA DA EDUCOMUNICAÇÃO 

 

Uma das ferramentas diretivas e determinantes da práxis docente é a comunicação, ou 

seja, é por meio dela que se produzi e propaga informação e conhecimento. Por longos séculos, 

a comunicação, segundo Martin-Barbero (2000, p. 10) esteve a serviço a cultura dominante 

produzindo mensagens em massa “em que tudo se resumia a emissores dominantes e 

receptores dominados”. 

Nesta mesma perspectiva, a comunicação deu-se como processo com sujeitos cujo 

objetivo é a troca de mensagens entre eles, provocando, assim, uma comunicação linear 

baseada em emissor, mensagem e receptor (CORTES et al, 2008; SARTORI e SOARES, 2005). 

Assim como os modelos tradicionais de comunicação perduraram por séculos, os modelos 

tradicionais de educação acompanharam esta estrutura linear e verticalizada, principalmente no 

processo ensino e aprendizagem, onde a maior preocupação era a dominação do conhecimento 

pelo emissor (professor) sobrepondo a interação do receptor (aluno). 

É notório saber que o ser humano se prevalece da comunicação para se constituir como 

ser racional e social dotado de inúmeras características que o identifica como cidadão 

pertencente ao seu entorno. Precisamente, o percurso histórico da comunicação acompanha, 

na mesma proporção, a evolução humana, demonstrando-se, no primeiro momento, das formas 

mais abstratas da linguagem, como desenhos rupestres da pré-história, e das tradições orais, 

percorrendo pela evolução sistemática escrita até apresentar-se, neste contexto 
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contemporâneo, à virtualidade das mensagens e das mais diversas formas de expressividade 

das informações produzidas culturalmente pela humanidade (LEVY, 2010). 

Segundo Vaz et al (2009), a tecnologia também acompanha as intencionalidades 

evolutivas da sociedade e, sobremaneira, associado ao conhecimento científico. Logo, se a 

comunicação é o processo em que se expressa a linguagem produzida, a tecnologia “consiste 

em um conjunto de atividades humanas, associadas a sistemas de símbolos, instrumentos e 

máquinas, visando à construção de obras e à fabricação de produtos por meio de conhecimento 

sistematizado (VARGAS apud VAZ, 2009, p. 103)”. 

Com os avanços científicos e tecnológicos, a comunicação torna-se indissociável desses 

dois instrumentos. É tão nítida essa associação que Squirra (2016, p. 1-2) conecta esses 

elementos na seguinte perspectiva: 

Compulsoriamente, o ser contemporâneo mergulhou em realidade cujo 

cotidiano espelha a vida em plenitudes tecnológicas inéditas e onde as 

interações de materializam em plataformas comunicativas, em aplicativos 

digitais, em sistemas de redes com aparatos o tempo todo conectados e, 

presencial ou virtualmente, os seres dialogam com máquinas a partir de 

comandos ainda mais desferidos pelos dedos, fazendo com que a internet em 

todas as coisas seja experiência concreta. 

Em sua obra sobre “Cibercultura”, Lèvy (2010) corrobora que toda a articulação da tríada 

definida por Squirra (2016) consiste numa organização altamente ampla e categorizada de 

informações que podem ser acessadas a qualquer tempo e espaço de forma interativa, o que o 

próprio Lèvy (2010, p. 94-95) denomina de ciberespaço. 

Se refinar, ainda mais, a evolução comunicativa com seus agregados aos espaços 

educativos, tem-se, notoriamente, a discrepância dos propósitos emergidos pela tríade em 

detrimento às estruturas epistemológicas e estruturais da educação. Um dos pontos mais 

vertiginoso é a constituição da velocidade das mudanças que ocorrem com a tríade comparada 

às mudanças desalentosas da educação, como corrobora Martín-Barbero, no qual 

O modelo predominante é vertical, autoritário na relação professor-aluno e 

linearmente sequencial no aprendizado. Introduzir nesse modelo meios e 

tecnologias modernizantes é reforçar ainda mais os obstáculos que a escola 

tem para se inserir na complexa e desconcertante realidade de nossa sociedade 

(2000, p. 52). 

Por esta reflexão, pode-se atestar que os princípios educativos não evoluem da mesma 

forma que os princípios que norteiam a tríade comunicação, tecnologia e conhecimento 

científico. Logo, se faz necessário compreender que as relações estabelecidas entre educação e 

comunicação exigem dos agentes educativos novos olhares e posturas quanto ao meio 

(ciberespaço), às práticas e formas de ensinar e aprender (educomunicação) e aos sujeitos frente 

ao multiculturalismo e ao exagerado mundo informacional (ecossistema educativo), itens 

predominantes na literatura de Martín-Barbero (2000). 

Desse modo, é possível constatar que diante desses novos olhares surge a 

educomunicação como fruto do entendimento epistemológico do saber escolar culturalmente 
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herdado da sociedade relacionado às práticas sociais que propagam e mediatizam tal saber 

(JACQUINOT, 1998; LÈVY, 2010). 

Pelas reflexões tecidas anteriormente, pode-se definir educomunicação, num contexto 

emergente, como campo que abrange comunicação e educação e que considera a tecnologia 

como meio para transpor situações comunicativas nos espaços educativos. Soares (2014, p. 20), 

em seus estudos amplamente divulgados na América Latina sobre educomunicação, aponta que 

não se cabe mais a linearidade entre comunicação, educação e tecnologia. Assim, definido pelo 

contexto da sociedade em rede, “cabe a transferência de um modelo de comunicação linear a 

um modelo em rede, de comunicação distribuída. E é este fato que desestabiliza definitivamente 

os modos tradicionais de se fazer educação”. 

Corroborando nesta perspectiva, a autora Galli Soares (2006) apresenta um novo 

paradigma educacional emergente, onde há novos ambientes, a intermediação e acionamento 

pela tecnologia, a autoaprendizagem interativa, o universo multidisciplinar e, complementando 

com Lèvy (2010), ambientes povoados de comunicação (ciberespaço).  

Desta maneira, a educomunicação emerge numa possibilidade de campo mediativo 

onde o principal instrumento tradicionalmente cultuado pela prática docente, que é a 

comunicação dos saberes escolares, se vê modificado pelas tendências tecnológicas, 

transpondo-se numa comunicação dos saberes mediáticos (JACQUINOT, 1998, p. 2). 

Pelas literaturas percorridas neste estudo, somente é possível uma validação do trabalho 

educomunicativo a partir do momento em que se garante uma formação crítica em relação aos 

sistemas mediáticos para além da instrumentalidade (o que Soares (2014) denomina de media 

literacy). Essa formação crítica reflete diretamente em dois paradigmas do trabalho docente 

delimitados por Nóvoa (2009): o reconhecimento de sua práxis docente (identidade e 

profissionalidade docente) e do entorno (local adequado para reflexão e práxis docente). As 

vivências e influências advindas do espaço educativo, que concentra sujeitos, comunicação, 

tecnologia e conhecimentos/informações, são decisivas para desabrochar o formalismo 

tradicional do ato educativo para migra-lo em situações educomunicativa e construtivas de 

aprendizagem em ciberespaços no mesmo ambiente educativo. 

 

A EDUCOMUNICAÇÃO COMO CAMPO POTENCIALIZADOR PARA AS COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS DOCENTES: a criticidade e a criatividade como viés repercutórios da 

formação docente 

 

O trabalho com educomunicação, defendida pelos principais teóricos da sociedade em 

rede e comunicação como Soares (2014), Jacquinot (1998), Martín-Barbero (2000) e Galli Soares 

(2006), exige um repensar na prática docente sob a forma de empreender informações e 

conhecimentos e transpô-los para um ambiente e linguagem que atendam às expectativas das 

mais diversas gerações (grupos sociais primários) e do capitalismo informacional (CASTELLS, 

1999; 2005). 

Não obstante, a linguagem empreendida pelo docente durante sua relação com o 

conhecimento, com as situações comunicativas e seu entorno permite uma produção 



 

 

258 

educomunicativa que se baseia num processo altamente interativo no exercício de suas 

competências criadora, colaborativa, científica, crítica, conectiva e comunicativa. Ora, se Castells 

e Cardoso (2005) já afirmavam que a informação, bem como o conhecimento, já acompanha a 

sociedade desde sua própria existência, a evolução dos mesmos já transcende, ao mesmo 

tempo, pela própria evolução tecnológica, também criada pelo homem racional e social. 

Isto posto, o grande entrave de se trabalhar a perspectiva da educomunicação nos 

espaços educativos é a dualidade entre a essência do processo comunicativo (epistemologia) e 

a aplicabilidade dos recursos utilizados no processo comunicativo. Assim, fica caracterizado que 

uma das linhas estranguladoras da evolução comunicativa nos espaços educativos é a falta de 

preparo dos professores em conceber, conforme Martín-Barbero (2000, p. 54-55), a importância 

do saber científico devidamente criticado pelos ecossistemas comunicativos e aplicado ao 

contexto da sociedade, como defendem Castells e Cardoso (2005). 

Consequentemente, Martín-Barbero (2000, p. 55) conduz em seus estudos que o modelo 

predominante de espaço educativo vigente no século XXI é incapaz de absorver as novas 

aspirações da educomunicação como perspectiva emancipadora e minimizadora das diferenças 

do processo educativo. Isso porque, como dito anteriormente, o professor, ainda segundo o 

autor,  

sabe recitar muito bem sua lição, hoje, senta-se um alunado que, por osmose 

com o meio ambiente comunicativo, está embebido de outras linguagens, 

saberes e escrituras que circulam pela sociedade...[saberes mosaicos]..., o que 

não impede os jovens de ter, com frequência, um conhecimento mais atualizado 

em física ou em geografia que seu próprio professor”. 

Portanto, para a efetividade do trabalho com a educomunicação como elemento 

balizador dos processos comunicativos, a que Martín-Barbero (2000) delibera de ecossistema 

comunicativo, faz-se necessário, segundo Soares (2014, p. 17) imprimir dois tópicos de 

intervenções, a título de experiência vivida nos Estados Unidos, nos espaços educativos: a 

“preparação dos professores (...) para usufruir dos novos recursos” do contemporâneo campo 

emergente da educação e comunicação (educomunicação) numa perspectiva de mediar 

tecnologias nos espaços educativos e (information literacy) e; o “impacto do sistema dos meios 

tecnológicos na formação integral do indivíduo (media literacy)”. 

Logo, os elementos mediativos (tecnologia) necessitam romper a lógica da 

instrumentalidade dos recursos tecnológicos e midiáticos, muitas vezes oriundos da própria 

formação inicial dos docentes ou de experiências nas quais os frutos eram instrumentalizar a 

prática docente. Assim, a formação docente sendada na criticidade e criatividade às formas e 

funções educativas da comunicação, dos espaços cibernéticos e das midiatizações instantâneas 

da sociedade do conhecimento permitem posições reflexivas e dialógicas da prática docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho buscou-se, por meio da metodologia científica empregada baseada 

numa revisão de literatura narrativa de obras já devidamente publicadas e selecionadas de 
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acordo com os termos e escopo do tema correlacionados, identificar o ponto de interseção 

comum às principais obras de Castells (sociedade em rede do atual século XXI), Soares e 

Jacquinot (estudos sobre educomunicação e formação docente), Martín-Barbero (comunicação) 

e Nóvoa (formação docente). O ponto identificado foi o fortalecimento da formação docente 

por competências tão necessárias à práxis docente e que correspondem a um perfil 

“recombinado” de competências que já acompanham o homem desde sua constituição 

socioprofissional, quais sejam a criatividade, a colaboratividade, a criticidade, a conectividade, a 

cientificidade e a comunicabilidade. 

Desta forma, durante a revisão das obras mencionadas de Castells (1999; 2005) foi 

possível evidenciar que a palavra “recombinar” traduz os anseios de propostas para formação 

docente aliada às defesas de Jacquinot (1998) e Martín-Barbero (2000), ambos afirmando que 

por meio da educomunicação é possível agregar valor real, autônomo, formativo e 

condescendente à realidade da sociedade em rede. Essa recombinação consiste, portanto, na 

reconstrução crítica e criativa dos propósitos educativos aos novos espaços cibernéticos e, além 

de educativos, advogados pelos avanços tecnológicos e digitais da sociedade em rede: a 

virtualidade das informações e conhecimento (Lèvy, 2007), transcendendo de um saber escolar 

historicamente acumulado por séculos a um saber, defendido por Jacquinot (1998), mediático 

acessado imediatamente e recombinado a qualquer momento da história.  

Assim, uma vez revisitando as competências necessárias e dialogadas e, claramente, 

erguidas pelo capitalismo informacional deste século, é possível aferir que a educomunicação 

corrobora para o fortalecimento, prática e valorização das competências tão necessárias ao 

perfil e práxis docente. Durante as revisões, os autores não fazem, com precisão, o apontamento 

de quais são as competências necessárias para qualificar o trabalho educomunicativo e, tão 

pouco, colocam como proposta a própria educomunicação como percurso potente e formativo 

para prática docente, aflorando, assim, tais competências. 

Nos achados literários foi possível identificar, de forma isolada, competências de acordo 

com os contextos vivenciados aos escritos dos mesmos. Somente nas revisões de literatura de 

Costa (2017) e Wunsch et al (2017) foi possível identificar quatro competências defendidas por 

estudos norte-americanos sobre formação docente. Castells e Cardoso (2005) e Martín-Barbero 

(2000) reforçam as competências criadora e crítica advindas dos contexto da sociedade em rede. 

Já Lèvy (2010) em seus estudos sobre tecnologia aponta a conectividade e a criticidade como 

competências natas ou adquiridas para a atual sociedade em rede. Em todos os estudos 

realizados nesta pesquisa, foi possível identificar que pelo menos duas competências se 

sobressaem para atuação e proposta de fortalecimento para formação continuada à luz da 

educomunicação: a criticidade e a criatividade.   

Num processo educomunicativo, além da missão de recombinar informação e 

conhecimento utilizando as ferramentas tecnológicas como mediação para tal, o docente 

também deve mediar seu próprio percurso formativo para fortalecimento do propósito maior: 

a comunicação, principal ferramenta do trabalho docente, devendo assegurar que a 

recombinação do conhecimento seja recepcionado de modo interativo e interconectado, 
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rompendo, por conseguinte, a lógica da transmissão dos conhecimentos acumulados 

historicamente. 

Ainda nesta perspectiva, foi possível identificar nas revisões de Martín-Barbero (2000) 

que a escola, para este autor, deve ser um local de revigoramento, em tempo e espaço, para 

práticas educomunicativa, pois é nela que se permite o diálogo entre gerações (docentes, alunos 

e comunidade), informação e conhecimento interseccionados pela tecnologia e pluralização 

comunicativa. 

Doravante, o maior desafio para o exercício e prática da educomunicação como campo 

formativo à práxis docente é a romper o perfil, a constituição e função do espaço escolar 

tradicional tão arraigado no imaginário social dos grupos que compõem a sociedade em rede. 

Uma luta constante do empoderamento da criticidade e criatividade do próprio espaço 

educativo em recombinar a função social da escola, como afirma Jacquinot (1998). 

Rompe-se, portanto, e longe do escopo deste estudo, o nexo da educação pautado 

numa transmissão comunicativa linear devidamente recombinado por situações comunicativas 

pautadas pelo saber mediático. Entretanto, tal rompimento torna-se possível, como objeto deste 

estudo, pela dialética da formação docente veredada pelos adventos propostos pela 

educomunicação como possível prática potencializadora da formação das seis competências 

capazes de qualificar o docente para atuar nos espaços cibereducativos, devidamente 

emancipados à lógica da sociedade em rede do século XXI. 
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados parciais alcançados com a aplicação de uma 

proposta interventiva na Escola Bilíngue da Rede Municipal de Educação de São Luís – MA com 

estudantes surdos. O Sistema SignWriting (SSW) apoiado por recursos digitais foram utilizados 

como mecanismos facilitadores da aprendizagem da Língua Portuguesa como segunda língua 

(L2). A pesquisa está em andamento e iniciou em janeiro de 2019, contando com 18 (dezoito) 

estudantes surdos de duas turmas do 4º (quarto) ano do ensino fundamental. Este estudo se 

qualifica como qualitativos do tipo descritivo e participante.  Para a coleta de dados foram 

realizadas observações e aplicação de atividade com questões para verificação de 

conhecimentos básicos referentes ao 3º ano do Ensino Fundamental e questionários.  A 

proposta interventiva se dividiu em três fases: a primeira consistiu na oferta de dois cursos o 

Básico de Libras e de Introdução a Escrita da Língua de Sinais – SSW, para a formação dos 

integrantes aplicadores da proposta; a segunda, planejamento e seleção de recursos digitais a 

ser utilizados nas atividades interventivas, e por último, a aplicação das atividades referente aos 

conteúdos. Com a realização da atividade inicial para verificação da aprendizagem, percebemos 

dificuldades dos estudantes para entender as questões e relacionar perguntas com as respostas; 

e com a observação da dinâmica de sala, verificamos que na medida em que as atividades de 



 

 

264 

SignWriting foram sendo desenvolvidas em sala de aula e em casa, o nível de atenção, interesse, 

concentração e assimilação dos estudantes foram aumentando. Passaram a relacionar o 

SignWriting com o sinal de Libras  com o vocábulo da língua portuguesa. Constatamos com 

isso, que o Sistema SignWriting (SSW) e os recursos digitais são mecanismos eficazes que 

facilitam o desenvolvimento da aprendizagem de crianças surdas em Língua Portuguesa como 

segunda língua (L2).  

Palavras-chave: Proposta de Ensino; Libras; SignWriting; Recursos Digitais; Estudantes Surdos. 

 

Abstract: This article presents the partial results achieved with the application of an interventive 

proposal in the bilingual School of the Municipal Education Network of São Luís-MA with deaf 

students. The SignWriting system (SSW) supported by digital resources were used as facilitating 

mechanisms for the learning of the Portuguese language as a second language (L2). The 

research is underway and started in january 2019, with 18 (eighteen) deaf students from two 

classes of the 4° (fourth) year of elementary school. This study qualifies as qualitative descriptive 

and participant type for data collection observations and application of activity with questions 

to verify basic knowledge regarding the 3rd year of elementary School and Questionnaires. The 

interventive proposal was divided into three phases: the first, consisted of the offer of two 

courses the basic of Libras and introduction to the writing of sign language-SSW, for the 

formation of the members applicators of the proposal; The second, planning and selection of 

digital resources to be used in interventive activities, and finally, the application of activities 

related to the contents. With the realization of the initial activity to verify the learning, we 

perceived difficulties of the students to understand the questions and relate questions with the 

answers; And with the observation of the dynamics of the room, we realized that as SignWriting 

activities were being developed in the classroom and at home, the level of attention, interest, 

concentration and assimilation of the students were increasing. They began to relate SignWriting 

with the sign of Libras and with the words of the Portuguese language. Therefore, we notice that 

the SignWriting system (SSW) and the digital resources are effective mechanisms that facilitate 

the development of deaf children's learning in Portuguese as a second language (L2). 

 

Keywords: Teaching proposal; Libras; SignWriting; Digital resources; Deaf students. 

 

1. Introdução 

 

O ato de escrever permite o registro de fatos experienciados, relembrar 

conhecimentos já adquiridos; reunir informações, expressar emoções e situações; compartilhar 

conhecimento e aprender.   “Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, 

aprender a ler o mundo” (FREIRE, 1989, p.7). Paulo Freire alerta para a importância da leitura e 

da escrita, sendo a Língua Portuguesa, a da maioria da população brasileira, logo, as minorias 

como as pessoas surdas devem também saber registrá-la por meio da escrita. 

A Língua Brasileira de Sinais-Libras, sendo a primeira língua de comunicação e a 

Portuguesa segunda, as duas precisam estar presentes nos sistemas educacionais que tem 



 

 

265 

surdos matriculados, tornando-se emergencial a promoção de condições favoráveis para que 

isso aconteça e permita emitir e receber informações de naturezas diversas, desde linguística, 

sociocultural a educacional. Desta maneira, surge a seguinte questão, se os estudantes surdos 

tiverem conhecimento do Sistema SignWriting e por meio dele registrarem os vocábulos de 

Libras teriam mais possibilidades de ampliarem seu conhecimento de ‘mundo’ e obteriam maior 

êxito educacional? 

Para Quadros (1997) o principal impedimento dos estudantes surdos de terem 

acesso ao conhecimento básico e elementar é a dificuldade na aquisição da língua portuguesa 

obrigatória, visto que tudo que os cercam é expresso nessa língua na forma falada ou escrita 

por ser a oficial do Brasil. Embora a Libras seja a segunda língua oficial ao ser modalidade 

diferente viso-espacial se contrasta com a língua portuguesa na forma de articular porque 

possuem modalidades de expressão diferentes, a primeira, viso-espacial e a outra oral-auditiva.  

Vários pesquisadores defendem o letramento visual como um excelente método de 

ensino e mais adequado para ser aplicado na educação bilíngue de surdos, por este motivo, 

apresenta-se neste estudo que o uso da escrita da Libras associado com recursos digitais se 

constitui como uma possibilidade de ensino na perspectiva bilíngue, essa vertente evidenciada 

nos resultados obtidos durante a intervenção realizada na Escola Bilíngue da Rede Municipal de 

Educação de São Luís - MA. 

Este estudo se justifica pela necessidade de aprofundamento na área relacionada, 

tendo em vista que o uso de metodologias e estratégias de ensino para estudantes surdos 

utilizando a Libras em sua modalidade escrita pelo Sistema SignWriting associada com recursos 

digitais, carece de mais estudos e divulgação.  

Ademais, esta pesquisa apresenta uma experiência interventiva que pode contribuir 

para se pensar outras formas de desenvolver o ensino de crianças surdas com base na escrita 

de sinais e recursos digitais para a aquisição da língua portuguesa como segunda língua. A 

Libras é a língua primeira que utilizam para se comunicar e se apropriarem dos conhecimentos, 

mas, os livros didáticos e outros recursos educacionais na maioria das vezes são inacessíveis por 

não estarem impressos em Libras.  

Vygotsky (2005) ressalta que quanto mais os indivíduos se relacionam entre si e com 

o ambiente, mais facilmente aprimoram a linguagem e aquisição da língua. Logo, um ambiente 

com recursos educacionais ricos em imagens tendem a contribuir para o desenvolvimento do 

ensino e da aprendizagem de crianças surdas. 

Este artigo está constituído de cinco seções: a primeira consiste na introdução; a 

segunda aborda um breve registro dos estudos relacionados sobre ao uso da Escrita da Libras 

com recursos digitais no ensino e pesquisas correlatas; na terceira seção, apresenta-se os 

procedimentos de pesquisa realizados; na quarta trata-se dos resultados e discussões dos 

dados; e, por fim, na quinta seção, aponta-se as algumas considerações. 

 

2. Breve Registro de Estudos Relacionados 
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O estudo em questão Escrevendo a Libras em Signwriting: uma proposta de ensino 

para estudantes surdos com o uso de recursos digitais convergem com outros que se interessam 

em promover iniciativas que possam agregar possibilidades de suporte a educação bilíngue de 

surdos.  

As linguistas Quadros, 1997; Quadros e Karnopp, 2004; Fernandes, 2003, e Ferreira, 

2010; afirmam que a Libras possuem todas as características linguísticas igualmente as línguas 

orais. Por isso, se concluí que ela possa ser a língua mediadora e estimuladora para o acesso 

aos conhecimentos acadêmicos.  

Quanto ao modelo bilíngue, ele propõe dar oportunidade de acesso às pessoas 

surdas, as mesmas possibilidades psicolinguísticas que têm as não surdas, pois dessa forma, terá 

condições de atualizar suas capacidades linguístico-comunicativas, desenvolver sua identidade 

cultural e ampliar seus conhecimentos (SKLIAR, 2004). O bilinguismo pode ter uma característica 

individual e coletiva, pois toda comunidade linguística pode usar na sua rotina, duas línguas ou 

mais (TRASK; ILARI, 2008). O bilinguismo como uma proposta de ensino deve ser utilizado pelas 

escolas que se predispõem a tornar acessível ao estudante duas línguas no contexto escolar 

(QUADROS, 1997). 

O Sistema SignWriting veio a ser incorporado nos estudos surdos com a ampliação 

da adesão a abordagem educacional bilíngue, visto que há uma crescente defesa de que as 

línguas de sinais devem ter formas de  registro de representação gráfica. O termo  SignWriting 

significa escrita de sinais, também se destina a nomear um sistema gráfico representacional das 

línguas de sinais, entre elas a Libras. Esse sistema foi criado por Valerie Sutton, em 1974, para 

escrever passos de danças, despertando com isso a curiosidade dos pesquisadores da língua de 

sinais dinamarquesa que estavam procurando uma forma de descrever os sinais. Sendo assim, 

foi na Dinamarca que iniciou o registro da criação de um sistema de escrita de línguas de sinais. 

Conforme os registros feitos pela Valerie Sutton na homepage do SignWriting 

http://www.signwriting.org, em 1974. 

A Universidade de Copenhagen solicitou à Sutton que registrasse os sinais gravados 

em vídeo cassete. As primeiras formas foram inspiradas no sistema escrito de danças. A década 

de 1970 caracterizou como um período de transição de DanceWriting para SignWriting, da 

escrita de danças para a escrita de sinais das línguas de sinais (QUADROS, 1999). Em 1977, Dr. 

Judy Shepard-Kegl organizou o primeiro workshop sobre SignWriting para a Sociedade de 

Linguística de New England nos Estados Unidos, no MIT. Nesse mesmo ano, o primeiro grupo 

de surdos adultos a aprender o sistema foi um grupo do Teatro Nacional de Surdos em 

Connecticut. A partir da década de 1980, o SignWriting começou a se desenvolver 

progressivamente. De um sistema escrito à mão livre passou-se a um sistema possível de ser 

escrito no computador. Com o computador, o SignWriting começou a se tornar mais popular 

nos Estados Unidos. 

No Brasil, algumas escolas começaram a se interessar e buscar conhecer esse 

sistema, a Escola Especial Concórdia de Porto Alegre, a Escola Hellen Keller de Caxias do Sul/RS, 

o Instituto Nacional de Educação de Surdos do Rio de Janeiro e algumas escolas de São Paulo, 

que desenvolvem projetos que envolvem a SignWriting (QUADROS, 1999). 
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Atualmente vários autores tem se interessado pela temática Escrita da Língua de 

Sinais pelo Sistema SignWiriting entre eles: José Sinésio Filho (2018), Fernando Henrique 

Carneiro (2017), Daniele Bózoli (2015), João Ampensan (2015), Madson Barreto e Raquel Barreto 

(2012), Rundesth Nobre (2011), Fernando Capovilla (2006), Marianne Stumpf (2005). Esse 

sistema evoluiu e atualmente, pesquisadores de diversos países estão discutindo a padronização 

desse sistema, no sentido de escrever o mesmo sinal usando os mesmos grafemas. Isso pode 

ser considerado natural, pois com o surgimento da imprensa a escrita passou a ser padronizada, 

com o uso constante pelas comunidades surdas essa forma de escrita de sinais, a tendência e 

ela se padronizar, igualmente aconteceu com a escrita de modo geral, que se padronizou com 

o auxílio da imprensa (QUADROS, 1999). 

No que se refere a recursos educacionais digitais como apoio ao ensino de surdos 

destaca-se os estudos de Santos, Pereira e Lebedeff, 2019, Goettert, 2019; Claudio 2019 e 

Stumpf, 2010. Desse modo, progressivamente  os recursos digitais vem se inserindo como 

suporte a educação de surdos.   

O termo recursos digitais adveio da Web, sendo considerados pela informática 

como arquivos digitais.  Conjuntos de binários com uma estrutura definida e processada por um 

aplicativo ou sistema operacional específico e são exemplos deles: imagens, áudio, textos e 

aplicativos. As imagens podem se apresentar de forma estática ou dinâmica; imagens estáticas 

são fotos ou ilustrações, imagens dinâmicas são vídeos ou animações; sons podem ser 

gravações de áudio, músicas, toques, narrações, textos representam conteúdo escritos. Desse 

modo, o recurso educacional pode ser considerado como  

qualquer recurso digital que pode ser usado para apoiar a aprendizagem (Willey, 2000, p. 7). 

Para André et al, (2007) recursos digitais são elementos informatizados, como 

imagens digitais, vídeos animações, hipertexto, entre outros, os quais favorecem interatividade 

entre o usuário e a realização de uma determinada atividade ou ação. O Ministério da Educação 

disponibiliza uma plataforma de recursos educacionais digitais que pode ser livremente 

acessado. Na busca realizada em 25 de junho de 2019 no site 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home, foram encontrados 31.384 recursos, na página 

principal consta que 2.770 recursos foram baixados nesse mês de junho e 51 foram 

publicados/disponibilizados, demonstrando assim que existe um amplo e dinâmico acervo. No 

entanto, não se observou na busca, recurso em Libras ou em escrita de sinais. 

  Dessa forma ficou evidenciado que pesquisas que destacam metodologias e 

estratégias de uso de recursos digitais para surdos podem contribuir para formação de uma 

rede de apoio em favor da inclusão educacional.   

 

3. Procedimentos de Pesquisa  

A pesquisa está em fase de execução organizado para conclusão no segundo 

semestre de 2019, quanto à forma de abordagem ao problema, o enfoque foi qualitativo, pois 

a investigação não se preocupou em números, estáticas ou em quantificar, ao contrário, buscou-

se em aprofundar em questões subjetivas ao fenômeno considerado. Quanto ao propósito ela 

é tipo descritivo, essa classificação se deve pelo fato de se ter buscado familiaridade com o 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home
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problema pouco conhecido e usado na localidade pesquisada e o segundo tipo é devido à 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados envolvendo questionários, observações, 

relatórios, os quais descrevem as características do fenômeno e experiências para a pesquisa 

realizada em campo (VIANELLO, 2013 p.47). 

Esta pesquisa se enquadra como proposta integradora articulando ensino pesquisa 

e extensão. Considerando o campo do ensino, foi realizado um curso de formação que envolveu 

a participação e colaboração de professores da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e 

em particular, o apoio de um Professor e Intérprete de Libras oriundo da Assembleia Legislativa 

do Estado do Maranhão (ALEMA) como ministrante do curso, o qual ocorreu no período de uma 

semana integralmente de forma ininterrupta, nas datas de 21 a 25 de janeiro de 2019.  

Na formação foi oferecida a qualificação para os professores da Instituição de Ensino 

beneficiada, professores da Secretaria de Educação do Governo do Estado do Maranhão 

(SEDUC), e professores e acadêmicos da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O Curso 

teve como foco auxiliar os participantes a identificar os grafemas (símbolos) pertencentes ao 

Sistema SignWriting utilizados para a escrita dos sinais em Libras, ajudando-os a entender sua 

funcionalidade e uso, bem como leva-los a utilizar as regras, relacionadas a escrita a mão, em 

colunas, pontuações, simplificação da escrita e sua economia neste processo.  

A metodologia adotada pelo ministrante foi com uma abordagem por tarefas 

agrupadas em Unidades Didáticas (UDs). Por fim, o ponto alto da formação, a aplicação de uma 

oficina do Software online específico para a produção textual, transcrição e registro da forma 

escrita da Libras para o sistema SignWriting – SignPuddle. O Curso totalizou 40 (quarenta) horas 

aulas, e neste período foi aplicado 5 (cinco) instrumentos de avaliação inseridos nas Unidades 

Didáticas da apostila contento questões subjetivas e objetivas que visavam obter as impressões 

dos participantes quanto a qualidade e progresso da metodologia de ensino adotas no curso. 

Quanto ao campo de extensão e pesquisa, a proposta visava a aproximação entre 

profissionais de Libras e estudantes surdos e ouvintes, tornando a ponte, o elo entre a 

universidade e a comunidade, realizando a   identificação dos estudantes dos cursos de 

graduação em Letras Libras e Ciência e Tecnologia com o perfil para o desenvolvimento de 

pesquisas. 

A trajetória percorrida foi realizada na busca de respostas para o estudo proposto, 

é imprescindível que seja considerado quais elementos usar para delinear a metodologia, só 

assim, a investigação pode ser definida, por isso, este trabalho se pautou em utilizar 

questionários acessíveis no formato de vídeo em Libras, e o registro das respostas, impressões 

e opiniões dos estudantes surdos gravadas em vídeos, a pois autorizações dos pais ou 

responsáveis legais das crianças (MARCONI; LAKATOS, 2010 p.120).  

Outro instrumento de coleta de dados utilizado foi à observação participante. Houve 

planejamento e operações específicas para o desenvolvimento da pesquisa, visando condições 

controladas para se responder ao propósito do estudo. Participante, pois os pesquisadores e 

colaboradores fazem parte da comunidade pesquisada e em grupo, o que proporcionou para 

que a observação ocorresse por vários ângulos (MARCONI; LAKATOS, 2006).  
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4. Resultado e Discussão 

 

Tendo em vista a hipótese levantada inicialmente neste estudo de que se os 

estudantes surdos tiverem conhecimento do Sistema SignWriting e por meio dele registrarem 

os vocábulos de Libras teriam mais possibilidades de ampliarem seu conhecimento de ‘mundo’ 

e obteriam maior êxito educacional, observamos com a proposta interventiva utilizando os 

recursos digitais e o Sistema SignWriting como estratégia metodológica de ensino, que as 

chances de progresso no processo de alfabetização da língua portuguesa para estudantes 

surdos como segunda língua (L2) é bem amplo, pois, as crianças manifestaram muito interesse 

na metodologia apresentada.  

Sabe-se que os resultados e discussão têm a finalidade confirmar ou negar 

hipóteses e expor os resultados de forma clara, detalhada e racional e que a apresentação dos 

resultados é muito importante, pois irá orientar toda a elaboração da discussão (VIANELLO, 2013 

p.94). Desta maneira, de forma neutra e imparcial, registra-se aqui os resultados obtidos durante 

a aplicação da proposta interventiva em campo, iniciando com o principal recurso digital 

utilizado como estratégia de ensino. 

O software usando para escrever a Libras foi a Plataforma online SignPuddle, 

segundo o seu idealizador, Steve Slevinski, este software possibilita escrever sinais, dicionários 

e documentos pelo Sistema SignWriting, além de permitir criar e adicionar as grafias dos sinais 

no banco de dados para consulta posterior, o que implica na colaboração participativa com os 

usuários deste sistema (SLEVINSKI; SUTTON, 2007, p.9). 

Praticamente todas as atividades elaboradas para serem realizadas em sala de aula 

e em casa como exercício de fixação, assim como as aulas expositivas que recorreu a outros 

recursos digitais, tais como o uso de apresentações em slides foram produzidas por intermédio 

deste recurso tecnológico. Desde o início, no planejamento da pesquisa, nos planejamentos 

docentes, já se pensava e utilizava-se o SignPuddle nas consultas de grafemas (símbolos) dos 

itens lexicais que já haviam sido registrados e também da criação e registro de novos grafemas, 

como ocorreu nas primeiras propostas metodológicas de ensino, conforme observa-se na figura 

1. 
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FIGURA 13. PRINTSCREEN DO LAYOUT NO CAMPO PESQUISAR, RESULTADO DA CRIAÇÃO DE NOVO GRAFEMA. 

Fonte: http://www.signbank.org/signpuddle2.0 

 

Mediante o suporte fornecido pelo recurso digital, foi possível grafar o sinal-nome de todos os 

18 (dezoito) estudantes surdos das 2 (duas) turmas do 4º (quarto) ano e aplicar o exercício de 

fixação que envolvia relacionar as fotos dos respectivos colegas e dos professores com a grafia 

do sinal-nome em Libras de cada um, conforme mostra as figuras 2 e 3 . 

 
FIGURA 2. ATIVIDADE ELABORADO COM O RECURSO DIGITAL SIGNPUDDLE. 

FONTE: PESQUISA EMPÍRICA 
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FIGURA 3. ATIVIDADE ELABORADO COM O RECURSO DIGITAL SIGNPUDDLE. 

FONTE: PESQUISA EMPÍRICA 

O resultado obtido nesta atividade apresentada nas figuras 2 e 3 foi muito 

significativo, pois estabeleceu precedentes para os estudantes construírem conhecimento e 

assim mais familiaridade com a escrita da Libras, a relação do uso de recursos imagéticos por 

meio das fotos dos respectivos colegas e professores associando os nomes e o sinal-nome 

auxiliou-os no processo de identificação e fixação dos nomes escritos em português, dos quais 

outrora, tinham muita dificuldade em assimilar. 

Por conseguinte, à medida que era aplicado as atividades em sala e exercícios para 

a casa com os devidos acompanhamentos no decorrer das aulas práticas, percebia-se que os 

estudantes desenvolviam melhor a habilidade de assimilação da língua portuguesa na 

modalidade escrita por associação visual, levando em consideração que o tempo de 

aprendizagem de um estudante surdo difere a de um estudante ouvinte, uma vez que as 

condições são completamente diferente, isto porque o estudante ouvinte tem acesso às 

informações impressas na língua portuguesa, enquanto o estudante surdo na língua de sinais, 

sendo que na maioria das vezes adquirem a língua de sinais tardiamente  (SALLES, et al, 2014, 

p.32). 

As atividades iniciais corroboram com a comprovação da hipótese levantada, o 

efeito positivo alcançado com a atividade proposta de leitura e produção textual nas duas 

modalidades escritas, em Libras e Português, foi retirada do livro infantil no formato digital 

intitulado “Negrinho e Solimões” de Tatyana Monteiro e tradução para o Sistema SignWriting 

por Madson e Raquel Barreto. 
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Primeiramente, foi apresentado aos estudantes o livro no formato digital por meio 

de aula expositiva com o auxilio do projetor, por conseguinte, previamente, no planejamento 

docente, foi circulado cada grafema impresso na página mencionada na mesma ordem dos 

vocábulos em português visando a contextualização de ambas as modalidades com o intuito 

de correlacioná-las e promover a estratégia de fixação dos itens lexicais da língua portuguesa. 

Para auxiliar, aplicou-se uma dinâmica com a turma, envolvendo a participação de todos, por 

chamar individualmente à frente para sinalizar a Libras escrita disposto no quadro, o resultado 

superou as expectativas, isto porque a maioria conseguiu realizar a leitura dos símbolos sem 

dificuldades. Consequentemente, mediante a esta ação, foi realizado uma avaliação conforme 

observado nas figuras 4 e 5.  

 

  
FIGURA 4. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

CONSIDERANDO LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO. 

 

FIGURA 5. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

CONSIDERANDO LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO. 

 

 
FONTE: PESQUISA EMPÍRICA 

O instrumento de avaliação apresentando nas figuras acima envolvia compreender 

bem o texto, pois após os recortes de cada grafema e de cada palavra empregada impresso no 

texto, os estudantes teriam que realizar a colagem dos grafemas na sequência contextualizada 

e correta do texto com os respectivos vocábulos em português, visando a relação da Libras e o 

Português, ambas na modalidade escrita.  

Todo o corpo discente participou de forma empolgada neste processo de 

aprendizagem, evidenciando que a utilização de recursos digitais ao ensino de conteúdos por 

meio da Libras na modalidade escrita indica significativas vantagens no processo de 

aprendizagem, visto que como metodologia de ensino é uma estratégia que facilita a 
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aprendizagem da Língua Portuguesa como segunda língua (L2). Foram disponibilizadas várias 

atividades em sala e para casa. 

No início da pesquisa ocorreu situações não previstas no planejamento do estudo 

os quais exigiram alterações e adaptações na abordagem da pesquisa, visto que um dos 

instrumentos de coleta de dados a ser utilizado era aplicação de questionários acessíveis em 

Libras, é importante salientar que esta ação não se concretizou, devido as dificuldades dos 

estudantes na compreensão do vídeo em Libras, mesmo com adequações e simplificação 

posterior, outro instrumento de coleta de dados que não atingiu seu objetivo foi a avaliação 

inicial como segundo instrumento aplicado na pesquisa. A avaliação foi realizada por meio de 

aplicação de questionário impresso na modalidade escrita em Português contendo questões 

básicas das séries anteriores visando averiguar o conhecimento já construído pelos estudantes. 

Com isso, foi possível constatar muitas dificuldades na compreensão de cada questão contida 

na avaliação. 

Todavia, nesta primeira etapa da pesquisa, foi verificado que as dificuldades 

demonstradas pelos estudantes surdos são na realidade a consequência de se apropriarem da 

Libras tardiamente. Desse modo, a discussão sobre esta nova questão não prevista no estudo 

levanta mais inquietações e preocupações sobre de que modo pode-se usar a escrita da Libras 

para auxiliá-los na aquisição da língua de sinais. Assim, na próxima etapa de aplicação, deve-se 

pensar e planejar outra estratégia, metodologia, utilizando dos mesmos recursos digitais e de 

outros novos, mas, com outro foco, o ensino da Libras como primeira Língua (L1).  

 

5. Ainda Algumas Considerações 

 

A proposta apresentada nesta primeira etapa da pesquisa de usar a Escrita da Libras 

pelo Sistema SignWriting associado com recursos digitais foi produtiva, superou as expectativas 

esperadas, corroborou com a sustentação teórica usada para fundamentar os estudos da 

pesquisa. Ademais, com o desenvolvimento das atividades planejadas no âmbito da pesquisa 

em campo, tornou-se evidente o impacto no desenvolvimento social, cultural, e cognitivo dos 

estudantes surdos da instituição beneficiada envolvidos na pesquisa, além de certamente surtir 

uma influência de efeitos positivos nas estudantes dos cursos de graduação da instituição de 

fomento, cumprindo assim com um dos objetivos da proposta, que foi de ser integradora com 

os três pilares já mencionados: Ensino; Extensão e Pesquisa. Tal ação integradora da pesquisa 

empírica estimulou e promoveu a aproximação entre profissionais de Libras e estudantes surdos 

e ouvintes que por sua vez contribuíram para mudanças de atitudes, ressignificação de 

conteúdos e metodologia de ensino. 

A adoção da Escrita da Libras pelo Sistema SignWriting no ensino da Libras como 

primeira língua (L1) já é uma realidade na educação bilíngue de surdos no Brasil que ganha cada 

vez mais proporções de crescimento, mas, no Maranhão foi inédito o uso e ensino desta 

modalidade de escrita na Escola Bilíngue da Rede Municipal de São Luís – MA. 
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Conforme apresentado, a hipótese levantada na pesquisa foi confirmada, pois 

mediante as aplicações de atividades e instrumentos avaliativos foi comprovando que à medida 

que os estudantes surdos desenvolviam a grafia e leitura de sua própria língua por meio do 

Sistema SignWriting eles demonstraram mais facilidade no processo de aprendizagem dos 

conteúdos e ampliaram o vocabulário. 

Contudo, é importante destacar que durante a realização da pesquisa ocorreu 

situações não previstas no planejamento do estudo os quais exigiram alterações e adaptações 

na abordagem da pesquisa, isto porque as crianças surdas envolvidas na pesquisa não 

compreenderam o questionário acessível em Libras aplicado, e durante a aplicação da pesquisa 

foi diagnosticado dificuldades na conceituação de muitos vocábulos usado no ensino. Como 

resultado, este fato gerou discursões de como chegar a uma solução prática, por isso, serão 

consideradas novas propostas de estratégias de ensino na segunda etapa da pesquisa no 

segundo semestre de 2019. 

Por conseguinte, ao observar o banco de recursos educacionais digitais 

disponibilizado pelo-MEC percebe-se poucas publicações de estudos na área de recursos, 

tecnologias digitais, ou recursos multimídia associadas ao Sistema SignWriting como 

metodologia de ensino, por isso, espera-se que com os resultados obtidos neste estudo possa 

tornar a funcionalidade e praticidade desta metodologia de ensino conhecida aos interessados 

na área.   
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Resumo: A Gamificação tem sido amplamente utilizada na Educação para diversificar as 

estratégias de aprendizagem. Na Educação Especial, a Gamificação tem tido importante 

papel ao proporcionar o desenvolvimento de soluções interativas e lúdicas que apoiam 

a aprendizagem para esse público. Tendo em vista que existem poucas soluções digitais 

voltadas para o público com Síndrome de Down, objetivou-se aqui descrever a 

construção do jogo digital para dispositivos móveis – o GameDown, que tem como foco 

auxiliar pais e professores no processo de alfabetização de crianças com Síndrome de 
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Down (SD). Trata-se de uma pesquisa-ação de cunho quantitativo qualitativo, cujos 

resultados são a prototipação do jogo implementado no Construct2 para a plataforma 

Android. Após sua construção, foi submetido à avaliação por pedagogos e 

psicopedagogos, tendo sido bem avaliado quanto às contribuições para o processo de 

alfabetização de crianças com SD, e quanto aos aspectos de usabilidade. 

Palavras-chave: Síndrome de Down; Aprendizagem; Alfabetização; Gamificação; Dispositivo 

móvel. 

 

GameDown: assisting in the literacy of children with Down Syndrome 
Abstract: Gamification has been widely used in education to diversify learning strategies. In 

Special Education, gamification has played an important role in providing the development of 

interactive and playful solutions that support learning for this audience. Considering that there 

are few digital solutions aimed at the public with Down's Syndrome, the objective here is to 

describe the construction of the digital game for mobile devices - the GameDowns, which 

focuses on helping parents and teachers in the process of literacy children with Down Syndrome 

(DS). This is an action research of quantitative qualitative, whose results is the prototyping of the 

game implemented in Construct2 for the Android platform. After its construction, it was 

submitted to the evaluation by pedagogues and psychopedagogues, having been well 

evaluated when the contributions to the literacy process of children with SD and as to the 

usability aspects. 

Keywords: Down's syndrome; Learning; Literacy; Gamification; Mobile device. 

 

1. Introdução 

A Escola e a Família são os pilares do processo de aprendizagem, pois juntas cumprem apoiar e 

acompanhar as crianças e os jovens ao longo deste processo, auxiliando-os a romper as 

barreiras e as dificuldades. Essa relação deve ser de parceria, pois, para perceber as interações 

no desempenho escolar, é necessário que ambos conheçam as limitações assim como os 

progressos de cada estudante. 

Como parte desse contexto, é essencial que os pais tenham consciência das manifestações de 

dificuldades das crianças desde o início do processo de alfabetização. Para as Síndrome de 

Down, deve-se considerar que a idade cronológica é diferente da idade funcional em crianças 

típicas. Isto ocorre, devido a aspectos relacionados às lesões cerebrais e às disfunções funcionais 

do sistema nervoso, entretanto, isto não é impeditivo para o desenvolvimento das habilidades, 

desde que sejam apoiados pedagogicamente para isto. 

Segundo Pueschel (1993, p. 54), “A Síndrome de Down (SD) é uma anormalidade, trata-se de 

uma desordem cromossômica que se caracteriza pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, os 

sindrômicos apresentam três cromossomos 21, ao invés de dois”. Pueschel (1993) ainda 

corrobora o assunto apontando que “geneticistas detectaram, subsequentemente, que, além 

deste, havia outros problemas cromossômicos em crianças com Síndrome de Down, ou seja, 

translocação e mosaicismo”. Tal fenômeno pode acorrer em qualquer família 
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independentemente de cor, raça, sem nenhuma relação com o nível cultural, social, ambiental, 

econômico, etc. “Esta pode ser diagnosticada na gestação quando a mãe está na fase do pré-

natal, por meio de exames clínicos”. 

Este trabalho se propôs demonstrar o processo de prototipação e avaliação do jogo digital 

GameDown como ferramenta educativa para contribuir para o processo inicial de alfabetização, 

auxiliando no desenvolvimento das competências da leitura e escrita. Como metodologia para 

o desenvolvimento deste App game, foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica sobre 

as características da Trissomia e a gameficação, e uma pesquisa sobre o jogo físico “Bingo dos 

sons iniciais”, no qual o participante associa as palavras por meio de semelhanças sonoras e 

figuras ilustrativas. Tais pesquisas fundamentaram a concepção e a modelagem do protótipo do 

jogo. Também foram identificados os principais aspectos físicos, cognitivos e limitações da 

criança com SD e o processo de aprendizagem da criança no ensino regular. Para a prototipação 

do jogo, foi realizado um levantamento de requisitos de software e definida a arquitetura do 

jogo, bem como suas atividades, regras e sistema de pontuação. Após essas ações, ele foi 

avaliado quanto às funcionalidades e usabilidade, por pedagogos e psicopedagogos. 

 

2 Fundamentação 

2.1 Características da Trissonomia 21 

O site Movimento Down (2018) explica que “Trissomia 21 é uma cromossomopatia, ou seja, 

doença causada pela alteração no número de cromossomos, o que implica nos genes do 

indivíduo possuírem cópias cromossômicas extras em seu DNA”. Normalmente, as pessoas 

possuem 46 cromossomos, no entanto na Síndrome de Down pode ocorrer uma “não – 

disjunção” no par 21 e permanecer unido, durante a fecundação no material genético. Segundo 

Piato (2009) 

Por síndrome entende-se o grupo de anomalias que ocorrem 

conjuntamente e cuja etiologia é comum a todas elas. P. ex., a trissomia 

do cromossomo 21, que provoca retardo mental, micrognatia, 

implantação baixa das orelhas etc., todas alterações decorrentes da 

presença de três expressões do cromossomo 21. (PIATO, 1999, p.58) 

Conforme o pensamento de Piato, Mathelin (1999, p.17) destaca que “mães criam expectativas, 

imaginam como será o filho, que cor serão seus olhos, se terá a aparência do pai ou da mãe, 

assim como se preocupam se vai nascer com saúde, e quando as expectativas não são 

alcançadas, cria-se um estado mental confuso, um choque com a realidade, um trauma e este 

trauma como afirma: é sem fala, ele permanece sem palavra porque é, por definição, 

impensável”.  

De acordo com a matéria da revista Revide, em meio eletrônico, destacam-se estudos realizados 

pelo médico geneticista João Monteiro Pina Neto na Universidade de São Paulo, (USP). Ele 

aponta que aproximadamente 15% dos casos a síndrome é hereditária e uma estimativa 

considerável de 35% faz parte da genética. Esse estudo demonstrou a importância para muitas 

famílias prevenir problemas futuros e obter vantagem ao identificar os sintomas ou até mesmo 

a doença (REVIDE, 2018). 
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É possível identificar ou descartar a Síndrome de Down através de um exame de sangue na 10ª 

semana de gravidez, por meio de um pré-natal específico para a síndrome chamado NIPT (Pré-

natal não invasivo), onde as gestantes podem se tranquilizar em não afetar o bebê e ter um 

possível diagnóstico claro. Entende-se que, com a orientação médica e cautela a criança poderá 

ter mais chances de ter uma vida normal. Para Pueschel (1993), é importante destacar que os 

fatores genéticos, presentes na Síndrome de Down, não são impeditivos para que o indivíduo 

possa ter uma vida normal, no entanto, é necessária uma atenção médica especifica.  

Bissoto (2005) comenta que não se sabe ainda o que ocasiona a alteração genética na Síndrome 

de Down, porém, sabe-se que ela pode suceder de três formas distintas: a primeira forma de 

alteração é devido à trissomia simples, na medida em que o bebê vai-se desenvolvendo e todas 

as células acabam assumindo um cromossomo extra. A segunda forma de alteração ocorre por 

mosaicismo, ou seja, quando a trissomia não afeta todas as células; e a terceira forma de 

alteração é por translocação gênica, na qual uma parte ou o todo do cromossomo extra está 

ligado ao cromossomo 14. O avanço técnico dos aparelhos de ultrassonografia fornece hoje 

uma resolução extremamente refinada para o diagnóstico de anomalias fetais.  

Esta síndrome pode influenciar em diferentes aspectos, tais como: 

a) O desenvolvimento motor das crianças com SD é parecida com o de crianças 

normais; a única diferença são as etapas, pois estas se apresentam mais lentas 

(GOLDBERG, 2002) 

b) Quanto ao desenvolvimento cognitivo - pode ser percebido através do conjunto de 

habilidades mentais, tais como a linguagem que pode ser entendida através de 

gestos e palavras e símbolos escritos; a memória, por meio de estímulos visuais, 

táteis, motores e auditivos que ensejam reconhecer algo ou recordar alguma 

lembrança; a atenção, relacionada à distração, à agitação, ao déficit de atenção; neste 

caso, a concentração é menor; e a percepção, relacionada às funções sensoriais 

auditivas e visuais vistas como maior dificuldade de aprendizagem (PAIN, 1992). As 

crianças denotam uma capacidade de memória auditiva de curto-prazo breve, o que 

dificulta o acompanhamento de instruções ditas, em especial se elas envolvem 

muitas informações. Porém, essa dificuldade pode ser reduzida se essas instruções 

estiverem junto de figuras e gestos aludidas à instrução mencionada. Contudo, as 

crianças com Síndrome de Down expressam habilidades de processamento e de 

memória visual mais desenvolvida do que as memórias auditivas de curto prazo, as 

crianças que apresentam Síndrome de Down se beneficiarão de recursos de ensino 

que utilizem suporte visual para trabalhar as informações (BUCKLEY; BIRD, 1994); 

c) O desenvolvimento emocional - está ligado às experiências sociáveis e afetivas, assim 

como está relacionado à saúde mental, física e psicológica que, ao longo da vida, irá 

definir a personalidade do indivíduo (VISCA, 1991). 

2.2 Trissomia 21 e o processo de ensino aprendizagem 

A alfabetização é o processo em que as crianças se apropriam do ensino e da aprendizagem, 

principalmente no que se refere à leitura e à escrita, no entanto, esse processo não acontece 

apenas na escola. De acordo com Ferreiro, Teberosky (1999), “as crianças se apropriam da leitura 
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e da escrita mesmo quando ainda não as fazem convencionalmente”. Nessa perspectiva, elas 

aprendem naturalmente no meio em que vivem, através de estímulos visuais, sonoros. 
A leitura está presente na vida cotidiana sempre buscando compreensão e significados para o 

mundo. Para Freire (2013, p.5), “leitura boa é a leitura que nos empurra para a vida, que nos leva 

para dentro do mundo, que nos interessa a viver”. Segundo o Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil (BRASIL, 1998): 

Diz-se que um ambiente é alfabetizador quando promove um conjunto de 

situações de usos reais de leitura e escrita nas quais as crianças tem a 

oportunidade de participar. Se os adultos com quem as crianças convivem 

utilizam a escrita no seu cotidiano e oferecem a elas a oportunidade de 

presenciar e participar de diversos atos de leitura e de escrita, elas podem, 

desde cedo, pensar sobre a língua e seus usos, construindo ideias sobre como 

se lê e como se escreve. (BRASIL, 1998, p. 151): 

Portanto, não basta apenas à criança estar inserida no processo de alfabetização para saber ler 

e escrever, mas estar em constante aprendizado, interagindo e aperfeiçoando-se por toda a vida. 

Ou por meio de pequenas produções textuais ou algo mais elaborado, a criança necessita que 

mediadores do ensino contribuam constantemente nas práticas de aprendizagem. Assim como 

descreve Dessen e Polonia (2007, p. 22), “a família e a escola emergem como duas instituições 

fundamentais para desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando como 

propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social”. 

Pode-se dizer que alfabetizar foi e continua sendo um problema difícil, contudo, “dependendo 

da história de formação do professor e de sua memória pedagógica, este poderá contar com 

recursos diferenciados em sala de aula” (FRADE, 2003, p. 22) na proposição de estratégias 

metodológicas mais eficazes. 

Usualmente, as abordagens pedagógicas combinam métodos de ensino da leitura com o 

método sintético que estabelece uma relação com a grafia e o som, isto é, aprendendo cada 

letra, sílaba ou palavra individualmente com o uso alfabético, silábico e fônico, ou através do 

método analítico e, através da palavração, a criança irá reconhecer o som das palavras e depois 

a grafia, fazendo uso do conceito audiovisual através da sentenciação também conhecido por 

utilizar a repetição para dar mais autonomia ao aluno (ARAÚJO, 1995). Certamente, ainda há 

muito que se discutir em relação aos métodos mais apropriados de ensino. Será abordado, aqui, 

o analítico propondo uma ferramenta lúdica de forma simples e criativa para pessoas com 

deficiência, destacando as dificuldades principais de aprendizagem. 

Nesta pesquisa, são abordadas as dificuldades das crianças com Síndrome de Down em seu 

processo de aprendizagem e aquisição de conhecimento no ensino regular, visto que elas 

necessitam de estratégias metodológicas referentes às suas dificuldades. Tratar do paradigma 

da inclusão escolar requer um olhar para a sensibilidade, para suas limitações e para a realidade 

de especifica do aluno, ou seja: a escola, os educadores, e os pais devem adaptar-se a um o 

sistema de Educação inclusiva e para a realidade intelectual cognitiva que o aluno se encontra.  

De acordo com Barroco (2011) “o empenho educacional é a favor da formação do homem rico, 

com ou sem deficiência”, entretanto para concretizar isto, há de se fazer um esforço maior do 
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que tem sido feito nos últimos anos, em relação ao trabalho escolar e ao processo de formação 

docente inicial ou continuada dos profissionais da Educação. Uma das principais dificuldades no 

processo cognitivo no âmbito escolar é a fala, o que implica na leitura e principalmente na 

socialização com outro colega ou professor. Isto tende a ser uma barreira para a evolução da 

criança (SAVIANI, 2003). Por isso, é importante que, nos primeiros estágios de assimilação do 

conhecimento, o educador tenha ciência de estimular o aluno de forma que este se sinta 

incluído, ou através de suas experiências individuais ou em grupo. Essas primeiras interações no 

meio social escolar serão importantes na formação de sua personalidade, caráter e moral. 

A emenda constitucional Nº 59/2009 destacou o direito constitucional de toda e qualquer 

criança estar inserida na Educação infantil. E para apoiar essa base educacional a matrícula 

escolar se tornou obrigatória partir dos quatro aos dezessete anos de idade; caso contrário, terá 

a perda de seus direitos. Com isso, é importante destacar o papel da escola e a inclusão do 

aluno na Educação especial, onde cabe aos órgãos e entidades públicas garantir que as pessoas 

portadoras de necessidades especiais tenham direitos básicos à Educação. 

De acordo com as políticas educacionais, a escola e os pais devem considerar vários 

questionamentos durante a vida escolar do aluno, bem como compreender as dificuldades 

desde o letramento e alfabetização.  

Carneiro (2011) destaca como é representada a Educação Inclusiva.  

Conjunto de processos educacionais decorrente da execução de 

políticas articuladas impeditivas de qualquer forma de segregação e de 

isolamento. Essas políticas buscam alargar o acesso à escola regular, 

ampliar a participação e assegurar a permanência de TODOS OS 

ALUNOS nela, independente de suas particularidades. Sob o ponto de 

vista prático, a Educação inclusiva garante a qualquer criança o acesso 

ao Ensino Fundamental, nível de escolaridade obrigatório a todo 

cidadão brasileiro. (CARNEIRO, 2011, p.29) 

Assim, o pensamento exposto de Carneiro (2011) refere que a inclusão parte da convivência, 

isto é, as escolas devem prontificar –se a educar todos os alunos, sejam eles típicos ou atípicos, 

pois as interações na vida escolar e social devem ocorrer.  

Contudo, Magalhães e Yazbek (1999, p. 37), a esse respeito, afirmam que são as observações, 

os registros de situações e as reflexões sobre essas observações que lhe possibilitam (o 

professor) distanciar-se de seu fazer e compreendê-lo de forma mais ampla, não mais como 

simples agir, mas como uma ação didática possível de ser generalizada e transferida para novas 

situações. Sem uma ação reflexiva, suas experiências, por melhores que sejam, mantêm-se no 

âmbito da vivência, circunscritas àquele grupo e a momentos únicos em que foram concebidas. 

O papel da escola é ser inclusiva, ou seja, é encargo da escola acolher esse público, e dar a 

assistência de acordo com a necessidade de cada um, incluindo-se novos métodos, de maneira 

em que auxilie no desenvolvimento e amplie o conhecimento dos alunos (BRUNONI; 

SCHWARTZMAN, 2012)  

O propósito de inclusão nas escolas é estar preparada para as dificuldades educativas especiais, 

em vez do aluno ter que se naturalizar com o ambiente escolar. O educador poderá ministrar 
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recursos lúdicos em sala de aula mantendo uma comunicação direta e facilitadora de forma que 

o aprendizado aconteça sistematicamente. Algumas orientações são norteadoras em casos 

emque o aluno possua um acompanhamento individual contínuo no processo de concentração 

e aprendizado.  

2.3 Gamificação como estratégia de aprendizagem 

O conceito sobre a Tecnologia Assistiva (TA) é bem definida pelo Comitê de Ajudas Técnicas 

(CAT), estabelecido pelo Decreto nº 5.296/2004 que refere como conceito: área do 

conhecimento que possui características interdisciplinares, que irá englobar recursos, 

metodologias, estratégias  práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 

reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (ASSISTIVA 

- TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, 2017). 

A Tecnologia Assistiva busca possibilitar que pessoas com deficiências ou limitações possam ter 

uma vida independente, com mais qualidade e favorecendo a inclusão e, desta forma, 

reforçando estratégicas e recursos que permitam que estas pessoas possam participar nas 

atividades da sociedade ao ajudar a eliminar diversas barreiras do dia a dia. Assim, “a aplicação 

da Tecnologia Assistiva na Educação vai além de simplesmente auxiliar o aluno a ‘fazer’ tarefas 

pretendidas. Nela, encontramos meios de o aluno ‘ser’ e atuar de forma construtiva no seu 

processo de desenvolvimento” (BERSCH, 2006, p. 92).  

Na TA, a Gamificação é bastante utilizada para oportunizar aprendizagem por meio do mundo 

imaginário da criança e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades de comunicação, de 

motricidade etc. O jogo “é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 

absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento 

de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana” (HUIZINGA, 2007, 

p.33). Segundo Velasco (1996):  

Brincando a criança desenvolve suas capacidades físicas, verbais ou 

intelectuais. Quando a criança não brinca, ela deixa de estimular, e até 

mesmo de desenvolver as capacidades inatas podendo vir a ser um 

adulto inseguro, medroso e agressivo. Já quando brinca a vontade tem 

maiores possibilidades de se tornar um adulto equilibrado, consciente e 

afetuoso. (VELASCO,1996, p. 78) 

Assim, a gameficação é uma metodologia que, juntos as TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) está se popularizando no ambiente de ensino das escolas. Aplica dinâmicas, 

reproduzindo estratégias de aprendizagens para crianças atípicas. Sob o ponto de vista de que 

as TICs estão ganhando espaço nas escolas, é importante destacar o papel do educador em 

inovar sua metodologia de ensino, buscando novas formas de propiciar qualidade e 

oportunidades na construção do conhecimento de cada aluno. 

O jogo “é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados 

limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 
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obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e 

alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana” (HUIZINGA, 2007, p.33). 

Alguns dos fatores que facilitam a aprendizagem para crianças com SD estão: forte 

consciência visual, habilidades de aprendizagem visual e aprender com atividades 

práticas. E alguns dos fatores que dificultam a aprendizagem: deficiência visual, 

deficiência auditiva, dificuldades de fala e linguagem, memória auditiva de curto-prazo 

reduzida, período de concentração menor; dificuldade de consolidação e retenção 

(MOVIMENTO DOWN, 2018). 

Em uma rápida pesquisa pela Internet identifica-se que não se dispõe de muitas opções 

de jogos feitos pensando nas crianças com necessidades especiais, embora existam 

muitos jogos para o público infantil. Em geral as características que facilitam a 

aprendizagem de crianças com SD não são a sua fundamentação. E, por se tratar de um 

jogo infantil, a temática deve envolver a atenção da criança, para que gere um interesse 

do mesmo para as atividades do jogo. Nesse sentido, o jogo atingiu sua principal 

finalidade e poderá contribuir de maneira significativa no trabalho pedagógico para 

crianças com SD. E, como observado por eles mesmos, não somente para crianças com 

essa síndrome, quanto também para crianças com outras necessidades especiais. 

  

3 METODOLOGIA 

Nesta seção, apresenta-se a abordagem metodológica, com a qual se demonstram a descrição 

do objeto da investigação e as estratégias de prototipação e implemantação do jogo 

GameDown. O presente estudo insere-se numa investigação quali-quanti, que contempla desde 

a fase de investigação bibliográfica sobre as dificuldades de alfabetização no ensino-

aprendizagem de crianças com Síndrome de Down até pela criação do jogo e sua 

avaliação/validação. Quanto aos procedimentos metodológicos este trabalho foi dividido em 

quatros etapas, conforme segue: 

a) Pesquisas bibliográficas, principalmente artigos, relacionados às dificuldades de 

aprendizagem das crianças com Síndrome de Down, utilização de jogos na 

aprendizagem e processo de alfabetização, bem como foram avaliados alguns 

softwares voltados para este público, coletando o feedback dos usuários quanto às 

funcionalidades e utilização; 

b) Identificação dos requisitos de software, com base nas informações documentadas 

na 1ª etapa, bem como foi realizada a modelagem em UML 2.3 das suas 

funcionalidades; 

c) Definição da concepção e a arquitetura do game com o tipo de atividades, fases, 

premiação, sistema de pontuação, níveis de dificuldade; 

d) Codificação, teste do software e validação do GameDown do protótipo 

desenvolvido em termo de suas funcionalidades e usabilidade. A avaliação foi feita 

por meio de um questionário, realizado em novembro de 2018, composto por seis 
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perguntas (cinco de múltipla escolha e uma discursiva), com três profissionais, sendo 

duas psicólogas e uma pedagoga. 

 

4  CONCEPÇÃO, REQUISITOS E MODELAGEM 

4.1 Soluções correlatas 

Para fundamentar o processo de concepção do jogo GameDown, foram pesquisados alguns 

jogos digitais desenvolvidos para crianças com SD, dentre eles estão o: PlayDown, NUMI e 

Jecripe, que serão brevemente descritos, a seguir. 

O aplicativo PlayDown reúne jogos interativos com a proposta de Educação inclusiva para 

pessoas com SD, possuindo módulos independentes de dificuldade no qual o jogador poderá 

selecionar a opção que achar mais conveniente (Figura 1). Considera habilidades fundamentais 

de memorização, coordenação motora, paciência e autodomínio através de sons, letras, cores, 

animais e formas em desafios contidos em cada fase para desencadear estímulos motores, 

cognitivos e sensoriais nas crianças com SD (Figura 2). 

Figura 1 – Tela inicial do jogo PlayDown  

Fonte:ttps://salaaberta.com.br/alunos-criam-

aplicativo-para-criancas-com-sindrome-de-

down/ 

Figura 2 – Atividade de desenho livre 

Fonte: https://salaaberta.com.br/alunos-criam-

aplicativo-para-criancas-com-sindrome-de-down/ 

Outro jogo digital voltado para esse público é o NUMI. Segundo Santos (et al, 2018) o Numi é 

um aplicativo direcionado para crianças com Síndrome de Down, que se baseia no 

multisensoriamento de formas numéricas do ensino matemático e tendo sido elaborado para 

plataforma Android. A formulação do jogo baseia-se no método de associação de uma peça ao 

número por meio de cores. E, de acordo com Santos (et al, 2017), o objetivo foi desenvolver o 

protótipo de um app game que auxilie crianças com Síndrome de Down no processo de 

aprendizagem da Matemática com crianças. O jogo visa contribuir nas etapas do processo de 

alfabetização para auxiliá-la a as crianças a determinarem a quantidade de elemento em um 

processo visual de contagem. O Numi permite trabalhar conteúdos de contagem, memorização 

e diferenciação de pesos. Possui quatro atividades: “Quebra-Cabeça”, “Balança”, “Jogo da 

Memória” e “Máquina de somar” (Figura 3). 
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Figura 3: Atividades do jogo Numi

 
Fonte: Cutrim (2017) 

Cutrim (2017) destaca ainda que, em relação aos resultados da validação da versão preliminar 

do Numi, a maioria dos profissionais, quanto à relevância do game para o ensino da Matemática, 

quanto à forma atrativa de ensinar, quanto à adequação das atividades ao tipo de público-alvo 

e quanto ao tamanho dos elementos gráficos e às cores utilizadas, consideraram como 

“excelente” ou “bom”. Sendo que 100% dos avaliados recomendariam a utilização do Numi em 

sala de aula. À medida que as atividades são realizadas com sucesso, o jogador ganha “estrelas” 

que podem ser utilizadas para adquirir novos avatares.  

Já o Jecripe foi desenvolvido por André Luís Brandão e lançado em 2010, o nome era um 

acrônimo da expressão “Jogo de Estimulo a Crianças com Síndrome de Down” em fase pré-

escolar. Atualmente, Jecripe significa “Jogos de Estímulo Criado para Pessoas Especiais”. A 

mudança ocorreu porque o game teve uma boa repercussão também entre crianças que não 

têm Síndrome de Down, como foi o caso de crianças com autismo. O game possui a primeira 

iniciativa de criar um personagem com as feições que se assemelham a criança com Síndrome 

de Down, focando nas habilidades cognitivas que trabalham a sensibilidade fonológica, atenção 

e memória e possui diferenciais como o ponteiro do mouse que possui um formato da mão de 

uma criança com SD. (BRANDÃO, 2015) 

Em se tratando de crianças em idade pré-escolar, todas as instruções do jogo são “faladas” em 

áudio por uma voz feminina. As atividades são envolvidas em três ambientes, destacando-se 

formas com as quais a criança possa assimilar movimentos com mouse arrastando e soltando 

objetos, e interagindo com o personagem com Down chamado Betinho, por meio de músicas e 

danças. 

As habilidades cognitivas estimuladas no Jecripe estão distribuídas em quatro diferentes 

atividades: “Praia vista da janela: memória e atenção”; “Bolsa de praia: atenção”; “Areia da praia: 

atenção e sensibilização fonológica”; e “Sítio da Tia Iná: memória, atenção e sensibilização 

fonológica” (BRANDÃO, 2010). 

O jogo digital “Sons Iniciais”, baseia-se no jogo físico “Bingo dos Sons Iniciais” que trabalho com 

a análise fonológica e, no qual, propõe identificar sílabas com a mesma unidade sonora, 

comparando e segmentando palavras. O educador conduz o jogo demonstrando aos alunos 
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como funciona e repassa as instruções do jogo. Pode ser jogado individualmente ou em dupla. 

Caso tenha 2 participantes é indicado marcar as jogadas de cada um. A proposta desse jogo é 

que o(s) aluno(s) percebam que cada palavra possui unidades sonoras diferentes ou 

semelhantes. O interessante é que o aluno se atentem a cada segmento sonoro visto em sua 

cartela no qual contém figuras e palavras com diferentes unidade sonora (SILVA, 2013). 

4.2 Funcionamento do Jogo GameDown 

Para a elaboração do protótipo Game Down foi utilizado o software Construct 2, um 

editor de games 2D que possibilita a concepção de jogos por meio da lógica baseada 

em comportamentos. Os jogos podem ser acessados em diversos dispostos moveis 

computadores e consoles. Sua fácil implementação permite que os usuários possam 

apenas utilizar a lógica ao invés de terem domínio sobre uma linguagem de 

programação especifica, como Java, C#, Python, Delphi dentre outras. 

O jogo digital GameDown apresenta atividades voltadas ao desenvolvimento cognitivo 

nos estágios iniciais de letramento e alfabetização de crianças com SD, propondo a 

continuidade do processo de aprendizagem por meio de atividades lúdicas. No 

GameDown, cada participante irá associar o som de uma ou mais letras sorteadas à 

palavra exposta na figura contida em cartões. Destacamos os conceitos primários de 

aprendizagem para crianças especiais, cada nível possui atividades independentes, 

baseado no método de ensino analítico de ensino.  

As crianças com SD possuem um perfil de aprendizagem singular e, para atender este 

público, o jogo adotou, quanto às funcionalidades e à usabilidade, a utilização de alguns 

recursos que facilitam a aprendizagem e minimizam as dificuldades, como: 

• Quanto à percepção visual das palavras e deficiência visual: adotou-se a 

fonte “Tempus Sans ITC”, negrito, tamanho 20 para as mensagens e títulos 

utilizados. Também optou-se por destacar as figuras pela utilização de 

contraste entre as cores, como o amarelo, alternando junto à cor verde que 

é regenerativa. 

• Quanto à deficiência auditiva: permite a configuração sonora de fundo 

musical, para reduzir as alterações auditivas; 

• Quanto à memória auditiva de curto-prazo reduzida: enseja que o som da 

sílaba, que tem que ser identificada, possa ser reproduzido quantas vezes 

for necessário antes da escolha da alternativa; 

• Quanto ao período de concentração menor e à dificuldade de consolidação 

e retenção: o jogo permite refazer as atividades quantas vezes for 

necessárias e as tarefas são curtas; 

• Quanto às habilidades de aprendizagem visual e aprender com atividades 

práticas: o jogo em si permite a interação com a criança. 
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O GameDown inicia com uma 

tela de abertura lúdica (Figura 4), e após 

pouco tempo, apresenta a tela de “ 

 

Figura 5 – Tela “Menu Inicial”

 
Fonte: Autor da obra 

 

Menu inicial” (Figura 5), onde o participante poderá iniciar o jogo, alterar 

configurações de áudio da música de fundo, visualizar os créditos e o tutorial de como 

jogar. Figura 4 – Tela de abertura 

 

O jogo foi estruturado em três fases e, para cada modalidade, possui três atividades 

distintas. Cada fase corresponde ao sorteio de uma letra ou sílaba, onde a criança não 

visualiza a grafia, mas a sonoridade. Ao clicar na opção “Jogar”, o usuário será 

direcionado a “Tela de Fases” e deverá escolher a fase desejada para iniciar o game, pois 

cada fase se refere a níveis de dificuldade diferentes: básico, intermediário ou avançado 

(Figura 6). Caso deseje, também poderá clicar no ícone “X” (no canto superior direito da 

tela, para fechar essa tela e retornar ao menu inicial. Cada fase é destacada por uma tela 

de menu interativo com três atividades relacionadas ao nível escolhido. O usuário é 

instruído a escolher uma das atividades e ao selecionar uma delas, será direcionado a 

uma tela de “Boas vindas” para a seleção da atividade (Figura 7). Se clicar no ícone “seta” 

retornará a “Tela de Fases”. 
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Figura 6 – Tela de “Fases” 

Fonte: Autor da obra 
Figura 7 – Tela inicial da “Fase 1” 

Fonte: Autor da obra  

Inicialmente ocorre o sorteio de uma letra que não fica visível ao jogador, pois ele terá 

que fazer a associação da sonoridade dessa letra a uma sílaba com uma das figuras 

expostas nos cartões e que representa a grafia correta (Figura 8). Cada vez que a criança 

fizer a associação do som com a grafia corretamente será exibida uma tela de acerto, 

no qual o cartão será exposto juntamente à letra e pontuado com uma estrela (Figura 

9).  
Figura 8 – Fase 1: 1ª Atividade. 

Fonte: Autor da obra 

Figura 9 – Tela de acerto da 1ª atividade da 

Fase 1. 

Fonte: Autor da obra 

Caso não acerte, será exibida a tela de erro e ele poderá clicar na “seta” para retornar e 

refazer a atividade (Figura 10). A cada acerto a criança ganha uma estrelinha como 
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premiação. As telas de acertos e erros são utilizadas em todas as atividades e fases, 

possibilitando a ação de reforço. 

A segunda e terceira fases do jogo comportam-se de modo similar à primeira, 

entretanto, aumenta-se o nível de dificuldade e o desafio: ao sorteio do som referir-se 

a uma sílaba inicial, que deverá ser associada às figuras, e as palavras terão duas silabas 

ou mais sílabas (Figuras 10 e 11). Caso a criança erre, poderá retornar e refazer a 

atividade novamente. 
Figura 10 – Fase 2: 1ª Atividade 

Fonte: Autor da obra 

Figura 11 – Fase 3: 1ª Atividade 

Fonte: Autor da obra 

 

O game pode ser pausado ao clicar no ícone de “Pausa” (representado por duas barras). E, 

também, possui recursos para configurar o áudio na tela de pausa das atividades ou através da 

opção “Configurações” do menu inicial. Para saber como o jogo funciona, é apresentado um 

vídeo ao clicar na opção “Como Jogar do “Menu Inicial”. 

4.3 Resultados da avaliação 

A seguir, são apresentados os dados coletados na pesquisa de campo para avaliação do 

GameDown, em novembro de 2018, realizada após 3 (três) profissionais da Educação passarem 

pela experiência de utilização do protótipo. 

a) Quanto à clareza das informações do jogo, 100% dos entrevistados avaliaram como “Bom” 

o aspecto de clareza das informações do jogo, sendo que nenhum entrevistado avaliou como 

“Ruim”; 

b) Quanto à interface do aplicativo (tamanho da fonte, cores e elementos gráficos utilizados), 

33% avaliaram como “Bom” e 67% como “Muito bom”. Neste aspecto, o jogo apresenta, de 

forma geral, aspectos de interface adequados quanto às características da SD; 

c) Quanto ao grau de experiência de utilização (grau de dificuldade) do jogo, 33% 

consideraram “Bom” e 67%” Muito bom”. Ressalte-se aqui que foi a primeira experiência de 
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utilização do jogo. Isto demonstra que a jogabilidade do game é fácil e intuitiva, aspectos 

importantes para o engajamento do jogador; 

d) Quanto as possíveis contribuições do jogo para o processo de alfabetização de crianças 

com SD, 33% dos entrevistados julgaram como “Bom” e 67% como “Muito bom”. Isto sinaliza 

que o jogo possui aspectos que podem contribuir para o processo de alfabetização de crianças 

com SD; 

e) Quanto à recomendação da utilização do jogo para o processo de alfabetização de crianças 

com SD, 100% dos entrevistados aprovaram e recomendariam o jogo para ser utilizado no 

processo de alfabetização. Esse fato indica que o jogo foi aprovado pelos entrevistados e que 

pode prosseguir para uma etapa de melhoria, e, em sequência, para a utilização supervisionada 

por profissionais dentro de um planejamento pedagógico; 

f) Quanto aos pontos positivos do jogo, foram relatados os seguintes comentários pelos 

entrevistados: “O jogo ajudaria o desenvolvimento educacional de crianças atípicas”, sendo isto 

pontuado duas vezes pelos entrevistados; e “A interface é lúdica e intuitiva”, também 

mencionado duas vezes pelos entrevistados. Quanto aos pontos negativos, os aspectos 

mencionados se refletirão em melhorias para futuras versões. As sugestões feitas pelos 

entrevistados foram: “Deveria constar mais instruções nas telas em cada modalidade/fase do 

jogo”, “Colocar mais tutoriais falados nas instruções” e “Poderia haver mais fases para aumentar 

o nível de dificuldade”. Cada um desses comentários foi relatado uma única vez. Em relação a 

este último comentário, como esta é apenas uma versão inicial, optou-se por definir apenas três 

fases. 

 

6 CONCLUSÃO 

A pesquisa sugere caminhos que possibilitam a utilização de recursos lúdicos digitais 

para estimular o processo de aprendizagem em um ambiente mais prazeroso e 

motivador, pois é preciso ter ciência das especificidades e necessidades de crianças com 

SD para que o processo de alfabetização seja adequado. A inserção de meios 

tecnológicos pode ser uma boa estratégia para que essas crianças tenham maior 

facilidade de aprendizagem, por isso a proposta de um jogo digital. 

A utilização de jogos digitais, no âmbito de uma proposta pedagógica, possibilita a 

ampliação de estratégias que visam facilitar e motivar a aprendizagem. A proposta do 

jogo digital GameDown visa atender às características de crianças com SD, com vistas a 

ser uma ferramenta facilitadora do processo de alfabetização deste público. Assim, de 

forma sucinta, sugerem-se alguns caminhos que possibilitem a utilização dos recursos 

digitais lúdicos para estimular o processo de alfabetização, proporcionando um 

ambiente interativo, motivador e mais prazeroso de aprender. 

O protótipo do GameDown atende ao proposto na sua concepção quanto às 

funcionalidades, jogabilidade e navegabilidade, tendo sido testado pelos professores e 

obtido níveis de aprovação satisfatórios, sinalizando que a ferramenta está pronta para 
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ser testada pelos profissionais da área de Educação e posteriormente por crianças com 

SD, que avaliarão num período de tempo as possíveis contribuições da ferramenta para 

o processo de alfabetização. 
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GOOGLE LOON: POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA O 

FORNECIMENTO GRATUITO DE INTERNET PARA ÁREAS REMOTAS 

 

José Gabriel de Sousa Milhomem69 

 Ivanilde Cordeiro Pacheco70 

 

RESUMO: Neste artigo, objetivamos discutir e analisar acerca do projeto do Google Loon que, 

de certa forma, gerencia uma rede de balões para diversos locais do mundo, fornecendo 

internet gratuita, gerando uma série de desafios que, na maioria dos momentos, são incertos. 

Inicialmente, o trabalho se deu com base em pesquisas bibliográficas em artigos e livros de 

autores renomados na área, e dados de pesquisa de campo de instituições privadas. Com tantas 

áreas distantes e remotas sem acesso a vários benefícios em pleno século XXI, apesar de 

estarmos na era tecnológica, o Google propôs para si desafios que rebatem as leis da física, 

fornecendo internet que, para muitos, é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento 

humano e de conhecimentos específicos de informação, que agregariam valores a direitos como 

educação, saúde, transporte, lazer, entre outros. Como resultado, através de uma série de 

estudos e testes, já estão sendo implantados, neste ano, balões em áreas estratégicas que 

sofrem com algum dano da natureza ou distância das zonas urbanas, ou até mesmo falta de 

infraestrutura. O Projeto Loon forma um grupo criativo para cumprir a missão de conectar 

pessoas em todos os lugares, inventando e integrando tecnologias audaciosas. 

Palavras-chave: Internet; Projeto Loon; Áreas distantes; Desafios; Tecnologias 

 

ABSTRACT: In this article, we aim to discuss and analyze the Google Loon project, which, in a 

sense, manages a network of balloons for various locations around the world, providing free 

internet, generating a series of challenges that, at most times, are uncertain. Initially, the work 

was based on bibliographical research in articles and books by renowned authors in the field, 

and field research data from private institutions. With so many distant and remote areas without 

access to various benefits in the 21st century, although we are in the technological age, Google 

has proposed challenges to us that obliterate the laws of physics, providing the internet that for 

many is an essential tool for development human and specific knowledge of information, which 

would add values to rights such as education, health, transportation, leisure, among others. As 

a result, through a series of studies and tests, this year balloons are already being deployed in 

strategic areas that suffer from some damage of the nature or distance of urban areas, or even 

lack of infrastructure. Project Loon forms a creative group to fulfill the mission of connecting 

people everywhere, inventing and integrating audacious technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A internet transformou a maneira como o mundo se comunica, faz negócios, 

aprende, governa e troca ideias, porém, nem todos conseguem aproveitar os benefícios 

e as vantagens que a rede oferece. Neste momento, bilhões de pessoas em todo o 

mundo ainda não têm acesso à internet. Nesse tema, percebemos a exclusão digital, 

que ainda acontece, surpreendentemente, em uma era tão tecnológica, que poderia, de 

certa forma, através da inclusão digital, melhorar áreas como educação, saúde, inclusão 

e finanças.  

Falando em escala brasileira, a TIC DOMICÍLIOS, que realiza pesquisas em âmbito 

tecnológico, apontou que ainda persistem desigualdades marcantes, de acordo com as 

classes socioeconômicas, e entre áreas urbanas e rurais. Segundo Castells (2003), a 

internet é um meio que permite a comunicação de muitos com muitos, num momento 

escolhido, em escala global. O uso da internet para comunicação e formas de 

organização explodiu nos últimos anos do segundo milênio.   

Utilizamos esse recurso diariamente, e, sem ele, usaríamos ferramentas que não 

nos permitiriam tanta praticidade para certas atividades ou processos. Vivemos em um 

mundo em constante movimento e que vem se expandindo cada vez mais, com suas 

tecnologias que facilitam a vida de cada pessoa, como a internet, ferramenta poderosa 

que ajuda a melhorar nosso dia a dia. 

Para isso, a empresa Google idealizou um projeto que oferece conectividade à 

internet, de forma gratuita, a comunidades distantes (áreas remotas), nomeado de Loon. 

O objetivo do projeto é criar uma rede de balões que viaja no limite do espaço, 

fornecendo conectividade a pessoas que vivem em comunidades carentes e não são 

atendidas pela tecnologia.  

É diante dessa conjuntura que refletimos quais serão os desafios que a empresa 

Google irá enfrentar na presença de pessoas que nunca viram ou usaram a internet. 

Nossa abordagem irá mostrar o que é possível fazer com a internet para indivíduos que 

sequer sabem utilizar essa ferramenta que é tão usada por muitos em áreas urbanas. 

Num futuro bem próximo, teremos balões fornecendo internet gratuita a algumas 

cidades brasileiras. A importância desse tema abordado no artigo é, além de destacar a 

existência de um projeto que, em nossa visão, trará muitos benefícios às cidades 

atendidas, trazer à tona a reflexão acerca dos benefícios da inclusão digital para a 

sociedade.    

 

2 REVISÃO DE LITERATURA   
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A Google tem buscado alcançar, de forma eficiente, as diversas áreas de aplicação 

do projeto, permitindo, sobretudo, a experimentação em áreas remotas, sendo um 

grande desafio para quem está engajado nesse objetivo. 

Para que haja um ótimo resultado e um alcance em grande escala, a Google 

precisou ser criativa e observadora. Para um bom empreendedor, não basta somente 

ter boa vontade, mas, sobretudo, um espírito criativo, que esteja constantemente atrás 

de ideias novas e desafiadoras. A Google, então, lança-se de modo a perceber que onde 

há pessoas conectadas há, todavia, outras pessoas desconectadas. Por circunstâncias 

como essas, o empreendedorismo torna-se essencial diante do desafio encontrado, 

gerando em cada integrante do corpo do projeto um espírito empreendedor que 

surpreende e faz nascer novas ideias, produtos e oportunidades. De acordo com a 

autora Felippe (1996), “empreendedor é aquele que cria algo novo ou inova o que já 

existe e está sempre pesquisando. É o que busca novos negócios e oportunidades com 

a preocupação na melhoria dos produtos e serviços. Suas ações baseiam-se nas 

necessidades do mercado”. A google, então, inicia um projeto que desafia não somente 

a si própria, mas ao mundo inteiro.    

 Para Dornelas (2015), o projeto e seu respectivo empreendedor deve observar 

tudo e todos, de forma dinâmica, ou seja, ter ciência de que tem nas mãos uma ótima 

oportunidade. A google precisou mais do que um olhar atento para quem já possuía 

chances de acesso à internet, passou a ver aqueles que, por diversas circunstâncias, não 

conseguem alcançar o universo digital, levando a diversos contextos a oportunidade de 

“conectar-se”.  

Pensando nas modernas formas de gestão de conhecimento às quais as 

empresas estão cada vez mais competitivas e adaptáveis às mudanças globais, a Google 

tem, em sua amplitude, desenvolver habilidades necessárias para criar fontes de solução 

para o mundo inteiro. Levando em consideração o fornecimento de internet para as 

áreas remotas, o projeto Google ainda está em planejamento em alguns locais. 

Para Maximiano (2011), o processo de planejamento é a ferramenta para 

administrar as relações com o futuro, ou seja, é uma aplicação específica do processo 

de tomar decisões. Toda empresa ou organização precisa ter um planejamento bem 

formulado, pois enfrenta desafios externos que surgem a cada momento no mercado. 

Desafio das crises, das oportunidades e das novas tecnologias, e também desafios 

internos como, por exemplo, novos produto ou serviços, processos e metodologias. 

 Para Chiavenato (2010), toda empresa tem a obrigação de fazer a lição de casa: 

mudando, melhorando, aperfeiçoando constantemente suas tarefas e operações, ou 

seja, aprendendo cada vez mais a realizar, de maneira eficaz, uma verdadeira 

redefinição, reconstrução e mesmo reinvenção do seu modelo de negócio. 
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Trazendo isso para nossa realidade, mesmo que de maneira informal, cada um 

de nós se desenvolve diariamente em algum processo de planejamento, como foi citado 

acima, ou seja, o nosso dia a dia funciona de acordo com os fatores de planejamento 

que caminham por ideias de aperfeiçoamento constante, com mudanças em níveis 

internos e externos que influenciam diretamente ou indiretamente nas atividades. A 

Google precisou aperfeiçoar-se em conhecimentos em diversas áreas para, assim, ter 

uma resposta positiva relacionada ao desenvolvimento do projeto.  

Com isso, a Google, com seu planejamento em execução desde 2011, está 

trabalhando com os seus primeiros testes e tem inserido várias ferramentas para a 

melhoria das atividades. Nisso, percebe-se que são usados balões meteorológicos e 

peças de rádio básicas e de prateleira, uma espécie de MVP, antes de projetar e construir 

balões de superpressão que são capazes de centenas de dias de voos. A equipe tem 

trabalhado duro para entender as leis da física na estratosfera.  

 

2.1 A gestão da tecnologia com o uso da internet: possibilidades e desafios 

 

Os processos de validação do Google também são uma forma de planejamento, 

pois, nesta ação do Loon, analisaram e observaram como os balões ficariam no céu 

(tempo, os materiais necessários e clima) para que chegassem ao objetivo final – 

fornecimento de conectividade gratuita. Para Caroli (2016), os produtos mínimos viáveis 

são só o primeiro passo do produto mínimo, bem menos elaborado do que a versão 

final, com um período curto de protótipo, para que, assim, chegue à conclusão que está 

sendo viável a entrega deste produto ou serviço, verificando qual será o próximo passo 

para se chegar ao produto final. Portanto, é isso que a Google está fazendo, realizando 

vários testes até que se chegue ao processo final, confirmado através da satisfação de 

usuários e o feedback das comunidades que recebem o benefício, que é a internet. 

Comercializar um novo produto ou serviço é uma tarefa complexa, com um 

resultado incerto. Quer seja realizado em uma grande empresa, uma startup ou uma 

organização sem fins lucrativos, isso requer visão, determinação e recursos (MOOGK, 

2012). 

O Projeto Loon visa soluções criativas para regiões de mais difícil acesso, na busca 

pela universalização da oferta do acesso à internet em banda larga. Essa é exatamente 

a proposta do Loon: levar internet a lugares mais remotos, em que a infraestrutura 

“tradicional” é precária e o acesso à internet inexiste. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES   
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De acordo com os dados coletados, entende-se que o projeto google Loon veio, 

de uma forma resumida, desafiar-se a conectar o mundo todo, seja em áreas urbanas 

ou rurais. Segundo a International Telecommunication Union - Committed to 

connecting the world (ITU), até o final de 2016, mais da metade da população mundial, 

3,9 bilhões de pessoas ainda não estão (os dados são de 2016) usando a Internet. 

Enquanto quase um bilhão de domicílios no mundo tem acesso à Internet (dos quais 

230 milhões na China, 60 milhões na Índia e 20 milhões nos 48 países menos 

desenvolvidos do mundo), os números do acesso doméstico revelam a extensão da 

exclusão digital, com 84% dos agregados familiares ligados na Europa, em comparação 

com 15,4% na região africana. Com esse panorama, com tantas pessoas excluídas da 

rede do mundo digital, muitas delas perdem grandes oportunidades de conhecimento 

e informação uma vez que são transmitidas informações em milésimos de segundos, 

através de smartphones, laptops, entre muitos outros dispositivos.  

Nas pesquisas, foi destacado, de acordo com Sorj e Guedes (2005), o crescimento 

das tecnologias e seus modos de transmissão. Os autores citavam uma dificuldade 

relevante, dizendo que uma possível forma de desigualdade entre os usuários de 

telefone seria o desenvolvimento do uso de telefones celulares para a transmissão de 

mensagens escritas. Portanto, é nesse contexto que o projeto Loon está inserido, pois 

tem a pretensão de solucionar problemas de conexão, e não o fornecimento de internet 

em determinados locais. 

As áreas remotas que estão em localizações distantes e pouco habitadas são um 

grande desafio que a google propôs para si. Os problemas que as zonas remotas 

enfrentam no acesso à Internet não se prendem à falta de tecnologia em si, se levarmos 

em conta a variedade tecnológica atualmente disponível no mercado, mas o tipo de 

acesso que mais se adéqua ao contexto local.  

Dessa maneira, as desigualdades quanto ao uso da internet existem, sejam elas 

em termos pessoais, posicionais ou cognitivos (MOTA, 2016). A solução desse problema 

não só decorre do fornecimento, mas também pela formação de atitudes e o 

desenvolvimento de habilidades que proporcionem ao indivíduo a capacidade de saber 

buscar, selecionar e, principalmente, utilizar as informações obtidas na internet, como 

forma de atingir objetivos pessoais e profissionais.  

Notadamente, verifica-se que a sociedade, os povos, enfim, o mundo, está 

passando por uma série de transformações que estão se dando em um ritmo bastante 

acelerado. Mudanças que exigem uma disposição demasiadamente diferente na vida de 

cada organização, cada empresa e cada dirigente. Chiavenato (2014) reforça este 

conceito dizendo que estas grandes remodelações que a sociedade está passando 

chamam-se megatendências e compõem um forte choque na vida das organizações 
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Chiavenato (2004) relata ainda que existem diversos tipos de megatendências 

que têm impactado a sociedade nos tempos hodiernos. Dentre elas, percebemos, de 

forma acentuada, o crescimento em grande velocidade das tendências tecnológicas. Os 

diversos períodos pelos quais passaram a sociedade, dentre eles as mudanças para uma 

sociedade mais digital e informada, fizeram com que existisse a necessidade de uma 

sociedade e um mundo com uma tecnologia mais sofisticada e atual. As 

megatendências têm a capacidade de modificar hábitos e comportamentos de diversas 

pessoas, de acordo com seu alcance. Importante destacar que o projeto Loon, como 

megatendência, explora campos e realidades sociais totalmente desvalidos de redes 

digitais.  

Em relação à visão estratégica do Google, que para Rosa (2018) se refere à 

definição de uma situação futura desejada em longo prazo, que se caracteriza como 

uma meta ambiciosa e que serve como guia tanto para a definição de objetivos como 

para a realização da missão institucional. A meta é justamente fornecer internet gratuita 

para aqueles que moram em locais distantes e remotos da zona urbana, em razão de a 

Google ter vislumbrado a possibilidade de diminuir, gradativamente, o número de 

pessoas no mundo que não estão conectadas.  

O google Loon, apesar de ser um projeto que ainda está em fase de validação, 

mostra, através de seus testes, que está trilhando o caminho certo, recebendo boa 

aceitação em locais carentes de diversas formas, como de acesso à internet, por conta 

das operadoras que não conseguem chegar a esses locais. Para Chiavenato (2010), 

desenvolver produtos e serviços informacionais específicos para um grupo de pessoas 

ou processos envolve conhecer suas necessidades de informação, bem como suas 

características. O trabalho do google está tendo aceitação do público justamente por 

ter analisado as principais necessidades das comunidades que pretende atingir. 

Aqueles que estão sendo excluídos, devido à falta de internet na sua 

comunidade, vão ser incluídos, de acordo com o projeto, e isso muda significativamente 

a população global em todos os meios, seja na informação ou no entretenimento, pois 

esse ponto é importante; o mundo requer informação, um fator quase essencial para o 

indivíduo na sociedade.  

A inclusão digital fornece conhecimento e poder, de uma certa forma, pois ela 

combate diretamente a situação de exclusão, gerando desenvolvimento econômico 

local e capacitação do indivíduo. Segundo Cruz (2004), a inclusão digital deve auxiliar 

na adequação da tecnologia de forma consciente, pois é o que torna o indivíduo capaz 

de definir quando, como e para que utilizá-la. Na perspectiva de uma comunidade, a 

inclusão significa adotar tecnologias para aplicação em processos que colaborem para 

estimular as atividades econômicas, de sua capacidade de organização, de sua 

comunicação com outros grupos, entre outros.  
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De acordo com o Word Economic Forum (2016), existem 4 bilhões de pessoas 

sem acesso à internet, e um dos grandes motivos é a falta de infraestrutura, que está 

ligada às áreas que estão com internet ou, às vezes, não a tem, pois o acesso é bem 

restrito (lento e de má qualidade), significando que 31% da população global não tem 

3G, além de a banda larga ser acessível a 100% da população em apenas 29 países. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Com base no que foi apresentado neste artigo, percebemos serem de suma 

importância os meios de informação, dentre eles, a distribuição de internet e seu acesso 

às áreas de maior necessidade. O google Loon vem quebrando barreiras com seu 

projeto inovador e desafiador colocado em pauta, e obrigando-se a fazer um excelente 

projeto de planejamento e gerenciamento de internet, combatendo diversos fatores, 

sejam eles da natureza, leis da física, a exclusão digital, entre outros. Para isso, foram 

vários os estudos desenvolvidos desde 2011, até a implementação em diversos locais 

que sofriam com a dificuldade ou a falta de acesso. 

Foi observado, nas pesquisas bibliográficas, a relevância da chegada do acesso à 

internet em áreas remotas e distantes, causando forte impacto e transformações na vida 

em sociedade nesses locais. 

O projeto google Loon lança este empreendimento radical e ousado utilizando-

se de suas percepções e capacidades em formas de gerenciamento de tecnologias, e 

visto e acolhido também como megatendência, por meio de suas características de 

grande alcance, expansão e permanência. Apesar de ser um projeto ainda em fase de 

experimentos, já há um grande depósito de confiança em sua aplicação, para que seja 

utilizado de modo a atrair cada vez mais integrantes ao universo tecnológico, ou seja, 

que cada vez mais pessoas, em seus mais diversos ambientes, possam compartilhar e 

receber informações. O google Loon, pela sua forma de desenvolvimento, será um dos 

grandes responsáveis pela inclusão e pelo crescimento digital de várias pessoas 

espalhadas ao redor do mundo.  
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INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA: O USO DE FERRAMENTAS 

ESTRATÉGICAS EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

Paula Farias Martins 71 

 

RESUMO: Nas últimas décadas, tem se observado a velocidade de mudanças, cada vez mais, 

necessário no contexto de inovação nas organizações públicas. A partir daí, a perspectiva das 

ferramentas estratégicas em universidades públicas apresenta-se, então, como uma alternativa 

que busca aperfeiçoar tal realidade garantindo a máxima eficácia da Instituição. O artigo tem 

como objetivo analisar as ferramentas estratégicas como agente inovador na gestão pública. 

Este trabalho pretende apresentar algumas considerações sobre a aplicabilidade destas 

ferramentas na instituição pública em especial na Universidade Estadual do Maranhão e como 

análises da pesquisa verificam-se três perspectivas mais comuns utilizadas como ferramentas 

de inovação na instituição, são elas: SW2H, Matriz Swot e o Balanced Score Card. A metodologia 

utilizada será através da pesquisa bibliográfica com base na análise da literatura, com foco nas 

informações relevantes que possam demonstrar que as ferramentas estratégicas são 

mecanismos que vem melhorado o controle no campo das IES, de forma a identificar 

semelhanças e diferenças em sua percepção sobre os fatores que motivam  e que influenciam a 

inovação em órgãos públicos do Estado. Para tal, foram estudados autores como: Mulgan e 

Albury (2003), Motta (2001), Jacobi e Pinho (2006), entre outros, a partir dos quais foi possível 

sistematizar os fatores motivadores e influenciadores da inovação. Como resultado das análises, 

concluímos que as ferramentas estratégicas são utilizadas, pela IES, como importantes 

mecanismos para formar a imagem institucional, pensar a universidade no futuro, evitar 

retrabalhos e, principalmente, melhorar os serviços prestados á sociedade. 

Palavras-chave: Gestão Organizacional. Inovação. Gestão Pública. Ferramentas Estratégicas. 

Universidade. 

 

ABSTRACT: In the last decades, the speed of changes, increasingly necessary, has been 

observed in the context of innovation in public organizations. From then on, the perspective of 

the strategic tools in public universities presents, then, as an alternative that seeks to perfect this 

reality guaranteeing the maximum effectiveness of the Institution. The article aims to analyze 

strategic tools as an innovative agent in public management. This work intends to present some 

considerations about the applicability of these tools in the public institution, especially in the 

State University of Maranhão, and as analysis of the research, three common perspectives used 

as tools of innovation in the institution are: SW2H, Swot Matrix and Balanced ScoreCard. The 

methodology used will be through bibliographic research based on literature analysis, focusing 
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on relevant information that can demonstrate that the strategic tools are mechanisms that 

improve the control in the field of HEI, in order to identify similarities and differences in their 

perception about the factors that motivate and influence innovation in public agencies of the 

State. To that end, authors such as Mulgan and Albury (2003), Motta (2001), Jacobi and Pinho 

(2006), among others, were studied, from which it was possible to systematize the motivating 

and influencing factors of innovation. As a result of the analyzes, we conclude that the strategic 

tools are used by the IES as important mechanisms to form the institutional image, to think 

about the university in the future, to avoid reworking and, mainly, to improve the services 

rendered to society. 

Keywords: Organizational Management. Innovation. Public administration. Strategic Tools. 

University  

 

1 INTRODUÇÃO 

As instituições de educação superior desempenham, na nova sociedade do 

conhecimento, um papel essencial, pois devem mediar o processo de construção e transmissão 

de saberes que dêem conta dessa realidade. A velocidade com que as mudanças econômicas, 

sociais e culturais ocorrem na sociedade atual exige atenção das Instituições de Ensino Superior 

(IES), uma vez que estas têm o papel fundamental de formar cidadãos que gerem novos 

conhecimentos e, consequentemente, o desenvolvimento de toda a sociedade (CAMPOS; 

VERNI, 2006). 

Almeida (2001) comenta que os principais desafios que se apresentam às IES são de 

ordem estrutural e organizacional. Para o autor, existem algumas debilidades nas IES públicas e 

nas IES privadas, que caracterizam uma situação de crise institucional, medidas pelas 

consequências advindas da existência de sinais da descaracterização e perda de identidade 

universitária ou da construção de uma nova identidade. 

Para o autor, os problemas decorrentes dessa descaracterização da identidade 

institucional estão intimamente ligados à estrutura organizacional, sendo apresentados da 

seguinte forma: 

(1) Desequilíbrio entre as áreas de atuação da Universidade (ensino de 

graduação, pós- graduação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, cultura 

e extensão); (2) Confusão das atribuições de competências entre alguns 

órgãos de assessoramento e as unidades acadêmicas; (3) Excessivo número 

de níveis hierárquicos e atuação pouco integrada entre as coordenadorias e 

suas relações externas; (4) Estrutura de comunicação e canais de informação 

internos excessivamente centralizados e debilitados e se ressentindo de maior 

capilaridade institucional; (5) Centralização das decisões (ALMEIDA, 2001, p. 23). 

Somado a isso, as Instituições de Ensino Superior (IES) exigem dos seus gestores 

criatividade na formulação de modelos e abordagens gerenciais que lhes permitam atuar em 

um contexto complexo caracterizado por objetivos difusos, tecnologia múltipla, liberdade 

acadêmica, natureza qualitativa do trabalho e grande sensibilidade a fatores ambientais. 



 

 

303 

Para isso necessitam de mecanismos administrativos que sirvam como parâmetros 

de desempenho, que apontem para a compreensão das mudanças em curso no país e na 

redefinição de suas macropolíticas, visualizadas por meio da missão e da visão de futuro. 

Dessa forma, retornando ao comentário de Almeida (2001), que afirma ser a gestão 

estratégica, uma das vias de escape para os problemas enfrentados pelas IES, o que, de certa 

forma, quebra o mito de que as práticas empresariais não são bem-vindas no ensino superior. 

As ferramentas estratégicas podem ser consideradas uma das principais vias através 

da qual se pode apreender as práticas de gestão adotadas pelas instituições de ensino superior 

(IES), bem como identificar, por meio da análise de suas macropolíticas, as suas opções 

estratégicas e vinculações com as suas culturas e tradições enraizadas. 

Nessa perspectiva, os novos modelos de gestão aplicados às IES abrem precedentes 

à utilização de práticas globais para melhorar seus processos. As Instituições de Ensino Superior 

(IES), com ou sem fins lucrativos, são organizações constituídas para oferecer benefícios à 

sociedade. Esses benefícios são de natureza social, culturais, econômicos, educativos, 

tecnológicos e morais. 

O artigo, da temática Inovação em gestão pública: o uso de ferramentas estratégicas 

em universidades públicas teve como objetivo, analisar a dinâmica das ferramentas de inovação 

na gestão pública, destacando a sua importância e alternativas de modelos de gestão 

estratégica existentes, considerando uma abordagem crítica, diante da análise do problema de 

como a implantação dessas ferramentas vem buscando proporcionar uma visão holística do 

desempenho de uma organização? 

O objetivo deste artigo foi de analisar as ferramentas estratégicas adotadas 

nas instituições de ensino superior (IES) públicas, o presente trabalho está dividido em 

5 (cinco) partes, onde se tem como capítulo inicial a introdução, no segundo item  tem-

se o referencial teórico que versa em seus tópicos sobre a gestão de inovação delimitado 

sobre as ferramentas estratégicas em gestão pública. Como tópico de análise tem-se a 

apresentação da estratégia de gestão em uma IES pública no estado do Maranhão, e 

complementar a estes tópicos tem-se as considerações finais que descrevem a 

importância da gestão estratégicas existentes, considerando uma abordagem crítica, 

diante da analise de percepção sobre a finalidade dessas ferramentas e como as mesmas 

vem buscando proporcionar um ambiente de inovação nas organizações públicas. 

 

2 GESTÃO DE INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

A partir do conceito de inovação gera, portanto, a busca pelo fazer diferente, pensar 

diferente, mudar os paradigmas de atuação, é que a cultura da inovação deve ser estimulada, 

pois é nesta, e no exercício dessa competência, que as instituições públicas conseguirão cumprir, 

ao menos minimamente, o papel que a sociedade espera do Estado. 

(JACOBI E PINHO, 2006) acrescenta que a inovação na gestão pública representa um 

amplo campo de possibilidades, seja pela ruptura com a forma de desenvolver política pública, 

ampliando acesso e direitos a bens públicos, democratizando a gestão, conferindo transparência 
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à administração; clientelismo; ou ainda pela ampliação e aperfeiçoamento no fornecimento de 

bens públicos e de atendimento de setores da população. 

A inovação é uma maneira nova de fazer algo, seja por meio da realização de 

mudanças substanciais, seja por meio de mudanças incrementais. Drucker define inovação como 

“meio pelo qual empreendedores exploram mudanças como uma oportunidade para 

implementar de uma maneira diferente de atuar, um diferente serviço, produto, processo ou 

negócio” (DRUCKER, 1987, p. 25). Shumpeter a define como “processo de busca, descoberta, 

experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, processos de 

produção e arranjos organizacionais” (SHUMPETER, 1985, p. 169). 

 

Inovar é introduzir a novidade de tal forma a deixar explícito que alguma 

tecnologia, habilidade ou prática organizacional se tornou obsoleta. Inovação 

traz a visão do progresso, carrega a conotação de virtude e do mais bem 

realizado. Transformar é criar um novo modelo de organização e produção; 

significa alterar as próprias premissas sobre a realidade e compreender a 

mudança como fundamental para o êxito organizacional. Transformar significa 

suspeitar do comum e do óbvio; desconfiar das armadilhas do benchmarking 

e não querer copiar ninguém; e questionar todas a dimensões organizacionais 

para dar margem à novidade e a novas fontes de sucesso. (MOTTA, 2001, p. xiv) 

Para Paulo Roberto Motta, a inovação constitui-se em um processo de grande 

relevância para a sobrevivência das organizações. Segundo ele: 

 

Os fatos se alteram com rapidez, e o mesmo acontece com as ideias. Encurta-

se o tempo para planejar, experimentar e agir. (...) A velocidade das mudanças 

sociais, econômicas e tecnológicas desatualiza rapidamente o saber e as 

informações. Nenhuma empresa ou instituição pública pode se considerar 

atualizada, a não ser por alguns momentos: assim, todas deverão lutar contra 

parte de seu passado e contra o obsoletismo para inovar e transformar. (MOTTA, 

2001, p. xiv) 

O processo de inovação envolve criação, mas também ruptura com culturas 

já enraizadas em uma instituição. No setor público, devido a coexistência dos modelos 

patrimonialista e o burocrativo com o gerencial, essa transição pode ser turbulenta e 

gerar ônus para a organização. 

Dougherty (1996) afirma que os conceitos de mudança e inovação são bastante 

amplos e complexos, e que novos enfoques devem ser considerados para resolver várias 

questões ainda insuficientemente definidas e entendidas. O Manual de Oslo (2004) define 

inovação como: 

Dessa forma, as atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, 

organizacionais, financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir ao gerenciamento 

de inovações, entendidas como atividade inovadoras que se retroalimentam e são necessárias 

para a implementação de novas ações inovadoras. 
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3. FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS EM GESTÃO PÚBLICA 

                As organizações esperam resultados significativos. E, por isso destinam especial 

atenção às novas tecnologias e á descoberta e adoção de estratégias que permitam, além da 

visualização do futuro, mecanismos de acompanhamento dos resultados obtidos para que, na 

sua comparação com os esperados, previstos no planejamento, sejam deflagradas ações 

corretivas imediatas, visando o redirecionamento dos processos de produção. 

Nesse cenário, verifica-se que as universidades foram levadas a buscar modelos 

de gestão mais adequados e eficientes, buscando dar mais visibilidade, principalmente à 

utilização de seus recursos, além de promover novos produtos, serviços, sistemas e modelos 

educacionais, a fim de buscar melhores participações nas planilhas orçamentárias das esferas 

governamentais. 

Considerando também que o planejamento estratégico pode ser uma 

importante ferramenta de gestão para auxiliar as organizações na prática das decisões que 

envolvem riscos e que sua importância é clara para os diversos setores organizacionais, 

resultantes do direcionamento dado à prática da busca pela qualidade e por melhores 

resultados, como referenciam Chiavenato e Sapiro (2003, p. 157): 

As organizações sejam elas públicas ou privadas, podem se orgulhar em 

construir o planejamento estratégico, pois, o mesmo, certamente, trará 

impactos altamente positivos em seus ambientes, modificando assim suas 

bases [...] Assim o planejamento ajudará a evitar retrabalhos; contribuirá para 

tornar as atividades mais eficientes, eficazes e efetivas; ajudará a antecipar os 

problemas e solucioná-los antes que se tornem críticos; ajudará as pessoas e  

se  comprometerem  com  a  organização; contribuirá  com  respostas   rápidas 

às constantes mudanças; facilitará no estabelecimento dos objetivos e buscar 

por melhores resultados; trará visão clara dos desafios; ajudará a explorar as 

oportunidades; e minimizará os efeitos indesejáveis de condições e mudanças 

adversas (Chiavenato e Sapiro, 2003, p. 157). 

 

Diante das afirmações destes autores, entendemos ainda que o planejamento 

estratégico, se desenvolvido de maneira integrada e participativa, pode se constituir num 

excelente instrumento de apoio aos processos de mudanças nas universidades, agregando 

maior flexibilidade à sua operacionalidade. As IES, então, poderão visualizar as oportunidades 

que se apresentam por meio de reflexões criativas e de processos de responsabilização, de 

maneira a contribuir para o exercício da cidadania e predisposta à implementação de 

mudanças. 

De acordo com Herrero Filho (2005), a essência da gestão estratégica é elaborar 

uma estratégia competitiva, com base na criatividade e inovação, que proporcione resultados 

exitosos, ao mesmo tempo em que constrói as competências essenciais necessárias para o 

sucesso nos negócios no futuro. 

Assim, modelos de gestão que auxiliem no alcance dos resultados são geralmente 

empregados no intuito de reduzir custos financeiros, identificar possíveis ameaças e 
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potencializar suas forças, assim, voltando-se ao atendimento das exigências da 

contemporaneidade. 

               Para o entendimento da gestão estratégica como inovação em gestão pública 

torna-se necessário a busca de informações sólidas que fundamentem e facilitem a 

compreensão das perspectivas e propósitos adotados. Assim, serão discutidos nesse 

capítulo a gestão de inovação na gestão pública, o papel da ferramenta estratégica em 

gestão pública e a estratégia  adotada como inovadora  na gestão UEMA. 

3.1 5W2H 

O 5W2H é uma ferramenta para elaboração de planos de ação que, por sua 

simplicidade, objetividade e orientação à ação, tem sido muito utilizada em Gestão de Projetos, 

Análise de Negócios, Elaboração de Planos de Negócio, Planejamento Estratégico e outras 

disciplinas de gestão. 

Segundo o SEBRAE (2008), a ferramenta 5W2H é prática e permite, a qualquer 

momento, identificar as rotinas mais importantes de um processo, projeto ou até mesmo de 

uma unidade de produção. Também possibilita identificar quem é quem dentro da organização, 

o que faz e porque realiza tais atividades. O método é constituído de sete perguntas, utilizadas 

para implementar soluções: 

 

  Método dos 5W2H 

5W 

What O Que? Que ação será executada? 

Who Quem? Quem irá executar/participar da ação? 

Where Onde? Onde será executada a ação? 

When Quando? Quando a ação será executada? 

Why Por Quê? Por que a ação será executada? 

2H 
How Como? Como será executada a ação? 

How much Quanto custa? Quanto custa para executa a ação? 

Fonte: SEBRAE (2008) 

Ainda segundo o SEBRAE (2008), a técnica 5W2H é uma ferramenta simples, porém 

poderosa, para auxiliar a análise e o conhecimento sobre determinado processo, problema ou 

ação a serem efetivadas, podendo ser usado em três etapas na solução de problemas: 

a) Diagnóstico: na investigação de um problema ou processo, para aumentar 

o nível de informações e buscar rapidamente as falhas; 

b) Plano de ação: auxiliar na montagem de um plano de ação sobre o que 

deve ser feito para eliminar um problema; 

c) Padronização: auxilia na padronização de procedimentos que devem ser 

seguidos como modelo, para prevenir o reaparecimento de modelos. 

O objetivo básico da ação 5W2H é permitir que todas as atividades planejadas 

possam ser discutidas em grupo, antes da sua configuração no cronograma de ações 

administrativas de uma empresa ou instituição.  

3.2 Matriz SWOT 
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A origem segundo Fagundes (2010), modelo da "Matriz SWOT", surgiu na década 

de 1960, em discussões na escola de administração, que começaram a focar a compatibilização 

entre as "Forças" e "Fraquezas" de uma organização, sua competência distintiva, e as 

"Oportunidades" e "Ameaças". 

Trata-se de uma matriz 2 x 2, onde são levantados dados sobre os fatores internos 

da organização (Pontos Fortes e Pontos Fracos) e externos (Oportunidades e Ameaças), 

propiciando uma avaliação ponderada de questões-chave para o desenvolvimento da 

estratégia. A figura a seguir ilustra a referida ferramenta. 

Figura 1 - Matriz SWOT 

 + - 

 

Internos 

S 

(Strenghts) Pontos 

fortes 

W 

(Weaknesses) 

Pontos Fracos 

 

Externos 

O 

(Opportunities) 

Oportunidades 

T 

(Threats) Ameaças 

Fonte: Adaptado Evans, 2013 

 

A análise SWOT é uma dessas ferramentas que proporcionam ao gestor ou até 

mesmo o pequeno empresário de como está sua empresa perante seus concorrentes fazendo 

assim que conheça e estude o seu comportamento, proporcionando à organização uma ampla 

visão do seu ambiente interno e externo, mantendo-a preparada para os desafios postos.  

3.3 Balanced Scorecard 

O BSC foi criado por Kaplan e Norton no início da década de 1990 como um sistema 

de avaliação de desempenho empresarial que coloca a estratégia no centro do processo de 

gestão.  

Além de servir para quantificar e mensurar a estratégia organizacional, a 

estrutura proposta pelo BSC possibilita, também, para comunicar a estratégia a toda a 

organização e para ajudar a alinhar iniciativas individuais, organizacionais e 

interdepartamentais, visando alcançar uma meta comum. (KAPLAN E NORTON, 1997). 

 
 

 

 

 

 
 

 
Figura 2 - As dimensões estratégicas do BSC 

Financeira 

Usuário Estratégia 
Processos 

internos 

Aprendizado 
inovação 
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 O nome sintetiza o conceito central do BSC: uma ferramenta para o 

acompanhamento da execução da estratégia da organização que busca o equilíbrio 

entre indicadores internos e externos, financeiros e não-financeiros, de curto e de 

longo prazos, abrangendo passado, presente e futuro, e que envolva todos os 

funcionários e níveis hierárquicos da organização. 

 

4. INOVAÇÃO NA GESTÃO DA UEMA: o uso de ferramentas estratégicas de gestão. 

A administração estratégica pode ser entendida como o conjunto amplo 

e diversificado de processos, cenários e produtos que permitem a uma organização 

obter resultados positivos, consoantes aos seus objetivos, metas, missão e valores. 

Tendo em vista que a UEMA tem por finalidade desenvolver as funções 

precípuas do ensino, pesquisa e extensão, atendendo às diretrizes curriculares do 

Ministério da Educação, às demandas da sociedade e, em instância maior, ao 

desenvolvimento do Maranhão. 

Uma estratégia bem formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de uma 

organização para uma postura singular e viável, com base em suas competências internas 

relativas, mudanças no ambiente antecipadas providências contingentes realizadas por 

oponentes inteligentes”. (HERRERO FILHO, 2005, p.9). 

A UEMA tem realizado grandes investimentos em inovação tecnológica, para 

melhoria dos seus processos administrativos. Para tanto, A equipe de Assessoria da 

Pró-Reitoria de Planejamento e Técnicos do Núcleo de Tecnologia da Informação – 

NTI da UEMA, desenvolveram um projeto para criação da plataforma para 

gerenciamento do seu planejamento institucional, tendo em vista, acompanhar a 

performance dos objetivos estabelecidos em seu Balanced Scorecard, que por sua vez 

permite que a instituição adeque sua gestão focada na visão e missão, alinhando às 

suas estratégias e aferindo-as por meio de indicadores tangíveis e intangíveis. 

Consequentemente, aumentando seu desempenho. Conforme destaca Kaplan e 

Norton (1997, p.188) “A oportunidade de o scorecard melhorar a administração de 

empresas públicas e instituições sem fins lucrativos é, no mínimo, maior”. 

A UEMA para iniciar a construção do seu balanced scorecard, realizou 

algumas adaptações para atender a realidade institucional, buscando identificar as 

funções essenciais e específicas diante da sua natureza enquanto instituição de ensino, 

tomando como base no primeiro ano de gestão a Carta Proposta e no segundo ano o 

PDI 2016-2020, conforme requerido para IES, onde Silva (2012, p.126) explica que “para 

utilização do BSC e a sua aplicação nas IES, a integração entre missão e Planejamento 

Estratégico (PE) é de fundamental importância, sob ponto de vista estrutural e 

aplicabilidade operacional da ferramenta”. 
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Portanto, foram estabelecidas as seguintes perspectivas: Sociedade, 

Academia, Gestão e Competência para compor o scorecard, representadas na figura a 

seguir. 
Figura 3 - Perspectivas do BSC da UEMA, adequado ao conceito de Kaplan e Norton 

 
Fonte: BSC/UEMA, 2015. 

A UEMA por se tratar de instituição de educação de natureza pública e 

gratuita, em sua primeira perspectiva buscou adaptá-la a sua realidade institucional e 

particularidade do campo de atuação. Sendo assim, nomeou sua perspectiva como 

“Perspectiva Sociedade” que em sua essência, propõe fortalecer os laços da UEMA com 

a sociedade civil e poder público. 

4.1 PGA como estratégia inovadora de gestão  

               O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UEMA é um instrumento de 

planejamento que norteará a gestão institucional pelo período de 2016 a 2020. Este, atende 

exigência legal do Ministério da Educação decorrente da Lei nº10.861/2004 que criou o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), do Decreto Federal  nº 5.773/2006 e 

da Resolução nº 298/2006 do Conselho Estadual de Educação (CEE). 

É possível perceber que a concepção de PDI adotado pela UEMA alia-se ao conceito 

do Ministério da Educação que entende este como um documento em que são definidas a 

missão da instituição de ensino superior e as estratégias para atingir suas metas e objetivos: 

 

Trata-se de um documento que aponta as deficiências, dificuldades e 

oportunidades das IES em relação ao ambiente em que estão inseridas, 

identificando os elementos que as tornam frágeis ou as fortalecem 

diante das necessidades de seu público de interesse, principalmente 

aquelas voltadas ao atendimento aos valores fundamentais do ser 

humano no que tange às suas necessidades de aprendizagem para 

as qualificações técnicas pretendidas, levando a instituição ao encontro 

de sua missão proposta e a uma concepção de visão de futuro 

(SCHARMACH, 2010, p.49). 

             

Na UEMA o PDI incorpora plenamente o arcabouço do seu próprio Planejamento 

Estratégico, uma vez que nele estão consubstanciados sua missão, sua visão, seus valores, suas 
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diretrizes, seus objetivos e suas metas organizacionais. Silva (2012, p.32), destaca que o processo 

de formulação do PDI “requer a participação de todos os setores da comunidade, pois o mesmo 

representa a formalização das expectativas e anseios que os participantes do processo de 

construção de conhecimento têm para com a instituição”. O Plano de Gestão Anual reverbera 

todas as estratégias que foram aprovadas no Plano de Desenvolvimento Institucional. A figura 

a seguir revela o ciclo de gestão representativo para o caso da UEMA:  

                       Figura 4 - Ciclo de Gestão do PDI 

 
Fonte: PROPLAN/UEMA, 2016 

Evidencia-se na figura, que o PDI é desdobrado no PGA estratégico, que segue 

seu desdobramento no PGA tático, que é avaliado através dos Indicadores de Desempenho, 

suportado pelas diretrizes orçamentárias que alimentam a consecução do próprio PDI. 

Diante do exposto, apresenta-se a seguir, um fluxo logístico que permite visualizar a lógica 

contida nesse processo: 

                        Figura 5 - Esquema Logístico de estruturação do PDI 

 
 

                                              Fonte: PDI/UEMA, 2016 

Logo, é de grande importância para os desdobramentos estratégicos da Universidade 

que resulta um trabalho longo e minucioso processo de planejamento com ampla participação 

da comunidade acadêmica, culminando com a constituição do seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

 

5 CONCLUSÃO 

A adoção de um modelo estratégico e o seu sucesso em qualquer instituição 

depende da prévia definição da missão, visão, valores e objetivos organizacionais, a fim de 
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que se possa apontar uma direção norteadora a ser seguida a partir de uma análise dos 

fatores internos e externos que compõem o ambiente organizacional. 

Nesta visão o 5W2H consiste em uma série de perguntas direcionadas ao processo 

produtivo e permite identificar as rotinas mais importantes, detectando seus problemas e 

apontando soluções. 

O SWOT se torna uma ferramenta de extrema necessidade dentro do planejamento 

estratégico das empresas, pois analisa seus pontos fortes, pontos fracos oportunidades e 

ameaças, fazendo com que a empresa conheça a sua verdadeira situação no mercado e no que 

será preciso concentrar suas formas para sobreviver no mercado. 

O Balanced Scorecard idealizado por Kaplan e Norton, representa uma possibilidade 

alternativa, moderna e eficiente, pois ele permite avaliar e retroalimentar o desempenho das 

Instituições 

O levantamento da bibliografia realizado neste estudo enriquece o entendimento a 

respeito do tema, dado o seu caráter inovador, bem como preenche a lacuna quanto à forma 

de abordagem. 

O estudo revelou que o modelo de gestão estratégica da UEMA, encontra-se em 

fase de evolução e propagação no ambiente institucional ainda a passos tímidos em virtude da 

sua natureza complexa e peculiar. A pesquisa identificou o uso de diversas ferramentas 

gerenciais de suporte estratégico em cada fase de modelagem desse modelo de gestão. No 

processo de formulação e definição de sequência da estratégia, destaca-se o êxito da instituição 

na análise de cenários e no uso da matriz SWOT. De igual modo, ressalta-se a aplicação da 

ferramenta 5W2H para decomposição dos planos estratégicos e da adaptação de um balanced 

scorecard para implementação do PDI. 

Sendo assim, a elaboração do artigo foi de grande importância para que pudesse 

compreender que inovar é preciso, especialmente no setor público. O estímulo à mudança de 

postura e cultura organizacional. 

Logo conclui-se que os benefícios do planejamento estão relacionados 

diretamente ao tratamento analítico dos fatores ambientais considerados importantes para a 

organização, aliados à estratégias criativas, desenvolvidas para o aproveitamento de cenários 

favoráveis e também de proteção, em caso de cenários desfavoráveis. 

Assim sendo, a implementação das ferramentas nas IES púbicas será um fator 

importante para o sucesso, pois a partir da execução das referidas ferramentas serão 

identificadas as principais causas que afetam o desempenho organizacional, possibilitando a 

implementação de ações de acordo com as necessidades diagnosticadas. 
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JCLIC: SOFTWARE DE AUTORIA APLICADO AO ENSINO DE FRAÇÕES 

PARA ALUNOS DO 6º ANO 

 

 Fernanda Mara Cruz – UEPG 

 

Resumo: As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) se tornaram indispensáveis na 

atualidade por consequência de inúmeros fatores. Todavia, a sua inserção ainda encontra 

dificuldades em vários setores, dentre eles destaca-se o contexto educacional, para o qual este 

trabalho chama a atenção. A maior dificuldade encontrada se refere ao fato de que muitos 

educadores vieram de uma geração anterior a popularização das TIC, sendo assim não possuem 

o conhecimento necessário para manuseá-las adequadamente. Assim, é preciso a criação de 

projetos e pesquisas que possam auxiliar e capacitar tais profissionais. Pensando nisso, o 

presente trabalho, oriundo dos resultados obtidos da minha dissertação de mestrado, objetivou 

analisar a utilização de um site como ferramenta tecnológica de auxílio para o ensino de 

matemática, especificamente o de frações, para uma turma do 6º ano do ensino fundamental. 

Trata-se de uma pesquisa de tipo aplicada e qualitativa, desenvolvida numa escola estadual do 

município de Jacarezinho/PR. A realização da pesquisa ocorreu em 7 etapas que consistiram em 

avaliações, atividades semanais e questionários aplicados aos alunos. Uma avaliação inicial foi 

aplicada para medir o nível de conhecimentos dos alunos referente ao conteúdo específico. 

Após a avaliação, novas etapas foram aplicadas nas quais os alunos puderam aprender através 

do site denominado Tecnomatemática e do aplicativo JClic. No final houve a reaplicação da 

avaliação inicial para que os resultados obtidos pudessem ser comparados com os da primeira 

aplicação. Além de ter tornado a sala de aula num ambiente mais motivador, as TIC se 

mostraram aptas para contribuir com a aprendizagem dos alunos no ensino de frações. 

Palavras-chave: Educação. TIC. Matemática. Tecnomatemática. JClic. 

 

Abstract: The information and communication technologies (ICTs) have become indispensable 

at the present time as a result of numerous factors. However, its insertion still have difficulties 

in various sectors, including the educational context, to which this work draws attention. The 

greatest difficulty encountered relates to the fact that many educators came from a generation 

before the popularization of the ICTs, thus do not have the knowledge necessary to handle them 

appropriately. So, it needs to create projects and research that can help and train such 

professionals. With that in mind, the present work, from the results of my master's thesis, aimed 

to analyze the use of a Web site as a tool to aid technological teaching mathematics, specifically 

fractions, for a group of 6th grade students of elementary school. This is a survey of applied and 

qualitative type, developed in a State school in Jacarezinho/PR town. The realization of the 

research occurred in 7 steps that consisted of reviews, weekly activities and questionnaires 

applied to students. An initial assessment has been applied to measure the level of knowledge 

of students concerning the specific content. After the evaluation, new steps were applied in 

which students were able to learn through the website named Tecnomatemática and the JClic 
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application. At the end there was the reapplication of the initial evaluation so that the results 

could be compared with those of the first application. In addition to making the classroom in a 

motivating environment, ICTs were able to contribute to the learning of the students in teaching 

fractions. 

Key words: Education. ICTs. Mathematics. Tecnomatemática. JClic. 

 

Introdução 

O presente trabalho é derivado da minha dissertação de mestrado, intitulada 

“Tecnomatématica: site como ferramenta tecnológica para o ensino de frações no 6º ano do 

ensino fundamental”, defendida em fevereiro de 2017 no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus 

Ponta Grossa. A pesquisa desenvolvida possui dois momentos distintos apresentados na análise, 

os resultados obtidos a partir da aplicação com professores de matemática e da aplicação com 

uma turma do 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública do município de 

Jacarezinho, no interior do estado do Paraná. Assim, este trabalho especificamente se propôs a 

apresentar e a discutir os resultados coletados na aplicação com a turma do 6º ano do ensino 

fundamental. 

 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) se tornaram indispensáveis na 

contemporaneidade por diversos fatores. Todavia, elas ainda encontram certas dificuldades e 

resistências para serem plenamente inseridas no contexto educacional. Nesse sentido, o 

presente trabalho almejou discutir a partir dos dados obtidos na pesquisa de mestrado 

referenciada acima, se as TIC são aptas a contribuir significativamente para o processo de 

aprendizagem dos alunos. Mais especificamente, este trabalho objetivou responder o seguinte 

problema norteador: Quais as contribuições que o site Tecnomatemática pode oferecer aos 

professores que procuram utilizar as TIC no ensino de frações no 6º ano do ensino fundamental? 

Ou seja, pretendeu-se analisar a relevância de um site como ferramenta tecnológica de auxílio 

para o ensino de matemática, especificamente o de frações, numa turma do 6º ano do ensino 

fundamental. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa se caracteriza 

como aplicada e qualitativa. 

 

Fundamentação teórica 

 

Compreende-se que as TIC podem funcionar como ferramentas auxiliares eficientes para 

o processo de ensino-aprendizagem no contexto educacional (VALENTE, 1999; PAPERT, 1994; 

BORBA; PENTEADO, 2007; KENSKI, 2010; FAVA, 2014). Todavia, trata-se de ferramentas 

complexas as quais sofrem contínuas transformações em função da rápida, fluida e ininterrupta 

evolução das ciências na contemporaneidade, o que exige também dos educadores e das 

próprias instituições de ensino, por exemplo, revisões e atualizações constantes referentes ao 

conhecimento a respeito de tais ferramentas para o seu uso e manuseio (VALENTE, 1993; 

BORBA; PENTEADO, 2017). 



 

 

316 

As TIC se tornaram indispensáveis na atualidade, pois os benefícios oriundos da 

informática atingem todas as áreas e setores, facilitando, por exemplo, a comunicação, a 

organização de dados cadastrais e documentos, substituindo infinitos documentos impressos 

por arquivos em formato word e/ou pdf que podem ser armazenados num único computador, 

bem como modernizou vários outros processos (PAPERT, 1994; FAVA, 2014). Contudo, conforme 

mencionado anteriormente, para o uso e o manuseio de tais ferramentas é necessário mão de 

obra qualificada e quando se pensa especialmente nos professores, a maior dificuldade para 

adotar e incorporar completamente as TIC no contexto educacional aparece (BORBA; 

PENTEADO, 2007. CANNONE et al., 2008). Um significativo número de profissionais ativos ainda, 

não possuem muitas vezes nem o conhecimento básico para manusear as TIC, pois são de uma 

geração anterior a massificação e popularização das tecnologias como os computadores e a 

internet (CANNONE et al., 2008). 

Essas dificuldades acabam por evidenciar a necessidade de uma mudança pedagógica 

estrutural na educação e consequentemente nas escolas para que as TIC possam ser inseridas 

com êxito, repensando, assim, a organização escolar e principalmente a preparação dos 

professores (VALENTE, 1999; CANNONE et al., 2008). Na perspectiva de Borba e Penteado 

(2007), o conhecimento referente as tecnologias deveria ser encarado como fundamental para 

a própria formação do indivíduo e por isso elas deveriam estar presentes “[...] em atividades 

essenciais, tais como aprender a ler, escrever, compreender textos, entender gráficos, contar, 

desenvolver noções espaciais, etc.” (p. 17). Um indivíduo sem tal conhecimento terá mais 

dificuldades e uma grande desvantagem para concorrer no mercado de trabalho em relação a 

outros que adquiriram, o que muitas vezes o impedirá de se desenvolver plenamente enquanto 

pessoa e a alcançar uma melhor qualidade de vida, já que provavelmente não conseguirá os 

empregos com os melhores salários, entre outros fatores (CANNONE et al., 2008). 

Nesse sentido, embora as TIC possam ser aproveitadas “[...] no ambiente escolar como 

instrumentos facilitadores do aprendizado” (FAVA, 2014, p. 35), tem-se a necessidade de que o 

educador possua o conhecimento para que possa construir práticas pedagógicas adequadas e 

a utilização delas se mostre eficaz. Vale ressaltar que as TIC devem ser usadas como auxiliadoras 

no processo de ensino-aprendizagem, nunca como fim, isto é, elas não devem indicar o ritmo 

ou conduzir o processo de aprendizagem, mas sim facilitarem tal processo, bem como contribuir 

para potencializar as habilidades de cada indivíduo (FAVA, 2014; VALENTE, 1999). Sendo assim, 

o professor tem de assumir o papel de mediador com o auxílio das TIC na construção do 

conhecimento do aluno (FREIRE, 1996; FAVA, 2014). 

Quando utilizadas de forma adequada, as TIC são capazes de contribuir na 

aprendizagem de disciplinas como a de matemática que é considerada uma das mais difíceis 

para se trabalhar e ensinar tanto pelos professores como pelos próprios alunos (GARBINI et al., 

2011). Assim, é preciso que o governo invista cada vez mais em tecnologia visando infraestrutura 

adequada (laboratórios de informática etc.) e, principalmente, na formação dos professores, 

possibilitando que se tornem cada vez mais capacitados e familiarizados com o uso das TIC e 

não se sintam mais inseguros diante delas (CANNONE et al., 2008). Uma vez que tenham 

aprendido e apreendido, os professores se tornam aptos a desenvolverem novas práticas 
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pedagógicas que, por sua vez, são capazes de proporcionar aos alunos o contato com as 

tecnologias relacionando-as com os conteúdos educacionais, como, por exemplo, de 

matemática (BORBA; PENTEADO, 2007). 

Uma das formas de contribuir para que o governo passe a investir cada vez mais na 

inserção das TIC na educação refere-se ao desenvolvimento de pesquisas na área advindas de 

universidades. Com os resultados o governo pode verificar de maneira concreta e científica os 

benefícios de tal investimento. Este trabalho com base nesse pensamento, buscou investigar as 

contribuições de um site voltado para o ensino de matemática para as aulas de uma turma do 

6º ano do ensino fundamental. Foi escolhido um conteúdo específico para ser analisado, o 

ensino de frações. O site utilizado foi criado pela própria pesquisadora como produto 

educacional para o desenvolvimento da sua pesquisa de mestrado, cujo nome era 

Tecnomatématica. No site também foi disponibilizado um link para download de um software 

educacional chamado JClic. A seguir serão apresentados os referidos recursos tecnológicos, 

assim como toda a metodologia utilizada. 

 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa que se caracteriza como aplicada, pois está intrinsecamente 

relacionada ao material coletado no próprio processo de pesquisa, nas quais suas 

especificidades nortearam o processo de análise investigativa (VILAÇÃO, 2015). Sendo assim, 

outra característica a ser pontuada desta pesquisa é ela ser qualitativa, uma vez que os 

fenômenos observados neste estudo são de caráter subjetivo e não medidos quantitativamente. 

Segundo Borba e Araújo (2004, p. 12), “[...] a pesquisa qualitativa tem como foco entender e 

interpretar dados e discursos, mesmo quando envolvem grupos de participantes”. Ou seja, tal 

tipologia de pesquisa se preocupa mais em analisar de modo mais aprofundado as 

singularidades e peculiaridades encontradas a partir da observação do objeto de estudo 

(VILAÇÃO, 2015; BORBA; ARAÚJO, 2004). 

O objetivo da dissertação de mestrado foi a de analisar as contribuições do site 

Tecnomatemática e do aplicativo JClic, disponibilizado para download no referido site, para 

trabalhar o conteúdo de frações com alunos e professores do 6º ano do ensino fundamental de 

uma escola pública. O trabalho contou com a participação de nove professores de matemática 

dos anos finais do ensino fundamental e 24 alunos do 6º ano. Este trabalho especificamente, 

como já mencionado antes, terá como foco apenas a aplicação com os alunos da turma do 6º 

ano. 

O site Tecnomatemática foi desenvolvido pela própria pesquisadora para o 

desenvolvimento da sua dissertação de mestrado. Nele foram disponibilizados várias 

informações e ferramentas voltadas para o ensino de matemática, aproximando as TIC de tal 

disciplina. Uma das ferramentas disponibilizadas consiste no software educativo JClic, o qual foi 

criado por Francesc Busquest e que se trata de um aplicativo livre, isto é, pode ser usado 

gratuitamente por qualquer pessoa e/ou instituição, funcionamento, inclusive, em diversos tipos 

de sistemas operacionais como o Windows. 
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No JClic pode ser encontradas as seguintes funções e atividades: quebra-cabeças, 

associação de palavras e figuras, a possibilidade de criação de projetos com atividades 

sequenciais, além de poder definir a ordem, tempo, contagem de erros, permite gerar relatórios 

para qualquer área de conhecimento ou nível escolar, jogos de memória, palavras cruzadas, 

entre muitas outras possibilidades. Então, exercícios interativos podem ser criados a partir dos 

conteúdos e materiais disponibilizados no site e no aplicativo. 

A aplicação com os alunos do 6º ano ocorreu no decorrer de duas semanas do segundo 

semestre de 2016. A pedido do professor de matemática da turma, foi aplicada uma avaliação 

escrita abordando o conteúdo de frações ensinado por ele no semestre passado. A avaliação 

pode ser verificada no Anexo 1. Essa primeira avaliação durou 50 minutos. 

Num segundo momento, os alunos foram levados para a sala de reuniões da escola, 

onde puderam assistir uma apresentação do site e do software JClic. Foi feito o download e a 

instalação do aplicativo no computador através do site Tecnomatemática. Para que os alunos 

pudessem entender a proposta, juntos criaram uma atividade educacional coletiva usando o 

conteúdo de frações utilizando os recursos do site e do JClic. Para isso foram usadas duas aulas 

seguidas de 50 minutos cada. 

No terceiro momento os alunos receberam a orientação de que deveriam em duplas 

iniciarem a escrita de roteiros para as atividades que iriam criar a partir dos conteúdos e das 

ferramentas disponibilizados no site e no JClic. No quarto momento os alunos foram instruídos 

novamente de como acessarem o site e instalarem o aplicativo nos seus computadores para 

que o desenvolvimento dos roteiros e das atividades pudessem continuar em suas casas 

também. Em um quinto momento os alunos puderam terminar as atividades e realizar um 

primeiro teste entre eles, nos quais todos poderiam apontar críticas e sugestões entre eles. Para 

esse quinto dia foram disponibilizados um total de 200 minutos para os alunos. 

Então, tiveram um novo momento, após as críticas e sugestões, para as correções, e, por 

fim, no sétimo momento, aconteceu a reaplicação da avaliação diagnóstica feita pelo professor 

da turma. Além da avaliação, foi solicitado que os alunos também respondessem a uma questão 

de avaliação sobre o site Tecnomatemática.  

 

Resultados e Discussão 

 A avaliação inicial foi elaborada pelo próprio professor de matemática da turma, cuja 

intenção era de averiguar se os alunos realmente tinham apreendido o conteúdo de frações 

ensinado por ele no semestre passado. Esse primeiro diagnóstico serviu ainda como um 

comparativo para os resultados obtidos na reaplicação da avaliação no final após a utilização 

do site e do aplicativo JClic como ferramentas facilitadoras da aprendizagem. Os resultados 

foram tabulados para que permitissem uma melhor compreensão acerca do aprendizado dos 

alunos em relação ao conteúdo matemático referido, considerando o aproveitamento de cada 

aluno. 

 Os enunciados de cada questão podem ser conferidos no Anexo 1 deste trabalho. A 

tabela abaixo apenas apresenta os resultados coletados através da avaliação aplicada. Todas as 

questões se configuram como dissertativas, não possuem alternativas. E com exceção da 
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questão número 6, todas se dividem em mais de um sub enunciando para ser resolvido. Segue 

abaixo a Tabela 1 com os dados obtidos na avaliação inicial. 

 

Tabela 1 – Resultados dos dados tabulados de todas as questões da Avaliação Diagnóstica Inicial 

aplicada na fase inicial da pesquisa com a turma do 6º ano. 

Questões Número de alunos 

que acertaram 

Número de alunos 

que erraram 

Número de alunos que não 

conseguiram resolver o exercício 

Total de 

avaliações 

1 – A 23 1 0 24 

1 – B 16 8 0 24 

2 – A 6 11 7 24 

2 – B 8 10 6 24 

3 – A 6 9 9 24 

3 – B 6 9 9 24 

4 – A 7 13 4 24 

4 – B 7 13 4 24 

4 – C 12 9 3 24 

4 – D 5 15 4 24 

5 – A 18 6 0 24 

5 – B 20 4 0 24 

5 – C 20 4 0 24 

6 4 16 4 24 

7 – A 20 3 1 24 

7 – B 20 3 1 24 

7 – C 17 6 1 24 

8 – A 4 15 5 24 

8 – B 6 11 7 24 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Na primeira questão, pôde-se observar que os alunos tiveram mais facilidade para 

resolver a atividade A (fração do tipo própria) em comparação com a atividade da letra B (fração 

do tipo Imprópria). Entretanto, os alunos de forma geral conseguiram resolver ambas atividades 

ao lidarem com frações mais simples. Já na questão 2, os resultados encontrados evidenciaram 

a dificuldade dos alunos para trabalharem com conteúdos de frações mais complexos.  

 Houve um elevado número de alunos que erraram ou que não conseguiram resolver 

tanto a atividade A quanto a B do exercício 2. A dificuldade pode ser visualizada também por 

meio das dúvidas demonstradas durante a realização das duas atividades. A questão número 

avalia o conhecimento dos alunos a respeito de frações irredutíveis. Segundo Andrini e 

Vasconcelos (2012), as frações irredutíveis são aquelas que é necessário dividir os dois termos 

da fração pelo seu Máximo Divisor Comum (MDC) para que possam ser simplificadas. Ou seja, 

o exercício exige uma maior complexidade para a sua resolução em comparação a questão 

anterior, na qual ser ter realmente apreendido os conteúdos ensinados resolvê-lo se torna mais 

difícil. 
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 A terceira questão cobrou o conhecimento de frações equivalentes e os resultados 

coletados foram muito parecidos com os obtidos no exercício anterior. Mais alunos erraram 

e/ou não conseguiram resolver as atividades do que acertaram. Os resultados começam a 

demonstrar que os alunos não apreenderam os conteúdos adequadamente. Tal hipótese parece 

se evidenciar mais ainda nos resultados das atividades da questão 4, em que os alunos deveriam 

resolver cálculos com as frações, ao terem que utilizar, por exemplo, o cálculo do Mínimo 

Múltiplo Comum (MMC). Com exceção da atividade C que apresentou um número razoável de 

acertos, contabilizando exatamente 12, metade da turma, as demais apresentaram um número 

elevado de alunos que erraram, em especial a atividade D na qual 15 alunos não acertaram. 

 No quinto exercício foi solicitado que os alunos escrevessem as frações correspondentes 

às partes coloridas das figuras apresentadas em cada atividade (A, B e C). Neste caso, tanto a 

atividade A, quanto a B ou a C apresentam imagens que correspondem a frações do tipo própria 

que remetem a atividade A da primeira questão. Assim, o número de acertos aumentou 

novamente, embora alguns que acertaram a atividade A do exercício 1 tenham errado agora. 

No entanto, observou-se que ao diminuir a complexidade dos conteúdos cobrados, a turma 

apresentava, no geral, um melhor desempenho. Isso pôde ser averiguado nos resultados da 

sexta questão, em que foi solicitado que os alunos respondessem ao problema usando frações 

e as possibilidades que eles tinham para resolverem eram diversas (por meio de cálculo, 

raciocínio lógico, figuras etc.). Tendo aumentado outra vez a complexidade das atividades, os 

resultados não foram tão positivos, pois apenas 4 alunos acertaram e 16 erraram. 

 Nas palavras de D’Ambrosio (1989, p. 16-17): 

 

[...] muitas vezes o aluno demonstra, através de respostas a exercícios, 

que aparentemente compreendeu algum conceito matemático; porém, 

uma vez mudado o capítulo de estudo ou algum aspecto do exercício, 

o aluno nos surpreende com erros inesperados. 

 

 Ocorre, pois o aluno não apreendeu o conteúdo ensinado e exposto, somente o 

aprendeu momentaneamente. Os conteúdos cobrados na avaliação inicial remetem aos 

conteúdos ensinados no semestre passado daquele ano letivo de 2016. Passado o tempo, sem 

revisitarem os conteúdos e sem terem realmente dominado o que lhes foi ensinado, acontece 

justamente tais erros “inesperados”. 

 Com o sétimo exercício exigindo uma menor complexidade para a sua resolução, a turma 

apresentou, de forma geral, um bom desempenho, em que 20 alunos acertaram as atividades A 

e B e 17 acertaram a C. Foi solicitado que escrevessem como se lê cada uma das frações contidas 

em cada atividade (A, B e C). Por fim, na oitava questão, o número de alunos que erraram 

aumentou. O enunciado pedia que completassem a sequência para a obtenção de frações 

equivalentes. Nesta questão, constatou-se que muitos dos erros cometidos foram decorrentes 

de dificuldades que os alunos possuíam com a tabuada. 

 Após a avaliação inicial, os alunos foram levados num outro momento para a sala de 

reuniões, onde foi apresentado para todos o site Tecnomatemática e o software JClic. Tratou-
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se de uma apresentação detalhada de todas as ferramentas e funções que seriam 

disponibilizados para os alunos, para que pudessem eles mesmos criarem, em duplas, exercícios 

de frações. Nota-se que a proposta do trabalho foi de tentar contribuir para o desenvolvimento 

da autonomia de cada aluno, entendendo-o como agente do seu próprio conhecimento e não 

apenas um recipiente que sua única função é receber e memorizar as informações expostas pelo 

professor (FREIRE, 1996). Na perspectiva adotada pela pesquisa, o aluno é um agente ativo que 

tem de ter a autonomia e a liberdade de poder interagir com todo o ambiente a sua volta, para 

que possa desenvolver o seu pensamento crítico e criativo, de modo a construir seu próprio 

conhecimento e a potencializar as suas habilidades (FREIRE, 1996; FAVA, 2014). 

 Uma vez que os alunos foram ensinados cuidadosamente a respeito das ferramentas e 

das funções disponibilizadas no site e no aplicativo, eles dividiram-se em duplas. Juntos 

construíram um roteiro que deveria conter: 1) Título do projeto; 2) Descrição do projeto; 3) 

Autores (foram instruídas a não colocarem seus nomes, mas os seus números de chamada); 4) 

Tipo de atividade; 5) Nome da atividade; e 6) Descrição da atividade. Abaixo segue uma tabela 

ilustrativa contendo dados de um dos roteiros escritos por uma das duplas da turma. 

 

Tabela 2 – Exemplo de Roteiro escrito por uma dupla de alunos 

Título do projeto: Frações no 6º ano D. 

Descrição: Projeto com realização de atividades educacionais criadas pelos alunos do 6º ano D 

usando o conteúdo de frações. 

Autores: 6 e 18. 

Tipo de atividade: Palavras cruzadas. 

Nome da atividade: Cruzadinhas das frações. 

Descrição da atividade: Escrever o nome das frações igual ao da figura. 

Fonte: Autoria Própria 

 

 As duplas receberam a orientação de que escolhessem a atividade tendo em mente 

como ela poderia ficar depois de pronta e que além do site e do aplicativo, elas podiam fazer 

uso do livro didático Praticando Matemática (ANDRINI; VASCONCELOS, 2012). A indicação do 

livro era para que servisse de modelo para a elaboração de exercícios teóricos. Além do livro, 

do site e do JClic, os alunos também puderam realizar pesquisas na internet, tanto na escola 

como em suas casas.  

 Com o roteiro escrito, as crianças começaram a colocar em prática o que haviam 

planejado. Então, ao finalizarem, os alunos testaram as atividades entre si, apontando críticas e 

sugestões uns aos outros. Valente (1999) entende que o aprendizado tem de ser construído 

pelos próprios alunos a partir do desenvolvimento de projetos, em especial projetos em grupos, 

nos quais as TIC devem ser usadas de modo a facilitarem o processo. Assim, tais etapas 

possibilitaram que os alunos assumissem um papel mais ativo no seu próprio aprendizado, o 

que veio a refletir na reaplicação da avaliação inicial. 

 A mesma avaliação que foi aplicada inicialmente, foi aplicada no final do processo para 

verificar se os recursos tecnológicos contribuíram verdadeiramente para o processo de 

aprendizagem dos alunos em relação ao ensino de matemática, mais especificamente sobre o 



 

 

322 

conteúdo de frações. Segue abaixo a Tabela 2 que contém os resultados obtidos na reaplicação 

da avaliação diagnóstica inicial. 

 

Tabela 2 – Resultados dos dados tabulados da reaplicação da Avaliação Diagnóstica Inicial aplicada 

na fase final da pesquisa com a turma do 6º ano. 

Questões Número de alunos 

que acertaram 

Número de alunos 

que erraram 

Número de alunos que não 

conseguiram resolver o exercício 

Total de 

avaliações 

1 – A 24 0 0 24 

1 – B 19 5 0 24 

2 – A 10 9 5 24 

2 – B 13 5 6 24 

3 – A 12 7 5 24 

3 – B 12 7 5 24 

4 – A 7 10 7 24 

4 – B 7 10 7 24 

4 – C 15 7 2 24 

4 – D 5 15 4 24 

5 – A 22 2 0 24 

5 – B 23 1 0 24 

5 – C 22 2 0 24 

6 14 5 5 24 

7 – A 24 0 0 24 

7 – B 24 0 0 24 

7 – C 24 0 0 24 

8 – A 7 14 3 24 

8 – B 7 14 3 24 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Na atividade A da primeira questão, na avaliação inicial 23 alunos acertaram e somente 

um errou. Na reaplicação, todos acertaram. A Atividade B inicialmente 16 alunos acertaram e 8 

erraram, com a reaplicação 19 acertaram e 5 erraram. A questão 2 também apresentou melhores 

resultados, num primeiro momento 6 acertaram, 11 erraram e 7 não conseguiram resolver 

atividade A, na reaplicação, 13 acertaram, 9 erraram e 5 não foram capazes de resolver. Já na 

atividade B, primeiro, 8 acertaram, 10 erraram e 6 não resolveram, depois, 13 acertaram, 5 

erraram e 6 continuaram ainda sem conseguir resolver. Os acertos no exercício 3 dobraram após 

a reaplicação, tanto na atividade A quanto na B. 

 Em relação a quarta questão, os resultados adquiridos se mantiveram semelhantes aos 

obtidos na avaliação inicial, ou seja, a dificuldade com exercícios bem mais complexos ainda se 

manteve. Já a respeito dos exercícios 5, 6 e 7, o número de acertos aumentou consideravelmente 

após a reaplicação. Todavia, na questão oito, que também se exige uma maior complexidade 

para a sua resolução, os resultados continuaram parecidos com os da avaliação inicial. 
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 Além da reaplicação da avaliação diagnóstica inicial, foi solicitado que respondessem a 

seguinte pergunta: Como o site Tecnomatemática pode ajudar no aprendizado de matemática? 

Dentre as respostas colhidas, destacam-se as seguintes: 

 

Aluno 2: Pode ajudar colocando esses jogos na internet porque crianças 

e adolescentes se interessam mais e fica mais fácil de aprender e 

entender. 

 

Aluno 15: Sim. E achamos legal e que ele ensina a aprender e é 

importante porque ensina a Matemática e a saber muito mais sobre ela. 

 

Aluno 25: Eu acho que foi muito legal. E ajuda muitos alunos que tem 

dificuldade para aprender. 

 

 Observa-se que a presença das TIC parece tornar o ambiente da sala de aula menos 

aversivo, tornando-o mais atrativo, pois as crianças podem interagir com recursos os quais estão 

intrinsecamente presentes no seu dia a dia, como celulares, computadores, jogos eletrônicos 

etc. Além de que o uso das tecnologias possibilita mais vias de comunicação, mais meios de as 

crianças poderem se expressarem, bem como disponibiliza mais ferramentas para que elas 

possam entender não apenas a si mesmas, mas para que possam entender os seus próprios 

colegas de turma (VALENTE, 1993; VALENTE, 1993; FAVA, 2014). 

 

Considerações finais 

 

 Levando em consideração todos os aspectos discutidos até aqui, pode-se considerar que 

o site Tecnomatemática é uma ferramenta apta de apoio ao professor de matemática no ensino 

de frações para um sexto ano do ensino fundamental. De modo geral, recursos como o 

mencionado site podem servir como importantes ferramentas auxiliadoras para a aprendizagem 

do aluno. 

 Constantemente se ampliam as tecnologias disponíveis e elas fazem cada vez mais parte 

do dia a dia das pessoas, dos alunos. Assim, a escola tem de pensar em estratégias que possam 

acolher as TIC e não encarar elas de maneira negativa. Esta pesquisa demonstrou, por exemplo, 

que tais recursos podem tornar o ensino de matemática mais prazeroso, disciplina essa que 

naturalmente já é complexa, aplicada a partir das pedagogias tradicionais se torna maçante e 

os alunos tendem a se sentirem desmotivados para aprenderem. 

 Com a presença das TIC em sala de aula para o desenvolvimento das atividades 

propostas, os alunos verbalizaram que se sentiram mais motivados para aprender os conteúdos 

e resolverem os exercícios com mais facilidade. O que pode ser observado nos resultados 

obtidos na reaplicação da avaliação diagnóstica inicial com os resultados coletados na aplicação 

inicial. O número de alunos que conseguiram resolver todas as questões, no geral, aumentou 

significativamente. Vale ressaltar os limites desta pesquisa, os resultados foram colhidos a partir 
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de um projeto aplicado e desenvolvido durante o período de apenas 2 semanas. O que pode 

explicar os resultados em questões mais complexas não terem alcançado um melhor 

desempenho por parte dos alunos. Provavelmente com mais tempo e um planejamento mais 

aprofundado os resultados pudessem ser melhores inclusive ao que se refere as questões mais 

difíceis. Contudo, a pesquisa foi capaz de mostrar resultados consideráveis a respeito da 

contribuição das TIC para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos no contexto 

educacional. 
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Número: _____________ 

 

1-Represente as frações em forma de desenho: 

a)
2

5
 

 

b)
5

3
 

 

2-Simplifique as frações até torná-las irredutíveis: 

a)
48

66
 

 

b)
35

56
 

 

3-Escreva 2 frações equivalentes a: 

 

a)
3

7
 

 

b)
5

8
 

 

4-Calcule: 

 

a)
2

5
+

5

3
 

 

b)
5

3
−

2

5
 

 

c)
2

5
x

15

3
 

 

d)
5

3
:

7

6
 

 

5-Escreva a fração correspondente à parte colorida da figura: 
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6-A mãe de Rita utilizou 
3

5
 das maçãs representadas na figura para fazer uma torta /de maçã. Quantas 

Maçãs foram utilizadas? 

 
 

7-Escreva como se lê cada uma das frações: 

 

a)
16

15
 

 

b)
6

5
 

 

c)
4

3
 

 

8-Complete a sequência e obtenha frações equivalentes: 
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JOGOS DIGITAIS COMO MECANISMOS DE INTERAÇÃO NOS MUSEUS 

VIRTUAIS 

 Arkley Marques Bandeira72 

Klautenys Dellene Guedes Cutrim73 

Rosiane de Oliveira Silva74 

Samary Pinheiro Coelho75   

Susanne Caldas Azevedo76 

 

Resumo: Este artigo apresenta considerações a respeito dos museus virtuais e os jogos digitais 

como recursos tecnológicos para a educação patrimonial. Tem como objetivo discorrer sobre os 

jogos virtuais como mecanismos de interação nos museus virtuais, demonstrando que atrelado 

às características metodológicas da educação patrimonial, o jogo, desenvolvido em ambientes 

não formais como os museus virtuais constitui uma ferramenta importante no ensino, 

permitindo a socialização e a imersão dos sujeitos na cultura. Trata-se uma pesquisa 

bibliográfica e documental que possibilitou abordar em um primeiro momento o conceito de 

museus, incluindo sua ressignificação e adaptação às emergências das demandas tecnológicas. 

Foi discutida a temática da educação patrimonial, como um importante meio de divulgação e 

valorização do patrimônio histórico e cultural de um povo, considerando os museus virtuais 

como local de aprendizagem. Em um terceiro momento foi possível relacionar os jogos digitais 

como mecanismos e novas possibilidades de interação e aprendizagem no contexto dos 

museus. Foi evidenciado que essa configuração tecnológica, a partir dos jogos, é uma 

viabilidade de aprendizado e que os museus virtuais como espaço formativo são contributos 

nesse processo educacional.  

Palavras-chave: Museus Virtuais; Jogos Digitais; Interação; Educação Patrimonial; 

Aprendizagem. 

 

Abstract: This article presents considerations regarding virtual museums and digital games as 

technological resources for heritage education. It aims to discuss virtual games as mechanisms 
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of interaction in virtual museums, demonstrating that linked to the methodological 

characteristics of heritage education, the game developed in non-formal environments such as 

virtual museums is an important tool in teaching, allowing socialization and immersion of the 

subjects in the culture. It is a bibliographical and documentary research that made it possible to 

approach in a first moment the concept of museums, including their resignification and 

adaptation to the emergencies of the technological demands. The theme of heritage education 

was discussed as an important means of disseminating and valuing the historical and cultural 

heritage of a people, considering virtual museums as a place of learning. In a third moment it 

was possible to relate digital games as mechanisms and new possibilities of interaction and 

learning in the context of museums. It was evidenced that this technological configuration, from 

the games, is a viability of learning and that the virtual museums as formative space are 

contributions in this educational process. 

Keywords: Virtual Museums; Digital games; Interaction; Patrimonial Education; Learning. 

 

1 Introdução  

A conscientização e a sensibilização por professores e alunos no que tange a preservação 

do patrimônio devem ser trabalhadas desde o início da educação básica do indivíduo. No Brasil, 

o marco para a atualização política de preservação ganhou destaque com o termo “Patrimônio 

Cultural” na Constituição Federal de 1988 e desde então adquiriu proteção em legislações 

educacionais. Equacionar a proteção do patrimônio cultural ao ensino nas escolas torna-se um 

desafio.  

Diante da necessidade em trabalhar a perspectiva de valorização do patrimônio cultural 

com expectativas a preservação e manutenção, surgiu a Educação Patrimonial, que possui como 

escopo o processo permanente e sistemático de trabalho educativo, com o Patrimônio e suas 

manifestações.  

A construção dessa metodologia a partir de ações, projetos e práticas tem permitido ao 

indivíduo compreender o universo em que está inserido socioculturalmente. Nessa perspectiva 

destacamos a relevância da visitação em museus como prática eficaz da Educação Patrimonial.  

Atualmente, em atendimento às transformações que o mundo moderno nos apresenta, 

os museus têm passado por um processo de ressignificação e agora exibem a história e a 

memória com o uso da tecnologia. Com destaque, apontamos a utilização dos museus virtuais 

nas escolas, de modo a tornar o ensino mais eficiente os museus têm se aprimorado e utilizado 

os jogos digitais como estímulo ao aprendizado, a partir da interatividade.  

Assim, este artigo tomou por objetivo discorrer sobre os jogos virtuais como 

mecanismos de interação nos museus virtuais, demonstrando que atrelado às características 

metodológicas da Educação Patrimonial, o jogo, desenvolvido em ambientes não formais como 

os museus virtuais constitui uma ferramenta importante no ensino, permitindo a socialização e 

a imersão dos sujeitos na cultura.  

A partir da revisão de literatura foram tecidas considerações sobre os museus virtuais, 

patrimônio cultural, educação patrimonial e seus princípios metodológicos como base para a 
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utilização dos jogos digitais e as transformações que demandaram a inovação nos museus. 

Tencionamos por utilizar três seções fundamentais neste artigo.  

Na primeira abordamos o papel dos museus e sua ressignificação de acordo com as demandas 

tecnológicas e um mecanismo de atração para o público. A segunda aborda sobre a importância 

da Educação Patrimonial como uma metodologia para educar pelo patrimônio cultural. A 

terceira destaca a influência dos jogos digitais na aprendizagem em museus de forma 

participativa. Com efeito, os jogos em museus podem ser uma estratégia para auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem, tornando-o mais eficiente, estrategicamente para a 

construção do conhecimento. 

 

2  A ressignificação dos museus 

Os museus possuem uma relação com o patrimônio cultural de forma a garantir a sua 

preservação por meio da conservação, educação e exposição de seus acervos para a sociedade. 

São instituições de ampla abrangência e diversificação, além de agrupar representações 

simbólicas, materiais ou naturais, assim como a sua difusão cultural.  

A conceituação de museus e suas funções passaram por várias reformulações por conta 

de seus objetivos, enquanto espaços institucionais de preservação e produção de 

conhecimento, entretanto muitos autores contemplam os museus como lugar de salvaguarda 

de memória coletiva e exposição de um bem cultural, conforme a definição do Estatuto dos 

Museus, regido pela Lei n.º 11.904/2009 em seu artigo primeiro: 

Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins 

lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para 

fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, 

conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de 

qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e 

de seu desenvolvimento. (BRASIL, 2009) 

As ações culturais propiciadas pelos museus acrescentam valores educacionais durante 

a experiência vivida, proporciona ainda um espaço de socialização para diferentes grupos 

sociais, agregando valores e conhecimento àqueles que vivenciam nesses espaços. E, a partir da 

conceituação supracitada os museus se apresentam com uma nova concepção, evidenciando 

desta forma, as funções de comunicação e educação como contributos relevantes para a fruição 

e considerando também o deleite, ou seja, o prazer lúdico como possibilidade de aprimorar as 

funções primordiais do museu. 

Os processos comunicacionais e educacionais atendem as transformações no mundo e 

as novas configurações sociais que demandam gradativamente o uso das tecnologias digitais. 

Esse contexto possibilita novas formas de comunicação, interação e aprendizagens, cujos fluxos 

são mais rápidos e frequentes. As tecnologias digitais surgiram então com a infraestrutura do 

ciberespaço, como um “novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de 

transação, mas também do novo mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY,1999, p. 

32). 

Essa nova conjuntura proporcionou aos museus novas possibilidades de apresentação, 

como os museus virtuais. Os meios digitais além de permitir uma relação mais próxima entre 
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museu e visitante, estimulam a aprendizagem dada as novas possibilidades de interação. 

Muchacho (2012, p. 581) descreve o museu virtual como uma nova realidade na comunicação 

entre museu e público e a utilização das tecnologias desta nova realidade, integra interatividade, 

proporcionando ao visitante novas possibilidades de fruição. 

As informações proporcionadas nesse espaço em rede apresentam uma gama de 

recursos audiovisuais, denominado por Muchacho (2012, p.579) como objeto museológico, e a 

partir dele “abre-se a experiência estética através do virtual, através de um artifício: a imagem 

virtual.” Soma-se ao lugar de cultura e da memória, a função básica do museu de salvaguardar 

e ainda um novo modelo de conservação e comunicação dos acervos.  

Os museus virtuais possuem representação somente nas redes. Com efeito, não é 

necessário deslocar-se para visitar museus, dados os novos processos de virtualização. Silva 

(2012, p. 267) classifica como ubiquidade “estar em todo o tempo agora, sem sair do lugar”, no 

caso dos museus virtuais, a capacidade de se acessar a página virtual do museu 

simultaneamente de vários locais. 

Essa virtualização museal apresenta-se como um meio de otimizar a relação museu e 

visitante através de suas exposições virtuais e adaptar-se às novas demandas sociais. É comum 

a utilização de espaços museais com fins educacionais, como complemento de aprendizagem 

de todos os públicos justamente por também ter a capacidade de conectar o público a aspectos 

tecnológicos, dessa forma adapta-se à experiência dos jogos onde “encontram espaço para 

adentrar o cenário museológico como mais uma interface de interação, educação e 

comunicação ” (SOUZA, ALVES, 2011, p. 03).  

É interessante ressaltar que os museus em rede ampliam o acesso do público, facilitando 

a visitação e a divulgação desse espaço. A utilização de jogos digitais aplicados as questões 

educacionais, também vem a contemplar a maior interação do público em um museu desta 

categoria. Entretanto, para Cury (2011, p.21) sua atuação educacional é autônoma, não 

vinculando desta forma a uma estratégia fixa de conteúdo.  

O cenário museológico em rede e a utilização dos jogos digitais contemplam de forma 

objetiva as funções sociais de educação e comunicação dos museus. Nesse sentido, deve-se 

levar em consideração os recursos apresentados, pois vem a proporcionar mais dinamicidade, 

aguçam a curiosidade e a interação proporcionada por meio dos jogos em museus virtuais 

podem conectar seu público a um elevado nível de imersão. 

O processo de interação permite ao visitante seguir seu roteiro baseado nos seus gostos 

e percepções pessoais. Essa viabilidade de aprendizagem abre oportunidades de atuação e 

criatividade a serem exploradas e que vem sendo adaptadas à era digital e em como os museus 

virtuais são importantes contributos nesse processo educacional. 

 

3 A Educação Patrimonial como uma metodologia para educar pelo patrimônio cultural 

No Brasil, a educação patrimonial ainda é um tema relativamente novo, apesar de haver 

práticas educativas com foco no patrimônio cultural desde o século XIX. No entanto, foi só nas 

últimas décadas que o tema entrou na pauta das reflexões teóricas e acadêmicas. A 

conscientização e a sensibilização por professores e alunos no que tange a preservação devem 



 

 

331 

ser trabalhadas desde o início da educação básica do indivíduo. No Brasil, o marco para a 

atualização política de preservação ganhou destaque com o termo “Patrimônio Cultural” na 

Constituição Federal de 1988 e desde então adquiriu proteção em legislações educacionais e 

em normas de proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro. 

 Ciente da importância da proteção e divulgação dos patrimônios históricos e culturais 

e da complexidade que envolve principalmente o patrimônio cultural intangível, a sociedade 

tem se esforçado para consolidar as legislações já existentes e criar mecanismos e instrumentos 

que conduzam ao seu reconhecimento e defesa.  

No tocante a esta temática, o ambiente escolar configura-se como um espaço potente 

de expressão, detentor de um poder transformador, contribuindo com o conhecimento e a 

valorização cultural, por meio do conhecimento do passado e da identidade coletiva que foi 

construída pela população de um determinado território.  Para auxiliar a sociedade na defesa e 

resguardo de sua história e cultura, surge a “educação patrimonial”.  

De acordo com Grunberg (2007, p. 2), a Educação Patrimonial pode ser definida como 

sendo um “processo permanente e sistemático de trabalho educativo, que tem como ponto de 

partida e centro o Patrimônio Cultural com todas as suas manifestações”. Seguindo essa 

conceituação, entendemos como um processo ativo que deve ser feito de acordo com a 

realidade vivenciada pelos sujeitos para que o objetivo de apreender a complexidade que 

envolve o Patrimônio Cultural e sua valorização para as gerações futuras.   

 Conforme as diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN 

(2010): 

A Educação Patrimonial visa o planejamento de ações pedagógicas, 

permanentes e sistemáticas, área do patrimônio cultural enquanto fonte 

primária de conhecimento, junto às comunidades em geral, por meio do 

contato direto, para que elas possam identificar os bens culturais que possuem 

e auxiliem o Iphan a preservar, proteger e gerir o patrimônio histórico em suas 

localidades, a partir das próprias experiências. [...] a valorização do patrimônio 

cultural depende, necessariamente, de seu conhecimento. E a preservação 

sustentável, do orgulho que o povo possui da própria identidade e cidadania. 

(IPHAN, 2010, p. 1)  

 

Nesse sentido, a utilização da metodologia da educação patrimonial abre um leque de 

possibilidades para a compreensão do processo cultural e de seus produtos e manifestações. 

Com efeito, destaca Horta et al. (1999, p. 4): 

A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que 

possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à 

compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em 

que está inserido. Este processo leva ao reforço da auto-estima dos indivíduos 

e comunidades e à valorização da cultura brasileira, compreendida como 

múltipla e plural. 
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Neste contexto, reconhecendo a escola como um espaço formal de socialização 

fundamental para o desenvolvimento do indivíduo e do seu grupo social, desenvolvedora de 

diálogos que possibilitam a troca de conhecimentos e estimulam à preservação e valorização 

cultural local, a metodologia da Educação Patrimonial torna-se vigorante, uma vez que 

possibilita a execução de atividades que provoquem nos alunos atitudes ativas para com os 

bens culturais. 

Logo, ações educativas sistematizadas contribuem para a formação de cidadãos 

conhecedores e comprometidos com a proteção do patrimônio cultural, à medida que 

reconhecem a importância das populações pretéritas e seus legados históricos e culturais, como 

os bens de natureza material e imaterial, incluindo-se, o patrimônio arqueológico.  

Portanto, a Educação Patrimonial (EP) é uma proposta multidisciplinar de ensino, 

voltada para questões pertinentes ao patrimônio cultural que deve ser compreendida 

como um meio de inclusão de temáticas relativas ao patrimônio, levando-se em conta 

que o conhecimento propiciará a apropriação e valorização das referências culturais 

(COSTA et al, 2007.). 

De modo a facilitar a inserção da educação patrimonial em sala de aula, o Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) buscou formas de implementar a postura 

educativa nas escolas e assim, disponibilizou algumas diretrizes que devem nortear as ações das 

práticas educativas voltadas à preservação do patrimônio cultural.  

De modo geral, (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999) menciona que a proposta 

metodológica da educação patrimonial deve envolver quatro etapas progressivas de apreensão 

concreta de objetos e fenômenos culturais, a saber: observação do objeto, o registro das 

informações do objeto, a exploração em outras fontes sobre informações do objeto e a 

apropriação, a significação do objeto por parte do sujeito. O quadro abaixo, publicado pelo 

IPHAN no Guia Básico de Educação Patrimonial (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999). 

demonstra como a ação educativa poderá ser desenvolvida no ambiente escolar. 

Quadro 01 – Etapas Metodológicas da Educação Patrimonial (IPHAN): 
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Fonte: (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999). 

 

Reconhecendo a importância dessa metodologia para as atividades educativas, uma vez 

que possibilitam novas formas de apropriação de conhecimento, destacamos a relevância de 

promover a visitação em museus, haja vista serem considerados espaços de memória. Nesse 

sentido, alinhar a educação a esses espaços contribui para a conscientização e a sensibilização 

por dos alunos no que tange a preservação. Levando-se em consideração as inúmeras 

dificuldades encontradas pelos professores quando do agendamento e da organização de 

visitas à museus, seja pela falta de infraestrutura, de estímulos por parte da direção, o alvoroço 

dos alunos em grandes turmas, o transporte ou mesmo a falta de museus nos municípios, 

destacamos a importância de aproximação dos alunos aos espaços de memória virtualmente.   

A importância da usabilidade dos museus no mundo virtual a partir do ponto de vista 

didático está em poder estabelecer diálogos diferenciados entre alunos e professores, 

diversificando as fontes de aprendizagens, destoando o ensino daquele promovido pela escola 

tradicional, isso porque uma das principais características dos museus virtuais é de apresentar a 

história por inteiro, ou seja, acervos completos de caráter material, audiovisual, bibliográfico, 

artístico, fotográfico, científico, histórico, documental, misto ou qualquer outro relevante para a 

exposição.  

A partir dessa perspectiva observamos um rompimento com a forma tradicional de se 

pensar os museus, é notável a condução das ações desse espaço de memórias à construção de 

relações amplas, diversificadas e interacionistas.  
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(...) os museus passam essencialmente, a tornar-se elementos de Educação e 

Comunicação, (...) de modo a movimentar a entrada e a participação da 

comunidade e das entidades convencionais de educação (...) os museus 

começaram a investir na criação de uma atmosfera de acolhimento para as 

diferentes camadas. A intenção é abrir as portas para variados públicos, através 

de um canal de comunicação e informação mais interativo e atraente, que 

possibilite a interpretação do acervo e a interação entre os visitantes de maneira 

mais ativa, por meio de uma linguagem lúdica e acessível a sujeitos de qualquer 

idade, classe social ou nível de escolaridade. (Souza, et al., p. 2, 2011) 

 

Nesse contexto, o espaço museal tal qual se propõe atualmente possibilita um maior 

interesse por crianças e jovens, haja vista apresentar cenários de jogos em sua dinâmica, 

proporcionando elementos de recreação e lazer como interface à educação e a construção do 

conhecimento.  

(...) os jogos encontraram espaço para adentrar o cenário museológico como 

mais uma interface de interação, educação e comunicação. Ao oferecer uma 

nova dinâmica à experiência dos visitantes, os jogos logo se tornaram atração 

de interesse especial de crianças e adolescentes que veem nesses artefatos 

culturais um elemento de diversão e prazer, o que ajuda a desconstruir a idéia 

de experiência estática e “chata” que este público comumente atribui às visitas 

nos museus. (Souza, et al., p. 3, 2011) 

 

Desse modo, aliada às etapas metodológicas da Educação Patrimonial, as atividades e 

experiências desenvolvidas nos museus virtuais podem contribuir para uma maior aproximação 

do público aos espaços de memória e consequentemente a formação de convicções de um 

público sensível e comprometido com as questões históricas e culturais.  

 

4 A influência dos jogos digitais na aprendizagem em museus de forma participativa 

Atrelada às características metodológicas da Educação Patrimonial, o jogo, desenvolvido 

em ambientes não formais como os museus constitui uma ferramenta importante no ensino, 

uma vez que permite a socialização e a imersão dos sujeitos na cultura, bem como a motivação 

pela aprendizagem de conteúdo, a busca por informações para solução do jogo e o 

envolvimento dinâmico e ágil no processo de aprendizagem. 

A BNCC (2017) retrata a importância de atividades de vivências e experiencias interativas 

em um dos seus níveis de ensino: 

 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é importante valorizar e problematizar 

as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos, por 

meio do lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis, nos diversos ambientes 

educativos (bibliotecas, pátio, praças, parques, museus, arquivos, entre outros). 

Essa abordagem privilegia o trabalho de campo, as entrevistas, a observação, o 

desenvolvimento de análises e de argumentações, de modo a potencializar 

descobertas e estimular o pensamento criativo e crítico. (BNCC, p. 68, 2017) 
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Assim, as ações destinadas a proporcionar à comunidade educacional um conhecimento 

cultural interativo, quiçá preservacional, desenvolvidos a partir da metodologia de educação 

patrimonial (IPHAN), atreladas aos mecanismos tecnológicos, nos faz emergir em novos 

paradigmas educacionais em que as práticas de comunicação surtirão uma eficácia de 

conhecimento e entrelaçamento do sujeito com os temas patrimoniais. 

Ainda é muito comum a associação dos museus como espaços de “depósitos de 

antiguidades”, no entanto, observa-se que esses espaços podem proporcionar novas 

experiências com a utilização de jogos eletrônicos para possibilitar a fruição desses lugares para 

além da materialidade de seus espaços e acervos. Segundo Souza e Alves (2011), o museu 

também pode proporcionar a experiência de jogar, pois esses espaços “vão adquirindo novas 

configurações ao dialogar com as possibilidades das tecnologias da Informação, a exemplo dos 

jogos online” (SOUZA, ALVES, 2011, p. 01).  

No Brasil, ainda são poucos os museus virtuais que investem na utilização dos jogos 

eletrônicos. Segundo Souza e Alves (2011), “esse segmento ainda é subaproveitado se for 

comparado com as constantes e criativas inovações no mundo dos games online e também dos 

museus virtuais de outros países”. No contexto brasileiro, essas premissas ainda são 

consideradas novas, no entanto, já demonstram as potencialidades na transformação e na 

maneira de perceber os espaços museológicos, conforme citado: 

O jogo adentrou em ambientes como a escola e o trabalho, agregando outras 

linguagens e transformando o “ar sério” dessas instituições em uma atmosfera 

mais rica e descontraída. É nesse sentido, que os museus também vão encontrar 

nesses artefatos culturais um ponto de convergência e mutação de grande 

significado para os processos museológicos. (SOUZA, ALVES, 2011, p. 1) 

Os museus são espaços educativos e tornaram-se como elementos vivos na dinâmica 

social. Assim, podem fortalecer mais “ainda o seu caráter midiático e informativo, que vai 

encontrar outro ponto de apoio com a imersão das tecnologias analógicas, digitais e telemáticas 

como canais de comunicação dos acervos” (SOUZA, ALVES, 2011, p. 2). Essas mudanças nas 

concepções sobre a forma de observar os museus dará um novo movimento para a participação 

nesses espaços de memória e história.  

Os jogos eletrônicos adentram aos espaços dos museus de forma a promover a interação 

e educação (SOUZA, ALVES, 2011) ao proporcionar outra dinâmica aos visitantes, especialmente 

para crianças e adolescentes, ajudando na desconstrução a ideia de que os espaços dos museus 

são estáticos e/ou “depósitos de antiguidades”, conforme citado a seguir: 

A própria visita ao museu já sugere um clima de jogo, na medida em que 

observamos os seguintes aspectos: o simples fato de sair do espaço e do tempo 

regular da aula; as novas interações oportunizadas com os colegas, professores, 

pessoal do museu; os desafios que a novidade coloca; a aura de mistério e de 

magia do encontro com sua própria história e com o novo, ou o velho 

revisitado; e a associação à ideia de lazer e passeio. (organizar essa citação p 

03) 
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Para Huizinga (1996), os jogos nos museus representam, principalmente uma interface 

comunicativa de interpretação e difusão dos conteúdos que se encontram em exposição ou que 

estão guardados em acervos e reservas técnicas longe do público, e que torna mais rica a 

experiência de visitação aos espaços museológicos que, segundo Souza e Alves (2011): 

Passam a tornar-se elementos de Educação e Comunicação, na medida em que 

podem participar na formação da consciência e no engajamento das 

comunidades que ele serve. [...] A intenção é abrir as portas para variados 

públicos, através de um canal de comunicação e informação mais interativo e 

atraente, que possibilite a interpretação do acervo e a interação entre os 

visitantes de maneira mais ativa, por meio de uma linguagem lúdica e acessível 

a sujeitos de qualquer idade, classe social ou nível de escolaridade”. (SOUZA, 

ALVES, 2011, p.03) 

 

Nesse sentido, devem-se buscar nos jogos eletrônicos uma forma de potencializar a 

interação entre visitante-visitante / visitante-acervo e a difusão da informação dos museus, 

sendo que “é nessa expectativa que os museus vêm encontrando no referido ambiente 

caminhos que estreitam ainda mais os seus laços com os visitantes e utilizam as potencialidades 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (SOUZA, ALVES, 2011, p.04). 

Porém, poucas são as instituições museológicas de atentam para as potencialidades da 

utilização dos jogos eletrônicos como forma de educação e comunicação de seus acervos e 

sobre a promoção de seus espaços museais. A internet é usada apenas como instrumento de 

divulgação, sem que promovam a educação nos museus. Essas páginas são limitadas na 

divulgação de informações básicas sobre as instituições. Quando se busca informações sobre 

esses espaços encontra-se muita dificuldade, visto que se limitam em informações de cunho 

administrativo.  

Os jogos como quiz, quebra-cabeça, caça palavras, jogos de memórias e perguntas e 

respostas possibilitam a criação de outras alternativas para a disseminação do conhecimento, 

“assim, o visitante pode vivenciar diferentes personagens, a depender da criatividade da 

narrativa (SOUZA, ALVES, 2011, p. 05). 

As atividades lúdicas desenvolvidas online se aliam às etapas metodológicas da 

Educação Patrimonial e contribuem para que o sujeito interaja na produção de novas 

interpretações por meio da expressão estimulando a apropriação do conteúdo.  

 

5 Considerações Finais  

A Educação Patrimonial deve ser compreendida como uma prática de caráter 

permanente que envolva todos os segmentos sociais, na qual objetive primordialmente a 

preservação do patrimônio cultural. Dessa forma, ela deve objetivar a construção do 

conhecimento e desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo por meio da utilização de 

métodos que busquem a divulgação e publicação de ações que propicie a transformação 

conhecimento. 

 Assim, observa-se que diante das adaptações da modernidade, os museus virtuais 

propiciam dentre tantas atividades, os jogos digitais, de modo a estimular a aprendizagem e 
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interação da sociedade para com a educação do patrimônio. Embora os museus brasileiros 

pouco invistam em estratégias que utilizam a tecnologia da informação, os jogos eletrônicos 

podem se tornar uma estratégia presente nos museus em rede.  

Outro ponto a ser observado é como os museus utilizam das tecnologias como 

instrumento para fins somente de divulgação, geralmente de forma superficial e com a interface 

das páginas simples. Essa situação não é diferente quando se fala dos jogos eletrônicos nos 

museus virtuais, onde se pode associar o desuso desse recurso devido à resistência que algumas 

instituições têm diante das novas tecnologias e a falta de investimentos para a implantação dos 

jogos eletrônicos como estratégia de divulgação e interação nos museus digitais.  

É importante esclarecer que os jogos digitais permitem o desenvolvimento de 

habilidades para educação a partir dos museus, além de ser uma ferramenta importante no 

ensino, permitindo a democratização e imersão da sociedade em determinada cultura. Dessa 

forma, deve-se investir em diferentes configurações de jogos em museus virtuais levando em 

consideração a tecnologia da informação e o uso de jogos eletrônicos que tenham 

características a dinamicidade e facilidade de interação.  

Assim, este artigo busca incitar o interesse para o desenvolvimento e utilização dos jogos 

digitais com estratégias de aprendizagem, de interação e divulgação das ações dos museus 

virtuais visando proporcionar novas experiências para a Educação Patrimonial.  
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Resumo: Atualmente, dominar a área digital é de suma importância para o individuo, pois a 

sociedade moderna exige um total conhecimento dessas novas tecnologias, pois a cada dia, as 

ações do cotidiano dependem do bom manuseio das tecnologias digitais. O leitor tem que saber 

não apenas ler o código, ele precisa ir além, precisa conhecer, também os hardware (teclado, 

mouse, tela) e software (Word, pdf, navegador de internet). Perante essa nova realidade, escola 

tem um grande desafio pela frente, a saber, como incorporar em seu aparato pedagógico essas 

novas tecnologias. Não é de hoje que a escola enfrenta esse tipo de desafio, pois a escola está 

sempre tentando alinhar as novas tecnologias com o saber pedagógico. Diante desse cenário, a 

escola tem o papel importante de inserir as crianças nesse universo digital, entretanto quando 

o assunto é a utilização de tecnologia digital na sala de aula, as dificuldades do sistema 

educacional brasileiro são bem latentes. Uma tentativa de superar essas dificuldades, em curto 

prazo, é a utilização de jogos digitais por parte das escolas. Pois geralmente, esses jogos não 

precisam de computadores de alto desempenho; alem disso, os laboratórios de informática, 

atualmente, são uma realidade no contexto escolar. Esse artigo faz considerações sobre essas 

dificuldades encontradas em sala de aula e debate também o termo letramento digital. Após 

essas considerações, apresentaremos dois jogos que podem ser usados como recurso 

pedagógico pelo professor: Lendas do Folclore e Forma Palavras, ambos do site Escola games, 

site especializado em jogos digitais educativos. 

Palavras-chave: Letramento; Escola; Jogos Digitais. Tecnologia; Educação. 

 

Resumen: Actualmente dominar el area digital tiene una gran importancia para el individuo. 

Luego, la sociedad exige un conocimiento total de las nuevas tecnologias, pues varias  acciones 

del cuotidiano dependen  del buen uso de ellas. Así, el lector tiene que saber no solamente leer 

un código, pero ir más allá, conocer tambien a los hardwares y softwares. Delante de esta nueva 

realidad, la escuela tiene un gran desafio adelante: Poner en su médio pedagógico estas nuevas 

tecnologias. Todavia, ya hacen años que en la búsqueda de unir las nuevas tecnologias con el 

saber pedagógico, este desafio es enfrentado. Delante de este escenario, la escuela tiene un 

papel fundamental  de poner los niños en este universo digital, todavia, cuando se habla de la 

utilizacion de la tecnologia digital en el aula, las dificultades del sistema educacional brasileño 

son bien visibles. Un intento para superar estas dificultades  rapidamente es la utilizacion de los 
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juegos digitales en las escuelas. Generalmente estos juegos no necesitan de computadoras de 

última generación, además que los laboratórios de informática son una realidade en muchas 

escuelas. Este artículo habla sobre las dificultades presentadas en las aulas, hablando tambien 

sobre letramiento digital. Después de estas consideraciones, presentaremos dos juegos que 

pueden ser utilizados como recurso pedagógico por el professor : Lendas do Folclore y Forma 

Palavras, presentes en el sitio Escola Games, especializado em juegos educativos. 

Palabras clave: Letramiento; Escuela; Juegos Digitales; Tecnologia; Educación. 

 

Introdução 

Vivemos em uma época de transição. Boa parte da sociedade ainda tem receio do mundo digital, 

sobretudo os nascidos no século passado, enquanto a outra parte está completamente 

adaptada e essa realidade. 

Com o avanço rápido da tecnologia nas últimas décadas, houve uma mudança de paradigma. 

Antes uma pessoa ser considerada analfabeta era porque ela não sabia o ler e escrever, hoje 

temos uma nova categoria de analfabetos, os analfabetos digitais, que são as pessoas que 

mesmo tendo conhecimento formal da língua, não sabem manusear os equipamentos que 

utilizam tecnologia digital. 

Esse artigo será dividido em duas partes, na primeira discutiremos sobre o termo letramento e 

suas nuances, e como o termo letramento digital passou a ser uma realidade. 

Na segunda parte analisaremos como a escola pode contribuir para o processo de letramento 

digital da criança e sua inserção no mundo digital. para isso recorremos aos jogos digitais, 

ferramenta bastante útil para auxiliar o professor no fazer pedagógico. 

 

Letramento Digital 

O conceito de letramento não goza de uma unanimidade entre os pesquisadores da área da 

educação. É um desses termos que permitem uma pluralidade semântica bem abrangente. Para 

Soares (apud REZENDE, 2016), “é um fenômeno multifacetado e extremamente complexo; 

argumenta-se que o consenso em torno de uma única definição é impossível”. 

Uma definição que nós consideramos adequada para este artigo é a de Kleima (apud REZENDE, 

2016): “conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia, em contextos específicos para objetivos específicos”. Essa definição vai além de mera 

decodificação de códigos do alfabeto, pois ela também leva em consideração as interações 

sociais do individuo. 

Com isso temos uma diferença entre letramento e alfabetismo, como nos esclarece Tfouni: 

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem 

de habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. 

Isso é levado a efeito, em geral, por meio do processo de escolarização 

e, portanto, da instrução formal. A alfabetização pertence, assim, ao 

âmbito do individual. O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos 
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sócio-históricos da aquisição da escrita. Entre outros casos, procura 

estudar e descrever o que ocorre nas sociedades quando adotam um 

sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada; procura ainda 

saber quais práticas psicossociais substituem as práticas "letradas" em 

sociedades ágrafas (Tfouni apud SOARES, 2002). 

Essa distinção entre alfabetismo e letramento se torna mais importante ainda se levarmos para 

o campo digital, pois atualmente as interações sociais por meios digitais crescem de maneira 

exponencial e nossa sociedade está completamente imersa nesse contexto. 

Com o rápido crescimento das mídias digitais, nossa sociedade está passando por uma 

transformação radical e com isso cresce a importância do individuo dominar essas novas 

tecnologias, pois elas passaram a ser parte fundamental do nosso cotidiano. Diante desse 

cenário, surgi o termo letramento digital. 

Sobre essas mudanças por qual a sociedade contemporânea passa, Marcuschi terce as seguintes 

considerações: 

Tal como observa Bolter (1991), a introdução da escrita conduziu a uma cultura letrada nos 

ambientes em que a escrita floresceu. Tudo indica que hoje, de igual modo, a introdução da 

escrita eletrônica, pela sua importância, está conduzindo a uma cultura eletrônica, com uma 

nova economia da escrita (MARCUSCH, 2004). 

Com a expansão dessa cultura digital, houve uma quebra de paradigma na maneira de ler um 

texto, durante muito tempo a leitura acontecia de maneira linear, mesmo com a mudança de 

suporte pela qual a cultura letrada passou, a saber: papiro, rolos, livros entre outros, a maneira 

de ler determinado texto permanecia inalterada. Geralmente, a leitura era de forma linear e 

praticamente não havia forma de interação entre as fontes no momento da leitura. 

Entretanto com o advento dos computadores e da internet houve uma ruptura com esse padrão 

de leitura, agora um leitor pode navegar entre diversos textos e consultar diversas fontes 

enquanto está lendo um texto: 

Diante da tela, o usuário/leitor precisa compreender a função dos links, 

identificar ícones e signos próprios do gênero (como curtir e comentar no 

Facebook, selecionar emoticons no WhatsApp, inserir imagens, enviar fotos, 

publicar comentários) (ZACHARIAS, 2016). 

O leitor tem que saber não apenas ler o código, ele precisa ir além, precisa conhecer, também 

os hardware (teclado, mouse, tela) e software (Word, pdf, navegador de internet). Nesse sentido, 

surge outro tipo de letramento. Nesse ponto corroboramos com as ideias de Buzato que diz 

que há mais de um tipo de letramento: 

Letramento, ou mais precisamente os letramentos, são práticas sociais e 

culturais que têm sentidos específicos e finalidades específicas dentro de 

um grupo social, ajudam a manter a coesão e a identidade do grupo, e são 

aprendidas em eventos coletivos de uso da leitura e escrita, e por isso são 
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diferentes em diferentes contextos sócio-culturais. (destaque nosso) 

(BUZATO apud REZENDE, 2016). 

Como podemos observar no trecho em negrito, existem varias formas de letramento, e o termo 

letramento digital aparece de forma bem natural nesse contexto. 

No Dicionário Critico de Educação a Distancia, encontramos a seguinte definição de Letramento 

Digital: 

Letramento digital é o nome que se dá à ampliação do leque de 

possibilidades de contato com a escrita em ambientes digitais, tanto para ler 

quanto para escrever. Assim, compreende-se que letramento digital é muito 

mais que aprender a digitar em um computador (COSCARELLI e CORRÊA, 

2018) 

O verbete prossegue: 

Considerando que letramento diz respeito ao “estado ou condição de quem exerce as práticas 

sociais de leitura e escrita”, Soares (2002) propõe que o letramento digital seja o “estado ou 

condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de 

leitura e escrita na tela”. Isso implica uma ampliação da noção de Letramento para abarcar, além 

das práticas sociais da leitura e da escrita de manuscritos e textos impressos, aquelas que se 

desenvolvem atualmente em ambientes digitais como computadores, tablets, celulares e outros 

equipamentos que nos dão acesso a redes de comunicação digital como a internet (COSCARELLI 

e CORRÊA, 2018). 

Atualmente, dominar essa área digital é de suma importância para o individuo, pois a sociedade 

moderna exige um total conhecimento dessas novas tecnologias, pois a cada dia, as ações do 

cotidiano dependem do bom manuseio das tecnologias digitais. Os exemplos são inúmeros, vai 

desde pedir comida a fazer transações bancarias. 

Os Desafios da Escola 

A escola tem um grande desafio pela frente, a saber, como incorporar em seu aparato 

pedagógico essas novas tecnologias. Não é de hoje que a escola enfrenta esse tipo de desafio, 

pois a escola está sempre tentando alinhar as novas tecnologias com o saber pedagógico: 

O uso de tecnologias na educação tem sido um tema de bastante 

investigação nos últimos anos. De acordo com Soares (20101), desde o 

início do século XX o rádio [por exemplo] foi pensado como um 

instrumento capaz de promover uma revolução no contexto 

educacional (FIUZA, SPANHOL e LEMOS, 2016) 

A tecnologia sempre foi uma importante aliada do saber pedagógico, a escola sempre recorre 

à tecnologia para potencializar o nível de aprendizado dos alunos:  

Segundo Moran (2007), as tecnologias são pontes que abrem a sala de 

aula para o mundo, que representam, que medeiam o conhecimento do 

mundo. São diferentes formas de representação da realidade, de forma 

mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou 
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paralela, mas todas elas, combinadas, integradas, possibilitam uma 

melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as 

potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, 

habilidades e atitudes (FIUZA, 2016). 

Apesar desse casamento entre tecnologia e educação, de maneira geral há uma grande 

dificuldade dos professores em aderir a esses recursos tecnológicos. 

E quando o assunto é a utilização de tecnologia digital na sala de aula, as dificuldades são bem 

maiores no sistema educacional brasileiro. Pois as dificuldades estruturais das escolas brasileiras 

são bem conhecidas do público. 

Um dos problemas que dificultam a implantação ainda maior é a qualidade da internet brasileira. 

Em geral a conexão deixa a desejar, problemas de velocidade e alcance da rede são os principais 

vilões da internet brasileira. Se sairmos dos grandes centros urbanos, essa dificuldade aumenta 

de modo exponencial. 

Para tentar driblar esses problemas, os professores podem preparar as aulas com recursos 

offline. Existem diversos aplicativos que funcionam sem precisar de acesso a internet. Dessa 

forma, o professor evitaria surpresas desagradáveis durante a execução da sua aula. 

Por enquanto, uma boa parte dos professores precisa recorrer a criatividade para explorar o 

mundo digital na sala de aula, mas acreditamos que em um futuro não muito distante essa 

realidade vai mudar. As empresas que fornecem serviço de internet estão melhorando a cada 

dia e quem sabe em um espaço de cinquenta anos, todas as escolas brasileiras estejam com 

cem por cento digitais. 

Outra grande dificuldade encontrada pelas escolas é o alto custo dos equipamentos. 

Computadores, Tablets, e outros equipamentos eletrônicos tem um custo muito alto e para 

completar, rapidamente se tornam obsoletos. O que dificulta ainda mais o investimento, pois no 

prazo de no máximo cinco anos os softwares já estão ultrapassados. 

Uma forma de abaixar os custos de tais equipamentos seria uma diminuição da carga tributária 

sobre esses produtos. Além da fomentação de pesquisas que contribuíssem para uma 

diminuição do custo final dos produtos tecnológicos. Outra medida que poderia ser adotada 

seria o incentivo a indústria nacional, pois o quanto menos o Brasil importasse produtos 

eletrônicos, menos sujeito estaria a nuances do mercado, como preço do dólar, por exemplo. 

Mas mesmo com todas essas dificuldades, o uso de equipamento digitais nas salas de aulas 

vem crescendo de maneira substancial. Como nos mostra Fiuza: 

Recentemente, vem crescendo a utilização dos dispositivos móveis na 

sala de aula. Este advento marca o início de um novo paradigma no 

processo de ensino-aprendizagem. No Brasil, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação do governo federal contempla várias 

metas para a melhoria do ensino. Uma das metas é a inserção e 

disseminação do uso pedagógicos das tecnologias, dessa forma, o 

Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
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da Educação, está realizando a distribuição do tablet educacional para 

os professores (FIUZA, 2016) 

Apesar de tal iniciativa do Ministério da Educação, ainda há um longo caminho a ser percorrido, 

pois tais equipamentos devem fazer parte da realidade do aluno. Os estudantes, assim como os 

professores precisam ter acesso às tecnologias digitais. 

Além dos desafios estruturais, também existe a questão do recurso humano, pois os professores 

precisam está preparados para essa realidade digital, como enfatiza Fiuza:  

Para se ter uma iniciativa de sucesso que alcance os objetivos 

educacionais planejados não é suficiente contar com as melhores e mais 

modernas ferramentas e mídias. É preciso, em primeiro lugar, contar com 

uma equipe de especialistas da área (professores, gestores e assessores 

pedagógicos) bem formada e capacitada, além de ter clareza da 

proposta metodológica escolhida (FIUZA, 2016). 

Atualmente, uma pequena parcela dos professores ainda não dominam cem por cento as 

tecnologias digitais, pois como a grande expansão das tecnologias digitais ocorreu no começo 

dos anos dois mil umas grandes partes dos professores das gerações anteriores não se 

atualizaram para atender as novas demandas da sociedade. 

 

Jogos Digitais: uma ferramenta poderosa na educação 

 

Os jogos fazem parte da cultura humana desde os primórdios dos tempos e uma ferramenta 

pedagógica muito poderosa, porém pouco explorada no sistema educacional brasileiro. Para 

Ribeiro (2016), os jogos são fenômenos culturais que se inserem na vida social das pessoas em 

diferentes épocas e fazem parte de nossas vidas desde a infância. 

Os benefícios dos jogos para o processo de ensino-aprendizagem são estudados há muito 

tempo por diversos estudiosos da área: 

Os jogos oferecem aos jogadores benefícios palpáveis, como a 

coordenação mão-olho, o aumento da capacidade de solucionar 

problemas, a melhoria do desempenho em Matemática e na Língua, 

dentre outros benefícios não quantificáveis, mas igualmente 

importantes, como conhecimento da vida real, aptidão para analisar 

rapidamente novas situações, condições para interagir com pessoas 

desconhecidas, resolver problemas de forma rápida independente 

(RIBEIRO, 2016). 

Entretanto os jogos, como ferramentas pedagógicas, muitas vezes não é tratado com a 

seriedade devida, pois muitas vezes, os jogos são utilizados apenas como uma forma de distrair 

as crianças por um período de tempo. 

Piaget enfatiza que o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou 

brincadeira. Ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e 

moral. As crianças ficam mais motivadas para superar obstáculos, tanto 

cognitivos quanto emocionais. O jogo está estritamente relacionado com o 
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processo evolutivo do pensamento “jogar é pensar” (TEIXEIRA, FRANZEN e 

ENGLER, 2013).  

A utilização dos jogos nas salas de aula proporciona o surgimento e melhoria de diversas 

habilidades, como por exemplo: raciocínio rápido, observância das regras, melhoria da 

coordenação motora, respeito mútuo entre outras.  

Com a popularização da internet, houve uma migração dos jogos para o mundo virtual. As 

crianças e adolescentes de hoje estão cada dia mais inseridos no universo dos jogos digitais. 

Entretanto as escolas ainda acompanham essa mudança de forma satisfatória. 

Os jogos digitais são um fenômeno recente na história da humanidade. Por isso, talvez, que haja 

essa dificuldade em acolher essa importante poderosa ferramenta pedagógica a favor do 

ensino-aprendizado. 

Por se tratar de uma tecnologia relativamente recente, a produção sobre a 

utilização dos games como ferramenta pedagógica e suas implicações na 

educação é escassa, mas em crescente interesse, tendo em vista a 

potencialidade pedagógica desse objeto técnico. 

Mesmo com esse pouco aproveitamento, os jogos digitais, com intuito pedagógico, vêm crescendo muito 

nos últimos anos. Existem Diversos sites que podem auxiliar os professores nessa tarefa, como por 

exemplo, o site Escola Games é um dos exemplos que a o professor, juntamente com a equipe pedagógica 

podem usar para melhorar o letramento digital dos alunos, em especial das crianças. 

 

Escola Games 

O site tem um banco de dados de jogos educativos bem elevados, com mais de 90 jogos e uma 

atualização mensal de jogo. Além de contar com um apoio pedagógico em cada jogo. 

O site tem um layoute bem dinâmico, atraente e colorido, o que atrai a atenção das crianças. 

Além de ser facilmente manuseável. Uma característica que é bem interessante é que os jogos 

são divididos em três níveis de dificuldades: fácil, médio e difícil. 

ESCOLA GAMES é um site gratuito de jogos educativos para crianças a 

partir de cinco anos e todos os jogos são desenvolvidos com 

acompanhamento pedagógico para que elas aprendam brincando. Na 

versão atual do site há mais de 90 atividades cujos temas se relacionam 

à língua portuguesa, à matemática, à geografia, à história, à ciência, ao 

inglês e ao meio ambiente (BRASIL GAMES, 2019). 

Como podemos observar, na proposta do próprio site, existe uma gama de atividades que 

podem ser exploradas pelos professores, em conjunto com a direção da escola, pois para o 

melhor aprendizado dos alunos seria interessante que cada aluno tivesse acesso a um 

computador, um tablet ou outro equipamento que possa rodar os jogos. Outra proposta seria 

que os alunos usassem os equipamentos em dupla, dessa forma diminuiria os custos dos 

equipamentos e também proporcionaria aos alunos uma oportunidade deles aprenderem a 

compartilhar as coisas e dessa forma melhorando os traquejos sociais. 
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Nesse artigo, analisaremos dois jogos do site Escola Games que podem ser usado em sala de 

aula: Lendas do Folclore e Forma Palavras. 

 

Lendas do Folclore 

 

Recomendações do desenvolvedor: 

Nível de ensino: Educação Infantil 

Série: 2º Estágio - 1º Ano - 2º Ano 

Idade: de dez a nove anos 

Objetivos pedagógicos: Conhecer os principais personagens do nosso folclore; valorizar o 

folclore brasileiro; Exercitar a concentração; 

 

Infelizmente o folclore nacional não goza de um prestígio tão grande entre as nossas crianças, 

mesmo sendo um universo muito rico e com um potencial pedagógico elevado, ainda é pouco 

explorado nas escolas. 

Um jogo que seria a porta de entrada para as crianças ao mundo do riquíssimo folclore brasileiro 

seria o jogo “Lendas do Folclore”. Com uma interface simples e bem prática, a criança tem acesso 

a sete personagens do folclore nacional: Curupira, Lobisomem, Iara, Saci Pererê, Boitatá, Mula 

Sem Cabeça e o Boto. 

 

Figura 14: tela inicial 

Fonte: (BRASIL GAMES, 2019) 

Uma característica bem interessante do jogo é que ele é bem colorido e os personagens 

possuem traços bem cartunescos, o que é propício para idade proposta pelo jogo. Ao clicar 

em um determinado personagem, o jogador é direcionado para uma tela com um pequeno 
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resumo sobre o personagem, tudo de maneira bem simples e dinâmica.

 
Figura 15 - resumo de personagem 

Fonte: (BRASIL GAMES, 2019). 

Alem desse resumo, o jogo também conta com um quebra cabeça para os jogadores 

aprimorarem a noção de espaço, o raciocínio lógico e a coordenação motora. O quebra cabeça 

é composto por cinco níveis de dificuldades, que varia de seis a vinte peças. Para mudar de nível, 

basta apenas um clique, a própria criança pode fazer isso, à medida que ela avança no jogo.  

Caso a criança tenha dificuldades em montar algum dos personagens, basta clicar no ícone da 

lâmpada que o jogador tem alguns auxílios para completar a fase. 

O jogo é adequado para a faixa etária proposta, os objetivos são bem claros, o que facilita o 

trabalho do professor; outro fator a se destacar é a jogabilidade, com controles simples e 

intuitivos, o jogador aprende de forma rápida a interagir com o jogo. 

Além de ser um portal de entrada para o universo do folclore brasileiro, O jogo Lendas do 

Folclore também é uma excelente maneira das crianças terem contato com o mundo digital. É 

uma maneira excelente e divertida de apresentar a riqueza literária do folclore nacional e ao 

mesmo tempo inserir o aluno no universo digital. 

 

Forma Palavras 

Recomendações do desenvolvedor: 

Nível de ensino: Educação Infantil - Ensino Fundamental I 

Série: 2º Estágio - 1º Ano 

Idade: cinco a seis anos  

Objetivos pedagógicos: Desenvolver e aprimorar a leitura e a escrita; memorizar a escrita 

convencional das palavras; reconhecer as diferenças escritas e sonoras das palavras; fixar 

conhecimento adquirido em sala de aula.  
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A ortografia das palavras é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Todas as pessoas já tiveram 

uma dúvida sobre a ortografia oficial de alguma palavra. O jogo Forma palavras pode auxiliar o 

professor no processo de ensinar a ortografia das palavras. 

Com uma interface simples, o jogo proporciona aos alunos uma forma de aprender a ortografia 

correta das palavras de maneira lúdica, e assim como o jogo anterior, também permite com que 

a criança aprenda recursos básicos de informática, contribuindo, dessa forma, para o digital das 

crianças. 

Logo na tela inicial, encontramos um pequeno tutorial, explicando as regras do jogo. Após essa 

explicação, basta ao jogador clicar no botão “jogar” e, imediatamente, será direcionado à tela 

de jogo. 

 

Figura 16 - Forma Palavra 

Fonte: (BRASIL GAMES, 2019) 

O objetivo do jogo é bem simples, escrever de forma correta a palavra. Assim como o jogo 

anterior, esse também é bastante intuitivo, cada letra fica dentro de uma lâmpada; e o jogador 

vai colocando cada letra para formar a palavra correta. Caso a palavra esteja correta, uma 

lâmpada verde, que fica na parte superior da tela, acende; caso a palavra esteja escrita de 
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maneira errada, acende uma lâmpada vermelha, assim, o aluno poderá corrigir o erro quantas 

vezes forem necessárias.  
Figura 17 - forma palavras 

Fonte: (BRASIL GAMES, 2019). 

O jogo Forma Palavras é uma alternativa bastante viável para o professor utilizar na 

alfabetização, pois é bem dinâmico e de fácil utilização tanto por parte do professor quanto do 

aluno. 

Um aspecto negativo em ambos os jogos é que eles precisam de internet para funcionar, o que 

pode ser um problema para o professor caso não tenha internet ou a conexão seja ruim. O ideal 

era que tivesse uma versão ofline, assim o professor não ficaria a mercê desses problemas. 

Considerações Finais  

Com o avanço da tecnologia, há vários desafios que a sociedade contemporânea tem que 

enfrentar, sobretudo na área educacional. A escola precisa ampliar sua área de atuação e 

preparar as crianças para um mundo que está a cada dia mais digital. 

A escola precisa alinhar os avanços tecnológicos com as práticas pedagógicas, esse é um grande 

desafio do sistema educacional. O caminho não é fácil, problemas financeiros e estruturais são 

os principais empecilhos em um curto prazo. 

Os jogos digitais, como os do site Escola Games são uma alternativa para sanar com essas 

dificuldades, pois a maioria das escolas possui laboratório de informática e os jogos são de 

graças. 

Ao longo prazo, a tendência é que as escolas abracem de vez a ideia de unir a tecnologia com 

o saber pedagógico. 
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Resumo: A educação no atual momento histórico é algo que está intrinsecamente ligado a 

tecnologia, cada vez mais os alunos deixam de serem passivos em sala, ou seja, deixam de ser 

estudantes que apenas leem, escrevem e memorizam. Com o advento de smartphones, redes 

sociais e afins, o aprendizado vem sendo deixado em   

segundo plano por muitos dos discentes, devido a estes fatores é cada vez mais necessário que 

existam ferramentas para prender a atenção dos alunos em sala para isto o presente artigo 

estudou a possibilidade de trazer uma dessas estratégias, a gamificação (estratégia de ensino 

baseado em jogos quase sempre virtuais) para o auxilio da aprendizagem dos estudantes a 

respeito do conteúdo de microrganismos, o “kahoot!” programa esse capaz de criar 

questionários (quiz) interativos, e com a ajuda desta ferramenta ensinar os alunos por meio de 

competições utilizando a própria competitividade dos mesmos como motivação para buscar o 

aprendizado, porém mesmo com todas as vantagens que o programa apresenta ele também 

apresenta problemas como a competitividade excessiva que alguns alunos podem expressar. 

Palavras chave: Kahoot; aprendizado; gamificação; educação; alunos. 
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1. Contextualização teórica 

O ensino de disciplinas como ciências e biologia engloba vários conteúdos facilmente 

percebidos em nosso cotidiano e de grande possibilidade prática, o que facilmente pode 

despertar a curiosidade dos sujeitos envolvidos (Zanon e Freitas, 2007; Somavilla e Zara, 2016). 

A biologia traz em seu acervo toda uma carga teórica que pode ser ministrada por diferentes 

estratégias metodológicas através de recursos didáticos distintos (Sousa et al. 2012; Guimarães 

et al. 2006). 

Dentre estes recursos didáticos, destaca- se o uso da tecnologia, pois a prática e teoria 

concernentes a informática no ensino de ciências, nos dias atuais está tendo um aumento, 

exatamente devido as ferramentas e mídias digitais oferecem à didática, tal como: comunicação, 

informação, instrumentos capazes de renovar situações de interação dentre outros.   

A utilização das tecnologias associada a metodologias que respondem 

às exigências e particularidades do ensino das Ciências promove um 

conjunto de competências científicas que se revelam em todos os 

domínios da aprendizagem (conhecimentos, capacidades e atitudes) 

COSTA et. al. p, 69, 2012.  

Porém, apesar deste “mundo” que a tecnologia pode proporcionar, muitos profissionais 

da educação não está preparado para utilizá-la. Segundo Thompson, Simonson & Hargrave 

(1996), a tecnologia empregada juntamente às atividades da escola e em sala de aula, se não 

houver uma alteração na prática habitual de ensinar não irá proporcionar um bom desempenho, 

devido à falta de competência do profissional ao usar a tecnologia de uma forma diferenciada. 

Muitas das vezes por causa da ausência de formação, por conta dos obstáculos que muitos 

profissionais da educação perpassam no cotidiano escolar: a falta de recursos; vale ressaltar 

ainda, que essa integração da tecnologia requer um impulso de reflexão e de transformação de 

idealizações e técnicas de ensino, que a maioria dos professores não estão dispostos a realizar 

(SILVA, 2003). Remodelar esses fatores não é um trabalho simples, visto que é fundamental 

dedicação, insistência e comprometimento. 

Diante do exposto, mesmo que ainda haja certa dificuldade no uso de recursos 

tecnológicos é importante destacar como uma dessas estratégias metodológicas supracitadas, 

as ferramentas tecnológicas de aprendizagem por proporcionar momentos em que os alunos 

podem utilizar em sala de aula, mediadas pelo professor, recursos inseridos nas Tecnologias de 

Informação e Comunicação aproximando-os ao universo digital dentro da escola que hoje estão 

inseridos (SANTOS e SOUZA, 2019). 

O termo Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) refere-se à 

conjugação da tecnologia computacional ou informática com a 

tecnologia das telecomunicações e tem na Internet e mais 

particularmente na Worl Wide Web (WWW) a sua mais for- te expressão. 

Quando estas tecnologias são usadas para fins educativos, 

nomeadamente para apoiar e melhorar a aprendizagem dos alunos e 

desenvolver ambientes de aprendizagem podem considerar as TIC como 

um subdomínio da Tecnologia Educativa. (MIRANDA, p. 43, 2007). 
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Percebe-se que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) fazem parte do 

cotidiano do aluno sendo acessíveis e que a escola não poderá mais estar lheia a essas 

ferramentas, uma vez que é inerente o prazer e o incentivo que os discentes  

expressam quando entram em contato com elas e que facilita o processo de 

aprendizagem e a assimilação do conhecimento (SILVA et al. 2018). 

Moran (2012) reflete o quanto é importante o papel do professor nesse processo de 

introdução da internet na sala de aula, atrelado aos conteúdos ministrados, se constituindo 

como um facilitador no manuseio dessas TIC. 

Esta pesquisa insere-se nessa temática e é resultado de uma vivência docente em sala 

de aula de aluno participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, em escola de 

Ensino Médio, possibilitando ampliar os seus conhecimentos e suas práticas enquanto futuro 

professor (estudante do Curso de Licenciatura em Biologia) que através desta experiência pôde 

conhecer e aplicar uma ferramenta tecnológica direcionada para o ensino.  

Salienta-se também a importância do trabalho por possibilitar aos alunos do Ensino 

Médio a oportunidade de experienciar uma estratégia didática metodológica diferenciada que 

muitas das vezes não são comumente usadas em sala de aula. 

Assim sendo, selecionou-se o aplicativo Kahoot para ser utilizado na pesquisa, pois se 

caracteriza como uma ferramenta tecnológica voltada para a educação e, alguns autores tem 

evidenciado que este aplicativo pode melhorar a aprendizagem e aumentar a competência na 

sala de aula (RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, 2017; LADISLAU et al. 2018; SILVA 2018).  

A app Kahoot apresenta três atividades possíveis: Quiz, Discussion e Survey. É 

particularmente indicada para uso educativo e a sua utilização é bastante intuitiva, como nos 

aponta Guimarães (2015), não necessitando de qualquer instalação prévia, nem por parte dos 

professores, nem por parte dos alunos. O tipo Quiz possibilita aulas animadas e competitivas, 

favorecendo aprendizagens significativas nos alunos, através da utilização do jogo. 

Os Quizzes são questionários de escolha múltipla com correção 

automática, cuja finalidade é avaliar de forma rápida e divertida. 

Proporciona ainda, feedbacks imediatos para o aluno, para que este 

tenha a possibilidade de tomar decisões rápidas para mudar de atitude.  

 

Além disso, ao final de cada atividade é oferecido ao professor um 

panorama geral do desempenho e resultados das respostas dos 

aprendizes com indicação das respostas (corretas e erradas) e ainda o 

tempo de resposta que cada aluno utilizou. SILVA at. al. p.784, 2018. 

O jogo é uma atividade lúdica de grande sucesso quando devidamente planejado e 

aplicado em sala por envolver uma pluralidade de aspectos construtivos no processo de 

aprendizagem do aluno desenvolvendo a postura ativa e engajada, trabalhando entre outras 

aspectos, o dinamismo, o trabalho em equipe, o raciocínio lógico, a competitividade, entre 

outros. 

 

2. Como tudo aconteceu 
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Toda a atividade proposta tem como base a utilização de novas tecnologias no 

aprendizado e, foi aplicada em junho de 2019 no Centro Educacional Ribeiro do Amaral, escola 

estadual de zona rural, localizada no município de São João de Ribamar – Maranhão, com duas 

turmas de 2° ano de Ensino Médio, totalizando 56 alunos participantes.  

Vale ressaltar que a atividade foi proposta e executada por um aluno da Licenciatura em 

Biologia do Instituo Federal do Maranhão, Campus São Luís Monte Castelo, integrante do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência  – PIBID, da CAPES, sob supervisão da 

professora titular da disciplina biologia e da coordenadora do Programa. 

Aplicou-se a ferramenta tecnológica chamada Kahoot, na modalidade de questionários 

(quis). Se encontra disponível em https://getkahoot.com/ e funciona com qualquer sistema 

operativo. Consiste num sistema online de respostas, indicado para utilização em sala de aula. 

Para a utilização é necessário um registo na aplicação, gratuito, que se processa de forma muito 

intuitiva, bastando, para tal, clicar em Sign up for free! Após este registo, a entrada na aplicação 

processa-se através do canto superior direito, utilizando o botão sign in.  

Este aplicativo possui como principais vantagens a fácil utilização e a interface amistosa 

proporcionando verdadeiras competições de conhecimento em sala de aula podendo ser 

utilizado tanto individualmente quanto em grupos. 

Para a aplicação, utilizou-se data show, notebook e quatro smartphones com acesso à 

internet. Optou-se por dividir os alunos em grupos. A atividade foi feita em cada turma para 

revisar os conteúdos de microrganismos (bactérias, fungos, protozoários e vírus) que foram 

previamente ministrados nas aulas teóricas de biologia. 

 

3. Desenvolvimento em sala 

Com a utilização da tecnologia de informação e comunicação como o Kahoot, percebeu-

se uma maior concentração dos alunos durante o tempo de responder as perguntas e um 

satisfatório engajamento. As perguntas eram projetadas na lousa de sala proporcionando a 

leitura conjunta de todos (Figura 1). 

Figura 1: Projeção das perguntas pelo aplicativo Kahoot na lousa da turma de 2º ano de 

Ensino Médio de uma escola pública. 
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Fonte: Próprio autor. 

O professor, durante a fase de implementação, assumirá um papel de gestor da atividade, 

cabendo-lhe a responsabilidade de avançar entre as várias questões. O aluno terá de responder 

às várias questões clicando na cor correspondente à resposta que desejar selecionar (Figura 2). 

 

Figura 2: Opções de resposta visualizadas nos dispositivos móveis por cada equipe. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Foram realizadas 21 questões de múltipla escolha sobre o conteúdo microrganismos, 

estipulando em média 30 a 60 segundos (tempo variando de acordo com a dificuldade ou 

tamanho da questão) para que as equipes escolhessem uma alternativa e marcasse no 

smartphone disponibilizado.  
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Para revisar as informações foram realizadas pequenas pausas na atividade para 

relembrar as aulas ministradas (Figura 3), esses breves momentos eram baseados na quantidade 

de erros por questão, de modo que se ao menos duas equipes errassem uma pergunta era 

realizada a parada para retomar a informação teórica daquela questão. 

 

Figura 3: Momentos de revisão teórica entre as questões em que se percebeu maior 

dificuldade pelos alunos.

 
Fonte: Próprio autor. 

A quantidade de perguntas acertadas foi muito abaixo do esperado, pois as turmas 200 

e 201 tiveram uma taxa de acerto de 35,21% e 38,16% respectivamente, ficando a taxa de erro 

em 64,79% e 61,84% (Figura 4). Rodriguez- Fernandez (2017) também constatou uma baixa taxa 

de acerto dos alunos em seu trabalho.  

Figura 4: Resultados alcançados em uma turma de Ensino Médio da escola participante 

da pesquisa. 
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Fonte: Próprio autor. 

Suspeita-se que esse baixo rendimento pode estar relacionado à falta de costume em 

usar esse tipo de aplicativo em sala de aula. Foi a primeira vez que os alunos envolvidos na 

pesquisa haviam entrado em contato com o Kahoot. É inegável que este app é simples e de fácil 

execução, mas exige raciocínio lógico e resposta rápida o que pode ter refletido nos poucos 

acertos identificados. Entretanto, julga-se que mesmo assim foi uma experiência válida uma vez 

que foi possível identificar os conteúdos que necessitavam de revisão, resultantes das respostas 

equivocadas. 

Ressalta-se ainda que o trabalho em equipe dos alunos foi muito bom, uma vez que 

houve discussão entre si sobre qual seria a melhor alternativa para escolher, embora houvesse 

divergência interna nos grupos, a mesma era rapidamente cessada no início de uma nova 

rodada de perguntas. 

As TIC, segundo COLL, et. al. (apud Rychen e Salganik, 2001, 2003), afirmam que é de 

suma importância para que as pessoas consigam alcançar algumas competências e dentre essas 

competências, destaca-se a questão de saber trabalhar em equipe, seria então, uma das novas 

finalidades da TIC, neste caso específico o Kahoot, proporcionar um ambiente onde os alunos 

sejam capazes de interagir em grupos socialmente distintos  e isso inclui  a capacidade de 

cooperar, manter um bom relacionamento com as outras pessoas do grupo e ainda controlar e 

resolver conflitos. 

No decorrer da aplicação notou-se um grande aumento no interesse dos alunos pelos 

assuntos abordados, principalmente quando os mesmo se equivocavam em alguma resposta. 

Acredita-se que esse interesse possa estimular o aluno a buscar mais informações a respeito de 

determinado conteúdo, como podemos perceber na fala de um deles. 

 “Essa atividade nos ajudou muito a fixar melhor esse conteúdo, antes 

disso eu não sabia quase nada, nos sentimos mais preparados para fazer 

uma prova, deveriam fazer mais vezes esse tipo de dinâmica” (grupo de 

alunos da turma 201). 
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Por fim pode-se constatar que o Kahoot é uma excelente ferramenta que proporciona 

momentos de descontração, utilizando regras de games (pontuação por cada atividade correta, 

competição entre as equipes e tempo determinado para cada  

questão) e de aprendizado para os alunos. Observou-se que é um recurso muito válido 

para ser utilizado em sala, exatamente como nos aponta alguns autores que também 

experienciaram essa ferramenta com alunos (RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, 2017; LADISLAU et al. 

2018; SILVA 2018).  Além de ser um trabalho relevante, pelo fato de desenvolver estratégias que 

proporciona conhecimento, competição e aproximação dos alunos no ambiente escolar ao 

mundo tecnológico é um grande desafio e essencial principalmente para professores que 

pretendem mudar a rotina pedagógica. 
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Resumo: Em cursos do Ensino Superior da área de Ciências Exatas, os estudantes 

ingressantes se deparam com dificuldades principalmente nas disciplinas relacionadas 

a Cálculo. Em geral, estas disciplinas possuem altos índices de reprovação, evidenciando 

possíveis fragilidades e lacunas relacionadas à Matemática básica. Algumas instituições 

adotam estratégias para auxiliar os estudantes, como nivelamento, introdução de 

disciplina de Pré-Cálculo, dentre outras. Este trabalho objetivou elaborar e analisar o 

protótipo de um jogo mobile que auxilie na disciplina de Pré-Cálculo com foco nos 

estudantes ingressantes no Ensino Superior - o Kalkulo, com estrutura baseada em um 

modelo Quiz (perguntas e respostas). Foram realizados estudos sobre Pré-Cálculo, 

identificação dos requisitos e a prototipação do jogo, além de um estudo comparativo 

com outros jogos similares para fundamentar a concepção e a modelagem. Trata-se de 

estudo quantitativo-qualitativo, com uma pesquisa de campo realizada por meio de 

questionários com alunos e professores, para avaliar aspectos de funcionalidade e de 

potencial de contribuição para os alunos e como ferramenta de apoio para os docentes. 
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Obteve-se, como resultados: uma boa aceitação da versão do protótipo, a apresentação 

de questões práticas por diferentes níveis de dificuldade, a boa aceitação da gamificação 

como estratégia metodológica, a possibilidade de redirecionamento para outros 

repositórios de pesquisa, mas carece de melhorias quanto à interface. 

Palavras-chave: Matemática; Aprendizagem; Ensino Superior; Gamificação; Aplicativo. 

 

Abstract: In higher education courses in the area of Exact Sciences, incoming students are faced 

with difficulties mainly in the subjects related to Calculus. In general, these disciplines have high 

failure rates, evidencing possible fragilities and gaps related to basic Mathematics. Some 

institutions adopt strategies to assist students, such as leveling, introduction of Pre-Calculus 

discipline, among others. This work aims to elaborate and analyze the prototype of a mobile 

game that helps in the discipline of PreCalculation with focus on incoming students in Higher 

Education - Kalkulo, with structure based on a Quiz model (questions and answers). Pre-

Calculation studies, identification of requirements and prototyping of the game were carried 

out, as well as a comparative study with other similar games to support design and modeling. It 

is a quantitative-qualitative study, with a field research conducted through questionnaires with 

students and teachers, to evaluate aspects of functionality and contribution potential for 

students and as a support tool for teachers. Results were obtained: good acceptance of the 

prototype version, presentation of practical questions by different levels of difficulty, good 

acceptance of gamification as a methodological strategy, possibility of redirection to other 

research repositories, but lack of improvements interface. 

Keywords: Mathematics; Learning; Higher education; Gamification; App. 

 

1 Introdução 

O estudo de Cálculo é fundamental na área das Ciências Exatas e compõe a 

sustentação teórica ao estudo de funções do ponto de vista da Matemática, 

possibilitando aprofundar o entendimento sobre os fenômenos da realidade e, ainda, 

sobre a própria Matemática. 

Nos cursos de graduação superior, nem todos os estudantes conseguem obter êxito nas 

disciplinas relacionadas a Cálculo e naquelas que dependem dos conceitos 

fundamentais da Matemática. Em uma pesquisa do portal G1 (2013), é apontada que a 

mecanização do ensino é o maior impedimento para o estudante. Outro estudo do 

portal Extra (2015) aponta que a falta de exercícios e a falta de cursos de nivelamento 

são fatores que ensejam a altas taxas de reprovação. Mais recentemente o portal G1 

(2019) vem corroborando com o com o assunto apresentando com base em 

informações, sob título “Cai aprendizado de Matemática no último ano do ensino 

médio” e é ressaltado no comentário de Caio Sato, coordenador do núcleo de 

inteligência do Todos pela Educação, "No ensino médio, constatamos um cenário 
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extremamente crítico de aprendizagem, em que os índices estão praticamente 

estagnados nos últimos 10 anos". 

Muitos pesquisadores têm estudado os fatores que contribuem para os altos índices de 

desistência ou reprovação nessas disciplinas, e que acaba por ser um dos fatores para o 

abandono do curso pelos estudantes ingressantes. Paralelo a isto, também tem havido 

reflexão ativa sobre o processo de ensinar a aprender a Matemática, bem como têm 

sido realizadas pesquisas sobre modelos e estratégias que apoiem os estudantes, sendo 

uma delas a gamificação.  

Propõe-se, neste projeto, apresentar o processo de desenvolvimento, prototipação e 

avaliação de um App game educativo para a área de Pré-Cálculo – o Kalkulo, que possa 

ser utilizado como ferramenta de apoio para os estudantes e professores do ensino 

superior, proporcionando um ambiente lúdico para o nivelamento de conceitos 

fundamentais da Matemática. A estrutura do jogo é no modelo Quiz (perguntas e 

respostas), contemplando recursos variados para entretenimento, sistema de 

pontuação, nível de dificuldade e temporizador. O repositório de questões, foi 

construído a partir de estudos bibliográficos da área de Engenharia. 

 

2 Fundamentação teórica 

2.1 Dificuldades de aprendizagem da Matemática 

Um estudo feito por Barufi (1999), ao analisar os textos didáticos usualmente 

empregados em um curso inicial de Cálculo, aponta que uma estrutura de ensino, 

construída no século XIX, conhecida como sequência de “Cauchy-Weierstrass” é 

empregada no ensino de Cálculo. Essa sequência é baseada na apresentação de 

conceitos de derivada e integral a partir da base de limite e número real. Assim, define-

se formalmente o conceito de limite, em seguida vêm os conceitos de derivada e 

integral. Um outro ponto levantado em um estudo realizado por Rezende (2003) 

apresenta que existe um “pseudo-rigor” com relação à apresentação dos conteúdos do 

Cálculo, no sentido de que os conceitos devem ser assimilados rapidamente a partir de 

evidências intuitivas. Um exemplo desse “pseudo-rigor” mencionado por Rezende 

(2003) está no conceito formal de limite: 
[...] ainda que se dê ênfase à definição formal de limite num curso de Cálculo, a 

ideia que permanece, reforçada inclusive pelo próprio professor, é a desta 

noção enquanto um “processo de aproximação”, isto é, “uma grandeza é o 

limite de outra quando esta se aproxima da primeira tanto quanto se queira” – 

esta é, aliás, a ideia da definição intuitiva de limite em suas bases formais é uma 

clara evidência do uso do “pseudo-rigor” no curso de Cálculo. (REZENDE, 2003, 

p. 10) 
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Este autor reforça que não há necessidade de apresentar todos os resultados de Cálculo 

de forma demonstrativa, mas, sim, definir qual o nível de rigor, aceitável nesse contexto, 

para que possa se atingir a compreensão ou essência de um resultado matemático. 

Universidades e Instituições de Ensino Superior se deparam, muitas vezes, com situações 

de fragilidade quanto à Matemática básica. E, por isso, implementam diferentes 

estratégias para que esses conteúdos possam ser recuperados. Uma dessas estratégias 

é a criação de cursos ou disciplinas que ensinem os conceitos e fundamentos básicos 

da Matemática de modo que os estudantes tenham esses conhecimentos nivelados 

antes de iniciar os estudos de Cálculo. Esse curso ou disciplina pode receber o nome de 

“Cálculo Zero”, “Pré-Cálculo”, “Matemática Básica” entre outros (LOPES, 1999). Tal 

estratégia, visa sanar fragilidades na formação da base dos estudantes e nivelar os 

múltiplos níveis de conhecimento da Matemática, porém, esses métodos não 

conseguem amenizar os níveis de reprovação (REZENDE, 2003). E,  

como um meio de minimizar esses índices de reprovação, muitos professores adotam 

formas de diminuir as complexidades, tais como a redução de manipulação algébrica 

exacerbadas ou utilizando apenas relações trigonométricas conhecidas (REZENDE, 

2003). 

Uma forma de avaliar o que foi apreendido pelos estudantes em relação ao conteúdo 

de Cálculo é por meio da utilização das listas de exercícios, que é uma estratégia 

consensual entre estudantes e professores, pois são constituídas de questões e gabarito 

(OLIVEIRA, 2015). Essas listas passam a ser um “preparatório” para as provas e, ao mesmo 

tempo, uma forma de avaliação parametrizada do conteúdo da prova, uma vez que os 

estudantes podem contra argumentar que determinado conteúdo não foi abordado nas 

listas de exercícios. Essas listas são também, muitas vezes, utilizadas pelos docentes 

como uma estratégia diagnóstica para detectar possíveis lacunas ou fragilidades 

relacionadas à Matemática básica e que precisam ser recuperadas, para que isto não 

afete o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos que precisam ser 

desenvolvidos. 

Lopes (1999) em um estudo de campo, no qual fez uma pesquisa com todos os 

estudantes de Engenharia, Matemática, Química, Física e Estatística da UFRGS no 

período de 1995 à 1997, concluiu que o motivo fundamental para que o estudante, que 

entrou para uma instituição de ensino superior, tenha um índice de reprovação muito 

alto na disciplina de Cálculo se deve à falta de amadurecimento matemático necessário 

para obter êxito nessa disciplina. O que refuta a ideia de que os estudantes não estão 

sendo ensinados da maneira correta pelos docentes da instituição. Este estudo afirma 

ainda que os estudantes, ao chegarem à universidade, trazem consigo uma série de 

deficiências nessa área e que muitas vezes a instituição não dá conta de suprir todas 

essas deficiências em um prazo de tão curto de tempo. Outra conclusão importante, 
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argumentado por Lopes (1999), é que eles não têm maiores chances de aprovação 

depois de uma primeira reprovação, contrariando senso comum entre os universitários. 

Outro aspecto interessante destacado por Carvalho (2007) é que os estudantes, em sua 

maioria, não são capazes de aprender tudo que foi explicado em uma aula, uma vez que 

a Matemática trabalha com conceitos abstratos e uma boa base de conhecimento é 

imprescindível. Além disso ela é uma ciência de correlações. Isto reforça a necessidade 

de ampliar e diversificar as estratégias e condições de ensino, tais como aumento da 

carga horária ou existência de cursos de Pré-Cálculo e/ou cursos de reforço. Carvalho 

(2007) afirma ainda que: 
É preciso também se conscientizar de que aprender Matemática (da mesma 

forma que aprender a tocar piano) requer uma dose extrema de esforço pessoal 

e que é aprendida a custas de muito suor e lágrimas. Não há nenhuma 

pedagogia capaz de fazer alguém aprender Matemática livre do desconforto e 

da frustração de ter que passar inúmeras horas fazendo exercícios, repensando 

conceitos, errando, revisando e ... finalmente aprendendo. (CARVALHO, 2007, p. 

3) 

 

A disciplina de Cálculo é fundamental no ensino superior para os cursos da área de exatas. 

Porém, é importante ressaltar que, mesmo que essa disciplina esteja presente em vários cursos, 

existem problemas relacionados a ela, o que é amplamente estudado no campo de Educação 

da Matemática (FERREIRA, 2014). 

Segundo o autor supracitado, existe uma consciência entre estudantes e professores de 

que o alto índice de reprovação é “natural” e diversas pesquisas apontam para esses 

altos índices como um problema a ser combatido. Um estudo realizado por Gonçalves 

e Zunchi (2003) afirma que a primeira dificuldade dos estudantes está na compreensão 

do conceito de números infinitesimais inerentes ao conceito de limite. O primeiro 

obstáculo surge quando os estudantes entram em um contexto cuja formalização da 

linguagem Matemática é desconhecida ou demasiadamente complicada para o mesmo. 

Em relação à Matemática o estudante, no Ensino médio, segundo o Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s): 
No Ensino Médio, etapa final da escolaridade básica, a Matemática deve ser 

compreendida como uma parcela do conhecimento humano essencial para a 

formação de todos os jovens, que contribui para a construção de uma visão de 

mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver capacidades que 

deles serão exigidas ao longo dá vida social e profissional (BRASIL, 1998, p.111). 

Logo, a Matemática deve ser compreendida pelo jovem a fim de que ele possa melhorar 

usa formação e construção da formação de uma visão de mundo. Para o MEC:  
Aprender Matemática no Ensino Médio deve ser mais que memorizar 

resultados, a aquisição do conhecimento Matemático deve estar vinculada ao 

domínio de saber fazer Matemática e de um saber pensar matemático. (BRASIL, 

1999, p.84) 
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Isto reforça a ideia de que o estudante não deve apenas aprender apenas memorizando 

fórmulas e resultados já prontos, pois desta forma ele se priva de ser autônomo em seu 

saber. Segundo Raad e Oliveira (2012), a deficiência na Matemática básica é uma das 

bases para o cenário de alto índice de reprovação de estudante na disciplina de Cálculo. 

E que, para sanar essas dificuldades é necessário reforçar essa base. 

Para Garzella (2013), outro motivo para desistência do estudante ocorre pela alta 

quantidade de estudantes por turma e, por essa disciplina estar localizada, geralmente, 

no início do curso. Isto pode inibir o estudante no momento de sanar suas dúvidas na 

turma. Outro fator citado pelo autor se refere ao aspecto do estudante não estar 

acostumado ao um novo ritmo de estudos em um ambiente universitário. 

É importante ressaltar que não se pode excluir a responsabilidade do próprio estudante 

na construção de seu saber. Uma vez que ele tenha consciência de que seu papel 

principal é a aquisição de conhecimento e construção de aprendizado. É possível que o 

jovem tenha mais clareza nos objetivos a serem alcançados por ele mesmo 

(NASCIMENTO, 2018). 

 

2.2 Tecnologia móvel e aprendizagem 

Castells (1999) afirma que a sociedade chegará a um cenário tal que a tecnologia 

revolucionaria a forma de relação entre as pessoas e sugere que, com base nesta mesma 

tecnologia, o cidadão poderá construir seu senso crítico e convívio social. Os efeitos da 

tecnologia disseminam-se em diferentes áreas, desde a Educação do indivíduo, e em 

diferentes fases, na saúde, política e o mercado de trabalho, criando novos empregos, 

exigindo o desenvolvimento de competências e habilidades para a formação 

profissional e do ser humano. No que diz respeito ao contexto da Educação, pode-se 

afirmar que essas influências tecnológicas devem afetar as práticas docentes no que se 

refere as metodologias de ensino.  

É importante estabelecer aqui a diferença entre informação e aprendizado ainda na 

visão de Castells (1999), a pessoa, ao interagir com uma mídia, seja qual for a natureza, 

seu conteúdo é consumido, e esse conteúdo é informação, que pode ser retransmitida, 

manipulada e/ou compartilhada de outras formas. Já o aprendizado trata das interações 

entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Essa interação sugere compreender o 

objeto, uma vez que o sujeito faz assimilações para o processo de aprendizado. Isto leva 

a outro conceito importante: o conhecimento, que segundo Maturana (2001), é algo 

que o sujeito desenvolve durante sua vida no que diz respeito as descobertas, convívios 

e interações com o mundo. 

O uso dessas tecnologias no ambiente educacional como um meio metodológico é 

amplamente estudado e se tornou uma área de estudo conhecida como m-learning, 

(acrônimo da expressão mobile learnig). Por um algum tempo considerava-se como 
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apenas uma extensão do e-learning, porém é uma interpretação equivocada pois 

dispositivos móveis podem ser usados também como suporte para maximizar 

experiências de aprendizagem presenciais. 

Pode-se assumir que as Tecnologias da Informação e Comunicações (TICs) móveis são 

um meio de consumir informações, construir um aprendizado além de adquirir 

conhecimento. Nesse momento, pode-se assumir que a tecnologia de m-learning, 

metodologia de ensino capaz de proporcionar um novo ambiente para alunos e 

professores por meio dos dispositivos móveis, se torna um meio de disseminar essa 

informação (BEHAR, 2015). 

O conceito de m-learning é debatido por Batista (2011), como sendo um conceito pouco 

claro e ainda emergente, mas aponta alguns aspectos que são presentes, tais como a 

ausência de limite de tempo, pois o estudante pode passar pelo processo de 

aprendizagem a qualquer momento; o mesmo conceito se aplica ao limite físico, 

tornando o ambiente de aprendizagem móvel, uma vez onde o estudante estiver, esse 

contexto de ambiente deverá estar. Este é muito favorecido pelos dispositivos 

tecnológicos móveis; conteúdo apropriado e aprimorado para mídias móveis que são 

apresentados; além, dos aspectos mentais e metodológicos, pois englobam a 

habilidades mentais do estudante, atenção, motivação, interatividade com o conteúdo 

apresentado entre outros. Sendo esses elementos mutualmente influenciadores. 

Assumindo que a tecnologia móvel tem se tornado cada vez mais comum no cotidiano da 

sociedade, o acesso à informação foi facilitado por esses dispositivos. Os smartphones e tablets 

se tornaram dispositivos de aprendizado pessoal com o acesso à Internet, pois trazem uma 

variedade de possiblidades para manter o estudante a distância em contato com a instituição 

de ensino, colegas de estudos e materiais de aprendizado, afirma Keegan (2006).  

O aumento do acesso de pessoas aos smartphones e/ou tablets pode ser uma 

oportunidade para aproveitá-los como ferramentas metodológicas no processo de 

aprendizado. Isto é um grande desafio a todos os envolvidos na aprendizagem e 

aproveitar-se das tecnologias e não as enxergar como problemas, por isso a necessidade 

de cada vez mais serem desenvolvidos projetos e pesquisas práticas que tragam à tona 

esta nova realidade e as integre no dia a dia da sala de aula. Apesar das controvérsias 

do senso comum muitas vantagens podem ser observadas no uso de tecnologias 

móveis para o aprendizado como apontam os estudos de Bottentuit Junior (2012) para 

utilização desses dispositivos das quais se citam: 

• São leves e relativamente menores que dispositivos “fixos”, no sentido que 

dispositivos como smartphones e tablets são mais leves que computadores 

desktops, por exemplo; 

• A possibilidade de adquirirem diversas aplicações pois estas que fazem com que 

o dispositivo as torne mais, completas e funcionais, a ponto de os professores 
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poderem trabalhar de forma exploratória os aplicativos de forma pedagógica; 

• Oferece ao usuário conectividade e portabilidade de conteúdo; 

• Facilita a comunicação entre as pessoas; 

• Favorece os estudantes passarem por experiências ativas de aprendizagem com 

equipamentos modernos e do interesse geral; 

No caso dos estudantes possuírem seus próprios dispositivos, a instituição de ensino 

pode até descartar a necessidade de laboratórios de Informática, e investir em uma 

melhor conexão com a Internet para promover aulas mais interativas e dinâmicas. 

Entretanto, deve-se observar que, como toda tecnologia, os dispositivos móveis 

possuem desvantagens. No estudo de Bottentuit Junior (2012) destacam-se: 

• O contato entre as pessoas diminui uma vez que permanecem conectados 

durante horas; 

• A facilidade do atendimento à multitarefa que os dispositivos proporcionam, o 

que pode provocar a distração dos estudantes e consequentemente menor 

aproveitamento da aula. 

Neste trabalho, a utilização dos dispositivos móveis é o instrumento necessário, pois o jogo é 

desenvolvido para esta plataforma devido às vantagens da portabilidade e voltado para o 

sistema operacional Android, pela sua popularidade, além de utilizar o software construtor de 

aplicações multiplataforma como Windows, Mac OS, Linux, Chrome Web, Amazon Appstone e 

Android, o Construct2. 

2.3 Gamificação como estratégia de aprendizagem da Matemática 

Gamificação é um processo que deriva diretamente da popularização dos games e de sua 

capacidade de motivar a ação, resolver problemas e melhorar o aprendizado nas áreas do 

conhecimento. Os games são vistos como entretenimento de nível mundial e atingem a maioria 

das camadas sociais. A gamificação possui elementos característicos considerados tradicionais 

entre os games, tais como, narrativas, sistema de feedback, sistemas de recompensas, conflitos, 

cooperação, competição, regras, interatividade entre outros (FARDO, 2013). Deste modo, utilizar 

gamificação traz alguns impactos. A saber: 

a) Feedback: Quando se utiliza game a favor da aprendizagem, este pode influenciar na 

nota do estudante. Os games podem assumir a função de tarefas pontuadas e 

proporcionar uma maior oportunidade de sucesso para o estudante, uma vez que é 

construído uma interatividade maior com o conhecimento; 

b) O espaço físico: Foi modificado, pois os estudantes agrupam-se de boa vontade para 

resolver os desafios propostos. E individualmente o estudante pode acessar aquele 

conteúdo à medida que necessitar. 

c) O tratamento do erro: O tratamento de erro é diferenciado, pois nos games é possível 

ter uma nova chance para obter sucesso. O professor precisa pensar e avaliar uma 

quantidade de tarefas que possa contribuir para o desempenho dos estudantes, que 

gera contribuições para as notas finais do estudante. 
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Na área de Cálculo, exemplificam-se alguns projetos que incentivam o aprendizado de 

Matemática. No estudo realizado por Batista (2011), alguns aplicativos para dispositivos para 

Android são mencionados. São eles: 

a) MathPacPlus: baseia-se na apresentação de conteúdo da área da Matemática (de 

operações com matriz à traços de funções gráficas); 

b) Mobile CLA with Sage: Aplicativo gratuito, que apresenta e-book sobre Álgebra Linear 

Contemporânea e ferramenta computacional para trabalhar com esse conteúdo; 

c) Calculus Tools: Aplicativo que simula uma calculadora cientifica para área de Cálculo 

permitindo visual gráficos e vários recursos da área; 

d) Calculus: Aplicativo gratuito, apresenta um objetivo mais próximo do projeto aqui 

proposto. Apresenta uma estrutura de quis, porém com elementos mais teóricos do 

conteúdo. 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa-qualitativa, na qual propõe-se desenvolver e 

também se avaliar o App game educativo mobile – o Kalkulo. Para a análise de 

usabilidade e de contribuição para aprendizagem do tema de Cálculo e Pré-Cálculo 

optou-se por utilizar dois questionários: um para os professores, composto por 8 

perguntas fechadas e 1 aberta; e outro para os alunos, com 10 perguntas fechadas e 1 

aberta. Estes questionários foram utilizados após a explicação do jogo e após a 

experiência de utilização do jogador. O intuito foi verificar se o jogo contribui para 

promover o aprendizado, por meio de desafios graduais de dificuldade em relação ao 

conteúdo de Cálculo e Pré-Cálculo, e se contribui para promover o melhor 

aproveitamento da disciplina. A amostra foi composta por 60 alunos (30 de Engenharia 

Elétrica e 30 de Engenharia Civil) e 3 (três) professores de uma Instituição de Ensino 

Superior particular sediada em São Luís – MA. O teste foi realizado em sala de aula dessa 

mesma instituição no período de 03 a 14 de maio de 2019. Esta solução é uma aplicação 

para a plataforma Android que utiliza a ferramenta Construct2 para desenvolvimento 

do mesmo. Foi organizado em quatro grandes etapas:  

a) 1ª Etapa – Estudo bibliográfico: Foram realizadas pesquisas bibliográficas que 

fundamentaram a proposta e a concepção do jogo, em relação à Educação Matemática, 

dificuldades de aprendizagem da Matemática, Pré-Cálculo e gamificação. Também 

foram realizadas pesquisas sobre softwares correlatos (voltados à aprendizagem da 

Matemática para estudantes do ensino superior) e identificado suas potencialidades e 

fragilidades relatadas pelos usuários nos feedbacks dessas plataformas; 

b) 2ª Etapa – Concepção e Modelagem: seguiu-se o processo de desenvolvimento 

estruturado da Engenharia de Software, tendo sido organizado em Concepção 

(composta pela análise, documentação e validação dos requisitos de software), 

Modelagem e Projeto (utilizando-se UML2.3); 
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c) 3ª Etapa - Codificação e Testes de software: foram realizados testes iniciais quanto à 

usabilidade e à funcionalidade pelos próprios pesquisadores/desenvolvedores. Para a 

construção do protótipo utilizou-se o framework Construct2; 

d) 4ª Etapa – Avaliação do protótipo: Foi realizada uma pesquisa de campo, por meio 

de questionários com os alunos e professores após terem passado pela experiência de 

utilização do jogo. Os docentes participantes são todos da área de Matemática, com 

perfil de mais de 10 anos de docência superior, e os alunos dos cursos de engenharia 

de uma universidade. Os aspectos avaliados foram quanto à usabilidade e as 

contribuições da ferramenta para a aprendizagem da Matemática. 

O App Kalkulo é fundamentado em livros de Cálculo e Pré-Cálculo e foi estruturado em 

5 categorias de conteúdos: 1- Equação e Inequação, 2- Função Exponencial, 3 – Função 

Logarítmica, 4 – Polinômios e Fatoração, 5 – Derivada e Integral. Sendo que, para cada 

um destes conteúdos, há três níveis de dificuldade. Foram implementados também 

artifícios de engajamento, tais como cronometragem, incentivos via mensagens e dicas 

para reforçar a aprendizagem por meio de links que redirecionam os estudantes para 

outros repositórios livre que podem ajudá-lo a complementar os estudos. 

 

4 Análise dos Resultados e Discussões 

Após as pesquisas por documentos que pudessem embasar este trabalho e a partir de 

reflexões, foi possível reconhecer que os jogos são uma boa estratégia para auxiliar na 

aprendizagem, pois permitem ter como resultado uma assimilação significativa dos 

conceitos apresentados de forma lúdica. 

Um dos principais objetivos da fundamentação em estudos bibliográficos foi a formação 

e familiarização do conhecimento na área de Pré-Cálculo e Cálculo, para embasar a 

construção de questões e atingir os objetivos proposto pelo game. A base para 

categorizar as perguntas foi fundamentada na Taxonomia de Bloom, identificando-se o 

nível de dificuldade pelo requerido no enunciado e, no quanto o estudante requer de 

conhecimento prévio para agora resolvê-la. 

Os estudos bibliográficos realizados nesta pesquisa também elencaram alguns títulos 

para composição de questões, dentre os quais se citam os livros Cálculo para Leigos 

(RYAN, 2012), Pré-Cálculo (BERK, 2009) e a Apostila de Pré-Cálculo (SAADI, 2017). Esses 

exemplares, contêm sessões com exercícios de reforço e uma composição de fácil 

compreensão de sua teoria. 

4.1 Concepção e modelagem 

O jogo Kalkulo foi concebido de modo que o jogador possa realizar ações como: iniciar 

o Jogo, pausar o jogo, refazer a etapa do jogo, voltar ao menu principal de opções, 

verificar as informações sobre o jogo, acessar sua pontuação, consultar outros links de 

informações sobre o conteúdo de Matemática. Além disso, foram definidas algumas 
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regras e validações, tais como: o jogador tem um tempo definido para realizar a escolha 

da alternativa, cada fase do jogo deve apresentar 5 questões aleatórias de um banco de 

20 questões em cada categoria de cada dificuldade, dentre outras. A partir disto, foi 

elaborado o Diagrama de Casos de Uso, na UML 2.3, foi definido (Figura 1): 

 
Figura 1: Modelo UML do game Kalkulo. 

 

4.2 Prototipação do Kalkulo 

As características do game, elicitadas foram: o jogador passar por sessões de Quiz sobre 

questões pré-definidas sobre Pré-Cálculo. Na tela do Menu Inicial e submenus do 

Kalkulo (Figura 2), é disponibilizado ao usuário 5 (cinco) opções. O botão ‘Começar’ 

permite iniciar a partida, o botão ‘Como jogar’ acessar um tutorial que explica como 

funciona o jogo, o botão ‘Continuar’ direciona o jogador para a última fase jogada; o 

botão ‘Pontuação’ descreve todos os pontos acumulados durante as jogadas, e, por 

último, o botão ‘Info e Dicas’ que disponibiliza links de repositórios públicos e dicas de 

estudos para aprofundar no conhecimento do Pré-Cálculo. 
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Figura 2 – Menu Inicial e submenus 

 

 

O jogo possui uma única modalidade, que é o Quiz, onde cada questão é composta de 

um enunciado e cinco alternativas de respostas, sendo apenas uma correta. ependendo 

da dificuldade e da categoria de conhecimento, o jogador terá um tempo limitado para 

responder a cada questão. Caso esse tempo se esgote, o sistema registrará a questão 

como não respondida. 

 
Figura 3 – Tela de Quiz    Figura 4 – Tela de pausa   Figura 5 – Tela de erro   Figura 6 – Tela de acerto 

A Figura 3, tela acima, apresenta um exemplo de questão apresentada ao jogador, com 

as respectivas alternativas de resposta para que ele possa escolher. E, no canto superior 

direito, há o botão de pausa do jogo, representado pelo ícone com duas barras verticais 

que, após o click, permite que o jogador, continue a partida, a reinicie ou volte ao Menu 

Inicial (Figura 4). Em caso de erro o game apresentará um ícone indicando o erro (Figura 

5) e não é apresentada a resposta correta, para que o jogador possa, em outra ocasião, 
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tentar novamente respondê-la. Caso acerte a questão, é indicado um ícone de acerto, 

como apresentado na Figura 6, abaixo. 

 

  
Figura 7 – Tela de Dicas Figura 8 – Tela de Resultados 

 

  Uma opção de auxiliar por meio de uma “dica” é representada por uma ‘Lâmpada’ que 

“revela” informações úteis para resolução da questão proposta, (Figura 7). A cada 

questão certa, o jogador acumula pontos certos e errados. Estes são apresentados ao 

final e cada rodada de 5 questões. Também foi disponibilizada aos usuários do Kalkulo 

uma área para “Dicas e informações”, que exibe links de repositórios online para que o 

estudante possa acessar e utilizá-los para aprofundar o conhecimento sobre o assunto. 

 

4.3 Testes e Percepção 

Nesta etapa, o aplicativo já foi apresentado aos jogadores (professores e alunos) e as 

principais questões relevantes após a utilização são aqui apresentadas. Inicialmente, 

ocorreu a explicação e a apresentação do jogo e este foi disponibilizado a cada um dos 

entrevistados para testá-lo e formar uma opinião sobre sua usabilidade e como 

proposta de reforço educacional. 

 

Entrevista com os professores 

Inicialmente, identificou-se que todos os professores entrevistados são bacharéis da 

área de Matemática responsáveis por ministrar as disciplinas de Pré-Cálculo e Cálculo. 

Todos com tempo muito de serviço na docência do Ensino Superior, entre 10 e 20 anos, 

e com o mesmo tempo lecionando disciplinas relacionada com Cálculo. Todos os 

professores entrevistados se disseram não serem docentes “tradicionais”, mas que 

percebem algumas resistências ao uso da tecnologia em suas aulas. Todos também 
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afirmaram que começam sua aula pela definição e, em seguida, apresentam alguns 

exemplos e, finalmente, para fixar o conteúdo da disciplina costumam expor uma lista 

de exercícios para serem resolvidos durante a aula. 

Após utilizar o aplicativo proposto, Kalkulo, todos os docentes afirmaram que com a 

utilização, a aula pode tornar-se mais dinâmica em relação de aprendizagem. Também 

66% afirmaram que o software proposto auxiliaria no entendimento do conteúdo 

ministrado. Todos afirmaram que o jogo é de fácil utilização e que sua interface é 

amigável. 

Quando perguntado se os referidos professores já tinham utilizado jogos digitais 

educacionais de Matemática, apenas o 33% já tinham utilizado, apesar dos demais já 

conhecerem alguns jogos digitais educativos, nenhum deles os utilizou em sala de aula. 

Quando perguntado aos professores: “Vocês acreditavam que o jogo digital proposto 

poderia auxiliar o aprendizado de suas disciplinas. Todos os professores afirmaram que 

“sim”. 

Finalmente, quando perguntado sobre suas percepções do “App Kalkulo” verificou-se 

que o “professor E” 373videnciou “Mesmo não tendo o hábito de jogar, me parece 

interessante! O único problema que tem que saber a hora de parar, ter que saber impor 

os limites. ” Contrário a este relato o “professor N” revelou que “Tenho bastante 

experiência com jogos de Matemática e percebo que eles aprendem muito mais, 

enquanto se divertem!!! É uma boa maneira de aprendizado”. Finalmente, o “professor 

A” contribuiu, citando que “Mesmo com pouca frequência jogo em casa com meus filhos 

e percebo que os mais jovens estão mais habituados, têm mais facilidade e conseguem 

ter mais interatividade e é se torna atrativo porque eles estão habituados a jogar”. 

De acordo com os comentários dos docentes, nota-se que eles acreditam que o jogo 

proposto pode ajudar no desenvolvimento das atividades curriculares da Matemática, 

entretanto percebe-se também que alguns professores acreditam que o jogo digital 

lúdico traga mais problemas comportamentais que uma aprendizagem significativa.  

 

Entrevista com os alunos 

Então, quando perguntados: “Sua Instituição de Ensino facilita/incentiva o uso de 

softwares Educacionais como recurso para estas disciplinas de Cálculo”; e “Você já 

participou de algum curso sobre o uso de programas de computador voltado para as 

disciplinas de Cálculo?”. Foram obtidos os mesmos resultados, 20% afirmaram que “sim” 

e 80% “não” verificaram uso de software nas disciplinas associadas ao conteúdo de 

Cálculo e Pré-Cálculo”.  

Quando perguntados se “O software “Kalkulo” auxiliaria, de alguma forma, no 

entendimento dos conteúdos ministrados em Cálculo e Pré-Cálculo”. De acordo com a 
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entrevista, constatou-se que 70% dos entrevistados afirmaram que “sim” e apenas 30 % 

dos entrevistados responderam “parcialmente”. 

Quando perguntados se “O software despertou seu interesse pelo assunto já estudado 

em sala?” e “O Software promoveu uma maior interação com o conteúdo estudado?”, 

obtiveram-se os mesmos resultados, 40% afirmaram que “sim”; 40%, “parcialmente”; e 

20% dos entrevistados responderam “não”. Nestes não despertou nem tão pouco 

promoveu interação com os conteúdos relativos”.  

Quando perguntados se “O software lhes permitiu estudar de forma gradativa?” e se 

“Na sua percepção, o software pode estimular o uso do Cálculo mental para 

determinação dos resultados e oferecer oportunidades de explorar suas potencialidades 

Matemáticas?”, foram obtidos os mesmos resultados. 60% afirmaram que “sim”; 20 

“parcialmente”; e 20% responderam novamente que “não” perceberam o aumento 

gradativo de complexidade das questões, estímulos no cálculo mental nem tão pouco 

verificaram como haveria ganho potencial na realização do Quiz.  

Quando perguntados: “Você acredita que, com a utilização do App Kalkulo, melhoria 

sua aprendizagem e seu desempenho nas disciplinas de Pré-Cálculo e Cálculo?”, 

verificou-se que 80% dos entrevistados afirmaram que “sim”, 10 % responderam 

“parcialmente” a esta pergunta, e apenas 10 % responderam que a utilização do jogo 

“não” melhoraria a aprendizagem nem tão pouco o seu desempenho acadêmico nas 

disciplinas relacionadas a Pré-Cálculo e Cálculo. 

Quando perguntados se “O jogo proposto é de fácil utilização?” e se “A interface do 

jogo (fonte e cor) é agradável?”, verificou-se que as respostas foram 70% dos que “sim” 

e apenas 30 % dos entrevistados responderam “parcialmente”. No caso da interface 

constatou-se que 50% dos entrevistados afirmaram que “sim” e que os outros 50 % dos 

entrevistados responderam que a interface é “parcialmente” agradável. Quando 

perguntados: “Qual a sua opinião geral sobre o jogo?", verificou-se que 80% afirmaram 

ser divertido, interessante e desafiador. Os 20% restantes relataram que o consideravam 

pouco interessante. 

Optou-se por utilizar a questão discursiva para obter informações sobre as opiniões e 

percepções quanto à utilização do jogo. Algumas sugestões são aqui apresentadas. O “Aluno A” 

relatou: “Eu achei o jogo muito bom, entretanto o layout do aplicativo poderia ser mais atraente! 

”. O “Aluno G” citou que “Foi muito legal e interessante; percebi meu o raciocínio lógico e o meu 

cálculo mental em ação; esse tipo de jogo deveria ser mais bem divulgado entre todos os níveis 

de Ensino.”. O “Aluno C” afirmou: “Achei interessante!! Eu me senti desafiado e tentei aplicar 

meus conhecimentos de Matemática para passar as fases do jogo. 

Contudo outros jogadores não obtiveram a mesma percepção sobre o jogo. O “Aluno M” disse: 

“Eu achei meio chato, errei e não sei qual a resposta certa”. O “Aluno E” relatou: “Achei a proposta 

do jogo legal, mas o tempo é curto as imagens são muito simples e chatas”. O “Aluno L” afirmou: 
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“Eu gostei do jogo, mas me senti muito entediado, não notei a diferença de dificuldade e 

também há pouco tempo para resolver as questões”. 

Com base nesses comentários, nota-se que alguns alunos realmente se motivaram em 

participar do jogo e que a ideia do lúdico contribui para a aprendizagem significativa 

por meio de jogos e da resolução de problemas. Mesmo após a realização do teste e 

com alguns pontos a serem ajustados, o jogo de maneira geral foi aprovado por 42 

entrevistados, ou seja: teve a aceitação de 80% da amostra. 

 

5 CONCLUSÃO 

A construção do Kalkulo como proposta de um jogo educativo para dispositivos móveis 

disponibilizará mais uma aplicação para contribuir com a Educação formal da Matemática, 

especificamente quanto ao estudo de Cálculo.  

Esta ferramenta poderá ser útil aos estudantes e professores como auxílio ao disponibilizar um 

App game para dispositivos móveis. Por esta característica o Kalkulo torna-se uma solução 

diferenciada em relação às propostas disponíveis no mercado. A construção deste jogo 

educativo pode servir de ferramenta pedagógica para ensino de Pré-Cálculo para estudantes 

que estão ingressando a instituições de ensino superior, tendo como proposta o nivelamento 

do conhecimento de turmas de Engenharia ou qualquer área que necessite desse estudo. A 

ferramenta desenvolvida atendeu aos requisitos levantados e será aplicada e aferida por 

profissionais da Matemática para devidos testes cujos resultados serão apresentados em 

trabalhos futuros. Este trabalho também pode servir de complemento a estudos de outros 

trabalhos relacionados a área do conhecimento. Desta forma, este trabalho pode oferecer um 

jogo educativo mobile útil aos estudantes e professores. 
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LINKEDIN: O CAPITAL SOCIAL NO PERFIL DE UM PROFESSOR DE SÃO 

LUÍS 

 

David Johnson Evangelista Rosário78 

Tamara Cristina Bastos Santos79 

 

RESUMO: Este artigo tem como objetivo entender o processo do capital social na rede 

profissional LinkedIn através da análise de conteúdo do perfil do professor e publicitário 

Fernando Coelho. Nos apropriamos do conceito teórico de capital baseado em Recuero (2004). 

Consideramos que as redes sociais profissionais possuem uma didática diferenciada na forma 

de interagir no espaço virtual, dessa forma, buscamos investigar se existe princípios categóricos 

de laços fortes e sociais na rede, ou a construção de laços fracos, mas com profunda conexão 

informacional e cognitiva por meio dos compartilhamentos de conteúdo educativos e das 

conversações no ciberespaço.  

PALAVRAS-CHAVE: LinkedIn; Capital Social; Conversações Online; Fernando Coelho.  

 

ABSTRACT: This article aims to understand the process of social capital in the professional 

network LinkedIn through the content analysis of the profile of the teacher and publicist 

Fernando Coelho. We take the theoretical concept of capital based on Recuero (2004). We 

consider that professional social networks have a differentiated didactics in the way of 

interacting in virtual space, in this way, we seek to investigate whether there are categorical 

principles of strong and social ties in the network, or the construction of weak ties, but with 

deep informational and cognitive connection by through the sharing of educational content and 

conversations in cyberspace. 

KEYWORDS: LinkedIn; Share capital; Online Conversations; Fernando Coelho. 

 

Introdução  

Atualmente é impossível obter informações e dados apenas por livros, jornais e sites, as 

plataformas de redes sociais nasceram com o propósito de consolidar afinidades afetivas, além 

de produzir conhecimento e dispor das mais variadas informações. Como disse o profeta da 

comunicação, MacLuhan, os meios tornaram-se extensão do homem.  

O homem passou a construir laços e aprendizados através das redes sociais, suas 

interações possuem valor social a partir daquilo que compartilham, publicam e produzem no 

espaço do online. A sociabilidade neste ambiente, então, configura-se como reflexos da 
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estrutura comportamental e social do ator-homem, que passa a levar em consideração cada 

rede como sendo de uso distinto para as suas finalidades.  

A plataforma de rede social LinkedIn, portanto se constitui como uma das dez redes80 

profissionais mais utilizadas pelos brasileiros. Diante disso, percebe-se a importância de estudar 

uma rede que possui um diferencial das outras, caracteriza-se como um perfil de rede 

corporativa e de conectividades relativas à empregabilidade, marketing e bussines.  

Considerando que esse tipo de rede social é um produto de mediação tecnológica e 

relacional, busca-se entender como se dá a provação do capital social por meio dos conteúdos 

e conversações na plataforma. O recorte das publicações foi realizado por meio de cinco 

postagens do professor. Os aspectos metodológicos serão sistematizados a partir de categorias 

que elegemos.  

Apropriando-se desse aspecto, pretendemos estudar os valores sociais agregados 

dentro desta rede a partir de um perfil de um professor atuante nesse espaço, que utiliza o 

ambiente para além da temática corporativa e incorpora valores extras, ponto que iremos 

elucidar através da mensuração analítica dos laços sociais fortes e fracos das suas postagens 

teorizadas por Recuero (2009) e Granovetter (1973), dentre outros autores.  

A estrutura desse trabalho se configura pelas conjecturas teóricas de autores que 

discorrem sobre capital social e redes sociais, como Bordieu (2004), Putnam (2000) e Recuero 

(2003), respectivamente como aporte teórico deste trabalho. Depois, traçamos um panorama 

contextual da finalidade da rede social LinkedIn; em seguida adentraremos na análise que busca 

compreender os laços sociais qualitativos evidenciados no perfil do professor Fernando Coelho 

através de conteúdos destacados em suas postagens.  

Redes sociais e Capital social  

    O meio online, é regido pelos atores sociais e as interações que produzem através das 

relações interpessoais dentro desse espaço. Portanto, para discorremos sobre o viés do capital 

social e sua pertinência na observância deste trabalho é necessário apresentar as distintas 

correntes sobre a conceituação do que seja capital social, tratando de dialogar com Putnam 

(2000) e Bordieu (2004) a partir do caminho proposto por Recuero (2004).  

    Para o primeiro, o capital social é constituído dentro do grupo, como recursos 

compartilhados pelos atores sociais; para o segundo, é um reflexo das relações sociais, ou seja, 

um produto final produzido pelo grupo e através dele. Em contrapartida, Recuero (ibidem), 

adota a ideia de Gyarmati e Kyte (2019), a de que o assunto aqui proposto se desenvolve nos 

conteúdos provenientes das relações internas do grupo.  

     Sendo assim, existe a compreensão de que o capital social constitui-se tanto no 

âmbito individual quanto no coletivo, essa duplicidade temática é pertinente, segundo explica 

Recuero (2004) pela capacidade do grupo em utilizar o capital para fins individuais relocando o 

conceito simbólico para áreas restritivas de seu interesse: 

 
80 Segundo divulgação do relatório da Digital In 2017 realizado pela We Are Social em colaboração com 

HootSuite que constatou a quantidade de brasileiros que utilizam cada plataforma digital em território 

brasileiro. 
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O capital social tem deste modo, dupla faceta: coletivo e individual. Diz 

respeito ao indivíduo, a partir do momento que este é que pode alocar esses 

recursos e utilizá-los. É coletivo, porque faz parte das relações de um 

determinado grupo ou rede social e somente existe com ele. O capital social, 

portanto, apenas existe enquanto recurso coletivo, mas por ter capacidade de ser 

alocado e utilizado individualmente, tem este caráter duplo. (RECUERO, 2004, p. 

4).  

Portanto, o capital é um conjunto de ações e recursos formados e depositados por um 

determinado grupo, e que para alguns autores como Bordieu (2004) definem sua apropriação a 

partir de aspectos subjacentes das relações sociais; para outros, ele se evidenciam no conteúdo 

compartilhado pelo grupo na rede.   

Porém para que a temática seja tangível, é necessário relacionar como se mostra esse 

capital social no ciberespaço através dos atores sociais e suas conexões.  Para Bertolini e Bravo 

(2004) que se apropriam da concepção de Coleman (apud 1988) a de que o capital é plural, para 

isso, o autor categoriza alguns elementos que sublinham a visualização do capital social, alguns 

desses aspectos serão levados em consideração neste trabalho pra elucidarmos o capital social 

no perfil de um professor de São Luís - MA.  

Serão analisados os tipos de laços sociais a partir das interações do perfil analisado. A 

escolha das postagens irá colaborar com o processo de análise de caso deste trabalho, que leva 

em consideração a categoria relacional como prioritária para entender as relações, reações e os 

laços consolidados na rede do objeto desta pesquisa através dos compartilhamentos educativos 

do sujeito.  

Para análise do processo investigativo deste trabalho buscamos compreender a relação 

do ator com os seus laços sociais por meio daquilo que o sujeito compartilha na área de 

educação, considerando que é um profissional, educador e formador de opinião.  

Mas, para isso, antes de entrarmos no assunto específico, precisamos imergir na temática 

contextual da rede onde está inserido o ator social, sua estrutura comunicacional e informativa, 

nesse caso a rede social LinkedIn.  

 

Conexões profissionais na Rede LinkedIn 

Ao falarmos da rede profissional Linkedin é preciso que compreendamos conceitos 

anteriores que o antecedem. Definições essas, que perpassam pela explicação da grande 

conexão online onde a rede Linkedin está situada, a então, rede social. Para Castells (2003), a 

rede social é uma estrutura com propensão em estender-se de forma ilimitada, interligando 

novos pontos para que permita a comunicação dentro da grande rede.  

Rede social, então, se define como laços de interconexão que possui como característica 

a interação social, seja ela, compreendida através dos indivíduos, grupos ou organizações, 

conforme argumentação de Recuero (2003).  ualmente existem diversas modalidades de redes 

sociais, todas elas com finalidades diferenciadas. As plataformas digitais Instagram, Facebook e 

Twitter possuem características idôneas relativas a cada tipo de interação típicas a cada uso que 

o ator social faz dela.  

O LinkedIn como um currículo profissional em rede  
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Com 16 anos de existência, lançado em 5 de maio de 2003 por Reid Hoffman, Allen Blue, 

Konstantin Guericke, Eric Ly e Jean-Luc Vaillant. O LinkedIn é um SRS81 que tem como 

característica principal possibilitar ao usuário contato com outros profissionais através de 

conexões, cooperar para a carreira profissional divulgando oportunidades de empregos em cada 

área e promover a interação entre especialistas por meio de discussões. (LINKEDIN, 2012).  

Um fato a se pontuar nesta rede é o de que por mais que ela seja de caráter profissional, 

exige que o usuário passe a contemplar em seu perfil a característica de uma rede pessoal, pois 

ela será seu cartão de visitas para o mundo dos negócios e da empregabilidade. Segundo Elad 

(2008), esse apontamento faz-se preciso para dar a todos uma imagem holística de suas 

qualificações, habilidades e experiências. 

Quanto aos processos de sociabilidade da rede é levado em consideração através das 

conexões realizadas entre os usuários. Conexões essas, que podem ser configuradas “nas 

impressões que os atores sociais percebem e constroem quando iniciam sua interação”. Donath 

(2000 apud RECUERO, 2004, p. 29).  

Ou seja, muito antes da construção interacional os atores da rede passam a construir 

cenários imaginários sobre os perfis que não necessariamente possuem uma interatividade, a 

partir dela então, torna-se mais forte a sociabilidade quando do aceite desse novo perfil. O que 

confirma Recuero (2004), que são através desse aspecto que os agentes ou atores passam a dar 

evidências de como cada um passa a perceber o perfil pessoal dos outros.   

Para Recuero (2004), os atores que se conectam por similaridades uns aos outros, são 

também os que moldam as estruturas sociais das redes a partir de seus laços sociais com os 

outros e a conversação consigo mesmo.  

Como é o caso do objeto de estudo deste trabalho, um professor publicitário, mestre, 

escritor e profissional liberal que compartilha no LinkedIn suas intenções, cabe a esta pesquisa 

então, sublinhar o processo como se observa o processo dessa interatividade baseado no viés 

de laços construídos sejam eles fortes ou fracos com a intenção de construir um capital social 

próprio através da análise científica desta pesquisa.  

Abordagem do capital social no LinkedIn 

Para compreender a influência do capital social na rede LinkedIn através dos  conteúdos 

no perfil do professor Fernando Coelho- (FC) estipulamos um recorte de cinco publicações para 

a análise, estas distribuídas no mês de abril de 2019.  

Os aspectos metodológicos foram feitos a partir de categorias que elegemos para 

nossos objetivos de análise focando na análise do conteúdo educacional. Definimos dessa 

forma, pois, compreende-se que dessa maneira torna-se interessante investigar o capital social 

relacional do perfil.  

 
81 Na internet, este sistema também é conhecido como "RSS Feeds" (RDF Site Summary ou Really Simple 

Syndication). Na prática, Feeds são usados para que um usuário de internet possa acompanhar os novos 

artigos e demais conteúdo deum site ou blog sem que precise visitar o site em si. 
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Para entender a trajetória trilhada por estes pesquisadores, explicaremos no tópico a 

seguir o percurso científico, nesse caso a metodologia empregada. 

Metodologia empregada 

A priori, a escolha do perfil demonstrou evidências interativas e popularidade do perfil 

analisado, onde estipulamos o critério de postagens apenas educacionais no último mês, em 

abril de 2019. Dessa forma, partimos para um segundo momento que é o da descrição dos 

conteúdos educativos, após, partimos para a análise da inserção do capital social por meio 

dessas postagens, ancorados na percepção teórica de Recuero (2005).   

Por isso, esta pesquisa configura-se como qualitativa descritiva por ter como objetivo 

traçar o capital social do sujeito a partir dos conteúdos postados em rede. Nosso recurso 

metodológico é a análise de conteúdo de Bardin (2011).  

Importante apresentar as identificações dos atores sociais classificadas nesta pesquisa, 

como o ator social sinalizado como ‘’A’’ e o apontado como ‘’AF’’, F por ser do sexo feminino. 

Por outro lado, o ‘’AM’’, M por ser referente aos atores sociais do sexo masculino. Critérios para 

preservação da imagem dos seguidores do perfil aqui analisado.  

Análises do Perfil do Professor FC 

POST 1- Postagem FC 

 
Fonte: LinkedIn, 28 de abril de 2019 

O conteúdo da postagem fala sobre os critérios da Fundação Nacional de Qualidade 

(FNQ), o autor, utiliza uma imagem para ilustrar esses critérios. Nessa postagem, 14 atores 

interagiram por meio da opção ‘’gostei’’. Apesar do número razoável de curtidas, levando em 

consideração as especificidades dessa rede, não houve comentários.   

POST 2- Postagem FC 
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Fonte: LinkedIn, 26 de Abril de 2019 

O artigo publicado mostra a respeito da evasão dos trainees nas organizações. O foco 

desse tipo de conteúdo, voltado ao desenvolvimento profissional possui grande espaço nessa 

rede social online pelo fato do LinkedIn ser um currículo eletrônico. Na postagem, 5 membros 

clicaram no gostar e 1 membro comentou, tendo como devolutiva, o comentário do professor.  

POST 3- Postagem FC 

 
Fonte: LinkedIn, 23 de Abril de 2019  

A postagem possui o print de uma matéria feita pela revista Você S/A, com o título: Sou 

chefe e gay: executivos assumem orientação e alavancam inclusão. Nesse conteúdo, houve 62 

atores que gostaram e 3 comentários.  

O primeiro comentário foi de um ator social, falando quer irá compartilhar o conteúdo 

na empresa de consultoria, no qual trabalham com a temática ‘Diversidade e Inclusão’. Diante 

disso, FC, corresponde com emoji de palmas. O segundo comentário do post, o membro da 

rede explica que há muito para alavancar, foi citado também negros e mulheres. O professor FC, 

clicou no ‘’gostei’’.  

 

POST 4- Postagem FC 
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Fonte: LinkedIn, sem data  

Liderança digital é uma temática abordada pelo professor nessa postagem, no qual 

possui um nível relevante de interação. As interações nesse conteúdo, caracterizam-se por 49 

‘’gostei’ e 2 comentários. Nessa postagem o ator AM, acrescenta o seu pensamento, explicando 

que empoderar a equipe é o primeiro passo para o reconhecimento. FC comenta finalizando 

que alguns líderes não entendem essa dinâmica.  

POST 5- Postagem FC  

 
Fonte:LinkedIn, sem data.  

O post fala sobre liderança com o anexo de um texto descrevendo a Síndrome de 

Bournout, que é o esgotamento físico e mental causado pelo trabalho. Nesse conteúdo da rede, 

o ator social AF, explica que participou de uma palestra sobre essa temática e comenta que 

infelizmente as empresas tem se preocupado cada vez menos com o bem-estar dos 

funcionários.  

O ator AM, responde à AF falando que é triste essa realidade. Outro comentário feito por 

AF, dessa vez de forma mais geral, ele coloca a sua opinião novamente sobre o tema, nesse 

sentido, podemos observar que o ator social está ávido a interagir e compartilha os seus 

conhecimentos e experiências na rede. Houve no total, 21 membros da rede que gostaram do 

post.   

Resultados  

No quadro abaixo, disponibilizamos o tipo de cada postagem e o capital social 

encontrado em cada um dos conteúdos:  

Número do POST Teor do Conteúdo Capital Social 

POST 1 Mercadológico; tecnicista  Identitário (reforça uma das 

finalidade da rede) 

POST 2 Profissional; sugestivo  Informacional (cognitivo) 

POST 3 Afetivo; apelativo Relacional  
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POST 4 Motivacional; recomendativo Reputação  

POST 5 Alerta; informativo  Educativo 

 

Diante dos cinco post levamos em consideração dois que se destacaram pelas 

conversações com maior e menor engajamento, dos quais, o post de número 5; e o de número 

1 datados do mês de abril de 2019. Para isso, faremos especulações com base no teor semântico 

das publicações passando a compreender o nível do capital social com base nas postagens.  

Conteúdo com maior engajamento, onde houve compartilhamento, comentários e 

reações positivas: POST 5- (sem data específica) o que se refere à diversidade nas organizações. 

E que de alguma maneira traz um conteúdo afetivo e subjetivo, poderia o teor desse conteúdo 

ser uma das motivações de maior engajamento dos atores sociais? 

Conteúdo com menor nível de interação: POST 1- 28 de Abril. Linguagem 

mercadológica, tecnicista direcionada para o tipo de público da área. 

 

Considerações Finais 

Diante do exposto, inferimos que a rede LinkedIn apesar de ser uma conexão produzida 

para ser uma interação profissional, existe marcas de intensa interação amistosa no espaço 

virtual que permite afetos e compartilhamentos de opiniões das mais diversas.  

No caso da análise do professor Fernando Coelho, percebemos que existe grande 

quantidade de conteúdos sobre a temática profissional e mercadológica. O mesmo prioriza a 

finalidade original da rede, levando em consideração seus aspectos informativos de postagem, 

principalmente as educacionais.  

FC, quase que duas vezes na semana, diante da análise do recorte temporal das 

postagens, publica conteúdos que refletem em engajamentos instantâneos, e um deles, foi 

quando compartilhou conteúdo com teor de subjetividade e afetividade, no caso da matéria da 

Revista Você S/A, em que encontra-se no POST 5, sobre a homossexualidade assumida no 

ambiente de trabalho, o que repercutiu bastante de acordo com os dados expostos no tópico 

anterior. 

Por estar em uma posição formativa que lhe permite ser professor e provavelmente 

formador de opinião, FC compartilha conteúdos aliados ao eixo mercado e educação, ou seja, 

possui um laço forte com interações e postagens desse tipo.  

Mas, percebemos também que postagens técnicas não correspondem as reações dos 

atores sociais, como é o caso do POST 1, que reposta uma pesquisa de análise de qualidade 

nas organizações. Uma das mais baixas, configurando-se uma postagem de laço fraco.  

O perfil do professor possui uma popularidade consolidada dentro da rede, e observou-

se que existe uma gama de publicações relacionadas ao lugar comum do FC, lugar esse, que diz 

respeito à sua trajetória como professor, e de como isso reflete em suas postagens e interações 

também como um ator social.  

Com isso, existe intensidade de laços fortes cognitivos, informacional, reputativo, identitário e 

educativo no perfil do professor estudado neste artigo, e que configura-se como um ator social 

que controla e domina seu perfil para que hajas conteúdos emblemáticos.  
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MAPEAMENTO SISTEMÁTICO SOBRE APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA COM SUPORTE COMPUTACIONAL NO BRASIL  

   Francisco A. O. Santos82 
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Lydia B. A. Oliveira84 

Salvino Duarte85 

Resumo: Este artigo apresenta um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) sobre 

pesquisas envolvendo elementos de Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional 

(CSCL - Computer Supported Collaborative Learning) publicadas em eventos e periódicos sobre 

Informática na Educação (IE) no âmbito do Brasil. Foram consultados os anais dos eventos 

nacionais: SBIE e WIE. Também foram consultados os repositórios digitais dos periódicos RBIE e 

RENOTE. A pesquisa teve como objetivo geral produzir um panorama sobre as abordagens 

acerca de CSCL no cenário científico brasileiro de IE. O resultado deste trabalho produz 

fundamentação teórica para a investigação de novas abordagens sobre o uso da CSCL na 

educação. 

Palavras–chave: aprendizagem colaborativa; aprendizagem em grupo; aprendizagem 

cooperativa; CSCL. 

Abstract. This paper presents a Systematic Literature Mapping (SLM) on the researches about 

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) published in conferences and journals 

about Computers in Education (CE) in Brazil. We consulted the proceedings of national 

conferences SBIE and WIE. The digital repositories of RBIE and RENOTE journals were also 

consulted. The general purpose of this research was to produce an overview of the approaches 

involving CSCL in the Brazilian scientific CE scenario. The result of this work provides theoretical 

basis for the investigation of new approaches on the use of CSCL in education.  
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Kewords: collaborative learning; group learning; cooperative learning; CSCL. 

1. Introdução 

A Aprendizagem Colaborativa (AC) tem sido defendida por educadores e praticada por muitos 

professores nos diversos níveis escolares, do ensino fundamental à pós-graduação (PIMENTEL; 

FUKS, 2011). Ela constitui-se de um conjunto de métodos e técnicas de aprendizagem em grupo, 

assim como de estratégias de desenvolvimento de competências mistas de aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal e social, onde a responsabilidade pela aprendizagem de cada 

indivíduo é compartilhada com os demais membros do grupo. Sua prática se dá em ambientes 

nos quais o processo educativo é favorecido pela interação social, alicerçada na participação 

ativa e na interação dos agentes envolvidos no processo educacional. Sob essa ótica, o 

conhecimento é visto como um construto social. Dessa forma, percebe-se que a colaboração 

tem um papel importante na construção do conhecimento.  

 A evolução do vínculo entre educação e tecnologia tem ampliado as possibilidades de 

proporcionar ambientes educacionais colaborativos. Comunidades virtuais de aprendizagem e 

redes sociais educacionais são exemplos de plataformas tecnológicas com inúmeros recursos 

que viabilizam a materialização do aprendizado em contextos heterogêneos e/ou 

geograficamente dispersos. A necessidade de explorar a combinação dessas duas grandes 

áreas, a saber, suporte computacional e aprendizagem colaborativa, para efetivamente 

enriquecer o aprendizado demanda um desafio que cabe à CSCL investigar. Assim, ficando 

evidente a necessidade de se explorar cientificamente as inúmeras possibilidades de pesquisa 

proporcionadas por esse campo de estudo.  

 Considerando que uma forma de divulgação científica bastante presente na atualidade 

se dá no formato de um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL), este artigo apresenta um 

MSL sobre pesquisas envolvendo elementos de CSCL no âmbito do Brasil. Um MSL é um estudo 

secundário que visa reunir evidências sobre um tópico de pesquisa específico (FELIZARDO et al., 

2017). Dessa forma, espera-se produzir uma fundamentação teórica para a investigação de 

novas abordagens sobre o uso de CSCL no Brasil. 

 O restante deste artigo está organizado conforme segue: na seção 2 é discutido o 

referencial teórico que embasou este trabalho. Na seção 3, são detalhados os procedimentos 

metodológicos que compuseram a pesquisa. Na seção 4, são discutidas as ameaças à validade 

da pesquisa. Por fim, na seção 5 são feitas as considerações finais. 

2. Referencial teórico 
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 Certos autores caracterizam a AC como sendo uma estratégia de ensino-aprendizagem; 

para Araújo e Queiroz (2004), por exemplo, “aprendizagem colaborativa é um processo onde os 

membros do grupo ajudam uns aos outros para atingir um objetivo acordado”. Campos et al. 

(2003) consideram essa aprendizagem como “... uma proposta pedagógica na qual estudantes 

ajudam-se no processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor, 

com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto”. 

No entanto, a colaboração por si só não produz resultados na aprendizagem, ela 

depende da efetiva interação dos envolvidos em um grupo (PIMENTEL; FUKS, 2011). Com isso, 

defende-se a participação ativa, a prática do diálogo e outras interações sociais dentro das 

perspectivas de aprendizagem da atualidade, pois é através do binômio teoria-prática que a AC 

se desenvolve de forma efetiva (SILVA, 2015).  

A Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional (CSCL - Computer 

Supported Collaborative Learning) é um ramo AC que estuda como as pessoas podem aprender 

em grupo com o auxílio do computador. CSCL pode ser definida como a “ação educativa em 

que dois ou mais sujeitos constroem o seu conhecimento, baseados na discussão e reflexão de 

determinado assunto, onde os processos de ensino e aprendizagem são mediados por 

computadores e outras tecnologias de comunicação” [GALLANA, 2013, p. 13]. Contudo, cabe 

ressaltar que a aprendizagem colaborativa não acontece exclusivamente a partir da mediação 

tecnológica. Para Bohn [2010, p. 67, “a colaboração é um ato social e requer, portanto, todos os 

tipos de interação humana”, podendo ocorrer não somente no ambiente de ensino formal, como 

em locais diversos organizados para esse fim, como comunidades virtuais e redes sociais, desde 

que haja uma efetiva relação de interação entre os membros [BOHN, 2010, p. 57].   

Diante do exposto acima, pode-se afirmar que, embora utilizem diferentes maneiras para 

conceituar AC e CSCL, fica evidente que os referidos autores colocam, cada um de sua forma, 

que é por meio da construção em conjunto e com a ajuda mútua entre os membros do grupo 

que se busca atingir objetivos de aprendizagem para adquirir novos conhecimentos. Portanto, 

a base da AC está na interação e troca entre os alunos, com o objetivo de melhorar a 

competência dos mesmos para os trabalhos cooperativos em grupo. O suporte computacional, 

por sua vez, constitui-se de um elemento agregador ao processo educativo-colaborativo, de 

forma que o cerne da aprendizagem não está no meio de comunicação ou tecnologias 

utilizadas, mas sim na produtiva interação dos participantes. 

3. Metodologia 
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Com relação aos procedimentos metodológicos, foi adotado o protocolo proposto por Petersen 

et al. (2008) para elaboração de MSL, que se constitui dos seguintes passos: 1. Definição das 

questões de pesquisa; 2. Execução da pesquisa por meio de estudos primários relevantes; 3. 

Extração e síntese de dados; e 4. Análise de dados. Essas etapas serão descritas nas subseções 

a seguir. 

3.1 Questões de pesquisa 

A principal pergunta a ser respondida neste mapeamento é: “Qual o estado da arte das 

principais iniciativas de CSCL abordadas no contexto brasileiro?”. A partir desse questionamento 

inicial, foram definidas as seguintes questões de pesquisa: 

Q1. Como se deu a evolução histórica das publicações sobre CSCL nos eventos e periódicos 

brasileiros sobre IE? 

Q2. Quais são as instituições que mais produzem estudos primários nessa área publicados nos 

veículos brasileiros de publicação científica sobre IE? 

Q3. Quais são as contribuições dos trabalhos? 

Q4. Quais são os objetivos dos trabalhos? 

Q5. Quais os métodos de pesquisa adotados nesse tipo de publicação? 

Tabela 1. Correlação entre cada questão de pesquisa com a sua principal motivação 

Nº Principal motivação 

Q1 

Essa pergunta pretende investigar a historicidade das pesquisas voltadas para CSCL, 

publicadas pela comunidade brasileira de IE. 

Q2 

Busca identificar quais as instituições cujos pesquisadores têm se debruçado sobre o 

tópico de pesquisa e as parcerias interinstitucionais que têm sido formadas nesse sentido 

Q3 Relativa aos produtos resultantes que possibilitaram a geração de conhecimento. 

Q4 

A categorização dos artigos segundo esse critério baseou-se na identificação dos 

objetivos dos trabalhos. 

Q5 
Refere-se aos métodos científicos usados. Foi usada a categorização proposta por 
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Easterbrook et al. (2008). 

3.2 Execução da pesquisa 

Por ter uma representatividade de contribuições para a área de IE e um volume considerável 

de publicações relevantes sobre CSCL, foram consultadas as bases da Revista Brasileira de 

Informática na Educação (RBIE), do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), do 

Workshop de Informática na Escola (WIE) e da Revista Novas Tecnologias em Educação 

(RENOTE). O critério norteador que justifica essa escolha foi o extrato qualis das referidas 

fontes, informação que foi retirada do site da CAPES (https://sucupira.capes.gov.br), 

considerando a classificação de periódicos e conferências da área da computação quadriênio 

2013-2016. A última verificação no referido site foi feita em junho de 2019. Essas informações, 

bem como o quantitativo de trabalhos encontrados, são mostradas na Tabela 2. 

Tabela 2. Fontes de pesquisa 

Evento/periódico Qualis Site 

Quantidade 

de artigos 

RENOTE  B5 http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/ 43 

RBIE  B3 

http://www.br-

ie.org/pub/index.php/rbie 35 

SBIE  B1 

http://www.br-

ie.org/pub/index.php/sbie 49 

WIE  B3 

http://www.br-

ie.org/pub/index.php/wie 30 

A seleção dos artigos ocorreu, inicialmente, a partir da execução de buscas automáticas 

nos respectivos repositórios digitais escolhidos. Para encontrar estudos que fossem aderentes 

ao escopo da pesquisa, inicialmente foi usada uma string de busca composta apenas pela 

seguinte expressão: “aprendizagem colaborativa”. Para ampliar o alcance da busca, foram 

usados os seguintes termos adicionais: “aprendizagem em grupo”, “aprendizagem cooperativa”, 

“CSCL”. A adição dessas expressões se justifica pela necessidade de identificar a maior 

quantidade possível de trabalhos abordando esse tema. No total, foram encontrados 157 

artigos. 

https://sucupira.capes.gov.br/
http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/
http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie
http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie
http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie
http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie
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Uma segunda filtragem foi realizada nos trabalhos retornados para refinar o processo 

de seleção do material bibliográfico. Essa filtragem foi executada com a aplicação dos critérios 

de seleção, definidos para restringir o resultado, conforme segue: 

Critérios de inclusão: 

● Estudos primários. 

● Com foco no contexto de Aprendizagem Colaborativa 

● Com apresentação de resultados completos (com experimentos e análise dos 

resultados).  

● Escritos em português. 

Critérios de exclusão:  

● Não mencionam algum problema ou alguma solução relacionada ao ensino ou à 

aprendizagem colaborativa. 

● Estudos que se encontram repetidos ou que foram publicados em mais de uma fonte de 

busca. 

● Estudos sem acesso disponível para visualização e/ou download do seu texto na íntegra. 

● Estudos incompletos (em termos de conteúdo, texto ou resultados). 

● Estudos sem relação com o foco do mapeamento proposto. 

● Estudos publicados anteriormente aos últimos 4 anos. 

 Após aplicação dos critérios de seleção, 117 trabalhos foram excluídos por não se 

enquadrarem no domínio deste MSL. Dessa forma, foram selecionados 40 para serem avaliados. 

A lista completa de trabalhos está disponível no seguinte link: https://tinyurl.com/y9fysbor. 

3.3 Extração e síntese de dados 

Foi elaborado um instrumento de avaliação para extrair as informações dos artigos 

selecionados. O instrumento também está disponível na mesma url da listagem de trabalhos 

citada na seção anterior. Em um primeiro momento, os artigos foram distribuídos entre os 

membros de forma aleatória e uniforme. Inicialmente, os artigos foram catalogados com base 

nos seus metadados. Posteriormente, foi efetuada a leitura completa dos textos, para responder 

aos questionamentos do instrumento de avaliação. As avaliações foram feitas em pares, com os 

casos de conflito sendo discutidos em grupo, para alcance de um consenso. A equipe avaliadora 

foi composta pelos autores deste MSL, sendo três autores-avaliadores e um autor-revisor.  

3.4 Análise de dados 

A seguir são discutidos os resultados obtidos após a realização das análises os dados extraídos: 

https://tinyurl.com/y9fysbor
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Q1. Como se deu a evolução histórica das publicações sobre CSCL nos eventos e periódicos 

brasileiros sobre IE? 

 Considerando o aspecto histórico, foi possível observar uma tendência ascendente na 

exploração de CSCL em pesquisas brasileiras nos últimos anos, com uma predominância de 

trabalhos publicados no SBIE. Esse indicativo evidencia uma inquietação crescente dos 

pesquisadores de IE em investigar os fenômenos de ensino-aprendizagem em contextos 

colaborativos. Por outro lado, percebeu-se uma queda acentuada no interesse por esse tópico 

nos demais veículos de divulgação científica aqui explorados, quando comparados ao SBIE. 

Porém, apesar dessa anomalia, no geral, houve um aumento gradativo das publicações nos 

últimos anos. 

 Segundo Silva (2015) "as conquistas alcançadas em uma fase não são só mantidas como 

também são essenciais para o surgimento de sua sucessora" corroborando assim a crescente 

produção científica. 

 

Figura 1. Distribuição histórica dos trabalhos 

Q2. Quais são as instituições que mais produzem estudos primários nessa área publicados 

nos veículos brasileiros de publicação científica sobre IE? 

 As instituições que mais publicaram estudos primários sobre CSCL em veículos 

brasileiros e que estão sendo consideradas neste mapeamento, estão listadas na Figura 2. 

Alguns autores pertencem a mais de uma instituição as quais estão sendo consideradas.  
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Foram identificadas 69 instituições de pesquisa. Os números obtidos demonstram o 

destaque de instituições do Nordeste: Na 4ª posição temos a UFMA e a UFRPE ambas com 3 

publicações (4.35%), em 3ª posição a UEMA com 4 publicações (5.8%), em 2ª posição a IFCE 

com 5 publicações (7.25%) e em 1ª posição o UFRGS (10.14%). 

 

Figura 2. Quantidade de publicações por instituição 

Q3. Quais são as contribuições dos trabalhos? 

 A avaliação dos artigos permitiu identificar três tipos de contribuição, a saber: análise, 

processo e produto. Verificou-se que 26 trabalhos têm como principal resultado de geração de 

conhecimento uma análise, esse quantitativo equivale a 65% dos estudos primários, isso reflete 

uma preocupação latente desses estudos em contribuir com o fornecimento de abordagens 

analíticas, a partir das quais pode-se fazer inferências, cujas interpretações podem ajudar a 

compreender e/ou produzir novas abordagens e questionamentos para compreender o 

processo de ensino-aprendizagem de forma colaborativa.  

O segundo tipo de contribuição mais investigado corresponde à criação de produtos, 

isto significa que 20% dos trabalhos são focados em propor ou avaliar soluções (ferramentas, 

modelos, entre outros) para problemas relacionados ao ensino ou à aprendizagem colaborativa. 

O tipo menos expressivo de contribuição foi processo, correspondendo a 15% do total, essa 

evidência demonstra uma carência de trabalhos sob essa perspectiva e revela uma oportunidade 

para futuras pesquisas. A Figura 3 sintetiza esse resultado. 
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Figura 3. Contagem dos tipos de contribuição 

Q4. Quais são os objetivos dos trabalhos? 

 Após a leitura dos artigos selecionados, foi possível identificar nove objetivos principais 

que foram enfatizados pelos autores: (1) Avaliar uma ferramenta; (2) Construir um modelo (3) 

Descrever uma experiência; (4) Entender o processo de ensino-aprendizagem colaborativa; (5) 

Propor uma abordagem/método; (6) Propor uma ferramenta; (7) Propor uma técnica; (8) Utilizar 

uma técnica; (9) Outros. Os quantitativos referentes a cada tipo de objetivo estão expostos na 

Figura 4. 

 

Figura 4. Contagem dos tipos de contribuição 

Q5. Quais os métodos de pesquisa adotados nesse tipo de publicação? 

 A Tabela 3 apresenta uma lista com os principais métodos de pesquisa empregados nos 

trabalhos selecionados. É possível observar uma presença dominante de pesquisas que lançam 



 

 

396 

mão de experimentos controlados (19), estudos de caso (9) e pesquisa ação (8) em seus 

procedimentos metodológicos. Tal fato é justificável devido à natureza dos contextos 

colaborativos de aprendizagem, nos quais a interação é um fator evidente. 

Tabela 3. Relação e quantidade de métodos de pesquisa 

Método de pesquisa Quantidade 

Levantamento (Survey) 1 

Estudo de caso 9 

Experimento controlado 19 

Pesquisa ação 8 

Etnografia 1 

Pesquisa-formação 1 

Pesquisa documental 1 

O resultado encontrado demonstra os anseios dos pesquisadores em extrair a essência 

da CSCL, conhecendo e utilizando os diversos métodos existentes mediante a peculiaridade de 

cada interação tendo como fito obter êxito nas atividades (FUKS; PIMENTEL, 2011). Pois, apenas 

com os indivíduos envolvidos explorando as teorias de aprendizagem atinge-se todo o potencial 

para alicerçar o conhecimento efetivo e significativo (SILVA, 2015). 

4. Ameaças à validade 

 É importante ressaltar as limitações deste trabalho que representam potenciais ameaças 

à validade da pesquisa, dentre as quais, podem-se citar: 

• Baixa quantidade de trabalhos relevantes. Uma eventual pouca representatividade dos 

trabalhos analisados, se comparada com a quantidade real de trabalhos brasileiros, pode 

comprometer a fidedignidade deste mapeamento. Cientes desse risco, as expressões de 

busca foram elaboradas de forma a cobrir a maior possibilidade possível de trabalhos, 

conforme já detalhado na subseção 3.2; 

• Viés tendencioso. Sabe-se que a análise a partir da leitura de um texto, mesmo que 

científico, tem um certo grau de subjetividade, além de estar sujeita a erros de 
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interpretação ou até mesmo falhas na classificação dos dados. Para dirimir esse risco, foi 

elaborado um instrumento de avaliação usando esquemas de classificação similares a 

outros MSL presentes na literatura. Além disso, o processo de avaliações foi conduzido 

em pares, com o papel de um revisor para garantir maior confiabilidade ao trabalho. 

5. Considerações finais 

 Este artigo apresentou um MSL de pesquisas brasileiras envolvendo abordagens de 

CSCL. Foram analisados 40 artigos científicos originais publicados em conferências e revistas 

nacionais relevantes sobre IE.  A partir da análise dos dados coletados no presente trabalho, foi 

possível identificar tendências, encontrar padrões e traçar um perfil das pesquisas recentes 

sobre o tema realizadas no Brasil. As inferências sobre os resultados encontrados são descritas 

a seguir.  

 Sob o ponto de vista da progressão histórica do volume de publicações, observou-se 

uma crescente, o que mostra que trabalhos desse tipo têm sido uma constante nas conferências 

e periódicos consultados, com um incremento relativamente considerável no número de 

trabalhos publicados a cada ano. Tal fato evidencia a hipótese de que esta é uma área de estudo 

em crescimento.  

 Acerca das instituições de pesquisa e das parcerias acadêmicas formadas para investigar 

elementos de CSCL, percebeu-se que a maior quantidade de instituições cujos pesquisadores já 

se voltaram para o tema estão situadas na região Nordeste. O que demonstra a forte 

contribuição dos grupos de pesquisa atuantes afiliados a essas instituições. 

 No tocante às contribuições das pesquisas realizadas, observou-se que a maioria dos 

estudos têm se concentrado em produzir resultados estatísticos que atestem a viabilidade de 

abordagens, práticas ou teóricas, propostas. Em menor escala estão a geração de produtos e de 

processos, respectivamente. Isso demonstra que os maiores anseios dos pesquisadores que têm 

se debruçado sobre o tema têm sido, em ordem de prioridade, realizar análises, criar soluções 

concretas para problemas específicos e desenvolver processos para o ensino-aprendizagem 

colaborativos. 

 Relativamente aos objetivos dos trabalhos, observou-se que um objetivo bastante caro 

a esse tipo de estudo tem sido a aplicação de técnicas, ferramentas, abordagens e métodos 

específicos. Relatos de experiência também foram encontrados, porém em menor quantidade. 

 Evidencia-se ainda que, sob a ótica dos métodos de pesquisa utilizados, as publicações 

na área têm se dedicado primordialmente a investigar suas hipóteses de pesquisa através de 

observações da interação entre grupos, para isso, esses trabalhos têm empregado 
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principalmente experimentos controlados e estudos de caso. Sendo, portanto, uma abordagem 

bastante pertinente ao estudo de CSCL. 

 Na intenção de contribuir com pesquisas futuras nessa área, o objetivo principal deste 

MSL foi criar uma base de referência, de forma a constituir-se como fonte bibliográfica para os 

pesquisadores de IE, funcionando como ponto de partida para novos trabalhos. Sendo assim, 

fica aberta a possibilidade de sua utilização como material teórico para atestar a eficácia dessa 

utilização e, dessa forma, espera-se que esta pesquisa contribua para provocar um debate mais 

extenso e compreensível sobre o uso da aprendizagem colaborativa na educação. 
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MOBILE LEARNING COMO RECURSO NA SALA DE AULA: A 
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Resumo: As transformações socioculturais provocadas pela Tecnologia da Informação 

trouxeram importantes contribuições para o processo de ensino-aprendizagem visando 

acompanhar os desafios da educação. A multiplicação dos aplicativos nesta área contribui para 

que a sala de aula se torne mais dinâmica e tenha mais interação entre o aluno e professor, 

possibilitando que o professor avalie em tempo real a compreensão da temática trabalhada 

durante as aulas. Esses aplicativos facilitam a emissão de opiniões, relacionamento interpessoal 

e mais acesso à informação, produção e distribuição de conteúdo. Esse trabalho objetiva 

descrever como o aplicativo GoSoapBox pode auxiliar no desenvolvimento de atividades e na 

aprendizagem no contexto educativo.  

Palavras-Chave: Aplicativos; M-learning; Dispositivos móveis; GoSoapBox; Ensino-

aprendizagem. 

 

Abstract: The sociocultural transformations provoked by Information Technology brought 

important contributions to the teaching-learning process in order to accompany the challenges 

of education. The multiplication of applications in the education area contributes to the 

classroom becoming more dynamic and has more interaction between the student and teacher, 

enabling the teacher to evaluate in real time the understanding of the theme worked during the 

classes. These applications enable the issuance of opinions, interpersonal relationships and more 

access to information, production and distribution of content. This work aims to describe with 
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the GoSoapBox application can aid in the development of activities and learning in the 

educational context. 

 

Keywords: Applications; M-learning; Mobile devices; GosoapBox; Teaching-learning. 

 

1 Introdução  

As transformações socioculturais provocadas pela tecnologia da informação 

trouxeram importantes contribuições para o processo de ensino-aprendizagem visando 

acompanhar os desafios da educação. Até o final dos anos 90, era um hábito comum comprar 

um livro ou ir à biblioteca para o empréstimo de um, entretanto, essa prática torna-se cada vez 

menos exercida atualmente. 

O ambiente escolar passa a necessitar de preparo para formar educadores que 

acompanhem os avanços tecnológicos, científicos e dos meios de comunicação, visando a 

transformação social, ou seja, a formação de professores e alunos comprometidos com os 

avanços do seu tempo. 

Segundo Macedo, Silva & Melo (2012, p. 138) “Essa mudança, por sua vez, deve 

contemplar os métodos do ensino, os recursos didático-pedagógicos, assim como a reflexão do 

próprio papel da instituição escola, numa perspectiva mais ampla”. 

A evolução da tecnologia da informação possibilitou novas maneiras de obtenção 

de livros, artigos, entre outros, e novas formas de aprendizagem. Assim, as facilidades que a 

evolução da tecnologia trouxe permitiram a criação de novos recursos didáticos para a sala de 

aula, assim como, novas maneiras de estudo e aprendizagem. 

Dessa forma, destaca-se o recurso denominado mobile learning que consiste em 

uma modalidade de aprendizagem que representa a evolução do método de ensino e-learning. 

A principal diferença entre as duas modalidades, segundo Martins et al. (2018), “está na 

ferramenta utilizada para a interação do aluno com o curso: o primeiro é realizado através de 

equipamentos móveis, tais como celulares e tablets, e o segundo através de computadores”. 

As metodologias utilizadas pelo mobile learning para auxiliar na aprendizagem dos 

alunos são os aplicativos, neste trabalho selecionou-se o GoSoapBox que é um aplicativo 

baseado na internet, sendo uma ferramenta que possibilita fazer perguntas e sondagens, 

solicitar opiniões e obter respostas dos alunos. Estes aplicativos permitem ao professor avaliar 

a compreensão dos alunos durante o desenvolvimento da aula ou após ela, auxiliando na 

percepção das dificuldades encontradas em determinado conteúdo.  

Nesse contexto, as tecnologias móveis possibilitam a integração de novos recursos 

ao ensino escolar, o que facilita ao aluno compartilhar e expor opiniões, dificuldades e dúvidas. 

Entretanto, para que o processo de aprendizagem se torne interativo é preciso identificar e 

planejar a utilização dos recursos apropriados para o alcance dos objetivos propostos pelo 

professor, visto que a aprendizagem é desenvolvida quando o meio e os recursos didáticos são 

adequados ao uso para o qual foram pensados.  

Portanto, o objetivo deste artigo visa descrever a utilização do aplicativo GoSoapBox 

no desenvolvimento de atividades, destacar suas vantagens e possíveis aplicações. Para o 
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alcance do objetivo proposto, realizou-se a revisão de literatura buscando informações acerca 

do aplicativo e suas funções, assim como, os benefícios da sua aplicação.  

 

2 O Uso de Aplicativos no Processo de Aprendizagem 

A utilização de dispositivos móveis, para além das características de portabilidade, 

mobilidade e interatividade (MOURA e SANTOS, 2010) estão se tornando importantes aliados 

para facilitar a aprendizagem e interação dos alunos dentro e fora das salas de aulas por meio 

da instalação de inúmeros aplicativos educativos onde é possível gravar textos e áudios, 

incentivar a participação e interação, além de utilizar esses dispositivos de forma a evitar a 

dispersão na aula. Assim, o mobile learning é a forma de aprendizagem com a utilização desses 

dispositivos móveis. Segundo Moura (2010, p.08): 

 

Embora o termo learning não levante muitas dúvidas, o conceito mobile 

pode reportar-se tanto às tecnologias móveis, como à mobilidade do 

aprendente e também à mobilidade dos conteúdos. Neste sentido, a 

mobilidade não deve ser apenas entendida em termos do movimento 

espacial, mas também em termos de transformações temporais e 

derrube de fronteiras, alargando os horizontes da aprendizagem e do 

acesso à informação. 

 

Conforme Moura e Santos (2010), o m-learning traz vantagens para a educação, pois 

permite que o professor utilize na sala de aula novas tecnologias que contribuem para o 

desenvolvimento cognitivo fomentando a participação e a interação entre os alunos. A autora 

enumera as vantagens da utilização desse recurso na sala de aula: 

 

Primeiro, porque permite trazer novas tecnologias para a sala de aula e 

os professores através de tecnologias móveis podem fornecer aos 

alunos conteúdos a qualquer hora. Segundo os alunos podem beneficiar 

desses dispositivos para aceder a conteúdos disciplinares quando 

necessário. Terceiro, pode facilitar aos alunos o processo de 

aprendizagem pela comodidade e rapidez de acesso à informação, por 

se tratar de um dispositivo pessoal com grande acolhimento e por estar 

sempre à mão. (MOURA, 2010, p. 09- 10) 

 

As principais metodologias utilizadas pelo mobile learning para a aprendizagem são 

os aplicativos desenvolvidos para os dispositivos móveis que podem combinar atividades de 

questionários interativos, vídeos, áudios e fóruns de discussões; vídeos aulas, livros digitais, 

jogos digitais voltados para a educação; redes sociais acadêmicas que buscam a interação dos 

usuários e a troca de informação sobre determinada área e os cursos a distância (e-learning).  

Com a utilização dessas metodologias de aprendizagem o professor poderá 

disponibilizar tarefas em formato de perguntas, discussões, áudios e vídeos das aulas para que 
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o aluno desenvolva na sala ou mesmo em casa. Durante as aulas poderá incentivar a interação 

com a realização de perguntas em forma de quizzes, fóruns de discussões e solicitar que os 

alunos respondam as perguntas disponibilizadas, tendo a possibilidade de uma resposta 

imediata sobre a assimilação do conteúdo trabalhado na sala de aula. Além de ser uma 

ferramenta que possibilite a participação de toda a turma, mesmo dos mais tímidos sem que 

este possa ser identificado e assim avaliar como a turma compreendeu o assunto trabalhado 

durante a aula. 

Ainda há pouco entendimento sobre a forma de utilização dessas tecnologias 

móveis e como podem auxiliar para o desenvolvimento das atividades na escola (LIMA et al, 

2018) principalmente nas escolas de ensino púbico que não dispõe de estrutura e investimento 

na formação dos professores, para que possam incentivar o uso desses dispositivos de modo a 

contribuir para incentivar a participação e criatividade dos alunos.  

Dessa forma, é preciso garantir que os professores tenham “a compreensão das 

relações entre a tecnologia, o ensino e a aprendizagem. O professor deve conhecer as 

possibilidades educacionais e interativas das redes e espaços virtuais para melhor aproveitá-las 

nas diferentes situações de aprendizagem e nas mais variadas realidades educacionais” (LIMA 

et al, 2018, p. 46).  

O objeto de trabalho do professor consiste não “apenas de um conteúdo, mas de 

um processo que envolve um conjunto de pessoas na construção de saberes” (ANASTASIOU e 

ALVES, 2009, p.70). Pois cada conteúdo tem uma “lógica interna, uma forma que lhe é própria 

para a efetiva compreensão” (ANASTASIOU e ALVES, 2004, p.70). Dessa forma, o professor deve 

propor atividades que desafiem e possibilitem a participação de todos os alunos, para isso deve 

organizar as atividades e propor as melhores ferramentas para facilitar a aprendizagem e 

apropriação do conhecimento.   

 

[...] O docente deve propor ações que desafiem ou possibilitem o 

desenvolvimento de operações mentais. Para isso, organizam-se os 

processos de apreensão de tal maneira que as operações de 

pensamento sejam despertadas, exercitadas, construídas e flexibilizadas 

pelas necessárias rupturas, por meio de mobilização, construção das 

sínteses, devendo estar ser vistas e revistas, possibilitando ao estudante 

sensações ou estados de espírito carregados de vivência pessoal e de 

renovação. (ANASTASIOU, ALVES, 2009, p.76) 

 

Já a escola, por meio da gestão, deve motivar o professor a desenvolver atividades 

com a utilização dos dispositivos móveis. “Quando o professor é desafiado a atuar numa nova 

visão em relação ao processo de ensino e aprendizagem, poderá encontrar dificuldades, até 

mesmo pessoais, de se colocar numa ação diferenciada de ensino”. (ANASTASIOU e ALVES, 2009, 

p.70) 

O mobile learning traz uma modificação na dinâmica do planejamento da aula, que 

rompe com a antiga forma de ensinar. Os aplicativos como ferramenta de promoção da 
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aprendizagem a partir do interesse e da interação do professor com os alunos e com o conteúdo 

mesmo de forma anônima. “As tecnologias móveis têm o potencial de integração [...] cuja 

produção do conhecimento pode acontecer de forma colaborativa, possibilitando uma múltipla 

autoria e o compartilhamento de recursos para fora dos limites da escola” (LIMA et al, 2018, p. 

45). 

 

3 O Aplicativo GoSoapBox 

O GoSoapBox é um aplicativo de perguntas e respostas que pode ser muito útil no 

trabalho docente. Suas ferramentas proporcionam uma maior interação entre professor e aluno, 

sobretudo, quanto ao conteúdo ensinado. Esse aplicativo possibilita fazer perguntas, solicitar 

opiniões, sondagens, promover debates em sala. O professor pode avaliar a compreensão dos 

alunos sobre o referente conteúdo que está sendo lecionado e obter respostas e feedbacks 

ainda durante a ministração da aula. 

O GoSoapBox tem o seu acesso facilitado por ser uma ferramenta disponível na 

internet, não sendo necessário baixá-la. O professor cria uma conta para ter acesso aos recursos 

(Figura 01). Quanto aos alunos, o cadastro não é obrigatório. O acesso acontece por meio de 

um código disponibilizado pelo professor. A sua utilização só dependerá de uma conexão de 

rede.  

 

Figura 01: Página Inicial do Aplicativo 

 
Fonte: GoSoapBox, 2019. 

 

Simples e intuitiva, a plataforma do GoSoapbox não apresenta qualquer 

complexidade em seu uso, tanto para professores quanto para alunos (Figura 02). Quando uma 

atividade é cadastrada, esta pode ser acessada de qualquer dispositivo móvel. Fato que 

caracteriza uma das relevâncias desse aplicativo, considerando que, atualmente a maioria dos 

estudantes possuem smarthphone ou outros dispositivos eletrônicos, essa é uma situação 

oportuna para que o professor insira e utilize aparelhos tão presentes no cotidiano dos alunos, 

como ferramenta de ensino em suas aulas. 
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Figura 02: Página do Aplicativo Informando sobre a Versão do Aluno.

 
Fonte: GoSoapBox, 2019. 

 

A versão gratuita da ferramenta permite a participação máxima de 30 alunos por 

vez. A taxa para uso custa em torno de 15 dólares mensais ou, se preferir, o professor pode 

pagar uma taxa anual no valor de 90 dólares (Figura 03). 

 

Figura 03: Registro do Aplicativo. 

 
Fonte: GoSoapBox, 2019. 

 

O aplicativo fomenta a participação de todos os alunos, possibilitando ao professor 

avaliar o nível de compreensão da turma ou se ainda restam dúvidas quanto ao assunto 

trabalhado em sala de aula. Como a interação acontece em rede, os alunos que têm dificuldades 

em se expressar, podem se sentir mais à vontade para participar das atividades, pois há a 

alternativa do anonimato, em que o aluno pode escolher não se identificar.  
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Como o dispositivo não permite que todas as atividades propostas sejam 

respondidas por apenas um único aluno, isso contribui para que a turma toda possa participar 

de forma igual, pois o professor tem controle da participação de todos os alunos da sala. 

A utilização deste aplicativo possibilita que o professor acompanhe o desempenho 

dos alunos durante e após as aulas. Permitindo analisar aqueles que têm mais dificuldades. As 

respostas geradas pelo aplicativo são armazenadas no Excel podendo ser utilizado 

posteriormente como instrumento de avaliação.  

Quanto aos seus recursos, o GoSoapBox apresenta três modalidades (Figura 04) : 

Quizze (questionário), que consiste em uma série de questões de múltipla escolha ou respostas 

curtas; Polls (sondagem), pergunta de múltipla escolha em que os resultados surgem num 

gráfico, que são atualizados em tempo real, e, Discussion (debate), com esse recurso é possível 

criar um tópico de discussão e obter as opiniões dos aluno sem respostas abertas. 

 

Figura 04: Modalidades do Aplicativo. 

 
Fonte: GoSoapBox, 2019. 

 

Quando uma atividade é cadastrada pelo professor na plataforma, o próprio 

aplicativo gera um código de acesso, pelo o qual os alunos recebem o acesso para participarem 

das atividades propostas. 

O professor pode, ainda, propor atividades em apenas uma das modalidades ou em 

várias, simultaneamente, possibilitando que os alunos desenvolvam várias habilidades, como 

capacidade crítica (em debates), conhecimentos específicos (nas questões propostas), etc. 

Assim sendo, após os alunos cumprirem todas as etapas, é possível que o professor 

avalie esses resultados - obtidos por meio das respostas, debates e interação – e estabeleça um 

diagnóstico da aprendizagem da turma sobre um referente conteúdo, podendo ter noção sobre 

os assuntos que precisam ser trabalhados de forma mais específica e aqueles que os alunos já 

dominam. Além de que, ao inserir a tecnologia em sala em de aula, o professor promove aulas 
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mais prazerosas inovadoras e que despertam maior interesse, evitando que os alunos fiquem 

dispersos e possam interagir mais durante as atividades. 

 

4 Vantagens, Desvantagens e Possibilidades de Aplicações  

Na sociedade contemporânea, múltiplas são as formas de ensinar, sobretudo, com 

o boom das novas tecnologias como propostas em sala de aula. Nesse contexto, nos 

direcionamos para o lugar das TIC no processo ensino-aprendizagem, uma vez que, nos tempos 

atuais temos que pensar nas gerações dos alunos que estão em sala, diferente dos alunos de 

décadas passadas.  

Jeanne Rodrigues, Nicole Muenchow e Fernanda Ribas, no artigo “A utilização de 

softwares para o ensino de inglês como L2: o Edilim como ferramenta para promover a 

aprendizagem na sala de aula invertida”, publicado pela revista VEREDAS (2017), pontuam sobre 

as TIC na educação, pensando, principalmente, sobre o ensino de língua, que será nossa 

abordagem a seguir:  

 

[...] as TICs possibilitadas pelo computador oferecem várias vantagens, 

pois proporcionam o uso de conteúdo individualizado, escolhido de 

acordo com os interesses e as necessidades de um grupo específico de 

alunos, algo que o livro didático tradicional dificilmente oferece visto 

que cada grupo apresenta suas particularidades. (RODRIGUES; 

MUENCHOW; RIBAS, 2017, p. 22) 

 

Para além do uso do computador, é ainda possível, explorar as potencialidades do 

smartphone, tablets e outros dispositivos móveis. Nesses meandros, apontaremos algumas 

vantagens que o aplicativo GoSoapBox proporciona no ensino, dando ênfase, ao ensino de 

Língua Portuguesa. Por ser um aplicativo interativo, proporciona ao aluno inúmeras formas de 

se expressar, nos mais variados gêneros textuais, como bem aponta Ingedore Koch (2015), os 

alunos precisam atingir a competência metagenérica, isto é, conhecer e usar as várias 

materialidades dos gêneros textuais, isso desfaz a ideia de sujeito “assujeitado” e, portanto, 

fomentar a participação, exposição de ideias e opiniões, trabalho com o discurso e também com 

a arte literária. Tudo isso na interface da plataforma, sendo possível a produção de atividades 

individuais e coletivas.  

 É digno observar também, as relações interpessoais, que ora podem ser 

desenvolvidas, haja vista a timidez e dificuldades de interação entre alunos e professores, na era 

da ubiquidade, as informações transitam entre todos os espaços, tirando o rigor de uma 

exposição oral, por exemplo, o que pode delineado: gêneros textuais orais e escritos. 

Para o ensino de Língua Portuguesa em sala de aula, sugerimos atividades pautadas 

nas “Funções da Linguagem” que, para Fiorin (2015) é a maneira pela qual percebemos o 

mundo, categorizamos a realidade e interagimos socialmente, assim, utilizando o app, as 

potencialidades do uso e percepção sobre a linguagem de ampliam, consolidando, portanto, os 

objetivos e demais questões metodológicas que envolvem o trabalho docente. 
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O GoSoapbox pode ser utilizado também durante as aulas de Literatura. O professor 

ao falar sobre os gêneros, escolas e obras literárias, pode utilizar a função Polls (sondagem) e 

realizar perguntas de múltiplas escolhas sobre obras, autores e características dos diferentes 

momentos literários. 

A função Discussion (debate) pode ser um excelente auxílio durante as aulas de 

produção textual. Ao levar um texto que exija posicionamento crítico e pontos de vista 

divergentes, o professor poderá utilizar a ferramenta para promover debates mais democráticos 

e organizados em que todos possam expressar suas opiniões igualmente. 

Entretanto, apesar do GoSoapbox apresentar diversas dessas vantagens 

supramencionadas, o aplicativo ainda possui alguns entraves que podem ser destacados como 

desvantagens, como exemplo o número limitado de alunos. Considerando que uma sala de aula 

pode conter mais que 30 estudantes, a essas turmas não seria possível que todos tivessem 

acesso à ferramenta. 

Outra desvantagem que pode ser evidenciada, consiste no uso online, embora seja 

um aplicativo que não necessita de download, seu uso depende unicamente de uma rede de 

conexão. Qualquer eventualidade que suspenda a internet ou interfira em sua conexão e 

distribuição, poderá atrapalhar o desenvolvimento de uma aula planejada com o uso da 

ferramenta. 

Assim sendo, embora existam alguns pontos que podem ser revistos para melhorar 

a acessibilidade e utilização do aplicativo, entendemos que o GoSoapbox apresenta mais 

vantagens que desvantagens, pois considerando a possibilidade de inserir o próprio 

smathphonne dos alunos – que geralmente funciona como um veículo de distração durante as 

aulas – como uma ferramenta de aprendizagem e interação durante a ministração dos 

conteúdos escolares, já representa uma das grandes relevâncias do uso do GoSoapbox nas salas 

de aulas. 

 

5 Conclusão 

A tecnologia é uma realidade presente no cotidiano da sociedade pós-moderna. 

Todas as esferas sociais foram, indiscutivelmente, influenciadas pelas vantagens que o avanço 

tecnológico trouxe ao homem contemporâneo, inclusive a educação. 

A utilização dos dispositivos móveis no cenário educacional reflete mudanças na 

forma de ensinar e aprender. Estes dispositivos favorecem a atuação do professor e 

aprendizagem do aluno por meio do compartilhamento de informações e transmissão de 

conteúdo. A inserção do uso dos aplicativos em sala de aula pode ser um atrativo significativo, 

contribuindo para diversificar a aprendizagem e integrar os alunos.  

Atualmente, os educadores dispõem de recursos que possibilitam a elaboração de 

uma aula inovadora, instigante e prazerosa, não apenas em termos de entretenimento, mas em 

construção de conhecimento. Diversos são os aplicativos, plataformas, sites e outras ferramentas 

do ciberespaço que estão disponíveis aos professores para que estes utilizem em suas aulas. 

Nesse sentido, o GoSoapbox, pode funcionar como um canal de interação que está 

além de responder perguntas e respostas, pois possibilita que o professor tenha uma ampla 
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visão sobre o desempenho de sua(s) turma(s), podendo identificar alunos que têm mais ou 

menos dificuldades em relação a um ou vários conteúdos e assim, a partir da avaliação dos 

resultados, observações e análises, o próprio professor pode planejar melhor suas aulas com o 

intuito de obter um melhor nivelamento da turma. 

O uso do app GoSoapbox pode despertar nos alunos o desenvolvimento de 

diferentes habilidades e aprendizagem. Assim podemos inferir que o app pode ser um suporte 

utilizado pelo professor na sala de aula, colaborando para a participação dos alunos e aferição 

pelo professor do nível de entendimento sobre determinada temática.  

Para além do ensino e aprendizagem, o aplicativo em questão também pode 

funcionar como canal de interação para os alunos mais tímidos, proporcionando àqueles que 

têm dificuldades em se expressar, uma forma de participar mais avidamente das atividades em 

sala sem prejuízos na vida escolar. 

Assim sendo, a tecnologia contribui significativamente para facilitar a interação entre 

professor e alunos e, principalmente, proporciona meios para que os educadores se desfaçam 

de métodos obsoletos e desenvolvam aulas mais prazerosas que resultam em aprendizagem 

significativa. 
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O CELULAR COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NAS AULAS DE 

MATEMÁTICA: DO PRESENCIAL AO VIRTUAL COM O APLICATIVO 

TELEGRAM 

 

Meire de Oliveira Botelho Santos91 

 

RESUMO : O presente trabalho teve como objetivo investigar as contribuições do uso do 

celular, por meio de um Grupo no aplicativo de mensagens Telegram, como estratégia 

pedagógica para as aulas de Matemática no Ensino Médio. O Grupo no Telegram foi idealizado 

como um espaço de interação para a comunicação com os estudantes em atividades de ensino 

e aprendizagem, versando sobre tópicos da função quadrática, através do compartilhamento à 

distância do conteúdo em formato de textos, imagens, áudio e vídeos que compuseram a 

atividade proposta para a investigação. A pesquisa encontra-se dentro de uma abordagem 

quali-quantitativa classificada como pesquisa-ação. O estudo baseia-se numa análise 

interpretativa das informações obtidas por meio das postagens no Grupo do Telegram, dos 

questionários respondidos, da comparação do desempenho no teste investigativo, na 

modalidade pré-teste e pós-teste, e da observação direta. A amostra foi realizada com alunos 

do Ensino Médio de uma escola pública estadual com sede no município de Vitória da Conquista 

(BA). Os resultados obtidos sugerem que o celular pode ser uma estratégia viável para o ensino 

e a aprendizagem da Matemática podendo vir a ser um elemento de desconstrução da ideia de 

ser necessário ir até o Laboratório de Informática para que a tecnologia digital esteja presente 

nas aulas.  

Palavras-chave: Tecnologia; Matemática; Celular; Interação; Telegram. 

 

 

ABSTRACT: The present work had as objective to investigate the contributions of the use of 

the cellular, through a Group in the application of messages Telegram, as pedagogical strategy 

for the classes of Mathematics in High School. The Telegram Group was conceived as an 

interaction space for communication with students in teaching and learning activities, dealing 

with topics of the quadratic function, through the distance sharing of content in the format of 

texts, images, audio and videos that composed the activity proposed for the investigation. The 

research is within a qualitative-quantitative approach classified as action research. The study is 

based on an interpretative analysis of the information obtained through the posts in the 

Telegram Group, the questionnaires answered, the comparison of performance in the 

investigative test, in the pre-test and post-test modality, and direct observation. The sample was 
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carried out with high school students from a state public school based in the city of Vitória da 

Conquista (BA). The results suggest that the cell phone can be a viable strategy for the teaching 

and learning of Mathematics and may be an element of deconstruction of the idea of going to 

the Computer Lab for digital technology to be present in class. 

Keywords: Technology; Mathematics; Cell phone; Interaction; Telegram. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este artigo é resultado de um estudo92 que teve como objetivo investigar o uso do 

celular empregando o aplicativo Telegram93, como estratégia pedagógica para as aulas 

de Matemática do Ensino Médio, em um contexto de aprendizagem móvel (m-learning).  

Percebe-se que a Matemática é tida como uma disciplina difícil pela maioria dos 

estudantes e esta concepção, aliada a outros fatores, como o emocional e as 

competências acadêmicas não adquiridas em séries anteriores, influencia no processo 

de aprendizagem de novos conhecimentos e, como consequência, não adquirem as 

competências e as habilidades primordiais para alcançarem um bom desempenho, seja 

nas avaliações internas ou externas.  

Este fato pode ser observado a partir dos dados oficiais do ENEM, disponíveis no site 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. No 

ano de 2012, a média das Escolas Estaduais Brasileiras na área de Matemática foi de 

491,18 enquanto a média das Escolas Privadas nessa área foi de 615,07. Na distribuição 

percentual dos participantes por faixa de desempenho, a área de Matemática 

apresentou o maior percentual na faixa de desempenho “menor que 450”: 63,30%, o 

maior registrado, nessa faixa, para as quatro áreas.  

Segundo Moran et al. (2000, p. 144), é preciso diversificar as estratégias de ensino, seja 

para motivar o aprendiz, seja para atender aos diferentes ritmos e formas de 

aprendizagem. Como o celular, por si mesmo, constitui um elemento que envolve e 

motiva os estudantes, é possível buscar no seu uso novas formas de mediação 

pedagógica visando facilitar a aprendizagem e a elaboração do conhecimento 

matemático de forma interativa, cooperativa, descontraída e inovadora contribuindo 

para a melhoria da qualidade da educação.  

 
92 O  estudo em foco consiste de um recorte da nossa pesquisa de Especialização realizada no ano de 

2017 no Curso de Especialização em Ensino da Matemática no Ensino Médio (UESB). 
93Aplicativo de mensagens focado em velocidade e segurança, sendo rápido, simples e gratuito. 

Disponível na versão Web para Windows, OSX e Linux, ocupa praticamente espaço zero no celular devido 

ao suporte da nuvem e opções de gerenciamento de cache. Disponível em: 

<https://telegram.org/faq/br>.  Acesso em 3 nov. 2017.  

 

https://telegram.org/faq/br


 

 

412 

Para a fundamentação teórica, recorremos às Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio que dão respaldo ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC no 

âmbito educacional para este nível de ensino; os autores  

Moran et al. (2000) e Borba (2014) oferecendo suporte teórico concernente à interação 

a distância, materializada pela internet, na Educação e na Educação Matemática, 

respectivamente; dentre outros, e as Diretrizes da UNESCO para a aprendizagem móvel, 

no entendimento do conceito e os seus benefícios educacionais.  

 

CELULAR E TELEGAM NA EDUCAÇÃO  

 

As TIC na educação não são novidades nas pesquisas, entretanto, o uso dos celulares e 

seus aplicativos em sala de aula é relativamente novo (ZARDINI, 2015, p. 3). Segundo o 

Censo EaD. BR (2016), os aplicativos WhatsApp e Telegram não foram produzidos com 

a finalidade precípua de serem usados na educação, mas constituem ambientes 

informais de aprendizagem para a distribuição de conteúdos aos alunos.  
[...] alto índice de utilização em EAD de aplicativos móveis como o Telegram e 

WhatsApp como recursos utilizados na distribuição de conteúdos em cursos 

livres e regulamentados (CENSO EAD, 2016, p.11).  

 

As tecnologias móveis conectadas à internet têm possibilitado espaços de comunicação 

híbridos ou intersticiais. Esses espaços são as intersecções entre o espaço físico e digital 

(SANTAELLA, 2008). Para Bacich e Moran (2015):  
A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, 

tempos, atividades, metodologias, públicos. Agora esse processo, com a 

mobilidade e a conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo: 

trata-se de um ecossistema mais aberto e criativo (BACICH; MORAN, 2015).  

 

O celular, aliado à internet, sugere possibilidades para o ensino e a aprendizagem ao 

mesmo tempo em que traz à tona discussões com posicionamentos contrários e 

favoráveis ao seu uso em sala de aula. O filósofo francês Pierre Lévy94 ao ser questionado 

se as novas tecnologias trazem prejuízo à educação, assim se posicionou:  
Não. As novas mídias não têm impacto negativo. O impacto negativo acontece 

quando as pessoas estão expostas a coisas negativas. O problema não é a 

internet. É a falta de disciplina mental. Seria o mesmo que dizer que as estradas 

são malvadas porque matam gente. Não, na verdade são as pessoas que 

dirigem mal.  

 
94 Disponível em: http://www.webaula.com.br/index.php/pt/acontece/noticias/2874-pierre-levy-fala-dos-

beneficios-das-ferramentas-virtuais-para-a-educacao. Acesso em 3 nov. 2017. 

 

http://www.webaula.com.br/index.php/pt/acontece/noticias/2874-pierre-levy-fala-dos-beneficios-das-ferramentas-virtuais-para-a-educacao
http://www.webaula.com.br/index.php/pt/acontece/noticias/2874-pierre-levy-fala-dos-beneficios-das-ferramentas-virtuais-para-a-educacao
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Um objeto ao ser utilizado para determinada finalidade pode a vir a ser utilizado de 

maneiras distintas, e.g., o lápis é usado para escrever, mas pode possibilitar outros usos 

como marcar a página de um livro. Este exemplo traz o conceito de  affordances, 

desenvolvido pelo psicólogo Gibson (apud LABURÚ et al., 2017, p. 6), significando as 

percepções captadas pelo ser humano quanto às possibilidades de ação do objeto e 

não às propriedades invariantes do mesmo.  

Segundo Costa (2013), na literatura educacional, affordances relaciona-se ao valor 

potencial das tecnologias no processo de aprendizagem. Nesse contexto, percebe-se 

que as tecnologias digitais não são más ou boas quando consideradas em si mesmas, o 

potencial desses artefatos dependerá do uso que se fizer deles.  

No Brasil, são vários os estados brasileiros com leis e projetos de lei restringindo a 

utilização de aparelhos celulares em sala de aula, a exemplo de Pernambuco, Brasília, 

Rio de Janeiro e São Paulo (COSTA, 2013). Por outro lado, estados como o Maranhão, 

Sergipe e Acre permitem o uso das tecnologias móveis em sala de aula sem restrição, 

por compreenderem o seu uso pedagógico (SANTOS, 2017). Segundo a UNESCO (2001):  
Quaisquer que sejam as boas intenções das políticas tradicionais, privar os 

alunos de possibilidades adequadas de educação é privar a sociedade dos 

recursos humanos mais preciosos que ela possui para chegar a um 

desenvolvimento real e eficaz (UNESCO, 2001, p. 213).  

 

O celular, aliado ao Telegram, pode reformular a relação entre alunos e professores e rever a 

relação da escola com o meio social, ao diversificar os espaços de construção do conhecimento, 

mesclando o presencial com o virtual, com o intuito de inovar o processo de ensino, tendo na 

tecnologia uma ferramenta para entender a Matemática (BRASIL, 2006, p. 87). 

Nesse contexto, o professor pode romper as barreiras da sala de aula, criando encontros 

e espaços virtuais para acesso ao mundo globalizado e ao universo mundial da 

informação, não deixando de valorizar o presencial no que tem de melhor.  

 

CELULAR E A APRENDIZAGEM MÓVEL  

 

Do rupestre à cultura da mobilidade é notável o desenvolvimento das tecnologias da 

informação e comunicação ao longo dos séculos. O deslocar-se de forma livre, 

característica da era da mobilidade, também é histórico e constitui uma tendência digital 

da vida contemporânea, conforme apresenta Camargo (2016):  
[...] transitar livremente, ser móvel. Esse é um comportamento milenar que, 

aprimorado durante a história da sociedade, garantiu avanços urbanos, 

culturais e comunicacionais. No entanto, é na explosão das ambiências digitais 

que a mobilidade ganha uma ressignificação e passa a ser considerada 
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tendência e, ao mesmo tempo, ‘marca-página’ entre passado e futuro da 

comunicação (CAMARGO, 2016, p. 61).  

 

Em “Diretrizes de Políticas para a aprendizagem móvel”, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) conceitua a aprendizagem 

móvel como um campo da Tecnologia da Comunicação e Informação na educação que 

compreende o uso de tecnologias móveis de forma isolada ou combinada com outras 

tecnologias infocomunicacionais com o intuito de promover a aprendizagem a qualquer 

hora e lugar (aprendizagem instantânea).  

A aprendizagem móvel possui algumas características peculiares como a pessoalidade, 

portabilidade, conectividade e interatividade. Ademais, pode servir de apoio às 

aprendizagens formal e não formal com um grande potencial de se oferecer educação 

de forma diferenciada (UNESCO, 2013). Segundo COSTA (2013, p. 75), m-learning pode 

ser considerado uma modalidade educacional complementar, o qual favorece uma 

aprendizagem continuada, ao permitir o fluxo de microconteúdos, considerados 

valiosos a nível de motivação e estilos de aprendizagem.  

Os celulares ratificam o conceito de espaços híbridos e fortalecem o conceito de cultura 

da mobilidade (SILVA; COUTO, 2015) caracterizando, segundo Fonseca (2013, p. 164), 

um novo protótipo educacional chamado de m-learning ou aprendizagem móvel.  

 

CAMINHAR METODOLÓGICO 

A pesquisa teve uma abordagem quali-quantitativa. Quanto à técnica de coleta de 

informações foi utilizada a pesquisa-ação que, segundo Gil (2010), caracteriza-se pela 

interação entre pesquisador e membros da situação investigada. Os dados coletados 

para a pesquisa foram obtidos por meio dos instrumentos: questionários de diagnóstico 

e de avaliação (aplicados presencialmente no início e no final do trabalho, 

respectivamente); um teste (aplicado presencialmente nas modalidades pré e pós-teste); 

postagens no Grupo do Telegram e observação direta. No desenvolvimento da 

sequência didática no Telegram, foram utilizadas diferentes formas de comunicação 

para o fluxo dos microconteúdos envolvendo o tema “função quadrática”, tais como 

escrita, oralidade (áudios), sons (vídeos), hiperlinks e imagens, as quais, segundo Borba 

(2014), compreende a multimodalidade.  

A amostra inicial foi constituída por quarenta alunos do Ensino Médio de uma Escola 

Pública Estadual com sede no Município de Vitória da Conquista (BA). Os estudantes 

tinham faixa etária entre 14 e 17 anos e foram selecionados a partir dos seguintes 

critérios: Estar cursando o Ensino Médio; possuir celular com acesso à internet; aceitar a 

metodologia do trabalho que consistia nas ações: baixar o aplicativo Telegram, caso não 

instalado no celular; participar diariamente das atividades no Grupo durante o período 
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de uma semana (de 22 a 28/8/2017) e participar de dois encontros presenciais. Desses 

quarenta, apenas dezesseis seguiram corretamente às instruções iniciais sendo 

adicionados ao Grupo. Todos tiveram aceite do Termo de Consentimento. Para garantir 

o anonimato, cada estudante foi identificado pela inicial A (de Aluno) seguido do 

número correspondente à ordem em que foi adicionado aos meus contatos, na agenda 

telefônica.  

No primeiro encontro presencial foi apresentado o texto “A viagem vai começar”, de 

autoria própria, constituindo-se em um momento motivacional que, posteriormente, 

seria retomado como introdução à aula no Telegram. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O estudo baseia-se numa análise interpretativa e reflexiva dos dados coletados em 

articulação com o aporte teórico. Para a discussão dos resultados, serão descritos 

exemplares de cada instrumento de pesquisa: 

 

Questionário diagnóstico: sobre o uso do aparelho celular pelos alunos 

Quarenta alunos do Ensino Médio responderam ao questionário diagnóstico. Após a 

análise dos dados, foi constatado que 100% dos sujeitos da pesquisa possuem celular 

com acesso à internet e 95% usam-no diariamente. Segundo Castells (2009), os 

telefones celulares tornaram-se um aparelho central na construção da identidade dos 

jovens. Quando indagados sobre os aplicativos usados no celular, 97,5% usam o 

Whatsapp; 95%, o YouTube; 82,5%, o Instagram; 80%, o Facebook; e jogos, 65%. O 

Telegram era usado por apenas 10% dos participantes. Esse dado evidencia que o 

Telegram é pouco usado pelos estudantes, os quais preferem o WhatsApp como 

aplicativo de mensagens. Os dados obtidos também apontam que 60% dos 

participantes não usam o celular para fins pedagógicos. Dos 40% que utilizam para fins 

didáticos, registrou-se o uso do Google Busca para fins de pesquisa; a calculadora para 

uso na Matemática e Física; o YouTube para assistirem a vídeos sobre conteúdos que 

apresentam dificuldades em sala de aula e o recurso mais acessado foi a plataforma de 

aprendizagem colaborativa, Brainly. 

 

Pré-teste  

O pré-teste foi realizado no primeiro encontro presencial, no mesmo dia da aplicação 

do questionário diagnóstico. Constava de seis questões, algumas delas com subdivisões, 

sendo do tipo abertas e fechadas. Foi respondido por 40 alunos do Ensino Médio. 

Porém, a análise dos resultados no pré-teste foi feita apenas com os 10 alunos que 

participaram de todas as etapas. Uma das questões selecionadas para análise está 

apresentada na Tabela I. 
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Tabela I: Análise da Questão 5 do pré-teste: f(x) = 2x2 – 2x + 1.

 
 

O objetivo do pré-teste foi identificar os conhecimentos prévios dos estudantes 

relativos aos conceitos de relação e função; ao reconhecimento do gráfico de uma 

função do 2º grau; a relação do valor do delta com o número de raízes de uma função 

e a influência dos coeficientes a e c sobre o gráfico da função quadrática. 

Da observação dos dados acima, depreende-se que os participantes apresentaram 

dificuldades em quase todos os tópicos abordados na questão. 

 

Atividades no grupo do Telegram: sala de aula virtual  

As atividades no Grupo tiveram início no dia 22 de agosto de 2017 e foram programadas para 

serem desenvolvidas até o dia 28. Porém, estendeu-se durante mais uma semana, sendo 

finalizadas no dia 1º de setembro de 2017. 

Eis a nossa sala de aula virtual (Figura 1): 

 
 

Figura 1: Tela inicial do Telegram com a relação nominal dos participantes. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Na concepção de Santaella (2007), não faz sentido falar em presença ou ausência como 

possibilidades separadas. Estas realidades, segundo a autora, são consideradas híbridas, 

ubíquas.  

Presença e ausência intercambiam-se, sobrepõem-se em um mesmo espaço, 

gerando a vivência da ubiquidade: estar lá, de onde me chama, e estar aqui, 
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onde sou chamado ao mesmo tempo. [...] O espaço se desdobra, e os dois 

contextos se encaixam, um dentro do outro. (Santaella, 2007, p. 236). 

 

A aula virtual iniciou-se com um vídeo de boas-vindas (Figura 2) com breves orientações a serem 

observadas pelos participantes na realização das atividades. Ensinar com o uso da internet 

requer do professor, nas palavras de Moran et al. (2000), bom senso, intuição e gosto estético, 

referindo-se, neste aspecto, a páginas elaboradas com cuidado e bom gosto. 

 
Figura 2: Algumas telas do vídeo de “Boas - Vindas” no Telegram 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Apresentaremos alguns excertos das questões que compuseram as atividades realizadas no 

grupo, a partir de recortes das telas do aplicativo Telegram.  

A Figura 3 ilustra a primeira atividade postada no Grupo do Telegram: o texto que motivou o 

estudo inicial da função quadrática. 
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Figura 3: Texto inicial postado no grupo do aplicativo Telegram. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Ao se pensar em discussões virtuais sobre a Matemática, Borba (2014, p. 46) traz reflexões sobre 

o tipo de atividade a ser proposta aos alunos que possam adequar-se às possibilidades da 

internet. Na concepção do autor, o conhecimento é produto de um coletivo unido ao diálogo, 

interação e colaboração. Nesse contexto, afirma que “atividades abertas e exploratórias estão 

em sinergia com a prática educativa virtual”. As palavras em destaque na Figura 3 foram 

convertidas em imagens gerando a Questão problematizadora 1 (Figura 4), proposta aos alunos. 

As “Questões problematizadoras” foram intercaladas na sequência das atividades onde o aluno 

era chamado a refletir e expressar-se sobre microconteúdos da função quadrática como 

parábola, coeficientes, concavidade, ponto máximo e ponto mínimo. Para fins deste estudo, 

analisaremos somente o microconteúdo parábola. 
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Figura 4: Questão problematizadora 1 (Imagens relacionadas ao texto inicial). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

A partir da questão representada na Figura 4, cujo objetivo foi o de explorar o estudo do gráfico 

da função quadrática, a parábola, os participantes manifestaram-se, conforme ilustrado no 

trecho a seguir: 

 

(15:24:02) Meire Oliveira: As palavras destacadas no texto estão representadas através das figuras abaixo. 

Qual a relação entre elas?  

(15:58:46) A40: Acho q é algum tipo de movimento de curva.  

(17:15:05) A38: Ae.  

(17:51:09) A16: Eu tbm acho.  

(19:01:57) Meire Oliveira: E os demais, o que acham? 

(19:17:27) A7: Eu acho q é algum tipo de movimento de arco.  

(19:25:59) A13: Que todos tem uma concavidade para baixo.  

(19:27:22) Meire Oliveira: Essa curva tem alguma ligação com a Matemática?  

(19:27:42) A16: Sim.  

(19:27:54) A1: Acho que sim.  

 

A utilização de linguagens diferenciadas no processo de aprendizagem é importante para a 

construção do conhecimento. A mediação docente deve ser constante no sentido também de 

incentivar os alunos que ainda não se manifestaram. Segundo Borba (2014, p. 44), o ato de 

aprender não é passivo, e a interação entre alunos e professores nos debates é fundamental. 

“Cabe então, aos professores responsáveis, identificar aqueles que não se manifestaram ao 

longo da discussão e questioná-los”.  

Em um momento posterior, quando já tinham associado a curva à parábola, foram 

incentivados a buscarem na internet imagens do cotidiano em que a parábola estivesse 

presente. Na Figura 5, está ilustrada a postagem do aluno A35: 
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Figura 5:Postagem do aluno A35: parábolas nas construções 

arquitetônicas. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Um dos objetivos do Ensino da Matemática, segundo 

os PCN+ (p.115), é “Compreender a Matemática como parte integrante da cultura 

contemporânea, sendo capaz de identificar sua presença nas manifestações artísticas 

ou literárias, teatrais ou musicais, nas construções arquitetônicas ou na publicidade”. No 

decorrer das atividades, foi apresentado um vídeo do YouTube (Figura 6) como 

elemento motivador das discussões. 

 
Figura 6: Vídeo YouTube: Paródia da Função Quadrática, 2014. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Nesse vídeo, vários tópicos da função quadrática foram explicados através de uma paródia. Os 

jovens curtem a música. Esta assertiva foi percebida quando a participante A10 entrou na 

Biblioteca, no dia do pós-teste, cantando:           "Agora eu vou te ensinar função 

quadrática..."          . Disse depois:  

- A10: “Passei a manhã toda cantando esta música. Na minha casa, na hora do almoço, ninguém entendeu 

nada”.            b2 – 4ac           :  

Disse ainda:  

- A10: “agora eu não me esquecerei de como se calcula o valor do delta”. 

 

Pós- teste  

 

Após a finalização da sequência didática no Telegram, foi realizado o terceiro encontro 

presencial, ocasião em que reaplicamos novamente o teste, agora na versão de “pós-teste”, para 

ulterior análise comparativa. Nesse último encontro, também aplicamos o Questionário 

Avaliativo. A Tabela II representa a questão 5 do pós-teste, a mesma ilustrada na Tabela I, 

objetivando uma comparação do desempenho dos estudantes nos dois momentos. 
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Tabela II: Análise da Questão 5 do pós-teste: f(x) = 2x2 – 2x + 1. 

 
 

Analisando os resultados, pode-se notar que houve uma evolução no desempenho dos 

estudantes em relação ao pré-teste.  Isso confirma que “dispositivos móveis são ferramentas 

que podem ser utilizadas para a promoção de aprendizagens” (FERREIRA; CLEOPHAS, 2017). 

Observação direta: Encontros presenciais 

Segundo Moran et al. (2000, p. 74), a era digital possibilita encontros presenciais e virtuais onde 

o aluno poderá ter acesso à informação, a partir do uso das novas tecnologias, rompendo as 

barreiras da sala de aula. 
 Figura 7: Encontros presenciais. 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Nos encontros presenciais, verificou-se o envolvimento dos alunos de forma ativa e 

colaborativa na partilha das vivências proporcionadas pelo ambiente virtual.  

 

Questionário de avaliação final  

 

No final das atividades da pesquisa, foi solicitado aos 10 (dez) alunos que concluíram 

todas as etapas, que respondessem a um Questionário Avaliativo com seis perguntas 

objetivas, uma aberta, e um espaço para que registrassem, por escrito, opinião, crítica 

ou sugestão individual sobre as atividades realizadas no Grupo. Recortes da avaliação 

dos estudantes, são apresentadas a seguir:  

Pós-Teste

Acessando 
o aplicativo 
Telegram
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º
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A comunicação online já é uma prática comum entre os jovens e utilizar este espaço virtual 

comunicativo para a construção de saberes teve a aprovação unânime dos estudantes. Não 

obstante, 70% afirmaram ter tido dificuldades na realização das atividades por fatores 

relacionados ao emocional (vergonha de expressar-se no ambiente virtual), intelectual 

(dificuldades cognitivas) e fatores familiares (brigas na família). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Teoria e prática associaram-se neste artigo com o objetivo de responder à pergunta norteadora 

da pesquisa: “Quais as contribuições do celular empregando o aplicativo Telegram como 

estratégia pedagógica nas aulas de Matemática?” 

Os resultados mostram ser possível, através de dispositivos móveis conectados à internet, a 

extrapolação do saber produzido na sala de aula para além dos muros físicos da escola, estando 

disponível a qualquer hora e lugar, mantendo a interação entre o professor-aluno, aluno-aluno 

e aluno-conteúdo; Pode-se observar, em linhas gerais, que essa estratégia pedagógica 

contribuiu com a aprendizagem dos conteúdos apresentados, sendo considerada pelos 

estudantes um “reforço” ao aprendizado escolar. Evidenciou-se também a importância da 

flexibilidade do tempo proporcionada pela modalidade EaD, uma vez que seria inviável, por 

motivos pessoais, a realização de um estudo que exigisse a execução integralmente no espaço 

de aprendizagem formal. No entanto, graças a esse espaço não-formal proporcionado pelo 

constructo que Borba (2014) denomina de seres humanos-com-internet, foi possível a realização 

dessa pesquisa. Os resultados da prática observados em conjunto com a fundamentação teórica 
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permitem uma relativa visualização de como o celular em rede pode abrir novas possibilidades 

para a criação de caminhos metodológicos inovadores na educação. Não obstante, torna-se 

necessário um estudo mais aprofundado, de maior duração e maior quantitativo de 

participantes, a fim de confirmar se os resultados continuariam positivos.  
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Resumo:: A revolução tecnológica, alavancada pela globalização, foi uma das mais abrangentes 

mudanças ocorridas na história e a educação não ficou de fora dessa realidade devido a muitos 

pesquisadores, profissionais e colaboradores se esmerarem na busca por criações que envolvam 

tecnologia e educação com o intuito de promover o ensino e aprendizagem. Os diversos atores 

agindo nos bastidores das novas tecnologias de informação e comunicação - TICs com foco na 

educação, muitas vezes olvidam elementos importantes no processo de concepção de tais 

recursos tecnológicos, especialmente no que se refere, desde a criação e planejamento dos 

mesmos, até ao reconhecimento das diferenças culturais do público-alvo nas novas ferramentas 

de apoio ao ensino. O modelo inovador de Trabalho Colaborativo – Codesign surge como uma 

contribuição para as novas concepções de projetos de mediações tecnológicas que visa superar 

os desafios da educação no Estado do Amazonas. O presente artigo descreve a experiência da 

implementação do Codesign para a construção de ambientes virtuais de aprendizagem com 

foco na valorização das inteligências coletivas por parte dos que projetam tais ferramentas e a 

atenção ao elemento cultural, por parte dos utilizadores que delas se beneficiem.  

Palavras-chave: Cultura, Tecnologia, Educação, Codesign 

 

Abstract:: The technological revolution, leveraged by globalization, was one of the most far-

reaching changes in history, and education was not left out of this reality because many 

researchers, professionals and collaborators were struggling to find creations involving 

technology and education in order to promote teaching and learning. The various actors acting 

behind the scenes of new information and communication technologies - ICTs with a focus on 

education often forget important elements in the process of designing such technological 

resources, especially in what refers, from the creation and planning of them, to the recognition 

of the cultural differences of the target audience in the new tools to support teaching. The 

innovative model of Collaborative Work - Codesign emerges as a contribution to the new 

conceptions of technological mediation projects that aims to overcome the challenges of 

education in the State of Amazonas. This article describes the experience of implementing 

Codesign for the construction of virtual learning environments focused on the valuation of 

collective intelligences by those who design such tools and attention to the cultural element by 

the users who benefit from them. 

 

Keywords: Culture, Technology, Education, Codesign. 
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INTRODUÇÃO 
Dentre as grandes revoluções pelas quais a sociedade passou desde suas origens, a revolução 

tecnológica tem sido das mais abrangentes devido seu surgimento estar associado a um mundo 

globalizado e à sua rápida inserção na Educação em todos os níveis já existentes e até mesmo 

sendo protagonista de novos conceitos de ensino como a Educação à Distância – EaD em suas 

mais diversas formas, especialmente na qualidade de mediadores tecnológicos. Como Lemos 

(2002) destaca a respeito de que a marca de cada época determinada é a consciência de uma 

relação de simbiose entre o homem, a natureza e a sociedade, podendo-se afirmar 

categoricamente que em cada período da história humana prevalece uma cultura técnica 

particular e que a trajetória da existência humana se confunde intrinsecamente com as 

tecnologias que a acompanhou. Portanto, não é totalmente correta a afirmação de que apenas 

na contemporaneidade é que vivemos uma “era tecnológica”, pois em cada época em que a 

humanidade existiu e se desenvolveu, houve em maior ou menor escala o predomínio de algum 

tipo de sistema utilitário, de uma lógica compatível com o que se pode considerar uma 

tecnologia através do uso de recursos obtidos na natureza para a elaboração de tais artifícios. 

As ferramentas tecnológicas mediadoras da educação são criadas e disponibilizadas como 

meios de auxiliar o processo cognitivo e, no encalço por alcançar essa meta, um novo conceito 

de CODESIGN (construção coletiva e colaborativa do conhecimento) surge como uma forma a 

contribuir com os avanços nos modelos de ensino e aprendizagem sendo uma experiência onde 

diversos profissionais unem esforços e inteligências – de natureza técnica e não técnica – para 

conceber ferramentas, ambientes digitais, conteúdos pedagógicos e acompanhamento 

especializado, que venham tornar mais ágil, eficiente, atraente e até mesmo prazerosa a 

experiência do aprendizado, com vistas a vencer os desafios que ocorrem em maior ou menor 

escala conforme as diversas realidades existentes e especialmente latentes em países como 

Brasil e ainda mais explícitas em regiões como a Amazônia e correlatas, como são os casos das 

barreiras geográficas, culturais e inclusivas com ênfase em três áreas de dificuldades que 

merecem especial atenção referentes à ergonomia do design, à interatividade não linear do 

aprendizado e a inserção de elemento cultural do objeto de destino no processo de construção 

do conteúdo de ensino. 

Este artigo pretende apresentar uma contribuição para os processos de concepção de 

tecnologias de ensino e de mediadores tecnológicos, com foco nas tecnologias digitais, 

destacando o trabalho colaborativo, o processo de construção de ambientes virtuais de 

aprendizagem - AVA e a essencialidade da participação ativa de saberes culturais do público-

alvo nos projetos de concepção de tecnologias de ensino, para que se fuja do risco de alienação 

cultural e haja uma maior eficiência na mediação do ensino para que coadunem com a vivência 

dos que o utilizarão, auxiliando na utópica, mas não impossível meta de compatibilizar o alcance 

em larga escala com a proximidade cultural. 

 

1 A Cibercultura 
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Na rede, desde alguns anos atrás, se desenvolve um novo e impensado meio de cultura, a 

Cibercultura. O advento da internet revolucionou e consolidou a forma de difusão de informação 

e conhecimento em uma nova estrutura ao longo do tempo tornando-se parte da rotina diária 

das pessoas. Hoje é possível enviar e-mail, pesquisar, fazer compras, realizar operações 

bancárias, trabalhar e também estudar, ou seja, é útil para que se faça quase tudo em termos de 

atividades do cotidiano. Esse contexto aliado a uma grande demanda pelo conhecimento, 

educação, inclusão e formação, proporcionou a expansão das tecnologias em meio aos 

ambientes educacionais com o intuito de não somente contribuir, mas transformar a forma com 

as Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs podem concorrer para uma maior 

democratização do ensino (dadas as condições igualitárias), uso de múltiplos recursos de acesso 

e manipulação das informações bem como maior autonomia para trilhar os caminhos da 

aprendizagem respeitando-se em maior grau a individualidade e as particularidades daqueles 

que estão envolvidos no processo, especialmente no caso da aprendizagem. De certa forma o 

multiculturalismo passou a ter na cibercultura um ponto de convergência que pode, se bem 

utilizado, vir a ser um apoio e auxílio na compreensão da importância e contribuição das diversas 

culturas para o desenvolvimento global. 

A cibercultura tem dominado o mundo contemporâneo e modificado radicalmente a vida em 

todos os aspectos, tanto individual como coletivo. A educação tem sido grandemente 

influenciada e até mesmo moldada pelas novas tecnologias. 

 
As tecnologias intelectuais desempenham um papel fundamental nos 

processos cognitivos, mesmo nos mais cotidianos; para perceber isto, 

basta pensar no lugar ocupado pela escrita nas sociedades 

desenvolvidas contemporâneas. Estas tecnologias estruturam 

profundamente nosso uso das faculdades de percepção, de 

manipulação e de imaginação. (LEVÝ, 1993, p.98). 

 
A era da cibercultura cada vez mais passa a fazer parte do cotidiano da população e 

traz consigo todas as oportunidades e possibilidades de atender a diversas 

necessidades. Porém, a disponibilidade de acesso aos recursos tecnológicos também 

servem, dicotomicamente, para agravar ainda mais os problemas das desigualdades e 

exclusões sociais e ainda acarretar um novo tipo de desigualdade, tão prejudicial quanto 

as já conhecidas, a exclusão digital. A preocupação de se possibilitar o acesso às 

tecnologias de informação e comunicação que geram o desenvolvimento educacional 

é fundamental para tornar menos desigual as oportunidades de obtenção da 

informação e de formação do conhecimento para comunidades que estejam em 

situação desfavorável em relação ao acesso a tais recursos.  
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[...] dispositivos foram criados com a intenção de vivenciar práticas 

interativas próprias da cibercultura tendo o ambiente virtual de 

aprendizagem como campo de pesquisa e prática pedagógica (SANTOS, 

2006). 

 

Não são consideradas tecnologias apenas as ferramentas em forma de máquinas 

computacionais que auxiliam nas comunicações e manipulação de dados; expressões 

como “computação em nuvem” e “rede mundial” estão cada vez mais presentes no 

cotidiano e emergem como espaços virtuais em que as inteligências se agrupam e 

acumulam por todo o mundo acessível a todo o tempo e lugar. 

 

O desenvolvimento dos novos instrumentos de comunicação inscreve-

se em uma mutação de grande alcance, à qual ele impulsiona, mas que 

o ultrapassa. Numa palavra: voltamos a ser nômades. (LEVÝ, 2014). 

 

Em um sentido mais amplo, o ideal da democratização das Tecnologias de Informação 

e Comunicação bem como o processo de inclusão de usuários para a proximidade com 

essas Tecnologias exigem esforços e inteligências em prol da dinâmica educacional 

mediada pela virtualização e esta associada à mediação humana adequada. 

 

2 Junção de Saberes na Criação de Tecnologias de Ensino e Autonomia 

Houve um tempo no início da popularização tecnológica moderna em que as 

Tecnologias da Informação – denominadas T.I. - surgiram como um ramo de estudo e 

de profissionalização promissor em termos de desenvolvimento industrial e comercial, 

porém seu uso para fins educacionais não era considerado essencial até que as 

inserções tecnológicas no cotidiano fizeram surgir as necessidades de inclusão social e 

quase que inseparavelmente a inclusão digital. As até então Tecnologias da Informação 

evoluíram para as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, englobando além 

das ferramentas informatizadas com vistas à indústria e comércio, conceitos e 

ferramentas de aperfeiçoamento e apoio aos métodos de comunicação, especialmente 

no que se refere ao processo cognitivo, essencial para a educação como um todo. As 

TICs precisam avançar para novos patamares de desenvolvimento e práticas que 

transformem os métodos de ensino, mais do que simplesmente aperfeiçoando-os, mas 

descontruindo e reconstruindo todo o conceito de autonomia do estudante e recursos 

para o educador. 
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Se restringirmos os ambientes virtuais e as TICs a ferramentas que 

podem ser incorporadas no contexto educacional e dar suporte às 

tradicionais concepções de ensino e aprendizagem, não estaremos 

fazendo inovação e desenvolvendo novas habilidades e competências 

com os estudantes. (VALENTINI, SOARES, 2005). 

 

O advento de múltiplos conceitos de ensino mediado por tecnologia, desde o simples 

aparelhamento de computadores até os ambientes de ensino à distância atuais fizeram 

com que fosse cada vez mais necessária a junção de forças para o enlace de duas áreas 

do conhecimento que até então não possuíam um elemento unificador tão vital: a 

tecnologia e a educação. Sendo assim, a coparticipação desses dois elementos na figura 

dos profissionais que pesquisam e atuam nessas duas áreas, unindo conhecimentos e 

técnicas, tem sido fundamental para o avanço das práticas educacionais mediadas por 

tecnologias. As tecnologias são capazes de dar maior autonomia ao indivíduo, que pode 

trilhar o caminho do aprendizado de diversas maneiras não lineares, podendo seguir o 

currículo proposto da forma como lhe foi ordenada, da forma inversa e até mesmo de 

forma de idas e vindas às temáticas propostas conforme a melhor maneira que seja 

mais natural ao seu modo de absorção e construção do próprio conhecimento, com 

maior o menor auxílio do educador que passa a fazer um papel mais orientador, um 

facilitador do conhecimento.  

Dessa forma, até mesmo processos de rompimento com o status quo da sociedade 

global, sejam das puras visões capitalistas, seja de outros modos com características 

imperialistas que venham a agir de forma opressora sobre determinadas minorias, 

podem, por meio da difusão de mecanismos facilitadores da autonomia e da 

valorização da multiplicidade cultural na forma de mediadores tecnológicos concebidos 

com essa base multicultural, serem mais facilmente levados a cabo de forma eficiente e 

benéfica ao conjunto das sociedades. 

 

A nova cidadania tanto se constitui na obrigação política vertical entre 

os cidadãos e o Estado, como na obrigação política horizontal entre os 

cidadãos. Com isto, revaloriza-se o princípio da comunidade e, com ele, 

a ideia de igualdade sem mesmice, a ideia de autonomia e a ideia de 

solidariedade. (SANTOS, 1994) 

 

Verdadeiramente, a valorização da história cultural local juntamente com a aceitação da 

evidente diversidade cultural, mesmo em países como o Brasil, onde estas 

características se destacam como em poucos lugares do planeta, ainda permanecem 
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como temas não atendidos no currículo escolar mesmo nas universidades, com poucas 

exceções, como defende Semprini (1999) a respeito da inclusão, nos currículos, de 

disciplinas específicas como “Black studies” ou “Women studies” – que para nossa 

realidade seria algo que abrangesse estudos sobres as comunidades mais carentes, 

ribeirinhas e indígenas. Tais abordagens trariam melhores formas de aceitação das 

diversas manifestações culturais. 

Ao se considerar a construção participativa, não se propõe definir previamente uma 

referência específica de autores e objetos, na proposição defendida por este artigo cada 

elemento envolvido na trama de interações participativas é incluído na rede de ações. 

Ator e objeto, sujeito e objeto não estão dados à priori, pois é visto como um ente que 

surge na ação, em um movimento constante e infinito onde a busca pelos melhores 

modos de trabalho é constante. 

 

Ninguém sabe quantas pessoas agem simultaneamente num indivíduo; 

em contrapartida, ninguém pode afirmar quanta individualidade existe 

num conjunto de dados estatísticos. (LATOUR, 2012) 

 

Ainda que o coletivo tenha grande importância na construção do conhecimento, o 

individual também se apresenta como algo fundamental e muitas vezes a harmonia 

entre esses dois princípios norteadores é impensada. No contexto de Codesign que 

considera a atuação humana e não humana em rede essa harmonia utópica se torna 

mais próxima da realidade. Educadores e educandos precisam estar atentos aos novos 

contextos sociais em que possam usufruir de meios facilitadores e incentivadores da 

informação própria à construção do conhecimento coletivo, como bem destaca Rangel 

e Freire (2012): 

 

[...] destacamos, finalmente, a importância de que educandos e 

educadores estejam atentos aos modelos e mudanças aceleradas pelas 

novas tecnologias (As que existem e as que virão), para tornarem-se 

protagonistas de uma educação em rede que contribua a processos 

democráticos em favor da oferta menos desigual de oportunidades de 

acesso ao conhecimento, que é parte essencial dos direitos a condições 

de qualidade de vida. (RANGEL E FREIRE, 2012). 

3. O Codesign como Modelo de Trabalho Colaborativo 
As construções de práticas de ensino são inúmeras e como afirma Baranauskas (2013): 

“Sistemas interativos tem sido tradicionalmente desenhados sob um paradigma 

conservador, que considera uma realidade objetiva a ser descoberta e representada no 

software” em vez de um coletivo de inteligências capaz de propor diferenciais na 
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elaboração de mediadores tecnológicos. O Codesign é um conceito inovador que 

agrega princípios de construção colaborativa que podem ser aplicados em uma 

infinidade de situações e perfeitamente adaptável à educação ao ser incluído em 

planejamentos pedagógicos e sua aplicabilidade máxima pode ser vivenciada no 

contexto do ensino mediado por tecnologia como nos casos da educação à distância. 

O modelo coparticipativo de design aplicado a ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem podem agregar uma série de valores e possibilidades que não seriam 

totalmente experimentadas por meio de outros métodos de construção tendo em vista 

que possui como princípio a participação de inteligências não convencionais em torno 

de um mesmo propósito, Designers, Técnicos e Desenvolvedores, Educadores das mais 

diversas áreas e até mesmo a contribuição de pessoas que sejam o objeto final do 

trabalho a que se propõe a equipe colaborativa. 

 

Assim, de uma perspectiva social, entendemos design de sistemas como 

um movimento que demanda articulações de significados de um grupo 

social, em seus níveis informal e formal, para a coconstrução de um 

sistema técnico, que retorna ao mundo social causando impacto naquela 

sociedade. Essa ciência exige novos métodos, artefatos e objetos para 

articular cada nível semiótico [...] (BARANAUSKAS, 2013). 

 

No modelo de Codesign, a ação de cada ator é assumida e tem total possibilidade de 

atuar no processo de transformação e desenvolvimento do trabalho. Os atores 

humanos (assume-se que as tecnologias, atores não humanos, também influenciam na 

tomada de decisões), embora possam ser grandemente diversificados em termos de 

formação, experiência e habilidade para com o objeto, devem definir as bases dos 

projetos de tecnologias educativas em todas as fases da concepção dos projetos, visto 

que todos são dotados de condições para buscarem contribuições para a superação 

dos desafios que estejam postos. 

 

4 Personalizando o Moodle 

Muito conhecido como plataforma digital de ensino, o Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) é um software livre (permite a modificação de 

seu código de programação), de apoio à aprendizagem, executado num ambiente 

virtual. Altamente interativo, o Mooodle permite que educadores e educandos atuem 

no processo de ensino e aprendizagem com menos prejuízo que possa vir da distância 

entre ambos; versátil, pode ser implementado e modificado com grande flexibilidade 

para a oferta de cursos a distância, semipresenciais e até mesmo presenciais, o que é 
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particularmente importante para minimizar problemas de distanciamento entre os 

polos de educação e o público a ser alcançado e considerando o contexto em que os 

trabalhos descritos nesse artigo ocorrem: o Estado do Amazonas, cujas distâncias 

continentais se agravam pelo acesso dificultado em virtude da pouca capilaridade 

rodoviária. 

Quarto maior país em uso da plataforma moodle, o Brasil se destaca no domínio desse 

formato de oferta de ensino, especialmente no que se refere a cursos de especialização 

porém, ainda não há o mesmo volume de interesse na personalização dos ambientes 

virtuais, especialmente no que se refere à atenção em aspectos culturais, tendo em vista 

que a plataforma moodle, por padrão, possui uma aparência extremamente limpa e 

genérica, o que é apontado como um dos fatores de falta de motivação e evasão nos 

cursos oferecidos. O trabalho de Codesign realizado pela equipe de desenvolvimento 

do Cefort/Ufam contempla especial dedicação para com os aspectos ergonômicos e 

estéticos dos ambientes de aprendizagem como diferencial para uma utilização mais 

engajada por parte dos usuários. 

 

 

Figura 1: Exemplo de AVA Desenvolvido em Codesign pelo CEFORT/UFAM 

  

5 O Elemento Cultural Indispensável e Por Vezes Esquecido  
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Tradicionalmente os métodos de construção de mediadores tecnológicos têm por 

característica a elaboração de produtos/produções que circunscrevem uma gama de 

saberes e inteligências, muitas vezes engessadas em uma forma de cultura tecnicista ou 

com o uso de métodos isolados de construção de ferramentas tecnológicas 

educacionais com insuficiente ou mesmo nenhuma consideração ao elemento cultural 

do público final a quem se destinam. 

Um novo entendimento sobre a construção de mediadores tecnológicos que não 

somente tenham em vista, considerem ou tenham alguma orientação de inserção 

cultural do público-alvo na concepção de meios educacionais mas que essa ideia de 

centrar o projeto educacional no usuário seja colocada no centro das discussões e dos 

projetos sobre ensino mediado por tecnologia, a fim de se assumir posição de suma 

importância no êxito de qualquer projeto de acessibilidade, inclusão ou formação. 

Na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, desde 2004, um 

exemplo de pesquisa e experimentação dos conceitos de Codesign encontra-se no 

Cefort, um centro de pesquisa, extensão e desenvolvimento de tecnologias, que possui 

atuação na formação de professores e que, entre suas atribuições, está o ensino à 

distância. Entre suas missões está a elevação da qualidade da aprendizagem e a 

formação continuada de professores à distância, com projetos elaborados por 

professores pesquisadores, técnicos e estudantes de Graduação e Mestrado; 

desenvolvendo materiais didáticos e tecnológicos no modelo Codesign. 

 

Quando se fala de design centrado no usuário, o envolvimento do 

usuário em processos de design faz-se, em geral indiretamente, quando 

o designer “tem em mente” um perfil de usuário empírico ou epistêmico. 

Ainda, fazem parte das boas práticas de interação humano-computador 

(IHC), os testes de usabilidade feitos com usuários reais. Não é desse 

nível de envolvimento que estamos falando no modelo proposto, 

embora não o excluamos; em nosso caso, estamos nos referindo ao 

envolvimento direto de pessoas como coautoras (codesigners) no 

processo de design. Cabe então, aqui, reconsiderar o próprio conceito 

de “usuário”.  (BARANAUSKAS, 2013). 

 

Nesta forma de vivenciar a concepção de mediadores tecnológicos educacionais, o 

indivíduo que compõe o objeto final a ser alcançado precisa ser considerado, 

consultado, estudado em relação ao seu cotidiano e ter uma participação de maior 

importância no projeto inicial de construção das bases que se tornarão ferramentas de 

ensino. Que passe a existir o elemento cultural e social em todas as etapas do processo 
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de produção de tais ferramentas e haja profundo enriquecimento do paradigma de 

processos de todas as tecnologias que se proponham a ser educativas. 

Ao difundirem-se as Novas Tecnologias em níveis globais de maneira que todas as 

culturas passaram a apropriar-se delas, a humanidade desencadeou um elemento 

inovador na história e nas sociedades que não havia sido plenamente previsto em toda 

a sua amplitude, possibilidades e consequências. O acesso indiscriminado aos meios de 

comunicação, independente do tempo e espaço revelou novas possibilidades de 

configuração social e cultural em que pesem o interesse humano. 

A tarefa que era considerada exclusiva do contexto da escola e missão dos professores 

tornou-se uma difusão incontrolável de dados, conhecimentos e discursos que podem 

ser vistos, comentados e replicados incessantemente e sem um controle pleno dessas 

ações por meio de qualquer organismo regulador, ainda que haja muitas tentativas para 

tanto. O professor era o único detentor do conhecimento e a escola era o santuário do 

conhecimento para onde deveriam afluir os que desejassem, com muito esmero, obtê-

lo. Toda essa dinâmica operou e opera uma radical mudança no cotidiano da vida em 

sociedade, não apenas no que se refere à difusão de noticiários, mas na forma de 

constituição do pensamento, de opiniões, de tomada de decisões e de livre escolha dos 

conteúdos a serem apreendidos e desdobrados; tudo isso em crescimento exponencial 

quanto mais esse cotidiano ocorre em ambientes com maior índice de conectividade. 

As tecnologias trouxeram ampla gama de possibilidades, porém mesmo com a 

popularização dos meios de comunicação mediados por tecnologias, ainda vem sendo 

uma característica imutável da escola o processo de ensino em modo linear, que 

mantém uma sequência de dados possível de entendimento apenas na ordem lógica 

em que estão justapostas as páginas, da esquerda para a direita e de cima para baixo 

embora nosso processo mental de leitura, desde o tempo pré-literário, vai muito além 

desse tipo de limitação cognitiva devido a reflexões, associações, sínteses e adendos 

que fazemos ao mesmo tempo em que absorvemos as ideias dos textos lineares de um 

livro tradicional, por exemplo.  

A não linearidade prática surge com o hipertexto – conjunto de nós ligados por 

conexões (LEVÝ, 1993) através da internet e dos meios digitais de informação e é um 

meio mais apropriado à cognição humana como afirma Umberto Eco: 

 

Porém o produto da máquina não é mais linear: é uma explosão de 

fogos de artifício semióticos. Seu modelo é menos uma linha reta do 

que uma verdadeira galáxia, onde todos podem captar nexos 

inesperados entre estrelas diferentes para formar uma nova imagem 

celestial em qualquer novo ponto de navegação. (ECO, 2003) 
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Nesse ponto, a educação pode aliar-se às tecnologias de uma forma especial e 

diferenciada na questão da não linearidade, algo que ainda possui certa resistência de 

implementação plena entre os modelos de aplicação educacional no contexto das 

mediações tecnológicas, o que é um surpreendente lapso de contexto prático quando 

se considera a naturalidade com que a mente humana é capaz de associar as conexões 

para formar os pensamentos não lineares. Essa é uma questão fundamental a ser 

desdobrada com fins de construção de mediadores tecnológicos e de práticas 

pedagógicas mediadoras que aglutinem em certa medida o elemento da liberdade de 

construção do conhecimento não linear nos modelos de aprendizagem. 
 

CONCLUSÃO 

 Nos últimos dez anos, o desenvolvimento de Ambientes Virtuais de Aprendizagem pelo 

Cefort/Ufam tem atendido milhares de estudantes da rede pública de ensino, através de 

disciplinas em cursos de graduação e pós-graduação além de cursos de extensão, tendo um 

alcançado todos os 62 municípios do Estado do Amazonas especialmente para acesso à 

formação continuada de docentes da rede pública do Estado. O modelo de Codesign aplicado 

ao desenvolvimento de Ambientes Virtuais de Aprendizagem tem se mostrado uma 

metodologia eficiente em tornar mais abrangente a usabilidade e o engajamento de estudantes, 

otimizando os investimentos em educação na desafiadora região norte do Brasil e retornando 

melhores resultados no desenvolvimento da educação na referida região. 

Não há mais dúvidas de que os meios tecnológicos, apenas por si, não são capazes de 

trazer benefícios concretos para a educação, especialmente quando são utilizados 

tendo o humano como papel secundário. A grande necessidade do uso das novas 

tecnologias perpassa cada vez mais pela adequação às necessidades público alvo pois, 

uma vez incorporada à educação, as Tecnologias de Informação e Comunicação trazem 

inevitavelmente grandes transformações no processo de ensino e aprendizagem.  

Este artigo concentrou-se em mostrar uma visão geral da relevância das tecnologias 

empregadas à educação destacando as novas realidades virtuais do cotidiano social e 

um modelo inovador de trabalho colaborativo com vistas à educação no conceito de 

Codesign de redes digitais de aprendizado. A importância da inclusão de um coletivo 

de inteligências em torno de projetos de criação de ferramentas de mediação 

tecnológica, onde existam diversos ângulos de entendimento a respeito de um mesmo 

ponto referente ao aprendizado é primordial no modelo CODESIGN, com especial 

atenção à questão cultural do público-alvo a quem se destinam as novas tecnologias, 

de forma que seja assumida a ação de atender ao máximo o indivíduo em sua condição 

social real para que as implicações pedagógicas sejam as mais positivas e construtivas 

e que resultem significativamente na educação evitando assim que ocorra o 

amplamente denunciado “silenciamento de sua cultura” (SANTOMÉ, 1995). 
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O COMPUTADOR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES 
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RESUMO: A formação docente atrelada as tecnologias, em especial o computador, é o objeto 

dessa pesquisa em decorrência de sua inclusão nas instituições escolares. Nesse contexto, esta 

pesquisa aborda sobre a formação continuada de educadores tendo como ferramenta, o 

computador. A pesquisa teve como objetivo contribuir na busca constante pela formação dos 

educadores, visando assim, auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, visto que a 

informática está cada vez mais presente nos ambientes escolares. Sendo o computador, hoje, 

uma ferramenta de trabalho, um recurso indispensável para estimular a prática pedagógica dos 

educadores tanto em sala quanto em outros ambientes. Constituindo-se, num desafio para os 

docentes, pois, lidar com estes recursos e, em contrapartida terá que superar as suas 

dificuldades para uso dos mesmos. É um estudo de caráter bibliográfico, utilizando-se de 

algumas obras literárias que abordam a importância das tecnologias na educação e o seu uso 

pelos educadores, tanto na escola como fora dela. Diante disso, o educador precisa adquirir 

consciência da importância do uso de tecnologias em sala de aula e fora dela, que para ele ainda 

é muito desafiador ter que fazer a associação dos conteúdos pedagógicos as tecnologias, o que 

nos leva a reforçar a importância da formação continuada dos docentes para aumentar suas 

habilidades e adquirir técnicas necessárias para uma aprendizagem que possam trazer 

significados relevante na sua pratica docente nos espaços escolares.  

Palavras-chave: Formação Continuada; Computador, Ensino-Aprendizagem, Educação. 

Professor. 

 

ABSTRACT:  Teacher training linked to technologies, especially the computer, is the object of 

this research as a result of its inclusion in school institutions. In this context, this research deals 

with the continuing education of educators using the computer as a tool. The aim of the research 

was to contribute to the constant search for the education of educators, aiming to assist in the 
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teaching-learning process, since computing is increasingly present in school environments. 

Today, the computer is a work tool, an indispensable resource to stimulate the pedagogical 

practice of educators in the classroom and in other environments. Therefore, it is a challenge for 

teachers to deal with these resources and, in return, they will have to overcome their difficulties 

in their use. It is a bibliographical study, using some literary works that address the importance 

of technology in education and its use by educators, both in school and outside. Faced with this, 

the educator must become aware of the importance of the use of technologies in and outside 

the classroom, which for him is still very challenging to have to associate pedagogical contents 

with technologies, which leads us to reinforce the importance of training teachers to increase 

their skills and acquire necessary learning techniques that can bring significant meanings in their 

teaching practice in school spaces. 

Keywords: Continuing Education; Computer, Teaching-Learning, Education. Teacher. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Formação do ser humano acontece durante toda sua existência, pois vivemos em 

eterno aprendizado. Isso acontece pela relação que temos com os nossos semelhantes e, pela 

interação que mantemos com eles nos diversos ambientes socioculturais que frequentamos e 

fazemos parte. Dessa forma, o aprendizado é constituído não só de receber ou de obter 

informações e, sim de compreendê-las, para que as mesmas se constituam em conhecimento 

para a vida, é também saber tirar proveito deste conhecimento para se constituir em saber. 

Dessa forma de acordo com Nogueira, 

A formação de um professor não se esgota na graduação, pois é um 

processo contínuo, além de ser uma necessidade de um profissional que 

se preocupa com sua qualificação e com o desenvolvimento de um 

trabalho de qualidade (NOGUEIRA, 2015, p.2).  

Pois, pensar em formação continuada é desenvolver um trabalho de qualidade para 

favorecer o trabalho realizado pelos educadores na sala de aula. De acordo com Nogueira (2015, 

p. 2 apud Parreira 2007, p. 41) pensar a formação continuada de professores da Educação Infantil 

“é reconhecer a importância em sistematizar conhecimentos e saberes específicos para a 

educação da criança, é discutir sobre a atuação e, sobre os saberes docentes”. 

Sendo assim, pensar em formação é pensar em um processo de aprendizagem para 

desenvolver-se e desenvolver também os outros que estão ao seu redor, ou seja, reflete no 

desenvolvimento social e cultural do ser. 

Na atualidade, na sociedade que fazemos parte, o conhecimento é o que nos move, 

por isso é um dos principais valores dos cidadãos. Assim, o valor da sociedade é medido pela 

quantidade de cidadãos com formação e capacidade inventar e empreender (GARCIA, 2009). 

Sendo a formação um processo de aprendizado, vai exigir do ser a compreensão 

das relações existentes entre as diversas formas de conhecimento político, ideológico, social e, 

de áreas especifica da formação do individuo. Esse aprendizado só terá sentido se o 
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desenvolvimento não for somente individual, mas também coletivo.   

Compreendemos que o desenvolvimento do ser humano é um processo de 

aprendizagem e, de formação contínua. Interessamos, nesse estudo investigar o processo de 

formação continuada desenvolvida na escola. Vemos a formação continuada como meio para 

estruturar e constituir alicerces para o desenvolvimento profissional do docente e da instituição 

que ele faz parte. 

Nesse processo, os educadores no exercício da sua profissão reformulam os saberes, 

reconstroem o conhecimento adquirido e passam com isso a melhorar a sua prática docente. 

Esse aprendizado está ligado ao processo no ambiente escolar, decorrente da formação que 

envolve troca, reflexão, sistematização da prática docente. 

A partir do exposto, tivemos como objetivo pesquisar a Formação Continuada dos 

educadores e o uso do computador como ferramenta didática em sala de aula.  

Nesse sentido, a formação continuada de professores com a inserção do 

computador, sendo este uma ferramenta muito importante no dia a dia do professor, pois a 

auxilia no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares e, também na formação do 

intelecto tanto do professor, como aluno de todos os níveis e modalidades de educação. Este é 

uma ferramenta que possui uma infinidade de programas, capaz de auxiliar o professor a realizar 

muitas atividades indispensáveis ao processo de ensino e aprendizado. 

Assim, com a evolução tecnológica, aumenta cada dia mais o uso de tecnologias no 

meio social, onde nos deparamos diariamente com mudanças. Percebe-se, que hoje o uso de 

tecnologias é imprescindível, computadores, tablet, notebooks e os celulares, entre outros 

trazem programas cada vez mais avançados e os jovens estão cada dia mais inteirados dos 

mesmos. Desse modo, o educador precisa acompanhar este avanço, caso isso não acontecer, 

ficará aquém dos seus alunos e a metodologia usada por ele em sala de aula, se tornará 

obsoleta, diante do conhecimento adquirido pelos discentes, com isso se tornarão 

desmotivados a aprender em sala de aula. Por isso, é de extrema importância que o professor 

prepare para dominar esta ferramenta tecnológica.  

E que o processo contínuo de formação, a partir da mediação da teoria com a prática 

possa possibilitar aos docentes o desenvolvimento de capacidades, habilidades, atitudes, 

valores e concepções, determinando procedimentos metodológicos para compreender a 

intrínseca relação entre teoria e prática, indivíduo e sociedade. E sendo a escola o espaço do 

professor aprender com a sua prática, também aprender com as experiências dos seus colegas. 

Desse modo, compreender a prática não é simplesmente a aplicação de teorias, 

contudo, a escola contribui para aprendizagem e, possibilita ao professor a construção de seu 

próprio saber e a reorientação da práxis diárias, a partir da contínua relação entre teoria e 

prática, atreladas às novas tecnologias. 

Portanto, a elaboração deste estudo, espera-se contribuir na busca constante pela 

formação dos educadores, visando assim, auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, visto 

que a informática está cada vez mais presente nos ambientes escolares demandando cursos de 

formação de professores. 
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2 CONCEITUANDO FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Sabe-se que a formação continuada é um direito dos professores. Ela é necessária 

para aperfeiçoar a ação dos docentes, provocando mudanças no dia a dia escolar. Assim, os 

mesmos podem exercer práticas mais concretas que os levem a buscar de qualificação: 

[...] é necessária não apenas para aprimorar a ação do profissional ou melhorar 

a prática pedagógica. A formação é direito de todos os professores, é conquista 

e direito da população, por uma escola pública de qualidade. Podem os 

processos de formação desencadear mudanças? Sim, se as práticas concretas 

[...] nas escolas [...] forem o ponto de partida para as mudanças que se pretende 

programar (KRAMER, 2005, p. 224). 

Desse modo, a formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento 

das temáticas educacionais, como também aprimorar o uso de tecnologias no seu dia a dia escolar 

e, apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, promovendo um processo constante de 

autoavaliação que possa vim orientá-los na construção contínua de competências profissionais. 

No Referencial que trata da Formação de Professores, afirma que: “a formação continuada é 

destacada como uma necessidade intrínseca para os profissionais da educação escolar e, faz parte 

de um processo permanente de desenvolvimento profissional que deve ser assegurado a todos” 

(BRASIL, 2002, p. 54). 

Assim, a formação continuada precisa esta alicerçada “[...] numa reflexão sobre a 

prática educativa, promovendo um processo constante de autoavaliação que oriente a construção 

contínua de competências profissionais” (BRASIL, 2002, p.70). Essa ação de refletir e auto avaliar-

se, que acontece em diferentes tempos e espaços, precisa ser contínuo e coerente com a ação 

educativa. 

A formação continuada de professores, de acordo com García (1999), tem por 

objetivo o estudo dos processos através dos quais os professores aprendem e desenvolvem sua 

competência profissional. É uma área de conhecimento e investigação que fomenta o 

aprendizado e reorganiza o conhecimento adquirido na formação inicial e trás a evolução do 

profissional “[...] que nos parece superar a tradicional justaposição entre a formação inicial e 

aperfeiçoamento dos professores” (GARCÍA, 1999, p.137). 

Desse modo, toda aprendizagem é benéfica para o professor e permite o 

desenvolvimento profissional, sendo este um processo através do qual os professores podem: 

[...] reveem, renovam e ampliam, individual ou coletivamente, o seu 

compromisso com os propósitos morais do ensino e adquirem e desenvolvem, 

de forma crítica [...] o conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional, 

essenciais para uma reflexão, planificação e prática profissionais eficazes, em 

cada uma das fases das suas vidas profissionais (DAY, 2001, p. 20-1). 

Notamos que o desenvolvimento profissional não depende somente dos aspectos 

profissionais, mas também pessoais dos professores, bem como, das políticas e dos contextos das 

práticas docentes. Assim, os documentos legais que amparam a formação dos professores, 

encontramos na lei 9394/96, nos artigos: 

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 
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estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 

são: 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos cinco (cinco) primeiros anos 

do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

Art. 87, III - realizar programas de capacitação para todos os professores em 

exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância. 

 

A formação continuada é necessária pela própria natureza do saber humano que se 

transforma constantemente e, com isso precisa remodelar a sua prática para garantir a 

construção do conhecimento, principalmente quando se refere ao comportamento e seus 

efeitos na aprendizagem, por quê: 

[...] precisa ser revisto e ampliado, sempre dessa forma um programa de 

educação continuada se faz necessário para atualizar nossos conhecimentos, 

principalmente para as mudanças que ocorre em nossa prática, bem como para 

atribuirmos direção esperada a essa mudança (CHRISTOV, 2003, p. 9). 

São os conhecimentos adquiridos nos cursos de formação continuada que ajudarão 

a entender e orientar a prática dos professores de forma satisfatória, aproveitando a experiência 

anterior e fazendo uma nova prática a partir dos conhecimentos adquiridos. Quando se dá no 

ambiente escolar, constitui a articulação das ideias e recursos que atendam às necessidades dos 

professores e dos alunos, deve ter como objetivo central a reflexão sobre a prática, tendo em vista 

uma reconstrução da autonomia intelectual não só para si, mas para toda equipe escolar. 

Compreende-se, assim, que a formação deve promover continuadamente o 

desenvolvimento profissional a partir do aprofundamento de temáticas que conduza a 

construção contínua de competências, bem como a capacidade investigativa e reflexiva, tendo 

em vista, que a atividade profissional docente é um campo de produção do conhecimento que 

envolve aprendizagens que devam estabelecer uma íntima relação entre teoria e prática. É o 

que Freire (1987, p. 121) na sua Pedagogia do Oprimido destacava ao citar que “os homens são 

seres do que fazer é exatamente porque seu fazer é ação e reflexão. É práxis. É transformação 

do mundo”. 

Os professores, como seres intimamente ligados aos processos de aprendizagem na 

escola, ora alunos, ora docentes, vivenciam a realidade escolar durante a maior parte de sua 

vida. É nesse contexto e, a partir dele, que os profissionais da educação se formam; em termos 

freirianos, leem o mundo. Nesse sentido, a análise de seu espaço escolar é necessária para 

compreendê-lo e fazer o confronto com outras realidades, pois ler o mundo implica ter 

conhecimentos que fundamentem essa leitura. O reconhecimento deste espaço como formador 

e seu estudo como processo de formação são atividades formativas, por sua vez, compostas de 

fundamentos para as leituras necessárias à formação continuada de professores. 

 

3 A INCLUSÃO DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES 
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Sabe-se que o uso da informática na educação tem muitos significados e depende 

da visão no campo da educação e também a condição pedagógica em que o computador é 

utilizado na escola (VALENTE, 2001). Sendo o computador uma tecnologia educativa que possui 

um número muito grande de programas, de diversas utilidades sendo capaz de realizar inúmeras 

tarefas indispensável ao processo de aprendizagem. 

Esta, sendo uma nova tecnologia de comunicação e da informação que nos rodeia, 

criando possibilidades para melhorar a vida e a convivência no espaço escolar.  

A televisão, o rádio, a informática, entre outras, fizeram com que os homens se 

aproximassem por imagens e sons de mundos antes inimagináveis, [....] Os 

sistemas tecnológicos, na sociedade contemporânea, fazem parte do mundo 

produtivo e da prática social de todos os cidadãos, exercendo um poder de 

onipresença, uma vez que criam formas de organização e transformação de 

processos e procedimentos. (PCN’s, 2000, p.11-12). 

O uso do computador na prática educativa do professor estabelece sentido para o 

uso no desenvolvimento de tarefas pedagógicas. Assim, para Moran (2007, p. 32) “ensinar e 

aprender exige hoje muito mais flexibilidade espaço temporal, pessoal e de grupo, menos 

conteúdos fixos é conciliar a extensão da informação, a variedade das fontes de acesso, com o 

aprofundamento da sua compreensão, em espaços menos rígidos, menos engessados”. 

Assim, podemos afirmar que o uso das tecnologias não causa mudanças apenas no 

que fazemos, mas também em nosso comportamento, na forma como elaboramos 

conhecimentos e na forma de nos relacionarmos com o mundo (SILVA & SANT’ANA, 2012). 

Desse modo, “o professor não é apenas um conjunto de competências. É uma 

pessoa em relação e em evolução. Portanto, na sua formação, devem estar expressas as 

possibilidades de estar aberto a aprender” (Perrenoud, 2001 apud Viana 2004, p. 28). 

Ver-se que a educação vem passando por transformações estruturais e funcionais 

no que tange as novas tecnologias. Fróes (1996, p.23) afirma que: 

A tecnologia sempre afetou o homem [...] o computador que trouxe novas e 

profundas mudanças sociais e culturais, a tecnologia nos ajuda, nos completa, 

nos amplia [...]. Facilitando nossas ações, nos transportando, ou mesmo nos 

substituindo em determinadas tarefas, os recursos tecnológicos ora nos 

fascinam, ora nos assustam. 

Podemos perceber que as mudanças causadas pelo uso das tecnologias 

acarretam mudanças não apenas no que fazemos, mas também no nosso 

comportamento, na forma como elaboramos recursos, conhecimentos e no nosso 

relacionamento com o mundo (SILVA & SANT’ANA, 2012). 
Os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a multimídia, a 

Internet, a telemática trazem novas formas de ler, de escrever e, portanto, de 

pensar e agir. O simples uso de um editor de textos mostra como alguém pode 

registrar seu pensamento de forma distinta daquela do texto manuscrito ou 

mesmo datilografado, provocando no indivíduo uma forma diferente de ler e 

interpretar o que escreve, forma esta que se associa, ora como causa, ora como 



 

 

443 

consequência, a um pensar diferente. (FRÓES, 1996, p. 25 apud Silva & Sant’Ana, 

2012, p. 6). 

Desse modo, o professor ao ter esse contato direto com o computador, ele passa a 

aprender e, também participa de forma ativa da transformação do mundo ao seu redor. Neste 

sentido, as tecnologias passam a ser compreendidas como uma forma de manifestação da práxis 

humana, tendo correspondência a cada uma delas, levando em conta seu tempo histórico. 

Levando-se em conta, que os dias atuais têm surgido como tempos de aprender a aprender, 

cabendo discutir a importância de situar este conhecimento dentro da teoria pedagógica (SILVA, 

PRATES E RIBEIRO, 2016) 

Santos (1995) afirma que o desenvolvimento do educador na execução das 

atividades depende do modelo de ensino internalizados por ele, ao longo de sua vida 

como estudante em contato com seus professores. 
A grande dificuldade do professor em se adequar ao novo modelo de ensino 

envolvendo as tecnologias é que muitos seguem os ensinamentos dados pelos 

seus professores na época em que eram estudantes. Mas, a realidade das 

crianças de hoje, é bem diferente à daquela época. (SILVA, PRATES E RIBEIRO, 

2016, p. 5) 

Vê-se que na atualidade a sociedade, vive uma realidade diferente da que 

vivenciou no passado, onde as crianças nascem e crescem em contato com as 

tecnologias que estão ao seu alcance (Viana, 2004). E as novas tecnologias dão acesso, 

não somente ao conhecimento transmitido por palavras, mas também por sons, 

imagens, vídeos etc. (SILVA, PRATES e RIBEIRO, 2016). 
As tecnologias chamadas de digitais estão inseridas no nosso dia a dia. Em 

praticamente todas as famílias ao redor do mundo se encontra um celular com 

whatsApp, com câmeras digitais, onde fazem filmagens, celulares com cartão 

de memória onde repassam músicas, tiram fotos, enviam através de mensagens 

e assistem vídeos, recebem mensagens instantâneas, tablets, computadores 

com internet, onde fazem pesquisas, conversam pela webcan com pessoas há 

quilômetros de distância, etc. (SILVA, PRATES e RIBEIRO, 2016, p. 112). 

A partir do exposto acima, podemos perceber que nos deparamos com personagens 

distintos nesse contexto: o professor, que vem de uma cultura tecnológica mais obsoleta e o 

aluno, que está diariamente se atualizado com os imensos recursos da tecnologia digital. E que 

a formação do professor deve ocorrer de forma 

permanente e para a vida toda. Sempre surgirão novos recursos, novas 

tecnologias e novas estratégias de ensino e aprendizagem. O professor precisa 

ser um pesquisador permanente, que busca novas formas de ensinar e apoiar 

alunos em seu processo de aprendizagem (JORDÃO, 2009, p.12). 

Para tanto, nota-se que é de grande importância que o professor adquira 

habilidades, competência e técnicas no que se referente à inclusão digital, pois esse meio de 

informação esta contextualizado com a realidade dos alunos de hoje e, com certeza, a aquisição 

desse conhecimento vai ser um fator favorável para despertar o interesse do mesmo. Entretanto, 

sabe-se que o maior desafio para o professor é integrar essas novas tecnologias aos conteúdos 
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ministrados em sala de aula, pois não basta apenas ter as ferramentas, se não, se sabe utilizá-

las. Por isso, é importante que o professor busque conhecer e aprender sobre a ferramenta 

tecnológica que pretende usar para adequá-la ao seu planejamento. 

Importante ressaltar, que não basta apenas ter acesso às novas ferramentas 

tecnológicas, mas é preciso ter a consciência de que uma aula enquadrada no 

uso de novas tecnologias exige outro desafio a ser enfrentado pelo professor, 

que é preparar esse ambiente e ter condições de lidar com as ferramentas que 

se irá utilizar e buscar identificar a familiaridade que o aluno tem com 

determinada ferramenta (SILVA, PRATES E RIBEIRO, 2016, p. 113). 

Partindo desse princípio, sabemos que é necessário planejar uma aula com recursos 

de multimeios exige preparo do ambiente tecnológico, dos materiais que serão utilizados, dos 

conhecimentos prévios dos alunos para manusear estes recursos, do domínio da tecnologia por 

parte do professor, além de seleção e adequação dos recursos à clientela e aos objetivos 

propostos pela disciplina (FARIA, 2004). 

Sobre isso, Moran (2007, p. 32 apud JUNQUEIRA & CECÍLIO, 1992, p. 11) destaca 

que:  

Ensinar e aprender exige hoje muito mais flexibilidade espaço temporal, pessoal 

e de grupo, menos conteúdos fixos é conciliar a extensão da informação, a 

variedade das fontes de acesso, com o aprofundamento da sua compreensão, 

em espaços menos rígidos, menos engessados. Como o professor não é mais 

visto como único detentor do conhecimento, a aquisição deste cada vez menos 

independe dele, caso se considere que as tecnologias digitais oferecem 

informações em várias linguagens (verbal, visual, gráfica, em vídeo e em áudio 

etc.) de forma cada vez mais rápida, atraente e atualizada.  

Pensar em avanço neste contexto é adiantar-se em nossa leitura analítica para 

identificar o significado da prática educativa para os professores. E saber quais as dificuldades 

apontadas quanto ao uso do computador na prática pedagógica, muito dos professores indicam 

a falta de conhecimento sobre essa ferramenta e, por isso não conseguem organizar e incluir 

nas tarefas a serem desenvolvidas com os alunos (JUNQUEIRA & CECÍLIO, 1992). 

A sala de aula deve deixar de ser o lugar de carteiras enfileiradas para se tornar 

um local em que professor e alunos podem realizar um trabalho diversificado 

em relação ao conhecimento. O papel do professor deixa de ser o de 

“entregador” de informação, para ser o de facilitador do processo de 

aprendizagem. O aluno deixa de ser passivo, de ser o receptáculo das 

informações, para ser ativo aprendiz, construtor do seu conhecimento. 

(VALENTE, 1999, p.8). 

Levando em consideração que a adoção do computador como ferramenta no 

ambiente escolar é inevitável e, hoje já faz parte do funcionamento da escola e o envolvimento 

consciente de cada personagem no processo de inovação tecnológica. 

Desta forma, dar enfatize ao processo de aprendizagem com o uso de tecnologias 

na educação, é um caminho para fazer um bom uso do computador, no entanto, o professor 

precisa também, ter clareza na escolha de técnicas que serão utilizadas de acordo com o que 
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pretende que o seu aluno aprenda, pois usa a tecnologia por usar, não trará beneficio para a 

construção de conhecimento na sala de aula. 

Para compreender melhor o que significa dizer “utilizar bem o computador 

como meio de ensino e aprendizagem”, se faz necessário primeiramente, 

compreender o uso pedagógico do computador na educação e com isso, 

conhecer as abordagens denominadas instrucionista e construcionista, bem 

como discutir algumas formas de utilização do computador no processo de 

ensino e aprendizagem. (VALENTE, 1999a; ALMEIDA, 2000; GOMES, 2002 apud 

GREGIO, 2005, p. 46). 

Nesse sentido, a escolha da modalidade de uso do computador ou das suas 

ferramentas no processo de ensino, depende de vários fatores, dentre eles podemos citar: a 

proposta pedagógica da escola, as concepções e práticas educacionais do professor, a proposta 

adequada na utilização das tecnologias, para tanto requer uma postura diferente diante das 

concepções sobre ensino e aprendizagem. 

Sendo o educador o organizador do ambiente de aprendizagem na escola “[...] em 

que os alunos são encorajados a resolver situações-problema e o professor é capaz de identificar 

e respeitar o estilo de pensamento de cada um [...] (GOMES, 2002 p.123) 

A importância dessa modalidade como valor educacional, é que um programa 

representa as descrições de um processo de pensamento. A elaboração de um programa exige 

do aluno o processamento e a transformação da informação em conhecimento. Neste processo, 

o aluno pode refletir sobre o resultado de suas ações e ideias, tornando-se consciente de seus 

conhecimentos e de suas potencialidades (GREGIO, 2005). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percorrer esse caminho não foi fácil, mas foi feito sempre cheio de sentido, desejo e 

afeto, uma vez que a decisão de trilhar por ele nasceu, sobretudo, dessa relação emocional e 

simbólica que tenho com a função do coordenador pedagógico. 

Acreditamos que os espaços de formação instaurados na escola se 

constituem em espaços ricos na produção de sentidos, sendo possível perceber 

momentos em que os professores se posicionaram como sujeito, enfrentando seus 

dilemas e limites.  

Percebemos também, que não basta ter o espaço de formação pedagógica 

garantido no interior da escola, é preciso aliar a essa conquista a oportunidade de orientação 

provocativa de reflexão, na qual o professor se constitui como ator favorável nesse cenário 

social. O que implica aos professores gostarem de aprender, estarem disponível a estudar, a 

mobilizar saberes, e nesse processo formador, ser receptivo e ativo, condições que acreditamos 

estar muito mais no plano subjetivo da pessoa do que em um investimento externo. Nesse 

sentido, Fusari (2008, p.23) destaca que, “não há política ou programa de formação contínua 

que consiga aperfeiçoar um professor que não queira crescer, que não perceba o valor do 

processo individual-coletivo de aperfeiçoamento pessoal-profissional”. 
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Compreendemos que este estudo é apenas uma parte da realidade pesquisada e 

não se esgota nessa discussão, diante de questões que foram percebidas ao longo desse estudo, 

como a necessidade de um olhar mais aprofundado sobre os processos que envolvem a 

formação continuada na escola. 

Essa construção da formação é contínua e não fica restrita a uma instituição, à sala 

de aula, a um determinado curso, pois os docentes podem formar-se mediante seu próprio 

exercício profissional, partindo da análise de sua própria realidade e de confrontos com a 

universalidade de outras realidades que também têm fatos do cotidiano, situações políticas, 

experiências, concepções, teorias e outras situações formadoras. 

A escola como um todo deve pensar que é hora de construirmos novas 

propostas de formação que busquem trabalhar a integralidade da ação docente, 

formando e reformando professores capacitados que estejam aptos a elaborar saberes 

a partir da sua prática e da reflexão sobre a mesma; fundamentos que permitam 

trabalhar com a complexidade e a imprevisibilidade nas relações pedagógicas.  

É preciso também uma formação que possibilite aos professores e futuros 

professores experienciar, trabalhar, analisar e avaliar as inúmeras possibilidades educativas em 

diferentes projetos, contextos e situações da vida escolar sem, contudo, deixar de responder às 

exigências e tensões de sua prática pedagógica. 

Assim sendo, frente estas complexas e incertas exigências da vida, só resta aos 

educadores pensar de forma aberta e flexível o nosso verdadeiro compromisso como educador 

e formador. Este trabalho buscou elucidar uma reflexão sobre a Formação continuada de 

educadores a partir do uso do computador como ferramenta para o desenvolvimento do 

processo de aquisição de conhecimento, assim esta nova modalidade de ensino, de educação, 

este novo modelo de aluno, de conhecimento e aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos, 

que os educadores precisam enfrentar no cotidiano escolar. 
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RESUMO: O trabalho em questão teve como objetivo apresentar uma análise sobre as 

concepções dos alunos de um curso de Licenciatura em Química no que diz respeito a definição 

de Ciência e a relação do ensino na sociedade na perspectiva do enforque CTS para a cidadania. 

Adotou-se a perspectiva da pesquisa de abordagem qualitativa, utilizando questionários 

abertos aplicados a uma amostragem de alunos de um curso de Licenciatura em Química de 

uma IES do estado do Maranhão, para retiradas de unidades de significados para responder à 

questão de pesquisa. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo, e 

organizados por meio de categorização em uma rede sistêmica. Detectou-se que de uma forma 

geral, muitos licenciados ainda não sobrepujaram algumas noções no tocante a definição de 

Ciência para cidadania, embora percebam a influência dos conhecimentos científicos no 

universo da Tecnologia e suas implicações no formato da sociedade. 

Palavras-chave: Química; CTS; Concepções. 

 

ABSTRACT: The objective of this work was to present an analysis of the students' conceptions 

of a degree in Chemistry in relation to the definition of Science and the relation of teaching in 

society in the perspective of the CTS for citizenship. We adopted the perspective of a qualitative 

approach, using open questionnaires applied to a sample of students from a BS degree in 

Chemistry of an IES in the state of Maranhão, to withdraw units of meanings to answer the 

research question. Data were analyzed through content analysis, and organized through 

categorization into a systemic network. It was found that in general, many graduates have not 

yet overcome some notions regarding the definition of Science for citizenship, although they 

perceive the influence of scientific knowledge in the universe of Technology and its implications 

in the format of society. 

Keywords: Chemistry; STS; conceptions. 
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1. Introdução. 

 Na sociedade contemporânea notam-se as mais variadas aplicações científicas 

que contribuem para inúmeras possibilidades de uso tecnológico na vida do homem. 

No entanto, é importante considerar os problemas sociais e ambientais que podem ser 

ocasionados por estes aparatos, para tanto, é preciso pontuar a necessidade de reflexão 

sobre o senso comum tecnológico existente, já que é muito comum o pensamento de 

que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia é sinônimo de progresso e que só 

resultará em benefícios à humanidade, focando-se na evolução no saber e real do 

homem (BAZZO, 1998; PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2007; OLIVEIRA et al, 2016). 

No contexto educacional, a literatura de ensino de ciências sugere diversas 

metodologias para enfrentar a complexidade das questões que se expõem, dentre elas 

destaca-se a abordagem CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade), pois esse viés possibilita 

uma interpretação mais crítica e realista dentro do quadro social vinculando-se aos 

avanços científico-tecnológicos e a educação cientifica, além de enfatizar a 

responsabilidade sociocultural dos atores que estão envolvidos no processo de ensino 

e aprendizagem e nas concepções elaboradas dentro da sala de aula (OLIVEIRA et al, 

2016; SANTOS ; MORTIMER, 2000). 

As discussões que englobam a relação entre Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) 

não são recentes e inúmeras publicações descrevem com diferentes enfoques as origens 

das reflexões sobre esse movimento (LINSINGEM, 2007; BOCHECO, 2011; STRIEDER, 

2012; OLIVEIRA et al, 2016). A literatura relata que esse movimento remota de meados 

do século XX, entre as décadas de 1960 a 1970, quando nos países capitalistas do 

hemisfério norte manifestaram-se diversas ocorrências de reações acadêmicas e sociais 

como reflexo do descontentamento em relação da concepção tradicional de ciência e 

tecnologia em frente aos problemas políticos e econômicos da época, principalmente 

relacionados ao desenvolvimento científico e tecnológico e à degradação ambiental 

(STRIEDER, 2012; OLIVEIRA et al, 2016).  

Pontuam-se duas obras como ícones de reflexão que auxiliaram nos diálogos 

diversificados e que repercutiram no campo educacional como iniciativas de 

enfrentamento de fatos que necessitavam de divulgação, que foram o livro “Primavera 

silenciosa”, da bióloga Rachel Carson e A estrutura das revoluções científicas por 

Thomas Kuhn, ambas publicadas em 1962, e aumentaram as discussões sobre as 

interações CTS que buscavam uma construção com a participação da coletividade 

(XAVIER; FLOR; REZENDE, 2013). Os estudos em CTS são hoje reflexos dessa época, 

servindo como base para a construção dos currículos, em destaque nas disciplinas 

científicas (PINHEIRO; SILVEIRA e BAZZO, 2007; OLIVEIRA et al, 2016).   
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 Para a criação de propostas que insiram em sala de aula uma abordagem no 

contexto CTS é relevante considerar todas as facetas envolvidas, principalmente quando 

se pensa na sua transposição didática, sendo que qualquer discussão dessa categoria 

abarca muitas variáveis que dão margens à uma série de recortes e entendimentos 

(OLIVEIRA et al , 2016). E Apesar dos vários posicionamentos dos estudiosos em CTS em 

relação às propostas de ensino nesse viés, existe o consenso entre eles de que no ensino 

de ciências é necessária uma nova organização curricular em que contemple as 

concepções de Ciência-Tecnologia-Sociedade e suas inter-relações (SANTOS; 

SCHNETZLER, 2003; BOCHECO, 2011; STRIEDER, 2012). 

 

2. CTS e suas inter-relações com a Educação, a Ciência e a Química.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

De uma maneira geral, o movimento CTS propõe uma nova estruturação 

curricular dos conteúdos e procedimentos metodológicos para ensino, isso ocorre com 

base em orientações curriculares que inseriam questões tecnológicas e sociais, além dos 

conceitos e estratégias de ensino que busquem uma aprendizagem ampla de conceitos 

científicos associados a uma construção de uma postura cidadã (PINHEIRO; SILVEIRA; 

BAZZO, 2007; FIRME; AMARAL, 2008). 

O enforque CTS na abordagem nos conteúdos da Educação Básica é também 

comentado e recomendado em documentos oficias como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/96 - LDBEN) onde pontua que a dimensão social da ciência, 

tecnologia com suas aplicações e consequentemente os seus impactos na sociedade, 

tencionam uma formação voltada para prática da cidadania, o que confere também com 

os princípios da Alfabetização Científica e Tecnológica - ACT (BRASIL, 2000). Portanto, é 

fato que, diante de tantos avanços tecnológicos existente na realidade dos alunos há 

uma profunda necessidade dos professores de Química oportunizar momentos de 

reflexão e discussão do conteúdo específico com interações entre Ciência-Tecnologia-

Sociedade, o quê também garantirá a Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) 

(SILVEIRA; SAUER, 2016). 

Oliveira et al (2016) discutem que um dos obstáculos para implantação dessa 

abordagem está na ênfase dada à ciência ou à sociedade separadamente, algumas 

dessas propostas se concentram principalmente em privilegiar apenas o 

desenvolvimento dos conceitos científicos e a abertura para debates políticos e 

filosóficos correlacionados a Ciência e Sociedade, deixando a parte a questão da 

tecnologia.  Uma manifestação deste desequilíbrio é a classificação sugerida por Santos 

(2001) que difere as abordagens em CTS a partir da importância dada a cada um de 

seus elementos: aquelas em que a ciência é tida como a primeira referência (Cts), 

aquelas que assumem a tecnologia como a primeira referência (cTs) e ainda as que têm 
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a sociedade como a primeira referência (ctS). Nesse aspecto, revela que os estudos em 

CTS possuem uma “vasta gama de tendências e de correspondentes modalidades 

curriculares” e cada uma com sua importância, ressalva ainda que não se possa negar 

que as propostas de implementação de uma abordagem CTS, em geral, a tecnologia 

não é observada de maneira similar os outros componentes das siglas.  

Dessa forma, defende-se que é essencial garantir uma maior ênfase a educação 

tecnológica no currículo do ensino das ciências (OLIVEIRA et al, 2016). A tecnologia não 

é uma simples aplicação do conhecimento científico, mas em um sentido mais amplo, 

percebe-se que os valores envolvidos nos processos de implementação tecnológica são 

decisórios em todos os contextos, portanto repensar as ações do homem numa 

perspectiva de construir cidadãos que venham compreender como a tecnologia tem 

influenciado e determinado o comportamento humano é pilar para cidadania (OLIVEIRA 

et al, 2016; SANTOS; MORTIMER, 2000).   

Considerando as potencialidades que o ensino em ciências, incluindo a química, 

tem para contribuírem para uma formação de cidadãos conscientes e mais críticos 

frente às aplicações e implicações da ciência e da tecnologia na sociedade, deve-se 

entender que tais perspectivas estão naturalmente inseridas nas orientações CTS para 

currículo de ciências, com isso, as propostas para o ensino nesta abordagem integra a 

articulação de conceitos científicos a questões tecnológicas e sociais buscando 

promover amplas discussões em sala de aula. Desta forma alguns pesquisadores 

ressaltam a importância de se conhecer a percepção de professores e/ou futuros 

professores sobre o assunto em questão para que propostas que contemplem a 

abordagem CTS sejam de fato inseridas no planejamento docente (FIRME; AMARAL. 

2008; SANTOS; MOTIMER, 2000).  

A disciplina de Química como campo de conhecimento pode viabilizar o 

entendimento da concepção da natureza e suas transformações, assim como as relações 

dos avanços científicos e tecnológicos juntamente com suas inferências na sociedade. 

Pode-se então afirmar que o conhecimento químico precisa ser apresentado sob 

múltiplos eventos dentro contexto no qual se insere, como alternativa para relacionar 

os conceitos dos componentes curriculares aos saberes cotidianos na interpretação de 

situações reais da rotina dos alunos. No entanto, a literatura revela dissonâncias entre o 

currículo de Química e o dia a dia do aluno no tocante as relações de inovações 

científicas e tecnológicas (PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2007; ZANOTTO; SILVEIRA; 

SAUER, 2016).  

Diante das discussões apresentadas e tendo como base a visão de diversas 

pesquisas que têm constatado que o entendimento da natureza da ciência é 

fundamental para que aluno possa entender as suas implicações sociais, isso nos remete 

que a inserção de desenho curriculares que levem a discussões dos aspectos 
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relacionados a ciência e tecnologia são cruciais para a que se desenvolver criticidade na 

formação dos alunos (RAMSEY, 1993; STIEFEL, 1995; SANTOS; MOTIMER, 2000).  

Nessa linha de raciocínio reflete-se sobre o universo do currículo escolar para o 

ensino de Química do Ensino Médio e sobre a preparação dos professores para atuar 

de forma bem-sucedida na sua carreira docente, no sentido de levar de fato o aluno a 

perceber criticamente a relação CTS no seu meio social. Portanto, a indagação que 

norteia esse trabalho direciona-se para: O que pensam os professores em formação 

(licenciandos de química) sobre a relação CTS no currículo do ensino e na formação de 

cidadãos?  

 

4. Metodologia 

Abordagem metodológica adotada neste estudo foi de natureza interpretativa, 

fundamentada na pesquisa qualitativa, na qual envolve a obtenção de dados descritivos 

enfatizando o processo com intuito de verificar as perspectivas dos participantes sobre 

determinadas situações, ou seja, a maneira como encaram as questões que estão sendo 

analisadas justamente com a intenção de captar a realidade dinâmica e histórica (LUDKE; 

ANDRÉ 1986; BOGDAN; BIKLEN, 1982). 

O público alvo desta pesquisa conformou-se por alunos do curso de Licenciatura 

em Química (LQ), do Instituo Federal do Maranhão/IFMA, Campus Monte Castelo. O 

instrumento de coleta de dados utilizado constituiu-se de um questionário aberto 

contendo perguntas abertas enviadas diretamente para o e-mail dos participantes de 

forma online via Google Forms. Ressalta-se que se iniciou o contato fazendo um convite 

de participação acompanhada das devidas explicações dos objetivos da pesquisa, bem 

como a garantia de sigilo dos dados obtidos, contemplando assim, as regras de ética 

na pesquisa da instituição. Para análise dos dados, utilizou-se a perspectiva de análise 

de conteúdo, com a retirada de unidades de significados dos relatos dos participantes 

e posterior categorização desses signos com organização pela metodologia de 

estruturação de rede sistêmica, conforme mostra-se na Fig. 01 (BARDIN, 2009, 

MARQUES 2010).  
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Fig. 01: Esquema de formação da rede sistêmica 

 

Fonte: próprias autoras 

 

5. Resultados e Discussão 

Primeiramente, entrou-se em contato com a coordenação do curso de LQ do 

IFMA, explicando o objetivo e metodologia deste estudo e com a anuência e 

colaboração da coordenação, o convite foi feito, via e-mail para 30 alunos do referido 

curso. Dessa forma, o período de envio e recebimento dos e-mails perfez-se de outubro 

a novembro de 2018. Recebeu-se o retorno de 16 questionários respondidos, ou seja, 

uma amostragem de 53% dos alunos, o que segundo Holbrook (2008), indica um 

retorno expressivo para nossa intenção de pesquisa. Ressalta-se que esse universo 

amostral corresponde em 61% de alunos que estavam cursando o 8º período no interim 

da coleta de dados e o restante dos participantes se misturavam entre 3º-6º períodos. 

A rede sistêmica formada constituiu-se de três blocos definidos como: (i) Definição de 

Ciência; (ii) Influência da Ciência e Tecnologia na Sociedade e (iii) Abordagem CTS para 

a Construção da Cidadania. A seguir, apresentamos os resultados referentes aos blocos 

citados, conforme mostra o Quadro 01. 

 

Blocos Categorias Freq. 

(%) 

Citações 

1. Definição 

de Ciência 

Construção 

sistemática do 

conhecimento 

62,5 “Conhecimento aprofundado e sistematizado” – 

(A8) 

“Ciência é a desmistificação da dúvida imposta 

pelo empirismo” – (A3) 

Estudo da 

Natureza e da 

Vida 

18,7 “É o estudo da natureza e de suas 

transformações” – (A9) 

BLOCO 1 BLOCO 2 BLOCO 3 

Licenciandos e Visão sobre CTS 
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“É o estudo dos fenômenos e acontecimentos 

do mundo, estudo e observação das leis que 

regem esses acontecimentos” – (A14) 

2. 

Frequência 

de CTS na 

Sociedade 

Avanço 

Tecnológico 

37,5 “A Ciência produz tecnologia para sociedade” – 

(A2) 

“Através da tecnologia se adquire 

conhecimento” – (A13) 

Implicações 

Sociais 

37,5 “Melhoria da qualidade de vida” – (A8) 

“Com avanço da Ciência e tecnologia, estão 

sendo criadas cada vez mais coisas que tornam 

a vida em sociedade confortável e prática” – 

(A1) 

3. 

Abordagem 

CTS para 

construção 

da 

Cidadania 

Caminho para 

Ação 

Construtiva 

75 “Através do pensamento crítico e reflexão” – 

(A2) 

“Pode contribuir para que a sociedade não seja 

indiferente às questões do planeta, do meio 

ambiente e atente para o uso correto dos 

recursos naturais e das consequências do mau 

uso das tecnologias” – (A6) 

 
Quadro 01. Blocos das categorias resultantes das respostas dos alunos. 

Fonte: Próprias Autoras. 

 

5. 1.  BLOCO 1: DEFINIÇÃO DE CIÊNCIA 

 

O primeiro bloco de análise se direcionou a elucidar o que os participantes 

concebem sobre ciência. Compreender Ciência é entendê-la em toda sua dimensão, não 

só a partir do conhecimento científico produzido, mas a história por trás da produção 

deste conhecimento, o caráter transitório e incerto das teorias científicas, com estas 

percepções os alunos podem avaliar as aplicações da Ciência considerando as questões 

que estão envolvidas como também as opiniões controvérsias dos especialistas 

(SOLOMON, 1988; SANTOS; MORTIMER; 2000).  

Os dados revelaram que 62,5% dos alunos, ou seja, a maioria entende a ciência 

como caminho de “Construção Sistemática de Conhecimentos”. Kosminsky e Giordan 

(2002) discorrem que muito das visões tradicionais da Ciência partem do pressuposto 

do pensamento positivista, que é retratado pelas ideias de Augusto Comté (1798-1857), 

na qual a Ciência é uma premissa demonstrável e desvendada em leis que derivam da 

experiência, em evidências agregadas e na formulação de hipóteses e sucessão de 

ideias. Santos (2005), diz que faz parte do nosso “sentido cívico”, analisar, compreender, 



 

 

456 

reavaliar uma vicissitude que urge ruptura com um paradigma em que se apoiada a 

Ciência e a cidadania modernas – o paradigma positivista.  

A segunda unidade de significado mais representativa para esse bloco foi 

“Estudo da Natureza e da Vida” com 18,7% das citações. Com base na literatura 

acadêmica podemos que o estudo da Ciência numa perspectiva CTS abrange os 

aspectos relativos aos temas políticos da Ciência, como às questões sociais externas as 

comunidades científicas (poluição ambiental, energia nuclear etc.) e também aos 

aspectos da Ciência ligada às questões internas a comunidade científica relacionada sua 

epistemologia e filosofia (MORTIMER; SANTOS, 2000; ROSENTHAL; 1989).  

Outro ponto que chamou atenção, diz respeito a 12,5% das citações que 

denotam uma visão não arbitrária do que é Ciência. O fato é que o conceito de natureza 

da ciência pode ser trabalhado juntamente aos pressupostos CTS, e algumas respostas 

dos alunos carecem de um desenvolvimento da compreensão do que é ciência e dos 

processos onde ela está envolvida juntamente com suas implicações, principalmente de 

como ela pode ser influenciada por fatores externos, políticos, econômicos e sociais.  

 

5.2 BLOCO 2:  Influência da Ciência e Tecnologia na Sociedade 

Santos e Mortimer (2000) afirmam que a Tecnologia pode ser percebida como 

o conhecimento que nos possibilita reger e transformar o mundo, porém, nos dias de 

hoje a tecnologia é associada sempre ao conhecimento científico de tal maneira que 

hoje a Tecnologia e a Ciência “são termos indissociáveis”, o quê resulta numa confusão 

muito comum que é minimizar a Tecnologia a uma dimensão de Ciência aplicada. O 

segundo bloco teve a intenção de verificar a percepção dos participantes em relação à 

influência da Ciência e Tecnologia na sociedade. Os dados revelaram que essa 

amostragem de licenciandos consideram o Avanço Tecnológico como fator mais 

vislumbrado nessa esfera, com 37,5% das citações, seguidos de unidades de significados 

que talvez, justificariam a presença, tais como: conforto e praticidade (12,5%), qualidade 

de vida (%) e consumo desenfreado (12,5%). Quando os alunos relatam signos como 

“conforto, praticidade, “melhoria da qualidade de vida” como influências diretas da 

Ciência e Tecnologia à sociedade, vislumbra-se uma situação que se direciona à 

concepções de cunho positivo. Embora a Ciência e Tecnologia melhoraram e facilitaram 

a vida do ser humano, todavia entendemos que a confiança excessiva depositada nelas 

pode ser imprudente, principalmente em situações que ocorrem o distanciamento de 

ambas em relação às questões de interesses sociais.  

Sob essa ótica, defende-se que um processo de educação cientifica deveria partir 

da discussão de questões que são pertinentes ao papel da ciência e da tecnologia 

dentro da sociedade, assim como levar os alunos a uma formação que compreendam 

melhor a relação risco-benefício do crescimento científico e tecnológico 
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contemporâneo frente às necessidades e dos problemas atuais (FIRME; AMARAL, 2008).  

Diante dessas afirmações é importante ressaltar que a abordagem CTS intensifica a 

contribuição do ensino em ciências, na Química, para formação do cidadão crítico e 

consciente de suas responsabilidades nas execuções que envolvem a ciência, a 

tecnologia e sociedade. 

Ainda nesta discussão Santos e Mortimer (2000) reiteram que a Tecnologia é 

muitas vezes considerada apenas em um ângulo técnico, sem que sejam considerados 

seus aspectos organizacionais e culturais que nos permite uma visão mais abrangedora 

e uma compreensão mais profunda de quanto ela depende dos sistemas sócio-políticos 

e dos valores e das ideologias da cultura na qual esta inserida. Nesse contexto, 

compreender o poder influenciador da Tecnologia sobre a sociedade, é conceder 

competência ao individuo numa perspectiva para cidadania, na qual capacita este 

cidadão a produzir ações em prol de um progresso tecnológico sustentável, rentável e 

para isso o sistema de debates e discussões dos valores que permeiam aqueles que 

estão envolvidos nas decisões e produções tecnológicas, é imprescindível (LAYTON. 

1988). 

Usualmente fatores econômicos instigam o aparecimento e a utilização dessas 

novas tecnologias e em consequência gera enormes riscos, posto que o 

desenvolvimento cientifico-tecnológico e sua produção não são independentes de seus 

interesses e acarreta em diversas transformações que se reflete em mudanças na 

economia, na política, e no social. Portanto, a conjetura social influenciada por este 

contexto tecnológico deve adaptar-se ao desenrolamento inevitável dessa influência, 

porém deve-se criar espaço para discussão dos impactos causados por ela, que muitas 

das vezes está bem implícito no ambiente social em que ela compreende (OLIVEIRA et 

al, 2016; VERASZTO, 2009; PINHEIRO; SILVEIRA, BAZZO, 2007; GRISPUN, 2001;  

BAZZO,1998). 

 

5.3 BLOCO 3: Abordagem CTS para a construção da Cidadania  

Esse bloco teve a intenção de verificar a percepção dos participantes em relação 

a possível contribuição da Ciência e Tecnologia como abordagem no ensino visando 

construção da cidadania. As discussões referentes a esse bloco, revelaram como 

categoria mais recorrente, aquela formada por unidades de significados que consideram 

poder desenvolver reflexão crítica pelo ensino com abordagem CTS e 

consequentemente desenvolvimento de elementos que levem a formação de sujeitos 

cidadãos na sociedade, com 75% das citações em “Caminho para Ações 

Construtivas””. Esse patamar nos leva a crer que um ensino de Química que assuma 

uma posição dentro desta esfera de pensamento pode ser em potencial uma ponte para 

uma compreensão crítica das relações da tecnociência na sociedade.  
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Defende-se que a prática docente precisa intermediar a discussão entre os 

saberes do aluno e os conteúdos disciplinares na intenção de aproximar à realidade 

vivida pelo aluno, desconstruindo a ideia de que esses conhecimentos são desprovidos 

de utilidade fora do ambiente escolar (OLIVEIRA et al, 2016). Portanto ao pretendemos 

incluir o enfoque CTS numa esfera educacional, devemos ponderar sobre a educação 

tecnológica não voltada para criação de artefatos, mas para percepção da origem e uso 

desses artefatos e 98mentefatos na sociedade contemporânea (PINHEIRO; SILVEIRA; 

BAZZO, 2007).  

Segundo Strieder (2008) mesmo diante da complexidade inerentes às questões 

envolvidas de um modo geral na abordagem em CTS, têm-se duas características em 

comuns nessa perspectiva: a) a busca por um modelo de ensino que favoreça para uma 

mudança de compreensão da função que a ciência e a tecnologia exercem na sociedade 

e vice-versa; b) a oportunidade de um desenvolvimento de uma aprendizagem social 

que ofereça o cidadão a utilização de seus conhecimentos escolares para se posicionar 

criticamente e decidir sobre questões em um âmbito científico-tecnológico.  

Defende-se, portanto que com a educação cientifica e tecnológica, os alunos tem 

a possibilidade de adquirir competências suficientes para avaliar as implicações da 

ciência, ao contrário de uma visão da ciência como algo absolutamente verdadeiro e 

acabado (SANTOS e MORTIMER, 2000). Um ensino que possibilite uma dimensão mais 

ampla da ciência, que permita que os conteúdos curriculares possam ir além da natureza 

da investigação científica e do significado dos conceitos também deveria contribuir para 

um ensino cada vez mais crítico e multidisciplinar e reflexivo da ciência.  Essa abordagem 

seria um grande diferencial do “ensino do cotidiano” que atualmente se limita em 

aspectos superficiais, muitas vezes em nomear cientificamente as diferentes espécies de 

animais e vegetais, os produtos químicos de uso diário, e os processos físicos envolvidos 

em aparelho eletrônicos, de cunho puramente conceitual, deixando à margem os reais 

problemas sociais (RAMSAY, 1993; SANTOS; MORTIMER, 2000). 

Nesse sentido, se entende como necessária a busca por parte de professores de 

química a criação de condições para gerar momentos de reflexão e discussão sobre 

 
98 Silogismo utilizado por Ubiratan D’Ambrósio em sua obra “Da realidade à ação: reflexões sobre a 

Educação Matemática”! Em 1986, também descrito por Pinheiro; Silveiro; Bazzo no artigo “Ciência, 

Tecnologia e Sociedade: a relevância para o enfoque CTS: para o contexto do Ensino Médio”, usado para 

expressar ideias como manifestação do saber, que se incorporam a realidade, no caso “mentefatos” e 

“artefatos” e que além de se incorporam a realidade passam modificá-la. Neste caso a tecnologia se 

dispõe justamente aí como epítome de artefatos e mentefatos. 
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essas interações, pois há uma grande parte desses professores que trata o conteúdo 

científico de química de forma fragmentada, distanciada dos problemas locais do 

cotidiano do aluno tornando-o vazio de significado para o mesmo (FREIRE, 1980; 

SILVEIRA; SAUER, 2016). Assim, a necessidade primordial é a uma mudança cultural de 

trabalho pedagógico em que o desenvolvimento científico e tecnológico venha 

interligado com os elementos do desenvolvimento social (BAZZO, 1998). 

 

6. Considerações Finais 

Os resultados obtidos nessa pesquisa revelaram que muitos licenciados ainda 

não sobrepujaram algumas noções no tocante a definição de Ciência, embora percebam 

a influência dos conhecimentos da Ciência para a Tecnologia e suas relações dentro da 

sociedade. Essa detecção chama atenção para as questões de formação de professores 

visto que nos referimos ao um curso de licenciatura, ou seja, futuros professores para a 

educação básica, sendo, portanto, responsáveis pelo o modo como outros estudantes 

construirão conhecimento sobre a Ciência, em respectivo a Tecnologia e atuação na 

sociedade. Consideramos que se faz urgente ações orientadas pelos pressupostos da 

abordagem CTS, integradas as matrizes curriculares dos cursos superiores. Entende-se 

que mudanças não são fáceis, porém, esforços por parte dos cursos são necessários 

para atender as demandas de uma educação que permita um diálogo constante e crítico 

acerca da ciência, tecnologia e seus benefícios bem como a possibilidade de problemas 

sociais. Defende-se que esse pode ser um caminho de possível ruptura com o modelo 

tradicional de ensino, e possa ser dada ênfase ao um ensino que esteja pautado em 

discussões que envolvam os impactos da Ciência e Tecnologia a sociedade, que 

concedam uma postura crítica e reflexiva para a cidadania. 
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RESUMO: O presente artigo é fruto de levantamento bibliográfico, à medida que traz um 

repensar sobre o reconhecimento docente à luz de Paul Ricoeur, António Nóvoa, e das TIC 

vinculadas ao ensino de Filosofia. Compreende-se que o século XXI exige a necessidade de 

estudos e pesquisas sobre novas metodologias para o ensino da Filosofia. Entretanto, há a 

necessidade de evocar à reflexão, o processo de reconhecimento identitário que foi construído 

nos professores, em seu processo de formação, à medida que se compreende que a prática 

docente é intimamente vinculada e dependente da conduta do professor. É, eminentemente, 

um fazer por aquele que sabe fazer. Assim, antes de se pensar em instrumento metodológico 

resolvemos refletir sobre esse professorado. Mas, o espaço escolar contemporâneo tem exigido 

do profissional de educação, incluindo o professor de Filosofia, um repensar das suas práticas 

metodológicas junto às novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como 

abordaremos no decorrer deste escrito.  

Palavras chave: ENSINO; FILOSOFIA; RECONHECIMENTO; FORMAÇÃO; TIC. 

 

ABSTRACT: This article is the result of a bibliographical survey, as it brings a rethinking about 

teacher recognition in the light of Paul Ricoeur, António Nóvoa, and of ICT linked to the teaching 

of Philosophy. It is understood that the 21st century requires the need for studies and research 

on new methodologies for the teaching of Philosophy. However, there is a need to evoke 

reflection, the process of identity recognition that was built in the teachers, in their training 

process, as it is understood that the teaching practice is closely linked and dependent on the 

teacher's behavior. It is, eminently, a do for the one who knows how to do. Thus, before thinking 

about a methodological tool, we decided to reflect on this teaching. However, contemporary 

school space has required the education professional, including the Philosophy professor, to 
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rethink his methodological practices with the new Information and Communication 

Technologies (ICT) as we will discuss in the course of this paper. 

Keywords: TEACHING; PHILOSOPHY; RECOGNITION; FORMATION; ICT. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Percebemos que ser professor na contemporaneidade, exige certo atrevimento de 

nossa parte, por assim dizer, em atender aos perspectivos anseios criados na ideia de difusão 

nos diferentes saberes, essa condição nos rodeia nas últimas décadas.  

Nessa era do conhecimento e na época de vicissitudes rápidas a questão de formação 

de professores vem assumindo uma condição de urgência nos espaços escolares, e nessa 

condição é inerente a própria discussão do seu processo identitário, isto é, o reconhecimento 

de si no professorado. Desta forma, se a Filosofia se constituiu em licenciatura é também 

pertinente a ela essa reflexão. Além do mais, a respeito da importância de estudos sobre 

professores, Cunha cita que “é o reconhecimento de seu papel e o conhecimento de sua 

realidade que poderão favorecer a intervenção no seu desempenho". (CUNHA, 1994, p. 28).  

Assim, entendemos ser pertinente antes de adentrarmos em qualquer discussão de 

cunho metodológico, por questão de relevância, nos lançarmos a refletir sobre o 

reconhecimento identitário que carregamos como professores, como a responsabilidade de 

construção primeira que temos em nossa profissão.  

Ademais, pelo contexto histórico percebemos que existiram determinações legais 

relativas à educação nacional que estipulava a obrigatoriedade da Filosofia como parte do grupo 

de disciplinas que devem compor a estrutura curricular do ensino médio, conforme consta na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (BRASIL, 1996). Assim sendo, cremos que há urgência em formar professores que atuem 

em sala de aula. E que, também, considere-se a necessidade de que esses futuros professores, 

no âmbito de sua formação, possam ter a possibilidade de aproximação e compreensão das TIC, 

para que possam ter uma relativa segurança em sua utilização.  

Um dos principais desafios é a incredulidade por parte de alguns de se filosofar diante 

de uma máquina, esses acreditam que somente é possível filosofar com outras pessoas em 

presença física, na medida em que, ao se ter outro sujeito diante de si, este o interrogue e corrija 

seus equívocos. De certo modo, é uma forma equivocada de se pensar, uma vez que o ato de 

filosofar não necessita necessariamente de outra pessoa para ocorrer.  

É possível sim, logicamente, com as devidas ponderações, filosofar e se colocar diante 

de si mesmo, não necessariamente precisa-se da corporeidade física do outro para que o ato 

de filosofar aconteça. Como podemos perceber, o processo de filosofar acontece no cotidiano, 

nas mais diversas situações e contextos, e nesse sentido, diante de tudo e inclusive na frente de 

uma fria máquina, isso vai depender de cada sujeito. Assim, iniciamos nossa discussão com a 

questão do percurso enquanto processo de reconhecimento identitário docente como veremos 

a seguir.  
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2 O PROCESSO DE RECONHECIMENTO IDENTITÁRIO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

  

 Temos, em Nicola Abbagnano, que reconhecimento é, em geral, “conhecer algo por 

aquilo que é” (ABBAGNANO, 2007, p. 982), por aquilo que é mostrado e pensado. É uma 

característica própria ou “um dos aspectos constitutivos da memória, porquanto os objetos lhe 

são dados como já conhecido” (ABBAGNANO, 2007, p. 982). Nesse sentido, reconhecimento é 

remetido como um retorno memorialístico, como algo que já nos é de conhecimento, como 

uma experiência acumulativa, no decurso do trajeto formativo, e de resguardo de ações que 

irão ao final por um resgaste de memória dar significância ao presente. 

Nesse sentido, a memória nesse mesmo dicionário é a   “possibilidade de dispor dos 

conhecimentos passados” (ABBAGNANO, 2007. p. 759), mas “é preciso entender os 

conhecimentos que, de qualquer modo, já estiveram disponíveis e não já simplesmente 

conhecimento do passado” (ABBAGNANO, 2007. p.759).  

Esse caminho conduz entender que o reconhecimento se liga ao termo memória que, 

por sua vez dentro da perspectiva exposta, possui duas extensões: retentiva e recordação. Por 

memória retentiva temos no conceito de Abbagnano “a conservação ou persistência de 

conhecimento passado que, por serem passados, não estão mais à vista” (ABBAGNANO, 2007, 

p. 759) e recordação sendo a “possibilidade de evocar, quando necessário, o conhecimento 

passado e de torná-lo atual ou presente”. (ABBAGNANO, 2007, p. 759). 

Pensa-se, a partir do exposto fazendo certa analogia que a construção memorialista é 

construída nesse professor em seu trajeto de formação, já que “vai-se aprendendo a ser 

professor desde o momento em que se começa a ser alunos” (CERLETTI, 2009, p. 55). 

Assim, a formação inicial dos professores de Filosofia é fundamental no desdobrar de 

sua prática, pois como nos convida a refletir Cerletti (2009), o professor de filosofia é construído 

dentro de uma academia e sob o processo de uma vida acadêmica, pois é essa formação que 

inicialmente será o motor para a vivência em sala de aula, e não um fantasma, ao assombrá-lo 

se a teoria for divorciada de sua prática, como nos propõe a pensar Ulhôa (1998). 

A formação docente é um processo e como tal é uma sequência que deve ser 

organizada para uma vivência, e não uma desarticulação entre o apreendido e o ensinável. 

Esteve (1999, p.109) aponta que “o professor novato sente-se desarmado e desajustado ao 

constatar que a prática real do ensino não corresponde aos esquemas ideias em que obteve a 

sua formação”. Entendemos que só há sentido no professorado de Filosofia se houver intenção 

ao ato de ensinar e para o ensinar, já que ser professor de filosofia é tecer os acúmulos de 

saberes apropriados e transformá-los em ação em seu cotidiano escolar, e isso perpassa pela 

ação de reconhecer-se na profissão.  

Assim, avocamos a categoria reconhecimento e encontramo-la em Paul Ricoeur 

pertencente a um trajeto investigativo ser refletido, o autor em questão categoriza esse termo, 

dentro de um processo léxico conceitual, como exposto logo a seguir. 

 [...] No trajeto aberto pelo ato soberano do reconhecimento/identificação, [...] 

o reconhecimento de si, em virtude dessa última dialética [identidade e 

alteridade], abre também o caminho para a problemática do ser reconhecido, 
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implicado pela exigência de reconhecimento mútuo [...]. Nesse sentido, o 

reconhecimento de si mesmo ocupa um lugar mediano nesse longo trajeto em 

razão precisamente dos traços de alteridade que, no âmago da autodesignação 

do sujeito das capacidades que indica a gramática do “eu posso”, se associam 

aos outros dois traços [...]: a caracterização da ação pelas capacidades em que 

elas constituem o efetuar-se, e o desvio da reflexão pelo lado objetal das 

experiências consideradas (RICOEUR, 2006, p. 109). 

 

Assim, observa-se que Ricoeur lança o sentido de reconhecimento de si não no sentido 

de um agir externo ou excluído do ser si, mas de uma etapa desse percurso em que são 

identificadas as capacidades de ação (o que sou e como ajo) desse homem capaz como exposto 

na escrita ricouriana99, além do que do próprio percurso que envolve uma reflexão de si mesmo 

dentro de suas próprias experiências, à medida que compreende “a consciência reflexiva de si 

mesmo implicada nesse reconhecimento” (RICOEUR, 2006, p.105). 

Ainda nessa trajetória, a consciência reflexiva se configura em Paul Ricoeur pela 

autorreflexão em nossas capacidades, como afirma: 

 

É por meio de uma reflexão sobre as capacidades que conjuntamente esboçam o 

retrato do homem capaz que procuro responder a esse desafio. Essa reflexão seria 

ao mesmo tempo neo-aristotélica e pós-kantiana, para não dizer também pós-

hegeliana, como admitirei no terceiro estudo. A série das figuras mais notáveis do 

‘eu posso’ constitui a meus olhos a espinha dorsal de uma análise reflexiva, na qual 

o ‘eu posso’, considerado na variedade de seus usos, daria uma maior amplitude à 

ideia de ação que foi primeiramente tematizada pelos gregos. (RICOEUR, 2006, p. 107. 

grifo do autor) 

 

 

Porém, é o reconhecimento de si que nos causa interesse nesse escrito, já que ele 

caracteriza-se no pensamento ricoeuriano como um ato de reflexão do homem que age, fala, 

narra e conta sua própria história, tornando-se sujeito capaz. Ainda em Ricoeur (2006), esse 

sujeito capaz é aquele responsável por seus atos e consciente dos seus direitos e deveres. Desta 

forma, o reconhecimento de si é uma busca identitária das ações que esse sujeito realiza ou se 

pré-dispõe a realizar. 

Ademais, o reconhecimento de si ricoeuriano (2006) pode ser compreendido como 

uma atitude reflexiva desse homem que age, fala, narra e conta sua própria história, tornando-

se sujeito capaz à medida que assume responsabilidade, ao ser responsável e se responsabiliza, 

ao mesmo tempo que deve possuir consciência por seus atos. Por conseguinte, o 

reconhecimento de si é uma busca identitária das ações que esse sujeito realiza ou se pré-dispõe 

 
99  Sugerimos  aprofundamento nas leituras: “ O si-mesmo como Outro” (2014) e “Percurso do 

reconhecimento” (2006). 
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a realizar, assim o professor deve olhar ao percebido do que foi constituído em si/por si e o que 

ele almeja a continuar pertencendo. 

Desse modo, diante do leque contemporâneo nos é factual que ser um profissional do 

ensino, não é um exercício iniludível, visto que existe, vários fatores que influenciam esse 

exercício profissional e “a constituição identitária de cada professor interfere diretamente no 

todo da escola” (MOREIRA, 2015, p.70). 

No ideário fomentado por Selma Pimenta (2002) o processo identitário profissional é 

uma teia constituída de significações a esse profissional, onde a autora anuncia o seguinte 

pensamento sobre a identidade professoral, assim menciona: 

Que a identidade profissional do professor se constrói a partir da significação 

social da profissão [...] constrói-se também, pelo significado que cada professor, 

enquanto ator e autor, confere à atividade docente de situar-se no mundo, de 

sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias 

e anseios, do sentido que tem em sua vida: o ser professor. Assim, como a partir 

de sua rede de relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos, e 

em outros agrupamentos.( PIMENTA, 2002, p. 07) 

 

Certamente a abordagem trazida pela autora supra citada, desperta ao repensar nossa 

condição e ação docente, dentro do velho dilema do ser e estar como professor, nas diretrizes 

de desenvolvimento formativo pessoal e profissional, nas teias de relações que nos envolve e 

no cercante do espaço escolar. Nesse dilema nos rodea qual pertencimento professoral 

enquanto profissional da educação que nos é paulatinamente desenvolvimento em nosso 

trajeto de licenciados.  

E, nesse mesmo contexto de sentido identitário, enquanto processo construído ao 

longo da vivência e significações que formamos e assumimos, encontramos em Ghedin que “a 

identidade dos professores, como toda identidade, faz-se e é este fazer-se que constitui o que 

somos enquanto sujeitos que assumem a própria história do seu tempo” (GHEDIN, 2008, p.14). 

Portanto, essa formação trazida por esses autores alicerça-se como ponto de partida o 

imbricamento entre características subjetivas e o percurso de vida profissional. E, entre esses 

autores, temos Nóvoa também enveredando por esse caminho. Esse autor coloca dentro de 

suas extensas publicações a existência de três “A” que sustentam o processo identificador dos 

professores:  

“- A de Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão de valores, a 

adoção de projetos métodos “colam” melhor com a nossa maneira de ser do que 

outros. Todos sabemos que o sucesso ou insucesso de certas experiências 

“marca” a nossa postura pedagógica, fazendo-nos sentir, um investimento nas 

potencialidades das crianças e dos jovens”. 

 - A de Ação, porque também aqui, na escolha das melhores maneiras de agir, 

se jogam decisões do foro profissional e do foro pessoal. Todos sabemos que 

certas técnicas e bem ou mal com esta ou aquela maneira de trabalhar na sala 

de aula.  

- A de Autoconsciência, porque em última análise tudo se decide no processo 

de reflexão que o professor leva a cabo sobre a sua própria ação. É uma dimensão 
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decisiva na profissão docente, na medida em que a mudança e a inovação 

pedagógica estão intimamente dependentes deste pensamento reflexivo”. 

(NÓVOA, 1995b. p. 16) 

  

Assim, percebemos que para Nóvoa, o professor precisa ser reflexivo e assumir 

responsabilidade pelo seu desenvolvimento profissional, neste momento a concepção de “o 

homem capaz” ricoeuriano se relaciona a essa ideia posta. De modo sucinto, ser professor nesta 

categoria é estar envolvido com a construção de conhecimentos tanto dos alunos quanto de si 

mesmo. Além de entender a dimensão de ser professor dentro do contexto das significações 

atribuídas a práticas, fatos, saberes, desejos, crenças, valores, com as quais o professor constrói 

seu fazer pedagógico.  

Nesse direcionamento, aderimos à ideia proposta por Nóvoa (1992, p. 25), quando 

explica que “estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo 

sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é 

também uma identidade profissional”. Porém, quando pensa-se em identidade é relevante 

pensar-se na concepção do autor referendado, dentro de um processo de constituição e 

construção, como expõe a seguir:  

 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 

produto. [...] é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. 

Por isso, é mais adequado falar em processo identitário, realçando a mescla 

dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor 

(NÓVOA, 1995b, p.16). 

 

Segundo o autor, a formação também se constrói por meio de uma reflexividade crítica 

sobre as práticas e de construção permanente da identidade pessoal. Assim, estar em formação 

implica um envolvimento da pessoa do professor, requer o desejo de formar-se. Implica-se 

assim ao desenvolvimento profissional deste profissional, nas palavras de Nóvoa. 

 

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no 

quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa 

valorizar paradigmas de formação que promova, a preparação de professores 

reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento 

profissional e que participem como protagonistas na implementação das 

políticas educativas (NÓVOA, 1992, p.28). 

 

Nesta condição, para esse autor português, o docente precisa ser reflexivo e 

responsável pelo seu desenvolvimento profissional. De modo sucinto, ser professor nesta 

categoria é estar envolvido com a construção de conhecimentos tanto dos alunos quanto de si 

mesmos, é também buscar constantemente conhecimentos, formação, e atuar como mediador 

entre discentes e conhecimento. Além de que, é necessário ter a noção de formação docente 



 

 

468 

relacionada intimamente com o conceito de aprendizagem permanente, considerando sempre 

os saberes docentes como resultantes de um processo de formação dentro e fora da escola. 

Em Nóvoa “a construção de identidade [...] É um processo que necessita de tempo. Um 

tempo para refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças”. (NÓVOA, 

1995b, p.16). Ademais, “as práticas de formação que tomem como referência as dimensões 

coletivas contribuem para a emancipação profissional e para consolidação de uma profissão que 

autônoma na produção dos seus saberes e de seus valores” (NÓVOA,1995a, p.27).  

O desenvolvimento profissional em Nóvoa (1995a) deve ser compreendido sob a via 

de três dimensões consideradas inseparáveis: pessoal, profissional e o organizacional. Nóvoa 

propõe que dentro do desenvolvimento pessoal, deve ser aguçado o estímulo a reflexão crítica 

e autônoma nos professores, além do processo de interação entre o pessoal e o profissional 

para que os professores possam dar significado e sentido as suas vivências; no desenvolvimento 

profissional deve fomentar a autonomia na profissão, promovendo condições a compreensão e 

formação de professores como autores e produtores da sua profissão; e, a respeito da dimensão 

organizacional do desenvolvimento profissional, temos que Nóvoa (1995a), expõe que pensar 

em formação de professores é também abordar a questão do investimento educativo dos 

projetos da escola, o que cabe repensar no processo de inter-relação.  

A partir da exposição acima, podemos entender que a nossa pesquisa que está em 

curso é de grande importância, uma vez que pode ser colocada como pioneira no sentido de 

pensar o Ensino de Filosofia associando-o à utilização do aplicativo NEARPOD e da metodologia 

WEBQUEST na medida em que não encontramos nenhuma outra produção falando sobre a 

temática.  

 

3 O SUJEITO CONTEMPORÂNEO FRENTE AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO: o aplicativo Nearpod como metodologia que possibilita a interatividade 

 

O Nearpod é um aplicativo que funciona na nuvem, ou seja, você pode usar em 

qualquer computador, com qualquer sistema operacional, assim como, nos dispositivos móveis, 

smartphones e tabletes, que vai funcionar normalmente, esta é uma das vantagens de uso. Os 

aplicativos possuem um potencial significativo no processo de ensino e aprendizagem conforme 

escreve: “podem se converter numa importante ferramenta para auxiliar as pessoas no processo 

de ensino e aprendizagem” (JUNIOR, 2017, p. 1588).  

Este aplicativo pode ser usado por professores para criar atividades e/ou apresentações 

de conteúdos para serem desenvolvidos junto aos alunos. Por meio deste aplicativo, podem ser 

trabalhadas inúmeras atividades em tempo real, com o professor conduzindo a apresentação 

de slides em um dispositivo previamente selecionado, e os alunos os recebem simultaneamente. 

Conforme pesquisas, os aplicativos estimulam e contribuem para “aumentar o interesse do 

aluno para aprendizagem e melhorar as práticas pedagógicas” (JUNIOR, 2017, p. 1600). 

Com o devido planejamento podemos conduzir uma sequência didática em uma sala 

de aula com exploração dos mais diversos conteúdos e com espaços para questões e reflexões. 

Nesse formato, é possível desenvolver uma sequência didática que permita verificar diferentes 
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habilidades daquelas que são trabalhadas nas avaliações tradicionais, consequentemente, acaba 

minimizando os riscos de os alunos burlarem o processo. Naquilo que alguns autores chamam 

de metodologias ativas a exemplo do que escreve Pereira (2012): 

[..] todo o processo de organização da aprendizagem (estratégias 

didáticas) cuja centralidade do processo esteja, efetivamente, no 

estudante. Contrariando assim a exclusividade da ação intelectual do 

professor e a representação do livro didático como fontes exclusivas do 

saber na sala de aula (PEREIRA, 2012, p. 6). 

 

Nesta prática pedagógica, percebe-se uma maior atenção e envolvimento por parte 

dos alunos, desenvolvimento de habilidades interativas aliada às TIC, às quais tem se tornado 

cada vez mais essenciais em sala de aula em meio a todo aparato tecnológico que observamos 

em uso por parte dos alunos e por nós professores. Por assim dizer, este aplicativo Nearpod, 

nos ajuda a criar novas estratégias para o ensino, e neste sentido, entendidas como mais 

eficazes, uma vez que, abre outras possibilidades para uma postura mais ativa e mais 

participativa por parte dos alunos.  

Vale destacar que para Moura (2015) que o aplicativo Nearpod possui uma 

aplicabilidade digital que detém de um ambiente bastante intuitivo e de fácil acesso, 

democrático e exequível através de dispositivos móveis ou de computadores tradicionais 

independentes dos sistemas utilizados.  

Dentro das possibilidades e interação e participação dos alunos, podemos incluir na 

apresentação questões de múltipla escola, verdadeiro ou falso, completar lacunas, dissertar 

argumentativamente parágrafos curtos, relacionar colunas, responder a um quis, entre tantas 

outras possibilidades, como por exemplo, fazer a análise de um vídeo.  

Existe ainda a possibilidade de incluir figuras e/ou fotografias para que também sejam 

analisadas, vídeos particulares, links do Youtube ou de sites relacionados com o conteúdo que 

está sendo trabalhado, assim como, podem ser incluídos também, gráficos, textos, enfim, 

infindáveis formas de linguagens que são deveras importantes para o desenvolvimento das mais 

variadas e diferentes habilidades dos alunos.  

Após a elaboração da atividade/aula previamente pelo professor e adequadamente 

organizada no aplicativo Nearpod, o passo seguinte é a aplicação em sala de aula. Com os 

devidos dispositivos conectados à Internet, neste caso, os celulares dos alunos e do professor, 

se inicia o processo da aula/atividade. O Nearpod fornece um código de acesso que os alunos 

deverão inserir para poderem logar no aplicativo, este por sua vez, pode ser colocado no quadro 

pelo professor para facilitar o acesso de todos. Em seguida cada aluno insere seu nome para 

que o professor possa visualizar.  

Uma das vantagens é que em função da sincronização entre o dispositivo do professor 

e o dos alunos online é possível que o professor saiba o momento em que todos os alunos estão 

prontos para o início da atividade/aula e consequentemente possa determinar o controle do 

tempo quando à passagem dos slides e de execução de cada questão, pois, o professor passa a 

ter o controle dos dispositivos dos alunos e a tela só irá mudar através de um comando do 
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professor ou ainda se for o caso, pode se optar por deixar a critério dos alunos para que estes 

possam mudar assim que forem respondendo cada questão. 

Uma outra grande vantagem é que durante a atividade/aula ou no caso de uma 

avaliação, o professor tem acesso imediato ao número de alunos que terminaram a questão ou 

à atividade, o número de acertos e de erros e um gráfico com as porcentagens, o que facilita 

inclusive a obtenção dos resultados da classe. 

Assim, ao final da atividade/aula/avaliação, todos os resultados também podem ser 

obtidos através de um relatório emitido pelo próprio aplicativo, com todas as informações 

tabuladas e detalhadas. Deveras importante, uma vez que, o objetivo real de um processo 

avaliativo é verificar o que os alunos de fato aprenderam e, principalmente, retomar alguns 

conceitos e habilidades que ainda não foram desenvolvidos conforme o esperado. 

A despeito do que foi dito, Moura (2015) demonstra entusiasmo com o fato de que a 

aplicação acaba por possibilitar ao docente não apenas construir suas apresentações cheias de 

recursos interativos, porém e acima de tudo dá a possibilidade que este controle e monitore o 

nível de compreensão dos alunos, o que é deveras importante nisto que estamos chamando de 

processo de ensino e aprendizagem e consequentemente proporcionar uma maior participação 

motivada e interação dos discentes. Talvez poderíamos apontar como um ponto negativo o 

seguinte, para que haja a devida utilização do aplicativo, é condição se ne qua non acessibilidade 

à internet, caso contrário o mesmo não funcionará.  

Assim, quando trabalhamos com conteúdo complexos como política, por exemplo, 

suas origens gregas, seu contexto histórico, suas categorias filosóficas, um aplicativo como o 

Nearpod favorece de forma marcante o trabalho do professor e o processo de aprendizagem 

dos alunos. Pois, permite que se acompanhe de maneira muito próxima a compreensão dos 

educandos, e que ao mesmo tempo, possamos redirecionar as atividades pedagógicas, 

conforme a real necessidade. Portanto, entendemos que o aplicativo Nearpod pode ser pensado 

como um ambiente interativo e motivados para todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

4 A METODOLOGIA WEBQUEST 

Diante do que vem ocorrendo nos últimos anos sobre algumas mudanças que as 

tecnologias tem provocado na educação, temática esta que ainda tem provocado debates 

calorosos, haja visto que, ainda existem professores que de certo modo ainda não se 

apropriaram das TIC como uma ferramenta pedagógica, consequentemente não as utilizam em 

seus espaços de aula, por outro lado é nítido, que houve um crescimento do acesso às 

informações por parte dos estudantes nos dias atuais, assim como uma maior possibilidade de 

acesso as TIC.  

Assim, se torna indispensável neste processo que envolve o ensino e a aprendizagem 

que os discentes do século XXI percebem como imprescindíveis a inserção das TIC em suas 

propostas curriculares, e nos seus planejamentos. Práticas de ensino de cunho mais tradicional, 

em que os alunos são fiéis depositários, receptores de conhecimento já não cabe mais no 

processo de ensino e aprendizagem nos nossos dias. É necessário bem mais que isso, é 
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imprescindível que haja inovação, na promoção de expectativas, fazendo dos discentes sujeitos 

mais ativos e protagonistas do seu próprio conhecimento.  

Assim sendo, aparecem algumas questões referentes ao tipo de metodologia que os 

professores utilizam em suas práticas, e ainda se as TIC, mediadas pela metodologia Webquest, 

pode de certo modo auxiliar os discentes no que se refere à apropriação de forma mais 

significativa dos conteúdos trabalhados no ensino básico. Além do mais, é nítido que na maioria 

das práticas de ensino tradicional, em que o docente de certo modo é o principal agente do 

ensino/aprendizagem, os docentes só ouvem e em seguida fazem as atividades de forma 

repetitiva o que acaba gerando alunos desmotivados e com uma certa repudia à disciplina.  

A Webquest como uma técnica que tem o ensino baseado na internet é, sem dúvida 

uma excelente metodologia que pode contribuir na inserção das TIC nas aulas de matemática. 

Como pesquisa orientada promove uma aprendizagem interativa, além de proporcionar o 

compartilhamento dos saberes pedagógicos. (MERCADO; VIANA, 2004). 

A categoria conceitual entendida aqui como Webquest foi pensada e desenvolvida por 

Bernie Dodge em 1995, professor de referência na Califórnia (EUA). O referido professor pondera 

que esta metodologia é um método investigativo orientado, espaço este em que se processam 

algumas informações ou todas as referências que são necessárias com as quais e pelas quais os 

alunos interagem ou passam a interagir e produzir tem origem na internet, com possibilidades 

de serem aplicados conteúdos suplementares por meio de videoconferências. 

Mercado e Viana (2004) apontam a Webquest como: uma metodologia que faz uso da 

Internet para que o ocorra o processo de ensino e aprendizagem. Por meio do qual se lança 

uma questão-problema e os discentes são direcionados à pesquisa e a solução desse problema 

lançado. É um método dinâmico, pois as pesquisas para a resolução dos problemas se dão 

eminentemente na internet, e ainda favorece o trabalho em equipe. 

De acordo com Mercado e Viana (2004), a Webquest é uma alternativa pedagógica, 

quanto a utilização da internet, e assim poderá provocar uma verdadeira revolução na 

construção dos saberes e nos ambientes virtuais de aprendizagens. Santos e Barros (2014) por 

sua vez, conceituam Webquest como uma atividade didática, estruturada, de forma que os 

alunos se envolvam no desenvolvimento de uma tarefa de investigação, usando principalmente 

os recursos disponíveis na internet.  

Desta forma, a Webquest pode ser entendida como uma metodologia simples, mas 

muita rica em possibilidades de aprendizagem, favorece o ensino cooperativo por meio de 

recursos da web.  

 

CONCLUSÃO 

 

Desta forma, percebemos a importância de diálogos sobre processo de formação 

docente nos Institutos de Ensino Superior, bem como, nos Sistemas de Ensino da educação 

básica sobre a responsabilidade que carregamos em nosso processo formativo, à medida que 

construímos nosso reconhecimento identitário ao longo da mesma.  
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Destarte, conjecturamos que à medida que fortalecemos as reflexões em nossa própria 

subjetividade como profissional, podemos concomitantemente estabelecer em nossas ações 

docente novas possibilidades metodológicas ao ensino que rodeiam nossa prática do cotidiano 

escolar na contemporaneidade.  

Esse inquietar-se nos caracteriza e ao mesmo tempo nos distingue em conduta como 

licenciados. Os professores de filosofia, portanto, devem se lançar à docência com 

responsabilidade, inquietação e abertos as novas formas metodológicas capazes de direcionar 

a aprendizagem. 

O mister das aulas de filosofia não podem desvincular-se do próprio exercício original 

do fazer-se pensamento filosófico. Contudo, não devem ser uma caixa fechada a um paradigma 

de ensino moldado em uma visão inexorável, já que as formas de como se aprende ganharam 

novas dimensões por parte dos discentes.   

Nesse sentido, os professores de Filosofia devem reconhecer-se como ativos e terem 

assunção do seu papel em sala de aula. Assim, acreditamos que aliar as novas Tecnologias de 

Informação como instrumentos metodológicos, contribuam para o desenvolvimento de aulas 

mais interativas e dinâmicas aos discentes, proporcionando uma outra maneira de ensinar e 

aprender no espaço escolar. 

Em suma, entendemos que as TIC podem trazer novas perspectivas ao ensino de 

filosofia, uma vez que podem propiciar um espaço para a discussão filosófica com características 

semelhantes às suas raízes gregas. Consideramos que os ambientes constitutivos da virtualidade 

podem sofrer comparação com outros lugares de mediação, participação, democracia e 

inclusão, a exemplo da ágora grega. A condição de professor exige um novo momento da 

educação escolar, em que as TIC poderão contribuir com o aluno e o professor como um 

instrumento para o diálogo, como um lócus para o conhecimento científico e artístico, mas, 

especialmente, como “um ponto de partida para o saber, o encontro e a reflexão filosófica, que 

formam e transforma o homem.” (LEMGRUBER; TORRES, 2009, p. 9). 
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O JOGO QUICK, DRAW! COMO FERRAMENTA AUXILIADORA PARA 

DISCENTES E ENTUSIASTAS DA INFORMÁTICA 
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RESUMO: O presente artigo visa analisar o processo de ensino-aprendizagem de estudantes de 

tecnologia da informação e a importância da utilização da ferramenta Quick, Draw! no auxílio 

do aprendizado de visão computacional. No contexto hodierno, ainda é difícil o acesso a 

ferramentas relativas ao aprendizado de tecnologias recentes e gratuitas que auxiliem 

estudantes - tecido social em sua maioria caracterizado por ter renda baixa. A metodologia 

empregada para elaboração deste artigo corresponde a pesquisa bibliográfica sobre 

tecnologias da informação, visão computacional,  redes neurais artificiais, repositórios open 

source e, Quick, Draw!. Constatou-se na pesquisa, que tecnologias da informação e 

comunicação correspondem aos pilares da contemporaneidade e assim torna-se indispensável 

incentivos à estudantes para manutenção hodiernas e elaborações de prospectivas grandiosas.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Tecnologia, Open Source, Visão Computacional, 

Desenvolvedores. 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the teaching-learning process of information 

technology students and the importance of using the tool Quick, Draw! in the aid of computer 

vision learning. In the current context, it is still difficult to access tools related to the learning of 

recent and free technologies that help students - social fabric mostly characterized by low 

income. The methodology used to elaborate this article corresponds to bibliographical research 

on information technologies, computer vision, artificial neural networks, open source 

repositories and, Quick, Draw !. It was found in the research, that information and 

communication technologies correspond to the pillars of contemporaneity and thus it 

indispensable incentives to students for current maintenances and elaborations of grandiose 

future prospects. 

KEYWORDS: Education, Technology, Open Source, Computer Vision, Developers. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa visa demonstrar a utilização da ferramenta Quick, Draw!103 no 

aprendizado de algoritmos de visão computacional, na aplicação de redes neurais 

artificiais104 e, problematizar o processo de ensino e aprendizagem de estudantes de 

Tecnologia da Informação (TI) e entusiastas bem como enfatizar a relevância de 

aplicações como estas.  

Ao analisar a emergência de ferramentas educacionais que colaborem no aprendizado 

de tecnologia, buscando uma que se adequasse aos parâmetros, foi encontrado o 

Google Quick, Draw!. O procedimento metodológico do presente trabalho foi o de 

revisão bibliográfica sobre a utilização das tecnologias de informação e de comunicação 

(TIC), Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e outras ferramentas, 

bem como as dificuldades que soluciona, a importância de experimentos como o Quick, 

Draw!, analisando, desta forma, sua contribuição para o campo educacional e 

tecnológico (SAKAMOTO; SILVEIRA, 2019). Partindo da ideia de que o jogo do Google 

AI Experiments105 corresponde a uma Rede Neural Artificial (RNA), mais especificamente 

uma Rede Neural Convolucional (CNN), pode-se relacionar a aplicação que utiliza 

conceitos de Visão Computacional, e RNAs com o processo educacional de estudantes 

da área de tecnologia da informação e assim demonstrar o funcionamento do jogo 

através de imagens seguidas de passos sequenciais explicativos.  

A inclusão de recursos tecnológicos na campo educativo compreende-se como uma 

fonte de aplicação imprescindível (ALVES; GUIMARÃES; PIMENTA, 2018). A educação 

humana deve estar direcionada para o processo de desenvolvimento de cidadãos, 

sobretudo no campo de aprendizado e da produção de cultura que se dá pelas 

conexões das TIDCs, pois por meio destes aprendizados é possível instigar o senso 

crítico que posteriormente servirá de base para futuras decisões e escolhas (MOREIRA 

et al., 2018). Ademais é evidente que as possibilidades e crescimento do avanço 

tecnológico expande a necessidade do desenvolvimento de TICs, tendo em vista que 

esta abre espaço para um maior direcionamento, bem como facilita a otimização do 

ciclo educativo (ALVES; GUIMARÃES; PIMENTA, 2018). 

Uma das maiores transformações das TIDCs foi a conexão mundial e a possibilidade de 

expressão individual e coletiva, também conhecida como ascensão da internet, pois a 

 
103 Jogo online que por meio de recursos computacionais, mais especificamente uma rede neural artificial, 

tenta adivinhar desenhos de usuários. 
104  Unidades de processamento interconectadas criadas a partir do modelo representacional de 

processamento dos sistemas nervosos biológicos da natureza.  
105  Plataforma da Google de experimentos com inteligência artificial. 
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partir desta transformação, barreiras temporais e espaciais foram quebradas 

proporcionando a institucionalização de avanços sem precedentes na hierarquia 

educacional, além de serem uma ferramenta para lutas que se estenderam pela 

contemporaneidade à exemplo da equidade de direitos femininos (FERREIRA, 2018 ).  

Desta forma, observa-se que tais transformações tecnológicas são imprescindíveis para 

o desenvolvimento dos discentes e profissionais da área de tecnologia da informação, 

constituindo assim, a base para um pleno desenvolvimento. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A tecnologia no e para o aprendizado: as bases técnicas de desenvolvimento: 

 A partir dos anos 80 a introdução à informática se manifesta, pois até então esta se 

reduzia à pequenas parcelas de estudantes. Desta forma, observa-se que as 

transformações evolutivas tecnológicas não se restringem ao ambiente organizacional 

e corporativo, as tecnologias de informação e comunicação adentram o ambiente 

acadêmico influenciando direta e positivamente na continuidade do ensino e 

aprendizagem ampliando desta maneira o espaço e possibilidades de desenvolvimento 

educacional. As TICs correspondem à materiais e processos tecnológicos avançados 

baseados na automação, na informática que disponibiliza um grande conjunto de meios 

de recepção e envio de informações a disposição de estudantes ávidos por maiores 

embasamentos teóricos. Assim, um dos principais papéis das TICs é dar apoio a 

discentes aprimorando suas experiências na solução de problemas por meio de 

softwares (LOUREIRO et al., 2018).  

O perfil das novas gerações se modificou e exigem mudanças, respondendo de modo 

diretamente proporcional e, em conformidade as estratégias de acesso ao 

conhecimento mudaram. A contemporaneidade está cheia de informações com 

crescentes complexidades acessíveis em qualquer hora e lugar sujeitos ao 

conhecimento que o banco de dados de um ser humano nem pode suportar, as pessoas 

estão sendo cada vez mais influenciadas pelas TICs (LOUREIRO et al., 2018). Segundo 

LOUREIRO et al. (2018) evidencia-se tal cenário: 

 
Os alunos já são testados por sua força criativa e inovadora, sua capacidade de 

liderança, de resolver problemas e trabalhar em equipe, de se relacionar, de ter 

autonomia e proatividade, de aprender com os erros e dominar o uso das 

tecnologias. Com fácil acesso a um oceano de conteúdos disponíveis na nuvem 

e tendo à disposição ferramentas tecnológicas que propiciam a interação e 

participação ativa, estudar deixa de seguir um roteiro unidirecional enfadonho 

(professor – livros - aluno) para ser impulsionado por um aprendizado 

colaborativo pautado pelo desejo de aprender, refletir, perguntar, analisar, 

confrontar e descobrir (p. 26). 
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São tantos trabalhos com computadores realizados dentro de instituições que não se 

pode pensar no ambiente educacional sem essa ferramenta, sendo que as expectativas 

para o surgimento de novas perspectivas da interseção do mundo tecnológico e 

educativo direcionam-se para a criação de novos equipamentos com maior poder de 

processamento e na reformulação dos processos de trabalho por meio de softwares 

cada vez mais sofisticados e impactantes. O uso de tais ferramentas trazem vantagens 

que liberam os usuários de atividades rotineiras, nocivas e com menor retorno 

intelectual para um maior rendimento acadêmico e escolar, dando oportunidades para 

a realização de experimentos que por vezes sem tais ferramentas demonstram-se 

inacessíveis (LOUREIRO et al., 2018). 

De certo, o docente deve considerar valores e visão de mundo intrínsecos aos indivíduos 

produtores, receptores e reprodutores de conhecimento, também denominados de 

alunos, por consequência, mudanças metodológicas e tecnológicas devem ser 

priorizadas com o intuito de melhorar a qualidade do ensino aprendizagem, sobretudo, 

meios de aquisição de conhecimento gratuitos (LOUREIRO et al., 2018).  

Desta forma, fazendo uma comparação com estudantes de tecnologia, bem como 

desenvolvedores, necessitam de meios mais acessíveis para aprendizado e aplicação 

tendo em vista que esses correspondem não só à construção de bases evolutivas 

futuras, mas também à manutenção do hoje. Por sua vez, o estudo de redes neurais e 

visão computacional contribui para a criação de tecnologias que se encontram cada vez 

mais inteligentes e autônomas, facilitando atividades cotidianas.  

 

Visão Computacional 

 

Em 1963, o estudante Lawrence Roberts começou o estudo do que hoje chamamos de 

Visão computacional. Trata-se de uma forma do computador replicar o processo de 

visão humana: a imagem é dividida em pixels, e a partir disso analisa-se os padrões 

contidos nela. 

Ao longo dos anos, podemos citar avanços notáveis neste campo de estudo. Em 1964, 

Woody Bledsoe começou uma pesquisa no campo de reconhecimento facial. Já em 1968 

Adolfo Guz também contribuiu construindo programas para reconhecer objetos que 

constituem uma cena. Após isso, uma série de pesquisas neste tópico desencadeou em 

1973 o primeiro sistema autômato de reconhecimento facial, desenvolvido por Takeo 

Kanade (SCARUFFI, 2018). 

Ainda há um desenvolvimento tecnológico notório nesse campo. Atualmente, a visão 

computacional contribui para a criação de inteligências artificiais que estão presentes 

no nosso cotidiano. 
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A visão humana é um sistema complexo, o processo de enxergar é rápido e pode 

parecer simples, porém há mais nisso do que percebemos: ao olharmos um objeto 

qualquer, a luz que reflete nele segue para nossos olhos, passa através da córnea, pupila 

e cristalino. Após isso eles refratam a luz para que a retina foque, convertendo a luz em 

impulsos elétricos que passam pelo nervo óptico para serem interpretados pelo cérebro.  

É exatamente esse processo que a visão computacional procura replicar. Parafraseando 

T. S. Huang, (1996, pág. 01) essa tecnologia,  do ponto de vista biológico almeja 

reproduzir de forma computadorizada a visão humana, e do ponto de vista técnico 

almeja construir sistemas que simulam as tarefas que nossos olhos fazem de forma 

autônoma, podendo até mesmo as superar.  

Em suma, a visão computacional pode ser usada para transformar uma imagem para 

uma matriz numérica contendo o valor das sombras de uma grade de pixels. Ou seja, a 

representação matemática desta imagem. Após isso essa representação é interpretada 

pelo computador e transformada em conhecimento, seja ele para criação de redes 

neurais, softwares de reconhecimento, controle de qualidade de objetos, ferramentas 

de busca de imagens, ou até mesmo para o aprendizado (que será abordado com mais 

propriedade no item 2.3).  
Uma imagem digital não é interpretada da mesma forma que um ser humano 

identifica uma cena, mas a partir de atributos que devem ser extraídos da 

imagem, e que estão relacionados entre si. Portanto num sistema de tratamento 

de imagens, busca-se capturar alguns atributos da imagem e usar estes 

elementos para minimizar o espaço de pesquisa (G. YHONG; HONGJIANG, Z., 
1994 p. 6). 

 

Como destacado por G. YHONG e HONGJIANG, Z. (1994) o processo de interpretação 

de uma imagem é diferente do modo de interpretação humano e necessita de vários 

atributos para o estabelecimento de padrões, no caso de trabalhos com processamento 

de imagens, e seguindo essa linha de pesquisa pode-se salientar o Quick, Draw! que 

serve tanto para a utilização de um banco de dados para processamento de padrões 

quanto para o auxílio de discentes na aprendizagem de como trabalhar com tais dados.  

 

Conceito de RNA 

  

Na década de 1940, pesquisadores como mcCulloch e Pitts introduziram ideias novas 

na ciência como a de se inspirar no sistema de seres vivos biológicos para o 

desenvolvimento do que seria um neurônio artificial capaz de processar valores simples 

mas de suma importância e bem como a combinação de valores verdadeiro e falso, 

booleanos. Posteriormente, após avanços no estudo de neurônios artificiais, em 1958 

Rosenblatt propõe a interligação dos neurônios para se obter um nível maior de 
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processamento, tal junção ou agregação passou a denominar-se de forma genérica por 

Rede Neural Artificial (RNA), pois assim como o processamento do cérebro ocorre e 

apresenta um maior potencial para resolução de problemas complexos esta rede segue 

de maneira análoga (CARVALHO; FACELI; LORENA, 2015).  Dentro das RNAs, encontra-

se a denominação de Rede Neural Convolucional (CNN) que corresponde a uma rede 

comumente utilizada para o processamento de imagens pela realização de convoluções 

antes de seu processamento na RNA ser iniciado, ou seja, sobreposição de uma funções 

matemáticas que obtém como produto uma função representativa das anteriores que 

reduz significativamente o número de parâmetros de uma rede e que otimiza o 

processamento (MIYAZAKI, 2017).  

 

O jogo Quick, Draw! em análise: 

 

Sob a luz dos conceitos conceitos abordados anteriormente e como ferramenta de 

auxílio, emerge o Quick Draw!, jogo desenvolvido e apresentado pela primeira vez no 

Google no Google I/O106 em 2016 com CNN, sendo que sua característica primordial 

corresponde a adivinhação, por visão computacional, do que o usuário desenha na 

plataforma. O jogo faz parte de um projeto que explora e expõe para qualquer um o 

aprendizado de máquina de forma simples, o AI Experiments.  

O Quick, Draw! Facilita o processo de aprendizagem dos discentes que se aventuram 

pelo mundo da Inteligência Artificial e algoritmos de Visão Computacional. Além de 

possibilitar não só o alcance de tecnologias novas, alcance de feedback e divulgação de 

trabalhos na plataforma GitHub, - se o uso e aplicação desenvolvidos se sobressaírem 

em relação às demais - mas também a uma integração entre desenvolvedores, bem 

como o fortalecimento da comunidade e da educação, ampliando, dessa forma, as 

barreiras tecnológicas hodiernas e a cadeia produtiva das TICs.  

Após anos de apuração de dados, foi realizado uma busca por padrões em um número 

reduzido de desenhos que representavam determinadas regiões do mundo à exemplo 

da África do Sul e Estados Unidos e verificou-se similaridades entre traços entre países 

e culturas diferentes, considerando-se que já se contabiliza mais de 1 bilhão de 

desenhos divididos em 345 categorias, captados e, armazenados em seu banco de 

dados com esse valor oriundo de mais de 100 nações, totalizando um total de mais de 

15 milhões de jogadores no mundo. Perante aos fatos citados, é indubitável o poder de 

aplicação de tal plataforma e sua relação ascendente diretamente proporcional ao 

acerto (FRAGA, 2017), (G, 2018)  e (QuickDraw, 2019) .  

 
106 Conferência anual do Google voltada para o desenvolvimento de aplicações para os seus sistemas 

operacionais, especialmente o Android. 
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Em consoante, ainda providenciam projetos criativos e artísticos que utilizaram o 

conjuntos de dados materiais para a análise, guias e tutoriais, códigos e ferramentas 

com liberdade de acesso e adaptação de forma a disseminar e mobilizar uma rede em 

prol da ciência. A plataforma experimental aceita submissões de novos experimentos 

com Inteligência Artificial (IA)107 e os publicam, gerando uma comunidade engajada 

com a criação de ferramentas que relacionam tecnologia e aprendizado. Além disso, o 

AI experiments também disponibiliza para o público um repositório contendo todos os 

dados coletados gratuitamente. Essa prática é conhecida como open source.  

Open Source code (Código Aberto) possibilita a profissionais o uso de aplicações, 

independente de quais seja e contribui para o avanço tecnológico por dar acessibilidade 

a vários desenvolvedores (MINASI; ORTH; STEMMER, 2001).  

Além disso existem Softwares Open Source, também conhecidos como softwares de 

código aberto, que proporcionam liberdades de estudo, redistribuição, e 

aperfeiçoamento para outros usuários (CAMPOS, 2006).  

Por fim, Repositórios correspondem a sistemas responsáveis por armazenar, preservar 

e dar acesso a produções da comunidade científica e dependendo do conhecimento e 

sua respectiva área pode ser institucional ou temático (FERREIRA, 2007). 

Sob o panorama apresentado e visionando discentes da área de tecnologia que são ou 

se tornarão futuros profissionais responsáveis pela manutenção e desenvolvimento de 

novos mecanismos, frisa-se a importância de repositórios e bibliotecas Open Source (de 

código livre) para o desenvolvimento de aplicações por profissionais de Tecnologia da 

Informação (TI), experts fundamentais para o funcionamento das TICs construídas para 

facilitar e satisfazer a vida do entusiasta ou profissional da área. 

O Quick, Draw! se tornou uma ferramenta open source muito útil para o aprendizado 

de visão computacional e RNA’s por demonstrar na prática uma das muitas aplicações 

deles. Sendo assim, ela auxilia os estudantes de TI a terem uma compreensão mais 

didática da forma em que elas se comportam, e para que servem. Portanto, a aplicação 

apresentada surge como opção para suprir necessidades de estudantes e proporcionar 

a criação de novas tecnologias que transformarão realidades. 

 

 Passo a passo do jogo e página com a disponibilização de códigos: 

 
107 Ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade 

humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. 
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   Figura 2 - Tela inicial do jogo.

 
   Fonte: QuickDraw (2019) 

 

   Figura 3 - Início do jogo, onde se determina o que o usuário deve desenhar. 

 
   Fonte: QuickDraw (2019) 
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      Figura 4 - Desenho do usuário.

 
   Fonte: QuickDraw (2019) 

 
    Figura 5 - Tela final contendo todos os desenhos do usuário durante a rodada. 

 
    Fonte: QuickDraw (2019) 
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Figura 6 - Página que disponibiliza o código para estudantes e profissionais de tecnologia.

 
        Fonte: QuickDraw (2019) 

 

A pesquisa, por meio da análise pedagógica do referido jogo, constatou que este se 

insere, enquanto ferramenta didática, dentro de um meandro de possibilidades 

agentivas, enquanto mecanismo de articulação do processo de ensino aprendizagem. 

Piaget, elabora uma teoria acerca das fases de conhecimento do sujeito, onde este, a 

partir de suas percepções, estabelece momentos de aprendizagem agenciados pela 

suas percepções individuais. 

CAVICCHIA (2015), referindo-se a Piaget, menciona que este:       

                                 
(...) distinguiu quatro grandes períodos no desenvolvimento das estruturas 

cognitivas, intimamente relacionados ao desenvolvimento da afetividade e da 

socialização da criança: estádio da inteligência sensório-motora (até, 

aproximadamente, os 2 anos); estádio da inteligência simbólica ou pré-

operatória (2 a 7-8 anos); estádio da inteligência operatória concreta (7-8 a 11-

12 anos); e estádio da inteligência formal (a partir, aproximadamente, dos 12 

anos) (p. 3). 
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Aplicando a teoria piagetiana ao jogo acima referido, percebe-se a utilização da quarta 

etapa de aprendizagem humana, a da inteligência formal, como força motriz para 

aprendizagem com o jogo. Nessa etapa de aprendizagem, o indivíduo consegue utilizar 

a lógica racional como fundamento de resolução de problemas, no que tange ao 

entendimento das questões circundantes ou o planejamento de ações que as resolvam. 

O jogo traz consigo uma racionalidade formal que incorpora o conhecimento de mundo 

do sujeito no ato de jogar como suporte de ação dentro do jogo, pois este terá de 

agregar em seu desenho, as características e similitudes que este indivíduo julga geral 

de um dado objeto, para que a inteligência artificial consiga lê-lo dentro das 

características social e tecnologicamente relevantes do objeto desenhado. 

Esse processo de aprendizado assimila-se com o modo que a rede neural do jogo se 

comporta. A medida que o indivíduo vai desenhando o que é indicado no jogo este 

utiliza suas memórias cognitivas para conseguir completar o que é solicitado. De forma 

semelhante é o funcionamento da rede neural apresentada na aplicação, sendo que ela 

utiliza a informação contida na sua base de dados e a compara com o desenho que lhe 

é fornecido, podendo ser aplicada para busca de padrões, retornando assim, para a 

forma como o raciocínio do usuário atua. 

Infere-se, portanto, que assim como as tecnologias da informação e educação, 

sobretudo digitais, são importantes, bem como o seu desenvolvimento e manutenção. 

Também é indispensável o uso de ferramentas acessíveis que ajudem estudantes e 

profissionais não só da tecnologia da informação mas das áreas de psicologia e 

pedagogia e ainda auxilia na construção do saber com o fito de alcançar sempre o 

melhor que esses profissionais devem e merecem ser, mediante aos esforços contínuos 

e adaptações evolutivas do mercado hodierno, vencendo assim, os processos de 

mutação social comuns na contemporaneidade.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que as tecnologias da informação e comunicação são indispensáveis para o 

auxílio não somente no cotidiano mas também para o entendimento e desenvolvimento 

de meios de inovação na área da computação. Tornando-se, por sua vez, imprescindível 

incentivar a criação e uso delas. 

Aplicações como o Quick, Draw! são uma opção para suprir necessidades de estudantes 

e proporcionar a criação de novas tecnologias por ser uma ferramenta open source útil 

para o aprendizado de visão computacional e RNA’s. Ademais, repositórios de código 
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aberto, contribuem para manter uma comunidade de desenvolvedores mais forte, 

atualizada e aberta para conhecer, entender e criar novas tecnologias.  

Portanto, torna-se evidente que não só  alguns indivíduos, mas também a sociedade é 

responsável pelo desenvolvimento tecnológico e deve estar motivada a ajudar a 

alavancá-lo, tendo em vista, que as TICs são responsáveis pela evolução e manutenção 

dos bens adquiridos hodiernamente no mundo caracterizado pela conectividade e 

globalização.  
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RESUMO:  A Educação ao longo do tempo tem seu pano de fundo nas lutas construídas dentro 

das relações sociais, na sala de aula, espaço de contradições e disputas bem como de admiração 

por figuras de poder e de reprodução das estruturas que sustentam essas relações. Para refletir 

sobre essas relações de poder que são estabelecidas no ambiente escolar e que muitas vezes 

encontram-se permeadas pela violência, construímos este artigo, utilizando como meio para 

esta reflexão o Livro de Antonio Alvares Soares Zuin, Adoro Odiar meu Professor: o aluno entre 

a ironia e o sarcasmo pedagógico, apresentando cada capítulo da obra que trata do discurso de 

Sócrates e sua utilização como caminho educacional e a ironia Socrástica, que ao longo do 

tempo substituída dentro das escolas pelo sarcasmo pedagógico. O trabalho ainda aborda sobre 

a violência que circunda o ambiente escolar e que ultrapassa o espaço físico da escola através 

das redes sociais, crítica que com o auxílio da obra de Zuin aponta para a necessidade de 

discussão sobre a temática apresentada. 

Palavras-chaves: Ironia; Sarcasmo Pedagógico; Violência; Bullying; Redes Sociais. 

 

ABSTRACT: Education over time has its background in struggles built within social relations, in 

the classroom, space for contradictions and disputes as well as admiration for figures of power 

and reproduction of the structures that underpin these relationships. To reflect on these power 

relations that are established in the school environment and that are often permeated by 

violence, we have constructed this article, using as a medium for this reflection the Book of 

Antonio Alvares Soares Zuin, I love to hate my Teacher: the student between irony and 

pedagogical sarcasm, presenting each chapter of the book dealing with Socrates' discourse and 

its use as an educational path and Socratic irony, which over time has been replaced within 

schools by pedagogical sarcasm. The work also deals with the violence that surrounds the school 

environment and that goes beyond the physical space of the school through social networks, a 

critic that with the help of Zuin's work points to the need for a discussion on the presented 

theme. 

Keywords: Irony; Pedagogical Sarcasm; Violence; Bullying; Social Networks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo tema proposto decorre do Seminário Temático I do Mestrado 

Acadêmico em Educação do Programa de Pos-Graduação da Universidade Federal do Maranhão 

(PPGE/UFMA), momento do qual tratamos como a Ironia e o Sarcasmos são utilizados nas 

relações educacionais e de que forma estas situações, ao se tornarem violentas, extrapolam a 

visibilidade da sala de aula e chega a exposição na internet. 

Este trabalho trata-se então de uma proposta de reflexão acerca das dificuldades de 

aproximação entre professores e alunos, para que estes sujeitos reconheçam-se enquanto 

indivíduos de saberes, que possuem diferentes formas de pensar e agir e tempos de 

compreensões do pensamento do outro e dos temas tratados de maneira diferenciada. Segue 

também com o intuito de discutir como essas dificuldades podem atrapalhar a capacidade de 

expor-se dentro de uma sala de aula e como esse distanciamento do “outro” pode de alguma 

forma levar a violência dentro das relações educacionais. 

O Livro de Zuin, “Adoro odiar meu Professor: o aluno entre a ironia e o sarcasmo 

pedagógico”, publicado em 2008, já abordava sobre a evolução da Ironia Socrática para o que 

ele considerou de Sarcasmo pedagógico e como essa situação por diversas vezes é exposta para 

a Sociedade em geral através da internet com as redes de relacionamento. 

Assim, propomo-nos a fazer algumas considerações sobre esta obra, bem como abordar 

de maneira inicial algum caminhar dentro do processo educacional que por vezes é permeado 

de alguns tipos de violência que se expandem ganhando o reforço do Espaço Cibernético, 

quando este é utilizado para expor os ressentimentos 110de situações de violência. 

 

2. A VIOLÊNCIA PARA ALÉM DO CONTEXTO ESCOLAR E A INTERNET COMO MECANISMO 

QUE AUXILIA A EXTRAVASAR ESTE FENÔMENO 

 

A palavra violência, que deriva do latim violentia, configura-se como uma forma de 

dominação do outro, da degradação do semelhante para que alguém se sobressai e conquiste 

espaço tanto em formas geográficas como dentro do “ status” na sociedade. 

O espaço escolar não ficou isento do fenômeno social da violência, agressões físicas, 

verbais e psicológicas apresentam-se tanto nas relações entre os pares como nos 

relacionamentos dos que ocupam posições diferentes dentro do espaço escolar. Estas 

dificuldades tendem a ser mais um entrave no processo de ensino e aprendizagem que por 

 
O ressentimento é uma das condições mais perigosas ao homem e infelizmente esta parece ser sua 

condição moderna. Para Nietzsche, o ser humano declina, seu grande medo é que o ressentimento se 

torne de tal forma contagioso e perigoso que consiga operar uma inversão dos valores. Aqui o pesadelo 

se torne realidade: os fracos triunfam sobre os fortes. (TRINDADE,2016,p.1) 
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vezes ultrapassam os muros da Escola, colaborando como mecanismo de fortalecimento da 

violência em outros espaços sociais. 

Para Abramovay e Avancini (2002) a violência que apresenta-se no ambiente escolar são 

as seguintes: a violência física (ferimentos, roubos, vandalismos, drogas, violência sexual, 

golpes); e a violência simbólica ou institucional, cuja as relações de poder, mediante práticas 

autoritárias, podem ser apresentadas na violência verbal entre professores e alunos e o que estes 

consideram de incivilidades (microvivências, humilhações, falta de respeito). 

Esse mesmo entendimento, correlato as relações de poder, quando conceitua-se a 

violência simbólica, nos remete aos estudos de Bourdieu. O teórico ressaltava que a escola era 

um espaço de violência simbólica e utilizava o termo para explicar a relação de aceitação e 

dominação imposta pela aceitação das regras, das sanções, a incapacidade de conhecer as 

regras de direito ou morais, as práticas lingüísticas e outras, por parte dos dominados. Tal 

conceito foi utilizado para desvendar o mecanismo que faz com que os indivíduos vejam como 

“natural” as representações ou as ideias sociais dominantes (VASCONCELLOS, 2002). 

Com isso, tornasse necessário a compreensão desses acontecimentos dentro do 

ambiente escolar, para que procuremos a superação desta violência dentro do ambiente escolar, 

que por vezes é caracterizada pela expressão Bullyng. Para Fante (2005, p.28): 

 

Compreendida como um subconjunto de comportamentos agressivos, 

sendo caracterizado por sua natureza repetitiva e por desequilíbrio de 

poder. Esses critérios nem sempre são aceitos universalmente, mesmo 

sendo largamente empregados. 

 

E, com o aumento do acesso à internet nos últimos anos, bem como a utilização cada 

vez maior das redes sociais com os mais distintos objetivos, desde publicações com as suas 

atividades  diárias corriqueiras até a exposição de suas angústias e posicionamentos pessoais 

sobre os mais variados temas, surge a possibilidade de divulgação para um público que 

compreende pessoas do mundo inteiro, registro e compartilhamento do que incomoda nos 

ambientes ao qual o sujeito frequenta e assim encontrar mesmo que somente em forma de 

curtidas apoio para os desafios e angústias vividas .  

A partir do momento que o usuário se insere na comunidade que quer 

participar (é possível participar de quantas comunidades quiser) ele 

pode conversar ou debater com outras pessoas da mesma comunidade 

(conhecidas ou não), expondo seus sentimentos e opiniões sobre o tema 

abordado por ela, e até mesmo promover encontros entre os membros 

da mesma comunidade (BOZZA, 2010, p.44). 

 

Dentro do ambiente escolar é necessária atenção dos sujeitos envolvidos com as suas 

formas de se comunicarem, que perpassam desde uma simples maneira de olhar chegando até 

o discurso verbalizado. Isso faz-se necessário para que não sejam reforçadas situações de 

violência, tratando especialmente da relação Professor x aluno como pontua o autor Zuinn( 
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2008), o Professor não precisa mais chamar seu aluno de burro basta fazer comentários 

agradecendo que finalmente este entendeu uma explicação repetida várias vezes pelo professor 

ou um simples olhar já é entendido como sinal de diminuição deste aluno perante os demais e 

que assim, os outros temam também serem vítimas dessa exposição. 

 

3. A OBRA “ ADORO ODIAR MEU PROFESSOR: o aluno entre a ironia e o sarcasmo 

pedagógico” 

 

A obra Zuin aborda a violência enquanto presença constante nas relações humanas, 

enfatizando que o distanciamento nas relações potencializa essa violência. As estruturas de 

poder que sustentam as relações sociais são vivenciadas também dentro da escola.  

A violência sempre esteve presente nas relações humanas. Muitas vezes 

divulgada e aplaudida, outras encobertas e sofisticada. Esse 

comportamento destrutivo assume, no entanto, dimensões diversas 

conforme a situação econômico-social atravessada pela humanidade 

(OLIVEIRA, 2008, p.1). 

 

E no livro   “Adoro odiar meu professor ”, Zuin perpassa por uma visão diacrônica e 

sincrônica, explanando o teor Irônico do discurso Socrático, que levava por vezes os sujeitos à 

mudanças de pensamentos fenômeno este que por vezes também acontecia  Sócrates.   

A obra encontra-se dividida em III capítulos, no primeiro intitulado “Dialética Socrática 

como Paidéia Irônica”, Zuin considera argumentos para demonstrar a dialética Socrática e como 

era utilizada para educar. A ironia socrática é considerada pelo autor como liberdade subjetiva 

negando as certezas e considera então, a filosofia como “a verdadeira pátria da ironia” 

(SCHELEGEL apud ZUIN, p.9, 2008). 

Aponta os escritos de Platão como demonstração dos meandros educacionais que o 

mesmo possuía em determinados momentos levado então pela ironia Socrática.  

Se o foco da investigação dos diálogos socráticos, presentes no escrito 

de Platão, for direcionado para a dimensão pedagógica da ironia, nota-

se a importância de tal conceito. E isso ocorre, na ocasião em que a 

dimensão emancipatória da ironia se afirmar como hegemônica nas 

relações dialógicas entre agentes educacionais, quanto no momento em 

que essa dimensão instrumentaliza e flerta com o sarcasmo que a 

substitui (OLIVEIRA apud ZUIN, p.10, 2008). 

 

Assim, Zuin, segue no texto demonstrando como a ironia tem perspectiva 

formativa, apontando passagens em que a ironia Socrática derruba certezas como no 

caso do dialogo entra Sócrates e Trasímaco. 

Não é fácil sintetizar as argumentações de Sócrates e Trasímaco, em 

virtude do risco de perder-se as nuances do jogo irônico desenvolvido 

no transcorrer de seus diálogos. Mas mesmo assim, é importante 
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observar, nessas passagens dialógicas que foram destacadas sobre o 

conceito de justiça, as voltas e reviravoltas que Sócrates elabora na 

refutação do raciocínio de Trasímaco. Não se trata “apenas” da 

demolição dos argumentos lógicos de seu interlocutor, mas sim da 

aparente verdade que a definição de Trasímaco portava sobre o 

conceito da justiça e de seu oposto, a injustiça. De acordo com Reale e 

Antiseri, a dialética socrática era composta por dois momentos 

fundamentais nos quais se desenrolava a fiação do novelo irônico: a 

refutação e a maiêutica5 (Zuin, p.54, 2008). 

  

DIALÉTICA SOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

E assim Sócrates auxiliaria no processo de construção do saber a medida que não 

entregava respostas prontas encaminhando o outro a instrução através da reflexão. E 

como ressalva Zuin (2008), para alguns estudiosos dos diálogos de Sócrates, este era 

como condutor do processo educacional/formativo assemelhando-se a um parteiro 

espiritual. 

Já no capítulo II, A Substituição Da Ironia Pelo Sarcasmo Na Sala De Aula, 

aborda a necessidade de reflexão sobre a substituição da ironia pelo sarcasmo nas 

relações em salas de aula, tratando da necessidade por parte principalmente dos 

Professores de terem uma postura de autocrítica para que torne o ambiente dentro de 

sala de aula e consequentemente a escola mais amena e propícia a interação. 

No tópico “Os Professores e os Castigos Físicos e Psicológicos” é apresentada a 

reflexão do poder que existe também dentro das relações nas salas de aula e como essa 

busca é vivenciada nas relações entre professor x aluno, aluno x aluno. 

Mas, e o professor? Será que ele também não reverencia o verdadeiro 

poder? Talvez uma das causas de seu mal-estar seja de que a sociedade 

que o faculta punir os alunos é a mesma que lhe proíbe o exercício das 

punições físicas, atribuição esta dos aparelhos repressores e que é 

internamente invejada por ele. Trata-se, na realidade, de uma sociedade 

fundamentada em relações de dominação que recrudescem cada vez 

mais as diferenças entre classes sociais (ZUIN, 2008, p.41)  

 

IRONIA CONTRA-

ARGUMENTOS VOLTAS E 

REVIRAVOLTAS 
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Com o passar dos tempos e a necessidade de adaptação, por parte das escolas 

de massa ao ideário Capitalista, aflora o que é apontado por Zuin, de exaltação do aluno 

disciplinado, pontual e subserviente ao seu Professor. E assim podemos então refletir 

que, esses sujeitos ao chegarem no mercado de trabalho estariam mais adaptados as 

regras e submissão das lógicas mercantis, cabendo assim mais as punições psicológicas 

como auxilio desse processo, já que a exposição das dificuldades ou características 

consideradas inapropriadas dos alunos perante os seus iguais surtiriam mais efeitos 

para adaptação e temor ao poder através da ridicularização do que a punição física, 

trazendo à tona e expondo a carne os alunos porém, este processo de construção de 

poder exacerba mais a agressividade e o ressentimento por parte dos alunos, que 

passaram de coadjuvantes a atores principais dessa prática em muitos casos. 

[...] Segundo meu ponto de vista, é nesse período, da emergência das 

escolas de massa, que acontece algo decisivo para a relação 

estabelecida entre professores e alunos, bem como para a formação das 

representações aversivas do corpo discente quanto a seus educadores: 

a gradativa substituição das punições físicas pelas psicológicas. Se a 

eliminação dos castigos físicos não ocorreu por inteiro, embora tenha 

sido drasticamente mitigada, são as punições psicológicas que ocupam 

cada vez mais um lugar de destaque nas salas de aula (ZUIN, 2008, p.43) 

 

Já no capítulo III “Reações Sarcásticas Dos Alunos Ou Como Eles Aprenderam Muito 

Bem A Lição Dos Seus Mestres” é abordado a importância da projeção do Professor para seus 

alunos partindo da reflexão a respeito de que imagem este fará de seu mestre, já que existe 

uma relação de poder dentro da sala de aula entre professor e alunos. Diante desse quadro, não 

é por acaso que os estudantes se identificam com seus agressores e se vingam da dor que 

tiveram que suportar em silêncio, tal como no caso dos trotes universitários (Zuin, 2002) 

Para esta reflexão Zuin, reporta para a experiência de Andrea, discípulo de Galileu, 

na passagem em que o aluno tenta superar e compreender a decepção com o seu 

Professor que nega a sua descoberta pelo simples e humano medo da morte. Outra 

abordagem apresentada neste capitulo é quanto ao Emílio e como a relação de 

ensinamento se deu a partir do encaminhamento para a reflexão das resoluções da 

questão vivenciada na obra e não de uma resposta pronta e determinada pelo Professor. 

Estas explanações realizadas na obra “Adoro odiar meu Professor’ de Zuin, entre 

outras questões apontam para a necessidade de aproximação do Professor e de seus 

alunos para longe do que vivenciamos em muitos casos hoje, da “Soberba intelectual” 

como na exemplificação de Professores que não querem proximidade com a sala de 

aula e fazem disso um momento de martírio tanto para eles quanto para seus alunos, 

discursam tanto sobre a dialética educacional, como a educação sofre influência de 

fatores externos mas estes mesmo Professores, preferem ficar isolados em seus 
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laboratórios distanciando-se de sua matéria-prima principal o “aluno” e de sua 

ferramenta vital, a sala de aula, e assim sem perceber acabam por dilacerar o seu maior 

“LABORATÓRIO”. 

A necessidade de atrair a si o olhar amoroso do mestre e de receber a 

aprovação do raciocínio origina um prazer difícil de ser descrito, mas 

cuja força pode ser comparativamente “mensurada” na situação oposta, 

ou seja, na ocasião em que o mesmo aluno se decepciona ao perceber 

que o professor não se lembra de seu nome quando lhe dirige a palavra. 

O aluno deseja se diferenciar dos demais colegas e, em muitas ocasiões, 

exige que o professor referende essa distinção diante dos demais (ZUIN, 

2008, p.89). 

 

Assim, é importante considerar como demonstrou Zuinn que os Professores, 

devem fazer como: Socrátes, Galileu e outros citados em sua obra, não se apegar 

“jactanciosamente aos seus louros” para que não contribua para o círculo vicioso do 

sarcasmo, levando seus alunos a reproduzem essa agressão, e sim entender como na 

obra do Emílio, citado por Zuin (2008) que ambos estavam, por assim dizer, no mesmo 

barco e cabia aos dois encontrar a saída tanto do problema quanto da floresta. 

Com o auxílio dessas explanações, Zuin parte em seu livro para as explicações de como 

os casos de violência ganham o espaço cibernético que, configura-se por ser um território em 

sua maioria dominado pela juventude, por ser as redes sociais um fenômeno da atualidade, 

onde os jovens podem expor seus sentimentos e ressentimentos. 

Cabe uma reflexão importante em relação ao que garante a continuidade dessas práticas 

torturantes “quando afirmamos que esses meninos e meninas autores de bullying são também 

sofredores, não queremos dizer que suas ações não lhes causem um prazer e que, portanto, 

não pareçam ser felizes. (TOGNETTA e VINHA, 2008, p.8) 

Já nas Considerações Finais da obra em reflexão, o autor trata das variedades 

de grupos na internet à época da escrita do Livro que era o Orkut e que tratavam da 

relação entre professores e alunos abordando a quantidade de páginas destinada a 

exposição do que ele aponta como “sentimentos aversivos”. Ainda segundo o autor 

estas páginas na internet possibilitam aos alunos não esperarem para externalizar a 

agressão sofrida o que em tempos anteriores era marcado principalmente pela agressão 

física e foi reformulando-se para violência de cunho simbólico. 

[...] já nos dias de hoje, o mesmo aluno pode criar uma comunidade 

virtual que amalgama seus protestos e homenagens a seus mestres com 

as respectivas representações aversivas e afetuosas de outros alunos. O 

rompimento desse silêncio pode ser nitidamente observado não só nas 

centenas de comunidades virtuais concernentes ao tema professor, 

como também nos gritos, convertidos em letras garrafais que compões 

os comentários a respeito dos mestres [...] (ZUIN, P.111, 2008). 
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E assim, extrapola-se a ironia que pode ser utilizada como fonte de reflexão e de 

incertezas para assim construir novos conhecimentos utilizando então o sarcasmo, que 

humilha e provoca danos bastante traumáticos e prejudiciais aos sujeitos envolvidos 

bem como ao processo educacional. 

  

CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Por fim, na  intenção de refletir sobre questões que podem dificultar as relações 

dentro do ambiente escolar e com consequências para toda a sociedade, como é o caso 

da violência que desenha-se de diversas maneiras, este artigo se desenvolveu com 

intuito de, a partir de questionamentos apresentados no Livro do autor Zuin, procurar 

compreender como a violência, que resulta em muitos casos em agressões físicas e 

chegam a ser expostas nas redes sociais, são em alguns casos construídas através da 

substituição da Ironia que leva a reflexão e ao jogo dialético pelo Sarcasmo que expõe 

o outro ao ridículo diante dos seus pares. 

A obra de Zuin tem um trajeto histórico que demonstra como a Ironia presente 

nos discursos socráticos e a sua característica dialética encaminha o outro a reflexão, 

sendo uma demonstração de que o diálogo é enriquecedor dentro da vivência humana 

e com o auxílio da internet pode ser potencializado experiências que contribuam para 

uma sociedade verdadeiramente evoluída com respeito as multiplicidades de 

pensamentos e diversidades de existências ao invés de propagar danos causados pelo 

sarcasmos pedagógico. 

Portanto, o artigo não tinha como pretensão apresentar soluções para a 

problemática da violência escolar e sim, como exposto anteriormente, seu principal 

intuito era o de refletir sobre a violência que apresenta-se das mais diversas formas no 

ambiente escolar, para que possamos buscar entender esse fenômeno e assim um dia 

tentar romper com esse círculo vicioso que prejudica não somente o processo de ensino 

e aprendizagem, mas principalmente as relações humanas. 
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O TWITTER E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA PRODUÇÃO DE 

MICRONARRATIVAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Leudson da Silva Coelho (UFMA)111 

Tamara Cristina Bastos Santos (UFMA)112 

 

RESUMO: Este trabalho possui o objetivo de analisar as contribuições do Twitter para a 

produção de micronarrativas no ensino fundamental nas séries iniciais do 5º e 6º ano. A 

relevância desta pesquisa está na análise empírica dos novos gêneros digitais e, em destaque, o 

Twitter como configuração dos desafios na produção de textos, demonstrando a necessidade 

de mudanças de paradigmas em relação ao trabalho de gêneros textuais na escola. E isso, antes 

de mais nada, parte do entendimento da materialização dos textos nas situações comunicativas 

ocorrer por meio dos gêneros textuais.  

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros digitais; Twitter; Micronarrativas; Ensino fundamental; 

Ciberespaço.  

 

ABSTRACT: This work aims to analyze contributions from Twitter on the production of 

micronarratives in elementary education, on the initial grades of the 5th and 6th grades. The 

relevance of this research is in the empirical analysis of the new digital genres and, in particular, 

Twitter as a configuration of challenges in textual production, demonstrating the need of 

paradigm changes in relation to the practice of textual genres in school. First of all, this comes 

from the understanding of  texts' embodiment in communicative situations which occurs 

through the textual genres. 

KEYWORDS: Digital genres; Twitter; Micronarratives; Elementary School; Cyberspace.  

 

1 Considerações Iniciais  

 

O século XXI, marcado pela difusão de tecnologias digitais nas relações humanas é, sem 

dúvidas, interesse das diferentes formas de domínios de produção do conhecimento. Este novo 

momento é caracterizado pelas novas formas de comunicações midiáticas, principalmente no 

ciberespaço, seja de forma direta ou indireta pela efervescência dos novos gêneros digitais. Toda 

a comunicação humana é realizada por meio de gêneros, seja escrito, oral e, agora, os digitais.  

Os gêneros textuais têm passado por transformações com o advento nas novas formas 

de comunicação no ciberespaço. A partir disso, surgem os novos gêneros digitais com bases em 

gêneros já existentes em circulação na sociedade. Isso é o fenômeno conhecido de 

 
111 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Maranhão. E-mail: 

leudsoncoelho@gmail.com  
112 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do 

Maranhão. E-mail: tamaracristina255@yahoo.com.br 

mailto:leudsoncoelho@gmail.com


 

 

497 

“transmutação” de acordo com Bakhtin, ou seja, o surgimento de novos gêneros com suas 

características complexas, os quais surgem dos gêneros primários com características 

semelhantes ao domínio discursivo que o incorporou. Os gêneros digitais surgem da 

necessidade sociocomunicativas dos interlocutores no ciberespaço. 

Propomos a materialização das micronarrativas nas situações comunicativas da língua 

real, em uso e funcionamento por meio do gênero digital Twitter. Utilizamos como aporte 

teórico as noções teóricas de gêneros discursivos, fundamentado nos trabalhos de Bakhtin 

(2010) e Marcuschi (2002, 2008 e 2010).  

A relevância deste trabalho está na análise dos novos gêneros digitais e, em destaque, o 

Twitter como configuração dos desafios na produção de textos no ensino de língua portuguesa 

a alunos das séries iniciais do ensino fundamental 5º e 6º ano, demonstrando a necessidade 

mudanças de paradigmas em relação ao trabalho de gêneros textuais na escola. E isso, antes de 

tudo, parte do entendimento da materialização dos textos nas situações comunicativas ocorrer 

por meio de gêneros textuais.  

O trabalho está organizado em três seções, além das considerações iniciais e finais, com 

as seguintes temáticas: a princípio, mostramos a concepção teórica de gêneros discursivos; na 

segunda os gêneros no espaço digital e, em proeminência, o Twitter; e por último, uma proposta 

de micronarrativas no gênero digital.  

 

2. Gêneros discursivos  

 

Os gêneros discursivos, de acordo com Bakhtin (2010), são tipos relativamente estáveis 

de enunciados, constituídos conforme sua temática, estrutura e estilo. A comunicação humana 

é realizada por dos gêneros discursivos, isto é, destes tipos relativamente estáveis porque são, 

antes de tudo, a concretização dos enunciados. As diferentes atividades humanas são 

organizadas e realizadas por meio dos gêneros discursivos existentes. Conforme Bakhtin (2010, 

p. 261):  

 

o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só 

por seu conteúdo e pelo estilo de linguagem (...) mas por sua construção 

composicional. 

  

 

Marcuschi (2002), compreende os gêneros como eventos textuais altamente maleáveis, 

dinâmicos e plásticos, que surgem de acordo com a necessidade e ações socioculturais e na 

próxima relação com as novas tecnologias, que permitem o aparecimento de outros gêneros e, 

assim, nas novas formas de comunicação, seja na oralidade ou na escrita. Entre os novos gêneros 

que estão circulando, principalmente, envolvidos nas diferentes atividades do homem estão os 
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blogs, e-mails, videoaulas, aplicativos de relacionamento, entre outros. Os gêneros são, assim, 

constituídos a partir da relação sociocultural em que nascem e se desenvolvem.  

Os gêneros são, portanto, resultado de interações entre os diferentes usuários da língua, 

observando-se as condições de produção, as formas estilísticas com o intuito de obter 

determinados efeitos, a comunidade discursiva em que está inserido, etc. Bakhtin (2010, p. 266), 

ainda, salienta que:  

 

Uma determinada função (científica, técnica, publicística, oficial, 

cotidiana) e determinadas condições de comunicação discursiva, 

específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, 

determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 

composicionais relativamente estáveis.  

 

 

A partir disso, aparecem os novos gêneros diante das necessidades sociocomunicativas, 

bem como possuem relação intrínseca com as tecnologias emergentes. É no espaço digital que 

acontece a explosão de novos ou evolução dos gêneros, possibilitando outras formas de 

interação, tanto na oralidade como na escrita. Os meios de comunicação existentes permitiram 

outras formas de interação humana, isto é, a partir de bases já existentes.  

Os gêneros podem, ainda, com base dos postulados de Bakhtin (2010) serem definidos 

em primários e secundários. O primeiro diz respeito às atividades cotidianas da linguagem, tais 

como: bilhetes, comentários, lista de compras, contas de água, luz e diálogos; o segundo 

compreende que por meio das características dos textos, certamente, são regulados pela escrita 

e, por isso, fazem uso mais institucional da linguagem, entre eles: romance, contos, sentenças 

judiciais, artigos, os quais, portanto, não possuem a maleabilidade dos primários. Dito isso, a 

diferença entre os primários e secundários parte da compreensão que esta condição é 

necessária para análise no que diz respeito à noção complexa e sutil do enunciado e alcançaria 

seus aspectos necessários.  

Em síntese, a concepção bakhtiniana de gênero, isto é, enunciados estilísticos, temáticos 

e composicionais relativamente estáveis têm maior relevância porque os gêneros são, de fato, 

“relativamente estáveis”, pois não são estáveis e sim dinâmicos, plásticos, etc. Por fim, não há 

limites para o aparecimento de novos gêneros a partir de gêneros já existentes porque estão 

relacionados diretamente aos propósitos sociocomunicativos das relações sociais.  

 

3. Os gêneros no espaço digital  

 

Conforme Marcuschi (2010), com a difusão dos meios de comunicação “ a internet é uma 

espécie de protótipo de novas formas de comportamento comunicativo” e, assim, conforme o 

linguista, o comportamento comunicativo no espaço digital está relacionado à escrita, “pois a 

tecnologia depende totalmente da escrita”. Os gêneros no espaço digital possuem como base 

a escrita. Acerca disso, Petermann (2011, p. 01), diz que “ a democratização do acesso à internet 
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tem gerado um fenômeno sem precedentes na história no que tange à interação entre sujeitos 

a partir de enunciados escritos”.  

Nesse espaço virtual, os indivíduos se deparam com novas formas linguísticas, formadas 

por gírias e jargões, possibilitando às mudanças na língua padrão e alterando as regras da 

gramática normativa em relação à ortografia e pontuação. O meio digital mudou as relações 

linguísticas e inovou, também, todo o contexto educacional, social e tecnológico.  

Para Tom Erickson (apud Marcuschi, 2008, p. 198), a relevância dos gêneros no 

ciberespaço é relevante porque “ a interação online tem o potencial de acelerar enormemente 

a evolução dos gêneros” porque leva em consideração o espaço tecnológico e as formas de 

como se desenvolve. O espaço digital determina uma participação ativa de interação. Para Galli 

(2010, p. 124):  

 

O espaço cibernético introduz o terceiro dispositivo, o “ Todos e Todos”, 

no qual não há distinção entre emissores e receptores, pois todas as 

partes em contato podem ocupar, concomitantemente, as duas 

posições, estabelecendo um novo tipo de interação. Pode-se dizer que 

a internet é um meio de comunicação que se enquadra no dispositivo 

“Todos e Todos”.  

 

De forma geral, a comunicação realizada no meio digital proporciona as diferentes 

interações e os gêneros que emergem nesse contexto. De acordo com Marcuschi (2008, p. 200), 

a relevância dos estudos gêneros textuais reside em quatro aspectos fundamentais: 

 

1 – são gêneros em franco desenvolvimento e fase de fixação com uso 

cada vez mais generalizado;   

2 – apresentam peculiaridades formais próprias, não obstante terem 

contrapartes em gêneros prévios;  

3 – oferecem a possibilidade de se rever alguns conceitos tradicionais a 

respeito da textualidade;  

4 – mudam sensivelmente nossa relação com a oralidade e a escrita, o 

que nos obriga a repensá-la. 

 

No que tange à escrita da linguagem no ciberespaço, Crystal (apud Marcuschi, 2005, p. 

19), aponta três características que devem ser observadas:  

 

(1) do ponto de vista dos usos da linguagem, temos uma pontuação 

minimalista, uma ortografia um tanto bizarra, abundância de siglas, 

abreviaturas nada convencionais, estruturas frasais pouco ortodoxas e 

uma escrita semialfabética; (2) do ponto de vista da natureza enunciativa 

dessa linguagem, integram-se mais semioses do que usualmente, tendo 

em vista a natureza do meio com participação mais intensa e menos 
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pessoal, surgindo a hiperpessoalidade; (3) do ponto de vista dos gêneros 

realizados, a Internet transmuta de maneira bastante complexa gêneros 

existentes, desenvolve alguns realmente novos e mescla vários outros.   

 

A escrita utilizada no ciberespaço aproxima-se da oralidade, principalmente, nos blogs, 

aplicativos de relacionamento e redes sociais. Os interlocutores ao fazerem uso da escrita digital 

poderão provocar, certamente, uma alteração na própria forma de escrever. Para Marcuschi 

(2005), a linguagem oral é mais suscetível às mudanças porque fazemos o uso frequente; em 

relação à escrita também sofrerá mudanças em razão do seu uso frequente. Há diferentes formas 

de escrita, ou seja, variações de grafias de acordo com o contexto de uso dessas escritas.  

A linguagem digital possui como principal característica as suas variações linguísticas, 

não possuindo revisão ou correções porque não há regras estabelecidas. Nas redes sociais, por 

exemplo, há um bom uso de abreviações, pois, então, servindo para aquele contexto de 

comunicação.  

Os gêneros do ciberespaço pelo uso da escrita digital têm relevância histórica, social e 

tecnológica, cujas formas textuais nessa escrita são maleáveis e, portanto, estão em mudanças 

e transformando as relações sociais no espaço digital.  

 

3.1 Gênero Twitter  

 

É uma rede social que possibilita aos usuários interagir com outros contatos, isto é, por 

meio de “Tweets” que são textos de até 140 caracteres. As atualizações são mostradas no perfil 

do usuário em tempo real e também enviadas a outros seguidores que tenham assinado para 

recebê-las. Foi desenvolvido em 2006113 e, hoje, é um espaço para divulgação de ações artísticas 

e comerciais devido a fácil comunicação porque uma única publicação pode alcançar milhões 

de usuários, além do diálogo imediato entre interlocutores.  

O Twitter possui como propósito comunicativo ir para além de ser apenas um “diário 

online” onde usuários descrevem e registram acontecimentos para que seus interlocutores 

tomem conhecimento. Possui a finalidade de ser um microblog que permite a circulação de 

infinitos textos em vários gêneros textuais. De acordo com Paparoto (2013, p. 40):  

 

Bilhetes, recados, registros de ordem diversa, máximas, ditados 

populares, citações, pensamentos vários, textos de natureza poética e, 

sobretudo, contos – sim, contos! (ou micro-contos), são realidade no 

ínfimo espaço desafiador do pensamento.  

 

O microblog devido às suas inúmeras funções sociocomunicativas permite que os 

interlocutores sigam outras alternativas de informações e, como consequência, também seja 

 
113 Criado por Jack Dorsey, Evan Willians e Biz Stone, após estes dois últimos saírem do Google. 
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seguidos, isto é, constitui-se uma forma de compartilhamento em relação às informações que 

circulam de forma automática pela rede.  

Com o advento das novas tecnologias, as mensagens rápidas, curtas e diretas 

possibilitaram ainda mais a interação entre os interlocutores. A organização restrita da 

quantidade de caracteres agradou pela funcionalidade, instantaneidade e rapidez e, assim, 

constituindo um paradigma nas interações comunicacionais. Essa troca de mensagens curtas 

por meio do microblog assemelha-se a gêneros anteriores já em circulação como SMS´s, bate-

papos, bilhetes, constituindo-se, claramente, uma transformação a partir de gêneros já 

existentes.  

 

4. Possibilidades e contribuições  

 

As possibilidades a serem exploradas dentro do gênero digital textual configura-se como 

a da escrita, a linguagem, e a produção controlada quanto a semântica textual, por ser um meio 

digital que permite a escrita em 140 caracteres. Caso o professor queira trabalhar esse tipo de 

gênero faz-se necessário em um dado primeiro momento conhecer os alunos e a 

contextualização deles no ciberespaço. Para isso, dividimos em quatro 

possibilidades/momentos e propostas a serem adotadas em sala de aula.  

Primeiro momento: Contextualização  

O professor pode iniciar com perguntas para observar o cenário de acesso dos alunos 

sobre a internet: Vocês conhecem ou utilizam a rede social Twitter? O que sabem sobre essa 

plataforma?  

Após esse tipo de pergunta, explanar sobre a história, função e características próprias 

desse tipo de rede para ambientar os alunos.  

Segundo momento: Inserção  

Incentivar os alunos a credenciarem/inscreverem uma conta no Twitter, ensinando o 

passo a passo e motivando-os a navegarem na internet com consciência e controle na missão 

direcionada.  

Terceiro Momento: Escrita  

Explicar aos alunos o que são micronarrativas, e os processos de escrita ensinando a 

escreverem em 140 caracteres de maneira sucinta e objetiva sobre crônicas, contos, por 

exemplo, de um personagem criado por eles. 

 Relevante o professor estipular uma sistematização semanal das publicações com os 

alunos, analisando a periodicidade das micronarrativas contadas e apresentar aos alunos a 

constituição narrativa de uma história com temática social escolhida por cada aluno.  

Quarto momento: Divulgação 

Após despertar a curiosidade, falando da história da plataforma, incentivando a 

ocupação deles no espaço virtual, e estimulando a escrita com poucas palavras, propomos a 

estratégia de divulgação ao final do semestre da disciplina competente das micronarrativas, em 

uma história por inteiro dos microcontos divulgados na rede durante o período que se trabalhou 

com esse recurso.  
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Para isso, um concurso literário de micronarrativas com base no que foi feito durante as 

aulas é interessante para despertar a disputa saudável, despertando a qualidade dos trabalhos 

produzidos pelos alunos.  

Abaixo, construímos uma tabela para tornar nítida os processos de criação proposta 

neste trabalho para os alunos do ensino fundamental trabalhando com as micronarrativas na 

plataforma digital Twitter.  

Explanamos o que cada momento/ação pode despertar nos alunos e contribuir com o 

aprendizado.  

 

Primeiro 

momento 

Segundo 

momento 

Terceiro momento Quarto momento 

Contextualização 

histórica: situa os 

alunos e constrói 

os cenários sobre a 

plataforma. 

Inserção: 

possibilita a 

interação, 

navegação no 

espaço, e 

ambientação 

do 

ciberespaço. 

Escrita: estimula o 

desenvolvimento e os 

familiariza com a 

escrita; possibilita a 

pensar em poucas 

palavras, tornar menos 

redundante o conto; 

desperta a criação para 

uma história; torna-os 

críticos. 

Divulgação: Os 

programa para a 

organização e 

qualificação de um 

futuro trabalho que 

poderá ser 

apresentado para um 

certo tipo de público. 

 

5 Considerações Finais  

As micronarrativas são formadas no gênero textual Twitter que pode ser uma excelente 

plataforma de estímulo à produção textual por meio de pequenas narrativas produzidas pelos 

próprios alunos. A partir dessa proposta os alunos desenvolvem a prática da escrita, o poder de 

síntese e a consciência do que poderá ser produzido na rede através de um possível 

planejamento de conteúdo para potencializar a plataforma como um recurso didático para o 

ensino.  

Outra possibilidade é o fomento à leitura, preocupação e revisão com a escrita a partir 

do processo textual desenvolvido. Despertando a qualidade dos microcontos na postagem em 

redes desses conteúdos. Ou seja, o recurso quando de sua aplicação pode evidenciar o viés 

cognitivo, social e afetivo dos alunos por meio da interação, proximidade e conhecimento da 

plataforma, possibilitando aos alunos o senso de autoria e responsabilidade social e cidadã 

sobre o que pensam e publicam.  

Assim, os gêneros que circulam no ciberespaço podem ser utilizados como ferramentas 

didáticas na produção de textos na educação básica e, assim, contribuindo para o ensino-

aprendizagem dos alunos por meio de suas práticas sociais, ativação de conhecimentos prévios 

e a ambientação no espaço digital.  

E por fim, as atividades de leitura e produção textual sistematicamente organizadas 

possuem como propósito a reflexão sobre a língua e compreensão dos gêneros discursivos, 
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partindo da teoria bakhtiniana, observando as características de tema, estilo e estrutura do 

gênero  em estudo para posteriormente leva-los a produção textual.   
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RESUMO: Canva.com é uma ferramenta de edição online que permite a elaboração de textos 

em diversos formatos. Possibilita, inclusive o uso de imagens variadas como fotografias, gráficos 

e desenhos. Nessa perspectiva, este trabalho teve como objetivo identificar e analisar os tipos 

de representações gráficas produzidas por meio da ferramenta Canva.com por licenciandas em 

Ciências Biológicas sobre conteúdos do tema Evolução. Na identificação do tipo utilizou-se o 

referencial que sistematiza as imagens em: ilustrações, diagramas visuais diagramas verbais e 

representações quantitativas.      A utilização da ferramenta Canva.com proporcionou a 

elaboração de diferentes tipos de representações gráficas, a citar: desenhos, ilustração, 

diagrama e esquema, e o uso de recursos variados como forma de contribuir nas explicações 

dos conteúdos abordados nas imagens. De maneira geral, enfatiza-se que a escolha das 

imagens deve ser realizada com cautela, uma vez que pode auxiliar na desconstrução da ideia 

de evolução linear ou contribuir para perpetuação de erros conceituais sobre Evolução.  

Palavras-chave: Canva; Ensino de Biologia; imagem; representação gráfica; ferramenta 

 
ABSTRACT: Canva.com is an online editing tool that allows the preparation of texts in several 

formats. It allows the use of varied images such as photographs, graphics and drawings. In this 

perspective, this work had as objective to identify and analyze the types of graphic 

representations produced through the Canva.com tool by future teacher in Biological Sciences 

on contents of the theme Evolution. In the identification of the type was used the reference that 

systematizes the images in: illustrations, diagrams visual diagrams and quantitative 

representations. The use of the tool Canva.com provided the preparation of different types of 

graphic representations, to mention: drawings, illustration, diagram and scheme, and the use of 

varied resources as a way of contributing to the explanations of the contents covered in the 

images. In general, it is emphasized that the choice of images should be made with caution, 

since it can help in the deconstruction of the idea of linear evolution or contribute to the 

perpetuation of conceptual errors about Evolution. 

Keywords: Canva; Biology teaching; Images; Graphical representation; tool.  

 

 



 

 

505 

INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias digitais presentes no dia a dia provocam mudanças estruturais no modo 

de vida da população e nas relações estabelecidas entre as pessoas (TEIXEIRA, 2014). De acordo 

com Santana, Pinto e Costa (2015) a tecnologiadigital possibilita que qualquer pessoa torne-se 

autora e colaboradora de  material divulgado globalmente devido as  interfaces da web.  

A ferramenta de design online Canva.com é um exemplo que  permite a criação e 

publicação de materiais digitais diversos. A sua fundação ocorreu no ano de 2012 por Melanie 

Perkins. Para utilizar a ferramenta, é necessário que o usuário primeiramente crie uma conta e 

em seguida poderá optar pela versão gratuita ou paga.  

 Em sequência é realizada a escolher do perfil de usuário (professor, estudante, pessoal, 

pequena empresa, empresa de grande porte ou organização beneficente). Essa escolha do perfil 

serve para que sejam recomendados designs de acordo com os objetivos dos usuários. O uso 

pode ser individual ou também pode ser montada uma equipe para colaborar na elaboração 

dos designs, caso o usuário queira montar uma equipe, basta incluir os e-mails dos membros.  

Com recursos de edição de textos e imagens disponíveis, os usuários podem criar 

anuários, apresentações, banners, cartazes, cartões, capas de CD, livro e revista, certificados, 

convites, currículos, documentos, etiquetas, infográficos, logotipos, menus, panfletos, planos de 

aula, posts para redes sociais e outras mídias.   

Pela variedade de perfis de usuários e tipos de edições, é possível identificar que a 

ferramenta Canva.com pode ser utilizada em diferentes situações e finalidades. Em uma situação 

didática os alunos do ensino médio utilizaram a ferramenta para a produção de infográficos e 

afirmam que a escolha foi realizada devido à grande quantidade de formatos, configurações 

disponíveis e também pelo fácil manuseio (BOTTENTUIT; MENDES; SILVA, 2017).  

 Chimainski (2018) salienta que, em situações de ensino, o uso do Canva.com pode 

proporcionar diferentes atividades relacionadas a leitura e a escrita e também pode auxiliar na 

persuasão visual, que é constituída de elementos fundamentais que os alunos precisam 

compreender.  

Em relação aos aspectos visuais disponibilizados pela ferramenta, podem ser utilizadas 

imagens, ilustrações, formas e também a produção de outras imagens, como gráficos e 

ilustrações. As imagens correspondem às representações gráficas e se constituem como 

artefatos visuais elaborados com o objetivo de expressar informações (ENGELHARDT, 2002). No 

contexto escolar, o uso de representações gráficas pode possibilitar que sejam utilizadas com 

diferentes objetivos: explicar, visualizar, ilustrar, esclarecer, informar, resumir, transmitir, mediar, 

elucidar, apresentar e dar percepções, instruir, etc. (PETTERSSON, 1998).  

 Em relação ao ensino de Biologia Tsui e Treagust (2012) afirmam que é caracterizada 

como uma disciplina que tem por objetivo estudar os organismos vivos desde a perspectiva 

molecular e celular até os organismos como um todo, em grupos e populações. Em processos 

biológicos não é possível que sejam visíveis a olho nu e para isso são utilizadas representações 

gráficas na compreensão dos conteúdos. No que se refere ao ensino de Evolução, foco desta 

pesquisa, Alberti e Castanho (2014) identificam que o uso de imagens como os cladogramas 
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que são um tipo de diagrama técnico pode possibilitar a visualização da classificação biológica 

e a diversificação evolutiva dos caracteres. 

 Quando as tecnologias digitais de comunicação e informação são disseminadas 

socialmente, promovem modificações nas formações e atribuições profissionais, na forma como 

trabalham, informam-se, se comunicam e vivem cotidianamente. Para Lobo e Maia (2015) é 

inegável que as ferramentas tecnológicas são importantes em situações de ensino, e as 

discussões atuais devem estar centradas em debater de que maneira elas podem ser utilizadas 

de acordo com os objetivos pedagógicos. Portanto, o objetivo deste artigo consistiu em 

identificar e analisar os tipos de representações gráficas produzidas por meio da ferramenta 

Canva.com por licenciandas em Ciências Biológicas sobre  conteúdos do tema Evolução.  

 

METODOLOGIA 

 Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa que é caracterizada pela “obtenção 

de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

enfatiza mais o processo do que o produto” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 13). Quanto a tipologia de 

pesquisa, corresponde a um estudo de caso. Para Yin (2001) esse tipo de investigação científica 

pode contribuir para a compreensão de processos sociais, visto que tem por objetivo explorar 

e investigar de forma detalhada e em profundidade uma realidade.  

 Esta investigação ocorreu com oito alunas de licenciatura em Ciências Biológicas na 

disciplina Tópicos Especiais em Educação, que corresponde a uma disciplina eletiva do curso de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão, Cidade Universitária Dom Delgado.  

 No planejamento do cronograma da disciplina foi incluída uma aula sobre a temática 

Representações Gráficas sobre Evolução, em que foram discutidos os referenciais teóricos sobre 

o assunto, exemplos de tipos de representações em livros didáticos sobre a temática Evolução.  

 Em seguida foram realizados três momentos de atividades. No primeiro momento foi 

ocorreu uma oficina sobre a ferramenta Canva.com, com a explicação de algumas possibilidades 

de produções e foram tiradas algumas dúvidas. No segundo momento, cada aluna escolheu 

uma representação gráfica sobre qualquer assunto de Evolução que poderia ser utilizada em 

aula para o público do Ensino Fundamental, e em seguida foi solicitado que fizessem alguma 

intervenção nessa imagem tornando-a apta ao público alvo em questão. 

 Em seguida, no terceiro momento, foi solicitado que as aulas elaborassem uma 

representação gráfica sobre algum conceito ou processo sobre Evolução para os alunos do 

Ensino Médio, incluindo para qual ano poderia ser utilizado, qual conceito ou processo e o (s) 

objetivo (os) ao utilizar essa imagem e incluir as estratégias didáticas que poderiam ser 

utilizadas.  

 Para a identificação dos tipos das representações gráficas produzidas pelas 

alunas, utilizamos como referencial López-Manjón e Postigo (2014). Segundo esses 

autores, as representações gráficas podem ser categorizadas como ilustrações 

(fotografias, ultrassom, radiografias e desenhos); diagramas visuais (diagramas de 
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estrutura e processo); diagramas verbais (mapa conceitual, tabelas, quadros e 

esquemas) e representações quantitativas (tabelas e gráficos).  

Todas as alunas participantes da pesquisa concordaram e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) produzido pelas pesquisadoras que continha 

informações sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As alunas produziram um total de dez representações gráficas, oito elaboradas 

individualmente (correspondente a segunda etapa da atividade- intervenção) e duas em grupo 

(correspondente a terceira etapa da atividade- produção). Identificamos alguns tipos de 

representações gráficas produzidas pelas licenciandas para tratar de conceitos e ou processos 

sobre Evolução, a citar: desenhos, diagrama de processo e esquema.  

          A figura 1 corresponde a uma representação do tipo desenho. Serve para ilustrar aspectos 

do conceito de Evolução, evidenciando algumas diferenças entre os organismos representados. 

Como podemos identificar a seguir: 

    

 
Figura 1 - Representação gráfica do tipo desenho 

 

O desenho é acompanhado da utilização de símbolos matemáticos (sinal de igualdade 

e diferença) para explicar sobre o conceito de Evolução.  O uso desses símbolos nos permite 

inferir que Evolução corresponde a mudanças que ocorrem ao longo de gerações e não é 

sinônimo de melhorias. Essa proposta de abordagem do conteúdo pode ajudar a desmistificar 

a ideia de progresso, apontada por Santos e Calor (2007) como uma das principais dificuldades 

dos professores e alunos ao tratarem sobre os conteúdos de Evolução. Para ajudar a superar 

essa dificuldade e possibilitar a compreensão de que a Evolução prioritariamente não envolve 

melhoria, Valença e Falcão (2012) sugerem discussões de variabilidade genética em organismos 
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como bactérias, uma vez que a existência delas em diferentes ambientes é evidenciada há 

milhões de anos.  

A compreensão da figura 2 é possível a partir da interpretação da expressão (Expectativa 

X Realidade), que é considerada um meme amplamente divulgado nas redes sociais: 

 

 
Figura 2 - Representação gráfica híbrida (ilustração e diagrama de processo -árvore filogenética). 

 

O conceito de meme foi cunhado por Richard Dawkins (1976), em que baseado em uma 

perspectiva evolucionista, ele compara a evolução cultural com a genética, assim o termo 

“meme” corresponde ao “gene”, que se perpetua por meio das pessoas (replicadores). Para 

Recuero (2007) a partir das interações sociais e nas escolhas da população é que há a 

propagação dos memes.   

A compreensão desse meme (Expectativa x Realidade) é fundamental para inferir que a 

evolução pode ser explicada de outra forma com o auxílio de uma árvore filogenética, em que 

apresenta a ideia da existência de vários organismos nessa relação de evolução, em que há o 
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compartilhamento de um ancestral comum.  Dependendo da maneira em que o professor utilize 

essa representação, pode ajudar a problematizar o uso da primeira ilustração (expectativa) no 

ensino de Evolução, pois ela isoladamente perpetua a ideia de linearidade.  

          Observamos também a presença de símbolos comuns da comunicação das redes sociais 

na (Figura 2). Em que podemos identificar três ícones: primeiro em vermelho (ícone warning - 

alerta/aviso), o segundo em verde (check mark - verificação) e o terceiro em laranja (light bulp 

- ideia). De acordo com Moro (2016) esses ícones visuais são pictogramas que correspondem a 

um conjunto de símbolos gráficos e formam um sistema de sinalização e comunicação. Para que 

haja compreensão dos pictogramas deve-se considerar a cultura em que o sujeito está inserido, 

a experiência com a comunicação virtual e os preceitos pessoais. Portanto, o uso desses ícones 

(warning, check mark e light bulp) pode ajudar na compreensão da representação pela grande 

maioria dos alunos, pois são uns dos pictogramas mais conhecidos e amplamente utilizados em 

softwares e aplicativos.  

O uso de imagens na produção das representações gráficas pode contribuir para a 

construção de erros conceituais, como pudemos identificar em algumas representações 

produzidas pelas futuras professoras. Dentre esses exemplos, destacamos o uso da imagem do 

pescoço da girafa sendo utilizada em associação às teorias da evolutivas. O uso dessa imagem 

deve ser questionado, pois conforme Berllini (2006) na obra Filosofia Zoológica, Lamarck 

apresentou a ideia de mutação e para isso descreveu vários animais e entre eles a girafa. Ainda 

de acordo com o autor a citação em relação a girafa nos trabalhos de Lamarck não teve a 

importância que os livros didáticos enfatizam, e o uso acaba por reforçar a ideia de Evolução 

como um progresso.  

          Em relação ao texto original da obra Origem das Espécies (1859) de Darwin, há apenas 

menção sobre a cauda da girafa e não ao seu pescoço. Segundo Roque (2003) a importância do 

comprimento do pescoço da girafa é para a utilização em disputas entre os machos e também 

possibilidade de observação do predador e não para a alternativa de alimentar-se das folhas 

nas copas das árvores.  

          Na figura 3 a imagem do pescoço é utilizada para explicar duas teorias evolutivas: 

Lamarckismo e Darwinismo:  
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Figura 3 – Representação do tipo desenho 

          

           Esta imagem muito utilizada ao tratar sobre Evolução põe em xeque os verdadeiros 

postulados sobre as teorias evolutivas, pois as imagens e as informações textuais apresentam 

informações equivocadas a respeito das teorias evolutivas.  

          Foram produzidas duas representações gráficas em grupo, correspondendo a atividade 

do terceiro momento. Essas representações são direcionadas ao Ensino Médio e as futuras 

professoras informaram sobre qual conteúdo ou processo se trata, o objetivo e as estratégias 

didáticas para o uso com os alunos.  
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          O grupo A produziu uma representação identificada por elas como esquema ilustrativo, 

tratando sobre o processo de fossilização com o objetivo de que os alunos sejam capazes de: 

conhecer o processo de fossilização; relacionar este processo com o papel evolutivo dos fósseis 

e reconhecer a importância dos fósseis como evidência evolutiva. A figura 4 corresponde a 

representação elaborada pelo grupo A:  

 

Figura 4 -  Representação gráfica do tipo esquema 

 

 A figura 4 corresponde a um esquema, apresentando relações entre os conteúdos 

conceituais dispostos em caixas e o uso de elementos gráficos por meio de setas transmite a 

ideia de sequência entre as etapas do processo de fossilização.  

          Nesta imagem chamamos a atenção para a linguagem utilizada, em que o uso da palavra 

“petrificada” simplifica a explicação sobre essa etapa, uma vez que é direcionada ao Ensino 

Médio, poderia ser substituída por “permineralização” que consiste no processo de 

preenchimento dos troncos de árvores e poros de ossos de organismos por mineirais (ZUCON, 

2011).  
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 O grupo B produziu uma representação identifica como desenho, tratando sobre o 

conceito de Deriva Genética, com o objetivo de que os alunos sejam capazes de: visualizar e 

identificar a deriva genética como um dos fatores evolutivos.  A imagem a seguir (Figura 5) foi 

a representação gráfica elaborada pelo grupo B:  

 

Figura 5 - Representação gráfica do tipo Desenho 

 

          Na figura 5 o desenho ilustra aspectos do conceito de Deriva Genética, enfatizando que 

com o terremoto uma das espécies foi dizimada. No entanto, a partir da leitura da legenda 

elaborada pelas licenciandas, não é possível distinguir entre os bovinos brancos e bovinos 

pretos, pois ambos possuem as duas cores. O uso das cores nas representações e sua 

especificação na legenda é importante para que o interlocutor compreenda a representação. De 

acordo com Padovani (2012) no processo de elaboração de representações gráficas, é preciso 

revisar o conteúdo em cada nova modificação, a fim de evitar a transmissão de informações 

equivocadas. Nesse contexto, a construção da legenda também deve seguir esse preceito.  
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          Em relação a legenda e ao conceito de Deriva Genética, é necessário que ela seja 

reelaborada, embora o termo “sorte” esteja entre aspas, deixa de lado o acaso que está 

mencionado na imagem. O conceito de Deriva Genética é considerado por alguns professores 

como sendo o mais difícil para o estudante entender (MOURA; SANTANA, 2012), portanto, é 

necessário cautela na elaboração.  

          O uso da ferramenta Canva.com possibilitou a elaboração de diferentes tipos de 

representações gráficas, com a utilização de vários recursos para auxiliar nas explicações dos 

conteúdos abordados nas imagens. De maneira geral, a produção de representações gráfica 

requer o planejamento que considere para além dos recursos gráficos, como também o domínio 

do conteúdo que será abordado. Padovani (2012) ressalta que a elaboração de uma 

reapresentação gráfica pode fazer pensar mais do que a produção de um resumo sobre a 

mesma temática.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

          Este estudo revela dados pertinentes, a partir dos quais podem ser propostas discussões 

para o Ensino de Ciências e Biologia. O primeiro aspecto é quanto ao uso da ferramenta 

Canva.com como uma alternativa eficaz para a produção de diferentes produtos visuais como: 

cartazes, panfletos, slides e outros que podem ser utilizados em situações de ensino. 

          Outra característica é que o uso da ferramenta em diferentes momentos pelas futuras 

professoras possibilitou a construção de imagens cada vez mais elaboradas e com mais recursos 

gráficos. Destacamos, portanto, que a aprendizagem por meio de ferramentas digitais deve ser 

processual, dando tempo para que o aluno se familiarize e produza trabalhos com mais 

autonomia.  

          Outro aspecto diz respeito aos recursos visuais como ícones, símbolos e setas disponíveis 

pela ferramenta, pois são importantes na interpretação das representações. Inclusive o 

conhecimento sobre um meme específico da internet também é fundamental para a 

compreensão de uma delas. De maneira geral, os simbolismos e as particularidade da cultura 

digital são elementos que devem ser considerados ao propor atividades como essas. 

          Em suma, a escolha das imagens para a produção de representações gráficas sobre 

Evolução deve ser feita de forma cuidadosa, pois dependendo da forma de uso, podem ajudar 

a desmistificar a ideia de evolução linear ou contribuir para propagação de erros conceituais 

sobre Evolução.  
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PERCEPÇÕES DE GRADUANDOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM  

MATEMÁTICA ACERCA DE UMA EXPERIÊNCIA COM A METODOLOGIA 

SALA DE AULA INVERTIDA NA DISCIPLINA DE CÁLCULO I. 

 

Cícero Nachtigall114 

Rozane da Silveira Alves115 

Resumo: O presente trabalho visa apresentar os resultados parciais de uma pesquisa realizada 

na Universidade Federal de Pelotas, ao longo de 2019/1, que buscou identificar as percepções 

de graduandas do curso de Licenciatura em Matemática em relação à adoção da metodologia 

Sala de Aula Invertida em uma disciplina de Cálculo I. A pesquisa procurou identificar em quais 

aspectos a adoção da abordagem impactou a formação acadêmica dos mesmos, de acordo com 

as suas próprias percepções. A metodologia Sala de Aula Invertida vem sendo adotada em 

diversas instituições de ensino, em diversos níveis, contextos e países. Nesta abordagem, a 

instrução pedagógica básica é disponibilizada para a turma, de forma antecipada ao encontro 

presencial, geralmente na forma de uma vídeoaula, e o horário que seria destinado à introdução 

do novo conteúdo a ser estudado é utilizado para esclarecer dúvidas, desenvolver atividades 

práticas e/ou aprofundar os assuntos previamente acessados pelos alunos. 

Palavras-chave: Sala de Aula Invertida; Ensino e aprendizagem de matemática; Ensino híbrido; 

Formação do professores, Cálculo diferencial. 

 

Abstract: This paper aims to present the partial results of a research conducted at the Federal 

University of Pelotas, during 2019/1, which sought to identify the perceptions of undergraduate 

students of the Degree in Mathematics in relation to the adoption of the Inverted Classroom in 

a discipline of Calculus I. The research sought to identify in which aspects the adoption of the 

approach impacted the academic formation of the same, according to their own perceptions. 

The Inverted Classroom methodology has been adopted in several educational institutions, at 

different levels, contexts and countries. In this approach, the basic pedagogical instruction is 

made available to the class, in advance of the face-to-face meeting, generally in the form of a 

videotape, and the timetable for the introduction of the new content to be studied is used to 

clarify doubts, and / or to deepen the subjects previously accessed by the students. 

Keywords: Inverted Classroom; Mathematics teaching and learning; Hybrid teaching; Teacher 

training, Differential calculus. 
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A qualidade da formação inicial de professores e professoras configura, 

freqüentemente, entre uma das principais bandeiras levantadas nos mais diversos 

espaços de discussão sobre educação, como condição indispensável para qualificar a 

educação básica. 

As universidades, neste contexto, exercem protagonismo no processo de formação 

inicial e imagina-se, portanto, que surjam delas algumas propostas inovadoras que 

possam contribuir para qualificação dos estudantes de licenciatura, em diferentes 

perspectivas. Entre outras iniciativas, espera-se que estas ofereçam espaços 

qualificados para discussões e reflexões acerca de temáticas relevantes à formação de 

professores e oportunizem aos estudantes experiências variadas ao longo de suas 

formações. 

Tardif (2010) destaca quatro tipos de saberes docentes: os saberes da formação 

profissional; os saberes disciplinares; os saberes curriculares e os saberes experienciais. 

Particularmente, os saberes da formação profissional referem-se ao conjunto dos 

saberes e conhecimentos pedagógicos relacionados às técnicas e métodos de ensino 

transmitidos aos professores ao longo do seu processo de formação inicial ou 

continuada. 

Embora a formação inicial do professor, como o próprio nome diz, representa o 

começo da formação docente, há de se observar que esta formação iniciou bem antes 

do ingresso deste no curso de graduação, pois o futuro professor já vem observando e 

interagindo com os seus mestres, desde a educação básica. Acrescenta-se assim, 

também como tarefa das instituições formadoras dos futuros professores, o 

compromisso de oferecer aos graduandos a possibilidade de refletir sobre as suas 

concepções trazidas da escola básica, acerca da profissão docente. 

Nesta perspectiva, Gauthier (2006) destaca os saberes disciplinares, curriculares, 

das ciências da educação, da tradição pedagógica, experiênciais e da ação pedagógica 

como partes de um reservatório de saberes. Em particular, os saberes da tradição 

pedagógica referem-se às representações que cada docente elabora, ao longo de sua 

trajetória estudantil e mesmo antes de ingressar no curso de formação inicial, em 

relação aos processos de ensino e aprendizagem e à sua própria atuação profissional. 

 Neste sentido, a adoção de diferentes abordagens pedagógicas em disciplinas de 

licenciatura, especialmente àquelas que utilizam recursos tecnológicos, tornam-se uma 

potencial alternativa para que os futuros professores possam experimentar possibilidades e 

agregar elementos importantes na constituição dos saberes necessários para a sua futura 

atuação profissional. 

 A metodologia Sala de Aula Invertida vem sendo adotada em instituições de ensino, em 

diversos níveis, contextos e países. Nesta abordagem, a instrução pedagógica básica é 

disponibilizada para a turma de forma antecipada ao encontro presencial, e o tempo que seria 
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destinado à introdução do novo conteúdo a ser estudado é utilizado para esclarecer dúvidas, 

desenvolver atividades práticas e/ou aprofundar os assuntos previamente acessados pelos 

alunos. 

Este trabalho apresenta uma investigação relizada com graduandos do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pelotas, localizada no Sul do Rio Grande 

do Sul. Durante o semestre 2019/1, os sujeitos desta pesquisa encontravam-se matriculadas em 

uma turma da disciplina de Cálculo I na qual o professor responsável, que também é um dos 

autores desta pesquisa, adotou a metodologia Sala de Aula Invertida. Tendo em vista que boa 

parte dos referidos estudantes demonstrou grande interesse pela abordagem adotada, alguns 

inclusieve realizando pesquisas bibliográficas acerca do tema, o ministrante da disciplina 

interessou-se em investigar quais implicações a adoção da nova metodologia poderia trazer 

para a formação das mesmas. Neste contexto, elaborou o problema da pesquisa que delineou 

este trabalho: em quais aspectos a experiência com a metodologia Sala de Aula Invertida, 

adotada na disciplina de Cálculo I, impactou as formações acadêmicas destes futuros 

professores de matemática, de acordo com as percepções dos mesmos? 

 A próxima seção é dedicada à fundamentação teórica do trabalho. 

 

Fundamentação Teórica 
A Sala de Aula Invertida 

As implicações que as novas tecnologias acarretam para o o cotidiano da sociedade 

moderna são imensuráveis. As gerações que hoje integram escolas e universidades estão 

inseridas em uma realidade bastante distinta daquela vivenciada pelos seus pais e mestres, 

enquanto estudantes nas décadas passadas. Boa parte dos estudantes da geração atual cresceu 

acessando diversas informações, adquirindo e por vezes até mesmo produzindo conteúdos na 

internet. 

O conhecimento, que antes se concentrava quase que exclusivamente no contexto 

escolar e acadêmico, mais especificamente na figura do professor, agora pode ser acessado em 

tempo real com apenas um “clique”, através de dispositivos móveis, por meio da internet, 

estabelecendo novas relações dos estudantes com o conhecimento. Conforme salienta Bacich, 

Tanzi Neto e Trevisani (2015),  
 

Crianças e jovens estão cada vez mais conectados às tecnologias digitais, 

configurando-se como uma geração que estabelece novas relações com o 

conhecimento e que, portanto, requer que transformações aconteçam na 

escola.  (BACICH, NETO, et al., 2015, p. 47) 
 

Dentre os principais indicativos destas novas relações que os jovens estabelecem com o 

conhecimento estão os sites de busca. Plenamente agregados ao dia a dia dos estudantes, eles 

abarcam informações cada vez mais completas e confiáveis, combinadas a sofisticadas 

ferramentas de busca que proporcionam rapidez na apresentação dos resultados da pesquisa 

realizada. Da mesma forma, os videos pedagógicos disponíveis na internet, gratuítos e cada vez 

mais atrativos representam, frequentemente, uma alternativa potencialmente eficiente para 



 

 

519 

estudantes que buscam adquirir novos conhecimentos ou mesmo complementar a 

aprendizagem em algum conteúdo específico pouco explorado em sala de aula.  

A facilidade de comunicação entre professores e estudantes, e também entre os próprios 

alunos, proporcionada por aplicativos de trocas de mensagens de texto, voz e vídeo, em tempo 

real, também representam uma revolução no sistema de comunicação, com implicações no 

contexto educacional. 

Ao contrário do que ocorria há poucos anos, não se faz mais necessário, 

obrigatoriamente, a utilização de um computador para responder um e-mail, assistir uma 

vídeoaula ou utilizar um software matemático. Todas estas facilidades cabem hoje “na palma da 

mão”, especialmente com o advento dos smartphones. Caberá ao sistema educacional como 

um todo, cada vez mais, investir na agregação das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação – TDIC à educação formal e nesta perspectiva optar, sempre que possível, por 

abordagens que utilizem ferramentas simples, móveis, portáteis, acessíveis e de baixo custo, que 

os estudantes tenham acesso no seu cotidiano. 

Contudo, algumas práticas enraizadas em algumas concepções pedagógicas parecem 

resistir a este processo evolutivo. As longas aulas expositivas, geralmente caracterizadas pelo 

baixo nível de interação entre alunos e professores e, especialmente, entre os próprios 

estudantes, ainda estão presentes em grande parte do ambiente universitário, especialmente 

em disciplinas de Matemática. 

Nesta abordagem, o professor chega na sala de aula e, por um longo período de tempo 

(muitas vezes, mais de uma hora), apresenta vários conceitos à turma. 

Mesmo que parte da turma procure, num primeiro momento, acompanhar a exposição, 

fazer anotações e compreender o máximo possível, é provável que o nível de concentração já 

se mostre comprometido depois da primeira meia hora de aula. Mesmo assim a aula prossegue, 

em um ritmo padronizado, como numa linha de produção de uma indústria. 

O que está implícito, nesta abordagem, é a concepção de que todos os estudantes 

aprendem da mesma forma e no mesmo ritmo. 

Ao final da aula, o professor sugere uma relação de exercícios e/ou outras atividades a 

serem desenvolvidas pelos alunos, a tradicional “tarefa para casa”.  

A partir daí os alunos precisarão, longe do professor e provavelmente isolados entre si, 

aplicar os novos conhecimentos para desenvolver as atividades propostas pelo professor.  

Pondera-se que, mesmo sendo o professor extremamente didático e acessível ao 

comunicar os conceitos durante a exposição em sala de aula, seria impossível que este 

conseguisse ministrar o conteúdo no ritmo individual de aprendizagem de cada estudante, 

personalizando assim a sua explanação a cada aluno. Enquanto uns necessitariam de uma 

retomada da explicação, possivelmente por mais de uma vez, outros estariam um estágio 

cognitivo que lhes permitiria compreender os novos conceitos mais rapidamente. 

Neste modelo, em que o encontro presencial é utilizado apenas para exposição, sem 

protagonismo do estudante, o professor atua como detentor do conhecimento e o estudante 

como receptor passivo, submisso e dependente do seu mestre, que se encontra no centro de 

processo. 



 

 

520 

Certamente, algumas oportunidades preciosas de aprendizagem foram perdidas neste 

processo, a começar pela diminuta interação professor/aluno e aluno/aluno ao longo deste 

percurso. Soma-se a isto a impossibilidade de o estudante assistir novamente a aula – ou pelo 

menos algumas passagens importantes da mesma – posteriormente, caso não tenha 

compreendido totalmente algum ponto da explicação do professor. 

Embora esta abordagem ainda encontre-se bastante presente no ensino, em particular 

no ensino universitário, várias instituições e/ou docentes têm buscado – individualmente ou 

coletivamente – alternativas para que o estudante possa assumir o protagonismo do seu 

processo de ensino e aprendizagem. 

A “inversão”, proposta pela abordagem Sala de Aula Invertida, consiste basicamente em 

inverter a ordem dos processos tradicionalmente estabelecidos nas práticas educativas, que 

prevêem a apresentação dos conteúdos em sala de aula, presencialmente pelo professor à 

turma, e num segundo momento, fora da sala de aula, a resolução de exercícios e 

desenvolvimento de outras atividades.  

Na Sala de Aula Invertida, os conteúdos básicos são apresentados antecipadamente ao 

encontro presencial, por meio de vídeos, textos e/ou outros recursos para que, desta forma, o 

encontro presencial seja utilizado para realizar as atividades que antes (na modalidade 

tradicional) o estudante desenvolveria fora da sala de aula, possivelmente de forma individual e 

sem interação com o professor e demais alunos. 

Bacich (2015) destaca que, na perspectiva da sala de aula invertida,  

[...] a teoria é estudada em casa, no formato on-line, e o espaço da sala de aula 

é utilizado para discussões, resolução de atividades, entre outras propostas. O 

que seria feito em classe (explicação do conteúdo) agora é feito em casa, e o 

que era feito em casa (aplicação, atividades sobre o conteúdo) agora é feito em 

sala de aula.  (BACICH, NETO, et al., 2015, p. 56) 
  

 

A abordagem proposta pela Sala de Aula Invertida caracteriza-se, assim, como uma 

proposta híbrida de ensino, que visa integrar ferramentas típicas do ensino on-line ao ensino 

presencial. O ensino híbido estaria relacionado, assim, à mistura, mescla, junção das 

modalidades de ensino presencial e à distância. Além disso, considera o fato de que existem 

diferentes formas de aprender, cada um em seu próprio ritmo. 
 

A expressão ensino híbrido está enraizada em uma ideia de educação híbrida, 

em que não existe uma única forma de aprender e na qual a aprendizagem é 

um processo contínuo, que ocorre de diferentes formas, em diferentes espaços.  

(BACICH, NETO, et al., 2015, p. 52) 
  

 

Horn e Staker (2015) apresentam uma definição de ensino híbrido, que busca ser ao 

mesmo tempo o mais precisa e ampla possível. 
 

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um estudante 

aprende, pelo menos em parte, por meio de aprendizagem on-line, sobre o 

qual tem algum controle em relação ao tempo, ao lugar, ao caminho e/ou ritmo 
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e, pelo menos em parte, em um local físico, supervisionado, longe de casa. 

(HORN e STAKER, 2015, p. 34) 
 

Salienta-se, neste contexto, que o ensino on-line oferece qualidades extremamente 

importantes, no processo de ensino e aprendizagem, tais como a possibilidade de o aluno 

estudar na hora, local e ritmo mais adequado às suas preferências ou necessidades, 

proporcionando maior personalização do ensino e fomentando a autonomia do discente.  

O ensino presencial, por sua vez, possibilita maior interação social entre aluno/aluno e 

aluno/professor, oportunizando o feedback imediato e o apoio individualizado, ao mesmo 

tempo que facilita a partilha de experiências e colaboração entre pares. 

Corrobora-se com Moran (2015) na compreensão de que o espaço da sala de aula não 

é, nem será, nem nunca foi a única circunstância em que é possível gerar conhecimento, 

aprendizagem ou mesmo ensino. Há uma multiplicidade de formas, espaços, tempos e 

circunstâncias para se ensinar e aprender, seja em atividades individuais ou em grupo, seja na 

escola ou em qualquer outro local. 

Neste contexto, Moran (2018) classifica a abordagem da sala de aula invertida como uma 

estratégia ativa e híbrida. 
 

A sala de aula invertida é uma estratégia ativa e um modelo híbrido, que otimiza 

o tempo da aprendizagem e do professor. O conhecimento básico fica a cargo 

do aluno – com curadoria do professor – e os estágios mais avançados tem 

interferência do professor e também um forte componente grupal.  (BACICH e 

MORAN, 2018, p. 13) 
 

 

Mattar (2017) reforça que não há novidade na proposta de inverter as atividades 

tradicionalmente desempenhadas em sala de aula e fora dela, antecipando os conteúdos a 

serem trabalhados presencialmente com a turma, em agumas disciplinas. Pelo contrário, esta 

prática é amplamente utilizada na área de ciências humanas e em cursos de pós-graduação. 

Porém, “nas disciplinas da área de exatas essa metodologia não é tão comum assim.”  (MATTAR, 

2017, p.31) 

Neste mesmo sentido, Valente (2018) observa que esta abordagem não é nova em 

algumas áreas do conhecimento. 
 

A abordagem da sala de aula invertida não deve ser novidade para professores 

de algumas disciplinas, nomeadamente no âmbito das ciências humanas. 

Nessas disciplinas, em geral, os alunos lêem e estudam o material sobre 

literatura ou filosofia antes da aula e, em classe, os temas estudados são 

discutidos. A dificuldade da inversão ocorre especialmente em disciplinas das 

ciências exatas, nas quais a sala de aula é utilizada para passar o conhecimento 

já acumulado.  (VALENTE, 2018, p. 30) 
 

 A próxima seção destaca os aspectos metodológicos da pesquisa. 

 

Metodologia 
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Ao longo do primeiro semestre letivo de 2019, adotou-se a metodologia Sala de Aula 

Invertida em uma turma da disciplina de cálculo I do Curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel, na qual o autor desta pesquisa se encontrava 

ministrante. A referida turma era composta por nove estudantes, todos do curso de Licenciatura 

em Matemática. 

No primeiro dia de aula o professor apresentou a proposta de adoção da metodologia Sala 

de Aula Invertida para a turma e os estudantes aceitaram participar da experiência. 

Uma das alunas da turma criou um grupo no aplicativo whatsapp no qual foram 

disponibilizados os conteúdos de cada aula invertida.  

Os principais meios utilizados para antecipar os conteúdos das aulas foram materiais 

escritos, geralmente seções do livro texto que eram designadas com pelo menos dois dias de 

antecedência em relação ao encontro presencial, além de videos pedagógicos gravados pelo 

pesquisador e enviados aos estudantes, via link do YOUTUBE. 

Com o intuito de responder à pergunta que motivou a pesquisa, adotou-se, como 

instrumentos de coleta de dados, o médodo de observação participante ao longo das aulas e a 

aplicação de um questionário. 

Segundo Marconi e Lakatos (2018b), a observação permite ao pesquisador uma inserção 

efetiva no campo de pesquisa, além de possibilitar um olhar crítico do observador para aspectos 

que possivelmente se encontram não plenamente compreendidos pelos sujeitos da pesquisa. 

A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 

objetivos sobre os quais os indivíduos não tem consciência, mas que orientam 

seu comportamento. Desempenha papel importante no contexto da 

descoberta e obriga o investigador a um contato mais direto com a realidade. 

É o ponto de partida para a investigação social.  (MARCONI e LAKATOS, 2018b, 

p. 83) 
 

Segundo Marconi e Lakatos (2018b, p. 86), a observação participante consiste “na 

participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, 

confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que está estudando e 

participa das atividades normais deste.” 

Yin (2016) destaca a importância da atividade de observação participante em pesquisas 

qualitativas, mesmo que sejam utilizadas também outras fontes de coleta de dados, como 

questionários por exemplo. 

Gil (2018b) define questionário como 

[...] a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 

aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.” (GIL, 2018b, p. 

121) 
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Para Flick (2013), a padronização proporcionada pelos questionários é um aspecto 

importante a ser considerado pelo pesquisador, mas isto não significa que todas as perguntas 

devam ter opções predeterminadas de respostas. 
 

Uma das características dos questionários é a sua extensiva padronização. Os 

pesquisadores vão determinar a formulação e a sequenciação das perguntas e 

das possíveis respostas. Às vezes, também são incluídas algumas questões de 

texto aberto ou livre, às quais os respondentes podem responder com suas 

próprias palavras.  (FLICK, 2013, p. 110) 
 

Nesta pesquisa, optou-se por elaborar um questionário com 12 (doze) perguntas 

abertas, com o objetivo de proporcionar maior liberdade para resposta aos sujeitos da pesquisa. 

O questionário foi elaborado e disponibilizado aos estudantes, de forma on-line, e as respostas 

foram anônimas. 

As observações foram utilizados na perspectiva de identificar mudanças nas posturas 

dos estudantes em sala de aula e os questionários tiveram como principal objetivo avaliar a 

metodologia adotada, e investigar se a experiência com esta metodologia impactou, de 

alguma forma, a formação dos graduandos respondentes, futuros professores de Matemática, 

na percepção das mesmas. 

Em sala de aula, observou-se diversas situações nos encontros presenciais nas quais se 

pode identificar uma mudança de postura dos discentes, tais como mais autonomia do 

estudante em relação á aprendizagem, diversas situações de colaboração entre pares e maior 

possibilidade de personalização do ensino, especialmente devido a possibilidade de feedback 

imedianto em relação ás atividades propostas. A postura da turma, nos encontros presenciais, 

indicou uma boa assimilação e aceitação em relação à abordagem proposta. 

Iniciou-se a aplicação dos questionário na segunda metade do semestre com três alunas 

voluntárias. As respostas dessas alunas foram analisadas e apresentadas nos resultados deste 

texto. Ainda estão sendo aplicados os questionários aos demais alunos da turma, sendo que 

alguns destes solicitaram que o professor/pesquisador voltasse a trabalhar com a metodologia 

antiga por julgarem que o método da aula invertida exige maior tempo de estudo embora 

declarem que a metodologia da Sala de Aula Invertida facilite o aprendizado.  

Diante desta situação o pesquisador optou por aplicar os demais questionários ao término 

da disciplina, pois permitiria aos alunos compararem seus resultados com duas diferentes 

abordagens e dessa forma teriam uma maior clareza ao opinarem sobre as mudanças que 

ocorreram na sua formação. 

Com base nas respostas apresentadas no questionário aplicado aos três sujeitos da 

pesquisa, constatou-se que nenhum destes estudantes tinha qualquer conhecimento sobre a 

metodologia Sala de Aula Invertida antes desta experiência realizada na disicplina de Cálculo I. 

Observou-se nas respostas que os participantes foram unânimes em declarar que a metodologia 

tradicionalmente utilizada na disciplina de cálculo, caracterizada por aulas expositivas e listas de 

exercícios para serem resolvidos em casa, não é a melhor forma de aprender matemática e que 

a metodologia Sala de Aula Invertida proporcionou melhores condições de aprendizagem. 
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Quanto a abordagem, esta pesquisa se classifica como qualitativa, de natureza aplicada. 

Quanto aos objetivos, classifica-se como exploratória e quanto aos procedimentos, como um 

estudo de caso. 

 

Descrição e Análise dos Dados 
A seguir, destacadam-se alguns aspectos identificados nas respostas e que estavam 

relacionadas diretamente ao objetivo da pesquisa. 

Quando perguntadas se preferiram aula na metodologia tradicional expositiva ou a 

metodologia da sala de aula invertida as três respondentes declararam que preferiram a 

metodologia Sala de Aula Invertida. Dentre as justificativas, destacaram que a abordagem 

adotada propiciou melhor utilização do tempo nos encontros presenciais, tendo em vista que 

nesta proposta de aula o tempo é utilizado para resolver exercícios e verificar o aprendizado on-

line. A autonomia e o protagonismo discente também foi percebdida pelos estudantes 

participantes, uma vez que, segundo eles, como destaca uma das estudantes, chamada nesta 

pesquisa por Aluna A1: “Prefiro a metodologia da sala de aula invertida, porque percebi que a 

aprendizagem melhorou muito pelo fato de que eu mesma estudava por conta e buscava o 

conhecimento por conta própria, muita vezes na metodologia tradicional, esperamos que parta 

do professor o conteúdo e a explicação e a metodologia ativa faz com que aprendemos a ter 

mais autonomia.” 

Quando perguntados se esta experiência com a metodologia Sala de Aula Invertida, na 

disciplina de Cálculo I, impactou de alguma forma na sua formação como professor de 

Matemática, os respondentes responderam que sim. Destacaram, dentre as justificativas para tal 

percepção, declararam que a metodologia modificou a forma de compreender o espaço das 

sala de aula, além de despertar para outras tantas possibilidades de abordagem diferentes da 

expositive tradicional. A autonomia do discente novamente foi destacada por uma das das 

estudantes, chamada nesta pesquisa por Aluna A2: “Com toda certeza, vi que tenho bem mais 

capacidade de compreender do que achava que tinha, sendo que me despertou mais interesse 

em fazer isso em outras disciplinas, e também que posso buscar mais dos meus futuros alunos, 

porque eles não precisam de um professor para tudo, eles tem capacidade de aprender 

sozinhos.” 

 Todas as respondentes declararam que adotariam a metodologia Sala de Aula 

Invertida em suas turmas, depois de formadas, e que que na percepção delas esta 

abordagem se mostra mais adequada para as próximas gerações de estudantes.  

As participantes da pequisa sugeriram que a metodologia fosse adotada em outras 

disciplinas do curso. 

 

Considerações Finais 

Com base nesta pesquisa, foi possível constatar que a adoção de outras 

metodologias de ensino, especialmente às que utilizam recursos tecnológicos 
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amplamente difundidos entre as novas gerações, podem representar novas 

possibilidades e potencializar o processo educativo, proporcionando alternativas para 

que os estudantes possam assumir maior protagonismo em relação ao seu processo 

de ensino e aprendizagem. 

Observou-se também que algumas mudanças em disciplinas de graduação, 

mesmo que em disciplinas da área básica, como é o caso de disciplinas de cálculo 

para o curso de licenciatura em matemática, podem colaborar poditivamente em 

outras perspectivas, inclusive contribuindo significativamente na formação didática e 

pedagógica dos futuros professores. 

Com base nas respostas, observou-se que as estudantes participantes identificaram 

vários aspectos importantes relacionados à autonomia e a melhoras no aprendizado e que a 

abordagem diferenciada representou um acréscimo em suas respectivas formações. 
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RESUMO: Biodiversidade e Cultura são temas bastante discutidos nos dias atuais. Discutir sobre 

diversidade biológica e cultural, bem como suas relações se faz importante no contexto da 

formação de professores. A Educação para a Biodiversidade inclui a relação dos elementos que 

compõem a Biodiversidade e Cultura, como povos, sociedades ou comunidades tradicionais e 

seus saberes associados ao uso sustentável e à conservação. Diante dos avanços tecnológicos 

na atualidade, uma reflexão sobre a importância da tecnologia na prática pedagógica é 

necessária nos cursos de formação de professores, especialmente nos cursos de formação de 

professores de Biologia. A plataforma “Observatório da Educação para a Biodiversidade” é uma 

plataforma em formato web 2.0 que busca contribuir com esse processo formativo, com o 

compartilhamento de narrativas digitais como recursos educacionais abertos (REA), entendendo 

a importância da compreensão das tecnologias digitais em rede como estruturantes de novas 

práticas comunicacionais, de formação e aprendizagem, visando à democratização do acesso a 

informações. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo identificar as contribuições de 

uma plataforma web 2.0 para a formação de professores de Biologia no contexto da Educação 

para a Biodiversidade. 

Palavras-chave: Plataformas digitais; Biodiversidade; Cultura; Formação de Professores; 

Biologia. 

 

ABSTRACT: Biodiversity and Culture are highly discussed themes today. Discussing about 

biological and cultural diversity, as well as their relations to each other, is important in the 

context of teacher training. Education for Biodiversity includes the relation between the 

compounding elements of Biodiversity and Culture, such as peoples, societies, or traditional 

communities and their knowledges associated to sustainable use and conservation. Given the 

technological advances of present time, a reflection about the importance of technology in 

pedagogical practices is necessary during teacher training courses, especially for Biology 

teachers training courses. The “Observatório da Educação para a Biodiversidade” (Education 

Observatory for Biodiversity) is Web 2.0 platform which aims to contribute to such formative 

process by sharing digital narratives as open educational resources (OER), understanding the 
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importance of comprehending digital network technologies as structuring principals for new 

communicational, formative, and learning  practices, aiming to democratize the access to 

information. Thus, the objective of this work was to identify the contributions of a Web 2.0 

platform to a Biology teaching training course in the context of Education for Biodiversity. 

 

Keywords: Digital platforms; Biodiversity; Culture; Teacher training; Biology. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Devido ao seu caráter polissémico, o termo Biodiversidade pode ser visto como 

controverso e mal definido, todavia, o conhecimento ao seu respeito, bem como os aspectos 

relacionados à conservação e preservação são imprescindíveis, uma vez que sua perda se torna 

cada vez maior frente aos processos de desenvolvimento da sociedade atual. Essa constatação 

tem implicações para o campo educacional, constituindo um desafio para educadores conhecer 

os diversos níveis e sentidos referentes ao termo no decorrer do processo de ensino-

aprendizagem e correlacioná-lo aos valores econômicos, sociais, políticos e culturais (OLIVEIRA, 

2010).  

Para tanto, é necessário que a escola, enquanto ambiente plural e heterogêneo 

reconheça e valorize as inúmeras culturas existentes em seu contexto e na sua constituição 

(VEIGA-NETO, 2003). A educação intercultural no Ensino de Biologia e de seus conceitos centrais, 

como o Biodiversidade, deve partir do reconhecimento da coexistência de diferentes grupos e 

olhares que interagem no ambiente escolar. Logo, a Educação para a Biodiversidade deve levar 

em consideração tais aspectos a fim de se ampliar as propostas e práticas no sentido de 

reconhecer as necessidades específicas da localidade onde se está inserido (MARANDINO; 

OLIVEIRA, 2010).  

Diante disso, alguns questionamentos podem surgir no contexto de formação inicial 

de professores, como: Os licenciandos de Biologia levam em consideração a perspectiva 

intercultural no processo de ensino da Biodiversidade? A interculturalidade pode contribuir para 

o ensino e a aprendizagem dessa temática? Quais são as concepções dos licenciandos de 

Biologia sobre Biodiversidade e como eles às perpassam do processo de ensino? Os licenciandos 

conseguem relacionar aspectos culturais de sua realidade com o ensino da Biodiversidade 

Esses questionamentos pretendem ser respondidos por meio de pesquisas que 

levem em conta as diversidades culturais e biológicas das diferentes regiões do país, 

disponibilizadas em narrativas digitais em plataformas digitais web 2.0, como Recurso 

Educacional Aberto, de fácil acesso, democratizando o conhecimento e compartilhando 

informações a fim de contribuir com o processo de formação inicial de professores de Ciências 

e Biologia.  Como afirma Medeiros e Medeiros (2018): 

 

[..] as plataformas digitais tem sido algo bastante significativo, oferecendo às 

pessoas a possibilidade de buscar conhecimentos de forma mais rápida, 



 

 

529 

prazerosa e mais barata (em alguns casos de forma gratuita). Os avanços 

tecnológicos tem gerado grandes expectativas sobre os impactos que tais 

desenvolvimentos podem proporcionar para a vida em sociedade, ampliando 

inclusive a possibilidade de criar novas metodologias que tornem o ensino 

criativo e atrativo para alunos e professores. (Medeiros e Medeiros, 2018, p. 10) 

 

 

METODOLOGIA 

A plataforma digital faz parte do projeto intitulado “Observatório da Educação para a 

Biodiversidade – PROFBD”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico/CNPq. A plataforma corresponde a uma proposta interinstitucional de pesquisa 

que busca investigar o processo de formação inicial de professores de Ciências/Biologia e sua 

relação com a Educação para a Biodiversidade. A equipe que compõe a rede é formada por seis 

IES, sendo elas: a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). Os materiais elaborados por esse projeto serão disponibilizados como Recurso 

Educacional Aberto (REA) na plataforma digital web 2.0 “Observatório da Educação para a 

Biodiversidade”, com a finalidade de disseminar e integralizar informações que estão 

relacionados à Biodiversidade em diferentes regiões do Brasil. O projeto está em andamento, e 

as instituições das várias regiões que fazem parte dele alimentam essa plataforma, para poder 

assim, dar conta das diversas perspectivas em relação às diversidades biológicas e culturais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A drástica redução da Biodiversidade em níveis globais e a ampliação do conceito para 

uma dimensão cultural promovem debates importantes no contexto das dimensões políticas, 

sociais, econômicas e históricas e que compõe as próprias características das sociedades 

humanas. Assim, a biodiversidade torna-se mais que um conceito escolarizado, mas um 

contexto sociocultural que compõe identidades e permite o reconhecimento da alteridade a 

partir da realidade objetiva que materializa uma forma de ser/estar no mundo e dá sentido aos 

territórios culturais.  Em tempos de crise ambiental e busca por modelos de conservação que 

apontem a dita sustentabilidade, perpassa pelo reconhecimento de si e do mundo como 

aspectos não dicotômicos e relevantes para o contexto de formação no âmbito dos processos 

educativos. 

Assim, o produto deste trabalho coletivo é a construção de uma plataforma digital em 

web 2.0 de livre acesso para professores, em formação inicial e em serviço, sobre narrativas 

digitais produzidas por licenciandos e professores formadores, que envolvam conhecimento 

científico em diálogos com conhecimentos tradicionais próprios dos territórios culturais em que 

estão inseridos. A referida plataforma no modelo dos Recursos Educacionais Abertos (REAs) 

possibilita que objetos de aprendizagem, propostas, relatos de experiências com enfoque 

intercultural sejam disponibilizados gratuitamente para a possiblidade de fomentar o debate 

sobre a formação de professores sensíveis à diversidade cultural. 
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O grupo trabalha em uma fase de identificação e análise das percepções e concepções 

de licenciandos sobre diversidade cultural no contexto de ensino e aprendizagem de ciências.  

Os materiais didáticos digitais estão sendo produzidos com o desafio de estabelecer diálogo 

entre a biodiversidade local e aspectos culturais do território em articulações com conceitos 

científicos escolares. Além disso, os licenciandos devem disponibilizar o material no formato das 

"narrativas digitais" que posteriormente será objeto de análise dos pesquisadores participantes 

da rede de trabalho. 

Nessa perspectiva se faz importante a possibilidade de uma formação inicial de 

professores de Ciências/Biologia que valorize as questões culturais e as relacionem com a 

diversidade biológica, e que as informações produzidas a partir de tal formação seja 

compartilhada a fim de contribuir com outros processos formativos. Para Almeida (2017) a 

natureza e a cultura possuem uma intrínseca relação, onde uma ensina e aprende com a outra, 

formando um diálogo com outros saberes. Esse modelo de formação inicial de professores 

reconhece o posicionamento dos sujeitos frente a questões voltadas à consciência das 

diferenças culturais, juntamente com a problematização das contradições que surgem dentro 

do cenário atual, como recurso pedagógico para a tomada de consciência e superação do 

discurso colonial e da ciência como conhecimento hegemônico. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho teve como objetivo principal apresentar a plataforma digital web 2.0 

“Observatório da Educação para a Biodiversidade” e suas contribuições no contexto da 

formação de professores de Biologia. Percebe-se a relevância dessa proposta de trabalho a fim 

de reunir informações sobre questões culturais e sua relação com a Biodiversidade nas 

diferentes regiões do país, possibilitando o acesso gratuito e rápido dessas informações, 

contribuindo com o processo de formação inicial e continuada.  

Nessa perspectiva, observa-se a importância do uso de ferramentas alternativas que 

possam melhorar o ensino/aprendizagem e democratização do acesso à informação, tendo em 

vista a grande deficiência de materiais didáticos e de apoio para alunos e professores que 

abordem sobre Biodiversidade levando em conta a região na qual o sujeito está inserido e suas 

características culturais.  
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RESUMO: Para utilizarmos as novas tecnologias de informação e comunicação na educação é 

necessário repensar o ensino tradicional. Motivar os aprendizes nem sempre é tarefa trivial, 

ainda mais quando se trata de tecnologia. Visando contribuir para essa discussão, este trabalho 

traz a proposta de um Projeto de Aprendizagem interdisciplinar nas áreas de Inglês, Ciências e 

Informática, baseado nas experiências obtidas nos trabalhos de campo desenvolvidos por 

estudantes de uma escola pública municipal da cidade de Vitória/ES. Softwares educacionais 

foram escolhidos para promover autoria, cooperação e comunicação entre os envolvidos junto 

a teorias de aprendizagem que foram revistas para fundamentar as atividades realizadas. Os 

resultados obtidos foram satisfatórios revelando que o simples preparo dos docentes para o 

uso de novas tecnologias junto a suas atividades interdisciplinares tornou as aulas mais 

interativas e agradáveis para os estudantes. 

Palavras-chave: Aprendizagem Interdisciplinar; Projeto de Aprendizagem; Inglês; Ciências; 

Informática. 

 

Abstract. In order to use the new information and communication technologies in education it 

is needed to rethink the traditional teaching. It is not a trivial task motivating students, even 

more about using technology. Aiming to contribute to this discussion, this work brings a 

proposal of an interdisciplinary Learning Project embracing English, Science and Informatics 

based on experiences obtained in field researches developed by students of a public school in 

the city of Vitoria, ES. Some educational software were chosen to promote authorship, 

cooperation and communication among the learners along with learning theories that were 

revised so as to support the activities. The acquired results were very good showing that the 

preparation of teachers for applying new technologies into interdisciplinary activities makes 

classes more interactive and enjoyable for students. 

Keywords: Interdisciplanry Learning; Learning Project; English; Sciences; Computing. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Alunos chegando, professores em expectativa. Mais um dia rotineiro. O conteúdo das 

disciplinas não é cativante para os alunos. Eles têm dificuldade em compreender a práxis. 

Projetos, vídeo, piquenique literário, música, poesia, exposição de trabalhos, aula de campo; as 

atividades mais interessantes para os alunos ocorrem raramente. Enquanto isso, subutilizado, 

 
116 Mestre em Informática (PPGI/UFES). 



 

 

533 

um laboratório de informática com 20 computadores novos, quadro digital, internet banda 

larga, monitor especializado e softwares educativos recém-instalados. Aproximadamente 500 

alunos esperando, ávidos, para usá-lo. Na mesma cena, um conjunto de professores 

desinformados quanto ao potencial educativo do repositório instalado, e, por consequência, 

sem saber como, quando, para que e por que introduzir os recursos tecnológicos na prática 

pedagógica. 

O preparo sistemático dos docentes em tecnologias da informação e comunicação busca 

preencher uma lacuna no ensino tradicional originada pelo abismo entre uma sociedade 

cibernética em ininterrupta modernização e a escola centrada ainda, em quadro e livro, e, em 

algumas instâncias, aparelhos para reprodução de vídeo e som visando a construção do 

conhecimento. Por isso, a formação de professores em informática aplicada ao universo 

educacional objetiva prepará-los para a efetiva atuação no âmbito escolar, capacitando-os a 

incluir no cotidiano Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) que apoiem 

oportunidades de trocas, possibilidades de interações do estudante com o professor (Bernardi 

e Behar, 2004). É preciso, porém, atentar para o fato de que a tecnologia por si só não implica 

em ganhos significativos no aprendizado, fazendo-se necessário o apoio pedagógico para tal, 

que, neste trabalho, será visto com a realização de um Projeto de Aprendizagem (PA) Segundo 

Fagundes, Sato e Maçada (1999). 

As TICs são ferramentas em permanente reconstrução, o que exige do professor, atento 

à multiplicação da ciência, envolvimento em formação continuada tanto em tecnologia quanto 

em sua área específica [Amaral et. al., 2009]. Mais que isso, carece estudar as especificidades 

dos softwares educacionais disponíveis, primordialmente os de categoria livre, identificá-los e 

classificá-los com a finalidade de selecionar os que melhor suporte oferecem ao ensino-

aprendizagem em sua área de conhecimento. 

A escola contemporânea exige dos docentes o letramento digital, a familiarização com 

os instrumentos educacionais oferecidos num laboratório de informática na expectativa de 

inovar suas aulas, em consonância com a realidade do ensino público nacional, onde é 

necessária a utilização de softwares de cunho livre, como é o sistema operacional Linux. 

Neste contexto, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória adota em seus 

laboratórios de informática o Sistema Operacional Edubuntu, proveniente da distribuição 

Ubuntu, que possui como principais pacotes de softwares, os sistemas educativos. Desta forma, 

na rede pública municipal de ensino, os professores podem contar com a presença de 36 

laboratórios de Informática localizados em Centros de Educação Infantil (CMEIs) e 52 em Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), todos operando aplicativos livres. 

Visando aplicar essa variedade de recursos no planejamento de aulas genuinamente 

expressivas e contribuir para a inclusão digital no âmbito escolar, foi observado um 

envolvimento muito grande dos alunos num projeto de Horta Escolar. Após dialogar com outra 

professora responsável pelo projeto, foi proposto um projeto de aprendizagem 

inter/transdisciplinar, utilizando tecnologias da informação e comunicação para enriquecer esta 

experiência. 
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Neste artigo apresentaremos a proposta realizada em sala de aula, sua fundamentação 

teórica embasada num projeto de aprendizagem interdisciplinar, os métodos e recursos 

utilizados e os resultados obtidos com os trabalhos realizados até o presente momento. 

 

2. O PROJETO DE APRENDIZAGEM SOBRE A HORTA ESCOLAR 

Projetos de Aprendizagem fundamentados em experiências significativas para os alunos 

são oportunidades áureas para a construção do conhecimento. De acordo com Fialho (2010), o 

professor "[...] pode e deve valer-se das tecnologias da informação e comunicação no sentido 

de tornar o ato de aprender algo motivador, interessante, envolvente e lúdico". No 

estabelecimento de ensino em foco, através da horta escolar, os alunos vivenciam atividades 

que envolvem o plantio, o cuidado e a colheita de hortaliças, frutas e plantas medicinais. Além 

disso, experimentam a aplicação de algumas ervas com propriedades medicinais cientificamente 

comprovadas para aliviar sintomas de enfermidades comuns como gripe e resfriado; pesquisam 

o valor nutritivo de verduras e frutas e sua importância para a manutenção da saúde e têm o 

contato com a terra através do preparo do canteiro e da separação de mudas para o cultivo 

doméstico. Fora da escola, repassam o conhecimento adquirido aos familiares e amigos. 

O trabalho por projetos significa, também, transdisciplinaridade que é a integração das 

áreas de conhecimento - um processo de cooperação que visa a busca por uma nova 

compreensão da realidade a partir da articulação de componentes que ultrapassam as 

especificidades das áreas. É um canal que “potencializa a integração de diferentes áreas de 

conhecimento, assim como a integração de várias mídias e recursos, os quais permitem ao aluno 

expressar seu pensamento por meio de diferentes linguagens e formas de representação” 

segundo Prado (2003). 

A professora de inglês, observando o interesse e a participação dos alunos do 7º ano 

nas atividades da horta, que é monitorada pela professora de ciências, vislumbrou um cenário 

propício para a contextualização de atividades inter/transdisciplinares com a inclusão das TICs. 

Segundo Almeida (2010), “importante é que o professor tenha oportunidade de reconhecer as 

potencialidades pedagógicas das TICs e aí assim incorporá-las à sua prática”. 

As TICs apresentam opções interativas para a instrumentalização e o compartilhamento 

do saber, com suporte midiático para a organização, registro e interação criativa do aprendizado. 

O computador deve ser utilizado como um recurso para a realização de tarefas que despertem 

o interesse dos estudantes. Usar essas novas tecnologias como um meio de estabelecer uma 

relação com a realidade e, no caso de uma horta escolar, um meio de apresentar o trabalho 

realizado pelos estudantes às suas famílias e comunidade. 

A inserção do idioma inglês ocorreu de modo natural, considerando que a ambientação 

da horta escolar produziu ganchos para a inclusão digital atrelada à exploração linguística 

bilíngue, pois os alunos não só insistem em ter aulas no laboratório de informática, como fazem 

frequentes perguntas à professora de inglês com relação ao vocabulário e expressões 

relacionadas a sua vivência. 

Este panorama representa o cenário sobre o qual o PA foi fundamentado, cujo objetivo 

foi integrar as aulas de ciências, inglês e informática de forma interdisciplinar, possibilitando a 
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divulgação dos trabalhos e resultados encontrados a cada aula, na Internet. E que poderiam ser 

vistos e analisados, tantos pelos próprios colegas como pela comunidade na qual os estudantes 

encontram-se inseridos. O interesse dos alunos nas atividades educativas da horta escolar, a 

curiosidade pela língua inglesa, e o anseio de usarem os computadores encaminhou para a 

idealização desta iniciativa inter/transdiciplinar, demostrando, portanto, que o “[...] trabalho com 

projetos é a produção colaborativa de conhecimento” segundo Almeida e Prado (2008). 

 

2. O MÉTODO 

Subdividimos, para questões de simplificação, o trabalho em quatro etapas que são 

descritas neste capítulo. 

2.1 Seleção dos Aplicativos 

A primeira etapa correspondeu à escolha dos aplicativos que poderiam melhor promover 

a aprendizagem, de uma ou mais áreas do conhecimento, através de atividades 

interdisciplinares. 

Tendo em vista a diversidade de aplicativos disponibilizados pelo Edubuntu, foram 

selecionados pelos professores alguns que supostamente permitiriam a consecução das 

atividades de modo inter/transdisciplinar nas áreas em foco. Numa pré-seleção, cinco foram os 

selecionados: HagáQuê, EdiLim, JClic, Freemind e Scratch. O estudo buscou verificar a integração 

entre usabilidade e aprendizagem, de forma a atender aos objetivos propostos entre as áreas 

envolvidas no projeto. 

A descrição dos softwares escolhidos, bem como uma breve avaliação dos mesmos 

segundo critérios de avaliação de sistemas educacionais é mostrada mais a diante, quando 

tratarmos os recursos necessários para a realização do PA. 

 

2.2 Apresentação dos Aplicativos 

 

A segunda etapa correspondeu à apresentação dos aplicativos selecionados, aos 

estudantes. As ferramentas propostas correspondem a Objetos Virtuais de Aprendizagem, que 

são definidos por (Spinelli, 2007 apud Audino e Nascimento, 2010). 

Um objeto virtual de aprendizagem é um recurso digital reutilizável que auxilie na 

aprendizagem de algum conceito e, ao mesmo tempo, estimule o desenvolvimento de 

capacidades pessoais, como, por exemplo, imaginação e criatividade. (Spinelli, 2007 apud 

Audino e Nascimento, 2010). 

Sendo quase todos inteiramente desconhecidos aos alunos, se fez necessária a 

apresentação, de forma prática, da usabilidade dos softwares selecionados. O grande tema da 

horta escolar foi subdividido em sub-temas para estudo e compreensão de cada tópico, assim, 

cada aplicativo deve ser manipulado pelos alunos com o acompanhamento dos professores da 

áreas envolvidas. 

 

2.3 Suporte para a instrumentalização dos conhecimentos 
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A terceira etapa correspondeu ao suporte para a instrumentalizaça ̃o dos conhecimentos 

e ensaios vivenciados na horta escolar. 

Resumidamente, os professores das disciplinas envolvidas levaram o aluno a aprender 

como cultivar frutas, vegetais e ervas medicinais, como também a utilizar a tecnologia disponível 

para a consolidação e divulgação do aprendizado, isto em língua nativa e em inglês, abrangendo 

assim as áreas de ciências e inglês.  

 

2.4  Autoria 

Nesta etapa os estudantes, orientados por seus professores, foram autores do 

conhecimento ao realizarem, com auxilio das ferramentas propostas, as seguintes atividades:  

• Criação de histórias em quadrinhos (bilíngue) exprimindo fatos vivenciados nas visitas a 

horta escolar;  

• Criação de animações (bilíngue) que apresentam as experiências e conhecimentos 

adquiridos no trabalho com a horta escolar;  

• Criação de imagens que representam o universo da horta escolar;  

• Criação de um livro de receitas (bilíngue) - receitas preparadas pelos alunos ou pelas 

merendeiras da escola, com produtos colhidos na horta escolar; 

• Criação de um livro de histórias (bilíngue) contando as experiências marcantes 

proporcionadas pelo trabalho desenvolvido na horta escolar; 

• Criação de jogos (quebra-cabeça, caça-palavras, jogo da memória) contendo o conteúdo 

aprendido na disciplina de ciências.  

 

Os recursos que possibilitaram o desenvolvimento das etapas especificadas serão 

apresentados a seguir, junto aos demais recursos necessários para a elaboração do PA junto aos 

aprendizes. 

3. RECURSOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os recursos necessários para a realização do PA, 

descrevendo as peculiaridades de cada um. Para facilitar o entendimento, decidiu-se separá-los 

segundo as áreas envolvidas no projeto. 

3.1 Recursos de Informática  

 

Alguns dos recursos de informática utilizados já foram previamente citados, como os 

computadores da sala de informática e os softwares educacionais propostos na realização das 

atividades dos aprendizes. Estes constituíram como recursos tecnológicos do PA, que 

necessitaram acompanhamento do professor de Informática, cuja função foi manter o 

funcionamento da estrutura técnica do PA. Além destes, como recurso humano do projeto, o 

professor de Informática foi peça fundamental, responsável pelo andamento das atividades e 

mediação dos estudantes com as tecnologias utilizadas.  

Apresentamos abaixo a descrição dos softwares utilizados, bem como uma avaliação dos 

mesmos quanto a possibilidade de aplicação na educação. 
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HagáQuê: é um editor de histórias em quadrinhos (HQ), distribuído gratuitamente, que 

possibilita ao aluno criar a sua própria história. Possui um banco de imagens com os diversos 

componentes para a construção de uma história, como por exemplo: cenário, personagens, 

balões, entre vários recursos de ediça ̃o de imagens. 

EdiLim: é um ambiente para criaça ̃o de materiais educativos que suporta vários 

elementos multimídia, propiciando a interação de texto, som, vídeo e imagens. 

Jclic: é uma ferramenta para criação de atividades didádicas, que possibilita ao professor 

a criação de atividades baseando-se em pré-formatos, como: quebra-cabeças, jogos da 

memória, de completar palavras, de relacionar palavras e figuras, e outros, inserindo seu próprio 

conteúdo. 

FreeMind: é um programa que provê uma série de mapas conceituais (mind maps ou 

traduzindo literalmente, mapas de mente) - que são uma espécie de gráficos com distintos 

formatos para armazenar ideias e conceitos, em forma de informaça ̃o relacionada. Através desse 

aplicativo é possível criar diagramas com qualquer tipo de informação de uma maneira diferente 

e fácil de entender. 

Scratch: é um software que possibilita a obtenção de um conhecimento básico para 

mexer com programação. Com ele é possível criar animações, vídeos, jogos, músicas e arte. Por 

meio de uma interface visual, a programação é facilitada pela utilização de conexões de blocos, 

que correspondem a comandos. 

A avaliação resultou, portanto, na tabela abaixo. Nela definimos uma nota quantitativa 

atribuída a cada software educativo, segundo a conformidade com cada requisito, quanto ao 

atendimento ou não deste: [3] - sempre, [2] - muitas vezes, [1] - poucas vezes, [0] - nunca, [N] - 

não se aplica / não suporta o requisito:  

Requisitos/Softwares HagáQuê EdiLim JClic Freemind Scratch 

Apresentação N 0 3 3 3 

Consulta N 0 3 3 3 

Pergunta / Resposta N 1 3 N 1 

Tutor Inteligente N 0 3 N 1 

Construção 3 3 3 3 3 

Jogo N 2 3 N 3 

Simulação N 0 3 N 3 

Micromundo N 0 N N 3 

Programação N 2 2 N 3 

Comunicação N 1 3 3 3 

Cooperação N 1 3 2 1 

Presteza 3 1 3 3 3 

Agrupamentos 3 2 3 2 3 

Feedback Imediato 2 2 2 2 3 

Ações Explícitas 3 3 3 3 3 

Controle do Usuário 3 2 3 1 3 
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Consistência 3 2 3 3 3 

Significado 2 2 3 2 3 

Lembrar 3 3 3 3 3 

Entender 3 3 3 3 3 

Aplicar 3 3 3 3 3 

Analisar 3 3 3 3 3 

Avaliar 3 3 3 3 3 

Criar 3 3 3 3 3 

Tabela 1. Avaliação dos softwares selecionados. 

 

Esta avaliação será́ melhor comentada na análise dos resultados, onde analisamos se os 

softwares utilizados realmente contribuíram para a construção do conhecimento dos 

estudantes. 

3.2. Recursos de Ciências  

Os recursos da área de Ciências foram os que motivaram a realização deste trabalho, 

como descrito em nossa justificativa. O maior deles foi a horta escolar, onde são cultivadas várias 

ervas e plantas para estudo de suas propriedades. Deve-se ainda considerar o material didático 

produzido pelas crianças, Através do qual tiveram um primeiro momento com a teoria estudada, 

partindo assim para o computador. Como recurso humano de extrema importância, o professor 

de ciências teve grande responsabilidade em mediar o aprendizado de seus alunos, deixando-

os motivados com o projeto. Ainda como recursos humanos necessários, dispõem-se de 

pessoas que cuidem da horta na ausência dos estudantes, de forma a deixá-la sempre atrativa 

para os mesmos.  

3.3. Recursos de Inglês 

O principal recurso da área de inglês do PA foi justamente a mentora dele: a professora. 

Esta participou ativamente das atividades conjuntas com as demais áreas, além de ter trabalhado 

no aprendizado dos estudantes da língua inglesa. Contamos ainda com o material didático da 

matéria e as ferramentas tecnológicas previamente citadas que contribuíram como recursos 

desta área.  

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Ao selecionar sementes, calcular a quantidade a ser plantada, adubar o solo, semear e 

colher, os alunos aprendem por experimentos. Descobrem e comprovam métodos e técnicas 

para atingir os objetivos e buscam solução para superar desvios, como, por exemplo a não 

germinação de algumas sementes ou o declínio dos brotos. É um processo de associações e 

descobertas. Este nível intenso de interaça ̃o instiga a pesquisa, motivando o aluno a apropriar-

se de uma ciência adaptada a sua real necessidade, Através da práxis. Contempla ainda a 

afetividade como autora motivacional da função cognitiva, retratada nas manifestações de 

apreciação dos resultados.  

No decurso da produção de objetos de aprendizagem usando o inglês, os 

conhecimentos prévios permitem aos alunos planejar e antecipar resultados. O empenho 
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perseverante do aprendiz em concretizar um projeto digital o encaminhará ao enfrentamento 

de desafios antes desconhecidos e imprevisíveis. Estes estímulos não só nortearão a busca do 

saber para a instrumentalização dos softwares, mas também da língua inglesa, cujo vocabulário 

e expressões idiomáticas precisam ser adequadas ao contexto sociocultural das situações 

representadas. A continuidade deste ciclo conduz à reorganização das estruturas cognitivas 

resultando em aprendizado.  

Quanto aos softwares utilizados, percebemos dificuldade na abstração dos conceitos 

relacionados ao Scratch e ao Freemind, que foram vencidos com o tempo e a exemplificação do 

uso. A grande contribuição destes e dos demais softwares utilizados foi a possibilidade de os 

estudantes criarem, de maneira intuitiva, suas próprias produções, tornando-se autores de suas 

experiências, relatadas por meio da tecnologia. Um exemplo de produça ̃o pode ser observada 

abaixo, assim como o engajamento dos estudantes na produça ̃o de animações no Scratch.  

 

Figura 1: Produções realizadas pelos estudantes. 

 

Sob a perspectiva de ambiente educacional, visualizamos grupos de alunos dialogando 

sobre as práticas e em permanente sociointeração com seus professores e colegas. O 

conhecimento é adquirido e organizado internamente, também, no intercâmbio e debate do 

saber e do fazer. Supõe a integraça ̃o das sensações, percepções e representações mentais, 

retratando a mediação operacionalizada em um contexto sociocultural permeado pela palavra. 

Propicia a transformação mental que conduz à incorporação inconsciente do conhecimento. 

No cultivo do solo os alunos podem observar que o desenvolvimento das plantas é 

ininterrupto e confiável quando recebem o devido cuidado e atenção, quando são respeitadas 

as etapas de germinação e crescimento até que produzam os frutos esperados. O mesmo 

princípio pode ser observado na construção do conhecimento. É necessário haver empenho do 

aluno para aprender; dedicar tempo, esforço e interesse para alcançar suas metas. E assim como 

as plantas dependem dele para crescer viçosamente, ele também necessita de um professor 

para mediar seu aprendizado, incentivá-lo e apoiá-lo em suas pesquisas. Assim como interagiu 

com os colegas na troca de ideias e conclusões, precisa compartilhar seus sucessos para 

cooperar e, seus fracassos, para ser auxiliado.  

Na aprendizagem de uma língua, como na matéria de Inglês, o comportamento 

cognitivo dos alunos foi constantemente elaborado através de estímulos linguísticos com ênfase 
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nas vivências pessoais. O professor ajudou o aluno a criar modelos explicativos das suas 

experiências, facilitando a sistematização de observações, o teste de hipóteses e a aplicação de 

regras numa ampla variedade de circunstancias. Os mecanismos de pedagogia mediatizada 

foram especialmente úteis para ajudar os alunos a reorganizar os processos de pensamento e 

para a restruturação dos processos cognitivos. Os procedimentos mais utilizados pelos 

professores foram: processos de questionamento; processos de transferência de 

conhecimentos; provocar ou solicitar justificações; enfatizar a ordem, a predictabilidade, a 

sistematização e a sequencialização de aço ̃es; processos de generalização; e, o uso de 

estratégias cognitivas (processos de atenção, de memória e de problem solving).  

Para avaliar o projeto de aprendizagem e consequentemente visarmos o seu 

aprimoramento, utilizamos o mesmo método utilizado para avaliar os alunos, ou seja, através 

de suas autoavaliaço ̃es. Isto porque acreditamos que "o uso das TICs no registro dos PAs é um 

grande aliado da avaliaça ̃o. Esse uso permite um registro processual que torna possível uma 

nova relação com o erro. Afinal todo o processo pode ser comparado, revisto, lido pelo próprio 

sujeito, seus pares e seu educador que o momento é gestado de possibilidades de novas 

aprendizagens: avaliaça ̃o dessa forma é ao mesmo tempo resultado e processo, avaliaça ̃o e 

autoavaliaça ̃o e meio de aprendizagem." (Fávero, 2012).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por certo a utilização das TICs pode ajudar consideravelmente na construção do 

conhecimento de qualquer indivíduo, porém, é importante dominar tais tecnologias para que 

estas tenham efeito significativo, principalmente, quando tratamos de educação. 

Propusemos neste trabalho a aplicação das tecnologias na educação em um Projeto de 

Aprendizagem visando a inter/transdisciplinaridade das áreas de Inglês, Ciências e Informática. 

Este projeto encontra-se em desenvolvimento e conta com a colaboração de três professores 

da rede municipal de ensino de Vitória. Suas atividades foram aqui descritas de acordo com as 

sugeridas na escola. Os aplicativos avaliados encontram-se em uso e estão disponíveis 

livremente na escola e na Internet para os alunos.  

Constatamos através desse artigo que o trabalho com projetos de aprendizagem 

favorece os professores na coordenação dos trabalhos, aos alunos na troca de experiências e 

também ao currículo escolar na integraça ̃o entre conteúdo de diversas disciplinas, atendendo a ̀ 

proposta de interdisciplinaridade, criando oportunidades para os aprendizes expressarem suas 

vontades, opiniões, sentimentos, ocasionando a construção da autonomia e autoria para 

construção do conhecimento.  
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Resumo. Neste trabalho é relatado a experiência de uma iniciativa pública para o ensino de 

robótica no ensino fundamental em escolas municipais de Vila Velha no Espírito Santo. O Projeto 

é desenvolvido atualmente em 14 (quatorze) unidades municipais do 5 ao 9 ano em que 

envolve etapas: seleção dos estudantes, ambientação da infraestrutura da unidade escolar, 

formação de educadores e o desenvolvimento dos projetos na escola. Constatou-se que o 

Projeto vem contribuído para o aprimoramento do trabalho pedagógico ao ampliar uma 

proposta de robótica maker nas escolas.  Para o desenvolvimento deste artigo foram envolvidos 

projetos, desafios e trabalhos que resolvem problemas integrando as múltiplas disciplinas. 

Palavras-chave: Espaço Maker, Aprendizagem, Laboratório, Robótica, Educadores. 

 

Abstract. This work is related a youth in an instrumental missionary in ensino fundamental in 

school schools of Vila Velha in the Espírito Santo. O projeto é desenvolvido atualmente em 14 

(quatorze), em meio às etapas do 5º ano em que as etapas são: seleção de estudantes, 

ambientação da escola, educação de educadores e desenvolvimento de projetos na escola. 

Constatou-se que o Projeto vem contribuiu para o aprimoramento do trabalho pedagógico ao 

principal uma proposta de fabricante robótica nas escolas. Para o desenvolvimento de vários 

trabalhos em projetos, desafios e trabalhos que resolvem problemas integrando como múltiplas 

disciplinas. 

Keywords: Space Maker, learning, laboratory, robotics, educators. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
117 Mestre em Informática (PPGI/UFES). 
118 Especialista em Educação 
119 Doutorando em Informática na Educação (PPGIE/UFRGS). 



 

 

543 

Atualmente, as crianças crescem em um período imerso pelo “o digital”, no qual as 

fronteiras do conhecimento e as possibilidades de criação e inovação são cada vez menos 

restritas pelos espaços físicos. Seu desenvolvimento avança com a tecnologia, pelo qual permite 

as praticas educativas inovarem em variados aspectos.  

As interfaces digitais e os componentes eletrônicos estão, cada vez mais, permitindo 

novas formas de experimentar e criar. Enquanto a tecnologia ganha complexidade por meio da 

microeletrônica, processamento e softwares, as interfaces (físicas e digitais) oferecem 

progressivamente mais facilidades de uso (usabilidade). Diferentes componentes eletrônicos 

(microcontroladores, kits programáveis, sensores, ...) ganham os espaços escolares com 

interfaces cada vez mais amigáveis, tornando o uso cada vez mais acessível e suas aplicações 

cada vez mais diferenciadas. 

O avanço da eletrônica e das interfaces permitiram subsidiar com novos equipamentos 

e configuração dos espaços para estruturar e ampliar ambientes em favor de uma educação 

direcionada a experimentação, com espaço de criação. Como resposta a estas oportunidades, 

os Espaços Makers encontram na Robótica Educacional uma integração a uma pedagogia mais 

ativa, que centre no sujeito as principais atividades do ensino-aprendizagem.  

O espaço maker baseia-se numa prática construtivista para formar uma abordagem 

construcionista, introduzida por Jean Piaget e desenvolvida por Seymour Papert (PAPERT, 1994). 

O principal objetivo do construcionismo é fazer com que os alunos criem seus próprios 

conhecimentos criando e interagindo com objetos físicos. Tem conexões claras com a 

alfabetização midiática e com a aprendizagem autodirigida. 

No Mundo, diversas escolas já introduziram o espaço maker como um ambiente de 

aprendizagem, criando oportunidade de dar sentido ao que estão aprendendo, buscando 

soluções que gerem aprendizado relacionado com a vida. Os projetos Fab Learn Labs (FAB 

LEARN LABS, 2018), FabLab kid (FABLAB KID, 2018), Lite (LITE UNIVALI, 2018) e POALab (POALAB, 

2018) são exemplos desta união entre o movimento maker e a educação. Nestes espaços tem 

por objetivo a interdisciplinaridade da aprendizagem, voltado à invenção e a inovação 

proporcionando uma oportunidade de exercitar e desenvolver a criatividade e a troca de 

experiências entre os indivíduos. 

Nesse cenário de transformações no modo de pensar as práticas de ensino e 

aprendizagem abordamos neste artigo um relato de experiência dos alunos do ensino 

fundamental de 10 (dez) escolas públicas de ensino fundamental no município de Vila Velha no 

Espírito Santo, Brasil que participam de um projeto de robótica no contra turno. O objetivo deste 

trabalho é um relato de experiências de aprendizagem no projeto de robótica realizado em 

escolas públicas do ensino fundamental II, no município de Vila Velha no Espírito Santo, 

destacando a metodologia utilizada. De maneira que contribui pensar de forma criativa, refletir 

de maneira sistêmica e trabalhar de modo colaborativo com os alunos do ensino fundamental, 

apresentando para a comunidades acadêmicas as possibilidades de utilizar a robótica 

envolvendo outras ciências, criando um ambiente escolar interdisciplinar. 

No Brasil a aprendizagem em espaços maker ainda é pouco explorada (BORGES, K.S., 

FAGUNDES, L.D., & MENEZES, 2016) e não possui uma proposta pedagógica formalizada, é uma 
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área ainda pouco explorada pela pesquisa. Neste sentido este trabalho tem como objeto de 

estudo apresentar um relato de experiência do uso da robótica como ferramenta de 

aprendizado e transformação educacional promovendo a interdisciplinaridade em espaços 

makers nas escolas do ensino fundamental. Na seção 2 é apresentado a robótica educacional 

para o currículo interdisciplinar. A seção 3 discorre sobre a metodologia do projeto de robótica. 

A seção 4 apresenta uma proposta de trabalho com um laboratório de robótica. A seção 5 

apresenta os resultados do projeto. A seção 6 traz as considerações finais deste trabalho, 

indicando os próximos passos da pesquisa. 

 

2. A ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO PARA O CURRÍCULO INTERDISCIPLINAR 

A revisão da literatura revela que a Robótica é um campo em crescimento com o 

potencial de impactar significativamente a natureza da educação em ciência e tecnologia em 

todos os níveis. A Robótica Educacional surgiu como uma ferramenta única de aprendizado que 

pode oferecer atividades práticas e divertidas em um ambiente de aprendizado atraente que 

alimenta o interesse e a curiosidade dos alunos (Eguchi, 2010). No entanto, tem sido observado 

nos últimos anos que o interesse popular em robótica aumentou espantosamente (Benitti, 

2012). Além disso, a disponibilidade de robótica para o ensino fundamental está crescendo 

rapidamente (Mataric, 2004). 

A robótica pode ser abordada de maneira inteligente e diferenciada envolvendo os 

estudantes. Por meio de uma abordagem curricular temática as áreas curriculares são integradas 

em torno de um tópico especial para aprendizagem e estudadas principalmente por meio de 

questionamento e comunicação (Alimisis, 2013), podemos ainda acrescentar conforme (Alimisis, 

2017) que abordagem baseada em projeto os alunos trabalham em grupos para explorar 

problemas do mundo real; este é, por exemplo, o caso proposto na metodologia desenvolvida 

pelo projeto europeu TERECoP, Educação Pedagógica em Métodos Pedagógicos Construtivistas 

Avançados em Robótica, (www.terecop.eu), outra possibilidade é a participação dos estudantes 

em competições em desafios nos torneios de robótica que ocorrem, como a Olimpíada Brasileira 

de Robótica (http://www.obr.org.br), FIRST Lego League (http://www.firstlegoleague.org), a 

RoboCupJunior (http://rcj.robocup.org) e outras competições mundiais. 

Para d'Abreu (1999), ao elaborar-se um ambiente de aprendizagem baseado no uso de 

dispositivos robóticos, pode-se dar tanto o enfoque técnico-industrial quanto o pedagógico-

educacional. Considerando-se que: 

 

a ideia central é propiciar ambientes de aprendizagem baseados em 

dispositivos robóticos que permitem a construção do conhecimento nas 

diferentes áreas das ciências. Neste enfoque, a robótica pedagógica 

pode ser definida como a utilização da robótica industrial num contexto 

onde as atividades de construção e controle de dispositivos, usando kits 

de montar ou outros materiais, propicia o manuseio de conceitos de 
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ciências em geral num ambiente de sala de aula, nos diferentes níveis 

de ensino (D'ABREU, 1999, p. 1). 

 

As principais teorias por trás da robótica educacional são o construtivismo e o 

construcionismo. Piaget argumenta que a manipulação de artefatos é uma chave para as 

crianças construírem seus conhecimentos (Piaget, 1972). Papert acrescentou a ideia de que a 

construção do conhecimento acontece de maneira especialmente eficaz em um contexto em 

que o indivíduo está conscientemente envolvido na construção, seja um artesanato ou um 

artefato tecnológico (Papert, 1980). 

O papel dos educadores é oferecer oportunidades para que os estudantes se envolvam 

em explorações práticas e forneçam ferramentas com a finalidade de construir o conhecimento 

no ambiente de sala de aula. Nesse contexto os alunos têm a oportunidade de exercer a intuição, 

a experimentação, condições de formular perguntas e hipóteses, tomar consciência, dialogar, 

instaurar a interação, transformar, descobrir, inventar e construir conhecimento. Aprender com 

a robótica educacional fornece aos alunos oportunidades para que eles parem, questionem e 

pensem profundamente sobre tecnologia. Ao projetar, construir, programar e documentar 

projetos, os estudantes não apenas aprendem como a tecnologia funciona, mas também 

aplicam as habilidades e o conhecimento de conteúdo aprendidos na escola de maneira 

significativa e empolgante. 

A Robótica Educacional cria um ambiente de aprendizado no qual os estudantes podem 

interagir com seu ambiente e trabalhar com problemas do mundo real; Nesse sentido, a 

Robótica Educacional pode ser uma ótima ferramenta para que os estudantes tenham 

experiências de aprendizado. Projeto de robótica é rica em oportunidades para integrar não 

apenas a área da tecnologia, mas também muitas outras disciplinas, incluindo alfabetização, 

estudos sociais, dança, música e arte, ao mesmo tempo que oferece aos alunos a oportunidade 

de encontrar novas maneiras de trabalhar em equipe com a finalidade de promover habilidades 

de colaboração compartilhando conhecimento das diversas ciências. A robótica educativa é uma 

ferramenta de aprendizado que aprimora a experiência do aluno por meio do aprendizado 

prático. A elaboração de projetos de robótica permite que o estudante tenha um ambiente de 

aprendizado divertido e estimulante devido à sua natureza prática e à integração da tecnologia. 

Os estudantes se envolvem e contribuem com habilidades e conhecimentos necessários para 

que eles atinjam seus objetivos, a fim de completar os projetos de seu interesse. 

Estudos no campo relatam que a robótica tem um impacto potencial na aprendizagem 

do aluno em diferentes áreas (Física, Matemática, Engenharia, Informática e mais) e no 

desenvolvimento pessoal incluindo cognitiva, meta-cognitiva e habilidades sociais, tais como: 

habilidades de pesquisa, pensamento criativo, tomada de decisão, resolução de problemas, 

comunicação e habilidades de trabalho em equipe, sendo todas habilidades essenciais 

necessárias no ambiente de trabalho do século XXI (Eguchi, 2010). 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DO PROJETO 
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Nossa abordagem metodológica tenta levar em conta os diferentes aspectos envolvidos 

em um processo de ensino-aprendizagem construtivista, dentro de um contexto escolar 

concreto. 

As teorias construtivistas de Jean Piaget argumentam que a aprendizagem humana não 

é o resultado de uma transmissão de conhecimento, mas um processo ativo de construção do 

conhecimento em experiências do mundo real e ligadas a pré conhecimento pessoal (Piaget 

1972). O desenho de boas experiências de educação-aprendizagem (construtivistas) com robôs 

tem que ser feito levando em conta os seguintes pontos: 

A Teoria Piagetiana sustenta que a aprendizagem passa por um processo ativo de 

assimilação do sujeito com seu meio em respostas a desafios lançados. Os desafios lançados – 

provocador de conflitos cognitivos – promovem um estado de desequilíbrio do sujeito. Diante 

disso, o sujeito conduz suas ações em busca de um estado superior de equilíbrio. Reconduzir 

suas ações significa assimilar o meio, isto é, extrair novas qualidades de sua experiência física, 

mas sobretudo de suas coordenações, para que assim possa acomodar em uma nova 

organização, adaptando-se.  

A experiência com atividades laboratoriais permite que os sujeitos possam experimentar 

suas teorias em práticas em uma lógica de interação (sujeito x objeto). O laboratório de 

experimentação munido de variados instrumentos facilita as práticas experimentais, 

promovendo, assim, a criação progressiva de testes. As diferentes tentativas praticadas pelos 

alunos constituem um ambiente enriquecido de oportunidades de assimilação. Os sucessos e 

fracasso permitem que as ações iniciais possam ser validadas e/ou reconduzidas a novas ações, 

isto é a tomada de consciências progressivas, ao ponto de que não somente se alcança um 

saber-fazer, mas que permita um compreender as razões do seu próprio fazer. 

A Pirâmide da Aprendizagem, primeiramente chamada de cone da experiência, traz a 

percepção de Edgar Dale (1946), realizou diversos estudos nos quais verificou que o 

conhecimento adquirido ou aprendido após 24 h para um aluno é de 5% para palestras, 50% 

para discussões em grupo, 75% para experiências práticas e 90% para o ensino a pares. Percebe-

se que quanto mais ativo o estudante for em suas práticas acadêmicas, maiores são as 

possibilidades de aprendizagem real e significação social (LALLEY; MILLER, 2007, p.68). 

Uma das primeiras atividades propostas no projeto é envolver o estudante por meio de 

debates e roda de conversa sobre o desenvolvimento de tecnologias e valores sociais. Em um 

segundo momento, a mesma atividade é focada em atividades práticas, a fim de aumentar a 

curiosidade, fantasia e lógica nos estudantes. O objetivo é aprender o processo tecnológico 

como um aspecto positivo utilizando a colaboração entre os sujeitos, dando contribuição 

própria ao grupo. 

Uma segunda atividade é destinada ao planejamento e construção de assuntos de lógica 

e programação. O projeto tem como perspectiva trazer os conceitos básicos da Ciência da 

Computação, principalmente da programação, para o ambiente escolar. Os estudantes são 

convidados para participar de competições e torneios de programação aplicados a robótica. 

4. O PROJETO DE ROBÓTICA 
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Vale ressaltar que não há a disciplina de introdução a robótica no currículo escolar, 

conforme o sistema de Ensino Brasileiro de Educação (BORGES, K.S., FAGUNDES, L.D., & 

MENEZES, 2016), no entanto Papert apresenta em seus estudos a proposta da robótica 

educacional como uma nova disciplina com o viés construcionista: 

 

O esboço desta nova disciplina surgirá gradualmente, e o 

problema de situá-la no contexto da Escola e no ambiente de 

aprendizagem maior, será melhor apresentado quando a tivermos 

na nossa frente. Apresento aqui uma definição preliminar da 

disciplina – porém apenas como uma semente para discussão – 

como aquele grão de conhecimento necessário para que uma 

criança invente (e, evidentemente, construa) entidades com 

qualidades evocativamente semelhantes à vida dos mísseis 

inteligentes. Se este grão constituísse a disciplina inteira um nome 

adequado seria “engenharia de controle” ou até mesmo “robótica” 

(Papert, 1994, p.160).  

 

No entanto, o uso da robótica na educação era inviabilizado pela falta de acesso a robôs, 

ou aos componentes que são necessários para a sua construção devido principalmente, ao alto 

custo dos materiais e a falta de equipamentos de robótica com facilidade para programar. Com 

o avanço de iniciativas privadas e livres surgiu alguns componentes utilizados para a construção 

e manipulação de robôs, alguns dos quais proprietários, com o LEGO Mindstorms EV3 

(Mindstorms, 2019), e outros baseados em hardware livre, como o Arduino (Arduino, 2019). 

Esforços têm mostrado que as escolas nas últimas décadas têm se destacado e os estudantes 

estão entusiasticamente envolvidos em projetos maker de robótica, atingindo metas de 

aprendizado e desenvolvimento de habilidades (OLIVEIRA e ARAUJO, 2016). 

O principal objetivo deste projeto é relatar a experiência da introdução da Robótica na 

escola de ensino fundamental II120 como um assunto normal ao currículo de atividades 

diversificadas, além de ser proposto como uma atividade extra a ser realizada fora do horário 

escolar. 

Os encontros acontecem durante o contra turno, os estudantes não são obrigados a 

estarem nas aulas uma vez que não existe “chamada” para nota e/ou falta, mas são realizadas 

propostas de projetos para que os estudantes possam apresentar durante os encontros. Essa 

maneira de trabalhar está diretamente relacionada a pedagogia de projetos e a autonomia de 

cada estudante em elaborar o seu “invento”. 

O objetivo do Projeto de Robótica nas escolas de ensino fundamental (8 a 12 anos de 

idade) é servir um espaço interdisciplinar de aprendizagem para que os estudantes sejam 

inventores e criadores. Com a robótica, os estudantes têm uma oportunidade diferente para 

 
120Estudantes a partir dos 11 anos de idade até os 15 anos de idade. 
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desenvolver sua capacidade lógica e sua criatividade utilizando raciocínio e do pensamento 

crítico. 

 

4.1. Metodologia 

A metodologia adotada durante os encontros seguiu o modelo participativo-

colaborativo-construtivista (Abud, 2003). O modelo participativo possibilita o 

envolvimento das pessoas no processo de tomada de decisões. O modelo colaborativo 

possibilita a troca de experiência entre dois ou mais sujeitos proporcionando a 

construção de conhecimentos por meio de discussões, reflexões e tomadas de decisões 

em conjunto.  

Os professores do projeto são servidores da rede municipal de ensino, dos 22 

professores 20 são formados em licenciatura e 2 professores em ciências da computação 

conforme apresentado na tabela 1. Realizamos os encontros de maneira presencial na 

quarta-feira com duração de 4 horas mensalmente, para realizar uma formação com 

estes professores nas diversas tecnologias (lógica, programação, eletrônica, projetos, 

currículo, etc). Nos encontros os professores têm a oportunidade de trocar experiências 

com outros professores de outras escolas que também participa do projeto de robótica. 

O ponto negativo é que os professores dividem carga horária com a disciplina chamada 

tecnologia educacional que faz parte do currículo, e isso comprometia uma formação 

quinzenal, uma vez que esse professor tinha outras formações para participar. 

 

Formação Acadêmica Quantidade de Professores 

Licenciatura em Matemática 3 

Licenciatura em Língua 

Portuguesa 

1 

Licenciatura em Biologia 1 

Licenciatura em Ed. Física 1 

Pedagogia 14 

Cientista da Computação 2 

Tabela 1 – Quantidade e Formação Acadêmica dos Professores de Robótica 

 

Usar de recursos lúdicos que sejam atraentes pode ser interessante quando se trabalha 

com crianças e adolescentes. Para o desenvolvimento de lógica utilizamos os aplicativos Scratch 

e o Code (Code, 2019), os professores desenvolveram trabalhos durante um mês a dois meses 

nessas plataformas. 

Passando os diversos desafios que eram propostos, os estudantes avançaram para os 

conceitos de algoritmos descritivos por meio de uma sequência de passos para solucionar 

problemas, como é feito no fluxograma. 
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Após as etapas de desenvolvimento de raciocínio lógico e noções básicas de algoritmos, 

era apresentado aos estudantes o Arduino, variados sensores eletrônicos e analógicos e o 

software S4A (S4A, 2019)121. No decorrer dos encontros, muitas propostas foram desenvolvidas 

pelos alunos. Sempre era realizado o desafio durante as aulas no final de cada encontro é 

apresentado pelos estudantes. Por exemplo, durante um encontro os estudantes tiveram a 

oportunidade de conhecer o sensor ultrassônico, depois de entender sua aplicação, os 

estudantes fizeram uma proposta de contextualização sobre o uso deste sensor no dia a dia, 

então fizeram uma proposta de um semáforo que ao ver uma pessoa informa a quantidade de 

minutos que resta para abrir ou fechar por meio de um display. 

Após diversas experimentações, os alunos são desafiados a contextualizar os diversos 

sensores e o Arduino ao contexto do seu dia a dia, solucionando algum problema. Para isso 

foram disponibilizados para os alunos das 10 (dez) escolas participantes do projeto de robótica 

os kits de arduino e materiais de papelaria e artesanato. 

Os projetos aconteceram da seguinte forma: os estudantes foram questionados sobre a 

possibilidade de descrever um problema que poderia ser resolvido utilizando os materiais que 

foram entregues. Os estudantes já tinham conhecimento prévio dos sensores, arduino, placas, 

material de artesanato e papelaria. Durante uma semana os estudantes tiveram a oportunidade 

de pensar em um problema da sua comunidade local ou da sua escola. Sendo assim cada uma 

escola apresentou uma proposta de problema: 

 

● Escola X o grupo dos estudantes da robótica verificaram que nas aulas de música não 

havia alguns equipamentos como por exemplo o teclado musical.  

● Escola Z o grupo dos estudantes da robótica analisou que faltava um semáforo próximo 

a escola, e que este teria que ter um temporizador e um sinal sonoro para facilitar que 

os alunos deficientes de baixa visão. 

● A Escola Y o grupo de estudantes participou de palestra sobre meio ambiente e 

reciclagem na escola. Assim os alunos despertaram a ideia de unir a robótica com 

equipamentos inservíveis de tecnologia. 

● A Escola W tem um horta escolar porém com dificuldades para realizar o cultivo. O grupo 

dos alunos esta escola teve ficaram instigados em resolver o problema do cultivo por 

meio de uma hidroponia. 

Durante dois a três meses nas aulas de robótica os estudantes trabalharam em suas 

escolas para o desenvolvimento do projeto propondo uma solução prototipada para o problema 

apresentado. Logo em seguida os estudantes realizaram a apresentação de seus protótipos na 

I Mostra de Robótica das escolas municipais de ensino fundamental. Foram as soluções para os 

problemas apresentados: 

 
121 S4A é uma modificação do Scratch que permite programação simples da plataforma de hardware 

aberto Arduino. 

 

http://scratch.mit.edu/
http://arduino.cc/
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• Para a escola X os estudantes desenvolveram um teclado musical por meio de um 

teclado musical de banana. 

● Para a escola Z os estudantes criaram uma maquete da escola com a avenida e colocaram 

um semáforo com LED e um sinalizador com o buzzer. 

● Na Escola Y os estudantes aproveitaram o material de sucata e transformou em material 

de decoração. Conforme apresentado na Figura 3, um porta-retratos foi produzido. 

● Na Escola W os alunos construíram um protótipo de hidroponia para a horta escolar. 

5. 

RESULTADOS DO PROJETO DE ROBÓTICA 

Este artigo apresentou o relato de experiência de aprendizagem com encontros no 

projeto de robótica com os estudantes da rede municipal de Vila Velha/ES. Por meio dos 

encontros os estudantes criaram projetos de automação, eletrônica, robótica, etc, criando 

soluções e prototipando ideias. Os professores e alunos não tinham inicialmente conhecimentos 

com linguagem/lógica de programação/eletrônica, a busca por esse conhecimento se deu por 

cada protagonista de acordo com a necessidade do projeto. Ao final da apresentação dos 

projetos foi aplicado um questionário de satisfação semiestruturado, com perguntas abertas e 

fechadas, visando coletar informações a respeito dos encontros que aconteceu durante o ano. 

Participaram do projeto de robótica 16 professores, sendo que destes nenhum destes são 

formados em áreas exatas.  

Os resultados apontaram que o projeto de robótica nas escolas proporcionou, segundo 

os professores, o desenvolvimento e despertar do estímulo intelectual para os estudantes, 

 
Figura 1 - Criação dos Alunos da 

Escola X 

 
Figura 2 - Criação dos Alunos da Escola Z 

 
Figura 3 - Criação dos Alunos da 

Escola Y 
 

Figura 4 - Criação dos Alunos da Escola W 
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melhora o raciocínio lógico-matemático, melhora a capacidade de planejamento e melhora a 

capacidade de interpretação de textos/compreensão verbal, melhora a interação/socialização, 

melhora a capacidade de liderança, melhora a motivação. As aulas se tornaram mais prazerosas, 

uma vez que eram realizadas no contra turno por meio de projetos em que não tinha nota, mas 

o estudante mostrava interesse em participar e frequentar as aulas. De acordo com os 

professores, um ponto positivo são as trocas de experiências entre os professores. 

Duas perguntas realizadas no questionário foram: i. identificar os conteúdos que podem 

ser trabalhados nos projetos de robótica e os ii. relatos e experiências dos estudantes que tenha 

chamado a atenção durante os encontros.  Dentre as respostas postadas pelos professores na 

tabela 1 destaco algumas respostas de 2 professores (as): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor (a) A 

Na sua opinião, como os conteúdos da sua disciplina são trabalhados 

no Projeto de Robótica? 

“Trabalho diretamente com a oficina de robótica e tecnologias 

educacionais. Acredito que os alunos que estão frequentando a 

oficina estão tendo mais intimidade com computador e 

desenvolvendo mais habilidades, tanto na questão de protagonismo, 

quanto na questão de aprendizagem.” 

Relate um caso de uma criança que participa(ou) do Projeto de 

Robótica que chamou sua atenção positiva ou negativamente. 

“Tenho um aluno que é bem rebelde na sala de aula convencional. E 

destaca-se na robótica, e depois de muita conversa ele tem se 

esforçado pra mudar o comportamento... Acho que a robótica é isso, 

a gente não precisa cobrar tanto, eles gostam e naturalmente se 

esforçam para compreender melhor.” 

 

 

 

 

 

Professor (a) B 

Na sua opinião, como os conteúdos da sua disciplina são trabalhados 

no Projeto de Robótica? 

“Atuo com aulas de tecnologias educacionais que é uma disciplina 

que trabalha em parceria com a robótica. Possibilitando a interação 

com o mundo digital, a interdisciplinaridade e contribuindo para a 

formação do aluno.” 

Relate um caso de uma criança que participa(ou) do Projeto de 

Robótica que chamou sua atenção positiva ou negativamente. 

“Recebi um aluno que apresentava dificuldades em seu 

comportamento e que na aula de robótica se tornou um aluno 

comprometido, participativo, além da melhora em seu 

comportamento na sala de aula.” 

Tabela 1 – Relato de professores do projeto de robótica 

 

Em geral, os resultados foram positivos, houve uma significativa melhora no 

comportamento e intelecto dos estudantes durante os encontros do projeto de robótica, ter 
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autonomia, propostas de projetos, utilizar o contra turno das aulas para trabalhar foi um 

diferencial para a realização efetiva do projeto. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo acontece a introdução de atividades de robótica no ensino 

fundamental. Por meio de uma metodologia fundamenta em uma aprendizagem centrada nas 

ações do aprendiz, as atividades foram implementadas com kits de robóticas simples com 

Arduino e Lego Mindstorms. Os alunos são convidados a trabalhar em grupos para projetar, 

construir e programar. Iniciativas apresentadas nesse artigo seguem diferentes perspectivas. 

Muitos já são os resultados do projeto, uma vez que dos frutos dele já surgiram possíveis 

patentes idealizadas pelos estudantes. A capacidade inventiva dos alunos nas aulas de robótica 

surpreende seus instrutores e professores. Percebe-se claramente a intenção de se fazer a 

diferença numa sociedade na qual a cultura da invenção e as disciplinas técnicas são pouco 

cobiçadas. 

Percebe-se, porém, que ao disponibilizar ferramentas com as quais os estudantes 

passam a ser autores ativos da produção de seu conhecimento, o cenário muda drasticamente. 

As equações matemáticas passam a fazer mais sentido, as leis da física parecem menos 

complexas e as difíceis lições de lógica de programação tornam-se simples questões lógicas, 

facilmente visualizáveis. 

Para a construção do conhecimento é fundamental a interação dos estudantes com seus 

objetos de estudo, bem como a percepção de como estes objetos influenciam sua realidade. É 

fundamental a interação entre os próprios estudantes, proporcionando um sócio interacionismo 

propício à partilha de informações e à construção do conhecimento coletivo e individual. Tão 

fundamental quanto os fatores até então expostos é também a relação entre o mediador da 

produção do conhecimento, seja ele o professor, tutor ou monitor, junto aos estudantes, 

formando assim uma rede de produção intelectual coletiva para resolver problemas e 

desenvolver projetos. 

Foi visto por meio da análise literária que o movimento maker é capaz de sobrepor a 

diversas restrições, e pode ser adaptada na sala de aula de maneira que pudesse envolver os 

estudantes, com a finalidade de promover uma mudança cultural que instigue um processo 

criativo e a autoria dos alunos nos anos inicias da escolaridade. 
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Resumo: Este artigo apresenta reflexões e discussões em torno do ensino e aprendizagem de 

Estatística com uso de modelagem e tecnologias digitais no Ensino Superior. Através de projetos 

de modelagem e uso de softwares, o foco do ensino de Estatística pode ser desviado do produto 

para o processo, privilegiando a análise e interpretação dos dados ao invés das técnicas 

estatísticas. Esta pesquisa de abordagem qualitativa tem como objetivo discutir e analisar o 

impacto do trabalho com projetos de modelagem e tecnologias digitais no processo de ensino 

e aprendizagem da Estatística na formação do Engenheiro Ambiental, considerando a 

perspectiva sócio-crítica de educação. Com a análise dos resultados foi possível perceber que, 

num ambiente com modelagem e tecnologias digitais é possível praticar o exercício da 

cidadania na sala de aula, suscitando condições para o desenvolvimento de capacidades e da 

construção da identidade pessoal e social dos envolvidos. Observou-se o rompimento definitivo 

com a visão didática puramente algorítmica, centrada no professor e descontextualizada, 

oportunizando o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico nos alunos. 
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Abstract: This article presents reflections and discussions about the teaching and 

learning of Statistics using digital technologies in Higher Education. Through software 

modeling and use projects, the focus of Statistics education can be diverted from the 

product to the process, privileging the analysis and interpretation of data rather than 

statistical techniques. This qualitative research aims to discuss and analyze the impact 

of work with modeling projects and digital technologies in the teaching and learning 

process of Statistics in the training of Environmental Engineer, considering the socio-

critical perspective of education. With the analysis of the results it was possible to 

perceive that in an environment with modeling and digital technologies it is possible to 

practice the citizenship exercise in the classroom, provoking conditions for the 
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development of capacities and the construction of the personal and social identity of 

those involved. It was observed the definitive disruption with the purely algorithmic 

didactic vision, centered on the teacher and decontextualized, allowing the 

development of autonomy and critical sense in the students. 

Keywords: Projects; Statistics Teaching; Digital technologies. 

 

1 Introdução 

Atualmente é inegável a contribuição de softwares, vídeos, dentre outros materiais online 

para o ensino e aprendizagem da Estatística, entretanto as potencialidades das tecnologias 

digitais têm sido pouco aproveitadas nas aulas de Estatística (CAMPOS; WODEWOTZKI; 

JACOBINI, 2011). Ademais, a Estatística deve transcender a ideia de um conhecimento isolado, 

pronto e acabado, desempenhando um papel mais abrangente na sociedade, capaz de 

contribuir na formação de indivíduos autônomos, críticos e participativos.  

Para que isso ocorra, é necessário que o ensino e aprendizagem de estatística abranjam 

o contexto histórico, social, econômico, político e ambiental dos educandos. Neste ínterim, 

trabalhar com projetos de modelagem e tecnologias digitais inserindo elementos das demandas 

locais pode contribuir para que os educandos desenvolvam autonomia, criatividade e espírito 

de coletividade. 

Apesar disso, Campos, Wodewotzki e Jacobini (2011) revelam que, a Estatística em cursos 

universitários costuma dar maior ênfase aos aspectos técnicos e operacionais da disciplina. Esse 

procedimento é voltado predominantemente para resolução de problemas desvinculados da 

realidade do aluno, que privilegia a repetição de exercícios e técnicas apresentadas a priori pelo 

professor. 

O uso de tecnologias digitais pode trazer mudanças no ensino, conforme aponta 

Miskulin (2008, p. 219) “a inserção da tecnologia na educação deve ser compreendida e 

orientada no sentido de proporcionar aos indivíduos o desenvolvimento de uma inteligência 

crítica, mais livre e criadora.”  

Entre as maiores vantagens do uso de Tecnologias Digitais estão a possibilidade de 

ganhos na autonomia dos alunos, em que “as tecnologias representam uma oportunidade para 

mudanças na educação, em especial da prática docente, da centrada no professor (ou 

tradicional) para a centrada nos alunos, de forma a atender os anseios e demandas de 

conhecimento destes” (MALTEMPI, 2008, p. 60). 

Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014) analisam quatro fases das tecnologias digitais, que 

abrangem desde a fase marcada pela programação até a fase em que vivemos hoje, 

caracterizada pelo aprimoramento da internet e pela vasta disponibilidade de recursos online 

que podem ser utilizados em aulas de Matemática, entre eles: GeoGebra, WolframAlpha, 

plataformas de aprendizagem, vídeos e YouTube.  Segundo esses autores, após esse avanço, as 

tecnologias digitais “podem trazer melhorias para a educação, para expandir a sala de aula, ou 

mudar a noção do que entendemos por sala de aula” (BORBA; SCUCUGLIA; GADANIDIS, 2014, 

p. 13). 
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Os projetos de Educação Estatística podem colaborar para romper com o ensino baseado 

em resolução de exercícios, pois destaca a investigação e a reflexão como elementos essenciais 

no processo de construção do conhecimento. Trata-se de um ensino centrado no aluno, em que 

ele é convidado a explorar problemas de seu interesse, elaborar questões, coletar dados, 

escolher os métodos estatísticos apropriados, refletir, discutir, analisar criticamente os 

resultados, considerando a variabilidade e a incerteza. 

Nessa direção, esta pesquisa busca compreender como o trabalho com projetos de 

Modelagem Estatística e Tecnologias Digitais no curso de Engenharia Ambiental na 

Universidade Federal de Rondônia pode contribuir para promover uma aprendizagem de 

conceitos e procedimentos estatísticos que possibilitem ao futuro engenheiro ambiental 

desenvolver investigações, fazer previsões e atuar sobre a realidade que nos cerca, com o 

objetivo maior de modificá-la na busca do bem-estar de todos os indivíduos que nela estão 

inseridos.  

 

2 Modelagem e Tecnologias Digitais: Perspectivas para o Ensino de Estatística 

 

Novos recursos tecnológicos são desenvolvidos nos dias de hoje, com foco educacional, 

a partir de duas vertentes. A primeira refere-se à necessidade de aperfeiçoamento do processo 

ensino e aprendizagem na Educação Matemática. A segunda diz respeito à necessidade de se 

aparelhar e modernizar o ensino, tanto o presencial quanto a distância (SALLUM; CAVALARI 

JUNIOR; SCHIMIGUEL, 2011, p.107). 

Para Kenski (2008, p. 44), as tecnologias podem ser utilizadas para auxiliar no processo 

educativo e, além disso, “a presença de uma determinada tecnologia pode induzir profundas 

mudanças na maneira de organizar o ensino.”  

Batanero (2002) afirma que é evidente que os professores de diversos níveis educativos 

têm que aceitar a rapidez das mudanças tecnológicas e suas implicações, se quiserem seguir a 

Educação Estatística, criando uma cultura estatística na sociedade, de modo que devem também 

suprimir cálculos e demonstrações que possam desestimular os estudantes, sendo estes 

incapazes de utilizar os conhecimentos estatísticos em sua vida profissional. 

Campos et al (2011) consideram que educadores e pesquisadores estão em busca de 

mudanças no ensino da Estatística procurando incluir novas técnicas de exploração de dados e 

o uso de tecnologia para formar cidadãos críticos, capazes de interpretar e na compreender as 

informações provenientes de dados reais. Esta abordagem está associada à uma educação 

voltada para a formação de uma cidadania crítica. 

A incorporação da tecnologia digitais nas aulas de Estatística, juntamente com a 

Modelagem, permite aos alunos a “possibilidade de experimentar, de visualizar e de coordenar 

de forma dinâmica as representações algébricas, gráficas e tabulares” (ALMEIDA; SILVA; 

VERTUAN, 2013, p. 31) 

Consideramos que o uso de tecnologias digitais nas aulas de estatística é muito útil, pois 

proporciona mais velocidade na realização dos cálculos, o que gera maior disponibilidade de 

tempo para a realização das análises. No entanto, torna-se importante fazer uma avaliação do 
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que esses softwares produzem, ou seja, não podemos utilizá-los como se fossem detentores do 

saber. É preciso que tenhamos o hábito de julgar e avaliar seus resultados. 

Nesse sentido, cabe ao professor elaborar estratégias pedagógicas que possam envolver 

os alunos e engajá-los em sua própria aprendizagem de modo mais autônomo. Isso evidencia 

a necessidade de uma diversificação metodológica que seja capaz de promover habilidades tais 

como o pensamento crítico, a resolução de problemas, a colaboração, a exploração, a 

comunicação, a criatividade, entre outras. 

Segundo Valente (2014), as tecnologias digitais são capazes atrair a atenção do aluno, 

pois muitos têm interesse e interagem cotidianamente como o computador e a internet e tais 

recursos podem favorecer atividades colaborativas e integradas que contribuem para que o 

aluno seja capaz de raciocinar criticamente nos diversos ambientes em que está inserido. A 

importância das tecnologias digitais para o ensino reside muito nos benefícios potenciais que 

trazem ao fazer pedagógico. Dentre os benefícios está a oportunidade de os alunos construírem 

os próprios conhecimentos (VALENTE, 2014). 

Para Campos, Wodewotzki e Jacobini (2011) uma educação Estatística que se proponha 

a seguir os princípios da Educação Crítica deve envolver alguns aspectos como: 

a) Problematizar o ensino, trabalhar a estatística por meio de projetos, permitindo aos 

alunos que trabalhem individualmente e em grupos, valendo-se dos princípios da modelagem 

matemática, usando tecnologias digitais e exemplos reais, contextualizados dentro de uma 

realidade condizente com a do aluno; 

b) Favorecer e incentivar o debate e o diálogo entre os alunos e entre eles e o professor, 

assumindo uma postura democrática de trabalho pedagógico e delegando responsabilidades 

aos alunos; 

c) Incentivar os alunos a analisar e interpretar os resultados, valorizar a escrita, promover 

julgamentos sobre a validade das ideias e das conclusões, fomentar a criticidade e cobrar dos 

alunos o seu posicionamento perante os questionamentos; 

d) Tematizar o ensino, ou seja, privilegiar atividades que possibilite o debate de questões 

sociais e políticas relacionadas ao contexto real de vida dos alunos, incentivando a liberdade 

individual, a justiça social e valorizando a reflexão sobre o papel da Estatística nesse contexto; 

e) Utilizar bases tecnológicas no ensino, valorizando competências de caráter instrumental 

para o aluno que vive numa sociedade eminentemente tecnológica; 

f) Adotar um ritmo próprio, um tempo flexível para o desenvolvimento dos temas; 

g) Evidenciar o currículo oculto, debater o mesmo com os estudantes permitindo que eles 

participem das decisões tomadas e do controle do processo educacional; 

h) Avaliar constantemente o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento e da literacia, 

desmistificando esse processo de avaliação do aluno, permitindo que ele participe das decisões 

e assuma responsabilidades sobre esse processo. 

O uso de projetos de modelagem e tecnologias digitais favorece o uso de dados reais 

de problemas elaborados pelos alunos, o que corrobora com a corrente sociocrítica ao 

considerar que “a educação, tanto como prática quanto como pesquisa, seja crítica, ela deve 
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estar a par dos problemas sociais, das desigualdades, [...] e deve tentar fazer da educação uma 

força social progressivamente ativa” (SKOVSMOSE, 2001, p. 101). 

 

3 Metodologia 

  

Este estudo insere-se na pesquisa-ação, que “pode ser vista como uma modalidade de 

pesquisa que torna o participante da ação um pesquisador da sua própria prática e o 

pesquisador um participante que intervém nos rumos da ação” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, 

p. 114). A pesquisa-ação pode ser compreendida como um processo de investigação de 

intervenção nas quais as práticas investigativa, reflexiva e educativa caminham juntas 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2006). 

O desenvolvimento do trabalho com projetos de modelagem e tecnologias digitais 

ocorreu na disciplina de Estatística II no curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal 

de Rondônia. 

Inicialmente, os alunos foram convidados a escolher temas que fossem de seu interesse, 

formar grupos e construir estratégias que os auxiliassem a compreender o fenômeno 

investigado, a estabelecer hipóteses, problematizar e investigar. Nesse processo, deveriam 

utilizar seus conhecimentos prévios para criar estratégias e selecionar variáveis, e buscar 

tecnologias digitais que os auxiliassem na realização das atividades necessárias à compreensão 

do fenômeno em estudo. Os alunos, então se empenham para realizar projetos em concordância 

de interesses e objetivos da Educação Estatística com projetos de modelagem e com a Educação 

Crítica. 

A pesquisa é qualitativa, pois enfatiza mais o processo do que o resultado. Lüdke e André 

(1986) concebem a pesquisa qualitativa contendo uma coleta de dados descritivos, obtidos 

diretamente na fonte, através do contato do pesquisador com a situação, preocupando-se mais 

com o processo do que com o produto, de modo a retratar as perspectivas dos participantes.  

Pretendeu-se utilizar a modelagem e a Educação Matemática Crítica conforme 

pressupostos teóricos de maneira que os alunos tenham liberdade para investigar o tema 

escolhido e permita um olhar crítico ao papel da estatística na sociedade. Para isso, 

preocupando-nos em encontrar meios para questionar e criticar o tema a ser trabalhado, 

conforme a uma perspectiva sóciocrítica defendida por Barbosa (2001). 

Os materiais elaborados pelos alunos, suas discussões e apresentações gravadas em 

áudio e vídeo foram utilizadas para analisar o desempenho dos grupos pelo professor-

investigador responsável pela implementação do projeto. 

 

4 Análise dos Resultados 

 

Os temas propostos pelos grupos privilegiaram temas relevantes para eles, ligados ao 

seu cotidiano e a sua formação profissional. Os projetos de modelagem incentivaram a 

participação ativa dos estudantes em discussões em temas de seu interesse, utilizando a 

estatística. Conforme os pressupostos teóricos adotados, problematizou-se o ensino, 
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trabalhando a Estatística por meio de um projeto, utilizando os princípios da modelagem 

matemática e na corrente sociocrítica. Os alunos trabalharam individualmente e em grupos. Eles 

utilizaram dados reais, da sua área de interesse, obtidos pelo grupo em trabalho de campo. 

Utilizaram tecnologias digitais escolhidas por eles para compreender e analisar os dados, a 

saber: vídeos, excel, R commander,  SPSS.  Essas favoreceram o debate e o diálogo entre os 

alunos e com o professor responsável pelo projeto.  

O uso de pacotes computacionais proporcionou que os alunos fossem poupados do 

“tédio provocado pela excessiva atividade braçal em executar um grande número de cálculos 

irrelevantes que não acrescentavam nada em termos de aprendizagem” (VIALI, 2001, p. 292). 

Todos os grupos utilizaram o Excel, o que vem ao encontro da afirmação de Viali (2001, p. 292) 

que as planilhas “vão se firmando cada vez mais como um recurso instrucional em laboratórios 

de Estatística. Além dos procedimentos típicos, elas fornecem um grande número de funções 

estatísticas e probabilísticas, se bem que bastante limitados”. 

Uma postura democrática de trabalho pedagógico foi assumida, delegando 

responsabilidades aos alunos, que buscaram construir seu conhecimento ao analisar e 

interpretar os resultados encontrados. Ocorreu o debate de questões sociais e ambientais 

relacionadas ao contexto real de vida dos alunos, realizando julgamentos sobre a validade das 

ideias e das conclusões.  O aluno percebeu a importância da estatística para interpretar o 

mundo, e reconheceu sua missão maior de aperfeiçoar a sociedade em que vive praticando o 

discurso da responsabilidade social, da liberdade individual e a justiça social. 

Um ritmo flexível para o desenvolvimento dos temas foi adotado, para possibilitar que 

competências de caráter instrumental fossem desenvolvidas a partir da busca do aluno em 

materiais diversos e do uso de softwares estatísticos. Sobretudo, foi valorizado o conhecimento 

reflexivo para o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre o papel da Estatística no 

contexto ambiental e social no qual o estudante se encontra inserido. 

Pelas manifestações presentes na pesquisa, destaca-se o grande envolvimento e 

empenho dos alunos nos projetos, de maneira que, este trabalho proporcionou aos estudantes 

a capacidade de realizar pesquisa, desenvolver competências na expressão escrita e oral, 

habilidade de utilizar softwares, analisar e interpretar a solução encontrada. Os alunos refletiram 

sobre as soluções encontradas, criticaram as interpretações uns dos outros e promoverem 

julgamentos sobre as conclusões quando realizaram a validação do modelo. 

Ao refletir sobre sua prática, o professor pesquisador decidiu realizar novas experiências 

de ensino utilizando modelagem, para melhorar o ensino e aprendizagem de estatística, pois 

conforme Freire afirma: “por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (2006, p. 39). 

O trabalho com projetos de modelagem envolveu problematização, a partir de uma 

situação do interesse dos alunos, dando origem à comunicação, diálogo, perguntas, 

curiosidades e partindo para a formulação e resolução do problema em questão. Envolveu o 

cognitivo, porque levou o aluno a pensar para formular, buscar estratégias de solução, usar 

softwares para resolver a situação-problema de origem em questão; e o afetivo, pois nesse 
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movimento, o gosto e prazer pelo trabalho com a estatística ocorreram através de uma atividade 

que envolveu o aluno integralmente.  

A modelagem proporcionou uma oportunidade para os alunos indagarem situações, 

sem procedimentos fixados previamente, através da qual podiam utilizar diversas possibilidades 

de encaminhamento. Dessa forma, os conceitos e ideias foram introduzidos à medida que os 

alunos desenvolveram a atividade (BARBOSA, 2001). 

Os alunos compreenderam a estatística segundo percepção de Gonçalves (2004, p. 20) 

como o “conjunto de métodos que se destina a possibilitar a tomada de decisões acertadas, 

face às incertezas”. O estudo da Estatística através de projetos de modelagem e tecnologias 

digitais contribuiu para desenvolver, nos indivíduos, uma visão crítica dos acontecimentos, 

ajudando-os a fazer previsões e tomar decisões que influenciam sua vida pessoal e coletiva. 

Desse modo, pode-se dizer que o ensino de Estatística ajudou a preparar o aluno para exercer 

a cidadania, ou seja, para atuar conscientemente na sociedade em que está inserido. 

Ao pesquisar em grupo, trabalharam colaborativamente, desenvolvendo as 

competências e habilidades necessárias à aplicação dos métodos e das técnicas estatísticas 

imprescindíveis no exercício de sua futura profissão além de desenvolverem autonomia e senso 

crítico. Esta forma de trabalho priorizou o entendimento dos conceitos e das técnicas estatísticas 

mais adequadas a cada situação, ao invés da memorização de fórmulas e “receitas” e do uso de 

técnicas muitas vezes sem significado para o aluno. 

Nessa perspectiva, o professor teve um papel extremamente importante enquanto 

mediador entre o aluno e o conhecimento, facilitando, incentivando e motivando a 

aprendizagem. Ao desenvolver um conteúdo de forma a permitir que o estudante colete, 

relacione, organize, manipule, discuta e debata as informações com seus colegas e com o 

professor, produzindo um conhecimento significativo que se incorpore ao seu mundo, 

possibilitou o desenvolvimento de uma compreensão da sua realidade humana e social, onde 

está inserido e proporcionou uma educação transformadora. 

Os alunos relacionaram a Estatística a problemas ambientais e sociais, associados aos 

temas estudados: resíduos sólidos orgânicos, preenchimento de falhas, vazão ecológica, curva 

de permanência, queimadas e desflorestamento, coleta seletiva, quantificação da erosão pluvial, 

prática da queimada urbana, densidade populacional, sensoriamento remoto, extração de areia, 

tratamento de água, consumo consciente de água, percepção da erosão, disposição final dos 

resíduos sólidos, disposição final do óleo de cozinha e malária. 

Os alunos participaram ativamente durante todo o projeto, confrontando resultados 

obtidos com ideias de senso comum, exploraram software estatístico, passaram a perceber a 

importância da estatística em sua futura profissão e para entender, poder se posicionar e intervir 

diante de problemas sociais e ambientais. Houve aquisição de vários conceitos e estratégias de 

resolução, mas destaca-se as indagações e reflexões sobre os problemas iniciais, o que 

oportunizou a aquisição de conhecimentos técnicos e reflexivos, além de explorar os papéis que 

a estatística exerce na sociedade contemporânea.  

Essa modalidade de trabalho mostrou-se muito positiva ao dar espaço para os alunos 

construírem e socializarem conhecimentos relacionados a situações problemáticas ambientais 
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significativas, considerando-se suas vivências, observações, experiências, inferências e 

interpretações. 

Ambas as turmas apresentaram formas diferenciadas de coleta dos dados estatísticos. 

Os alunos utilizaram tanto coleta direta, através de questionário, mensuração; como coleta 

indireta, obtendo os dados disponibilizados por órgãos públicos ou por empresas. 

Todos os grupos buscaram aumentar seu conhecimento sobre o tema escolhido em 

pesquisas recentes na internet, artigos publicados em congressos, revistas ou trabalhos de pós-

graduação. Além disso, participaram do atendimento extra classe disponibilizado pelo professor 

da disciplina e tiveram auxilio de algum professor do curso em todas as fases dos projetos. Estes 

professores concordaram em participar do trabalho colaborativo para auxiliarem os grupos na 

realização dos projetos de modelagem, o que motivou ainda mais os alunos para realização e 

execução das pesquisas. 

Os professores de diversas áreas contribuíram e tiveram o compromisso e o desafio 

permanente de trabalhar com projetos de modelagem visando construir uma educação de 

qualidade que, para além da apropriação conhecimentos específicos advindos das mesmas, 

possibilitaram ao aluno uma formação que o prepare para o exercício da cidadania e uma 

atuação competente no mundo do trabalho. 

 

5 Conclusão 

 

Os projetos ocorreram sob uma perspectiva mais investigativa em decorrência das 

potencialidades do uso de modelagem aliado às tecnologias digitais.  Ele contou com o apoio 

de professores de outras áreas, o que proporcionou a realização de projetos interdisciplinares.  

O estudante manuseou o software, definiu o que pode ser feito de análise e interpretou 

os resultados obtidos. Neste sentido, as tecnologias digitais se mostraram uma aliada no 

processo de ensino e aprendizagem de estatística. Nessa perspectiva, o aluno passou a deter 

mais controle sobre seu processo de aprendizagem.  

A abordagem de projetos de modelagem propiciou a construção do conhecimento 

estatístico, de forma prazerosa. Os alunos se mostraram engajados na construção e aplicação 

dos modelos. Houve maior interesse e motivação dos alunos pela estatística.  

Espera-se que esta pesquisa suscite o desejo de produzir novos estudos que tenham a 

intenção de aprofundar a compreensão das potencialidades de utilizar projetos de modelagem 

e tecnologias digitais nos processos de ensino de estatística, contribuindo para o avanço do 

conhecimento de novas alternativas para formar os estudantes críticos e conscientes.  
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RESUMO: Neste artigo, será abordado a importância dos simuladores e como seu uso é 

benéfico ao ser utilizado como um material auxiliar no processo ensino-aprendizagem. Os 

simuladores possibilitam uma interação entre o educando e o fenômeno a ser estudado 

fazendo com que esta seja feita de maneira divertida e eficiente no aprendizado. Nesse 

trabalho, a proposta de aplicação é focada no ensino de física em específico nas leis de Kepler 

e a lei universal da gravitação. Contudo, o trabalho visa propor uma forma de se ensinar esses 

conteúdos de maneira divertida e interessante aos educandos. Assim, é esperado que os 

educandos explorem o simulador e sejam instigados ao desafio.       

Palavras-Chave: Simulador; Física; Ensino; Corpos celestes; Proposta. 

 



 

 

564 

ABSTRACT: In this article, we will discuss the importance of simulators and how their use is 

beneficial when used as an auxiliary material in the teaching-learning process. The simulators 

allow an interaction between the student and the phenomenon to be studied making it be 

done in a fun and efficient way in learning. In this work, the application proposal is focused 

on the teaching of specific physics in the laws of Kepler and the universal law of gravitation. 

However, the work aims to propose a way to teach these contents in a fun and interesting 

way to learners. Thus, learners are expected to explore the simulator and be instigated to the 

challenge.  

Keywords: Simulator; Physics; Teaching; Celestial bodies; Proposal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A educação vem se transformando cada vez mais afim de tornar a aprendizagem uma prática 

mais eficiente, uma dessas transformações é na adoção de uma plataforma digital no 

desenvolvimento de suas atividades, como por exemplo, o uso de simuladores na sala de aula. 

Segundo Hornes et al (2009, p.2) “Os simuladores computacionais são relativamente comuns no 

ensino. Eles reproduzem parte de um fenômeno real e dão ao usuário a oportunidade de 

participar mudando variáveis e verificando resultados.” 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Os simuladores virtuais são bastantes eficientes pois permitem que o educando interaja com o 

fenômeno estudado alterando os demais parâmetros físicos nele e, portanto, o educando pode 

observar as consequências causadas por cada variável que foi alterada. Isso é importante para 

que os estudantes possam estudar fenômenos físicos sem necessidade de um laboratório ou 

que sejam muito difíceis de se reproduzir em um laboratório, pois há várias escolas que não 

possuem um laboratório voltado para o ensino. Assim, “Softwares de simulação - permitem uma 

interatividade e a possibilidade de simular situações experimentais e de visualizar fenômenos 

de caráter microscópicos, muitas vezes impossíveis de compreender mesmo em uma prática 

experimental” (SANTOS, 2011, p.4). 

Sendo assim, é notável o grande potencial de ensino que os simuladores possuem para serem 

usados como um material auxiliar no ensino, pois os softwares de simulação permitem a 

exploração de situações que necessariamente não existem no universo real, por exemplo, o 

software de simulação PHET que possui diversas simulações das mais variadas áreas da ciência. 

Segundo Coelho (2002), citado por Carraro e Pereira (2014)  

 

“... os simuladores virtuais são os recursos tecnológicos mais utilizados 

no Ensino de Física, pela óbvia vantagem que tem como ponte entre o 

estudo do fenômeno da maneira tradicional (quadro-de-giz) e os 

experimentos de laboratório, pois permitem que os resultados sejam 



 

 

565 

vistos com clareza, repetidas vezes, com um grande número de variáveis 

envolvidas” (p.39).   

 

Os simuladores são ferramentas de fácil acesso, alguns deles podem serem encontrados até 

mesmo na internet como o PHET já citado nesse artigo. O educador também pode fazer seus 

próprios simuladores utilizando a programação o que poderia ser uma ótima proposta já que o 

educador pode adaptar o simulador para o conteúdo exato que será trabalhado na aula. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Neste artigo, o simulador utilizado na proposta é o Universe Sandbox² que está disponível na 

steam que é um software que cataloga jogos e pode ser baixado pela internet. Esse simulador 

como o nome sugere possui uma temática voltada para a astronomia, pois sua função é simular 

sistemas de variados corpos celestes como planetas, estrelas, luas, entre outros. Mas o poder de 

aplicação que esse simulador possui vai além do que seu designer mostra, pois para simular os 

sistemas citados ele precisa seguir princípios das demais ciências, como por exemplo, a física.  

  

Nesse jogo podem ser abordados conceitos como leis de Kepler, e da gravitação universal. O 

objetivo da criação do simulador não é ensino de física, pois não existe a preocupação do autor 

em abordar conceitos físicos. Porém, ele possui características interessantes para ser utilizado 

em ambiente escolar. 

 

 
Figura 1: Imagem ilustrativa do jogo Universe Sandbox². Fonte: Universe Sandbox² 

 

Ao explicar os conteúdos de leis de Newton, e da gravitação universal, ou trabalhando as leis 

de Kepler, a simulação possibilita a criação de situações no espaço, abrindo a discussão sobre 

as formulações de Kepler e Newton.  Sugere-se que este simulador pode ser utilizado da melhor 
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forma pelo professor após a explicação dos conteúdos citados anteriormente. Não é necessária 

a interação com os alunos para a execução do simulador, mas para a discussão do conteúdo 

estudado. O professor tem a liberdade de reproduzir os movimentos planetários, modificar o 

sistema solar, modificar a massa, raio, trajetória dos planetas, criar um ambiente propicio para 

discutir os conceitos em sala. Durante a simulação do conteúdo explorado na simulação, o 

professor pode fazer questionamentos aos alunos sobre o conteúdo como, exemplificando com 

a lei da gravitação universal: O que aconteceria com as velocidades orbitais dos planetas se a 

massa do Sol variasse? A força gravitacional iria mudar?  

 

A proposta desse trabalho consiste em trabalhar os conteúdos de leis de Newton, lei de Kepler, 

e lei da gravitação universal, utilizando o simulador Universe Sandbox² para facilitar o ensino-

aprendizado, pois as suas ferramentas possibilitam cenários que o livro didático não pode 

ilustrar. Essa simulação é reproduzida por meio de um notebook e Datashow, tornando a aula 

um momento para explorar o conhecimento de física dos alunos com o auxílio da simulação.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As simulações vêm se mostrando uma ferramenta complementar na metodologia do ensino, 

auxiliando na construção do conhecimento, proporcionando a maior participação dos alunos, 

pois desperta interesse devido a essa nova forma de inserir os conceitos em situações que estão 

além da sala de aula. O Universe Sandbox² traz para o contexto escolar a possibilidade de serem 

abordadas teorias com uma perspectiva diferente das discussões tradicionais, em que os 

discentes em parte se desmotivam. Esperamos que com essa metodologia os alunos possam 

buscar romper esse desinteresse, fazendo com que a disciplina de física seja vista de forma 

instigante.   
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RESUMO: A relação entre Biodiversidade e Cultura trata-se de um desafio a ser contemplado 

na formação de professores de Biologia, a fim de contribuir na constituição de uma Educação 

mais plural e diversificada. Desse modo, a pesquisa em questão analisou a relação entre 

Biodiversidade e Cultura a partir das concepções de licenciandos em Ciências Biológicas e a 

importância da abordagem dessas temáticas no curso de formação inicial de professores de 

Biologia. Esse material será disponibilizado em uma plataforma digital Web 2.0 intitulada 

“Observatório da Educação para a Biodiversidade”, a fim de compartilhar informações, 

utilizando dessa ferramenta como um recurso de educação aberta (REA). A presente pesquisa 

possui uma abordagem qualitativa de tipologia interpretativa. Os resultados deste trabalho 

apontam a variedade das relações entre Biodiversidade e as diferentes culturas. Tais concepções 

revelam que a importância da abordagem dessas temáticas na formação inicial de professores 

e diferentes olhares para Biodiversidade e Cultura. Os dados obtidos apontam para a 

necessidade de uma formação docente que considere os aspectos culturais em seus processos 

educacionais. 

 

Palavras-chave: Ensino; Biologia; Cultura; Formação de professores; Plataforma digital. 

 

ABSTRACT: The relation between Science and Culture is a challenge to be contemplated by 

Biology teachers’ training in order to contribute for the constitution of a more plural and 

diversified Education. This way, this research analyzed the relation between Biodiversity and 

Culture found in the conceptions of students in a Licentiate degree course in Biological Sciences. 

The importance of approaching such themes in the initial Biology teacher training was analyzed 

as well. This material will be available on a digital Web 2.0 platform entitled “Observatório da 

Educação para a Biodiversidade” (Educational Observatory for Biodiversity), aiming to share 

information using such tool as an open educational resource (OER). The present work has a 

qualitative approach and an interpretative typology. The results of this research point to the 

variety of relations between Biodiversity and different cultures. Such conceptions reveal the 

importance of approaching those themes during initial teacher training, as well as different 
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viewpoints for Biodiversity and Culture. The obtained data point to the necessity of teachers’ 

training to have cultural aspects considered for its educational processes. 

Keywords: Teaching; Biology; Culture; Teacher training; Digital platform. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual vive um cenário constante de mudanças, principalmente no 

que se refere às questões educacionais. Grandes são os esforços para que a educação 

não seja limitada ao ambiente escolar, mas que o ensino possa compreender questões 

socioculturais e assim interaja com o processo de ensino-aprendizagem, levando os 

sujeitos à produção e reprodução de conceitos e práticas (VEIGA-NETO, 2003). 

Esse ritmo de mudanças na sociedade atual é bastante acelerado em nome do 

desenvolvimento e avanço, e dentro dessa perspectiva surge à preocupação com as 

questões ambientais, principalmente com a conservação da Biodiversidade (BATTESTIN; 

NOGARO e CERUTTI, 2015). Com relação às questões ambientais que devem ser 

abordados em Biologia, tem-se o conceito da Biodiversidade, sendo esse um dos seus 

temas centrais (KAWASAKI; OLIVEIRA, 2003). 

A Convenção Sobre a Diversidade Biológica definiu Biodiversidade como: 

 

Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as 

origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e 

outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 

compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas. (BRASIL, 2002, p. 9) 

 

Sendo assim, Biodiversidade inclui todos os animais, vegetais, microrganismos e as 

suas relações ecológicas com o meio em que estão inseridos. Essa temática possui grande 

relevância nas áreas relacionadas à sociedade, como economia e cultura, sendo foco principal 

das discussões sobre a conservação nos diferentes níveis de organização da vida no planeta. O 

uso e exploração de recursos naturais na sociedade atual também são pautas do debate da 

Biodiversidade, sendo, por diversas vezes, embasadas nos aspectos culturais dos grupos sociais. 

Cabe ressaltar que dentro dessa perspectiva, a formação de professores de Biologia deve ser 

voltada a uma reflexão crítica acerca dos processos de produção do conhecimento e de suas 

implicações na sociedade.  

Nessa percurso, ao discutirmos aspectos culturais, precisamos tomar como referência 

um de seus conceitos, já que esse é um tema amplo e de diversos significados. Para tanto, a 

Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, proclamada pela UNESCO, afirma que 

 

Cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos espirituais 

e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um 
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grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as 

maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. 

(UNESCO, 2002, p. 02) 

 

Para Santos (2006), cultura está relacionada a duas concepções básicas, uma se 

refere aos mais diversos aspectos existentes em uma determinada realidade social e outra 

refere-se especificamente as ideias, conhecimentos e crenças de um povo e a transmissão 

desses aspectos aos seus descendentes.  

Nesse sentido, é válido ressaltar que o processo que envolve Biodiversidade e 

Cultura pode ser chamado de “Educação para Biodiversidade” (MARANDINO; MONACO E 

OLIVEIRA 2010). Devendo levar em consideração os aspectos socioculturais, uma vez que o 

mesmo está intimamente relacionado ao contexto central da Biodiversidade (KAWASAKI; 

OLIVEIRA, 2003). Para isso, se faz necessário que sejam realizadas pesquisas que busquem a 

investigação e análise das diversas concepções atribuídas a Biodiversidade e Cultura, desse 

modo, contribuindo para a construção de uma perspectiva que valorize e ressignifique o 

processo de ensino-aprendizagem a partir do contexto dos envolvidos. 

Observando as mudanças que a sociedade vem sofrendo em virtude do advento 

das tecnologias digitais, o compartilhamento de informações sobre diversas temáticas através 

de plataformas digitais é de suma importância. 

[...] as plataformas digitais tem sido algo bastante significativo, oferecendo às 

pessoas a possibilidade de buscar conhecimentos de forma mais rápida, 

prazerosa e mais barata (em alguns casos de forma gratuita). Os avanços 

tecnológicos tem gerado grandes expectativas sobre os impactos que tais 

desenvolvimentos podem proporcionar para a vida em sociedade, ampliando 

inclusive a possibilidade de criar novas metodologias que tornem o ensino 

criativo e atrativo para alunos e professores. (Medeiros e Medeiros, 2018, p. 10) 

 

 Sendo assim, as plataformas digitais configuram-se uma ferramenta importante no 

processo educacional. Considerando o contexto da formação inicial de professores, espera-se 

que um trabalho colaborativo a fim de reunir diversas informações sobre Biodiversidade e o 

contexto cultural e o compartilhamentos das mesmas através da plataforma digital, possa 

contribuir com esse processo formativo, trazendo a tona aspectos que são bastante 

negligenciados. Nesse sentido, este trabalho tem o intuito de analisar as relações entre 

Biodiversidade e Cultura a partir das percepções de licenciandos em Ciências Biológicas e a 

importância da abordagem dessas temáticas em curso de formação de professores de Biologia, 

além de sua divulgação na plataforma web 2.0 “Observatório da Educação para a 

Biodiversidade”. 

 

METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho apresenta uma abordagem qualitativa em Educação, exigindo da 

pesquisa uma sensibilidade maior para o estudo empírico das questões sociais (FLICK, 2009). 
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Trata-se de uma pesquisa do tipo interpretativa, possibilitando ao pesquisador fazer 

interpretações retomando ideias e estabelecendo relações entre os dados obtidos e outras 

fontes pesquisadas (CRESWELL, 2007; SEVERINO, 2007; GIL, 2008). 

 Esta pesquisa se encontra relacionada ao projeto intitulado “Observatório da Educação 

para a Biodiversidade – PROFBD”, financiado pelo CNPq. Corresponde a uma proposta 

interinstitucional de pesquisa que busca investigar o processo de formação inicial de professores 

de Ciências/Biologia e sua relação com a Educação para a Biodiversidade. A equipe que compõe 

a rede é formada por seis IES, sendo elas: a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Os materiais elaborados por esse projeto serão disponibilizados como Recurso 

Educacional Aberto (REA) na plataforma digital 2.0 “Observatório da Educação para a 

Biodiversidade”, com a finalidade de disseminar e integralizar informações que estão 

relacionados à Biodiversidade em diferentes regiões do Brasil.  

Este trabalho trata-se de um recorte de um trabalho de conclusão de curso, o qual está 

em fase de finalização, tendo como sujeitos alunos do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Maranhão, Cidade Universitária Dom Delgado. Os 

sujeitos participantes da pesquisa foram quatro licenciandos em Ciências Biológicas, aqui 

identificados por S1, S2, S3 e S4.  

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, que seguiram um roteiro previamente 

elaborado com perguntas sobre Biodiversidade e Cultura. Para este artigo utilizou-se as 

perguntas sobre a relação entre Biodiversidade e Cultura e a importância sobre a abordagem 

dessas temáticas no curso de formação de professores de Ciências e Biologia. As entrevistas 

foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. Todos os sujeitos assinaram um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, expondo as formas de participação e informando que a 

identidade dos mesmos será mantida em sigilo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Primeiramente serão apresentados os resultados coletados com os licenciandos no que 

diz respeito à relação entre Biodiversidade e Cultura, a seguir a importância de abordar esses 

temas nos cursos de formação de professores. Após a apresentação dos resultados, seguem as 

análises realizadas juntamente com as discussões que se fizeram necessárias. 

Ao serem questionados sobre a relação entre Biodiversidade e Cultura, emergiu dos 

sujeitos participantes desta pesquisa uma série de questões de como essa relação pode ser 

percebida, em um dos discursos o sujeito enfatiza a não relação dessas duas áreas. 

Para S1 essa relação é percebida por meio da nossa cultura econômica. É observada a 

partir da utilização de recursos biológicos para gerar recursos financeiros, e que isso acaba 

influenciando muito na Biodiversidade de um determinado local. Tal aspecto é evidenciado por 

Mota (2006) em que aponta em seu trabalho como um desenvolvimento econômico do tipo 
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capitalista, que visa somente lucro e geração de capital, acaba por ocasionar várias questões 

ambientais. 

[...] Cultura e Biodiversidade “pô” tá muito atrelado, tá muito, muito é... tipo de, 

de como nosso sistema, como nosso sistema econômico influencia dentro da 

Biodiversidade.... de como as nossas interações com pessoas do campo, com 

indígenas com, com, com quilombolas influencia a  diversidade dos locais deles, 

mesmo as pessoas estando distantes...  (S1) 

 

Ao relacionar Cultura e Biodiversidade com aspectos econômicos, S1 destaca ainda que 

esse sistema econômico interfere também na cultura de outros grupos sociais, como 

quilombolas e indígenas. Esse destaque pode está relacionado a forma social que esses grupos 

tem em relação ao ambiente e o manejo sustentável com a natureza (DIEGUES, 2000). 

Outro aspecto revelado por um dos sujeitos é a utilização de recurso biológico para a 

sustentação cultural de alguns grupos sociais, como é o caso do coco babaçu, citado por S2: 

[...] Cultura e Biodiversidade, por exemplo... é, é, é se a pessoa, ou, ou entender 

ou, ou  saber: qual é a Biodiversidade existente no seu estado? Né, por exemplo 

a variedade de plantas, a variedade de, de animais e tal, muitas vezes está 

envolvido no, no, no meio cultural da pessoa, por exemplo, é, é, é, o coco 

babaçu né, a pessoa conhece e sabe o quê que tem, e aí já faz parte do, do seu 

dia a dia, porque tem,  trabalha com o artesanato, com alimentos... muitos 

aspectos  da cultura aqui mesmo do Maranhão tá baseada numa, naquilo que 

a, que a natureza trás, vem de lá. Então, tem uma, pra mim é interligado, mas 

muitas vezes a gente não entende nem o que é Biodiversidade e não percebe 

essa ligação. (S2) 

 

Diegues (2000) denomina essa relação de “cultura rústica”, em que a utilização de 

aspectos biológicos para a alimentação, artesanato, etc. é obtida de forma recíproca pelos 

membros de determinado grupo social e com preocupação com o meio em que vivem. 

S3 aponta em seu discurso um aspecto mais local da relação entre Biodiversidade e 

Cultura, para esse sujeito essa relação pode ser vista em uma das festas mais populares do 

estado, o São João do Maranhão. 

 

Cultura? (...) deixa eu pensar! De que forma? (...) Acho que no nosso, no nosso 

São João do Maranhão é que tem essa questão da Biodiversidade. (S3) 

 

Ao fazer tal relação, S3 acaba por revelar a presença da Biodiversidade nas festas juninas, 

isso pode está relacionado ao uso de elementos da natureza por alguns grupos folclóricos do 

Maranhão. 

S4 foi o único sujeito que não conseguiu ver relação entre as áreas. Para ele a Cultura é 

constituída independente do natural, e que por esse motivo não apresentam relações. 

  

[...] Cultura e Biodiversidade... eu acho que cultura é algo mais humano, é uma 

coisa construída mesmo, é, é,  de geração em geração passada de pais para 
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filhos, e a Biodiversidade é algo mais da natureza algo mais natural, é, é, ... não 

consigo ver relação, é isso. (S4) 

 

Tal concepção abre precedentes para uma série de questionamentos: sendo a educação 

fruto da cultura, como compreender a Biodiversidade sem Cultura? Sabendo dos aspectos 

políticos e econômicos como fruto das relações socioculturais e da sua influência com o meio 

ambiente, como entender aspectos biológicos ignorando a Cultura? Tais questionamentos 

precisam ser respondidos ainda no processo de formação inicial desse sujeito.   

Sobre a importância da abordagem das temáticas Biodiversidade e Cultura nos cursos 

de formação de professores de Ciências e Biologia, os sujeitos posicionaram-se a favor da 

discussão e destacaram alguns pontos em que essa abordagem poderia contribuir nesse 

processo formativo. 

Para S1 a formação do professor de Biologia no que diz respeito a Biodiversidade é feita 

de forma naturalista, com abordagem apenas do natural, deixando os aspectos culturais fora do 

contexto, o que acaba trazendo fragilidades a esse processo formativo. 

 

É como eu tô te dizendo, como eu disse lá na frente, lá no começo, é, é, é... a 

gente fala inerente sobre Biodiversidade de modo naturalista, mas dentro do 

curso de formação de professores... poderiam instigar os alunos a pensar sobre 

esse ponto que a gente tá conversando sobre cultura, sobre política dentro da 

Biodiversidade, sobre é, é, é sociedade, o quanto uma, a Biodiversidade é 

influenciada pela sociedade, o quanto a sociedade é influenciada pela 

Biodiversidade... fazer com que ele critique as coisas, fazer com que ele se 

autocritique, então acho que o curso de Biologia tem que fazer isso, fazer com 

que o aluno critique questões de Biodiversidade, leva-lo também pro âmbito 

da cultura, pra sociedade, pra outras coisas, não só a questão do natural que 

tem que ser abordada também, mas outras questões, questões que são 

interdisciplinares, transdisciplinares, é, é, é, como é que a questão de 

sexualidade está envolvida na Biodiversidade? Então são questões que fazem 

com que o aluno pense, e ele começa a problematizar esse tipo de coisa, então 

é isso que tem que ser colocado nas coisas de, de formação de professores... 

(S1) 

 

Ursi (2018) defende que a aprendizagem em Biologia deve levar o sujeito a fazer uma 

análise crítica das situações do cotidiano, e assim tomar decisões mais conscientes, sendo cada 

vez mais cidadãos reflexivos e capazes de modificar a sua realidade. S1 chama atenção para essa 

questão, a de problematizar questões sociais dentro da Biodiversidade, levando o aluno a uma 

postura crítica e consciente. 

Segundo S2 a abordagem dessas temáticas ainda no processo de formação inicial de 

professores de Ciências e Biologia é importante para elucidar a relação de ambas, o que esse 

sujeito ainda tem dificuldade de compreender, e por esse motivo considera relevante essa 

discussão para assim poder contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 
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Sim... eu acredito que eu tenha dificuldade até pra responder as outras 

perguntas, porque eu ainda não tenha isso claro na minha cabeça, né a cultura 

e a Biodiversidade juntas, ou o que que é mesmo a cultura, porque eu tenho 

uma, um conceito mais talvez não seja nem o conceito correto, e, e acho que 

se isso fosse mais claro, né poderia compreender o que que é cultura, porque 

querendo ou não, as vezes a gente nem sabe, é, é, qual é essa cultura, o que 

que faz parte da nossa história e isso sendo tratado pro professor e ele podendo 

dá continuidade a esse, esse ensinamento nas salas de aula, o aluno vai poder 

compreender né, a cultura que ele, ele tá envolvido... então acho que deveria 

ser tratado, acho que pra gente ter uma relação maior com, com o ensino em 

si, né, de você poder tratar o que faz parte do nosso dia a dia e a gente nem as 

vezes nem percebe a importância daquilo pra gente... (S2) 

 

Para S3 a importância da abordagem das temáticas Biodiversidade e Cultura consiste na 

relação com os saberes docentes. Bezerra, Jesus e Vale (2017) afirmam que é a partir dos 

conhecimentos e habilidades aprendidos no processo de formação e no próprio trabalho que 

se constroem os saberes docentes.  

Sim... eu acho que, é focando naquela parte dos saberes docentes, né, onde 

esses professores eles podiam buscar fontes pra se aprofundar nesse assunto 

pra que possam levar da melhor forma para a sala de aula... (S3) 

 

Nessa perspectiva, ao destacar os saberes docentes, S4 revela uma forte ferramenta que 

poderá contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de questões culturais e relacionadas 

a Biodiversidade, levando em consideração os saberes aprendidos durante usa formação inicial. 

S4 apesar de não conseguir relacionar Biodiversidade e Cultura, acredita que é 

importante a abordagem dessas temáticas na formação de professores, uma vez que para 

trabalhar com pessoas diferentes, se faz necessário o entendimento da cultura na qual estão 

inseridas.  

 

Olha, sim. Na cultura: pode falar? Na cultura quando que a gente pode incluir? 

Ah, a gente tá se formando professores, então a gente tem que entender 

aquela, onde a gente vai dar aula, né? A gente vai ter que lidar com pessoas 

muito diferentes da gente, então acho que, é, é, focasse um pouquinho na 

cultura, estudar a cultura, é, é, se preparar pra essas adversidades que a gente 

vai ter na vida é importante. E a biordi, bio, Biodiversidade eu acho que já 

expliquei nas perguntas anteriores, eu acho importante também. 

 

Para Santos (2004) a formação de professores deve ser voltada para a valorização e 

reconhecimento das diversidades culturais, uma vez que esta se constitui uma realidade, sendo 

assim, esse processo formativo deve conscientizar o sujeito para que não se reproduza questões 

discriminatórias a partir de questões culturais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A análise proposta na presente pesquisa nos leva a vários aspectos quando estamos 

discutindo a relação entre Biodiversidade e Cultura, que varia entre aspectos políticos, 

econômicos, sociais, em que existe a utilização de recurso biológico, que se torna prática 

cultural. 

 Percebe-se também que a abordagem dessas temáticas deve ser capaz de promover a 

formação do professor de Biologia a fim de fortalecer esse processo formativo, para que esses 

sujeitos possam agir criticamente frente aos desafios impostos a profissão e que se relacionam 

com a temática em questão.  

Estamos diante de um desafio: o da Educação para a Biodiversidade. Educar para a 

Biodiversidade é um dos caminhos que devemos trilhar nos dias atuais, levando em conta as 

experiências culturais de cada grupo social e o que cada um tem a contribuir para a 

sustentabilidade, para uma vida democrática, igualitária e com respeitos as diversidades 

biológicas e culturais. É necessário enfatizar que se faz necessário que essa educação deve ser 

feita com responsabilidade, e para isso, o professor como sujeito importante nesse processo, 

deve primar pela sua efetiva formação inicial. 

 A proposta de uma plataforma digital 2.0 como recurso educacional aberto (REA) inclui 

inovação na articulação com as atuais demandas da educação, permitindo o compartilhamento 

de materiais, informações, experiências, sobre as diversidades biológicas e de culturas. Assim, a 

tomada de consciência de professores de ciências em formação inicial passa pelo 

reconhecimento de si, do outro, da diversidade biológica e cultural existente no mundo. 

Evidencia-se, portanto, a relevância da continuidade das pesquisas sobre Biodiversidade 

e Cultura, e o compartilhamento em plataformas digitais, podendo ser utilizadas na prática 

social de educadores e estudantes envolvidos com a construção das mesmas. 
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RESUMO:   Considerando   as   novas   tendências   educacionais   e   as   orientações 

curriculares para à inserção e análise de ferramentas diversificadas com foco no ensino 

aprendizagem,  neste  trabalho  apresentamos  a  análise  e  seleção  dos  Textos  de Divulgação 

Científica – TDC disponíveis em publicações online da Revista Ciência Hoje 

–  RCH.  A  análise foi  pautada  na  categorização  dos  TDC  de  acordo  com  a  área  de 

Química e teve como objetivo analisar as possibilidades que a RCH na versão online apresenta  

tanto  ao  ensino  quanto  a  prática  docente.  Os  resultados  encontrados, permitem  a  

identificação  de  potencialidades  para  a  leitura  e  investigação  da  revista online, bem 

como indica áreas em que os TDC podem ser inseridos no contexto escolar. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Divulgação Científica; Revista Ciência Hoje; Ensino de Ciências. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A  Divulgação  Científica,  área  que  tem  como  foco  a  ciência  e  seus 

desdobramentos,   resulta   da   necessidade   de   tornar   a   ciência   pública   e popularizada, 

visando a desvinculação da ciência como área restrita à cientistas (PINTO, 2007). O processo 

de divulgar cientificamente, resulta na geração de um   novo   discurso,   recodificado,   isto   

é,   transposto   de   uma   linguagem especializada para uma linguagem não especializada, 

com objetivo de tornar o conteúdo acessível a todos os públicos (BUENO, 2009). Ao longo dos 

anos e das significações dadas ao ato de tornar o conteúdo científico mais acessível, vários  

termos  foram  utilizados,  tais  como  difusão  científica,  disseminação científica,  vulgarização  

científica,  popularização  da  ciência  e  comunicação 
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pública  em  ciência  e  atualmente  temos  uma  polissemia  quanto  a  esta  ação. 

Massarani (2002), destaca em seu trabalho, que no Brasil existem um grande número de 

materiais que no início dos anos 20 denominavam o ator de tornar público  o  conhecimento  

científico  de  Vulgarização,  no  entanto  atualmente existem  diversos  termos  para  tal  ação  

tais  como  disseminação,  difusão  e divulgação   científica   que   possui   larga   aceitação   

no   meio   acadêmico (MASSARANI, 2002). 

Neste sentido, optamos por utilizar o termo Divulgação Cientifica, tendo em  vista  que  

segundo  Barros  (2006),  do  ponto  de  vista  linguístico  o  termo divulgação apresenta a 

ideia de transformação da informação em um discurso acessível, diferentemente das outras 

denominações que segundo a linguística, são direcionadas para o envio de informações ora 

entre públicos especialistas como  no  caso  do  termo  disseminação,  ora  para  o  envio  de  

informações universalizadas  e  de  entendimento  de  todos  os  públicos  como  no  caso  da 

difusão.  Massarani  (2002),  destaca  que  a  trajetória  da  divulgação  no  Brasil perpassa  ao  

longo  dos  dois  últimos  séculos  e  destaca  que  os  antecedentes históricos  da divulgação  

científica no  Brasil se  deram  inicialmente  através  de audiências e conferências públicas, 

reuniões e exposições sobre as descobertas científicas, museus de história natural dentre 

outros. Ao longo dos anos, e com as   mudanças   sócio-políticas,   passou   a   ser   vislumbrada   

por   meios   de comunicação  tais  como  como  rádio, revistas,  jornais, periódicos  e 

programas televisivos. 

Desta   forma,   passam   a   ser   publicados   em   diversos   meios   de comunicação,  

inúmeros  materiais  que  tratavam  de  temas  do  cotidiano  e objetivavam divulgação das 

técnicas e pesquisas desenvolvidas em centros de pesquisas  e  laboratórios  (CANTANHEDE,  

2012).  Com  o  intuito  de  tornar  a sociedade melhor informada sobre os avanços científicos 

e tecnológicos e que de modo geral, facultasse o esclarecimento para diversas indagações, 

sendo capaz de atender um público variado.  

Assim em 1978, Roberto Lent e Alberto Passos   Guimarães   cientistas   integrantes  da   

Sociedade   Brasileira   para  o Progresso   da   Ciência   (SBPC),   tiveram   a   ideia   de   criar   

um   vínculo   de comunicação  continuo  sobre  os  avanços  científicos  e  tecnológicos.  Neste 

sentido, os cientistas desenvolveram durante seis anos de preparo junto com Darcy  Fontoura  

de  Almeida,  Renato  Bosch  e  Fernando  Lefévre,  um  material sobre   todos   os   detalhes   

para   a   criação   de   uma   revista   produzida   por pesquisadores que destinasse a publicação 

clara e coesa dos principais temas e assuntos pertinentes a ciência e seus impactos (CIENCIA 

HOJE, 2019). 

Em julho de 1982, o lançamento da Revista Ciência Hoje (RCH), realizado na  34ª  

Reunião  Anual  da  Sociedade  Brasileira  para  o  Progresso  da  Ciência (SBPC),  incitou  

debates  e  reflexões  positivas  acerca  dos  caminhos  a  serem traçados   pelo   campo   da   

DC.   O   surgimento   da   revista,   possibilitou   o desenvolvimento da área de divulgação 

cientifica no país, marcada por trabalhos José Reis, médico pesquisador e jornalista, que foi 

um dos incentivadores da RCH. Em consequência ao sucesso da RCH, materiais tais como o 

jornal Informe lançado em 1985 na 37ª Reunião Anual da SBPC e o suplemente da Revista 

Ciência   Hoje   para   as   crianças   (RCHC)   lançada   em   1986,   originaram   a necessidade   
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de   uma   melhor   sistematização   e   organização   financeira independente à SBPC, surgindo 

em 2001, o Instituto Ciência Hoje. (CIENCIA HOJE, 2019). 

Nos   40   anos   de   existência,   a   revista   adquiriu   estabilidade   e reconhecimento,  

sendo  nacionalmente  conhecida  como  veículo  confiável.  Ao longo dos anos, é possível 

destacar que a história da ciência brasileira, pode ser identificada através das publicações da 

revista RCH, visto que a revista desde sua primeira edição possui como foco a divulgação de 

pesquisas brasileiras. E é tida como revista pioneira na área de divulgação cientifica, visto que 

desde sua criação  aponta  a  divulgação  científica  como  ferramenta  capaz  de  oferecer  à 

sociedade  uma  explicação  clara  e  objetiva  dos  avanços  científicos  e  das atividades  dos  

cientistas,  afim  de  tornar  pública  questões  de  interesse  geral (CANTANHEDE, 2012). 
 

Ao longo dos anos a revista passou por atualizações e atualmente conta com   a   

revista   Ciência   Hoje,   Ciência   Hoje   para   as   crianças   e   vários complementos mensais 

em versões físicas e online, além de contar com perfis em redes sociais tais como instagram e 

facebook. A possibilidade de acesso de TDC oriundos da RCH através de diversos meios de 

comunicação, faculta além da  acessibilidade  a  conteúdos  científicos  de  modo  rápido  e  

diversificado, possibilidades para a análise e utilização de materiais de DC como ferramenta 

no ensino aprendizagem.   Autores como Salém e Kawamura (1999), Chaves, Mezzomo e 

Terrazan (2001), Cantanhede, Alexandrino e Queiroz (2015), Dias et eal (2016), reportam na 

literatura análises das seções da referida revista, para a   utilização   no   ensino   de   Física,   

Química   e   Matemática,   disciplinas compreendidas para a área de ciência da natureza e 

comumente associadas à memorização,  ensino  maçante  e  descontextualizado,  visto  que  

apresentam conteúdos abstratos, regidos por fórmulas e cálculos descritos como dificultosos 

para a assimilação com o cotidiano (ROCHA e VASCONCELOS, 2016). 

Deste modo, pontua-se como atual e pertinente a investigação de revistas de  

divulgação  científica  com  vistas  ao  ensino-  aprendizagem,  visto  que  os resultados  podem  

sinalizar  reflexões  sobre  a  viabilidade  dos  TDC  como complemento ao ensino de conteúdo 

na educação básica, bem como indiciar técnicas relevantes que pode ser utilizada na 

investigação de outros materiais, nesta perspectiva este trabalho tem como objetivo analisar 

e caracterizar TDC da seção Em Dia da revista ciência hoje online no período compreendido 

entre 

2005  a  2010  com  enfoque  nos  conteúdos  químicos  previstos  para  o  ensino médio, com 

o intuito de sugerir, como podem ser utilizados em sala de aula. 
 

MATERIAIS E METÓDOS 

Considerando  a  investigação  dos  TDC  como  material  didático  para  o ensino de 

química situamos nosso trabalho como quanti-qualitativo, que segue o viés bibliográfico, visto 

que esse tipo de procedimento metodológico permite a análise  a  partir  de  um  material  já  

existente,  constituído  de  livros  e  artigos científicos,  bem  como  materiais  secundários  

como  publicações  periódicas  de jornais e revistas (GIL, 2007). 

A análise parte da leitura e caracterização de TDC da revista Ciência Hoje, da seção Em 

Dia, no período compreendido entre 2005 a 2010. E é um recorte de  um  trabalho  de  
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dissertação  ainda  desenvolvimento  no  programa  de  pós- graduação  em  ensino  de  

ciências  e  matemática  na  Universidade  Federal  do Maranhão - UFMA.  

Os procedimentos metodológicos adotados para realização e andamento da proposta 

foram: caracterização da revista ciência hoje online; leitura analítica de  todos  os  textos  da  

seção  da  revista  Ciência  Hoje  (Em  Dia)  no  período compreendido entre 2005 e 2010, 

análise e seleção dos textos que tratam de assuntos relacionados a Química, Temas 

Transversais ou áreas afins, tais como Biologia, Física e Matemática. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A RCH é dividida em seções, artigos e colunas, a revista apresenta para as seções e 

colunas tamanho médio e pequeno, com foco específico, e para os artigos  tamanho  grande  

e  foco  aprofundado  em  assuntos  de  cunho  geral. Ferreira e Queiroz (2011), destacam 

elementos textuais constituintes dos artigos e seções. 
 

Os  artigos  devem  conter  abertura  (resumo),  sugestões  para  leitura, 

título,  retranca  (área  do  conhecimento:  física,  biologia,  antropologia 

etc.) e ilustrações devidamente legendadas e com crédito. A maioria 

das  seções  só  exige  título,  retranca  e  ilustrações  (FERREIRA  E 

QUEIROZ, 2011, p.355). 
 

Autores  como  Cantanhede  (2012),  Dias  (2016),  Sousa,  Cantanhede  e Cantanhede 

(2017), Diniz e Junior (2018) em seus trabalhos utilizam o termo retranca para caracterizar os 

TDC investigados na revista ciência hoje (RCH).  

 A denominação  retranca  é  um  termo  que  tem  origem  no  discurso  jornalístico  e constitui  

um  dos  elementos  típicos  de  textos  jornalísticos,  e  é  comumente utilizada para caracterizar 

o assunto central da matéria jornalística. A Figura 1, apresenta como a retranca aparece na 

estrutura dos TDC apresentados pela RCH. 

A retranca é como palavra chave do texto jornalístico, no âmbito da revista Ciência 

Hoje, as retrancas são utilizadas como denominação clara e concisa da área de conhecimento 

tratada no TDC (FERREIRA; QUEIROZ, 2012). Entre os anos 2003 a 2017 a revista era dividida 

em seções e artigos, possuindo doze seções dentre as quais a seção Em Dia, possuía como 

foco a divulgação de resultados de pesquisas científicas desenvolvidas no contexto nacional 

(SOUSA; CANTANHEDE; CANTANHEDE, 2017). 

Desde  de  2001,  parcerias  do  instituto  Ciência  Hoje  com  Fundação Roberto 

Marinho, a Rede Globo, a MultiRio, a Universidade Federal de Minas Gerais dentre outras, 

impulsionaram a publicação dos textos da RCH nos mais diferentes  veículos  de  comunicação,  

tais  como  Livros,  e-books  e  aplicativos instagram, twiter, facebook dentre outros. O acesso 

online à revista vinculado ao site http://cienciahoje.org.br/, pode ser realizado através de duas 

formas: o gratuito (que comtempla versões resumidas das publicações) e   para assinantes 

(que comtempla  edição  atual  completa,  retroativas,  informações  sobre  o  acervo histórico 

e publicações da revista ciência hoje para as crianças). 

http://cienciahoje.org.br/
http://cienciahoje.org.br/
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Nos  últimos  3  anos,  a  revista  Ciência  Hoje  sofreu  readequações  que originaram 

uma nova versão intitulada “Nova Ciência Hoje”. A atual estrutura, passou a ser publicada a 

partir do ano de 2018, e apresenta quatro artigos por edição,  seis  colunas  (A  universidade  

vai  à  escola,  Alternativamente,  Tecno saúde,  Desvendando  Cosmos,  Geoinformação,  Qual  

é  o  problema?)  e  onze seções (Outras palavras, Na estante, Bastidores da Ciência, Entrevista, 

Na tela, Infinitas Possibilidades, Mulheres na Ciência, Ciência e Cultura Pop, Resultados 

Imediatos,  Pequenas  Perguntas  e  Grandes  Questões,  Ciência  e  Esporte).  A Tabela 1, 

apresenta as seções da revista com as respectivas descrições. 

  

Tabela 1:Seções da Nova “Ciência Hoje” e suas respectivas descrições. 

 

 

 

Outras palavras                       
Conclusões   de   pesquisas   desenvolvidas   no   âmbito 

educacional, que tratam sobre problemáticas científicas. 

Na estante                                Apresenta resenha sobre livros científicos. 

Bastidores da Ciência            
Aborda temas relativos à história da ciência e/ou biografia de 

cientistas. 

Apresenta    entrevista    com    cientistas    sobre    temas

Entrevista importantes relacionados a ciência em âmbito nacional e 

internacional.

Na tela                                      
Destaca através de séries televisivas ou documentários, assuntos 

e curiosidades respectivas à ciência. 

Infinitas Possibilidades          
Trata  de  temas  diversos,  sobre  ciência  e  educação. 

Destacando estratégias de ensino. 

Traz pesquisas desenvolvidas pelo público feminino, bem

Mulheres na Ciência 

 

 
Ciência e Cultura pop 

como  temas  relativos  à  luta  das  mulheres  em  adquirir 

espaço no meio acadêmico. 

Trata  sobre  os  saberes  científicos  utilizados  na  ficção 

cientifica, destacando os principais personagens fictícios 

da atualidade.

Resultados Imediatos             
Traz   em   textos   curtos,   resultados   de   pesquisas   ou 

informações sobre os diferentes assuntos científicos.

Pequenas     Perguntas    e 

Grandes Questões 

Respostas   rápidas   para   dúvidas   e   questionamentos 

enviados por leitores.
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Ciência e Esporte                    
Descreve avanços científicos e resultados de pesquisas nacionais e 

ou internacionais direcionados ao esporte. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Cada   seção,   possui   elementos   textuais   e   abordagens   distintas potencialmente 

investigáveis. A seção Em Dia, foco deste trabalho publicada nos anos de 2003 a 2016, tratava 

de artigos sobre pesquisas nacionais com temas distintos.  Outras  seções  como  Leitor  

Pergunta,  Mundo  de  Ciência,  Opinião, Memória,  Resenha  e  Ensaio  dentre  outras  

apresentavam  características  e objetivos  similares  às  seções  da  atuais  da  revista.  Vale  

ressaltar,  que  as readequações  na  estrutura  da  revista  não  obstruem  a  utilização  das  

seções contidas nas edições anteriores, visto que é possível obter o acesso virtual a revista. 
 

A seção Em Dia possui, geralmente, de 5 a 8 textos principais e cerca de 
 

6  textos  complementares  por  edição.  Na  leitura  das  edições  dos  cinco  anos reportados 

para análise, 840 artigos foram analisados e 135 foram selecionados (aproximadamente 20% 

do universo de análises). Para cada ano investigado, cerca  de  250  artigos  foram  analisados  

e  quantidade  de  textos  selecionados variou de 7 a 38 artigos. Considerando a diversidade 

de temas abordados nos TDC,  áreas  como  Geografia,  História,  Ciências  Sociais,  Educação  

também foram  identificadas  correspondendo  a  cerca  de  8%  dos  artigos  ao  total,  e 

classificadas como outras áreas. A Figura 2 apresenta o quantitativo dos artigos distribuídos  

para  cada  área  do  conhecimento,  de  acordo  com  o  período analisado. 
 

  



 

 

582 

A área Química obteve um quantitativo 97 textos ao total, possuindo cerca de  6  a  24  

textos  atribuídos  por  ano.  Os  textos  intitulados  como  Plástico biodegradável (p. 44, ed. 

332, Vol. 56, dez2015) e Pisando em Copos (p. 45, ed. 

341,  Vol.57,  Out/2016)  são  exemplos  de  textos  que  apresentam  abordagens conceituais  

pertinentes  ao  ensino  de  Química,  assim  como  o  TDC  intitulado Transformação de 

Poluentes de abril de 2014 (p. 36, ed. 313, Vol.53, Abr/2014), apresenta assuntos tais como 

óxido-redução que podem ser explorados a partir do significado de drenagem ácida, termo 

citado no texto para descrever um dos tipos e contaminação que afeta os solos e lençóis 

freáticos, através dos rejeitos da extração de carvão mineral em Santa Catarina. Na figura 3, é 

exemplificado o texto intitulado Transformação de Poluentes de abril de 2014, um dos textos 

selecionados para a categoria Química. 

Figura 3: O texto intitulado Transformação de Poluentes de abril de 2014 (p. 

36, ed. 313, Vol.53, Abr/2014). 
 

 

Com   o   intuito   de   reduzir,   os   danos causados 

pela contaminação ambiental por rejeitos   da   

mineração   pesquisadores   da universidade        de        

Santa        Catarina, desenvolveram  um  método  que  

transforma os   poluentes   em   matéria   prima   para   

a produção  de  óxido  de  ferro.  O  processo 

desenvolvido   na   carbonífera   de   criciúma consiste 

em: 
 

[...} transformar poluentes em óxido de 

ferro,     a     equipe     recuperou     da 

drenagem      ácida      uma      elevada 

quantidade de ferro solúvel. “A seguir 

ocorre um processo lento e controlado 

de formação de goetita que, aquecida a  

300ºC,  transforma-se  em  hematita, 

também  chamada  de  óxido  de  ferro, 

descreve            a            pesquisadora 

(TRANSFORMAÇÃO                      DE 

POLUENTES, p. 36, Ed. 313, Vol.53, 

Abr/2014)”. 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Ciência Hoje online.
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Os  dados  apontados  pelo  texto  apresentam  através  do  processo  de 

formação de  óxido  de ferro,  métodos possíveis  para  resolução de  problemas 

respectivos a interferência humana, na extração de carvão mineral. 

Nesta perspectiva, os textos selecionados que apresentaram abordagens 

respectivas aos temas transversais, foram distribuídos de acordo com os cinco temas 

propostos pelos parâmetros curriculares nacionais (Ética, Meio Ambiente, Pluralidade 

Cultural, Saúde e Orientação Sexual). Dos 228 artigos selecionados, cerca de 78 foram 

distribuídos para a categoria. O tema Meio ambiente obteve valores próximos a 70% 

das atribuições, Saúde e Ética (10%). 

O texto intitulado Ligação perigosa (p. 62, ed. 217, vol.46, Jun/2010), é um 

exemplo de texto enquadrado na categoria Saúde, visto que apresenta os dados  de  

uma  pesquisa  realizada  pelo  Centro  de  Estudos  de  Tecnologia  da Informação, que 

aponta que o câncer pode estar relacionado a localização das antenas  de  celular,  

destacando  que  apesar  dos  níveis  de  radiação  serem definidos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o nível máximo a que os cidadãos podem ser expostos são 

pouco regulamentados por políticas públicas ou   órgãos   brasileiros,   apontando   

para   uma   questão   de   saúde   pública (SIRVINSKAS, 2018). 

Artigos  como  o  intitulado  Embate  Econômico  e  Ambiental  de  abril  de 
 

2014, (página 34, edição 313, Vol.53), que apresenta problemática sobre a ilha do 

arvoredo em parte constituinte de um conjunto de ilhas de Bombinhas (SC), que 

aborda temas pertinentes à contaminação ambiental e assuntos biológicos, através  de  

problemáticas   ecológicas  na  ilha  do arvoredo.  O texto  compõe a categoria 

denominada Fronteiras, que possui textos com temáticas atreladas à Biologia  e  Física  

e  que  apresentaram  cerca  de  62  textos  distribuídos  no somatório dos anos 

analisados 
 

Para a área de Física, um quantitativo menor de textos foi distribuído, sendo destacado 

em cerca de 6% dos textos analisados. O texto Hidrelétricas o mito da energia limpa, de 

outubro de 2012 (página 44, edição 297, Volume 50) é   um   dos   exemplos   de   textos   

selecionados   e   apresenta   avaliação   de pesquisadores  sobre  a  hidroeletricidade  

no  nosso  país,  apontando  percas significativas na biodiversidade. 
 

 

[...]   Á   extensa   lista   de   impactos   decorrentes   das   

hidrelétricas adicionam-se  alguns  itens  nem  sempre  

lembrados.  “A  qualidade  da água   nos   reservatórios   dessas   

usinas   costuma   ser   bastante prejudicada”,   diz   o   

engenheiro   Célio   Bermann,   do   Instituto   de Eletrotécnica 

e Energia da Universidade de São Paulo (USP), “pois a 

capacidade  natural de depuração nos rios é seriamente 
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prejudicada após  a  construção  das  barragens”.  Segundo  o  

engenheiro,  isso invalida  o  argumento  segundo  o  qual  

grandes  hidrelétricas  podem assegurar  também  estoques  de  

água  potável  (HIDRELÉTRICAS  O MITO DA ENERGIA LIMPA, 

outubro de 2012, p. 44, ed. 297, Vol. 50). 
 

Apesar  do  trecho  não  apresentar  pontualmente  um  conceito  físico, 

destaca-se  que  a temática  e problemática  em  torno  das  atividades  exercidas pelas 

hidrelétricas, permitem a identificação de conceitos químicos que podem ser atrelados 

ao estudo da física tais como energia, energia cinética, mecânica, corrente  elétrica,  

dentre  outros  que  são  possíveis  mediante  o  estudo  de problemáticas  de  cunho  

científico,  tecnológico,  social  e  ambiental,  além  de indiciar potencialidades dos TDC 

para exploração sob o ponto de vista CTSA. 

As abordagens tratadas nos textos analisados, apontam perspectivas 

inerentes  a  reflexão  de  questões  sóciocientíficas,  visto  que  são  capazes  de incitar 

discussões sobre temas sociais, ambientais, políticos, éticos dentre outros relevantes  

para  o  desenvolvimento  crítico  dos  alunos.   

A  heterogeneidade  de áreas  identificadas,  podem  ser  justificadas  devido  a  amplitude  

de  temas  que podem ser enquadrados no gênero DC. E possibilita a investigação e 

utilização destes materiais para diversos fins, inclusive educacional. 

 

CONCLUSÃO 

 

A  possibilidade  de  acessar  as  edições  retroativas  da  revista  permitem além 

da análise dos TDC publicados ao longo dos anos, acessibilidade à uma gama  de  

conteúdos  diversificados  e  que  facilmente  podem  ser  enquadrados como 

complemento nas aulas de química no ensino médio. Com a análise dos anos  

reportados,  elencamos  elementos  conceituais  (referente  a  conceitos científicos  e  

sociais),  textuais  (linguagem  acessível  ao  público)  e  estruturais (disposição  textual  

e  gráfica  atrativa)  como  características  que  favorecem  a exploração dos TDC em 

sala de aula e podem facultar o estudo dos textos desde linguagens, conteúdo a 

imagens. 

Destacamos que os professores que optarem por utilizar e/ou investigar os  TDC  

da  RCH  como  instrumento  didático  com  foco  no  ensino  de  química, poderão 

contar com materiais com temáticas diversificadas sobre o cotidiano e que tratam de 

conceitos científicos. Quanto ao conjunto de textos selecionados e categorizados, para 

as áreas do conhecimento destacamos que os resultados indicam para além da 

Química com 97 artigos distribuídos, as áreas de Biologia, Física e outras áreas um total 

de 50 artigos. Entendemos que a identificação de áreas tais como Geografia, História, 

Ciências Sociais e Educação para além da escolhida como foco do trabalho, deve-se a 
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amplitude de enfoques que os TDC tratam,   característica   viável   para   a   utilização   

destes   materiais   como possibilitadores à estudo interdisciplinares no contexto do 

ensino aprendizagem. 
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SALA DE AULA INVERTIDA NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Karol Queiroz Teles123 
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RESUMO: O presente artigo discute a metodologia ativa - sala de aula invertida no curso 

de pedagogia e visa identificar característica dessa metodologia de modo a articulá-la 

aos Estilos de Aprendizagem do respectivo curso. O referencial teórico está embasado 

em autores que estudam Estilos e Aprendizagem e Metodologias Ativas, além é claro de 

autores conceituados como Dewey, Vygotsky, Papert, Piaget, Freire e Rogers que 

trouxeram relevantes contribuições, na perspectiva educativa e social, para os pedagogos 

e também para aqueles que procuram compreender o comportamento da(s) 

metodologia(s) ativas e a melhor forma de elaborar conhecimentos. É uma pesquisa de 

cunho qualitativo, mas que neste apresenta a busca quantitativa de estudos sobre a 

temática, apresentando o a ausência de pesquisas no curso de Pedagogia, justificando e 

ampliando a importância do prosseguimento dos estudos. 

Palavras–chave: Sala de aula Invertida, Metodologia ativa, professor articulador, 

Pedagogia, Estilo de Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho está relacionado e vinculado ao projeto de pesquisa cadastrado na 

Diretoria de Pesquisa da UNINOVE. O projeto é intitulado Metodologias Ativas no curso 

de Pedagogia, que visa estudar as metodologias ativas e sua relação com os Estilos de 

aprendizagem. Articula-se com a pesquisa iniciada em 2017 sobre Estilos de 

Aprendizagem e vem sendo desenvolvida por diferentes grupos de alunos, dos cursos 

presencial e em educação a distância da instituição, já com produção publicada e 

atualmente amplia-se para o estabelecimento das aproximações com as Metodologias 

Ativas. Essa pesquisa faz parte dos estudos do grupo de pesquisa Formação de 

Professores: Contextos, Epistemologias e Metodologias. 
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O objetivo desse estudo de modo amplo, relaciona-se com a pesquisa Matriz, em 

específico identificar e listar as características da Metodologia Ativa: Sala de aula 

Invertida, de modo a viabilizar a produção futura do instrumento de pesquisa (formulário 

google forms) para realização de pesquisa com os alunos do curso de Pedagogia, sobre 

a(s) sua(s) preferência(s) sobre as Metodologias Ativas existentes. 

A geração 2000 vem hoje com as grandes tecnologias em sala de aula, e porque ainda 

continuar com o método tradicional de ensino? Porque não mudar a estrutura da sala de 

aula? O aluno para aprender deve estar sentado em fileiras com um professor explicando 

e aplicando conteúdo na lousa o tempo todo? 

Nossa resposta será que não. Não precisaria estar sentado, não deveria estar sentado e, 

deveríamos mudar nossos métodos de ensino; e essa não é uma resposta nossa. Há 

muito tempo vários são os autores que orientam e fundamentam as teorias de 

aprendizagem sugerem mudanças na relação professor e aluno, na disposição das salas 

de aulas, nas metodologias de ensino, entre outras. 

A sala de aula pode ser sem frente e sem cantos, livres para que os alunos se sintam à 

vontade. Nesse novo modelo de ensino, que considera a metodologia ativa da aula 

invertida, o professor deve ajudar o aluno, para que ele aprenda a desenvolver seu 

pensamento crítico, como pensar por si mesmo. 

Paulo Freire (2006) já nos alertava “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (p. 68). 

O professor deixa de ser o centro da atenção, de estar em um palco e aluno plateia, 

apenas assistindo, para se tornar um facilitador da aprendizagem do aluno, aquele que 

acompanha o aluno lado a lado, ajudando-o a se desenvolver mais e melhor.  

A universidade americana em Harvard  introduziu um método  desenvolvido pelo 

professor (Eric Mazur), denominado (PI) Peer Instruction (instrução por pares), em que o 

aluno passa a ter acesso ao conteúdo da aula antes de frequentá-la, para que possa se 

preparar para os debates em sala de aula, assim o professor teria mais tempo para sanar 

as dúvidas sobre o conteúdo do dia. Mudando o aluno de lugar, pode ser considerado 

um primeiro passo para o que chamamos de sala de aula invertida. Colocando o aluno 

como protagonista e corresponsável pelo desenvolvimento da aula. 

Atualmente, essas concepções, metodologias, métodos, propostas diferenciadas, tem 

recebido a denominação de Metodologias Ativas. 

Metodologia ativa, podemos dizer, que é o aluno inserido e engajado no seu 

aprendizado, pesquisando, aprofundando-se sobre os temas das aulas. O professor passa 

a ser o mediador, sanando dúvidas, e deixando de ser o detentor do saber.   

A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos construtivos de 

ação-reflexão-ação (FREIRE, 2006). 

Segundo Gemignani (2012).  
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[...] o estudante tem uma postura ativa em relação ao seu 

aprendizado numa situação prática de experiências, por meio de 

problemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e 

descobrir soluções, aplicáveis à realidade (p.6). 

 

 

Na metodologia ativa podemos usar como base a realidade dos alunos, buscando 

analisar a melhor maneira de compreensão do aluno, seja através da tecnologia, jogos 

ou em grupos de estudos. Incentivar o desejo na aprendizagem para que eles possam 

aprender de uma forma mais leve, onde o professor seja apenas o facilitador e, não o ser 

principal da sala de aula.  

Nossa opção foi pela Sala de aula invertida, mas o que seria a Sala de aula invertida? 

Porque nos últimos anos está sendo tão falada? Esse modelo de aprendizagem já vem 

de anos com os nossos pesquisadores da área da pedagogia, ou seja, são eles: Dewey, 

Vygotsky, Papert, Piaget, Freire e Rogers. Todos eles afirmam a necessidade de o aluno 

saber o assunto antes dele ser tratado em sala de aula, mesmo antes de ser vivenciada, 

é como se o aluno focasse mais na prática e na resolução de problemas reais.  

Para que os alunos tenham acesso ao conteúdo, podemos utilizar a tecnologia do século 

XXI, onde os alunos recebem todo o material para que possam discutir e defender suas 

teses, chegarem a pensamentos críticos, para troca de conhecimento com os demais. 

Sendo assim, o professor teria mais tempo para ajudar os alunos a resolverem problemas; 

a interagirem no ambiente escolar e, priorizando as relações e os processos de 

elaboração do conhecimento.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa realizada tem caráter qualitativo- bibliográfico124, mas iniciou-se com a busca 

das produções sobre a temática para caracterização/ demarcação do Estado da Arte. 

Exatamente neste aspecto apresenta aproximação com a pesquisa quantitativa125, visto 

que não apresentaremos análise específica sobre os resultados, nos deteremos apenas 

aos aspectos mais evidentes. 

Realizamos a primeira busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(http://bdtd.ibict.br), com o descritor: metodologias ativas no curso de Pedagogia. O 

resultado apresentou 12.61 trabalhos entre teses e dissertações, mas na análise mais 

apurada identificamos que a palavra pedagogia foi utilizada de modo mais amplo que a 

 
124 Qualitativo adj. Que exprime ou determina a(s) qualidade(s).  
125 Quantitativo adj. Relativo a, ou indicativo de quantidade. 
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referência ao curso e os mesmos tratavam de cursos diversos. A nova busca tentou 

restringir-se ao campo da formação de professores e o descritor foi alterado para: 

metodologias ativas na formação de professores da educação básica. O resultado 

apresentou a existência de 612 trabalhos entre teses e dissertações, mas a análise mais 

apurada mostrou que essa seleção se atrelou muito mais à formação de professores do 

que a trabalhos que tratavam das metodologias ativas. 

 

Divisão entre teses e dissertações 

Trabalho  Quantidade  

Tese 174 

Dissertação 438 

(tabela 1 – construção autoral a partir dos dados da pesquisa) 

 

Ao analisarmos os temas destacamos na própria busca, identificamos que são trabalhos 

que tratam de temas, além da formação de professores e educação, do ensino de 

ciências, do currículo, entre outros.  

 

Divisão por temas principais 

Temas  Quantidades  

Formação de professores 86 

Educação  39 

Ensino de ciências 22 

Ensino  15 

Currículo  14 

Ensino fundamental 14 

Outros   

(tabela 2 – construção autoral a partir dos dados da pesquisa) 

 

A terceira busca trouxe o descritor restritivo das metodologias ativas no curso de 

Pedagogia. O resultado foi de 62 trabalhos, sendo 47 dissertações e 15 teses e nenhum 

trabalho tratava da utilização, discussão ou inserção de metodologias ativas no curso de 

Pedagogia. 

Aproveitando os filtros já apresentados, a busca passou a ser sobre a Sala de Aula 

Invertida no curso de Pedagogia e, os resultados indicaram que não foram encontrados 

trabalhos com essa temática. 

Reforçando a importância de nosso estudo sobre a mesma e ampliação da pesquisa com 

os alunos do curso de Pedagogia como uma maneira de compreendermos a 

metodologia no processo de formação dos alunos. 
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Esta pesquisa vincula-se a uma pesquisa que visa identificar as características das 

metodologias ativas. 

No caso do texto em específico as caraterísticas buscadas e identificadas foram da sala 

de aula invertida e da peer instruction. 

Procedeu-se o levantamento das características dessas metodologias ativas, 

identificando suas peculiaridades de modo a possibilitar a construção de afirmações 

sobre cada uma delas, de modo a possibilitar que as mesmas componham um 

instrumento de pesquisa opinião, em formulário google form’s para os alunos do curso 

de pedagogia, de modo a identificar a preferência por uma outra metodologia. 

No estudo sobre a sala de aula invertida permitiu identificar as seguintes características: 

 

CARACTERÍSTICAS DA METODOLOGIA ATIVA – SALA DE AULA INVERTIDA 

 

-Espera-se que o aluno faça em casa, aquilo que é feito em sala de aula; 

-Para a sala de aula, espera-se que o professor prepare e elabore de debates, com temas 

previamente indicados aos alunos; 

- Os projetos devem ser pensados antecipadamente e desenvolvidos em sala de aula; 

- Os trabalhos em grupo são privilegiados; 

- A busca por solução de problemas passa a ser o foco das atividades coordenadas tanto 

pelos alunos, quantos pelos professores; 

-Em casa o estudante passa a ter uma participação ativa no processo educativo, se 

comprometendo com leituras, pesquisas, leituras e anotações; 

-O aluno é responsável pela leitura de textos, vídeos, pesquisas e busca de materiais 

alternativos. 

-No âmbito das atividades extraclasse do professor, a elaboração e o detalhamento do 

plano de aula deve ser prioridade;  

-Tende-se a preparar os materiais de estudo e disponibilizá-los aos estudantes antes da 

aula, tornando o debate pessoal interessante; 

-O professor passa de palestrante para ser um guia ao aluno 

Entre outras características. 

Com vistas a possibilitar a construção do instrumento de pesquisa, no caso do estudo 

geral sobre metodologias ativas, a pesquisa de opinião dos alunos, a partir das 

características descritas acima, construiu-se afirmações para que possam ser avaliadas/ 

selecionadas pelos alunos, a partir da escala likert que se utiliza de escala numérica de 5 

a 1, para a indicação da concordância ou discordância sobre as afirmações apresentas. 

 

 

AFIRMAÇÕES SOBRE A SALA DE AULA INVERTIDA 
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As afirmações serão apresentadas de modo a favorecer a escolha dos alunos 

escalonando o grau de concordância ou não com as mesmas, sendo 5 o valor para a 

concordância total com a afirmação, 4 para a concordância parcial, 3 para uma 

concordância neutra, 2 para uma discordância parcial e 1 para uma discordância total. 

 

A partir das afirmações abaixo assinale o seu grau de concordância ou não seguindo as 

indicações. 

Prefiro realizar as atividades acadêmicas em minha residência.  

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Em sala de aula eu gosto de elaborar debates, projetos e sou exemplar nas resoluções 

de problemas.  

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Meu rendimento é melhor quando estudo em casa. 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Meu desempenho escolar é melhor quando eu sou responsável pelas pesquisas e a 

buscas de materiais alternativos 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Meu desempenho escolar é melhor quando eu sou responsável pelas leituras de textos 

e vídeos. 
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5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu prefiro aulas com visitas técnicas como visita a museus. 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu aprendo quando o professor está melhor preparado metologicamente.  

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu prefiro que o material didático seja disponibilizado antes das aulas, assim eu terei 

base e propriedade durantes as aulas.  

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu prefiro quando o professor da autonomia para os alunos. 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

 

CARACTERÍSTICAS DA METODOLOGIA ATIVA – PEER INSTRUCTION (INSTRUÇÃO 

POR PARES) 

 

- O aluno passa a ter acesso ao conteúdo da aula antes de frequentá-la;  

- O aluno se prepara para os debates em sala de aula; 
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- O professor com mais tempo para sanar as dúvidas sobre o conteúdo do dia;  

- O aluno como protagonista e corresponsável pelo desenvolvimento da aula; 

- Estudo prévio (ou seja, incentivar o aluno a aprender com fontes primárias); 

- Feedback constante aluno-professor; 

- Interação constante; 

- O aluno tem que fazer. 

AFIRMAÇÕES SOBRE PEER INSTRUCTION 

Eu concordo que o aluno deve ter o acesso antes das aulas. 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo com o aluno se preparar para os debates em sala de aula. 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo com mais tempo em sala de aula para sanar todas as dúvidas do 

conteúdo do dia. 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo que o aluno seja protagonista e corresponsável pelo 

desenvolvimento da aula. 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo que o estudo prévio dos alunos o torna mais interessado no assunto. 
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5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu gosto quando meu professor indica as leituras e me estimula a pesquisar de 

modo antecipado. 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo retorno sistemáticos, assim não só o professor, mas o aluno também 

consegue acompanhar o seu desenvolvimento. 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo com a interação constante, assim o aluno consegue sanar todas as 

dúvidas e o professor consegue desenvolver a aula proposta. 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo que o aluno tem que cumprir os seus deveres, assim ele consegue 

interagir mais nas aulas. 

5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

1- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

 

SIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao iniciar essa pesquisa levamos em consideração as pesquisas com os alunos do curso 

de pedagogia, os questionamentos sobre o tema abordado e sua articulação com a 

prática. 

A metodologia ativa da sala de aula invertida segundo VALENTE (2014), é representada 

pelos materiais de estudo devem ser disponibilizados com antecedência para que os 

estudantes acessem, leiam e passem a conhecer e entender os conteúdos propostos 

antecipadamente. 

A forma tradicional de um aluno sentar um atrás do outro e, o professor como o único 

transmissor do saber, está ultrapassada; a busca de recursos alternativos como: vídeos, 

pesquisas, artigos, debates, projetos, simulação e trabalhos em grupos, são essenciais na 

construção de um bom pedagogo. 

Com o acesso ao conteúdo antes da aula os alunos já estão preparados para o debate, 

para criar sua própria tese e defendê-la.  

A ausência de teses e dissertações sobre a temática, exatamente no curso de Pedagogia 

demonstra a importância de seguirmos no estudo. 

A pesquisa terá continuidade com a aplicação da pesquisa de opinião, considerando as 

características identificadas e as afirmações produzidas. 
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Resumo: As TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) fazem parte do 

cotidiano. São utilizadas em diferentes contextos sociais, inclusive nas escolas. Nesse 

cenário, o uso de simuladores pode permitir a prática de algumas atividades em sala de 

aula como a tipagem sanguínea. Este trabalho objetivou analisar uma atividade sobre 

tipagem sanguínea em aula de Ciências com uso de TDIC.  A partir da investigação, 

identificamos que as imagens expostas na simulação foram importantes para a 

compreensão e resolução do problema apresentado aos alunos. Além disso, o uso da 

simulação em conjunto com a situação problema permitiu a participação dos alunos e a 

elaboração de respostas para a problemática a ser solucionada,  e uso de conceitos 

específicos dessa temática como hemácia, antígeno e anticorpo pelos alunos. A 

simulação em questão revela-se uma alternativa relevante para a abordagem da temática 

do Sistema ABO em aulas. Em suma, o uso de simulações no Ensino de Ciências é 

importante, seja   para substituir atividades com animais ou fluidos corpóreos, seja para 

garantir a experimentação em locais em que não há a infraestrutura disponível.  

Palavras-chave: Tecnologias digitais de Informação e Comunicação; Simulação; Sistema 

ABO; Tipagem Sanguínea; Ensino de Ciências.  

 

ABSTRACT: The DTIC (Digital Information and Communication Technologies) are part of 

daily life. They are used in different social contexts, including in schools. In this scenario, 

the use of simulators may allow the practice of some classroom activities such as blood 

typing. This work aimed to analyze an activity on blood typing in a science class using 

TDIC. From the investigation, we identified that the exposed images and the interaction 

provided in the simulation were important for understanding and solving the problem 

presented to students. In addition, the use of the simulation in conjunction with the 

problem situation allowed the students to participate and the elaboration of answers to 

the problem to be solved, and the use of specific concepts of this subject as blood, 

antigen and antibody by the students. The simulation in question proves to be a relevant 

mailto:mariana.valle@ufma.br
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alternative for approaching the ABO System in classes. In short, the use of simulations in 

Science Teaching is important, either to replace activities with animals or body fluids, or 

to guarantee experimentation in places where there is no available infrastructure. 

Keywords: Digital information and communications technologies (DTIC); Simulation; 

ABO System; Blood Typing; Science teaching 

 

Introdução 

 

 As Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) consideram o 

contexto atual das tecnologias “baseado na cultura digital” (KENSKI, 2010, p. 24).   Nesse 

sentido, essas tecnologias acarretam mudanças no modo de vida social e 

consequentemente nas relações estabelecidas entre os indivíduos (TEIXEIRA, 2014).   

Observa-se o uso das TDIC em todas as esferas sociais, inclusive no contexto 

educacional. Nesses espaços escolares são utilizados por professores e alunos em 

situações de ensino-aprendizagem, pois podem otimizar as aulas e o ambiente em que 

são utilizados (GENEROSO, 2013).  

Atualmente há uma maior receptividade quanto uso de recursos digitais na 

prática pedagógica dos professores, com o foco em repensar a estrutura física escolar, o 

modelo de gestão, e as possibilidades de aprendizagem (XAVIER, 2013). Vários 

equipamentos podem ser utilizados em situações de ensino, inclusive equipamentos 

eletrônicos (computadores, smartphones, tablets, etc.), softwares educacionais e 

aplicativos, entre outras ferramentas (KENSKI, 2015).  

Dentre essas possibilidades também destaca-se o uso de simuladores. De acordo 

com Patron Guillermo, Tarouco e Endres (2005), um simulador objetiva reproduzir 

virtualmente com precisão alguma situação ou fenômeno. O simulador tem uma 

proposta de ferramenta interativa, pois pretende envolver o aluno no processo, 

aprendendo por meio da prática. Assim, o aluno pode controlar variáveis do sistema e 

também acompanhar os resultados (AYRES; ARROIO, 2009).  

No que se refere ao ensino de Ciências, Martinho e Pombo (2009) salientam que 

as TDIC podem ser importantes nas práticas pedagógicas dos professores, garantindo 

um acesso à informação de forma flexível e diversificada podendo auxiliar na 

compreensão de conceitos e fenômenos. 

Considera-se importante também o uso de softwares que possibilitam 

compensar a falta dos laboratórios de Ciências em muitas escolas. Nesse contexto, as 

simulações podem proporcionar uma experiência com laboratórios virtuais, 

possibilitando ao usuário simular a utilização e a manipulação de equipamentos e 

vidrarias.  

Essas potencialidades podem ser importantes inclusive para a abordagens de 

alguns assuntos que são de difícil experimentação em sala de aula, como o caso da 
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tipagem sanguínea que de acordo com a lei  Nº 10.205, de 21 de Março de 2001, a coleta 

de sangue deve ser restringuir a responsabilidade de determinados profissionais:  

Art. 24 O processamento do sangue, componentes e hemoderivados, 

bem como o controle sorológico e imunoematológico, poderá ser da 

responsabilidade de profissional farmacêutico, médico hemoterapeuta, 

biomédico ou de profissional da área de saúde com nível universitário, 

com habilitação em processos produtivos e de garantia e certificação 

de qualidade em saúde (BRASIL, 2001).   

 

O sistema ABO foi proposto a partir dos estudos de Landsteiner (1901), a partir 

de suas análise ele evidenciou que os glóbulos vermelhos podem conter dois tipos de 

antígenos, denominados A e B. Uma pessoa pode ter somente o antígeno A, somente o 

B, os dois antígenos ou nenhum deles, assim o tipo sanguíneo será identificado pelo tipo 

de antígeno que ele possui na superfície das hemácias. Ele também identificou no plasma 

humano anticorpos naturais pré-formados chamando-os de anti-A e anti-B.  

Uma forma atual de realizar a tipagem sanguínea é por meio da Tipagem Direta, 

que consiste em complexar o soro anti-A e anti-B com amostras de hemácias de uma 

pessoa, assim a presença ou ausência de aglutinação irá determinar o tipo sanguíneo 

(LIU, 2012). 

De acordo com Campos et al. (2009) outras estratégias didáticas para  o ensino 

da tipagem sanguínea podem ser adotadas em sala, como a elaboração de modelos 

didáticos e jogos de tabuleiro no estudo de conteúdos didáticos de Biologia. Enfatizamos 

também que a simulação pode ser uma estratégia didática por permitir uma aula prática 

de acordo com a lei vigente no país e possibilitar a interação dos alunos nos testes de 

tipagem.  Assim, este trabalho teve como objetivo analisar  uma atividade sobre tipagem 

sanguínea em aula de Ciências com uso de TDIC.   

 

Metodologia 

Esta pesquisa configura-se em qualitativa (BOGDAN; BIKLEN,1994). A tipologia é 

o estudo de caso, tendo como objetivo investigar detalhadamente e em profundidade 

uma realidade, ou seja, um caso em particular (YIN, 2001). Foi realizada com os alunos 

participantes de um Clube de Ciências em uma escola pública de São Luís, Maranhão. As 

atividades foram desenvolvidas a partir de investigações-problemas que possibilitaram 

aos alunos a participação na aula, com o incentivo e envolvimento nas discussões em 

grupo a fim de obter resoluções para o problema.  

 Todos as investigações-problemas seguiram a seguinte ordem:  

1ª Etapa: O problema (momento em que é proposto o problema a ser investigado à 

turma toda por meio da animação);  

2 ª Etapa: Formação dos grupos (grupos com até 6 alunos); 
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3ª Etapa: Observação da animação (fase em que os alunos analisaram a animação e 

elaboram suas hipóteses);  

4ª Etapa: Registro escrito (corresponde ao relato dos alunos sobre o que foi feito no 

decorrer da aplicação da atividade. Durante a elaboração do registro escrito pelos alunos 

o mediador buscou estimular os alunos a elaborarem explicações para o problema 

proposto.  Foi solicitado um registro escrito por grupo).  

 Neste trabalho trataremos sobre o problema discutido com os alunos do 9º ano, 

em que corresponde a uma animação que inclui simulação sobre Tipagem Sanguínea. 

Nesta atividade foi apresentada uma simulação disponível 

em:http://www.nobelprize.org/educational/medicine/landsteiner/landsteiner.html.  Este 

site está vinculado  a Rede de Educação do Prêmio Nobel que apresenta atividades aos 

professores com a disponibilização de recursos digitais. Como a animação está em inglês, 

o mediador foi traduzindo as informações para os alunos.  

Os alunos participantes da pesquisa concordaram e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) produzido pelas pesquisadoras com as 

informações sobre os objetivos e metodologia desta pesquisa.  

Na simulação, pode-se identificar que três pessoas sofreram um acidente de 

trânsito e foram levadas ao hospital. Eles perderam muito sangue e consequentemente 

precisavam receber transfusões sanguíneas. Sendo assim, os alunos deveriam simular a 

coleta de sangue do primeiro paciente e observar as reações do sangue desse paciente 

aos anticorpos. Como demonstrado na figura 1 a seguir: 

 

 
Figura 1- Coleta de sangue do paciente Miguel  

 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/landsteiner/landsteiner.html
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Em seguida foram entregues duas folhas, uma com a proposição do  problema: 

“Três pessoas sofreram um acidente de carro e foram levadas ao hospital, elas perderam 

muito sangue e precisam urgentemente receber transfusões sanguíneas antes da 

operação. Sendo assim, precisamos da sua ajuda para identificar o tipo sanguíneo do 

primeiro paciente (Miguel) para administrar a transfusão sanguínea corretamente”. E em 

outra folha foi entregue o Kit de tipagem sanguínea (Figura 2):

 
Figura 2 - Esquema com o kit de tipagem sanguínea 

 

Posteriormente o mediador por meio da animação conduziu o paciente Miguel 

para a sala de operação e mostrou o  kit de tipagem sanguínea (mostrando as imagens 

correspondentes a cada tubo – A, B e Rh) e as bolsas de sangue (mostrando as margens 

correspondentes a cada uma). Em seguida, por meio da simulação, o mediador coletou 

o sangue do paciente Miguel e mostrou as reações em cada um dos tubos. Deixando o 

cursor do mouse em cima de cada tubo e possibilitando a identificação com mais detalhe 

da reação de antígenos e anticorpos para auxiliar na elaboração das hipóteses dos 

alunos.  

Cada grupo recebeu uma folha referente ao registro escrito dos alunos e 

deveriam responder aos seguintes questionamentos: “Qual é o tipo sanguíneo do 

paciente Miguel?” “Qual ou quais tipos sanguíneos ele poderá receber?, Por quê?” 

 

Resultados e Discussão 
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Após a coleta os alunos analisaram como ficou a hemácia a partir da simulação e 

responderam aos questionamentos: “Qual é o tipo sanguíneo do paciente MIguel? Como 

vocês chegaram a essa conclusão?”  

Após a análise da reação visualizada por meio de simulação (Figura 1) nos tubos 

de ensaio, todos os grupos responderam que o tipo sanguíneo do paciente é o  A Rh+, 

ou seja que o paciente teria o tipo A+. Como podemos identificar nas respostas de alguns 

grupos: 

“O tipo sanguíneo (A Rh+), pois possui o antígeno A e o antígeno Rh” 

(Grupo 6). 

 

“A Rh+; pois ao se misturar com o anticorpo B o anticorpo ficou 

separado da hemácia e ficou com o antígeno A junto a mesma” (Grupo 

2). 

 

“A Rh+, porque quando colocou no tubo A, o antígeno A se juntou a 

hemácia, quando colocou no tubo B, o anticorpo B ficou separado, e 

quando colocou no tubo Rh, o antígeno se juntou a hemácia, o que são 

características do Rh+” (Grupo 4). 

 

Na explicação do grupo 2 informa que o anticorpo B não ficou aderido a hemácia 

e por isso seria do tipo A, o grupo não informa o motivo de ser Rh+. O grupo 4 informa 

as reações que ocorreram em cada tubo, enfatizando que houve uma junção do antígeno 

A a hemácia no tubo A, e no tubo B não houve reação e o anticorpo B ficou separado da 

hemácia e quanto ao tubo Rh o antígeno se juntou a hemácia. E o grupo 6 apresenta a 

resposta informando que o paciente é A por possuir o antígeno A e é Rh+ por possuir o 

antígeno Rh.  

Todos os grupos responderam corretamente o tipo sanguíneo do paciente e 

utilizaram termos como antígenos, anticorpos e hemáticas que são relevantes para a 

compreensão do conteúdo sobre Sistema ABO. A partir das explicações é perceptível que 

as reações visualizadas por meio da simulação foram relevantes para que os alunos 

conseguissem compreender o que ocorreu em cada tubo e com isso eles identificaram 

qual o tipo de antígeno se adere a hemácia e qual tipo de anticorpo não se adere a 

hemácia. Em suma, notamos que as informações disponibilizadas por meio das imagens 

da simulação foram importantes para que os alunos conseguissem construir suas 

explicações sobre o questionamento.   

Em seguida os alunos responderam também por escrito aos questionamentos 

“Qual ou quais tipos sanguíneos Miguel poderá receber? Por quê? (Coloquem todas as 

possibilidades e não esqueçam de dizer se é positivo ou negativo)”.  

“ORh + (pois o tipo sanguíneo O é universal), Arh+ (pois é o mesmo 

tipo) (Grupo 2). 
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“A positivo, AB positivo universal, porque é compatível”(Grupo 3). 

  

“Ele pode receber do A Rh+, pois é o seu tipo sanguíneo, A Rh-, porque 

o Rh+ pode receber tanto o Rh+ como o Rh- e porque o antígeno A 

está junto da hemácia. Ele pode receber do Rh+ pois o antígeno Rh está 

junto da hemácia e também é positivo ( o Rh+ tem o antígeno A e o 

antígeno Rh junto da hemácia). E do O Rh-, pois é doador universal” 

(Grupo 4).  

 

Em todos os grupos houve a identificação correta de que o paciente poderia 

receber tipo sanguíneo do A Rh+ já que é o mesmo tipo sanguíneo do paciente. A partir 

das respostas identificamos que houve uma distinção em relação ao tipo sanguíneo 

considerado doador universal. No grupo 3 foi informado que é o AB+ é doador universal, 

já no grupo 1 os alunos identificaram que seria o O+ e o grupo 4 de que é o O-. O doador 

universal é o O- como informado pelo Grupo 4. E quanto ao AB, não é doador universal, 

mas é considerado o receptor universal.  

Essas confusões sobre a identificação do doador universal é comum em 

atividades como essa, pois de acordo com Matos e Campos (2016) são recorrente as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes para a compreensão da transmissão 

hereditária na determinação do Sistema Sanguíneo ABO.  

A simulação permitiu a partir de imagens a identificação das reações das 

hemácias em que os alunos conseguiram identificar o tipo sanguíneo da paciente e das 

possíveis doações. De acordo com Ayres e Arroio (2005) as atividades de simulações 

podem proporcionar:  

 

situações onde se pode colocar aos alunos outras formas de 

visualização, aumentando para estes o repertório de imagens, de 

informações visuais e criando oportunidades que colocaram em 

discussão as interpretações destas imagens, suas significações (AYRES; 

ARROIO, 2005, p. 2449).  

 

O uso de objetos educacionais como as animações com simulações pode 

possibilitar diferentes perspectivas de formas de aprender. Podendo simular e 

problematizar os diferentes espaços representados em diferentes estratégias de ensino-

aprendizagem (LINHARES, 2016). De acordo com Falchi e Fortunato (2018) várias 

simulações de diferentes áreas do saber são disponibilizadas em em sites, portanto os 

professores podem aproveitar esses materiais prontos e utilizar em sala de aula. 

Enfatizamos que é necessário analisar se há a necessidade de modificações para o uso 

em sala de aula, assim, o professor poderá planejar o uso desses sites de acordo com os 

objetivos da sua aula.  
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De maneira geral, a aprendizagem de conteúdos sobre a temática Genética deve 

ser atrelada a aulas que permitem estimular o interesse dos alunos, envolvê-los na 

resolução de atividades problemas planejadas e orientadas pelo professor para a 

compreensão de conceitos e dos procedimentos envolvidos (DELLA JUSTINA; FERLA, 

2006).  

De maneira geral, o uso da simulação acompanhado da situação problema foi 

relevante para abordar uma temática que difícil prática em sala de aula e também 

possibilitou identificarmos como está a aprendizagem dos alunos a respeito da temática, 

em que é necessário explorar os aspectos sobre doação de sangue.  

 

Considerações Finais 

 As práticas pedagógicas atuais podem ser implementadas com uso de 

tecnologias digitais, possibilitando o uso de ferramentas de simulação para a realização 

de atividades que por variados motivos seja pela falta de espaço adequado ou por 

limitações por lei são consideradas inviáveis. A tipagem sanguínea está inserida nessa 

caracterização e o uso de animações com simulação mostra-se uma alternativa viável 

para a abordagem dessa temática de forma prática em sala de aula. 

 A partir da simulação os alunos conseguiram fazer identificações de tipagem 

sanguínea e também inferências de possíveis doadores. O uso atrelado da animação e 

da situação problema permitiu a participação dos alunos e a elaboração de respostas 

para a problemática a ser solucionada. Ressaltamos que para uso dessa simulação é 

necessário que seja realizada uma tradução para os alunos, pois está em língua inglesa.  

 Compreender a atual sociedade é importante para que o professor do século XXI 

elabore aulas de acordo com as necessidades dos alunos, permitindo a participação deles 

em discussões de temáticas relevantes sobre conhecimentos biológicos que são 

importantes para situações do dia a dia.  
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TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO DE SURDOS: O 
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Resumo: O efeito das tecnologias sobre o processo de ensino e aprendizagem na 

atualidade é perceptivelmente significativo, e tem exigido dos professores aquisição de 

novas habilidades, para ter acesso aos recursos que as tecnologias disponibilizam. Nessa 

direção, as atuais políticas de educação inclusiva, também demandam, dos professores, 

novas formas de desenvolver seus trabalhos docentes. Desse modo, o objetivo do 

trabalho é discutir sobre a educação de surdos, no que concerne o uso de tecnologias 

digitais, sob a ótica do professor, enquanto mediador em sala. O trabalho apresenta ainda 

sugestão de uso do cartão interativo digital, como recurso para aquisição de 

conhecimentos sobre a surdez, Libras e metodologias com alunos surdos, além disso 

destaca-se o seu uso nas atividades escolares. O trabalho desenvolveu-se a partir de 

pesquisa bibliográfica com base nos estudos de Lévy (1999), Dudeney (2016), Behrens 

(2013), entre outros autores, contribuindo assim, para o aprofundamento do assunto. A 

escolha pela temática justifica-se pela crescente presença dos surdos no âmbito 

educacional nos últimos anos, a partir da Lei 10.436/2002 e o Decreto 5.626/2005, que 

reconhecem a Libras enquanto língua e explanam sobre a inclusão social dos referidos 

sujeitos. Os resultados apontam que o uso de tecnologias em sala de aula, além de 

agregar conhecimento de forma dinâmica, contribui para o acesso à informação dos 

surdos, considerando que estes possuem algumas limitações comunicacionais. Espera-

se contribuir com o estudo para reflexões acerca das questões educacionais e possíveis 

metodologias a serem utilizadas no desenvolvimento intelectual desses alunos. 
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Palavras-chave: Tecnologias digitais; Educação inclusiva; Surdos; Libras. 

 

Abstrac : The effect of technologies on the teaching and learning process, today, is 

perceptibly significant and has required teachers to acquire new skills to access the 

resources that these technologies provide. In this direction, the current policies of 

inclusive education also demand, from the teachers, new ways of developing their 

teaching work. Thus, the objective of this work is to discuss the education of the deaf in 

what concerns the use of digital technologies, from the point of view of the teacher as a 

mediator in the classroom; the paper also presents a suggestion to use the digital 

interactive card as a resource for acquiring knowledge about deafness, Libras and 

methodologies with deaf students; also explain their use in school activities. The work 

developed from a bibliographical research based on the studies of Lévy (1999), Dudeney 

(2016), Behrens (2013), among others, thus contributing to a deeper understanding of the 

subject. The choice for this theme is justified by the growing presence of the deaf in 

educational environments in recent years, based on Law 10.436 / 2002 and Decree 5.626 

/ 2005, which recognize Libras as a language and explain the social inclusion of these 

subjects. The results show that the use of technologies in the classroom, besides adding 

knowledge dynamically, contributes to the access to information of the deaf, considering 

that they have some communication limitations. It is hoped to contribute with the study 

for reflections about the educational issues and possible methodologies to be used in 

the intellectual development of these students. 

Keyword: Digital technologies; Inclusive education; Deaf people; Libras. 

 

1 Introdução 

O uso de tecnologias tem crescido substancialmente nos últimos anos, 

sobretudo as digitais e virtuais. Tornou-se imprescindível na rotina do nosso dia a dia a 

presença de diversos artefatos tecnológicos, que contribuem para o desenvolvimento 

das nossas atividades profissionais, domésticas e escolares. O atual mundo conectado 

nos permite estar perto de pessoas do outro lado do mundo, bem antes de encontramos 

um familiar em um dos cômodos da nossa própria casa. De fato, o advento das 

tecnologias criou novos ambientes de interação. 

 Desse modo, considerando que as tecnologias representam grande 

relevância no desenvolvimento econômico, social e político de uma nação, o presente 

trabalho agrega reflexões acerca da importância do uso de tais tecnologias no contexto 

da educação.  Assim, a escola enquanto espaço no qual o indivíduo participa desde os 

primeiros anos de vida, torna-se um palco de desenvolvimento profissional, pessoal e 

intelectual entre os sujeitos que nela vivem.  

Em especial, trata-se no presente trabalho questões referentes à educação 

de sujeitos surdos, no que concerne ao uso de tecnologias a fim de colaborar no 

processo de ensino e aprendizagem desses sujeitos.   Considerando que as novas 
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políticas inclusivas asseguram a presença do aluno surdo em sala de aula comum, 

instigou-se o questionamento: Como o professor poderá desenvolver suas atividades no 

contexto de sala de aula inclusiva? Qual metodologia utilizar no processo de educação 

desses indivíduos com modalidades diferentes de comunicação? São aspectos discutidos 

no estudo, bem como sugestões de uso do cartão interativo digital enquanto recurso, 

para desenvolvimento intelectual dos surdos.  

A partir do reconhecimento da Língua brasileira de sinais (Libras) em 2002, a 

presença de alunos surdos no âmbito educacional progrediu expressivamente. Assim, a 

demanda de recursos que possam alcançar os objetivos de ensino, exige dos professores 

habilidades, que nem sempre são fácies e eficazes. Desse modo, buscou-se base nos 

pressupostos de Lévy (1999), Dudeney (2016), Behrens (2013), entre outros, a fim de 

aprofundar o entendimento à temática e contribuir com futuras pesquisas, agregando 

assim, conhecimentos acerca dessa comunidade, relativamente nova, no que diz respeito 

à participação no sistema educacional do país. 

Os resultados obtidos mostraram algumas dificuldades por parte dos 

professores no desenvolvimento educacional dos surdos, entretanto, o uso de 

tecnologias permite possibilidades mais dinâmicas e eficazes no tocante à aquisição de 

informações e conhecimentos dos referidos sujeitos.  Evidenciou-se durante a pesquisa, 

que os dispositivos legais asseguram uma vaga aos deficientes ou pessoas com 

necessidades específicas em sala de aula, mas não traçam detalhadamente como estes 

sujeitos estarão dentro do sistema, para que a educação seja de fato concretizada, o que 

torna as atividades do professor, excessivamente desafiadoras. 

Nesse sentido, sem um conceito mais detalhado do que seria a educação 

inclusiva que se fala nos documentos legais, o professor em sala pode buscar alternativas, 

como o uso das tecnologias digitais e virtuais, para desenvolver um trabalho docente 

que alcance o desenvolvimento intelectual dos alunos surdos, que apesar de algumas 

limitações comunicacionais, são altamente capacitados para usar jogos, aplicativos ou 

quaisquer artefatos tecnológicos que possa ser disponibilizados. 

 

2 Surdez e inclusão: o que dizem os dispositivos legais 

 

As questões acerca da educação inclusiva vêm sendo discutidas ao longo do 

tempo, buscando corresponder à nova sociedade contemporânea no discurso de 

igualdade social. Alguns eventos mundiais evidenciaram a necessidade de assegurar os 

direitos das pessoas com deficiência e necessidades especiais nas mesmas condições 

sociais gerais, eliminando qualquer forma de exclusão.  

A nível mundial Ribeiro e Mendes (2016) destacam – A Declaração Mundial 

de Educação Para Todos (1990), e a Conferência de Salamanca (1994), como importantes 

mecanismos em defesa das pessoas com deficiência. No Brasil alguns mecanismos legais 

também asseguram a inclusão educacional tais quais: A Constituição Federal do Brasil 
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(1988), O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1991), A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (Lei n° 9394/1996) e A Política Nacional de educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva (MEC/ SEESP, 2008) (ibid p. 33). 

No tocante à educação de surdos, a Lei 10.436/2002 e o Decreto  5.626/2005 

reconhecem a Libras como língua e explanam, entre outras coisas,  sobre a participação 

dos surdos no sistema educacional. Entre os direitos assegurados destacam-se: a 

presença do profissional intérprete/tradutor de Libras para intermediação linguística; a 

inclusão do aluno surdo ou deficiente auditivo129 em salas comuns de rede regular de 

ensino; e professor bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2002). 

Mesmo diante da Lei, grandes dificuldades podem ainda serem observadas 

no processo educacional desses sujeitos. Atualmente, os números de alunos surdos no 

Ensino Superior são inexpressivos e muitas fragilidades envolvendo a Língua Portuguesa 

em sua modalidade escrita demonstram, ainda, a não familiarização desses sujeitos com 

a escrita.  

Nessa visão, Pereira (2009) apresenta um estudo a partir de produções 

textuais de alunos surdos, com a participação de professores, coordenadores de oficinas 

na área da Língua Portuguesa, e professores que atendem alunos surdos em salas de 

recursos em cidades do estado de São Paulo. Os dados foram coletados com surdos 

entre dez e quatorze anos, e o trabalho foi registrado a fim de possibilitar discussões 

acerca dos aspectos relacionados à escrita e leitura. 

Como resultado, percebeu-se demonstrações de conhecimentos, dos alunos 

surdos, sobre o sentindo dos textos, no entanto, a modalidade escrita do Português 

apresentava fragilidades. Todos apresentavam estruturas frasais simples e desordenadas, 

e ausência de elementos de ligações como: preposição e conjunção, flexão verbal 

descontextualizada. A autora, verificou ainda na pesquisa, que as diferenças nas 

produções textuais não resultavam pelo fato de serem surdos, mas sim pelo não domínio 

da língua utilizada para produzir, ou seja, a Língua Portuguesa. 

Nessa concepção, faz-se necessário demarcar a relevância das metodologias 

e recursos que atendam às necessidades específicas curriculares desses sujeitos, haja 

vistas serem quesitos preponderantes para desenvolver o acesso ao conhecimento e 

informação no âmbito escolar, como pontua Salles (2004): 

 

 [...] um procedimento essencial é que a escola faça o diagnóstico das 

necessidades educacionais do aluno surdo, a fim de orientar suas ações. 

Ao mesmo tempo, é necessário desenvolver um amplo intercâmbio de 

 
129  Usa-se dois termos pois relacionam-se com questões indenitárias. Alguns sujeitos  identificam-

se como surdos e outros como deficientes auditivos e alguns autores relaciona os termos a partir 

da proporção de perda auditiva. 
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informações e experiências entre profissionais e interessados nessa 

questão, incluindo-se primordialmente a própria comunidade surda e 

sua família, a fim de ampliar o conhecimento da realidade do surdo, na 

busca do entendimento de sua complexa situação linguística e 

multicultural (p.132). 

 

O professor além de estar consciente do seu papel social, necessita ter 

habilidades para acompanhar os passos, avanços, dificuldades e particularidades do 

aluno surdo considerando a sua inclusão em sala de aula, como destaca (SILVA 2012, p. 

48): “Defendo com a inserção de tecnologia no cotidiano escolar do surdo um ambiente 

rico e variado que favoreça a leitura e, associado ao lúdico, facilite a aprendizagem”.  

Nesse sentido, o uso de tecnologias, jogos, aplicativos, atividades mais 

dinâmicas, são alternativas que contribuem para o sucesso escolar desses sujeitos e 

podem ser ofertados pelo professor, sobretudo aqueles que vivem em meio às políticas 

inclusivas, e muitas vezes, não tem um direcionamento mais especifico, sobre o que fazer 

nas heterogêneas salas de aula da atualidade. Torna-se imprescindível destacar o 

professor enquanto sujeito mediador e articulador, que pode contribuir para autonomia 

dos alunos com necessidades especiais, segundo afirma Behrens (2013). 

Vivemos hoje em um novo ambiente com situações interacionais diversas, 

nas palavras de (LEVY 1999, p. 31) um “ciberespaço um novo mercado de informação e 

de conhecimento”. Assim sendo, torna-se para a educação, sobretudo a inclusiva, 

discutida neste trabalho, usufruir as novas possibilidades de desenvolvimento. 

 

2.1 Tecnologias digitais, surdez e educação 

 

Nas palavras de Ribeiro e Araújo (2007), o fascínio das tecnologias digitais 

sobre a vida dos indivíduos é incontestável, não somente aos adultos, mas sobretudo, os 

jovens e as crianças, que para este último público a internet é bastante atraente e se 

apresenta sem muitas complicações. À luz dessas considerações, os autores 

desenvolveram uma pesquisa com alunos do 1° ano do ensino fundamental no ano de 

2005, em uma escola particular de Fortaleza-CE. 

Uma vez por semana, as crianças tinham aula em laboratório de informática, 

e assim, eram apresentadas ao computador e seus demais acessórios,  aos poucos o 

internet explorer  (navegador) foi introduzido como o principal fator que os fariam ter 

contato com a internet. As aulas trabalhadas durante a pesquisa eram sobre gêneros 

textuais, assim, escolheram endereços eletrônicos, objetivando contribuir na construção 

do ensino e aprendizagem no que concerne a leitura e escrita. 

Utilizaram para motivar os alunos, sites infantis como turma da Mônica, sítio 

do pica-pau amarelo, entre outros. No momento de digitar o site no navegador, os 

alunos, por não dominarem ainda a escrita do Português não conseguiam ser 
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direcionados, logo diante a situação, as crianças percebiam que algo estava errado com 

a escrita e passaram a ler com mais frequência e atenção. A metodologia de trabalhar 

leitura e escrita a partir do uso de tecnologias, além de despertar grande fascínio para o 

público infantil contribuiu de forma significativa, para que suas produções textuais em 

cadernos e agendas fossem substancialmente aprimoradas. 

No que tange o uso de tecnologias com alunos surdos, Pereira e Santos 

(2016) também desenvolveram uma pesquisa que investigou a interação dos estudantes 

surdos com jogos e recursos digitais. O estudo de caso dos pesquisadores concentrou-

se em uma escola municipal na periferia de Alagoinhas-BA e participaram da pesquisa 

doze alunos surdos e três professores de matemática.  

Quando perguntados sobre o uso de internet, os alunos, disseram ter 

computadores em suas residências e destacaram o e-mail como a ferramentas mais 

utilizadas. Entretanto, demarcaram que não sabem utilizar alguns recursos do 

computador, e por isso, preferem as aulas de informáticas disponibilizadas na escola. Os 

professores disseram também, ter acesso em suas residências ao uso de computadores, 

e as ferramentas mais utilizadas foram o e-mail e o facebook. 

Quando questionados sobre o uso de aplicativos, jogos ou outra ferramenta 

digital em sala de aula, os docentes, disseram não utilizar mesmo entendendo a 

importância. Após a pesquisa os professores manifestaram o interesse em adaptar o uso 

de recursos tecnológicos em sala de aula, haja vista que os jogos alcançam zonas de 

aprendizagens mais rápidas que outras metodologias mais tradicionais, destacam Pereira 

e Campos (2016). 

Nessa acepção, desenvolveu-se a pesquisa demarcando a importâncias do 

uso de tecnologias para o professor, enquanto mediador na formação da cidadania do 

surdo por meio da educação, e para tanto, os  autores deste trabalho,  criaram um cartão 

interativo digital que pode ser usado de forma dinâmica tanto nas atividades em sala, 

quanto atividades extraclasse, instigando a participação do aluno surdo de forma ativa 

nas atividades escolares. 

 

3 Análise e discussão dos dados 

 

O interesse comercial pelas mídias sociais, nos últimos anos, tem sido 

bastante perceptível. Visando maior alcance de clientes e objetivando maiores lucros, as 

empresas têm investido significativamente, no uso das mídias como facebook, instagran, 

whatsapp, entre outros. Nesse contexto, os cartões interativos digitais tem sido 

indispensáveis no que se refere a   apresentação da empresa, uma vez que, estes dispõem 

de  todas as informações necessárias da empresa: telefone de contato, endereço, e-mails 

e  informações de serviços prestados. 

O grande diferencial do cartão digital interativo para o de papel, conhecido 

como cartão de visitas, é que os ícones presentes na imagem do cartão, quando clicadas, 
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direcionam para um link que permite um maior acesso às informações da empresa. A 

partir dessas observações os autores deste estudo perceberam que o referido material 

possui grande potencial a ser usado na educação, sobretudo a de surdos, sujeitos desta 

pesquisa, pois permite autonomia dos alunos e instiga a curiosidade em manuseá-lo. 

Para melhor entendimento a Figura 1 demostra um cartão digital interativo: 

Figura 1 

 
Fonte: criação dos próprios autores da pesquisa. 

 

Hipoteticamente em um contexto de aula de Língua Portuguesa sobre 

verbos, o professor de posse do cartão interativo poderá disponibilizar dicas de sites para 

estudos, blogs com assuntos voltados à Libras, vídeos em canais como o youtube, 

entretanto para isso, o aluno não precisará fazer pesquisas em sites aleatórios, basta 

apenas clicar no ícone correspondente, ou seja, se a busca é por dicionário, o discente, 

com apenas um toque no ícone correspondente terá acesso a sua escolha. Torna-se 

necessário organizar a estrutura da aula com links previamente escolhidos e conteúdos 

selecionados.  

As atividades escolares para casa podem ser disponibilizadas também neste 

recurso, para isso basta que o professor crie uma conta no google drive e disponibilize 

no cartão interativo o link. Um ponto a destacar é que as atividades podem ser editadas, 

assim, o mesmo cartão poderá ser utilizado em outras aulas. O envio do cartão pode ser 

realizado por meio de qualquer rede social ou e-mail, seguindo o formato pdf.  
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 Vejamos no quadro 1 o passo a passo de uma possível interação com o 

referido recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: passo a passo de como utilizar o cartão interativo  para acesso aos conteúdos 

      Fonte: Criação dos autores da pesquisa.   

 

  
 

 

PASSO 1: ESCOLHER 

OPÇÃO VÍDEO 

PASSO 3: O VÍDEO JÁ 

SELECIONADO PELO 

PROFESSOR É 

APRESENTADO NA TELA 

DO CELULAR 

PASSO 2: O ALUNO É 

DIRECIONADO PARA 

ESCOLHER OPÇÃO  

YOUTUBE OU UM 

NAVEGADOR 
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Observa-se no quadro 1 os ícones que direcionam para sites de dicionários, 

e canal de Libras no youtube. Foi criado também, atividades no google drive, e dicas de 

conjugações verbais a partir de blogs pré-escolhidos,  foi disponibilizado o contato do 

whatsapp, podendo este ser substituído pelo e-mail da professora para possíveis 

contatos. 

Considera-se que as atividades com tecnologias preparam o aluno não 

apenas para recepção de novas informações, mas também para construírem habilidades 

permanentes que podem ser usadas no futuro profissional, destaca Dudeney (2016). Para 

o aluno surdo as atividades que demandam independência podem ser essenciais, haja 

vista que esses sujeitos nem sempre sentem-se à vontade em sala, para fazer perguntas 

sobre conteúdos, por vergonha, timidez, entre outros. Com a utilização dos conteúdos 

de forma dinâmica, como apresentado, o aluno surdo ganha também autonomia para 

desenvolver seu aprendizado, concorda Skliar (2016). 

Para o aluno surdo a dificuldade não consiste apenas na diferença no tocante 

à modalidade de comunicação (visual-motora), mas outras implicações podem impedir 

que algumas dúvidas sejam sanadas, ou inibem a participação deles na sala de aula, 

como a timidez, a dificuldade de expressar o pensamento ou vergonha dos colegas, 

nessa visão corrobora Salles (2004). O acesso ao recurso sugerido permitirá que algumas 

dessas problemáticas sejam solucionadas.  

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os intérpretes/tradutores de 

Libras nem sempre participam da vida dos alunos surdos, fora da sala de aula, o que é 

absolutamente aceitável, considerando que o profissional é uma obrigação na instituição 

de ensino. Desse modo, com uma boa estruturação do cartão interativo, o objetivo de 

contribuir no processo educativo desses sujeitos pode sim, ser aprimorado 

substancialmente. 

 

3 Considerações finais 

 

O uso de tecnologias sem dúvidas revolucionou a forma de educar, 

mudanças profundas podem ser observadas na educação, tais como: facilidades de 

transmitir informações, rapidez na comunicação entre alunos e professores, 

possibilidades para pesquisas e desenvolvimentos de atividades. A escola tornou-se um 

novo espaço de interação entre seus sujeitos. 

Já que a tecnologia chegou e permanece contribuindo no processo 

educativo, é imprescindível pensar nos sujeitos que apresentam maiores dificuldades 

nesse processo, sobretudo, os surdos. Nessa acepção, outros estudos como este 

apresentado, torna-se essencial para buscar reformulações no ensino das minorias 

presentes em sala de aula. O sujeito surdo tem ocupado espaço importante na sociedade, 

mas para isso, é preciso entender que a construção social se dá inicialmente na escola, 

afirma Pereira e Campos (2016). 
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A presença de surdos no âmbito educacional ainda é um grande desafio para 

o professor nos mais diversos níveis de escolaridade. Do ensino fundamental ao superior, 

o professor desempenha um papel de destaque no processo de transformação desses 

sujeitos.  

Desse modo, com a pesquisa foi possível perceber que o uso de tecnologias, 

em sala de aula, além de agregar conhecimento de forma dinâmica, contribui para o 

acesso à informação dos surdos, além de proporcionar autonomia para estes alunos a 

partir da utilização de recursos tecnológicos.  

Verificou-se ainda, que a escola está completamente envolvida nessa nova 

cultura digital e,  assim sendo, as minorias em sala necessitam envolver-se também a fim 

de constituir-se cidadãos ativos. Por fim, compreende-se que, apesar de manter-se 

sonoramente em silêncio, os surdos possuem uma barulhenta mente com vontade e 

capacidade de apreender. 
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UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SMARTPHONE COMO 

INSTRUMENTO AUXILIAR DE APRENDIZAGEM 

 

Catilane de Andrade das Virgens130 

Catilane_ virgens@hotmail.com 
Universidad Autónoma de Asunción 

 

RESUMO: O presente estudo bibliográfico intitulado “Um estudo sobre a utilização do 

smartphone como instrumento auxiliar de aprendizagem” vem trazer à tona discussões 

sobre a utilização de novas tecnologias (tablet’s, celulares, notebooks, etc) a favor de 

novas formas de aprender. Nesse estudo, foi possível apresentar pontos de vista 

importantes de autores e esferas mundiais que traduzem a importância das novas 

tecnologias em favor da aprendizagem. Muito embora existam casos em que esses 

instrumentos são utilizados como mero passatempo, esse estudo vem apontar os pontos 

positivos de uma educação vivenciada a partir de novo sentido de aprender. 

Evidenciando os acontecimentos do século XXI, momento em que a tecnologia avança 

constantemente, é preciso ter em mente que as escolas necessitam acompanhar esses 

avanços e procurar meios de utilizar esse equipamento a favor da aprendizagem. Por sua 

vez, os smartphones já fazem parte do convívio humano em todos os sentidos e porque 

não utilizá-los como ferramentas ou instrumentos de auxílio da aprendizagem? Por 

conseguindo esse discurso será aguçado pela abordagem teórica desse artigo. 

Palavras Chave: Tecnologias; Aprendizagem; Alunos; Professores; Aparelhos móveis.  

 

ABSTRACT: The present study, titled "A study on the use of smartphones as an 

auxiliary learning tool", has brought to the fore discussions about the use of new 
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Faculdade Vale do Cricaré. Graduada em letras – Português e Literaturas da Língua Portuguesa 

pela ULBRA. E-mail: Catilane_ virgens@hotmail.com. 
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technologies (tablets, cell phones, notebooks, etc.) in favor of new ways of learning. In 

this study, it was possible to present important points of view from authors and global 

spheres that reflect the importance of new technologies in favor of learning. Although 

there are cases where these instruments are used as a mere pastime, this study points 

out the positive aspects of an education experienced from a new sense of learning. 

Evident of the events of the twenty-first century, when technology is constantly 

advancing, it must be borne in mind that schools need to keep pace with these 

developments and to seek ways to use such equipment for learning. In turn, smartphones 

are already part of human conviviality in every way and why not use them as tools or 

tools to aid learning? By achieving this discourse will be sharpened by the theoretical 

approach of this article. 

 
Keywords: Technologies; Learning; Students; Teachers; Mobile devices. 

INTRODUÇÃO 

 
Este estudo traz à tona um tema muito discutido atualmente em todas as esferas 

educacionais. O uso da tecnologia em favor da aprendizagem. Muitos autores enfatizam 

pontos relevantes na inserção dos aparelhos móveis em sala de aula como contribuinte 

direto no desenvolvimento dos alunos de todas as faixas etárias.  

Portanto, a inserção desses aparelhos na escola necessitam adequações para que 

seu uso se torne um elemento contribuinte para aprendizagem.  Em meios aos debates 

educacionais, vivenciou-se experiências favoráveis ao uso desses aparelhos e 

consequentemente a escola tem intenção de se adequar as formas inovadoras de ensinar. 

No entanto, assim como a escola, os professores necessitam estarem preparados para 

oferecer meios qualitativos de aprendizagem para que esses meios não se tornem um 

mero passatempo.  

As várias utilidades oferecidas pelos meios tecnológicos apresentam uma grande 

afronta aos meios tradicionais de ensino, não se permite que a escola ensine como se 

ensinava a duas décadas atrás. A inovação encontra-se ao dispor de todos os seres 

humanos, estudantes ou não, dessa forma, necessita que a equipe escolar ofereçam 

meios para que os alunos aproveitem ao máximo os benefícios dessa tecnologia.  

Para esse suporte educacional, várias esferas federais contribuem com a inserção 

desses aparelhos dentro da escola, inclusive a UNESCO apresenta grandes contribuições 

teóricas e práticas para a utilização dos aparelhos móveis em sala de aula.  

 

AS TECNOLOGIAS MÓVEIS A FAVOR DA EDUCAÇÃO 

  

A inserção de novas tecnologias móveis no âmbito educacional surgiu um novo 

viés pra a concretização do saber e aprender. Sobre esse patamar Freire (1979) afirma 
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que a “Educação não transforma o mundo a educação transforma as pessoas, as pessoas 

mudam o mundo”. Em tempos de avanços tecnológicos, é inevitável pensar em uma 

educação transformadora se não pensar nas ferramentas que podem contribuir para uma 

educação significativa e de qualidade. 

As ferramentas utilizados para alargar o crescimento e a formação do indivíduo é 

de grande valia para a construção da aprendizagem. Piletti (2006, p. 151) diz que “são 

componentes do ambiente da aprendizagem que dão origem à estimulação para o 

aluno”. Melhor dizendo, utilizar os recursos tecnológicos que já é realidade do aluno afim 

de facilitar a aprendizagem dele é de grande importância em qualquer disciplina.  

As tecnologias móveis são uma realidade do alunado de hoje, segundo a UNESCO 

(2014, p. 08):  

A UNESCO opta por adotar uma definição ampla de aparelhos 

móveis, reconhecendo simplesmente que são digitais, facilmente 

portáteis, de propriedade e controle de um indivíduo e não de 

uma instituição, com capacidade de acesso à internet e aspectos 

multimídia, e podem facilitar um grande número de tarefas, 

particularmente aquelas relacionas à comunicação. 

 

Nesse pressuposto, as tecnologias móveis são de extrema facilidade, pois 

permitem acesso às informações em qualquer lugar e tempo, sendo uma possibilidade 

ímpar para inovar o ensino. Os aparelhos de telefonia móveis são instrumentos que já 

estão definitivamente imbuídos no dia a dia da maioria dos seres humanos e de todas as 

faixas etárias. Ainda de acordo com a UNESCO as tecnologias móveis estão em constante 

evolução, a diversidade de aparelhos atualmente no mercado é imensa ou seja, um 

público ávido e constante. 

São vários os dispositivos móveis, Lucena (2016, p.279), define que os tablets, 

notebooks, smartphones e outros dispositivos móveis têm possibilitado uma 

comunicação desprendida de lugares fixos e que utiliza diferentes linguagens e novos 

processos sociotécnicos próprios deste novo ambiente informacional e da cultura da 

mobilidade.” Smartphones, iPodes, tablets e outros pequenos dispositivos digitais que 

carregam ou manipulam informação esses Personal Digital Assistant (PDAs) é uma 

realidade nas mãos da maioria das pessoas inclusive dos discentes.  

A escola, por sua vez, avançar nesse sentido e permitir acesso a essas novas 

tecnologias que encontram-se mediante o uso desses aparelhos móveis.  

Melo (2018, p. 35) afirma que a: 

Educação informatizada pode se tornar uma grandiosa aliada 

para milhares (ou até milhões) de indivíduos em diversos pontos 

do planeta justamente pela relação do custo da ferramenta 

associado ao potencial do conteúdo acessível pela internet. É um 
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novo modelo de inclusão digital, ainda mais democrático que os 

computadores. 

 

Partindo deste ponto informatizar as novas tecnologias móveis não podem ser 

considerados o todo e suficiente da educação, mas, sem dúvida um meio de facilitar a 

acesso aos conteúdos de forma mais eficiente no momento em que atende à demanda 

dos seres humanos que vivem em um mundo globalizado.  Por conseguinte, está a todo 

o momento informando e sendo informado. Valorizar essa ferramenta na pedagogia é 

um ato de potencializar a inclusão digital do indivíduo. 

De acordo com Gomes, Scaico, Silva e Santos (2015, p.104) “O rápido 

desenvolvimento da infraestrutura de redes sem fio e o surgimento de dispositivos 

móveis no cotidiano das populações pelo mundo estimula a criação de novas 

possibilidades de formas para promover aprendizado.” A estrutura oferecido por esses 

meios possibilitam criar espaços de interação independentemente do local que esteja o 

indivíduo seja em casa, na rua, no trabalho, nas escolas, faculdade, nos momentos de 

lazer em qualquer espaço onde se tem a presença do humano, também está a tecnologia, 

com seus dispositivos pronta para viabilizar e atender as necessidades dos sujeitos em 

sociedade. 

Lucena (2016, p.  283) fala sobre esses adventos trazidos pelas TDICs, a autora 

afirma que: 

Tecnologias móveis conectadas em redes do tipo Wi-fi, WiMax e 

peer-to-peer. Tecnologias tais como: tablets, smartphones, 

netbooks e demais dispositivos cabem na palma da mão e 

podem ser carregados para qualquer lugar, criando redes móveis 

de pessoas e tecnologias nômades localizadas em diferentes 

espaços geográficos do planeta. 

 

Os benefícios trazidos por esses aparelhos, como os celulares, smartphones e 

tablets, possuem a capacidade de romper os limites de tempo e espaço, consolidando 

um novo modelo de produção de conteúdos de forma colaborativa. Além do mais, o 

avanço tecnológico alavancado por ferramentas como internet móvel e armazenamento 

em nuvens, por exemplo, torna a interação mediada pela tecnologia cada vez mais 

transparente. 

Lopes, (2015, p. 19) define sobre essa abordagem de forma mais clara: 

[...] por celular, tem acesso a todas as pessoas; por GPS, a todos 

os lugares; pela internet, a todo o saber: circulam, então, por um 

espaço topológico de aproximações, enquanto nós vivemos em 

um espaço métrico, referido por distâncias. Não habitam mais o 

mesmo espaço.  
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O estreitamento entre pessoas, lugares e saberes, proporcionam e promovem 

benefícios, tanto ao educando quanto ao educador aproveitam uma nova transformação 

na dinâmica educacional e isso é uma realidade em grande parte do mundo, hoje existem 

vários aplicativos com conteúdos educativos, como tabelas periódicas ilustradas, atlas de 

anatomia interativos, jogos educacionais, dentre outros. A inserção dos smartphones no 

dia a dia escolar tem rendido experiências bem-sucedidas.  

 

Visão do aluno acerca do smartphone como ferramenta do saber/aprender  

 

No ano de 2018, O instituto Inspirare com o programa Porvir, investigou as 

escolas brasileiras e descobriu que 51% dos jovens acreditam que a tecnologia não pode 

ser somente a partir de um laboratório de informática, os jovens acreditam que o limite 

da sala de aula atual deve ser estendido, para que eles ampliem o seu acesso as novas 

tecnologias e com isso possam enriquecer seus conhecimentos educacionais. No 

entanto, é necessário proporcionar condições para que os alunos participem ativa e 

efetivamente da construção de sua aprendizagem, e portanto, da construção do 

conhecimento, para isso existem as contribuições das tecnologias móveis que favorecem 

o desenvolvimento dos alunos em todos por completo.   

Segundo os autores Ferreira e Mota (2014, p. 190): 

Nascidos na era digital, os jovens manipulam diversos 

equipamentos tecnológicos com muita naturalidade e, por si só, 

já compreendem algumas estruturações do ambiente virtual, 

facilitando a inclusão das ferramentas digitais na escola. É nessa 

perspectiva que os ambientes podem contribuir de forma 

cooperativa e interativa, a fim de que ele se torne atrativo e ao 

mesmo tempo, educativo. 

 

A escola necessita avançar no mesmo tempo em que avançam as tecnologias, 

aproveitas essas ferramentas que contribuem com o conhecimentos que os alunos já 

possuem e a partir desses conhecimentos prévios sistematizar o conhecimento que a 

escola exige. Os atrativos oferecidos pela rede torna-se a aprendizagem mais prazerosa. 

Para Melo (2018, p. 43) “os jovens estão sempre com os smartphones, 

protagonizando um novo cenário cultural onde outros meios de comunicação que já 

foram o centro da influência no mundo perderam grande parte da relevância”.  Segundo 

o renomado autor, Libâneo (1998 p. 45), “a escola deve proporcionar ao aluno a 

capacidade de transformar-se em um sujeito crítico, capaz de utilizar seu potencial de 

pensamento na construção de conceitos, habilidades e valores”.  Essas capacidade se dá 

através de um ensino pautado no novo, no atual. 

Ainda de acordo com Ferreira e Mota (2014, p. 192) “para os alunos que estão 

motivados a adquirir conhecimento e qualificações, há abundância de materiais 
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apropriados para aprender, o que amplia, inclusive, as chances de êxito na 

autoaprendizagem”. Com um smartphone conectado à internet os alunos estão um 

passo à frente na construção de sua auto aprendizagem, contudo o professor precisa 

orientá-lo nesta busca de informação.  

A tecnologia quando utilizada de forma contextualizada e bem centralizada na 

aprendizagem, a experimentação de papéis sociais ampliam o leque de relações 

interpessoais e o contato com informações, fornecendo elementos para a formação da 

identidade sociocultural. 

 

As Contribuições do Smartphone no Processo de Ensino Aprendizagem 

 

Os smartphones tem muito a oferecer/contribuir na aquisição do conhecimento 

do aluno, todavia o nível de receptividade vai depender da forma de como vai ser 

manuseado tanto por alunos quanto por professores. Inclusive Melo aborda em sua fala 

(2018, p.39) que o “uso dos smartphones como recurso didático é a união de diversos 

potenciais mirando o objetivo final do aprendizado”. Ou seja, o smartphone como 

recurso para o aprimoramento da aprendizagem é imprescindível para se alcançar as 

metas educacionais. 

 A UNESCO (2014, p. 18) em suas pesquisas revelaram que: 

Os aparelhos móveis podem auxiliar os instrutores a usar o 

tempo de aula de forma mais efetiva. Quando os estudantes 

utilizam as tecnologias móveis para completar tarefas passivas ou 

de memória, como ouvir uma aula expositiva ou decorar 

informações em casa, eles têm mais tempo para discutir ideias, 

compartilhar interpretações alternativas, trabalhar em grupo e 

participar de atividades de laboratório, na escola ou em outros 

centros de aprendizagem. 

 

De acordo com a UNESCO o uso dos aparelhos móveis tem a capacidade, dentre 

outras atribuições, de otimizar o tempo em sala de aula, contribuindo assim com a 

interação, comunicação entre professores e alunos, que são regras sociais indispensáveis 

para qualquer instituição de ensino que preze uma educação de qualidade. 

Mercado (1999, p. 78) relata que: 

Conhecer as tecnologias significa ter variedades de recursos 

tecnológicos que estão à disposição do professor, pois, esses 

mecanismos podem auxiliar no trabalho pedagógico, contudo, 

precisa entender de forma apropriada para utilizar em sala de 

aula. O smartphone serve como auxiliar para permitir que 

trabalhe com vários aplicativos, facilitador das atividades e 

avaliações. 



 

 
623 

 

Conhecer os benefícios e as possibilidades que a tecnologia oferece é aprimorar 

a qualidade da educação proporcionando assim novos caminhos para o ensino e 

aprendizagem, além de novas metodologias, formando educadores e os ajudando a 

descobrir estratégias inovadoras para o aperfeiçoamento do processo educacional. 

Para Santaella (2013, p. 287) as: 

Formas de aprendizagem abertas que propiciam processos de 

aprendizagem espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos, 

atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades 

contingentes. [..]. Comisso, o acesso à informação, à comunicação 

e à aquisição de conhecimento tornam-se colaborativos, 

compartilháveis, ubíquos e pervasivos.  

 

 Segundo a autora, a tecnologia onipresente, especialmente esse advento da 

tecnologia móvel, aumenta as modalidades da aprendizagem pervasiva, permitindo o 

acesso a qualquer hora e em qualquer lugar as informações, comunidades e especialistas, 

tornando o aprendizado de tempo e de local agnóstico.  

Retratando mais uma vez o prognóstico do Caderno PDE (2016 p. 05) este afirma 

que “o smartphone representa um instrumento auxiliar no trabalho pedagógico, que 

contribui para repensar os problemas educacionais no Brasil, assim, é importante 

desenvolver a competência do professor, para melhorar o nível da educação na escola”. 

Mais do que um instrumento telecomunicativo, os aparelhos de smartphone se 

consolidam como estratégias de uso pedagógico capazes de nortear o desenvolvimento 

de competências e habilidades de educadores e educandos, neste caso, assim como nos 

meios dos livros didáticos, precisa-se de recortes para estabelecer um caminho a ser 

percorrido em método e prática – os smartphones enquanto uso didático necessita que 

haja um recorte para as escolhas dos aplicativos. 

 

Os Pontos Positivos do uso do Smartphone como Ferramenta Auxiliar no Processo 

de Aprendizagem 

 

O uso da tecnologia na educação pode trazer pontos positivos e negativos. Os 

resultados dependem da forma de utilização dessas ferramentas tecnológicas. Como 

tantas outras ferramentas, as novas TDICs vieram pra somar com características 

peculiares e positivas como: velocidade e abrangência, inovação, interação, cooperação, 

autonomia, lúdico. 

De acordo com Levy (1993, p. 65) “as distâncias desapareceram. As fronteiras não 

existem mais. Informações correm o mundo por meio das diversas mídias”. É necessário 

delinear essa discussão e apresentar relatos que definitivamente possibilitem entender 

que toda tecnologia quando utilizada de forma substancial e adequada a uma educação 
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inovadora, com certeza gerará frutos positivos na aprendizagem de todos os envolvidos. 

Portanto, não é necessário dizer que o mal uso de qualquer instrumento acarreta 

situações que não são favoráveis a nenhum desenvolvimento educacional.  

Sem contar que de acordo com a citação de Piva essas mesmas tecnologias 

favorecem, como citado anteriormente a aproximação das pessoas entre si. A tecnologia 

acelera a inovação visto que facilita a comunicação dos pares com os mesmo objetivos 

e a divulgação dos resultados em âmbito global. O pesquisador suíço Jean Piaget (1970, 

p.53) afirmou que “o principal objetivo da educação é criar indivíduos capazes de fazer 

coisas novas, e não apenas repetir o que outras gerações fizeram”. Essa afirmação ganha 

maior importância em nossos tempos de inovação tecnológica acelerada, em que não 

há como imaginar a educação sem o uso de tablets, smartphones e equipamentos que 

os sucederão. Cada vez mais o ambiente educacional se integra instantaneamente a um 

universo de informações, dando uma ideia de que, o aluno será o construtor de seu 

próprio conhecimento. 

Outra característica positiva como já falado é a interação. Softwares educativos 

permitem a interação do aluno com o conhecimento. O autor Gomes (2016, p.69) postula 

que: 

O conceito de interação, faz-se interessante partir do 

pressuposto de que um sujeito se constrói recíproca e 

inseparavelmente ao seu mundo portanto, de forma e 

ecossistêmica. E tanto a reciprocidade quanto a inseparabilidade 

se relacionam ao conceito de interação pois percebe que o 

sujeito ao construir tem em si constantes reconstruções.   

 

Outra significância do smartphone como ferramenta auxiliar da aprendizagem e 

a cooperação, todavia a cooperação entre alunos de uma mesma sala de aula é 

influenciada por uma série de fatores como: o grupo de valores e interesses no qual o 

aluno se insere, sua personalidade, timidez ou extroversão, a disposição das carteiras na 

sala de aula, etc. Esses fatores podem se apresentar como barreiras para a cooperação 

geral entre os alunos. Essa barreira pode ser contornada ou diminuída, além do diálogo 

e da socialização tradicional, pela interação digital promovida por meio de redes sociais, 

fóruns e listas de discussões. 

 Ainda relatando as afirmações do pesquisador suíço Piaget (1973, p. 78): 

Já entendia o termo cooperação como um processo criador de 

realidades, e que vai além da simples troca entre sujeitos, pois ele 

entende que coopera na ação é operar em comum. É ajustar por 

meio de novas operações (qualitativas ou métricas) de 

correspondência, reciprocidade ou complementaridade as ações 

executadas em uma reação de parceria entre sujeitos 

aprendentes/ensinantes.   
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Abordou-se pontos positivos do uso do smartphone na educação como: 

velocidade e abrangência, inovação, interação, cooperação. No entanto o termo 

autonomia não se pode passar despercebido quando o assunto é educação.  A 

tecnologia incentiva à autonomia.  Gomes (2016, p. 85) relata que a “a aprendizagem 

deve ser autônoma [...] promove a motivação intrínseca ao processo de ensino e 

aprendizagem”.  

Outro ponto positivo do uso do smartphone como ferramenta pedagógica são 

as possibilidades de abordar o Lúdico, os jogos educacionais, quando corretamente 

desenvolvidos, podem estimular um aprendizado divertido principalmente na educação 

infantil. Os jogos de computador ou videogames devem ser escolhidos coerentemente 

com a faixa etária da criança e com a fase de desenvolvimento na qual ela se encontra. 

Os jogos podem desenvolver o aprendizado de forma lúdica. 

Nesse contexto Piaget, (1994, p. 19) explica que: 

Os jogos e as atividades lúdicas tornam-se significativas à medida 

que a criança se desenvolve, com a livre manipulação de 

materiais variados, ela passa a reconstituir, reinventar as coisas, 

que já exige uma adaptação mais completa. Essa adaptação só e 

possível, a partir do momento em que ela própria evolui 

internamente, transformando essas atividades lúdicas, que é o 

concreto da vida dela, em linguagem escrita, transformando 

essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida dela, em 

linguagem escrita que é o abstrato. 

 A saber a brincadeira deve proporcionar a liberdade o que influência 

positivamente no processo de aprendizagem em todas as fases do ser humano, uma vez 

que desperta a curiosidade fazendo com que o aprendizado se dê de forma divertida e 

prazerosa, não apenas algo mecânico ou por obrigação, os jogos também desenvolvem 

o raciocínio do aluno. 

 Existem tantos outros pontos positivos, a crescente inovação tecnológica 

apresenta novas interfaces e dispositivos, cada vez mais sofisticados, e novas utilidades 

para os mesmos. Apesar de positiva, essa mudança exige que os usuários aprendam as 

novas formas de utilização e alterem a infraestrutura existente para recebê-las. Cada nova 

mudança envolve o gasto de recursos financeiros e de tempo na adaptação à nova 

tecnologia. 

  

Uso do smartphone por professores em atividades com os alunos em sala de aula 

 

 Mais uma questão que emerge no campo da discussão pedagógica que está 

posta àqueles que pisam no espaço escolar é, como transformar os instrumentos digitais 

em recurso de ressignificação do saber?  Não há dúvidas de que as TDIC’S podem e são 

importantes aliados ao processo de ensino aprendizagem, portanto, para além disso, é 
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preciso de investimentos que propiciem aos educadores elementos necessários para o 

seu fazer pedagógico, uma vez, que existe a necessidade de integrai-los dentro dessa 

aldeia global denominada de mídias e acessos digitais, até porque o público alvo dos 

educadores são basicamente expert na compreensão desses meios de comunicação, 

levando em consideração que, estão diante de uma geração que são atores e 

construtores de sua realidade social e que se encontram ilhados pelos ditames da 

cibernética e suas estruturas eletrônicas sempre atualizadas.  

De acordo Freitas (2011, p.28),  

O conceito de u- learning indica que as novas tecnologias devem 

potencializar aprendizagem situada, colocando ao alcance do 

usuário uma gama de recursos de aprendizagem “sensíveis” a seu 

perfil, necessidades, ambiente e demais elementos que 

compõem seu contexto de aprendizagem em qualquer lugar e a 

qualquer momento.  

Não obstante ressaltar a importância das formações docentes para inclusão das 

novas tecnologias nas salas de aula. Visto que, apesar desses instrumentos serem algo 

que circulam na maiorias dos professores, esses precisam ser utilizados de forma 

sistemática e apropriada para o desenvolvimento da aprendizagem e não como um mero 

passatempo. 

As mídias sociais por sua vez também tornaram-se aliadas da educação conforme 

Neri (2015, p.2), cita “gravar trechos de explicações do professor; compartilhar com a 

turma, por meio de redes sociais e blogs, dados de saídas a campo e enviar mensagens 

de atividades para os colegas.” Ou seja as redes sociais também são redes de interação, 

o educador por sua vez precisa trazer essas para o suas aulas, sempre conscientizando o 

discente que o uso das redes podem ser também um campo de troca de saberes. 

Dentre as alternativas pedagógicas o Whatsapp pode se utilizar a prática 

ortográfica, conforme Dieb e Avelino (2009, p. 269 apud Neri 2015, p. 3), “para os 

adolescentes, o uso da escrita abreviada na Internet facilita muito a comunicação devido 

à economia de tempo”. Ou seja, a escola necessita capacitar seus educandos para as mais 

diversas atividades com a linguagem a fim de que eles possam comunicar-se 

adequadamente em cada situação.  

 O smartphone é uma realidade no contexto escolar, cabe ao professor inseri-lo 

em suas aulas como ferramenta pedagógica uma vez que apresenta várias possibilidades 

para diversas atividades em todas as disciplinas.  A priori Monteiro e Teixeira (2007, p. 3) 

apud Neri (2015, p. 2) diz que “considerando essas possibilidades e a atração que ele 

causa, é viável usá-lo como ferramenta pedagógica para atrair os alunos na tarefa de ler, 

escrever, contar e no planejamento de aulas em que os alunos possam fazer uso dessa 

tecnologia.” A saber, as aulas serem mais proveitosas e prazerosas com a presença deste 

instrumento usando de modo adequado. 
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No que diz respeito à versatilidade dos usos dos meios midiáticos enquanto 

ferramentas de instrumentalização do mundo da informação, não foge à vista a 

compreensão de que o professor é acima de tudo, um mediador do conhecimento e 

possui uma grande responsabilidade na transmissão do saber, levando em consideração 

que ao tempo em que ensina, também aprende.  

Nesse sentido, a escola deve estar aberta ao desafio de aceitar o novo, pois, uma 

educação que preza pelo conhecimento, deve propor meios de melhorias, buscando 

sempre despertar novas ações que favoreça o diálogo conjunto e corporal em todos os 

campos, levando em consideração suas limitações com ênfase para o apoio conjunto 

entre gestão, coordenação, aluno e a sociedade presente que cerca o meio institucional.  

 

 As recomendações da UNESCO quanto a aprendizagem com smartphone 

 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura UNESCO, 

publicou um guia com algumas recomendações para incentivar os chefes de estados 

nacionais a aderir políticas públicas educacionais que incentivem a utilização de 

smartphones como recurso para serem utilizados em sala de aula. 

A UNESCO (2014 p. 8), afirma que a “aprendizagem móvel envolve o uso de 

tecnologias móveis, isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de 

informação e comunicação, a fim de permitir a aprendizagem a qualquer hora e em 

qualquer lugar”.  Melhor dizendo os aparelhos móveis permitem alcance a educação 

independentemente do local e do tempo. 

Os benefícios destacados pelo Órgão Internacional assegura acerca da criação de 

conteúdos adequados, uso seguro e saudável das tecnologias afim de usufruir dos 

benefícios advindos da aprendizagem móvel. 

 Para a UNESCO (2014, p. 12), é necessário “expandir o alcance e a equidade da 

educação – as tecnologias moveis são comuns, mesmo em áreas onde escolas, livros e 

computadores são escassos”. Ou seja, oportunizar o indivíduo da zona rural a ter o 

mesmo acesso a aprendizagem de um indivíduo da zona urbana. A democratização do 

acesso garante o desenvolvimento da aprendizagem. Todavia a eficácia e equidade são 

temas que ensejam a igualdade das oportunidades no acesso, permanência e 

desempenho, de modo a poder se instituir um sistema de ensino de qualidade. 

A mesma UNESCO (2014, p.14), ressalta que “facilitar a aprendizagem 

individualizada – as tecnologias móveis, por serem altamente portáteis e relativamente 

baratas, ampliaram enormemente o potencial e a viabilidade da aprendizagem 

personalizada”. As tecnologias e suas estruturas sofisticadas, são produtos versáteis que 

se notabilizam por meio de uma mobilidade social capaz de redimensionar os espaço de 

aprendizagem, e se tratando de uma atividade personalizada, pode-se dizer que, tudo 

perpassa dentro de uma situação de escolhas individual a partir do recorte do que 

aprender e como aprender ao longo do tempo.  
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Ainda referente aos benefícios do uso tecnológico na escola a UNESCO (2014, 

p.16) enfatiza que se deve “permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar 

– a aprendizagem pode ocorrer em momentos e locais que antes não eram propícios”. 

Nesse sentido, todo local é um ambiente de entretenimento virtual e ao mesmo, em 

todos os ambientes pode haver o aprendizado educacional, o aprender que antes era 

tido dentro de quatro paredes, reservado aos meios institucionais como escolas e 

universidades – atualmente não tem fronteiras geográficas nem tampouco regras a ser 

seguida, tudo se embasa em uma horizontalidade de ensinar e aprender de maneira 

global e interativa.  

Ainda discorrendo sobre o assunto, a UNESCO (2014, p.18), relata que os sistemas 

educacionais devem “assegurar o uso produtivo do tempo em sala de aula – os aparelhos 

móveis podem auxiliar os instrutores a usar o tempo de aula de forma mais efetiva”. 

Outrossim, ao levar em consideração o uso dos aparelhos móveis enquanto um canal 

colaborador nos espaços de ensino, é importante considera-lo dentro de uma escala 

diretamente proporcional, que seja configurada na relação espaço- tempo e produção- 

de maneira que venha contribuir para um ensino cimentado na junção eficaz da prática 

do lecionar, com a colaboração de uma temporalidade, que propicie a produção do 

conhecimento em escala gradual, precisa e efetiva.  

 

CONCLUSÕES 

 
Em relação a esse estudo em foi feito um vasto e aprofundado estudo acerca 

dessa temática que trata da utilização das tecnologias em favor da aprendizagem, foi 

possível concluir que, definitivamente a escola necessita se adequar as novas maneiras 

de ensinar e para isso necessita se preparar para tal e preparar também seus professores 

para essa inovação. 

Em vista aos surpreendentes avanços de um mundo globalizado, a escola não 

pode ficar para traz na forma de ensinar, sabendo que, o que interessa aos alunos 

atualmente não é a mesma coisa que interessava à anos atrás.  Por sua vez a escola 

precisa e deve caminhar junto as novas formas de ensinar utilizando para esse fim as 

novas tecnologias.  

Através dos estudos de renomados teóricos, foi possível concluir que as novas 

tecnologias oferecem uma importante contribuição no desenvolvimentos dos alunos em 

todas as faixas etárias, sabendo que para isso seu uso deve ser sistematizado e adequado 

as novas formas de aprender.  

Para um fim de conclusão, são grandes as contribuições de vivenciar uma escola 

atual e inovadora com profissionais que sabem fazer o uso dessas tecnologias e com isso 

possibilitar aos envolvidos desenvolverem suas habilidades tornando a aprendizagem 

fácil e prazerosa.  
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USO DA MÍDIA IMPRESSA PARA SE TRABALHAR 

SUSTENTABILIDADE NO ENSINO MÉDIO 

 

Vanessa Santos Silva131 

Mirella Nascimento Giusti da Costa132 

Isabela Vieira dos Santos Mendonça133 

 

Resumo: Durante as últimas décadas tem se tornado perceptível a preocupação com 

o meio ambiente e uma busca por um futuro sustentável. A educação exerce um papel 

crucial, pois está ligada diretamente a formação das futuras gerações. O trabalho foi 

desenvolvido com alunos do 1° ano do Ensino Médio em uma escola da Rede Pública de 

ensino do município de São José de Ribamar, Maranhão. Este trabalho teve por intuito 

trabalhar a sustentabilidade utilizando mídias impressas para sensibilizar os alunos 

através de reportagens que apresentam o quanto o nosso ambiente está sendo 

prejudicado com as ações antrópicas. Em seguida, como momento de sistematização 

dos debates ocorridos, propôs-se a construção de fanzines por cada equipe para 

expressar o entendimento da atividade pelos alunos. Os resultados indicaram a partir 

das discussões feitas com a utilização das mídias impressas que foi de fácil compreensão 

sobre o que é sustentabilidade e como cada desastre afetava significativamente o 

ambiente. Percebeu-se satisfatória participação e engajamento e, todas as fanzines 

elaboradas ao final retratarem os aspectos abordados contribuindo assim com uma 

conscientização ambiental nos alunos participantes.  

Palavras chaves: Sustentabilidade; Educação; Mídia impressa; Meio Ambiente; Ensino de 

Biologia. 

 

Contextualização  

 

 
131 Aluna do Curso de Licenciatura em Biologia do Instituto Federal do Maranhão – IFMA, Campus 

São Luís Monte Castelo, participante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (Pibid)  

132 Professora de biologia da Rede Estadual de Educação e supervisora do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid)  

133 Professora Dra. do Departamento Acadêmico de Biologia do Instituto Federal do Maranhão – 

IFMA, Campus São Luís Monte Castelo, coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid) – Biologia. 
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A década de 80 foi caracterizada por uma grande crise econômica que afetou um 

número significativo de países do mundo, incluindo o Brasil. Esta crise estava relacionada 

com o grande agravamento dos problemas ambientais, pois até então, as empresas 

agiam como se o ambiente tivesse a capacidade de se recuperar por si só (UFRGS, 2013).  

Foi neste contexto que se iniciou grandes reuniões em relação a esse tema. Ao 

lado da chamada “globalização econômica”, assiste-se à globalização dos problemas 

ambientais (MEIO AMBIENTE, 2012). 

A primeira grande crise planetária da história da humanidade — tem dimensão 

tal, que a despeito das dificuldades, e até mesmo impossibilidade de promover o 

desenvolvimento sustentável, a sociedade se vê forçada a desenvolver pesquisas e 

efetivar ações, mesmo que em pequena escala, para garantir minimamente a qualidade 

de vida no planeta. No interior dessas relações mundiais, porém, somente ações 

atenuantes têm sido possíveis, pois a garantia efetiva da sustentabilidade exige uma 

profunda transformação da sociedade (e do sistema econômico do capitalismo 

industrial), substituindo radicalmente os modelos de produção da subsistência, do saber, 

de desenvolvimento tecnológico e da distribuição dos bens (MEIO AMBIENTE, 2011). 

A sustentabilidade faz referência ao desdobramento sustentável, isto é, 

constituído por um conjunto de ideias, técnicas e outras atitudes ecologicamente 

corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. A 

sustentabilidade serve como alternativa para garantir a sobrevivência dos recursos 

naturais do planeta e ao mesmo tempo permite soluções ecológicas de desenvolvimento 

para as cidades. 

Com isso, houve uma grande sensibilidade em relação ao meio ambiente, que foi 

sendo estimulada por meio de filmes e livros, assim também, como por jornais, revistas 

e meios de comunicação eletrônica, ganhando destaque nas mídias de vários tipos 

(ABIDES, 2008). 

Dento dessa temática faz-se necessário oportunizar debates na comunidade 

escolar, envolvendo principalmente os alunos em atividades pautadas em recursos 

didáticos que proporcionem além do entendimento sobre as questões ambientais, a 

ampliação da percepção quanto a possíveis soluções para os problemas pertinentes aos 

ambientais naturais (MENEZES e RODRIGUES, 2015; BIANCHINI et al., 2015; SANTOS et 

al., 2015) 

Logo o conhecimento e atitudes dos alunos, no que diz respeito a 

sustentabilidade devem ser cuidadosamente trabalhados e avaliados, uma vez que esses 

ainda não possuem um conhecimento sobre o real significado do termo 

sustentabilidade. Por esse motivo, nos dias atuais não podemos pensar em uma 

comunidade sustentável se essa atuação não tiver início no âmbito escolar e, 

consequentemente, tal posicionamento, como nos aponta a UNESCO, (2002) recorre que 

a educação seja uma sequência através do qual todos os seres humanos e sociedades 

podem alcançar sua competência no grau mais elevado. 
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Diante disso, a proposta do presente trabalho foi utilizar a mídia impressa para 

discutir a temática ambiental que cada um dos textos presentes nas reportagens 

abrangia a respeito de alguns desastres já ocorrentes no Brasil e, posteriormente como 

forma de processar o entendimento pelos alunos, produzir fanzines com o intuito de 

sistematizar o debate a respeito da sustentabilidade. 

Vale ressaltar que a atividade foi proposta e executada por uma aluna da 

Licenciatura em Biologia do Instituo Federal do Maranhão, Campus São Luís Monte 

Castelo, integrante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência  – PIBID, 

da CAPES, sob supervisão da professora titular da disciplina biologia e da coordenadora 

do Programa. 

 

Desenvolvimento metodológico 

 

Esta atividade apresentou uma metodologia com análise de caráter qualitativo, 

da qual teve por objetivo sensibilizar os alunos sobre a sustentabilidade utilizando a 

mídia impressa e a técnica de construção de fanzine.  

Para viabilizá-la, inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca de 

autores que fundamentam os estudos sobre meio ambiente e englobando 

consequentemente a importância da sustentabilidade. Por seguinte houve a seleção das 

reportagens na internet que tinham como principal foco impactos ambientais de origem 

antrópica que ocorreram em nosso país a fim de relacionar sobre a importância da 

sustentabilidade retratando de forma clara e sucinta o tipo de poluição que cada desastre 

ocasionava. 

Em seguida, foram estabelecidos os horários em que a atividade seria aplicada e 

qual turma seria contemplada com a atividade. A prática foi concebida em uma turma, 

com alunos do 1° ano do Ensino Médio, de uma escola pública pertencente ao município 

de São José de Ribamar, totalizando 35 alunos.  

A princípio houve uma sondagem para que os alunos viessem a dar sua opinião 

acerca do que eles sabiam ou se tinham conhecimento sobre o que são sustentabilidade 

e mídia impressa. Após essa breve introdução interrogativa, os alunos formaram grupos, 

com no máximo oito integrantes, para que assim, tivesse um melhor aproveitamento e 

entendimento da leitura e associação das mídias com o que vem ser a sustentabilidade.  

Posteriormente, foi entregue as reportagens (os grupos ficaram com reportagens 

diferentes) abordando desastres ambientais que constituía distintos tipos de poluição. A 

partir daí foi oportunizado um momento de reflexão onde cada integrante da equipe 

teve a possibilidade de comentar o texto que foi discutido em grupo de forma que os 

outros discentes que não tiveram acesso a tal texto viessem a entender como se deu o 

desastre e que tipo de poluição consequentemente foi ocasionado e, ainda, que soluções 

poderiam minimizar os impactos ambientais percebidos. 
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Ao final destes exercícios de leituras e discussões, o instrumento de análise para 

fomentar uma postura crítica foi a estratégia metodológica de construção de fanzine 

para retratar o entendimento dos alunos acerca da temática. Para tanto foi 

disponibilizado aos grupos, materiais necessários (revistas, cola, tesoura, papel A4) para 

a confecção. 

 

Desfecho didático reflexivo 

 

No Quadro 1 é possível visualizar as quatro reportagens utilizadas em sala na 

aplicação, o título da notícia, o site de origem e a data de publicação. 

O Rompimento da barragem de minério traz informações sobre a enxurrada de 

lama que destruiu a cidade de Mariana, localizada na região central de Minas Gerais. A 

barragem pertencia a mineradora Samarco, que foi multada em R$ 250 milhões. Esta 

reportagem aborda basicamente perguntas seguidas de respostas para um melhor 

entendimento do acontecido.  

 

Quadro 1: Lista das reportagens pesquisadas na internet e entregues as equipes 

de alunos do Ensino Médio de uma escola pública. 

Impacto Rompimento de barragem de minério. 

Título da notícia Rompimento da barragem em Mariana. 

Site 
http://g1.globo.com/ciencia-e-

saude/noticia/2015/11/rompimento-de-barragens-em-mariana  

Data de publicação 13/11/2015 às 15h09min 

Impacto Derramamento de petróleo. 

Título da notícia 
Transpetro é multada em R$ 2 milhões por vazamento de petróleo 

em São Sebastião. 

Site 
http://costanorte.com.br/geral/32231/transpetro-e-multada-em-r-

2-milhoes-por-vazamento-de-petroleo 

Data de publicação 31 de maio de 2019 às 9h40min 

 

Impacto Mortandade de peixes. 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/11/rompimento-de-barragens-em-mariana
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/11/rompimento-de-barragens-em-mariana
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Título da notícia 
Mortandade de peixes e coloração da água do Tietê preocupam no 

interior de SP. 

Site 

http://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2019/05/11/mortandade-de-peixes-np-interior-

de-sp 

Data de publicação 11/05/2019 às 21h33min 

Impacto Poluição do ar. 

Título da notícia 
Poluição do ar faz crianças sentirem sintomas de ansiedade, diz 

estudo. 

Site 

https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/24/poluicao-

do-arfaz-criancas-sentirem-sintomas-de-ansiedade-diz-

estudo.htm.  

Data de publicação 24/05/2019 às 11h33 

 

Um desastre desta magnitude ocasiona muitos estragos, como os que ocorreram 

na cidade supracitada, atingindo as dimensões ambientais, sociais e econômicas e, 

demandando um tempo enorme de recuperação. 

Outro impacto trabalhado foi o derramamento de 3,5 mil litros de petróleo que 

ocorreu no Canal de São Sebastião as vésperas das comemorações do dia do meio 

ambiente no ano de 2003. A Transpetro causou uma poluição hídrica, devido o 

lançamento de óleo em níveis tão elevados que resultaram em danos à saúde humana, 

assim também como a mortandade de animais da fauna marítima. 

A poluição por meio de poluentes do petróleo e seus derivados geralmente 

ocasiona o sufocamento de animais aquáticos e demanda um tempo considerável para 

a recuperação da área, interferindo diretamente no equilíbrio químico da água e 

sedimento (LAMPARELLI et al., 1997), sendo de difícil remoção. 

Em outra reportagem, trabalhou-se sobre a mortalidade mais de 40 toneladas de 

peixes no interior de São Paulo, onde no período do acontecimento ainda não se sabiam 

as causas, além do fato de que a água do Rio Tietê havia mudado de coloração e desde 

o fim de 2018 essa mudança na cor do rio vem sendo questionada. 

A poluição hídrica se dá quando ocorre o despejo seja de efluentes ou de resíduos 

sólidos em corpos d’água, prejudicando a sua qualidade e interferindo entre outras 

coisas, no aporte de nutrientes presentes ocasionando muitas das vezes a eutrofização 

do local e levando a morte de peixes e outros organismos ali presentes (JR et al., 2019).  

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/05/11/mortandade-de-peixes-np-interior-de-sp
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/05/11/mortandade-de-peixes-np-interior-de-sp
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/05/11/mortandade-de-peixes-np-interior-de-sp
https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/24/poluicao-do-arfaz-criancas-sentirem-sintomas-de-ansiedade-diz-estudo.htm
https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/24/poluicao-do-arfaz-criancas-sentirem-sintomas-de-ansiedade-diz-estudo.htm
https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/24/poluicao-do-arfaz-criancas-sentirem-sintomas-de-ansiedade-diz-estudo.htm
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Um desastre relacionado com a poluição atmosférica causada por veículos 

(Quadro 1) também foi discutido, o que acaba prejudicando a saúde das pessoas. Esta 

reportagem, aponta como algumas partículas presentes neste tipo de poluição chega 

até o organismo e os problemas que posteriormente causam. O inovador desta questão 

é a relação da poluição do ar com a ansiedade. 

Este tipo de poluição, como nos aponta Guimarães (2017), tem sua origem em 

fontes difusas pelo acúmulo de substâncias tóxicas de uma grande diversidade no ar, 

resultantes de emissões atmosféricas e pode impactar negativamente o ambiente e, 

especialmente a saúde humana. 

Todas as notícias mencionadas anteriormente foram de fácil entendimento para 

as equipes, pois ficaram explícitas os tipos de poluição. Durante o momento de discussão 

os alunos enfatizaram a questão de que o tripé que sustenta o conceito de 

sustentabilidade estava fora de rumo e que todos os desastres não foram naturais e sim 

induzidos pelo homem e que a recuperação deste demandaria milhares de anos para a 

recuperação ambiental. 

É importante planejar e aplicar atividades direcionadas ao uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, pois como nos esclarece Ghillardi (1999), as descobertas 

estão cada vez mais extremamente rápidas e estão a nossa disposição com uma 

velocidade nunca antes imaginada. A Internet, os canais de televisão acabo e aberta, os 

recursos de multimídia estão presentes e disponíveis na sociedade para todos aqueles 

que desejam ter acesso (GHILLARDI,1999) 

Relacionado a essa percepção que os discentes tiveram, recorda-se o conceito de 

resiliência que vem a ser a capacidade que o ambiente tem de se recuperar de uma 

degradação e que a sustentabilidade, assim, implica o uso dos recursos renováveis de 

forma qualitativamente adequada e em quantidades compatíveis com a resiliência do 

local (MEIO AMBIENTE, 2011). 

É alarmante a forma como os recursos ambientais vem sendo tratados pelos seres 

humanos. São poucas empresas ou órgãos que dão ênfase e/ou importância para a 

utilização desses recursos sem exauri-los, pois, a demanda pela exploração em larga 

escala, assim como as relações políticas- econômicas se tornam mais significativa que 

não conseguem perceber a deterioração que estão ocasionando ao ambiente. 

É importante também esclarecer que a atividade não se deu apenas para 

evidenciar e enfatizar os impactos que ocorreram em nosso país, mas também para 

levantar questões como as possíveis soluções ou medidas preventivas para todas as 

situações discutidas em sala. Este momento é tão importante quanto para que se possa 

fomentar uma postura critica e esclarecida em nossos alunos. 

Após o momento de debate e reflexão pautada nas reportagens pesquisadas na 

internet, os alunos puderam em equipe produzir uma fanzine (Figura 1) para retratar o 

entendimento das questões ambientais discutidas.  
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Figura 1: Produção das fanzines pelas equipes de Ensino Médio da escola da Rede 

Pública de Ensino. 

 
 

Obteve-se um total de quatro fanzines (Figura 2) produzidas, pois eram quatro 

equipes organizadas que trouxeram informações sobre o texto em que ficou responsável, 

além de evidenciar a poluição que foi ocasionada devido ao desastre que foram 

apresentadas como histórias em quadrinho, pois como nos conceitua Ribeiro et al. 

(2015), fanzines são publicações feitas, acessíveis tanto física quanto virtualmente que 

tem um caráter despretensioso e que aborda diferentes temas no formato de histórias 

em quadrinhos.  

Esta estratégia metodológica destaca-se como uma grande possibilidade de se 

trabalhar com crianças e jovens devido ao seu caráter lúdico, criativo e divertido 

(OLIVEIRA, 2009; SILVA et al. 2018). Cada fanzine construída foi de acordo com o tipo de 

poluição trabalhada em sala de aula (Figuras 3 e 4) através das mídias impressas. 

 

Figura 2: Capas construídas pelas equipes nas fanzines. 
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Figura 3: Fanzine produzida sobre poluição atmosférica por uma equipe de 

alunos do Ensino Médio da escola da Rede Pública de Ensino.

 
 

Figura 4: Fanzine em produção sobre poluição hídrica por uma equipe de alunos 

do Ensino Médio da escola da Rede Pública de Ensino.
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Dessa forma, pôde-se trazer para a sala de aula a produção de um recurso 

interessante e dinâmico que trabalha através de imagens recortadas de revistas e 

pequenos textos, a sistematização de todo o momento proposto na pesquisa, no qual os 

alunos conseguiram realizar de forma satisfatória e comprometida. 

 
Considerações finais  

 

A reflexão feita em sala de aula sobre os desastres corroborado com as 

práticas sociais, em um cenário explicito pela degradação de um processo continuo do 

meio ambiente e do ecossistema, foi de fundamental importância para os alunos 

perceberem o que havia sido introduzido sobre sustentabilidade e o que estava sido 

aplicado no cotidiano, pois a proporção de degradação ambiental é caracterizada por 

uma sequência gradativa sempre envolvendo um conjunto de agentes favorece direta ou 

indiretamente para devastação dos ecossistemas. 

Embora os professores ou até mesmo os meios de informações que temos 

hoje presentes em nosso cotidiano muitos alunos não sabiam o que era sustentabilidade, 

outros nunca haviam escutado tal palavra. Já com o termo “mídia” quase todos já haviam 

escutado em algo momento o uso da palavra, porém não sabiam do que tratava. 

Observou-se que essa relação de se trabalhar a mídia impressa com a 

sustentabilidade foi de certa forma bem aceita pelos alunos e acessível aos 

conhecimentos prévios e esclarecimento do assunto. Além disso, a produção do fanzine 

como estratégia de finalização da atividade foi bem proveitosa e facilitou na 

sistematização da aprendizagem, uma vez que as notícias que eles tiveram acesso 

apresentavam questões que estão bem distantes do que de fato é definido com o uso 

correto dos recursos presentes no ambiente. 
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USO DA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM COMO 

FERRAMENTA DE APOIO AO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM: RELATO DE APLICAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

EMPREENDEDORISMO 

 

Verissimo Barros dos Santos Junior – UNINASSAU134 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar os benéficos obtidos através 

da utilização em sala do App Google Classroom por meio de um experimento realizando 

em uma escola de nível técnico, com uma turma contendo 42 alunos do curso de 

administração de uma instituição localizada em São Luís – MA. O App Google Classroom 

foi implementado das mais variadas formas didática com o intuito de analisar a aceitação 

por parte dos alunos e seus conhecimento adquiro em relação ao conteúdo. 

Posteriormente faz um levantamento sobre as potencialidades do Google Sala de Aula e 

a utilização de suas ferramentas para o auxílio no processo de ensino-aprendizagem. No 

entanto a ideia é demostrar aos leitores que as tecnologias da informação e comunicação 

(TIC´s) pode e deve ser aliada da educação por meio de processos didáticos. Ao longo 

do trabalho são demostradas os resultados dos resultados obtidos por meio da 

experiência na turma e novos conhecimento sobre as TI´s como pratica pedagógica no 

ensino técnico. Acredita-se que o professor poderá utilizar essas práticas em sala com o 

objetivo de remodelar a metodologia, alcançando resultados eficazes na formação 

técnica do aluno. 

Palavras-chave: Google Classroom, Ensino e Aprendizagem, Tecnologias da Informação, 

Empreendedorismo e Ambiente Virtual.  

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo discorrer sobre os benefícios do App Google 

Classroom no ensino técnico com o uso das metodologias ativas e das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC´s), como instrumento didático motivador em sala de 

aula. 

A Metodologia apresentada é baseado em pesquisas qualitativas e analises feita 

com uma turma do curso técnico em administração de uma escola localizada em São 

Luís – MA, após atividades realizadas com o auxílio do App Google Classroom. A escolha 
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do tema se deu pela transformação, na sociedade, na educação e nas escolas ocasionada 

pela tecnologia da informação. 

A Tecnologia da Informação tem causado uma verdadeira revolução nas práticas 

pedagógicas, apresentando um “mundo novo” para os alunos por meio das informações 

passadas em tempo real e com o acesso de todos na palma da mão, neste sentido é 

essencial pensar sobre a questão dos indivíduos em sala de aula e essa nova prática 

pedagógica. 

Apresentaremos a importância das TIC´s nas práticas pedagógicas no ensino 

técnico, que tem como objetivo interligar o aluno com a prática da sua área especifica 

de estudo, tornando o aluno fator fundamental para a relação de ensino-aprendizagem 

com o auxílio das TI´s (Tecnologia da Informação) servindo de fator motivador para os 

alunos. 

Os cursos técnicos de nível médio são uma possibilidade para alcançar uma 

formação qualificada para o mercado de trabalho, potencializando o currículo 

profissional, porém a população necessita de uma forma de ensino que consiga 

contemplar e facilitar o seu aprendizado. Para tal, deve ocorrer uma ruptura com as 

concepções pedagógicas tradicionais exigindo do professor a busca para subsidiar a 

construção de aulas onde utilizam-se diferentes ferramentas pedagógicas para atingir os 

objetivos da disciplina (BARBOSA; MOURA, 2013). 
Portanto, aprofundar a compreensão do uso das TIC´s, sobretudo do App Google 

Classroom como ferramenta pedagógica na formação profissional do técnico de 

administração faz-se necessário para que se tenham subsídios de enfrentamento dos 

possíveis entraves e também, proporcionar o fortalecimento do uso das metodologias 

ativas no cotidiano da formação profissionalizante.  

 
APRENDIZAGEM COLABORATIVA ONLINE 

É importante observar que a aprendizagem colaborativa não depende da 

tecnologia para acontecer, porém com o avanço das tecnologias de informação e o 

acesso à internet é possível utilizar a internet para a criação de ambientes colaborativos 

online. 

De acordo com Leite et al (2005, p.5) é preciso que o professor tenha preparo 

para saber lidar com as diferentes situações que podem surgir. Ao atuar como um 

mediador, ele deve utilizar toda a sua experiência como orientador de trabalhos em 

grupo, para realmente acrescentar ao curso e ao trabalho em conjunto. 

Para que a aprendizagem colaborativa online funcione, deve-se ter um bom 

planejamento das atividades e preparação do professor em relação ao uso de uma 

plataforma online, para que as tentativas de aprendizagem colaborativa no grupo 

aconteçam de forma efetiva. 
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A seção a seguir apresenta os principais conceitos sobre a plataformas Google Classroom 

para apoio ao processo de ensino e aprendizagem no ensino presencial, suas 

características e a motivação do uso. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Google Classroom foi escolhido como plataforma de apoio, pois não necessita 

de instalação local e um servidor dedicado. A plataforma já se encontra online e 

hospedada facilitando a entrada (login) na plataforma e a integração de diversas 

ferramentas online disponibilizadas pelo Google como: Gmail, Google Drive, Hangouts, 

Google Docs e Google Forms. 

Além do uso em computadores a plataforma ainda conta com a possibilidade de 

ser utilizada em smartphones e tablets, através de um aplicativo próprio disponível na 

Google Play6 e Apple Store7, possuindo portabilidade entre dispositivos e SO bastante 

ampla em relação às outras plataformas. 

Outro diferencial é o sistema de feedback que é disponibilizado para que o 

professor possa dar todo suporte nas atividades, desde o início da atividade até o final. 

O sistema de atividade ou postagem na plataforma vai gerar uma notificação direta no 

e-mail do aluno e no aplicativo Google Classroom Mobile8.  

O Google Classroom vem sendo melhorado constantemente pelo Google, através 

de feedbacks fornecidos pelos usuários da plataforma. Daudt (2015) cita algumas 

funcionalidades do Google Classroom que são: criação de turmas virtuais; lançamento 

de comunicados; criação de avaliações; receber os trabalhos dos alunos; organização de 

todo material de maneira facilitada e otimização da comunicação entre professor e aluno. 

 
Imagem 01 – Ambiente virtual no App Google Classroom. 

 

METODOLOGIA 

 Para início dos procedimentos metodológicos de pesquisa teve como ponta pé a 

análise dos alunos (público alvo).  Para essa analise os alunos foram submetidos a 

responderam um questionário para identificar como as plataformas digitais são usadas 
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no dia-a-dia. O questionário teve como objetivo saber a real situação “digital” de cada 

aluno inserido na turma. 

 Ao analisar as respostas identificamos que deveríamos explicar como funciona o 

App Google Classroom, pois somente 1% da turma já utilizou essa ou outra plataforma 

educacional. Realizamos uma aula expositiva para apresentar a plataforma e seus 

benéficos, deixamos livre para perguntas, dúvidas e questionamentos sobre o uso da 

plataforma. Na aula demostramos como se faz a utilização e compartilhamento de 

documentos e demais ferramentas que o App disponibiliza. Grande parte da turma já 

saiu após a aula com o App instalado em seu smartphone e ou computador.  

 O Google Classroom serviu de apoio para a disciplina de Empreendedorismo 

(disciplina do núcleo comum dos cursos da área de Negócios e Gestão da escola) com 

carga horaria de 40h, totalizando 14 encontros práticos e teóricos com a turma. 

 Para realizar o acesso na sala de aula virtual os alunos realizaram um cadastro no 

Gmail, durante uma aula. O professor – aqui será denominado como mediador – fez a 

criação da turma no ambiente virtual e disponibilizou a “chave de acesso” para que todos 

os alunos pudessem fazer o login e participar das atividades que foram frutos dos 

experimentos.  

 A disciplina que tem como uma das ementas em seu plano de aula temas ligados 

a inovação, foi totalmente implementada diversas atividades práticas para criar a 

interação e incentivar o acadêmico a realizar pesquisas, tornando ser capaz e 

protagonista de seu próprio conhecimento.  

Os alunos receberem na 2ª aula um cronograma da disciplina com toda a 

programação a ser executa com a turma. Durante a planejamento o Mediador da turma 

inseriu em 45% das aulas presencias a ferramenta Google Classroom, com atividades a 

serem realizadas como “tarefas de casa” também através da plataforma virtual. 

 Abaixo o cronograma de forma resumida contendo as principais atividades de 

casa aula e seus repectivos métodos e instrumentos pedagógicos para guiar o professor 

(Mediador) durante da disciplina. O cronograma só foi planejado após a análise do 

público alvo.  

 

Aula 01 

Boas Vindas; 

Introdução ao Empreendedorismo; 

Apresentação do Google Classroom; 

Aplicação de questionários sobre o uso 

regular das plataformas digitais. 

Aula expositiva. 

Aula 02 
Dinâmica: “O que eu compartilho!” 

Processo empreendedor 

Disponibilização de vídeos 

na sala de aula virtual para 

analises. 



 

 
645 

Aula 03 

Fórum digital: Empresas de Sucesso em São 

Luís – MA; 

O mundo dos negócios. 

Aberto fórum no Google 

Classroom para 

compartilhamento de 

informações sobre 

empresas locais. 

Aula 04 O que é uma empresa? Aula expositiva. 

Aula 05 
Viabilidade de Negócios; 

Sucesso nas organizações. 

Aula expositiva; 

Debate em turma. 

Aula 06 
Quis de perguntas e repostas; 

Motivação e automotivação. 

Uso do Google formulários 

(implantados na 

Plataforma.) com 

perguntas que já mostram 

ao final a pontuação da 

equipe.  

Aula 07 O trabalho e suas perspectivas Aula expositiva. 

Aula 08 

“Falando sobre problemas na 

Administração”; 

Atividade Pratica. 

Aula expositiva; 

Debate em turma. 

Aula 09 Fundamentos de Validação Aula expositiva. 

Aula 10 Validação – Pratica. 

Criação de entrevista para 

validar ideias de negócios 

com o uso do Classroom. 

Aula 11 Prototipagem. Aula expositiva. 

Aula 12 Prototipagem – Pratica. 
Compartilhamento de links 

e entrevistas no Classroom. 

Aula 13 Departamentos Empresariais  
Aula expositiva; 

Debate em turma. 

Aula 14 

Avaliação; 

Aplicação de questionários formulário de 

sondagem online. 

Avaliação realizada no 

Google Formulários 

disponibilizado no 

Classroom. 
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Tabela 1 – Cronograma com informações resumidas contendo planejamento da 

disciplina. Colunas na cor cinza representam as aulas com a inserção da plataforma 

Google Classroom, representando 45% das aulas presencias.  

O professor ministrou suas aulas presenciais e nestas aulas presenciais acontecerá 

a observação participante. Os alunos também foram observados enquanto utilizaram a 

plataforma no laboratório da escola. 

 

Público alvo 

 O Público desta pesquisa é composto por 42 alunos, sendo deste número 68% 

do sexo feminino e 32% do sexo masculino. Questionados sobre o uso das tecnologias 

digitais os alunos afirmaram que: 41 alunos utilizam diariamente o smartphone para 

trabalhar e ou estudar; 12 alunos não possuem computador/notebook em casa, porém 

afirmam que utilizam com frequência na escola e ou no trabalho.  

Questionados sobre o uso regular das plataformas digitais os alunos 

responderam:   

 
Gráfico 1 - Uso regular das plataformas digitais. 42 respostas. Ferramentas conhecidas 

pelos alunos. (Fonte: Google Forms, (2019)). 

 

Local da pesquisa 

O App Google Classroom foi inserido nos planos de aula da disciplina de 

Empreendedorismo com carga horaria de 40 horas no curso de Técnico em 

Administração na Escola Técnica CEMP localizada em São Luís – MA.      

 

Instrumentos utilizados na pesquisa 

• Observação participante e diário de bordo 
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  Ao finalizar cada aula o professor anotava em um bloco de anotações as 

principais observações ocorrida durante a utilização do App; realizava perguntas abertas 

e coletivas para sondar a experiências que tiveram com a aula e o Ambiente Virtual.  

• Aplicação de questionários sobre o uso regular das plataformas digitais 

O questionário foi disponibilizado para todos os alunos contendo 12 perguntas: 

sondagem socioeconômica e o uso de plataformas digitais. 

• Formulário de sondagem online 

Aplicação de questionário contendo 15 perguntas (múltipla escola e respostas 

curtas), com o objetivo de investigar a opinião sobre a utilização do App em sala de aula. 

O formulário foi disponibilizado na sala de aula virtual e respondido por todos os alunos 

da turma (42 alunos). 

RESULTADOS 

Incluir novas tecnologias e as ferramentas trazidas por elas durante as aulas 

poderá contribuir com o protagonismo em sala de aula. Mas é importante ressaltar que 

aluno precisa se sentir parte do processo, interagindo em sala, sugerindo atividades e 

compartilhando experiências com os outros alunos, pois do contrário corre-se o risco de 

ser uma ferramenta de uso aleatório. 

O resultado de ter o aluno como protagonista no processo de aprendizado é 

positivo e contribui muito para a cooperação na sala de aula. É claro que pode ser 

necessário estabelecer algumas regras para que essa dinâmica funcione, mas o objetivo 

é aproveitar o que cada pessoa tem de melhor para um aprender partilhado. 

Essa forma de aprendizado permite explorar melhor as dificuldades e facilidades 

de cada aluno, favorecendo a criação de um ambiente mais compreensivo e colaborativo. 

Com a discursão por meio dos fóruns no App Classeroom 75% dos alunos se 

sentiram mais preparados para debater os conteúdos em sala uma vez que já sabiam o 

tema que seria trabalhado em sala. Em um quantitativo de 84,5% dos alunos afirmaram 

que gostaria de ter novamente a utilização desse aplicativo em outras disciplinas para 

facilitar a comunicação e o compartilhamento de diversos conteúdos por meios de fontes 

diferentes. Veja o que disse uma aluno sobre a utilização do App como pratica didática:  

Com a utilização do Classeroom eu me senti mais próxima do conteúdo, 

pois o App permite que eu estude por meio do meu celular que é o 

acesso tecnológico que eu fico conectada constantemente. As variadas 

formas que são trabalhadas os conteúdos facilitaram meu aprendizado, 

particularmente prefiro estudar por meio de vídeos e documentários ao 

invés de textos e artigos. Entrevistado A – Aluna da Instituição de Ensino 

Técnico. 

A comunicação com a turma era feita por meio do mesmo aplicativo, dessa forma 

os alunos ficavam sabendo de todas as notícias e informações em tempo real e ainda 

recebiam notificações em seus celulares, que facilitavam a comunicação e interação entre 

a turma. Na pesquisa realizado com os alunos, chegamos aprovação de 78,7 dos alunos 
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avaliando como “ótima” ferramenta de comunicação e 95,9% dos alunos relatam que 

voltariam a utilizar proveitosamente em todo o curso.  

Em relatos dos alunos, identificamos a facilidade do App para com a comunicação 

e eficiência de interação do meio. “Hoje consigo interagir com minha turma a qualquer 

momento, compartilhando informações necessárias para nossa formação” disse o Aluno 

B. 

Percebemos que 4,1% dos alunos que afirmaram que não utilizariam o App em 

outra disciplina se dá pela não utilização de internet em seus celulares e/ou não tem 

celular com acesso à internet. Fato que nos leva a refletir que não só deve ser implantado 

as TIC´s como prática pedagógica em sala, mas pensar em fatores alternativos para 

integrar os alunos sem acesso a essa utilização. 

Perceptível a aceitação dos alunos por meio das TIC´s, para atividades em sala e 

para o meio didático em geral. O mundo está mudando com uma rapidez avaliadora, as 

informações são compartilhas a todo momento, em tempo real. Nesse contexto o 

Professor deixa de ser o “detentor do conhecimento” e passa a ser o mediador de toda 

essa era de informação. Freire (1979, p.28) diz que “a educação tem caráter permanente. 

Não a seres educados e não educados. Estamos todos educando”. 

Importante analisar onde está a parte interessada hoje – Alunos? Onde eles 

passam seu maior tempo? O que eles gostam de fazer? Ao identificar as respostas na 

maior parte dos casos nos deparamos como respostas voltadas para a área da TI´s. 

Segundo Martins (1990), a educação é um processo de ação na sociedade sobre o 

educando, visando integra-lo aos padrões sociais econômicos e de interesse. Com o 

objetivo de integra-los com os assuntos buscamos alternativas que fossem de fácil 

aceitação por parte dos alunos para uma maior interação em nosso meio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Investir em metodologias que confiram autonomia aos estudantes implica em 

desenvolver competências desde a sua formação, o que demanda, sobretudo, formação 

docente. Como afirmou Demo (2004), a aprendizagem pressupõe a reconstrução de 

processos que permitam dar novos significados aos fatos e aos objetos, de modo a 

reconstruir conhecimentos a partir de uma educação renovada e transformadora. Isso 

requer transposição didática como forma de mobilizar a formação para que os futuros 

administradores saibam como construir seus conhecimentos para suas práticas de 

negócios e sociais. 

Não se pretendia aqui esgotar as discussões sobre as vantagens ou desvantagens 

da adoção de práticas pedagógicas apoiadas pelo uso do App Google Classroom, mas 

sim apontá-las como possíveis recursos que podem enriquecer as aulas sobretudo na 

formação dos futuros administradores. 

Este trabalho mostra que a inclusão de plataformas online utilizadas no ensino 

médio, tende a despertar o interesse dos alunos pela disciplina que está sendo estudada, 
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consequentemente, haverá uma interação maior entre os alunos, aumentando assim o 

espaço colaborativo entre eles, contribuindo no processo de ensino e aprendizagem. 

Conclui-se então que o uso de plataformas colaborativas online mostra indícios de que 

é possível apoiar o processo de ensino e aprendizagem de forma mais colaborativa e 

efetiva. 

Como possíveis trabalhos futuros, pode se apontar o uso do Google Classroom 

em outras disciplinas que não tiveram a oportunidade de serem testadas, espera-se 

também que o tempo de aplicação das atividades seja um pouco mais estendido do que 

foi nesta pesquisa, com o objetivo de obter resultados mais apurados sobre o estudo. 
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USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO (TDIC) E WEBQUEST NO DESENVOLVIMENTO 

DE PROJETO NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Diany A. Nakamura135 

Neucideia Ap. Colnago136  

Leila R. Pazatto137 
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Resumo: Os objetivos deste projeto de pesquisa foram estimular alunos do Ensino 

Fundamental II no uso de recursos das Tecnologias Digitais da Informação e do 

Conhecimento (TDIC); demonstrar que desde antiguidade utilizou-se a força da água 

para a geração de energia; e conscientizar sobre a importância de preservar e valorizar 

os recursos hídricos, revertendo a situação de degradação dos rios. Participaram do 

projeto 108 alunos de três turmas de 6ºs anos da E.E. Sebastião de Oliveira Rocha, São 

Carlos/SP, professores das disciplinas de ciência, geografia e língua portuguesa, bolsistas 

e a pesquisadora do IEA/SC/USP. Inicialmente foi feita uma avaliação Diagnóstica com 

um Questionário (pré-teste), sobre o tema e, após as  intervenções, aplicou-se o mesmo 

questionário (pós-teste). Os resultados foram analisados quanti-qualitativamente. As 

atividades propostas estão relacionadas ao desenvolvimento de práticas nos laboratórios 

de ensino informatizado e de ciências e, possibilitaram a inclusão de novas formas de 

trabalho e melhora da aprendizagem dos alunos. No laboratório de ciências, os alunos 
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colocaram em prática os conceitos desenvolvidos em sala através da montagem de uma 

mini Roda d’água. Os resultados permitiram o desenvolvimento e a edição de registros 

digitais que culminaram a confecção de um jornal, impresso e digital, postado no Portal  

www. usp.br/cienciaweb/ 

Palavras-chave: água; energia; ensino de ciências; webquest; TDIC. 

 

Abstract: The objectives of this research were: stimulate Elementary School students to 

use of Digital Information and Knowledge Technologies (DICT) resources; demonstrate 

that the force of the water was used to generate energy since the beginning of civilization; 

and show the importance of preserving and enhancing water resources, reversing the 

degradation of rivers. 108 students from three classes of sixth grade from the E.E. 

Sebastião de Oliveira Rocha, São Carlos / SP, science, geography and Portuguese 

teachers, undergraduate student and a researcher fom  IEA/SC/USP, participated in this 

project. Initially a diagnostic evaluation was performed with a questionnaire (pre-test) on 

the subject and, after the interventions, the same questionnaire was applied (post-test). 

The results were analyzed quanti and qualitatively. The proposed activities are related to 

the development of practices in computerized teaching and science labs, and have made 

possible the inclusion of new forms of work and improvement of student learning. In the 

science laboratory, the students projected and assembled a mini water wheel. The results 

were used to produce digital information that was used to creates a printed and digital 

newspaper posted on the Portal www.usp.br/cienciaweb/. 

Keywords: water; energy; science teaching; webquest; DICT. 

 

 

I. Introdução 

Trabalhar com projeto com tema gerador, realizados a partir da disciplina de Ciências nos 

anos finais do ensino fundamental, contribuiu para que o conhecimento científico e 

tecnológico fosse difundido no contexto escolar através da utilização das TDIC e 

propostas de investigação, experimentação, elaboração e criação de textos em diversos 

gêneros discursivos.  

 

Nesse cenário, a denominação “tema gerador” deve ser entendida como uma opção 

metodológica, na qual um assunto desencadeia um processo de investigação, 

procurando ampliar a curiosidade dos alunos e seu interesse em aprender (BORTOLETTO-

SANTOS; COLNAGO; MASCARENHAS, 2016). Pode-se assumir a forma de uma pergunta 

ou de um tema mais amplo, com atividades planejadas e executadas apenas na disciplina 

de Ciências ou numa abordagem multidisciplinar (sob a perspectiva de diferentes 

disciplinas), com o cuidado de aproximar o conteúdo da realidade do aluno, 

despertando-lhe o interesse a partir de algo mais significativo do que uma listagem de 

conceitos abstratos e livrescos.  

http://www.cienciaweb.com.br/
http://www.cienciaweb.com.br/
http://www.cienciaweb.com.br/
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O objetivo do ensino por projeto é criar condições para que o aluno aprenda a propor o 

encaminhamento e desenvolvimento de determinada situação, partindo de uma análise 

diagnóstica; indicando os objetivos a serem atingidos (aprendizagem ideal futura). Tem-

se que estabelecer metas parciais, tempo, participantes, ações, responsabilidades, 

recursos, estratégias; para cada etapa de realização do projeto, organizando um sistema 

de acompanhamento de avaliação e feedback,  de tal forma que a realização e integração 

das várias etapas apresentem o projeto concluído. 

 

Todavia, levar o aluno a relacionar a teoria com a prática, relacionar as disciplinas entre 

si e direciona-lo para uma atitude interdisciplinar e para um exercício de integração dos 

conhecimentos de diferentes áreas. 

 

O término dessa atividade deverá contar com a apresentação das etapas do  projeto para 

toda a turma, com debate sobre cada um deles, para que todos possam aproveitar dos 

trabalhos realizados por cada grupo de alunos e desenvolver assim suas aprendizagens. 

A apresentação também é um momento de aprendizagem e não apenas uma finalização 

dos trabalhos. 

 

O 8o Fórum Mundial cujo tema foi “Compartilhando Água” aconteceu no Brasil de 18 a 

23 de março de 2018, e teve por objetivo a conscientização global de temas críticos 

relacionados à água; desde a sua conservação, proteção, desenvolvimento, 

planejamento, gestão passando pelo uso eficiente, em todas as dimensões, com base na 

sustentabilidade. O evento buscou ainda estabelecer compromissos políticos e provocar 

ações para que não faltasse água para as gerações futuras e se mantenham as condições 

indispensáveis à vida na Terra. Tendo isso em vista escolhemos como tema deste projeto 

“A importância da água na geração de energia”, que abrange dois aspectos importantes 

que permeiam o cotidiano dos alunos e a relação entre os temas água e energia é 

recíproca. 

 

O projeto, desenvolvido com alunos de uma Escola Pública numa cidade no interior do 

Estado de São Paulo, visou a inserção da transversalidade no ensino de Ciências e na 

realização de projetos buscando estabelecer uma rede de aprendizagem, num processo 

compartilhado e contínuo de comunicação entre professores e alunos. Segundo o 

Conselho Nacional de Educação Parecer nº: 7/2010 – CNB-CEB (2010): 

 

Rede de aprendizagem é o conjunto de ações didático-pedagógicas, 

cujo foco incide sobre a aprendizagem, subsidiada pela consciência de 

que o processo de comunicação entre estudantes e professores é 
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efetivado por meio de práticas e recursos tradicionais e por práticas de 

aprendizagem desenvolvidas em ambiente virtual. 

 

A água é necessária para gerar energia, da mesma forma como a energia para fornecer 

água. No Brasil, a energia hidráulica responde a mais de 70% do fornecimento de energia 

elétrica para todo o território nacional, como aponta o Balanço Energético Nacional (BEN) 

de 2014. 

 

Não vivemos sem energia elétrica e somos dependentes dela. Se pensarmos em nossa 

casa, só na cozinha, por exemplo, quase todos utensílios doméstico precisam de energia 

elétrica para seu funcionamento: o acendedor do fogão elétrico, a geladeira, o micro-

ondas, o liquidificador, a batedeira, dentre outros. Ao nos questionarmos “De onde vem 

a energia elétrica?” temos como uma das possíveis respostas: “Da água”. Porque devemos 

economizar água? 

 

 

A Água para Geração de Energia 

Desde o tempo das cavernas, o homem já sabia que não poderia viver sem água, 

precisava dela para suas necessidades básicas. Para se locomover usavam troncos de 

árvores para fazer as canoas e as jangadas e assim, a água passou a constituir uma via 

de transporte. O homem descobriu que o movimento das águas poderia facilitar-lhe o 

trabalho e gerar energia e a energia existe no universo sob várias formas (PORTO; 

RAMOS, 2010). 

 

A ideia de utilização de água em movimento para gerar energia é um método antigo. 

Gregos e Romanos utilizavam a roda-d’água para girar maquinários, que operam sobre 

o mesmo princípio da turbina. Também era conhecida na China e na Europa, onde era 

utilizada em moinhos de água. No Egito, data-se que em 2.000 a.C, já era utilizada a roda 

d’água para bombeamento de água, para a captação da mesma. As rodas d’água 

transformam energia hidráulica, produzida pela queda d’água, em energia mecânica, 

acionando a roda d’água, cuja potência pode ser influenciada pela altura da queda e a 

vazão do curso de água, podendo ser disponibilizada sob a forma de eletricidade, ou 

diretamente sob a forma de energia mecânica. O funcionamento se dava por um desvio 

do fluxo de água local que era levado até a roda. A velocidade de rotação era muito 

baixa, mas mesmo assim podia ser utilizada para movimentar moinhos. O movimento da 

água foi usado nos moinhos durante centenas de anos (PORTO; RAMOS, 2010). 

 

Atualmente a geração de energia elétrica através da água é forma de energia mais 

utilizada no mundo, podendo ser obtida de várias formas. Entretanto, a principal fonte 

provém das usinas hidrelétricas, que significa usina que converte a energia hidráulica da 
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água e produz energia elétrica (NEVES). Este processo consiste em grandes volumes de 

águas represadas que caem pelas tubulações fazendo girar turbinas acopladas a um 

gerador, produzindo assim energia elétrica. As redes de transmissão são responsáveis 

pela distribuição da energia elétrica para as diferentes regiões do país (RIBEIRO). 

 

A eficiência energética das hidrelétricas é muito alta, em torno de 65,2% (dados de 2014) 

e as usinas hidrelétricas são responsáveis por aproximadamente 18% da produção de 

energia elétrica no mundo. Os países com maior potencial hidráulico são os Estados 

Unidos, Canadá, Brasil, Rússia e China. No Brasil, mais de 95% da energia elétrica 

produzida é proveniente deste tipo de usina. Entretanto, mesmo advindo de um recurso 

natural e de ser uma fonte de energia renovável, o investimento inicial e os custos de 

manutenção são elevados, há de se ressaltar também os impactos ambientais e sociais 

causados pelas usinas hidrelétricas. Os impactos ambientais ocorrem com inundação de 

áreas para a construção de barragens ocasionados pelo represamento da água para a 

formação de imensos lagos artificiais, destruição de extensas áreas de vegetação, 

desmoronamento das margens, o assoreamento do leito dos rios, prejuízos à fauna e à 

flora locais, alterações no curso dos rios, além de transmissão de doenças e extinção de 

algumas espécies. Os impactos sociais ocorrem devido os problemas de realocação das 

populações ribeirinhas, comunidades indígenas e agricultores. 

 

 

Objetivos 

Os  objetivos deste projeto de pesquisa  foram mostrar aos alunos que desde os 

primórdios da humanidade utilizava-se a força da água para a geração de energia, além 

de promover a conscientização sobre a importância de preservar, economizar e valorizar 

os recursos hídricos, a fim de tentarmos reverter a situação de degradação dos rios de 

nossa região; favorecer a reflexão sobre as causas dos problemas que o Brasil vem 

enfrentando com a falta de água que afetam a produção de energia elétrica; analisar 

possíveis efeitos positivos e negativos causados à natureza, e construir uma Agenda para 

a preservação da água.  

 

Mais especificamente, objetivou-se adotar, junto aos alunos, por meio de atitudes 

cotidianas, medidas de valorização da água, a partir de uma postura crítica, além de 

salientar a preservação racional da água devido ao amplo uso e a possibilidade de 

diminuição ou até esgotamento de sua disponibilidade, bem como propor sugestões 

para evitar o desperdício da água a partir de uma conscientização de que a água potável 

é um recurso limitado e não deve ser desperdiçada ou poluída. 

 

 

II. O Referencial Teórico  
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Na sociedade atual a criança já nasce na era digital, o acesso aos recursos tecnológicos 

já não é restrito ou privilégio de uma camada da população, mas grande parte dessa 

parcela tem algum acesso às Tecnologias Digitais da Informação e do Conhecimento 

(TDIC). 

 

Para Marinho e Lobato (2008), as TDIC (Tecnologias Digitais da Informação e do 

Conhecimento) são tecnologias que têm o computador e a internet como instrumentos 

principais e se diferenciam das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) pela 

presença do digital.  Essas tecnologias têm influenciado vários aspectos da vida na 

sociedade, sejam eles econômicos ou sociais e no âmbito escolar não tem sido diferente,  

apesar das dificuldades de internet na escola e de professores mal capacitados no uso 

no seu uso, como uma ferramenta de ensino e aprendizagem. O que implica que as 

escolas têm que se aparelhar para  fornecer recurso tecnológicos aos professores e 

capacitá-los no uso dos mesmos.  

 

Destaca-se aí, a deficiência em relação à formação inicial dos professores quanto ao uso 

das novas tecnologias inseridas à prática docente como estratégias pedagógicas. 

Na busca por suprir essas deficiências a formação continuada ou em serviço de 

professores surge como uma possibilidade para  diminuir  a lacuna existente. O desafio 

é encontrar formas produtivas e viáveis, para o professor dominar as faces tecnológicas 

e pedagógicas, integrando as TIC no processo de ensino e de aprendizagem (LEITE E 

RIBEIRO 2012).  

O computador e a internet tem que ser incorporado na escola como uma ferramenta de 

construção  e versatilidade para se ensinar e para se aprender.  

 

 

III. O Referencial Metodológico   

Segundo Salteski (2008) a metodologia Webquest é uma metodologia de investigação e 

pesquisa orientada através da Internet. WebQuest é uma palavra estrangeira, do inglês, 

Web, significa internet e Quest, pesquisa ou jornada, ou seja, jornada na Web. Esta 

metodologia foi  proposta pelo professor Bernie Dodge em 1995, conforme o próprio 

autor, a WQ é um processo de ensino baseado na busca de informações tendo como 

fonte a Internet que possibilita uma investigação de informações de forma orientada e 

organizada. As  WebQuests são geralmente elaboradas por um professor e composta 

por questões para serem resolvidas e/ou pesquisadas pelos alunos e pode ser 

desenvolvido com diferentes faixas etárias e escolaridades (DODGE, 2006). Ao priorizar a 

construção do conhecimento, o professor assume o papel de orientador e incentivador 

da aprendizagem. Cabe ao professor desenvolver a autonomia do aluno, instigando-o a 

refletir e relacionar informações sobre vários temas, criando na sala de aula uma 
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atmosfera de cooperação. Esta prática desenvolve no aluno a capacidade de criar 

estratégias para enfrentar diversas situações e problemas  (DE RIO, 2008). 

 

As webquests são desenvolvidas com base em um tema específico escolhido pelo 

professor, no qual serão divididas e subdivididas as várias tarefas; sua base teórica é 

construtivista, pois visa que os alunos construam seu conhecimento através do 

cumprimento de etapas, onde as informações são transformadas à medida que o 

alunado as compreende e apropria-se destas. As estratégias de aprendizagem desta 

metodologia ajudam os estudantes a desenvolver habilidades de cooperação pois 

envolve o trabalho em grupo, desde o próprio grupo de alunos até a sala toda como um 

único grupo, quando da socialização das informações.  

 

Uma WebQuest possui basicamente 6 etapas:  

Introdução (apresentação das informações básicas da pesquisa aos alunos, por parte do 

professor);  

Tarefa (descrever o que os alunos deverão elaborar durante o projeto bem como seus 

respectivos prazos até torná-los um produto pronto/acabado); 

Processo (etapas que os alunos seguirão para a realização do trabalho, incluindo 

orientações sobre como subdividir as tarefas);  

Recursos (Disponibilização aos alunos de uma lista de referências a serem consultadas 

para a realização das tarefas);  

Conclusão (resumo que levará o aluno à reflexão de todas as etapas do projeto com o 

objetivo de reconhecer todo conteúdo envolvido nesse processo); 

Avaliação (nesta etapa não somente o professor avalia o desempenho dos alunos e o 

trabalho final, mas também os próprios alunos avaliam seus respectivos desempenhos e 

trabalhos, bem como o de seu grupo e de demais colegas). 

 

Entretanto, pesquisas recentes, como por exemplo, Salteski (2008), demonstram que a 

grande parte das WebQuests produzidas não são capazes de aumentar a compreensão 

de um aluno de forma significativa tendo em vista que tal metodologia, por ser 

relativamente recente, apresenta falhas em seu planejamento.  

 

As tarefas desenvolvidas nesta metodologia, não contam somente com a Internet como 

fonte de pesquisa, pode-se também consultar outras de fontes de informações seguras 

como jornais, livros, revistas, vídeos entre outros, previamente definidas e avaliadas pelo 

professor para comprovar sua veracidade e pertinência ao tema do projeto (FILHO, 2016). 

 

Para Silva e Mueller (2010), um dos grandes desafios do professor é ajudar a tornar a 

informação significativa, escolhendo as informações verdadeiramente importantes que 

ajudem a despertar no aluno o prazer em fazer pesquisa e como em toda pesquisa as 
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fontes das referências devem estar e/ou serem disponibilizadas para consulta, seja do 

professor para o aluno como do aluno em seu trabalho. 

 

IV. Desenvolvimento do projeto  

O projeto foi desenvolvido com 108 alunos dos 6º anos A, B e C do Ensino Fundamental 

II de uma escola pública do interior do Estado de São Paulo, a E. E. Sebastião de Oliveira 

Rocha. Na escola a professora responsável foi a Leila Regiane Pazatto, de Ciências, e 

contou com a participação das professoras de Geografia, Inglês e Português. 

Participaram também os bolsistas de Iniciação Científica, o estagiário do IEA-Polo São 

Carlos, José Augusto Maragno Neto, a orientadora Dra.Neucideia Ap. Colnago e a 

coordenadora de Projetos do IEA-SC-USP, Prof.ª Dr.ª Yvonne P. Mascarenhas. 

 

De acordo com o delineamento do projeto de  pesquisa para as três turmas, a turma C 

foi submetida ao projeto na sua totalidade, a turma B, teve o conteúdo integral sem as 

TDIC e a turma A, teve o conteúdo integral e uso de algumas das TDIC. O conteúdo 

desenvolvido nas três turmas está em consonância com o Currículo do Estado de São 

Paulo. Conforme resumo no quadro a seguir. 

 

Quadro 1: Etapas do projeto 
 

Para verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a água e energia a Avaliação 

Diagnóstica (pré-teste) que serviu como linha de base (LB) para o desenvolvimento do 

estudo. No decorrer do projeto fez-se a Avaliação Formativa (intervenção), na qual foram 

desenvolvidos conteúdos acerca do tema com diferentes estratégias metodológicas 

(WebQuest, atividades lúdicas, confecção de experimentos, saídas de campo); além da 

avaliação oral-escrita, foram avaliados também todos os materiais produzidos e 

trabalhos elaborados pelos alunos. E por fim, verificamos os resultados da aprendizagem 

alcançados pelos alunos, através da Avaliação Somativa (pós-teste), sendo este o mesmo 

questionário da Avaliação Diagnóstica (pré-teste) a fim de se verificar mudanças, ou não, 

nos comportamentos/aprendizagens dos alunos. 

 

A intervenção consistiu em: aulas experimentais e aulas expositivas dialogadas pela 

professora  responsável pelo projeto na escola,  pela profa. de geografia; pesquisa 

orientada na Internet sobre: uso histórico da água para geração de energia, energia 
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gerada pela água para realização de trabalho, energia produzida a partir do aquecimento 

da água e combustíveis fósseis (petróleo, carvão de pedra e gás natural), aumento do 

uso da água e sua consequente escassez, crise hídrica no Brasil no mundo, falta de 

conscientização diante de crise d’água no planeta. Nesta fase as turmas dos 6º A, B e C 

visitaram Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e a turma C visitou também o 

Museu da Ciência  Prof. Mário Tolentino.    

Procedimentos adotados no desenvolvimento do projeto “Importância da água e a 

energia hidrelétrica” 

 

Com base nas aulas e informações pesquisadas, em grupo, os alunos produziram textos 

e também elaboram uma apresentação Powerpoint® para socialização de conhecimentos 

com a turma. Nas produções de texto foram avaliadas a fundamentação teórica das aulas 

com as pesquisas, a coerência, a clareza e correção, sendo levado em conta também a 

participação ativa dos estudantes durante as atividades, bem como o cumprimento das 

etapas, prazos e responsabilidade. 

 

1ª Etapa: Num primeiro momento os alunos assistiram uma aula expositiva pela 

professora, com os principais tópicos guiados pelo currículo e guia de aprendizagem 

bimestral, mencionados no início do projeto. 

1. Ciclo hidrológico e o uso da água pelo ser humano. 

2. Propriedades específicas  e o uso dos materiais.  

3. Água : propriedades e usos. 

  

2ª Etapa: Os alunos foram divididos em 06 grupos, formados por 05 alunos cada. Cada 

grupo de alunos realizou uma pesquisa na internet. (orientados pelos bolsista do 

IEA/USP). Para cada tema proposto foi utilizado um roteiro de questões com pesquisa na 

internet e na biblioteca 

1. Uso histórico da energia da água para realização de trabalho (moinhos). 

2. Uso da água para gerar energia (vapor e eletricidade) 

3. Aumento do uso da água e sua consequente escassez . 

4.Crise hídrica no Brasil e mundial /Falta de conscientização diante de crise d’água no 

planeta. 

  

3ª Etapa: Em seguida os alunos foram organizados nos grupos, para socialização das 

informações coletadas e elaboração em um texto síntese com as conclusões do grupo (e 

fontes consultadas). O texto de cada grupo foi  avaliado e corrigido pela equipe de  

professores, com orientações necessárias e devolvidos aos alunos para que possam fazer 

melhorias ou erros serem mostrados. (reescrita). Após a reescrita os grupos  elaboraram 

uma apresentação de seus temas de pesquisa, através da ferramenta Powerpoint®  

ensinada pelos bolsistas com orientação da professora. Para finalização desta  etapa 
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ocorreu a socialização dos trabalhos de pesquisas realizados pelos grupos de alunos  

para toda a classe, os grupos de alunos deram uma aula sobre o tema pesquisado com 

apresentação em Powerpoint® . 

  
Figura 1: Apresentações em PowerPoint feitos pelos alunos 

Fonte: Própria 

 

4ª Etapa: Aula teórica e experimental realizada pela Profa. Dra. Yvonne Mascarenhas 

sobre história e funcionamento da Roda d água e Moinho de água. 

 

5ª Etapa: No Laboratório de Ciências EE Sebastião de Oliveira Rocha e, em grupos os 

alunos produziram maquetes para ilustrar uma roda d’água e um moinho d’água, 

utilizando materiais recicláveis (garrafa pet, rolha, canudo, palito, entre outros). 

  
Figura 2: Laboratório de Ciências - alunos testando roda d’água construída por eles 

Fonte: Própria 

  

6ª Etapa: Os alunos foram instigados a observar como a movimentação da água aciona 

a roda d’água, gera energia mecânica (obtida através da força da água) e responderam 

os relatórios da aula prática.  

 

7ª Etapa: Com finalidade educativa e cultural foram realizadas visitas ao SAAEE e Museu 

Mário Tolentino, acompanhadas pela professora responsável, um estagiário e uma 

bolsista do IEA/USP. 
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8ª Etapa: Os grupos de alunos elaboraram uma Agenda sugerindo  soluções para os 

problemas encontrados, tais como: desperdício de água e energia elétrica e a escassez 

da água. 

 

V. Resultados 

Através das Avaliações Diagnósticas e Somativas foi possível um diagnóstico das 

atividades apresentadas pelos alunos e mostram um ótimo aproveitamento por estes.  

 

No decorrer das fases do projeto, verificou-se que as tarefas puderam ser concluídas com 

êxito por causa da cooperação entre os alunos, professores e  bolsistas, facilitando a troca 

de informações e auxiliando na execução das atividades a serem desempenhadas. As 

análises dos registros dos alunos demonstram conhecimento adquirido tanto em 

pesquisas na internet, quanto nas aulas expositivas dialogadas, tal resultado fica evidente 

através das explicações e exposição de suas ideias, seja ao redigirem e lerem suas 

produções textuais (redação, slides, paródias e composições musicais próprias, poesias, 

desenhos, cartazes, cruzadinhas e caça-palavras) ou na confecção da apresentação em 

Powerpoint®. Uma das vantagens no uso da metodologia Webquest é a contextualização 

e visualização de notícias online e a relação destas com o cotidiano dos alunos, através 

do reconhecimento destes sobre onde ele observa o desperdício de água em sua cidade 

e como acontece o abastecimento de água à sua residência; mais especificamente em 

nosso caso, utilizando notícias mais recentes e maior abrangência histórica sobre o tema 

do que os livros didáticos escolares. O trabalho cooperativo facilitou a troca de 

informações não só do conteúdo pesquisado mas mostrou para o aluno o uso 

pedagógico da Internet na aquisição de conhecimento e cultura com informações 

relacionadas ao seu dia a dia.   

Como podemos observar no gráfico as respostas dos alunos sobre as etapas do projeto 

que mais auxiliaram na sua aprendizagem, destacam-se a visita ao Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE) e ao Museu e também a confecção do experimento da roda d’água 

(Gráfico x) e aula prática com multimídia.  
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Gráfico 1: Resposta dos alunos nas etapas que mais auxiliou sua aprendizagem 

Fonte: Própria 

 

Os dados obtidos durante o projeto culminaram na confecção da primeira edição de um 

jornal (imagem x e Anexo), o Sebastião News, nome votado pelos alunos participantes. 

 
Imagem 3: Capa do jornal impresso e digital produzido com os conteúdos do projeto 

Fonte: Própria 

 

O jornal contou também com uma Agenda contendo propostas e sugestões para 

preservação da água. A Agenda está participando de uma seletiva dentro os melhores 
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projetos da Diretoria de Ensino do município.

 
Imagem 4: Agenda elaborada pelos alunos do 6o ano C - 2018 

Fonte: Própria 

 

 

VI. Conclusão 

Fomentar o interesse nas áreas da Ciência na educação básica e o uso das TICs pode ser 

um desafio, entretanto é possível tornar a Internet uma “aliada” do professor e mostrar 

aos alunos seu uso pedagógico. 

 

As discussões em salas de aulas passam a realmente ter significado para os alunos 

quando o professor, usufruindo da sua autonomia e liberdade toma decisões ao planejar 

a execução de atividades direcionadas que unem o currículo proposto conforme os 

documentos oficiais com projetos de ensino utilizando metodologias que envolvam as 

TDICs. 

 

As atividades propostas no presente projeto, possibilitaram a inclusão de novas formas 

de trabalho, contribuíram para a melhoria da aprendizagem dos alunos como um todo 



 

 
663 

e estão relacionadas ao desenvolvimento de práticas nos laboratórios de ensino 

informatizado e de ciências, existentes na E. E. Sebastião de Oliveira Rocha, não 

limitando-se apenas à apresentação de conteúdo em sala de aula. 

 

No que se refere ao laboratório de ciências, os alunos puderam colocar em prática os 

conceitos desenvolvidos em sala através da montagem de uma mini Roda d’água, bem 

como desenvolver estratégias para enfrentar situações no decorrer da montagem do 

experimento não previstas, exigindo destes criatividade e trabalho em grupo. 

 

O acesso ao laboratório informatizado, com ajuda da pesquisadora, do estagiário e de 

uma bolsista possibilitou um contato com ferramentas de manipulação de dados e 

apresentação de trabalho, motivando os alunos no estudo dos conteúdos em sala. 

Com isso, acreditamos que os objetivos propostos para este projeto foram plenamente 

alcançados. 

 

A ideia de trabalhar com projetos faz com que o ensino das ciências seja mais divertido 

e estimula uma atitude mais inovadora na escola pública, capaz de formar desde cedo 

pensadores para problemas complexos e situações não previstas. 
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Resumo: Visando o uso de aplicativos móveis em atividades para o 

conhecimento botânico, o presente estudo teve o objetivo de analisar 

a funcionalidade de um aplicativo de identificação de plantas e seus 

potenciais. Para o presente estudo foi realizado um levantamento dos 

aplicativos de identificação de plantas por imagens utilizando os 

descritores “identificação de plantas” e “identification of plants”. O 

aplicativo com maior número de downloads foi o “Plant Snap”. Para 

avaliar a identificação pelo Plant Snap foram selecionadas espécies 

em duas categorias. Três espécies ornamentais: hibiscos, alfinete e 

jasmim-manga; e três espécies frutíferas: babaçu, murici e goiaba que 

foram fotografadas no campus da Cidade Universitária Dom Delgado 

da Universidade Federal do Maranhão, no mesmo horário e sob 
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condições climáticas iguais. Para as plantas ornamentais, o app 

sugeriu os nomes corretos para as três espécies. Nas plantas 

categorizadas como frutíferas, o app sugeriu os nomes corretos para 

duas das três espécies. Apesar da facilidade divulgada: “basta tirar 

uma foto e aguardar alguns segundos para que o nome da planta seja 

exibido na tela”, não se pode desconsiderar os estudos de taxonomia 

por ser fundamental para garantir a autenticidade da planta. Com isso, 

recomenda-se o uso do app para estudos e aulas introdutórias para 

o primeiro reconhecimento das plantas ou como forma de contato 

inicial com a botânica, mas destaca-se a importância da análise da 

planta in natura por meio de exsicatas para assegurar a efetiva 

identificação das espécies. 

Palavras-chave: identificação botânica, autenticidade da planta, 

taxonomia, tecnologia na educação, TICs.  

 

Abstract: Aiming to use mobile applications in activities for botanical knowledge, the 

present study had the objective of analyzing the functionality of a plant identification 

application and its potential. For the present study a survey of the plant identification 

applications by images using the descriptors “identificação de plantas” and 

“identification of plants”. The application with the highest number of downloads was the 

“Plant Snap”. To evaluate the identification by “Plant Snap” some species were selected in 

two categories. Three ornamental species: hibiscos, alfinete and jasmim-manga; and 

three fruit species: babassu, murici and guava which were photographed on the campus 

of Cidade Universitária Dom Delgado of Universidade Federal do Maranhão, at the same 

time and under equal climatic conditions. For ornamental plants, the app suggested the 

correct names for the three species. In plants categorized as fruit, the app suggested the 

correct names for two of the three species. Despite the disclosed facility: “just take a 

photo and wait a few seconds for the plant name to appear on the screen”, taxonomy 

studies can not be disregarded because it is fundamental to guarantee the authenticity 

of the plant. With this, it is recommended to use the app for studies and introductory 

classes for the first recognition of the plants or as an initial contact with the botany, but 

emphasizes the importance of the analysis of the plant in natura through exsicates to 

ensure the effective identification of the species. 

Keywords: botanical identification, plant authenticity, taxonomy, technology in 

education, TICs. 
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Introdução 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) surgiram como fator 

determinante no processo de mudança social (COELHO, 1986), tal processo tem ligação 

direta com as técnicas de desenvolvimento social que se expõe como produto dessa 

mudança. Dessa forma, as tecnologias estão intrinsicamente ligadas ao desenvolvimento 

da espécie humana, surgindo com isso uma nova formação social, a sociedade da 

informação (DEMIZU; ROYER, 2016). 

As tecnologias fizeram surgir uma gama de novas possibilidades para análise de 

interações sociais e redes de colaboração em ciência (BELLONI, 2005). No ensino, o uso 

das TICs maximiza a construção conjunta do conhecimento e a interatividade dos alunos, 

atuando na aprendizagem significativa e rompendo grandes desafios na educação 

brasileira (BELLONI, 2005). 

Nesse contexto, as mudanças nos sistemas educativos deverão se adaptar às 

novas demandas. Com essas transformações, a escola, principalmente as públicas, tem 

que se ajustar para incorporar as TICs e, desse modo, promover a inclusão dos alunos na 

sociedade informatizada, de forma a compensar o acesso desigual a esses recursos 

tecnológicos (BELLONI, 2005).  

Entre diversos recursos tecnológicos inseridos na educação, 

destacam-se os aplicativos educacionais, por serem uma ferramenta tecnológica do 

convívio dos discentes que são engajados em diversos setores da sociedade, inclusive 

nas escolas; diferente da maioria dos professores que, geralmente, se distanciam da 

tecnologia, exibindo um déficit no manuseio de tal ferramenta (LUTZ et al., 2015). 

Com a crescente portabilidade e convergência funcional de tecnologias, bem 

como com a redução de custo de produtos e serviços disponíveis, os dispositivos móveis 

tornam-se cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas (PACHLER et al., 2010). 

Embora ainda seja um processo de reconhecimento dos/as próprios/as docentes, os 

smartphones, tablets e celulares gradualmente vem conquistando espaços nas 

metodologias de ensino (BOTTENTUIT JUNIOR; MENEZ; WUNSCH, 2018). 
Devido a praticidade observada pelas novas gerações de nativos digitais inseridos 

na sociedade do conhecimento, a aprendizagem móvel vem configurando um cenário 

atrativo de possibilidades que a abrangência das TICs pode oferecer (SILVA, 2018). Com 

base nisso, os aplicativos (apps) e softwares educacionais surgem como grandes 

contribuições no processo de desenvolvimento cognitivo (BOTTENTUIT JUNIOR; MENEZ; 

WUNSCH, 2018). 

Os apps possibilitam o despertar de competências no ensino aprendizagem dos 

alunos, fazendo com que os mesmos criem reflexões e diálogos por meio de diferentes 

métodos pedagógicos; servindo como ótimos recursos para o ensino de botânica, ou 

qualquer outra área. Nota-se que o uso das TICs em sala de aula pode contribuir como 

algo favorável no ensino da botânica, sendo um recurso pedagógico interativo entre os 
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estudantes; de suma importância na construção significativa de conhecimentos 

científicos na educação básica (SILVA, 2018). 

Como forma de contrapor as dificuldades encontradas no ensino de botânica, 

Chassot (2011) afirma que, além da interdisciplinaridade, outras abordagens têm seu 

papel fundamental na transformação do ensino. Ruppenthale et al. (2011) destacaram 

que o uso da tecnologia, estimula o aluno a participar da dinâmica em sala, 

potencializando o seu aprendizado juntamente com o trabalho em equipe. Tal 

ferramenta fortalece a postura docente, podendo ela: 

Ajudar os alunos a estabelecerem um elo entre os conhecimentos 

acadêmicos com os adquiridos e vivenciados, ocorrendo uma troca de 

ideias e experiências, em que o professor, em muitos casos, se coloca 

na posição do aluno, aprendendo com a experiência (MERCADO, 2002, 

p. 23). 

 
A inserção dos aplicativos nas práticas pedagógicas não só para o ensino da 

botânica, como para atividades de extensão e pesquisa, faz com que a escola saia da sua 

zona de conforto. Isso estimula a adquirir novas técnicas de ensino, em que os docentes 

tenham que acompanhar as diversas mudanças no meio tecnológico para aprender a 

manusear as ferramentas que são disponibilizadas (MARCELO, 2013). 

Visando o uso de aplicativos móveis em aulas de botânica, o presente estudo teve 

o objetivo de analisar a aplicabilidade e efetividade de um aplicativo de identificação de 

plantas e seus potenciais usos para a construção do conhecimento em aulas de botânica. 

 
Escolha do aplicativo 

Para o presente estudo, inicialmente, foi realizado um levantamento dos 

aplicativos para dispositivos móveis (apps) de identificação de plantas por imagens 

digitais disponíveis em lojas de apps dos sistemas operacionais Android e iOS. Para essas 

buscas foram usados os descritores em português e inglês: “identificação de plantas” e 

“identification of plants”. Entre os aplicativos encontrados foi selecionado o que possui 

o maior número de downloads, em seguida foram analisadas as informações 

disponibilizadas por seu desenvolvedor, como: texto de apresentação, tamanho, origem, 

público-alvo sugerido e principais funções.  

O aplicativo de identificação de plantas com maior número de downloads nos 

sistemas operacionais foi o “Plant Snap”. Esse aplicativo apresenta cerca de 585.000 

registros de plantas em seu banco de dados e é descrito como uma ferramenta de 

identificação acessível em qualquer momento e lugar; e que garante o nome científico 

e/ou popular e a distribuição de todas as espécies do planeta. O Plant Snap possui três 

principais ferramentas: snap, explorar e procurar. 
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A ferramenta “snap” permite a identificação de espécies a partir da fotografia de 

flores ou folhas da planta. Em sua versão gratuita são possíveis cinco fotos por dia. Na 

identificação da planta são disponibilizadas as informações de Reino, Classe, Ordem, 

Família, Gênero, nome científico e nome popular em inglês. Também são sugeridos 

diferentes nomes de espécies para a mesma fotografia. Nesse caso, se o usuário entender 

que a primeira opção apresentada pelo aplicativo não for semelhante a planta 

fotografada, o usuário pode selecionar a espécie mais parecida considerando as 

características da planta fotografada, tendo como base as opções que são 

disponibilizadas pelo aplicativo. Além disso é apresentada uma descrição da espécie 

selecionada com outros possíveis nomes populares e sua distribuição. 

A ferramenta “explorar” tem como proposta o registro das plantas existentes nos 

locais onde o usuário do aplicativo passou ou percorreu para que essas plantas possam 

ficar marcadas no mapa que existe no aplicativo. Com isso, é possível observar as plantas 

fotografadas e registradas por outros usuários em todas as localidades. 

A função “procurar” permite buscar e encontrar plantas pelo nome científico ou 

procurar por jardins botânicos e herbários, tendo acesso a lista de plantas presentes 

nessas Instituições. 

 

Escolha das plantas 

Para avaliar a identificação das plantas pelo Plant Snap foram selecionadas 

espécies em duas diferentes categorias. Três espécies ornamentais, que são aquelas que 

chamam a atenção e despertam interesses por seus caracteres estéticos como cor, forma 

das folhas e flores, sombra projetada, o balançar da copa causado pelo vento e ainda 

pela estrutura visual formada com as plantas mais próximas (SILVA, 2009); e três espécies 

frutíferas, ou seja, que são plantas cujo potencial do fruto é utilizado pela população, 

principalmente, para alimentação. Essas espécies foram selecionadas a partir da listagem 

publicada por Costa et al. (2017) e por consultas às exsicatas presentes no acervo do 

Herbário do Maranhão (MAR) (ALMEIDA JR., 2015).  

Foram fotografadas as seguintes plantas ornamentais: Hibiscus rosa-sinensis L. 

(conhecida popularmente como hibiscos; pertencente à família Malvaceae,); Ixora 

coccinea L. (conhecida como alfinete; família Rubiaceae); Plumeria rubra L. (conhecida 

como jasmim-manga; família Apocynaceae) que podem ser visualizadas na Figura 1. E as 

frutíferas: Attalea speciosa Mart. ex Spreng. (conhecida como babaçu; família Arecaceae); 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth (conhecida como murici; família Malpighiaceae); e 

Psidium guajava L. (conhecida como goiaba; família Myrtaceae) que estão apresentadas 

na Figura 2. 

Foram fotografadas as estruturas reprodutivas, ou seja, a flor e o fruto, e 

estruturas vegetativas, nesse caso, as folhas, das espécies citadas anteriormente, sendo 

usadas as respectivas imagens para que o aplicativo sugerisse os nomes científicos. Em 

seguida, foram então comparadas as identificações sugeridas pelo app com os nomes 
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científicos citados por Costa et al. (2017), para analisar a confiabilidade do aplicativo na 

identificação das plantas ornamentais e frutíferas encontradas no Maranhão. 

As plantas foram fotografadas no campus da Cidade Universitária Dom Delgado 

da Universidade Federal do Maranhão, na mesma faixa de horário do dia e sob condições 

climáticas iguais para que não houvesse interferência de fatores como brilho, contraste 

e nitidez das imagens obtidas. Esses cuidados foram tomados a fim de minimizar a 

influência que os fatores poderiam interferir na sugestão do nome da planta pelo app. 

 

Identificação das plantas pelo app 

Nas plantas categorizadas como ornamentais, o app sugeriu os nomes que são 

considerados corretos para as espécies (Figura 1). A identificação pode ter tido eficácia 

diante do amplo registro que as plantas ornamentais possuem no Brasil e no mundo. 

Além disso, por serem plantas facilmente encontradas em vias, praças, canteiros etc., 

contribui para que se tenha um maior banco de imagens contemplando todas as 

variações morfológicas pertinentes ao crescimento do vegetal (SOUZA; LORENZI, 2005; 

COSTA et al., 2017).  

Nas plantas categorizadas como frutíferas, o app sugeriu os nomes considerados 

corretos para duas das três espécies analisadas (Figura 2). A espécie conhecida como 

murici, que tem o nome científico Byrsonima crassifolia, recebeu do aplicativo o nome 

de Schefflera alpina Grushv. & Skvortsova que não tem registro para o estado do 

Maranhão e que é categorizada como uma planta ornamental. 

Cabe destacar o cuidado e atenção que o usuário deve ter com o momento que 

a planta está sendo fotografada. Visto que a intensidade da luz, o sombreamento, o 

reflexo e o enquadramento da imagem (BARBOSA et al., 2016) da flor ou do fruto, podem 

interferir na qualidade da foto e isso pode influenciar na “interpretação” da imagem pelo 

aplicativo; comprometendo assim o desempenho do aplicativo e consequentemente a 

identificação da planta. Para alcançar uma experiência mais eficiente, cabe atentar para 

dicas sobre como capturar as imagens para facilitar a leitura pelo sistema. Isso diminui 

os obstáculos de reconhecimento da planta e contribui para maior eficácia do aplicativo. 

 

Figura 1 – Imagens das plantas ornamentais e das etapas de uso do aplicativo para 

identificação do nome científico. Legenda: A = hibiscos, B = alfinete, C = jasmim-maga. 
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Figura 2 - Imagens das plantas frutíferas e das etapas de uso do aplicativo para 

identificação do nome científico. Legenda: A = babaçu, B = murici, C = goiaba. 
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Apesar da importância e da facilidade de uso do aplicativo sendo uma importante 

ferramenta para aproximar o público leigo ou acadêmico do conhecimento botânico; 

deve ficar claro para o usuário do aplicativo de identificação de plantas que apenas os 

padrões (cores e formas) encontrados nas imagens obtidas são consideradas pelo 
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aplicativo. O que pode, de certa forma, não trazer total segurança em relação a 

identificação do nome correto da planta. 

Embora seja divulgada uma certa facilidade para identificar a planta: “basta tirar 

uma foto e aguardar alguns segundos para que o nome e informações sobre a planta 

sejam exibidas na tela”, não se pode substituir pesquisas mais aprofundadas pertinentes 

aos estudos taxonômicos, e que consideram a morfologia das estruturas reprodutivas, a 

anatomia, a morfometria e até a fisiologia como elementos fundamentais para garantir 

a autenticidade da planta quanto ao nome científico (COSTA; SILVA; ALMEIDA JR., 2016; 

DIAS et al., 2018). E essa garantia é dada a partir da coleta da planta, da preparação de 

uma exsicata para ser analisada por um especialista em taxonomia e por último, a 

inclusão da exsicata no acervo de um Herbário cadastrado e registrado nas plataformas 

nacionais e internacionais. Isso mostra que a taxonomia continua sendo, portanto, a base 

de toda pesquisa com identificação de plantas (LAWRENCE, 1973), pois a partir dela é 

possível propor o desenvolvimento de estudos nas mais diversas áreas, como a botânica 

e a educação, por exemplo.  

 

Conclusões 

O aplicativo para dispositivos móveis Plant Snap pode ser uma ferramenta 

importante para aproximar o público em geral do conhecimento botânico, pois trata-se 

de um app de interface simples e com suas funcionalidades distribuídas em um layout 

intuitivo e de fácil acesso, trazendo também informações de distribuição geográfica e 

ecologia das plantas. 

No entanto, recomenda-se o uso do app para estudos e aulas introdutórias, ou 

em atividades de pesquisa, para o reconhecimento inicial das plantas ou como forma de 

contato inicial com a botânica. 

Por fim, para garantir a identificação científica correta faz-se necessário uma 

análise mais detalhada das características morfológicas de cada espécime in natura e a 

partir das exsicatas de diferentes regiões e ecossistemas, para garantir que seja analisada 

toda a amplitude de variação morfológica da planta. Visto que o app faz uso 

exclusivamente das imagens virtuais e propõe, a partir disso, uma lista de possíveis 

nomes científicos para o espécime fotografado. 
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USO DO WHATSAPP NA COMUNICAÇÃO ENTRE ESCOLA E 

FAMILIA: UM INSTRUMENTO PARA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
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RESUMO: Um caminho para encurtar as distâncias entre a família e a escola pode ser a 

utilização de tecnologias digitais. O entendimento do WhatsApp como ferramenta de 

comunicação capaz de favorecer a participação dos pais/ responsáveis, estudantes e 

profissionais nas ações escolares nos leva a entendê-lo como mecanismo que amplia as 

fronteiras da gestão democrática nas escolas públicas. Esta pesquisa caracteriza – se 

como qualitativa e método utilizado na pesquisa foi um estudo de caso em uma escola 

pertencente a Rede Estadual de Educação do Maranhão, localizada no município de São 

Luís, pois este método permite a análise mais aprofundada, específica e detalhada 

segundo Gil (2008). Na abordagem técnica, utilizou – se a entrevista semiestruturada com 

a diretora da escola e a aplicação de questionários on line, elaborados e disponibilizados 

a partir do programa Google Drive e da ferramenta formulários google, e que foram 

respondidos pelos responsáveis dos alunos que utilizam o aplicativo WhatsApp para se 

comunicar com a escola. Constatou – se que a utilização do WhatsApp pela equipe 

gestora exige alguns cuidados como: atenção às informações lançadas nos grupos e a 

linguagem utilizada. Quanto aos pais e mães dos alunos, os mesmos já compreenderam 

que o WhatsApp se constituiu em uma ferramenta que os aproximou das situações que 

permeiam o ambiente escolar. Os usuários do grupo têm participação ativa e colaborativa 

já que 88,9 % acessam diariamente o grupo e observou – se a necessidade de se pensar 

o papel da escola no aspecto formativo para contribuir com o letramento digital da 

comunidade escolar. 

Palavras Chaves: WhatsApp; Escola; Gestão Democrática. 

ABSTRACT: One way to bridge the gap between family and school may be through the 

use of digital technologies. The understanding of WhatsApp as a communication tool 

capable of encouraging the participation of parents / guardians, students and 

professionals in school actions leads us to understand it as a mechanism that extends 

the frontiers of democratic management in public schools. This research is characterized 

as qualitative and method used in the research was a case study in a school belonging 

to the State Education Network of Maranhão, located in the city of São Luís, because this 
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method allows for a more detailed, specific and detailed analysis according to Gil (2008). 

In the technical approach, the semi - structured interview with the school 's director and 

the application of on - line questionnaires, elaborated and made available through the 

Google Drive program and the google forms tool, were used and answered by those 

responsible for the students who use the application WhatsApp to communicate with 

the school. It was verified that the use of WhatsApp by the management team requires 

some care as: attention to the information released in the groups and the language used. 

As for the parents of the students, they have already understood that WhatsApp was a 

tool that brought them closer to the situations that permeate the school environment. 

The users of the group have active and collaborative participation since 88.9% access the 

group daily and it was observed the need to think about the role of the school in the 

formative aspect to contribute with the digital literacy of the school community.  

Keywords: WhatsApp; School; Democratic management.  

 

1 Introdução  

 

 O uso de tecnologias digitais tem se tornado cada vez mais acentuado na 

rotina de equipes pedagógicas, professores, pais e alunos. Praticamente, todos na escola 

estão conectados e interagindo através de aplicativos de comunicação e redes sociais.  

A utilização dessas ferramentas acentua o fluxo de informações necessárias 

para o andamento das atividades como avisos, comunicados e informes. A participação 

da família no acompanhamento escolar das crianças e adolescentes sempre foi uma 

demanda dos professores, porém ainda é um grande desafio fazer com que as famílias 

compareçam à escola. 

 No entanto, não significa necessariamente que os pais não tenham interesse 

na vida escolar dos filhos, mas a escola pode desenvolver estratégias que favoreçam a 

eles acompanharem o que acontece na instituição escolar. 

 Assim, é de suma importância que a escola consiga levar os familiares a 

interagirem com os desafios das instituições, refletindo, sugerindo e apontando 

caminhos que podem ser mais direcionados quando discutidos coletivamente. 

 Um caminho para encurtar as distâncias entre a família e a escola pode ser a 

utilização de tecnologias digitais. Afinal de contas, estar conectado em uma rede social 

e usar aplicativos de comunicação tem se tornado imperativo sine qua non em tempos 

de pós revolução técnico – científica informacional (SANTOS, 1998). 

 Portanto, essa pesquisa parte do seguinte questionamento: quais as 

implicações do uso do aplicativo WhatsApp na comunicação entre a escola e a família? 

  O ponto de partida dessa pesquisa foram os gestores escolares que têm 

utilizado essa ferramenta no processo de comunicação entre a escola e a família, tendo 

como objetivo analisar como são criados os grupos no WhatsApp e como se dão as 

relações nesses grupos, quais as suas funcionalidades, tipos de mensagens e interações. 
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  Assim, o estudo poderá contribuir com equipes pedagógicas que já usam o 

aplicativo e gestores que pretendem usa essa ferramenta tendo em vista as suas 

potencialidades, mas também suas implicações e desafios. 

  O trabalho surge motivado pelas discussões no grupo de estudos e pesquisas 

sobre tecnologias digitais na educação (GEP-TDE) que faz parte do Programa de Pós-

graduação  em Cultura e Sociedade (PGCult), oferecido pela Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), e no Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias, Neurociência e 

Afetividade (GEP- TNA) ligado ao Programa de Pós-graduação em educação (PPGE) - 

Mestrado Profissional em Educação desenvolvido na Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA).  

  Esta pesquisa caracteriza – se como qualitativa tendo em vista as 

possibilidades de interpretações e análises das interações entre os sujeitos e objeto. Para 

Minayo et al. (2001) esse tipo de pesquisa envolve um “universo de significados, crenças 

e valores” que não podem ser mensurados somente no âmbito do quantitativo.  

  Quanto à tipologia, pauta – se nos estudos exploratórios através de 

levantamento bibliográfico para aprofundamento do arcabouço teórico sobre o tema e 

realiza – se uma análise descritiva dos elementos e fenômenos envolvidos. 

  O método utilizado na pesquisa foi um estudo de caso em uma escola 

pertencente a Rede Estadual de Educação do Maranhão, localizada no município de São 

Luís, pois este método permite a análise mais aprofundada, específica e detalhada 

segundo Gil (2008).  

  Na abordagem técnica, utilizou – se a entrevista semiestruturada com a 

diretora da escola e a aplicação de questionários on line, elaborados e disponibilizados 

a partir do programa Google Drive e da ferramenta formulários google, e que foram 

respondidos pelos responsáveis dos alunos que utilizam o aplicativo WhatsApp e estão 

inseridos nos grupos de interação e comunicação criados pela escola. 

  O reconhecimento da internet como um sistema que favorece o acesso a 

informações e aproxima pessoas é o primeiro passo para no espaço escolar utilizá-la de 

maneira eficiente.  

  E, mais especificamente, o entendimento do WhatsApp como ferramenta de 

aproximação de pessoas em uma velocidade espetacular e ainda do desafio de favorecer 

a participação dos pais/ responsáveis, estudantes e profissionais que atuam na escola 

nas ações escolares nos leva a entendê-lo como mecanismo que amplia os limites da 

gestão democrática nas escolas públicas. 

  Diante dessa realidade, nos propomos a apresentar a realidade de uma 

escola da rede estadual de ensino do estado do Maranhão, localizada na periferia da 

cidade de São Luís, que utiliza o WhatsApp como ferramenta de participação ativa dos 

pais e/ou responsáveis, estudantes e professores no cotidiano escolar.  
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  O Centro de Ensino Santa Teresa tem 30 anos de funcionamento e 

atualmente conta com 738 alunos matriculadas do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º 

ano do Ensino Médio, tem 41 professores e 22 funcionários.  

  O artigo organiza-se da seguinte forma: A primeira parte destinou-se à 

descrição dos procedimentos e instrumentos de coleta de dados. Na segunda parte fez-

se o embasamento teórico, no qual foram considerados autores que analisam o do uso 

do aplicativo WhatsApp em contexto educacional e autores que abordam a gestão 

democrática. 

  Na terceira parte do artigo caracterizou-se a comunidade escolar estudada. 

Na quarta parte apresentam - se as análises dos resultados seguidas pelos apontamentos 

conclusivos descrevendo as possibilidades que a pesquisa gerou. 

   

2 O uso do WhatsApp em contexto educacional 

  

  Vivenciamos a era da interação, o uso dos aplicativos móveis tem sido feito 

por um número crescente de usuários. Esquecer o celular em casa pode significar a ruína 

na rotina das pessoas, o aparelho se tornou uma parte do corpo ou sem muito 

eufemismo a extensão dele. 

  Dentro dessa perspectiva, cabe ressaltar que o uso das tecnologias digitais 

adquire dimensões imensuráveis dentro dos contextos de vida, de trabalho, de estudo e 

de dinâmica social de cada indivíduo ou comunidade. 

 Os espaços – tempos escolares são redefinidos dentro do contexto da 

cibercultura. Esta é compreendia aqui como um conjunto de técnicas, práticas, atitudes, 

modos de pensar e valores que tem se desenvolvido concomitantemente com os 

ciberespaços (LÉVY, 1999, p. 17). 

 Dentro desses novos espaços surgem novas relações e o aprimoramento das 

formas de comunicação e interação. O aplicativo whatsapp, criado em 2009:  

 

Vem ganhando cada vez maior importância nas correntes de 

pensamento contemporâneo sobre Educação, uma vez que é um 

aplicativo que está hoje disponível para a maioria dos 

smartphones existentes no mercado e que permite não só a troca 

de mensagens escritas, mas, também, a troca de imagens, vídeos, 

áudio e documentos. (MOREIRA; TRINDADE, 2017.p. 55) 

 

 Esse aplicativo é muito utilizado pelas empresas, instituições e grupos de 

trabalho nos processos de comunicação com o objetivo de facilitar o fluxo de 

informações, pois a instantaneidade e rapidez favoreceram sua popularização e 

utilização. 
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 Após 10 anos desde o seu lançamento o aplicativo tem passado por várias 

atualizações que tem apresentado, por exemplo, novos recursos de privacidade e sistema 

de convite para ajudar o usuário a decidir quem inserir nos grupos. Outra novidade, é o 

WhatsApp Business exclusivo para pequenos negócios e clientes (WHATSAPP, 2019).   

 De acordo com uma revisão sistemática sobre o WhatsApp e suas Aplicações 

na educação os autores Bottentuit Júnior, Albuquerque e Coutinho (2016) observaram 

que o WhatsApp tem sido utilizado em contexto educativo, tanto na educação básica 

quanto superior, como na formação continuada, permitindo aos alunos e educadores 

experiências e dinâmicas interessantes, e ainda, em ambientes para a realização de cursos 

e formação, para a discussão de temas relacionados às disciplinas curriculares, ou 

mesmo, como estratégia para a resolução de tarefas, problemas e esclarecimento de 

dúvidas pelos alunos. 

 No campo das pesquisas em educação sobre o uso pedagógico do 

WhatsApp, em Portugal e no Brasil, observou – se que não parece ser uma preocupação 

de pesquisa para os portugueses. No entanto, em relação ao Brasil, identificaram - se 34 

trabalhos no período de 2015 a 2016. (LINHARES et al., 2017. p. 108). 

 

3 Gestão democrática e o uso de tecnologias digitais na gestão escolar 

 

 No contexto das políticas públicas educacionais, as bases legais da gestão 

democrática da educação têm seus fundamentos a partir da Constituição federal de 

1988, sendo ampliado o debate sobre o tema nas leis subsequentes entre elas a LDBEN 

(Lei 9394/96) e mais recentemente na Lei 13.005/2014 que estabelece o Plano Nacional 

de Educação. 

 Assim, como apresenta Alonso (2002) cabe destacar para vivenciar a 

democracia no espaço escolar, tomando como referência o diálogo, o respeito às 

diferenças, às regras, o poder na escola precisa ser descentralizado e o gestor escolar 

deve ser visto como o principal articulador dessas ações, sendo responsável por 

representar a sua comunidade e fortalecer as relações interpessoais, descentralizando 

ações e estabelecendo parcerias que culminem com uma educação de qualidade e com 

um objetivo social. 

 Portanto, cabe ao gestor o desafio de envolver-se com tudo que favoreça o 

processo educativo tendo como objetivo final a educação como uma construção social. 

Desta forma, a sua própria postura no espaço escolar deverá ser o primeiro passo para 

que outros membros ajudem a construir na escola a gestão democrática efetiva que 

tanto se almeja. 

 Nesta perspectiva, a participação de todos os membros que constituem a 

comunidade escolar deve ser incentivada e favorecida. “A escola não faz falta um chefe, 

ou um burocrata; à escola faz falta um colaborador, alguém que, embora tenha 

atribuições, compromissos e responsabilidades diante do Estado” (PARO, 2016, p. 135). 
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 As representações dos diferentes segmentos que compõem a escola: o 

colegiado escolar, o grêmio estudantil, grupo de pais, conselho de professores e conselho 

pedagógico devem sentir que lhes é oportunizado espaço à participação e que essa 

participação pode se efetivar através de diferentes ferramentas e instrumentos que 

cotidianamente são utilizadas na escola e que não necessariamente se resuma a presença 

de todos a reuniões presenciais e grupos de discussões.  

 

Para Silva (2018.p.78): 

 

É relevante dar voz aos diretores de escolas públicas para que a 

compreensão do trabalho por eles desenvolvido se dê em um 

movimento de articulação do dito e do feito, da teoria e da 

prática, das influências de fatores internos e externos na 

qualidade do seu trabalho e da educação, do diretor como 

docente e pessoa, sem a pretensão de esgotar a discussão, 

considerando quão complexo e singular é esse trabalho... 

 

  Assim, os esforços do diretor em usar as tecnologias digitais para favorecer 

a gestão democrática devem ser valorizados tendo em vista que a escola pública pode 

encontrar nas tecnologias digitais um pilar que pode vir a ser um componente basilar na 

potencialização dos processos democráticos. (ADAM, 2018.p. 25).  

  Portanto, fazer uso das tecnologias além de aproximar os membros da 

comunidade escolar, permite a participação da comunidade na resolução dos problemas 

e na atuação junto a Secretaria Estadual de educação e demais órgãos responsáveis pela 

educação pública do Estado em busca de melhorias nas condições de funcionamento 

estrutural e pedagógico da escola. 

 A seguir, será feita a caracterização da comunidade escolar onde essa pesquisa 

foi realizada.  

 

4 Caracterização da comunidade escolar 

 

 Os estudantes e suas famílias pertencem a classe de baixa renda, até três 

salários mínimos, compreendendo assim, pais trabalhadores da rede de comércio, 

funcionários públicos e autônomos. Em sua grande maioria os pais/responsáveis 

apresentam como nível de instrução o Ensino Médio e são atuantes nas ações da escola 

mantendo um diálogo permanente com a gestão escolar. 

 A atual gestão da escola foi instituída através de eleição direta realizada no 

ano de 2016 e regulamentada pelo Decreto Nº 30.619, de 02 de janeiro de 2015 que 

dispõe sobre o processo seletivo democrático para a função de gestão escolar das 

unidades de ensino da rede pública estadual do Maranhão.  
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 Ao assumir a gestão da escola, para um mandato de dois anos, as gestoras 

buscaram alternativas que aproximassem os pais e/ou responsáveis das ações e 

atividades desenvolvidas pela escola e nesse momento acionou um número de celular 

que foi disponibilizado aos pais, juntamente com os contatos das gestoras para eventuais 

dúvidas.  

 Como o celular usado na escola, adquirido através de doação, não possuía 

acesso a WhatsApp, as gestoras e apoios pedagógicos decidiram através de acordo 

coletivo criar um grupo de pais e nele incluir os números daqueles que desejassem fazer 

parte do grupo. 

 Após a criação do grupo, a informação foi repassada em reunião de pais 

sendo destacados os objetivos e a importância de todos manterem no grupo apenas 

informes relacionados as ações da escola. Contudo, com o passar dos meses alguns pais 

comprometeram o grupo ao postar assuntos que se distanciavam do objetivo inicial 

gerando desconforto com os outros pais.  

 Foram por diversas vezes solicitado a todos que redobrassem a atenção em 

relação ao que era postado sob pena do grupo ser desativado, o que acabou 

acontecendo ao final do mês de setembro do ano de 2018, mais de 100 pais já faziam 

uso do grupo como ferramenta de comunicação com a escola. 

 Neste momento outros grupos de WhatsApp como: CEST-LIDERANÇA; 

GRÊMIOCEST; CESTESTAGÁRIOS CESANTATERESA; GESTORES POLO III  E AMIGOS DO 

SANTA TERESA já existiam e seguiam com os objetivos de participação direta e acesso 

informações sobre a escola, sobre as atividades das escolas que fazem parte do Pólo III 

que abrange a Cidade Operária e bairros vizinhos, sobre as ações da Secretaria de 

Educação se mantendo sem qualquer alteração.  

 A partir de então o atendimento aos pais/responsáveis se limitou ao 

atendimento individual e permaneceu apenas o caráter de repasse de informações sobre 

as faltas e os horários das aulas. 

 Ao iniciar o ano letivo de 2019, na primeira reunião de pais com a gestão, foi 

firmada novamente a criação dos grupos de pais, desta vez com a sugestão, por parte 

dos pais, que a comunicação no grupo fosse limitada a publicações por parte da gestão 

e que os pais participariam através do contato em particular com os membros da gestão 

escolar e com o representante do colegiado escolar. Também ficou decidido que os 

grupos de pais fossem organizados por etapas de ensino para que as informações 

fossem direcionadas de acordo com o público. 

 Após a reunião realizada no dia 30 de janeiro de 2019, foram criados os 

grupos CEST/PAIS/ENS. FUNDAMENTAL e CEST/PAIS/ENS. MÉDIO. Que se tornaram a 

principal ferramenta de comunicação entre pais e gestão. Nos grupos os pais solicitam a 

participação através do contato direto com a equipe gestora ou através dos alunos que 

indicam o interesse dos pais/responsáveis em participar apresentando seus contatos. 
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 Atualmente através dos grupos temos em média a participação de 180 pais, 

que acompanham diariamente as mensagens postadas e que buscam contribuir e tirar 

dúvidas diretamente com a direção da escola. Participa ainda dos grupos o presidente 

do Grêmio Estudantil. Foi observado que este número ainda é limitado pelo fato de 

algumas das famílias não fazerem uso, ainda, de smartphones por questões financeiras.  

 

5 Resultados e análises 

 

 Os questionários da pesquisa foram enviados pelo aplicativo WhatsApp ao 

grupo que os pais e responsáveis fazem parte. De 180 usuários esperava – se a 

participação de pelo menos 30%, ou seja, 54 participantes. 

  No entanto, foram respondidos 63 formulários on line dos quais 88,9% foram 

preenchidos por mulheres e 11,1 % por homens, o  que mostra que ainda recai sobre as 

mulheres a maior participação na vida escolar dos filhos. Quanto a modalidade na qual 

os filhos estudam 50,8% estão no ensino médio e 49,2% no ensino fundamental. 

  A regularidade de acesso dos pais ao grupo criado no aplicativo WhatsApp 

pela escola é demonstrada no gráfico 1. 

Gráfico 1 - Frequência de acesso dos pais ao grupo do whatsApp 

 
Fonte: Os autores 

 O gráfico acima mostra que os usuários do grupo têm uma participação ativa e 

colaborativa pois 88,9 % acessam diariamente o grupo. Esse dado é muito significativo 

tendo em vista que as maiores barreiras ao desenvolvimento da colaboração entre estas 

duas importantes instituições que são a família e a escola são geralmente resultados de 

estereótipos, percepções distorcidas e falta de entendimento mútuo entre pais e 

educadores (CAVALCANTE, 1998. p.3). 
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 Um cuidado que a equipe gestora deve ter é com a relevância das 

informações que devem ser postadas nos grupos. Quando perguntados sobre: quais as 

principais informações postadas no grupo pela equipe pedagógica, obteve – se o 

seguinte resultado apresentado no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Principais informações postadas no grupo pela equipe pedagógica 

 
Fonte: Os autores 

 

 Observou – se que as mensagens postadas pela equipe pedagógica contêm 

informações sobre a rotina da escoa. O item “convocação para reuniões” não foi 

selecionado por nenhum dos usuários, tal fato pode ter pelos mesmos terem 

considerado que esse item estaria contemplado dentro do item rotina da escola.  

 A gestão democrática implica a liberdade dos pais em postarem informações 

nos grupos. Assim, verificou – se com os resultados expressos no gráfico 3 que 22,2% 

dos participantes postam links, imagens e informações que acham de interesse da escola. 

Aqui pode ocorrer interferências e conflitos nos grupos pois a subjetividade do que é 

importante faz com que algumas postagens tenham cunho extremamente político – 

partidário, sejam identificadas mensagens de natureza fake News, e ainda, não sejam do 

ponto de vista pedagógico importante para a comunidade escolar conforme se verifica 

a seguir. 
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Gráfico 3 - O que os pais costumam postar no grupo?

 
Fonte: Os autores 

 

 Na relação com a comunidade os fatores externos devem ser bem avaliados 

pois podem interferir na eficiência da gestão democrática. Quanto a isso, verificou – se 

que a qualidade da internet utilizada pelos pais, dificulta acompanhar e participar mais 

acentuadamente do grupo da escola. 

 Quando perguntados sobre as dificuldades enfrentadas para terem acesso às 

informações dos grupos, a maioria dos pais (mais de 50%) informaram que muitas vezes 

a baixa qualidade da internet prejudica a visualização das mensagens e interações. 

Gráfico 4 - Dificuldades enfrentadas pelos pais para terem acesso às informações

 
Fonte: Os autores 

 

 Outro ponto a considerar, a partir do gráfico 4, é que são postadas no grupo 

mensagens fora do contexto escolar o que é comprovado com 33,3% dos usuários que 

disseram ler muitas mensagens que não contribuem com as intenções do grupo. 
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 Esses dados ratificam a necessidade de letramento informacional na 

comunidade escolar, ou seja, um letramento que possa, de acordo com GASQUE & 

TESCAROLO (2010), ser um  dispositivo formativo importante no reconhecimento de 

redes, conexões, relações constituindo condição essencial na capacitação das pessoas, 

melhorando a compreensão da realidade em que estão inscritas e possibilitando a 

intervenção construtiva nela, para assim ter uma melhor participação social. 

 Nos grupos são postadas mensagens acerca das atividades em destaque no 

calendário pedagógico da escola, post e vídeos para divulgação de atividades coletivas 

a serem desenvolvidas com os estudantes, divulgação de premiações e dados sobre a 

escola nas avaliações estaduais e nacionais, entre outros informativos, sendo sempre 

enviadas no horário de funcionamento da escola. 

 O uso do WhatsApp pelos pais/responsáveis é marcado pela cordialidade e 

respeito, sendo em grande parte utilizado por mães, avós e tias dos estudantes. A 

participação nos grupos é diária. As postagens são realizadas durante o dia e em algumas 

situações específicas a noite e no final de semana, as mensagens são enviadas para 

justificar faltas dos estudantes, esclarecer dúvidas acerca das atividades divulgadas pela 

gestão, questionar atividades direcionadas pelos professores e ainda acerca de repasses 

e funcionamento estrutural da escola. 

 Para Franco (2018.p.16):   

 

A utilização das mídias pode elevar a relação escola e família a 

um modelo muito mais eficiente. Devido a atualização constante 

e continua das tecnologias, passamos a ter algumas alternativas 

interessantes para a dinâmica do ensino/ aprendizagem e 

também para o diálogo família /escola.  

 

 Diante do exposto, apresentamos no quadro 1 uma síntese com as vantagens 

e desvantagens do uso do aplicativo WhatsApp como instrumento de gestão 

democrática. 

Quadro 1 – Vantagens e Desvantagens do uso do aplicativo WhatsApp 

Vantagens Desvantagens 

Permite que as famílias recebam as 

informações da rotina da escola de forma 

mais rápida 

A qualidade da internet pode interferir no 

acesso e interação entre os usuários 

Os pais podem receber e solicitar 

informações sobre o desempenho escolar 

dos filhos. 

Alguns pais e mães e outros parentes dos 

alunos podem publicar mensagens, 

vídeos e áudios que estão fora do 

contexto pedagógico. 
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A família pode fazer solicitações 

diretamente para a gestão sem terem que 

se deslocar até a escola 

Os pais podem enviar mensagens fora do 

horário de expediente da equipe gestora. 

A equipe gestora aperfeiçoa 

continuamente o processo de 

comunicação emissor / receptor para que 

as mensagens não sejam mal 

interpretadas  

Mensagens podem ser interpretadas de 

forma incorreta caso não sejam claras e 

objetivas. 

Fonte: Os autores 

 

  

 O quadro 1 foi elaborado a partir dos dados apresentados pelos questionários 

que trataram do conteúdo das informações postada e da utilidade do grupo de 

WhatsApp no processo de comunicação entre família e escola. 

 

6    Considerações finais 

 

 Sobre o questionamento inicial desta pesquisa quanto às implicações do uso 

do aplicativo WhatsApp na comunicação entre a escola e a família considera – se que o 

seu uso amplia o diálogo da família com a escola, trazendo respostas imediatas para 

situações envolvendo faltas e atrasos de alunos e professores. 

 Constatou – se que a utilização do WhatsApp como estratégia de 

aproximação e participação das famílias junto a escola exige alguns cuidados como: 

atenção às informações lançadas nos grupos, a linguagem utilizada e o entendimento, 

por parte dos usuários de que alguns questionamentos e pedidos não podem ser 

atendidos prontamente por exigir tempo ou pelo fato das equipes gestoras ter outras 

demandas dentro ou fora do espaço escolar. 

 Percebe-se que os pais/responsáveis já compreenderam que o WhatsApp se 

constituiu em uma ferramenta facilitadora da participação dos mesmos, aproximando-

os em tempo real das situações que permeiam o ambiente escolar.   

 Conclui – se assim que outras pesquisas podem aprofundar o tema sobre do 

uso de TICs na gestão escolar com ênfase no letramento ou alfabetização digital de 

alunos, professores, equipes gestoras e comunidade escolar. 
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de analisar como o uso da gamificação 

contribui nas estratégias de motivação e engajamento no ensino médio integrado. 

Também, observar como o uso da gamificação pode servir como estratégias de ensino. 

Para tanto, este trabalho se baseia nas bibliografias pesquisadas em teses, dissertações, 

artigos e periódicos em bancos da Capes, Google acadêmico. No ensino médio 

integrado, a gamificação vem para motivar os alunos nas atividades vistas como 

obrigações, mas que podem acontecer de forma lúdica sem separação da teoria e da 

prática sendo mais dinâmica, rápida e agradável. Portanto, essa nova estratégia 

metodologia do ensino contribui de forma efetiva para a melhoramento dos resultados 

da educação no Brasil e no mundo. 

Palavras-chave: Educação; Gamificação; Jogos; Interativo; Ensino médio integrado. 

 

ABSTRACT: The present article aims to analyze how the use of gamification contributes 

to the strategies of motivation and engagement in integrated secondary education. Also, 

observe how the use of gamification can serve as teaching strategies. For this, this work 

is based on the bibliographies researched in theses, dissertations, articles and periodicals 

in banks of Capes, Google academic. In integrated secondary education, gamification 

comes to motivate students in activities seen as obligations, but that can happen in a 
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playful way without separation of theory and practice being more dynamic, fast and 

pleasant. Therefore, this new teaching methodology strategy effectively contributes to 

the improvement of education outcomes in Brazil and in the world. 

keywords: Education; Gamification; Games; Interactive; Integrated secondary education. 

 

1. Introdução 

No ensino médio integrado, os alunos precisam de estratégias de ensino que os 

ajudem a executarem de formas mais fáceis as atividades e com isso, contribua 

para que eles não fiquem desestimulados e acabem evadindo. A maneira de 

deixar esse processo mais prazeroso é a utilização da gamificação, cujo propósito 

é elevar o nível de engajamento e motivação dos alunos no desenvolvimento dos 

conteúdos didáticos.  

Desse modo, neste estudo é importante analisar como a gamificação no ensino 

médio integrado pode usar os jogos na aprendizagem dos alunos. Faz-se um 

breve comentário sobre o conceito de gamificação como forma de esclarecê-la e 

um pouco do surgimento e da sua utilidade para diversas organizações e a 

educação. Além disso, foi discutido sobre gamificação e jogos apontando que a 

aprendizagem quando faz uso desse recurso pode ser muito prazerosa. E no que 

concerne a gamificação no ensino médio integrado, apresenta como ela pode ser 

uma forte aliada em relação e a motivação e engajamento dos alunos nas 

atividades pedagógicas e ainda, o consenso de diversos autores sobre uso da 

gamificação como método de aprendizado. 

 

2. Metodologia de pesquisa  

Essa pesquisa tem como objetivo investigar o fenômeno da gamificação, de que 

forma essa nova metodologia de ensino pode influenciar no processo de 

aprendizagem, através de uma pesquisa documental em periódicos quantitativa, 

utilizando como fonte documentos públicos, banco de teses e artigos científicos 

relacionados ao tema, abordando os principais conceitos: Jogos, gamificação e 

ensino, avaliando o uso da gamificação inserida no contexto educacional. 

Quanto ao objeto de estudo o projeto será regido pelo estudo de caso, uma vez 

que visa investigar desde o histórico da gamificação até sua aplicação prática 

como metodologia de ensino na educação, tendo por base a discussão e a análise 

profunda do objeto de estudo in lócus.  

 

3.  Gamificação: conceito e discussão  
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O uso da gamificação é atualmente uma prática de engajamento transportado 

para a realidade das organizações, aproximando esse modo de pensar, cuja 

assimilação é importante para resolver problemas práticos do mundo de hoje. 

Seu uso tem por objetivo, resolver os desafios propostos em forma de jogos, 

aumentando o engajamento e despertando a curiosidade dos estudantes e 

usuários, na gamificação as recompensas são detalhes importantes para o 

sucesso, pois é algo que motiva os usuários/jogadores. 

A gamificação trata-se do uso de jogos para engajamento de pessoas, através da 

resolução de problemas, melhorando assim seu aprendizado. Desse modo, o jogo 

é utilizado como agente que motiva a aprendizagem, com maior engajamento e 

motivação para quem faz o uso dos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Conforme Viana (2013) conceitua gamificação – “Gamification é um termo em 

inglês, sem tradução ou equivalente imediato em português, que se refere ao uso 

de jogos em atividades diferentes de entretenimento puro”.  

Esse gosto pelo os jogos não é recente, desde muito tempo que os seres humanos 

são atraídos por jogos, isso contribuiu para o desenvolvimento da gamificação. 

Praticamente todas as civilizações que se tem conhecimento, ao longo dos 

séculos, estiveram ligadas alguma forma de competição importante, como o 

modo de estruturação social da comunidade que fazia parte. Entre as mais 

conhecidas temos a grega (Jogos Olímpicos da Antiguidade), romana (duelos de 

gladiadores) e asteca ( jogos de bola mesoamericano). 

Nesse contexto, aplica-se o termo gamificação no uso de elementos de jogos 

(enredo, pontuação e ranking) fora do contexto de jogos, como os ambientes de 

ensino/aprendizagem, para influenciar ou motivar as pessoas a cumprirem uma 

tarefa especifica e também, ressalta que essa prática deve ser desenvolvida 

critérios para resolver problemas e incentivar a aprendizagem usando todos os 

elementos dos jogos digitais que forem adequados” (KAPP, 2012). Esse uso no 

ambiente educacional é bem recente, assim, é algo que vem pra inovar o processo 

de ensino aprendizagem.Para reforçar a ideia que a gamificação não utiliza a 

mecânica dos games em cenários non game, é defendida por Alves et al. essa 

prática “[...] se constitui na utilização da mecânica dos games em cenários non 

games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e 

entretenimento”. (2014, p. 76). 

De acordo com Lee e Hamer (2011), tendo por base esse conceito, ainda assim, 

procuram alertar que antes de usar a gamificação é preciso conhecê-la  
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profundamente para só depois desenvolvê-la no ambiente de aprendizagem e 

dessa forma, alcançar resultados satisfatórios. 

Outro aspecto sobre a gamificação é um fenômeno que surgiu da popularização 

dos jogos digitais e de suas capacidades de estimular a ações, resolvendo 

problemas, permitindo a aprendizagem em diversas áreas do conhecimento. 

Nesse caso, há implementação de elementos de jogos digitais, como: sistema de 

feedback, narrativa, sistema de recompensas, cooperação, gerenciamento de 

conflito, tentativa e erro, diversão, interação, dentre outras, com o objetivo de 

obter o envolvimento do sujeito, o que geralmente encontramos nos jogadores 

que utilizam  esses jogos. Portanto, a lógica é quem escolhe um jogo já possui 

alguma motivação para jogá-lo. (Deterding et al. 2011). 

Assim, uso de mecânicas e dinâmicas de jogos (gamificação) é um forte aliado 

para o aprendizado no ensino médio integrado, pois é uma importante estratégia 

metodológica usar ideias e mecanismos de jogos para incentivar os alunos a 

fazerem suas tarefas de forma dinâmica e que no final terá recompensas. Muitas 

pessoas usam jogos como atividades lúdicas, por que não usá-lo em atividades 

no ensino a distancia, como forma de sair da rotina e aprender ludicamente as 

atividades proposta pelo professor. Sem dúvida, a gamificação veio para gerar 

engajamento entre os alunos no ensino médio integrado. 

 

3.1. Gamificação 

As disciplinas do ensino médio, para os estudantes, são ensinadas na maioria das 

vezes de forma abstrata e, isso, dificulta o aprendizado deles, e 

consequentemente, ficam com baixos rendimentos e com falta de estímulos. 

(Meira e Pinheiro). Para mudar essa realidade, pesquisadores inovam em métodos 

que sejam mais dinâmicos e que o ensino seja mais integrado. (Fazenda 2011), 

com isso, possam trazer mais estímulos para o aprendizado dos alunos. 

Dessa forma, alguns autores têm utilizado novas formas de aprendizado para 

inovar o ambiente escolar, como o uso de elementos de games (mecânicas, 

estratégias e pensamentos) diferente do modo que é utilizado no ambiente dos 

jogos, tendo como objetivo motivar os estudantes, no auxílio da solução de 

problemas e com isso, promover a aprendizagem (Kapp 2012). Esse uso é 

chamado de gamificação, que ultrapassa a simples implementação de técnicas de 

jogos, tanto em ambiente de trabalho ou educacional (Werbach, 2012). 

O uso da gamificação potencializa aprendizagens, sendo que é notória à 

popularidade dos games devido sua capacidade intrínseca de motivar a ação, e 
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também para resolver problemas relacionados a aprendizagens nas mais variadas 

áreas do conhecimento e na própria vida do individuo. (Fardo 2013). 

Para Hiizinga (2010) o ato de brincar é tão natural que está embutido no ser 

humano e na sociedade. Haja vista que o jogo é uma prática que faz parte do 

nosso contexto cultural, e também podemos encontrá-la em outras situações 

como nas práticas pedagógicas, que são acrescentadas nas experiências de 

aprendizado dos alunos, pois não são tão fáceis de alcançarem por meio do 

ensino tradicional. A rápida adesão da gamificação como estratégia de ensino e 

aprendizagem, envolve bastante os mais jovens, pois os games estão presentes 

no universo juvenil, com isso, contribui com os resultados positivos, para o ensino 

e aprendizagem deles na escola. (Sheldon 2012). De acordo com Bem (2014), a 

educação tem sido uma das mais consumidoras de produtos gamificados, isso se 

deve a maneira lúdica de aprender, trazendo um aumento na motivação dos 

alunos. 

Nesse aspecto Zichermann (2011), sobre os elementos e estratégias que existem 

na gamificação, enumera sete elementos primários a saber – pontuação, níveis, 

tabelas de ranking, selos (badges), desafios/missões, engajamento inicial e outros 

ciclos de engajamento. De posse desses elementos, o “aluno jogador” recebe 

estímulos intrínsecos – competição e cooperação, e estímulos extrínsecos – 

pontos, níveis, missões, ranking, dessa forma, estão preparados para resolver as 

tarefas propostas. 

Por outro lado, Kapp (2012) também apresenta algumas estratégias do uso da 

técnica da gamificação para solução de problemas na aprendizagem e promovam 

o engajamento dos alunos. Dentre as estratégias destacam-se:  

• Regras – há regras nos jogos, e a vontade de superar os desafios é um 

motivo para desafiar as regras próprias.  

• Competição, conflitos, cooperação – os jogadores são desfiados a 

competir ou colaborar ente eles e assim, possam superar a si mesmos. 

• Recompensa e feedback – a pontuação é motivo de espera para o jogador.  

Por isso, as diversas recompensas e feedback que servem como estímulos 

para o participante continuar jogando. 

• Níveis de dificuldade – nessa etapa, é necessário estimular os jogadores a 

continuar sua atuação no decorrer da atividade, pois assim, vão melhorar 

a atuação deles. 
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• Criação de Histórias – o uso de histórias e seu envolvimento com 

personagens servem como elementos para que os jogadores sejam 

estimulados e, com isso, fiquem mais engajados. 

 

3.2 Gamificação e jogos  

A gamificação tem um potencial flexível e adaptável à maioria das áreas do 

conhecimento, por isso, é uma grande aliada atualmente na aprendizagem. 

(PEREIRA; MOTA; NOGUEIRA, 2014). De imediato não é algo fácil de ser adotado, 

pois é necessário que haja estratégias didáticas adequadas a contextos variados 

das propostas pedagógicas. O professor e os conteúdos digitais serão 

fundamentais para que o aluno tenha interesse nos conteúdos digitais 

gamificados. 

A utilização de jogos educativos leva o aluno a se familiarizar com a tecnologia e 

o uso de técnicas gamificadas pode ser aplicado em áreas diversas do 

conhecimento, e essa técnica é conhecida como “aprendizado por meio de jogos” 

(GEE, 2008). 

O historiador holandês Johan Huizingga, na década de 30, já tratava o jogo não 

somente como mero entretenimento, em sua obra, Homo Ludens. Para ele, o ato 

de jogar está contido nas mais variadas relações sociais, como o trabalho, a 

política, a poesia e até a natureza. Em sua teoria estabelece o conceito de jogo 

como artefatos que constroem uma relação dialética e dialógica entre os sujeitos, 

expande um sentido muito além do entretenimento estreito. Desse modo, 

apresenta-o como elemento da própria cultura e, que possui alguma coisa. 

Segundo Huizinga, um jogo é caracterizado por alguma coisa que faz parte 

cultural da vida, uma atividade social. Assim, define o jogo como “[...] uma 

atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados 

limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 

absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de 

um sentimento de tensão e alegria” (1993, p.3).  

Como em todos os jogos possuem alguma coisa a ser aprendido e também, estão 

associados a diversos elementos como personagens, história, lugares e relações 

entre todos esses elementos (GEE, 2008). Para que haja um aprendizado eficiente, 

é necessário que um motivo impulsione, a memorização associada a 

compreensão que se revelam como um desafio em que quanto mais praticado 

mais intenso se tornara após determinado aprendizado e prática. 
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No que concerne à classificação dos jogos estão em três tipos: digitais, pervasivos 

e analógicos. Para o ensino médio integrado, o jogo digital parece ser apropriado, 

pois é utilizado em atividades gamificadas definindo competências relevantes ao 

alunado dentre elas; cooperação, pensamento crítico, colaboração, autonomia, 

domínio de conteúdo, hábitos de estudo dentre outros. Tudo que possa vir ajudar 

no desenvolvimento do aprendizado digital (diz respeito à naturalidade em se 

adaptar e articular a linguagem digital), com isso, contribuir na formação de 

alunos adaptados ao contexto social. De acordo com Prensky (2012), os jogos 

digitais, se tratam de um conjunto composto pelos elementos diversão e de 

brincadeiras, com uma estrutura que contém outros elementos como: regras, 

objetivos, resultados e feedback. 

De acordo com Gee (2008) sobre o potencial dos jogos acredita que é possível 

através da gamificação desenvolver habilidades cognitivas, sendo que as escolas 

se beneficiariam muito, entre a parceria com os designers de jogos e com as 

novas maneiras de ensinar e aprender na nova era da informação. Portanto, a 

gamificação implica uma participação interativa em ambientes virtuais de 

aprendizagem, cheio de regras, já que para se utilizar um jogo implica em um alto 

nível de aprendizado.  

 

4. A educação e a escola no século XXI 

Com o avanço da tecnologia, nesse início de século XXI, tudo foi modificado 

rapidamente, e influenciou diretamente, a cultura e a sociedade. Isso permitiu que 

informações e conhecimentos se misturassem e alcançassem as fronteiras entre 

espaço-temporais historicamente estabelecidos. Nesse cenário, a educação é 

marcada por transformações advindas das inovações tecnológicas que ocorreu 

na virada do milênio. 

Todas as transformações não podem ser excluídas no ambiente escolar, uma vez 

que a escola deve ser o local de aprendizagem com valores sociais e culturais. 

Nessa perspectiva, Paulo Freire já percebia uma imperviedade entre escola e meio 

social e cultural dos educandos, que se agrava com cultura digital, sendo o meio 

de difusão e compartilhamento das informações e saberes deste século, com uma 

maior rapidez, isso se torna mais grave com escola afastada desse contexto. 

Assim, a escola precisa de novas formas de aprendizagem que pode ser alcançada 

com o apoio tecnológico e interação com o meio social e cultural para diminuir 

as distancias entre conhecimento e os avanços tecnológicos. Para isso, é preciso 
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que sejam incorporadas novas formas de conhecimentos, que deixem abertos os 

muros que dividem a escola e a vida social e cultural dos alunos.  

 

4.1 Ensino médio integrado 

Com o avanço da tecnologia, a escola teve que adaptar-se as novas mudanças, 

visto que ela não tem mais como estratégias associar a conteúdos restritos e 

isolados da realidade do aluno. Hoje, o ensino requer um currículo que direcione 

um ensino de forma mais integrada. Nesse viés, destaca-se a implementação de 

projetos de ensino médio integrado, pois com isso, além de preparar o estudante 

para a vida, também o prepara para uma carreira profissional.  

Nesse sentido, conforme (Frigotto et al. 2005), no que concerne ao ensino médio 

integrado, já contempla em seu “Currículo integrado” uma dimensão que leva 

uma compreensão geral do conhecimento, além de agregar muitos saberes aos 

estudantes em relação a interdisciplinaridade que ajuda na sua construção. Para 

se chegar nessa dimensão, é necessário vencer alguns desafios necessário para a 

concretização das ações do ensino médio integrado, com uma grande soma de 

integração que passa pelos professores, metodologias das disciplinas que irão ser 

adotadas e conteúdos, também, levar em conta as expectativas dos discentes, 

programar os cursos e ainda das futuras funções assumidas, isso tudo, requer  

muitos desafios a ser enfrentados. (Fazenda, 2011). Nesse viés Maria Ciavatta em 

(Frigotto, et al. 2005), enfatiza que a formação integrada depende da escola e de 

seus atores, visto que eles necessitam de um projeto que envolva a sociedade 

para que diminuam as desigualdades sociais dos brasileiros. Por outro lado, 

exige-se estratégias acadêmico-cientificas de integração com participação de 

gestores e de educadores. 

Conforme (Frigotto et al. 2005), ressalva que os educadores têm o papel de 

compreender o trabalho como parte da criação humana e a relação do ensino 

médio com ensino integrado faz parte do mundo do trabalho e do emprego na 

produção. Para que isso ocorra, é necessário que essas concepções se 

concretizem, deve a educação no geral fazer parte da educação profissional de 

forma inseparável para que prepare os estudantes em todos os eixos para 

entrarem no mercado de trabalho. 

 

4.2  Gamificação no ensino: motivação e engajamento 

A gamificação no ensino médio integrado neste artigo tem o propósito de 

abordar como ela pode contribuir como estratégias de ensino e aprendizagem 
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no ensino integrado. Como o ensino médio integrado tem crescido muito nos 

últimos anos, com os Institutos Federais, por exemplo, e uma das maneiras de 

motivar o ensino médio integrado, é incorporar características de jogos por meio 

da gamificação, pois o jogo, ou game pelo aspecto lúdico são bastante favoráveis 

ao estímulo do usuário. E ainda podem engajar os alunos na hora das atividades 

propostas. 

Usar games na educação traz motivação, isso porque estimula a superação de 

problemas que muitos educadores, usando métodos convencionais, não 

conseguiriam. Assim, “Um jogo é uma atividade de resolução de problemas, 

abordada com uma atitude lúdica.” (SCHELL, 2008, p. 37). Combinar essa 

abordagem lúdica com as atividades educacionais pode incentivar os alunos e 

também levá-los a passarem mais tempo nos ambientes escolares, além de 

proporcionar entretenimento, os jogos também estimulam o esforço em vista de 

algum objetivo.  

Nessa perspectiva, a gamificação utiliza o lúdico dos jogos e isso gera um grande 

impacto emocional e social nos alunos, por se tratar de atividades divertida, 

atraentes pela competição, recompensa e progressão, como se estivessem em 

um jogo, os alunos sentirão mais motivados para realizarem grande parte das 

atividades diferente do que é trabalhado no ensino tradicional. O uso de jogos 

em estabelecimentos educacionais já é uma realidade no Brasil e, essa estratégia 

é bastante utilizada nos Estados Unidos propiciando o interesse dos alunos e 

gerando condições de aprendizado mais relacionadas ao mundo real através de 

experimentos. Os professores, em sala de aula podem usar a gamificação 

desenvolvendo cenários, missões e desafios para os alunos cumprirem. 

De acordo com Mattar (2010 apud PESCADOR, 2010, p. 193) “o aprendizado 

precisa de motivação para um envolvimento intenso, o que é atingido pelos 

games”. Essa interação ocorre entre jogo e jogador, ocasionada pela dinâmica de 

desafios a serem superados e alcançar recompensas pelo desafio dado. No ensino 

tradicional, essa estratégia é usada de forma menos dinâmica como nos jogos, 

nele são representadas pelas avaliações (desafios) e pelos resultados 

(recompensas). Com os jogos os problemas propostos apesar dos desafios que 

são lançados conseguem ser superados e com isso, faz com que haja motivação 

para seguir e continuar os novos desafios, que para o jogador são diferentes de 

obrigações, uma forma de oportunidade para testar as habilidades e aprimorá-

las. 
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Por meio do uso da gamificação, a escola tem a possibilidade de se conectar ao 

mundo dos games foco no aprendizado. Os diversos benefícios oferecidos pela 

gamificação, temos: 
A gamificação pode promover a aprendizagem porque muitos de seus 

elementos são baseados em técnicas que os designers instrucionais e 

professores vêm usando há muito tempo. Características como 

distribuir pontuações para atividades, apresentar feedback e encorajar 

a colaboração em projetos são as metas de muitos planos pedagógicos. 

A diferença é que a gamificação provê uma camada mais explícita de 

interesse e um método para costurar esses elementos de forma a 

alcançar a similaridade com os games, o que resulta em uma linguagem 

a qual os indivíduos inseridos na cultura digital estão mais acostumados 

e, como resultado, conseguem alcançar essas metas de forma 

aparentemente mais eficiente e agradável. (FARDO, 2013, p. 63). 

 

Muitas são as contribuições que a gamificação pode promover para o processo 

de ensino e aprendizagem. E quando praticadas no ensino médio integrado pode 

ressignificar e incentivar os conteúdos em sala de aula e promover o engajamento 

dos alunos nas atividades propostas pelos professores. 

Muitos autores seguem a linha do uso da gamificação para promover o ensino e 

a aprendizagem. Para eles o uso de games como recursos pedagógicos são 

eficientes. Segundo Falkembach (2002, p. 1), “toda atividade lúdica agrada, 

entretém, prende a atenção, entusiasma e ensina com maior eficiência, porque 

transmite as informações de várias formas, estimulando diversos sentidos ao 

mesmo tempo e sem se tornar cansativo”. 

Ainda nesse pensamento, os games e a gamificação para o processo de ensino e 

aprendizagem mais participativos, eficaz e eficiente. Desse modo, pode-se 

analisar que “o jogo usado como objeto de aprendizagem pode motivar e 

estimular o interesse, a atenção, a concentração e a memória do usuário, 

contribuindo assim para uma maior fixação dos conteúdos trabalhados”. (SILVA; 

PAULA; SARLAS, 2011, p. 456). 
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Figura 01 - Conjuntura da gamificação (DETERDING, 2011). 

 

Analisando a Figura 01, percebemos que o conceito de game deriva de um 

sistema composto pelos seguintes elementos: Game, Gamificação, Brinquedo e 

Design Lúdico, onde esses elementos são interconectados formando um sistema 

maior. Desse modo pode-se utilizar um número reduzido desses elementos, ou 

até utilizar um número maior de elementos, dependendo da complexidade do 

jogo, resultando em um produto final que possa ser considerado um game por 

completo. 

Partindo dessa análise (WERBACH e HUNTER, 2012), destacam que pode-se 

construir uma experiência muito além da mecânica básica oferecida pelos games, 

oferecendo aos usuários desafios, para desempenharem atividades dentro de um 

contexto em que se encontram. A gamificação se encontra em um uma área fértil, 

com diversas áreas de aplicação, podendo variar desde simples jogos para ensino 

do alfabeto para crianças, até jogos complexos aplicados a ciências de saúde e 

exatas. 

No ensino médio integrado, a gamificação vem para motivar os alunos nas 

atividades vistas como obrigações, mas que podem acontecer de forma lúdica 

sem separação da teoria e da prática sendo mais dinâmica, rápida e agradável. 

Portanto, essa nova estratégia metodologia do ensino contribui de forma efetiva 

para a melhoramento dos resultados da educação no Brasil e em no mundo. 

 

5. Considerações Finais 
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Esse estudo mostrou que a gamificação utilizada e apontada por alguns 

estudiosos como meio lúdicos tem contribuído para a aprendizagem dos alunos, 

principalmente, do ensino médio integrado. Como estratégia metodológica de 

ensino, a gamificação procura fomentar a satisfação nas tarefas desempenhadas 

sem o peso da obrigação que muitas atividades do ensino tradicional utilizam, 

muitas vezes trazidos para o ambiente escolar. Com o uso da gamificação esse 

cenário pode ser lúdico como nos games, com isso, conseguirá motivar e engajar 

os alunos no desempenho das atividades, uma vez que estando motivados eles 

conseguirão alcançar os objetivos e passar para novos desafios e alcançar as 

recompensas, como num jogo. A gamificação veio para ressignificar e incentivar 

os conteúdos em sala de aula e promover o processo de ensino e aprendizagem. 

Antes de implantar a gamificação como estratégia no ensino médio integrado é 

necessário um planejamento que contemple as necessidades dos alunos e de 

seus aprendizados.  

Assim, a escola precisa de novas formas de aprendizagem que pode ser alcançada 

com o apoio tecnológico e interação com o meio social e cultural para diminuir 

as distancias entre conhecimento e os avanços tecnológicos. Para isso, é preciso 

que sejam incorporadas novas formas de conhecimentos, que deixem abertos os 

muros que dividem a escola e a vida social e cultural dos alunos. 
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RESUMO: Nas duas últimas décadas, surgiu um novo contexto na administração pública, 

denominado governo eletrônico, no qual, o poder público divulga informações, por meio 

eletrônico com objetivo de promover e garantir os princípios de transparência e de 

democracia regulamentada pela Lei de Acesso à Informação (LAI). A criação dessa 

legislação foi o pontapé inicial para a construção de uma nova política de transparência 

online. A partir da criação da LAI, os estados e municípios começaram a se adequar, 

criando portais para disponibilizar serviços e informações ao cidadão, com objetivo de 

dar celeridade e aumentar a eficácia dos processos no âmbito da administração pública. 

No entanto, a utilização de TIC pelos governos municipais é ainda pouco explorada.  
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ABSTRACT: In the last two decades, a new context has arisen in the public 

administration, called e-government, in which the public authority disseminates 

information through electronic means to promote and guarantee the principles of 

transparency and democracy regulated by the Access to Information Law LAI). The 

creation of this legislation was the initial kick-off for the construction of a new online 

transparency policy. Since the creation of LAI, states and municipalities have begun to 

adapt, creating portals to provide services and information to citizens, with the objective 

of speeding up and increasing the effectiveness of the processes in the public 

administration. However, the use of ICT by municipal governments is still little explored. 

KEYWORDS: Transparency; Democracy, Electronic Government, ICT, Teresina. 

 

1. Introdução 

Nas duas últimas décadas, surgiu um novo contexto na administração pública, 

denominado governo eletrônico, no qual, o poder público divulga informações 

por meio eletrônico, com objetivo de promover e garantir os princípios de 

transparência e de democracia, regulamentado pela Lei de Acesso à Informação 

(LAI). A criação dessa legislação foi o pontapé inicial para a construção de uma 

nova política de transparência online. A partir da criação da LAI, os estados e 

municípios começaram a se adequar, criando portais para disponibilizar serviços 

e informações ao cidadão, com objetivo de dar celeridade e aumentar a eficácia 

dos processos no âmbito da administração pública. 

Desse modo, as TIC facilitaram e alargaram o acesso à informação de forma 

rápida e eficiente, assim, dando privilégio para a sociedade contemporânea, ainda 

que nesta haja áreas que não socializem informações com o público em geral, em 

que seus conteúdos sejam restritos, com isso, privam o cidadão do direito de ter 

a transparência aos dados. É o que ocorre com as informações que estão de posse 

do governo. (BERNARDES; SANTOS; ROVER, 2015). 

Para solucionar esse embate, foi criada a Lei de Acesso à Informação (LAI), que 

autoriza qualquer pessoa a pedir informações de dados governamentais (exceção 

dos sigilosos), cuja Administração Pública não pode negar em apresentar os 

documentos de interesse público, uma vez que, esses dados podem ser mais 

rápidos divulgados por meio do uso das TIC (OLIVEIRA; RAMINELLI, 2014).  

Já que a utilização de TIC pelos governos municipais é ainda pouco explorada, 

nesse embate, o objetivo geral deste artigo é avaliar a oferta e a utilização de 

serviços públicos municipais, por meio de governo eletrônico em Teresina – Piauí, 

identificando os principais sites de prestação desses serviços e os aspectos 
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limitantes do seu progresso, partindo do estudo histórico da criação da LAI até 

sua implementação no município de Teresina. 

 

2. Metodologia de Pesquisa 

Segundo Vergara (2000) a pesquisa exploratória permite tornar o problema 

explícito e construir hipóteses, envolvendo pesquisa bibliográfica com análise de 

exemplos e do assunto abordado, tornando-se assim, uma pesquisa bibliográfica 

e estudo de caso. 

Por meio da leitura exploratória sobre o tema governo eletrônico, foi possível 

definir a problemática da pesquisa, bem como seus objetivos. A fim de alcançar 

os objetivos propostos, a pesquisa será desenvolvida observando algumas 

etapas. Em primeiro momento, será realizado um levantamento bibliográfico 

sobre o tema governo eletrônico, por meio de uma busca na base de dados da 

Coordenação Pessoal de Nível Superior – CAPES e na Biblioteca Digital de Teses 

e Dissertações Brasileiras, identificando estudos e investigações sobre esse 

serviço no município de Teresina. 

No segundo momento, com o objetivo de analisar os sites de e-gov selecionados 

para este estudo adotar-se-á o procedimento de análise de conteúdo.  Sobre esta 

técnica Minayo destaca, 

Atualmente podemos destacar duas funções na aplicação da 

técnica. Uma se refere à verificação de hipóteses ou questões. Ou 

seja, através da análise de conteúdo, podemos encontrar 

respostas para as questões formuladas e também podemos 

confirmar ou não as afirmações estabelecidas antes do trabalho 

de investigação (hipóteses). A outra função diz respeito à 

descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo 

além das aparências do que está sendo comunicado. As duas 

funções podem, na prática, se complementar e podem ser 

aplicadas a partir de princípios de pesquisa quantitativa ou da 

qualitativa (1994, p.84) 

 

Dessa maneira, a análise de conteúdo será utilizada para obter e analisar os dados 

contidos nos sites selecionados, observando aspectos importantes quanto a sua 

funcionalidade e a sua qualidade das informações, avaliando como a Lei de 

Acesso à Informação, os sities que disponibilizam informações do munícipio de 

Teresina, implementando o princípio da transparência pública, fazendo um 

levantamento teórico a acerca da importância das TICs (Tecnologias da 
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Informação e Comunicação) e como elas implicam na administração pública, 

envolvendo conceitos de E-Gov (Governo Eletrônico). 

 

3. Revisão da Literatura 
 

3.1 Lei de acesso à informação 

A informação é de fundamental importância no processo de comunicação. 

Através dela, os indivíduos podem compartilhar os mesmos dados contribuindo 

para que eles tenham entendimento e vivam em harmonia. Na sociedade 

globalizada, com o auxílio do uso da internet, o cidadão pode ter acesso a muitas 

informações de forma rápida e atualizada. 

Conforme Batista (2010), outros fatores além das TIC e das democracias 

contribuíram para o acesso à informação, uma vez que, o sigilo delas é de 

responsabilidade do governo, cabendo a ele criar mecanismo de divulgação de 

informação. A busca por informações é um fator que contribui para que o 

indivíduo exija transparência sobre as ações que o Estado realiza. Logo, o direito 

do cidadão de ter acesso às informações individuais de posse do Estado, é 

essencial à participação dele na busca por outros direitos individuais. 

Assim, ter acesso à Informação contribui para uma sociedade mais humana, uma 

vez que indivíduos mais informados poderão reivindicar seus direitos como 

cidadãos. No contexto brasileiro, a Lei de Acesso à informação é bem recente, ela 

foi criada em 2011, com propósito de qualquer pessoa pode solicitar sem motivo, 

acesso às informações públicas, com isso, contribuir para uma Administração 

Pública mais transparente, eficaz com responsabilidade coletiva. 

O acesso à informação de interesse público, desde a implantação da Lei 12.527 

de 2011, na sociedade brasileira, antes dela não era fácil ter a acesso a 

informações da Administração Pública, com ela os órgãos públicos passaram a 

ser obrigados a facilitar documento informacional para os cidadãos. De acordo 

com Jardim (1999, p. 1) no que se refere ao acesso, “[...] reconhece-se que os 

processos cuja transferência e uso da informação em seus diversos matizes 

constituem um dos cernes da contemporaneidade”.  

Sobre a LAI, conforme os autores Bernardes, Santos e Roves (2015), é um 

instrumento que assegura aos cidadãos a terem acesso à informação pelos 

órgãos/entidades públicas, respeitando os prazos e procedimentos da 

Administração Pública. De acordo com Joffily (2012), considera essa lei como um 

avanço, por meio dessa legislação, é possível ter acesso ao arquivo, pois é levada 



 

 
707 

em consideração a busca por informações pelo o indivíduo, assim, garantir o 

bem-estar social, com isso, possibilite transparência na Administração Pública. 

Desse modo, o interesse da transparência por parte do governo democrático, já 

vem ocorrendo ao longo de alguns anos, tudo pela importância que é dada ao 

acesso à informação pelos cidadãos. (OLIVEIRA; RAMINELLI (2014). O Brasil não 

fica de fora de tal direito, ele é um instrumento para que a Administração Pública 

cumpra e garanta o acesso à informação. Com a implantação da LAI, as 

informações governamentais brasileira muda a cultura do sigilo, no qual, a 

informação pode ser apropriada de forma inadequada, para uma cultura de 

acesso em que a informação esteja ao alcance dos cidadãos. (BERNADES; 

SANTOS; ROVER, 2015). 

Por conseguinte, a LAI apresenta procedimentos que darão acesso à divulgação 

das informações que cabem a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

garantir aos cidadãos. No caso de sigilos das informações governamentais, 

informa como estão disponíveis junto às entidades e órgão, dados em 

documentos sigilosos que não podem ser requeridos pelo cidadão e não fornecer 

o tratamento necessário às informações sigilosas ou pessoais. (BRASIL. 

Presidência da República, 2011). 

Com a Lei de Acesso à Informação, impõem a Administração Pública a criar 

mecanismo para a divulgação de informações como os meios eletrônicos para 

que o cidadão tenha acesso, é uma forma de transparência dos atos praticados 

que vai ao encontro das exigências que está na Lei de Responsabilidade Fiscal de 

2000, assim, como a Lei da Transparência de 2009, fazendo referência à prestação 

de contas, com isso, contribui para a transparência no acesso à informação. 

(RAUPP, PINHO, 2014). 

Segundo Paes (2011), a LAI inova no que se refere ao sigilo, começando pela 

inovação dos requerimentos de informações, estabelecimentos de prazos sob 

pena para o não comprimento deles. Essa lei intensificou a interação entre a 

Administração Pública e o cidadão. Com a transparência das informações que o 

governo tem obrigação de oferecer à população sem burocracia, quem sai em 

vantagem são os órgãos e as entidades, pois com isso, evita o excesso de pedidos 

e otimiza o tempo de trabalho e os gastos na busca de dados solicitados, quando 

requeridos pelo cidadão. (BERNARDES; SANTOS; ROVER, 2015). 

De acordo com Uhlir (2006) no que se refere à informação de domínio público, 

que são as informações governamentais “se refere à informação de natureza 

intrinsicamente publica; ou seja, certos tipos de informações produzidas por 
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autoridade pública (governo no sentido amplo) no decorrer de sua gestão e que 

são visto como um bem público.” (UHLIR, 2006, p. 25). 

 

3.2 E-gov introdução 

O governo eletrônico muitas vezes é associado ao uso de TIC, pelo poder público, 

pois em alguns casos está ligada à modernização da administração pública, 

garantindo a eficiência nos processos administrativos e operacionais do governo. 

Em outro contexto, está associado ao uso da internet no setor público, para 

garantir a prestação de serviços públicos eletrônicos. Exemplificado pela figura 

abaixo: 

 
Figura 1:  Dimensões do governo eletrônico 

Fonte: CUNHA, (2009) 

 

Nesse caso, os serviços de e-gov, são definidos pelo conjunto: e-Administração, 

e-Serviços, e-Democracia, porém Cunha (2009), afirma que essa divisão é apenas 

conceitual, tendo em vista que na prática as ações do governo eletrônico podem 

e geralmente estão contidas em mais de uma dessas dimensões.  

Do ponto de vista de (REZENDE, 2015), o e-gov deve garantir aos cidadãos acesso 

aos serviços e às informações da Administração Pública pelos meios eletrônicos 

é o que abordam os e-Serviços Públicos.  

Por outro lado, Podem ser observado através dos portais web de alguns órgãos 

governamentais, onde são disponibilizados diversos serviços online como 

(emissão de taxas, transparência com verbas públicas, dentre outros serviços). A 

disponibilização desses e-Serviços também estão disponíveis em outras 

plataformas de TICs, como: telefonia fixa, SAC e TV Digital. (REZENDE, 2015). 
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Apesar de, no Brasil, o termo e-gov ser relativamente novo, o assunto Governo 

eletrônico tem sido muito debatido em fóruns e congressos. Partindo desse 

pressuposto, iremos analisar qual a relação do e-gov com o desenvolvimento 

Regional. Santinha e Marques 2006 reafirmam que: 

A preocupação crescente a respeito dos efeitos do rápido 

desenvolvimento das TIC e da sua crescente integração no 

quotidiano dos cidadãos e das organizações tem fomentado 

amplamente o debate nos meios científicos e políticos no que 

respeita à relação TIC/Desenvolvimento Regional. (SANTINHA e 

MARQUES,  2006). 

Observa-se que de forma direta, o acesso as TIC e consequentemente e-gov, são 

fatores que contribuem para o desenvolvimento Regional. Assim, é mais rápido a 

integração no dia a dia do cidadão e das organizações. 

 

3.3 Acesso as TIC 

As TIC nas últimas décadas influenciaram diretamente o acesso aos novos meios 

de tecnologia, em diversas áreas do conhecimento, funcionando como um motor 

propulsor da sociedade, garantindo um novo estágio de desenvolvimento dessas 

sociedades.  

Tal mudança, provocou uma transformação no padrão de comportamento da 

sociedade através do uso de TICs no seu cotidiano, deixando de lado a distância 

física como uma barreira, onde qualquer pessoa ou organização possam interagir 

entre elas, obtendo e trocando informações entre si. Que segundo SANTINHA e 

MARQUES (2006): 

Embora as TICs permitam reduzir o atrito da distância para os contatos entre 

pessoas (os contatos mediados por TIC são de certa forma semelhantes mas 

não substitutos perfeitos da comunicação que decorre da interação 

presencial) e diminuir a complexidade do tratamento e troca de informação, 

o seu desenvolvimento poderá ocasionar efeitos opostos àqueles que a 

perspectiva optimista prevê. 

 

De certo, as TIC criaram nos setores governamentais, um novo padrão 

denominado e-gov ou governo eletrônico, caracterizado pela inserção de meios 

tecnológicos, que garantem o acesso a essas informações ao público externo: 

usuários comuns, empresas, fornecedores e demais setores do governo. 

Desse modo, o acesso a essas novas tecnologias permitiu que às pessoas 

rompessem as barreiras de distância, permitindo que em casa ou em uma lan 
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house, elas pudessem ter acesso às informações em qualquer lugar e em qualquer 

hora, pois não necessitaria ter que se deslocar. Gerando um novo conceito, 

conhecido como ciberespaço que como explica (NEIVA, 1996): 

Um novo modelo de relação entre máquina e homem. Desse 

modo, são grandes os benefícios da utilização das novas TIC. Por 

meio dos computadores e dos outros modernos meios de 

comunicação o individuo realiza a transmissão de dados, sons, 

imagens, conhece as outras culturas e encontra mecanismos que 

facilitam a reorganização da forma produtiva de trabalho. “O que 

passa a predominar não é mais a criação dos objetos, mas a sua 

substituição por mensagens que circulam, poderosamente, pelas 

internet” (NEIVA 1996, p. 94).  

 

De forma geral, a informatização do setor público se deu através da construção 

de portais do governo, onde são disponibilizados: seu propósito, ações 

realizadas, transparência na gestão dos recursos públicos.  

Em conformidade com (PINHO,2008), a tecnologia existe para garantir a 

viabilidade dos objetivos citados acima, quando analisado o contexto 

governamental/politico, o caminho para alcançar esses objetivos ficam bem mais 

complexos, visto que a transparência dos processos do Governo, dependem de 

todo um contexto histórico, influenciado diretamente por forças políticas 

existentes na sociedade, não ficando simplesmente restrito a questões de 

tecnologia da informação, a implementação do governo eletrônico em 

determinado município. 

 

3.3.1 TIC na Administração Pública 

 

As TIC vêm ganhando cada vez mais destaque, sendo aplicada em larga escala 

em diversas áreas do conhecimento, inclusive pelas esferas governamentais. 

Conforme SANTOS e BERNARDES (2012), dentro desse contexto surge dois 

movimentos: O primeiro denominado, a Nova Gestão Pública (NGP), que teve 

origem em decorrência da necessidade de um governo mais “enxuto”, afetado 

diretamente pela crise fiscal de diversas economias no mundo, no início da 

década de 1970. 

O segundo movimento, relativamente recente, o Novo Serviço Público (NSP), vem 

sendo muito utilizado pelas instituições governamentais, possibilitando relativas 

mudanças no relacionamento Cidadão X Governo.  A NGP teve início, no começo 
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da década de 90, sendo definida como um movimento que pretendia reformar o 

setor público, tendo como suporte os princípios gerenciais, voltados para 

otimização da eficiência, foco em resultados e princípios de governança guiando 

à gestão pública nas práticas de mercado. 

Com o objetivo de reduzir gastos e combater à corrupção, inicialmente, o foco da 

NGP era equiparar a administração do setor público com a eficiência de alguns 

setores privados, procurando modernizar suas estruturas administrativas através 

da otimização dos seus serviços internos. A utilização dessas regras obrigaram os 

governos a utilizarem TICs, para melhorar a implementação delas, daí surge um 

novo conceito governo eletrônico (e-gov), que de forma direta impulsionou a 

operacionalização e a automação dos processos da Administração Publica 

almejada pela NGP. 

Na literatura, é possível encontrar diversas definições de e-gov. De acordo com 

DIAS e REINHARD (2008), classifica o uso das TICs pela administração pública em 

dois grupos: um grupo mais restrito e outro mais amplo. O grupo mais restrito 

tem seu enfoque na modernização das atividades administrativas através do uso 

de TICs, já o grupo mais amplo, utilizam essas ferramentas para melhorar a 

eficácias das instituições públicas envolvidas e maior participação popular. 

Diante dessas classificações de DIAS e REINHARD (2008), e comum na literatura 

detectarem divergências conceituais entre os termos: e-gov, governança 

eletrônica e democracia eletrônica, em alguns casos considerando-os como 

sinônimos, e outras ocasiões são consideradas componentes de um mesmo 

conjunto. Essa heterogeneidade conceitual prejudica em alguns casos a 

compreensão da temática, visto que no debate teórico é preciso que tenham 

definições claras. 

No contexto brasileiro, quando o e-gov surgiu, foi projetado para atender as 

necessidades daquela época, alcançando a eficácia do governo através da 

melhoria dos processos internos e da qualidade da prestação dos serviços 

públicos. Havendo uma distinção entre a política e a entrega desses serviços. 

Em seu livro (LENIHAN, 2002) afirma que: 

“A separação de políticas e operações permitiu que os novos governos 

experimentassem novas formas de prestação de serviços, incluindo 

privatização, contratação e público-privado parcerias, embora 

mantendo que a função central do governo (ou seja, a formulação de 

políticas) permaneceu solidamente nas mãos do governo)” (LENIHAN, 

2002). 

 



 

 
712 

Observa-se no contexto descrito acima, à medida que a população atinge um 

determinado nível de maturidade civil, consequentemente acabam por se 

interessar as questões relacionadas às políticas públicas, permitindo que eles se 

tornem formadores de opinião, participando dos processos democráticos. 

É a partir desse contexto, que surge a democracia eletrônica, conhecida como 

propostas que envolvem o uso de TIC no aumento da participação popular frente 

aos processos democráticos (GRÖNLUND, 2002). Para Watson et al. (1999), a 

democracia eletrônica deve garantir a disponibilização das informações políticas 

e governamentais, para os cidadãos, assegurando a melhoria desses processos.  

Já a implementação da democracia eletrônica, requer um planejamento amplo e 

específico, para ensinar os cidadãos como utiliza-la, Watson e Mundy (2001), 

explica que rápida inserção do uso de TIC pela população, acabou por deixar uma 

lacuna entre a teoria e a prática do e-gov, com isso, relacionado à democracia 

eletrônica. A maioria dos projetos ainda é focada no uso e eficiência das TICs, 

deixando de lado o capital social amparado pela democracia eletrônica. 

A partir das definições de BARBOSA (2007), concluímos que e-gov, e-democracia 

e e-governança são sinônimos no contexto de administração pública, 

estabelecendo conceitos econômicos através da modernização dessas 

administrações, possibilitando com a valorização do cidadão, utilizando um 

espaço democrático. 

 

4 aspectos gerais da cidade de Teresina 

 

Teresina é uma cidade que nasceu planejada e desenvolveu-se em pleno vale do 

rio Parnaíba (rio principal). Para se tornar a nova sede do poder político e 

administrativo do Estado do Piauí, teve que substituir a antiga capital Oeiras. Os 

motivos que levaram à transferência para uma capital nova envolvem aspectos 

como a localização que era bem no interior do sertão, dificuldades de locomoção 

no uso de transportes e a comunicação.  

A antiga primeira capital Oeiras, não se adequava aos padrões no quesito 

modernidade, que era um dos objetivos a ser alcançado com a mudança para 

Teresina. Consolidada essa etapa de transferência, surgia uma nova capital com 

ares de modernidade com ruas e construções planejadas. Em relação às outras 

capitais da região Nordeste, é a única que não fica no litoral. A pedra fundamental 

da construção de Teresina ocorreu no dia 16 de agosto de 1852, uma capital bem 

recente em relação às demais do Brasil. 
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A cidade de Teresina tem uma posição geográfica que a torna importante quando 

se refere ao entroncamento rodoviário, isso quer dizer que possui a melhor 

distância rodoviária com todas as capitais da região Nordeste, um ganho para as 

atividades econômicas. Com o passar dos anos, Teresina foi crescendo e se 

desenvolvendo, principalmente nas diversidades econômicas. Tornou-se um 

grande centro de prestação de serviços, com um variado comércio servindo de 

referência para toda região, como também prestação de serviços diversos na área 

da saúde, principalmente hospitais, clínicas, ambulatórios, farmácias, etc. 

Destaca-se também na rede de ensino com escolas com bom preparo técnico e 

de nível universitário. A medicina atrai pacientes de vários estados. Possui ainda 

eventos culturais e esportivos, congressos, indústria têxtil e parques naturais para 

passeios. 

A capital do Piauí possui uma população em torno de 850. 198 habitantes, 

conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). 

Destaca-se como sendo a 21ª maior cidade do Brasil, também é a 7ª capital mais 

populosa, vindo a ser 7ª capital mais rica da região Nordeste. Teresina foi 

construída entre dois rios: o Parnaíba e o Poti, os dois mais importantes. 

Apresenta ainda uma extensão territorial com 1.755.698 km. (IBGE, 2017). 

  

4.1 E-gov em Teresina 

No estado do Piauí, a Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI), 

passou a ser executada a partir pelo Decreto nº 15.188, de 22 de maio de 2013 e 

consequentemente na capital Teresina, a LAI foi regulamentada por meio do 

Decreto nº 14.605 de 12 de dezembro de 2014, com isso, algumas secretarias 

vinculadas á prefeitura, destacamos as principais:  

• ARSETE – (Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de 

Teresina); 

• PRODATER – (Empresa Teresinense de Processamento de Dados); 

• FMS – (Fundação Municipal de Saúde); 

• PGM – (Procuradoria Geral do Município); 

• SEMDUH – (Secretária de Desenvolvimento Urbano); 

• SEMEC – (Secretária Municipal de Educação); 

• SEMPLAN – (Secretária Municipal de Planejamento); 

• STRANS – (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito); 
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Essas secretarias a partir do decreto nº 14.605 de 12 de dezembro de 2014, 

passaram a disponibilizar informações eletrônicas em subdomínios do website da 

prefeitura de Teresina. Essas informações algumas são vinculadas ao portal da 

transparência do município de Teresina, como despesas relacionadas: Servidores, 

Licitações, Contratos. 

No caso da população, se necessário também pode solicitar via e-sic disponível 

no link http://acessoainformacao.pi.gov.br/sigep/. Informações dessas secretarias e 

outros órgãos municipais e estaduais situados em Teresina. Segundo dados 

disponíveis no próprio e-sic cerca de 95.2% (1319 pedidos) de informações foram 

respondidos e apenas 4,8% (67 pedidos) não foram respondidos ou ainda estão 

aguardando na fila de espera.  

Figura 02: Estatística solicitações usuários. 

 

No munícipe de Teresina, são disponibilizados além das secretarias vinculadas as 

prefeituras, diversos outros serviços de E-gov como: portal da transparência de 

Teresina, um dos principais portais de e-gov do munícipe de Teresina, onde estão 

disponíveis informações como remuneração dos servidores, despesas com gastos 

do estado: Obras, licitações, contratos. Possuem também abas destinadas à Fale 

conosco via SAC, acesso a informações de outros setores dentre outras 

informações, como podemos verificar na figura abaixo. 

http://acessoainformacao.pi.gov.br/sigep/
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Figura 03: Portal da transparência Prefeitura de Teresina 

 

DOMWEB: Diário Oficial do Munícipio de Teresina. É mantido e administrado pela 

prefeitura de Teresina com o objetivo de publicar atos oficiais da administração 

publica, legislativa, executiva e judiciaria, através do endereço eletrônico: 

www.dom.teresina.pi.gov.br/ 

E-SIC: (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) permite que 

qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação 

para órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Piauí. Por meio do 

sistema, além de fazer o pedido, é possível acompanhar o prazo pelo número de 

protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por e-mail; entrar com 

recursos, apresentar reclamações e consultar as respostas recebidas. Apesar de 

ser um sistema do governo do estado, pode ser solicitado via E-sic informações 

relativas a órgãos da prefeitura de Teresina. Disponível através do endereço 

eletrônico www.acessoainformacao.pi.gov.br/sigep (E-SIC,2018) 

E-VOCÊ Teresina: É um canal da Prefeitura abre com a população, no qual pode 

ser apontado problemas na administração pública em Teresina, seja ele de 

infraestrutura ou prestação de serviços. É um canal mais simples com uma 

usabilidade intuitiva se comparado ao portal E-Sic, facilitando à participação da 

população independente do grau de conhecimento em relação a TICs. 

NFS-e Teresina: A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. A NFS-e, implantada pela 

Secretaria Municipal de Finanças, substitui a tradicional nota impressa e garante 

http://www.dom.teresina.pi.gov.br/
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o recolhimento de impostos para a prefeitura de com o objetivo de garantir 

eletronicamente o recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, por meio do registro eletrônico das prestações de serviços sujeitas à 

tributação do ISSQN. Disponível através do endereço eletrônico: 

www.issdigitalthe.com.br/nfse. 

 Ponto eletrônico Teresina: Garantir que os servidores do município de Teresina 

possam acompanhar sua carga horária de trabalho. E justificar ausências 

mediante documentação que justifique sua falta. Disponível através do endereço 

eletrônico www.pontoeletronico.pi.gov.br/. 

 

5. Considerações Finais 
 

Como podemos observar os conceitos de e-gov, são amplamente difundidos no 

munícipio de Teresina, através de secretárias e outros serviços disponíveis 

garantindo, transparência e informações ao cidadão, conforme tabela 01 descrita 

abaixo: 

 

Serviço de e-gov em Teresina Endereço eletrônico 

DOMWEB www.dom.teresina.pi.gov.br/ 

E-SIC www.acessoainformacao.pi.gov.br/sigep 

E-VOCÊ Teresina www.teresinaevoce.teresina.pi.gov.br 

Ponto eletrônico Teresina www.pontoeletronico.pi.gov.br/ 

Portal da transparência www.transparencia.teresina.pi.gov.br 

IPTU www.iptu.teresina.pi.gov.br/dsf_iptu/ 

Consulta escala profissionais saúde www.escala.teresina.pi.gov.br/lista_doc.php 

Contracheque servidores prefeitura www.contracheque.teresina.pi.gov.br/contracheque/ 

SEMDEC – Informativo Turistas www.semdec.teresina.pi.gov.br/turismo/ 

Alvarás, Certidões e Declarações www.portal.teresina.pi.gov.br/dsf_the_portal/ 

inicial.do?evento=cookie 

Portal de compras eletrônicas e 

transparência aos processos licitatórios 

www.ecompras.teresina.pi.gov.br 

Procuradoria Geral Município www.pgm.teresina.pi.gov.br 

Ouvidoria Município www.ouvidoria.teresina.pi.gov.br 

Projetos de leis orçamentárias do 

município 

www.orcamentoparticipativo.teresina.pi.gov.br 

Tabela 01: Principais serviços de e-gov município de Teresina 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos serviços de e-gov disponibilizados pela 

prefeitura de Teresina. 

 

Os serviços disponibilizados via governo eletrônico não se esgotam, podendo ter 

uma ampla gama de aplicações, incluindo principalmente, os requisitos de 

transparência e de participação da população nas ações governamentais. Esses 

requisitos permitem acelerar a comunicação/interação, de pessoas com o 

governo, independente do grau de instrução deles. 

Partindo do pressuposto definidos por (UNESCO 2010), que leva em consideração 

que governança eletrônica inclui tanto, as atividades do e-gov e quanto 

democracia eletrônica. Os campos destacados da governança eletrônica pela 

UNESCO 2010 são as seguintes: 

e-administração pública, associada à melhoria dos processos 

governamentais e do trabalho interno do setor público com a 

utilização das TICs; 

e-serviços públicos, associados à melhoria da prestação de 

serviços ao cidadão e à criação de novos canais digitais para o 

acesso e entrega de serviços; 

e-democracia, associada ao uso das TICs para permitir maior 

participação do cidadão, mais ativa no processo de tomada de 

decisão (BARBOSA. 2007, p. 520). 

 

Podemos observar que os portais aqui listados e apresentados vinculados à 

prefeitura de Teresina, atendem aos quesitos apresentados pela UNESCO 2010:  

e-administração pública: Os serviços disponibilizados pelo município com 

objetivo de automatizar a algumas áreas tais como, educação, saúde e cultura 

disponibilizados nos sítios das secretarias municipais.  

e-serviços públicos: Os serviços públicos são um conjunto de atividades 

prestadas para a sociedade. São disponibilizados diversos serviços públicos 

como: Ouvidoria Município, sistemas de notas fiscais eletrônicas, sistema 

eletrônico do serviço de informações ao cidadão dentre outros serviços 

e-democracia: definido por (BUSQUETS, 2007), como todos os meios de 

comunicação que permitem capacitar o cidadão em seu esforço para retornar ao 

governos mais responsáveis por suas ações. Temos disponíveis em Teresina 

diversos serviços online de transparência de dados: Diário oficial do município, 

Portal da transparência, Procuradoria Geral Município. 
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Analisando os websites que disponibilizam serviços de governo eletrônico para a 

população de Teresina, observa-se que esses portais atendem aos critérios 

estabelecidos pelo UNESCO e CUNHA 2009, constata-se na pratica que esses 

portais atendem as dimensões de conteúdo e funcionalidade, no qual, o avanço 

tecnológico em Teresina automatizou diversos setores e secretárias do município 

garantindo, assim, princípios fundamentais do governo eletrônico. Observa-se 

que alguns sites carecem de melhorias nos requisitos de usabilidade, pois não 

são tão acessíveis os seus dados. Portanto, os portais municipais de Teresina, de 

modo geral possuem recursos tecnológicos e boas condições de navegação 

como: disponibilização e busca de informações. 
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Resumo: Esse trabalho trata-se de um resultado de experiência exitosa, cujo objetivo é 

descrever a experiência da produção de um aplicativo de geografia para alunos do Ensino 

Médio produzidos em um projeto financiado pela FAPEMA (Fundo de Amparo a Pesquisa 

do Estado do Maranhão). Os resultados evidenciaram que existem possiblidades 

exequíveis para se produzir aplicativo com o intuito de auxiliar os alunos do Ensino Médio 

em suas pesquisas sobre assuntos geográficos. O modelo utilizado como estratégia de 

ensino-aprendizagem permitiu aos alunos desenvolverem suas habilidades e 

competências, além da metodologia da pesquisa-ação que envolveu diretamente o 

acompanhamento do orientador, os resultados foram à produção final de um aplicativo 

em uma plataforma aberta para o uso e ajuda dos alunos do Ensino Médio em pesquisas 

sobre conteúdos da geografia escolar. 

Palavras-Chave: Aplicativo, Geografia, Ensino-aprendizagem, Pesquisa 

 

 

Abstract: This work is an account of experience in synthesis, whose objective is to 

describe the experience of the production of a geography application for high school 

students produced in a project funded by FAPEMA (Fund for Research Support of the 

State of Maranhão). The results showed that there are feasible possibilities to produce an 

application in order to assist high school students in their research on geographic issues. 

The model used as a teaching-learning strategy allowed the students to develop their 

skills and competences, as well as the action-research methodology that directly involved 

the supervision of the supervisor, the results were the final production of an application 

in an open platform for the use and help of high school students in research on contents 

of school geography. 

Keywords: Application, Geography, Teaching-learning, Research 

 

1.INTRODUÇÃO 
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Este trabalho mostra parte de um projeto de orientação com alunos no 

Ensino Médio advindos de um edital GERAÇÂO CIÊNCIA da instituição 

FAPEMA/MA que na oportunidade ocorreu em uma escola da região 

metropolitana da grande São Luís, onde foi produzido um aplicativo em uma base 

gratuita para colaboração com as pesquisas dos alunos na disciplina de geografia. 

A escolha por alunos do Ensino Médio se deu pelo fato de lecionar para essa 

modalidade da Educação Básica. 

A relevância do estudo se faz no momento em que a prática do BYOD 

(Bring Your Own Device), que traduzido significa traga o seu aparelho, o caso 

os celulares que pode ser sugerido como auxílio didático para professores dentro 

e fora das salas de aula. A educação, a escola e o ensino necessitam que seus 

professores sejam capazes de sair da “zona de conforto comum”, e se aproximem 

das novidades nesse momento de transformações de grande mote que estão 

presentes na sociedade. 

Abordamos em todo o contexto teórico desta intervenção de suma-

importância autores como Lévy (1999), Castells (2006), Moran (2013), Moura 

(2010), Prensky (2001), dentre vários outros e suas obras de alto significado para 

a educação.  

Percebemos que de forma mais intensa as pessoas estão utilizando mais 

aplicativos em seus aparelhos móveis o que facilita a vida dos usuários. Desta 

forma, enquanto educador nos perguntamos, de que maneira poderíamos 

desenvolver um aplicativo que pudesse contribuir com os alunos do ensino 

médio? A construção de um aplicativo para auxiliar os alunos do Ensino Médio 

tornou-se um objetivo central para o nosso trabalho. A metodologia utilizada 

para a realização do trabalho caracterizado como exploratória e qualitativa, em 

sua abordagem, consiste tecnicamente no envolvimento direto com a pesquisa-

ação onde a partir de um problema (pesquisa e aprendizagem) podemos intervir 

diretamente e modificar para alcançar resultados, oficinas com os alunos, 

encontros e leituras sobre o universo da tecnologia. Segundo Thiollent (2011, p. 

22): “Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel 

ativo na própria realidade dos fatos observados”. 

Esse artigo enquadra-se em na linha de tecnologias educacionais para o 

campo da geografia escolar, e de que forma elas podem contribuir para o 

desenvolvimento cognitivo do aluno.  

 

2.TECNOLOGIA MÓVEL E A GEOGRAFIA: confluências 
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A necessidade de demonstrar que as tecnologias móveis não são 

obstáculos para processo de ensino e de aprendizagem tornou-se a mola de 

propulsão da presente pesquisa, além de estar teoricamente pautada em estudos 

de nomes importantes do ensino da Geografia.  

Os PCN’s (1999, p.26) consideram que “[...] a geografia é uma área do 

conhecimento comprometida em tornar o mundo compreensível aos alunos, 

explicável e passível de transformações”. Seguramente, a intenção prioritária 

desta pesquisa está concentrada na perspectiva de propor o alcance dessa 

compreensão de forma clara e objetiva do conhecimento geográfico. 

O ensino da Geografia está alicerçado em diferentes categorias de análise, 

essas categorias sobrepostas e interdependentes acabam formando o 

conhecimento sobre o espaço geográfico que é o objeto de estudo dessa ciência. 

A escola precisa necessariamente reconhecer os saberes em forma de 

mosaico, as fronteiras difusas, que são típicas da cultura atual, a necessidade de 

um ecossistema comunicacional e informacional que possa confluir para maiores 

e melhores conhecimentos apreendidos, essa nossa fase é de aprender a 

aprender, uma educação de caráter integrada, com o uso das novas tecnologias. 

Portanto, desenvolver a pesquisa, a fim de investigar as 

potencialidades que emergem da interação existente entre o uso dos celulares 

no Ensino Médio a partir dos aplicativos, verificando as produções do 

conhecimento com o uso desse instrumento, propondo dentro de uma 

metodologia compatível, atividades viáveis para a apropriação do conhecimento, 

bem como a produção de aplicativos é de suma-importância para o aluno deixar 

de ser apenas um consumidor de tecnologia e agora se tornando um produtor 

de tecnologia. O momento de deslocar a atenção do ser consumidor 

supostamente passivo dos produtos que recebe para a criação anônima, nascida 

da/na prática do desvio no uso desses produtos. (CERTEAU, 1998), 

A revisão bibliográfica inicial do projeto de extensão foi essencial para 

o aprofundamento teórico sobre o objeto de estudo e o desenvolvimento da 

pesquisa, conforme aponta Amaral (2007): 
A pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental em todo trabalho 

científico que influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na medida 

em que der o embasamento teórico em que se baseará o trabalho. 

Consistem no levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de 

informações relacionadas à pesquisa. (AMARAL, 2007, p.01). 
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Como proposta do procedimento metodológico por se tratar de um 

caso em que irá envolver a uma pesquisa que parte das concepções teóricas-

conceituais e que vão para o campo da intervenção optou-se para este estudo a 

abordagem da pesquisa-ação, essa orientação metodológica como pesquisador, 

a produção de informações e novos conhecimentos de uso mais efetivo, das 

microssituações que envolvem o ensino e a escola bem como transformações 

mais abrangentes ganham forte destaque para o desenvolvimento do projeto 

(THIOLLENT, 2011). 

A pesquisa-ação é a metodologia que acarretará às mudanças a 

utilização dos aplicativos que serão produzidos para auxiliar os alunos o ensino 

de geografia. Por sua vez, a intervenção o pesquisador dentro de uma 

problemática de cunho social, a aprendizagem e o ensino, para a construção 

coletivamente de um novo/nova forma de saber. Além, de se reconstruir como 

docente na reflexão das ações enquanto profissional docente. 

 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Inicialmente a divulgação do projeto que seria executado na escola (na 

primeira escola que iniciei o trabalho) foi feito de forma aberta em uma reunião 

de cunho pedagógico, essa reunião teve como grupo presente, professores, 

coordenadores e demais componentes da comunidade escolar. O diretor da 

escola solicitou que o orientador do projeto fizesse uma breve apresentação oral 

sobre o mesmo. Desta forma, sem o uso de recursos midiáticos para o momento 

devido a brevidade do uso da fala, foi exposto ao corpo da comunidade escolar, 

o tema do projeto, os objetivos do projeto a maneira e critérios para a escolha 

dos bolsistas/alunos que seriam indicados para fazer parte do referido projeto.  

Logo, após apresentar o projeto para todos, foi feito a abertura do mesmo 

para todos os alunos, onde poderiam se inscrever para participação até 45 alunos 

que seriam entrevistados para compor o grupo de bolsistas. 

Iniciamos com a escolha de 45 alunos para as oficinas, destes outros 04 

alunos seriam escolhidos para a categoria de bolsistas. Foram oferecidas aos 

alunos encontros para discussão sobre o mundo da tecnologia e as oficinas de 

produção de aplicativos.  
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A figura 01 acima apresenta uma pequena compilação dos alunos que 

participaram do projeto apresentado seus trabalhos, depois das leituras sobre 

alguns artigos. Os alunos produziram conhecimento de forma cooperativa e 

colaborativa com os demais membros do grupo.  

Prontamente, todos ficaram satisfeitos pela escola ter conseguido 

aprovação com o projeto e desejando votos de otimismo sob o mesmo. 

Demos continuidade às várias etapas selecionando os bolsistas e 

preparando-os para a execução do projeto. Além de oficinas com outros alunos 

participantes, apresentação para a comunidade escolar. 

Diversas plataformas foram pesquisadas pelo orientador do projeto 

para que contribuíssem na produção e veiculação do aplicativo. Algumas das 

Imagem 01 - alunos pós-leitura de material respondendo questões do projeto 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018 
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plataformas pesquisadas: umov.me, app2sales, shoutem, aperry.io, mobile roadie, 

theappbuilder, fabricadeaplicativos e muitos outros, que fossem gratuitas e de 

fácil acesso. 

 
 

Acima os prints de imagens da internet, onde mostra algumas das 

plataformas que iniciamos com a pesquisa tanto orientador como o grupo de 

bolsistas, onde analisamos a plataforma, os formatos e outros requisitos como a 

própria forma para publicação. A maioria das plataformas que se dizem gratuitas 

não são totalmente gratuitas, ademais é importante acrescentar que a maioria 

das plataformas de aplicativos estão em inglês, o que dificultou muito a 

interpretação pelos alunos, logo, o orientador em contínuo exercício e busca de 

encontrar a plataforma ideal para a produção do aplicativo de geografia.  

Desta forma, encontrei a plataforma gratuita parcialmente chamada de 

fábrica de aplicativos, que encontra-se situada no sítio da internet: 

https://fabricadeaplicativos.com.br/, tenho a necessidade de expor também o sítio, 

pois foi a partir desse espaço virtual que os trabalhos tiveram inicio e término, 

durante muitos meses, em um movimento de ir-voltar, retornando a todo 

Imagem 02- Plataformas pesquisadas para produção do aplicativo 
Fonte: Print da internet, 2018 

https://fabricadeaplicativos.com.br/
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momento à plataforma quando achávamos que não estava muito bem, ou 

quando faltava alguma coisa.  

Abaixo imagens que mostram a tela da plataforma utilizada para a 

produção do aplicativo. 

 

 
Cerca de um mês, fiz uma análise criteriosa, como gratuidade de 

divulgação do aplicativo, geradores de qr codes, sem publicidades. Vale ressaltar, 

que as plataformas ditas livres, semi-gratuitas, não seria para programar 

aplicativos, mas para facilitar, tanto para os alunos como para o 

professor/orientador, a busca então dos melhores templates de aplicativos foi 

usado como elemento de critério. 

A plataforma Fábrica de Aplicativos na sua página inicial apenas 

apresenta as recomendações básicas, como clicar na aba menus para que se 

possa incialmente criar uma conta para produzir o aplicativo, as duas imagens 

acima mostram os primeiros passos que foram executados para conhecer por 

completo a plataforma. Apenas as primeiras impressões do aplicativo. 

Imagem 03: Plataforma Fábrica de aplicativos 
Fonte: print da internet, 2018 
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Tela inicial da Edição do aplicativo design: configurações

 
Na mesma parte que trata sobre os conteúdos temos uma que são as 

informações do aplicativo. Destas aparece o nome do app, link do app, descrição 

do app, categoria do app, subcategoria do app, são informações importantes 

para a divulgação do aplicativo. Para que fosse agilizado o processo definimos o 

nome do app, e outras informações que seriam a anexadas à sua descrição. 

Como parte deste processo de escolha o aplicativo com suas 

informações básicas ficou desta forma: 

NOME DO APP Geografando 4.0 

LINK DO APP https://app.vc/geografando4.0 

DESCRIÇÃO DO APP 
Aplicativo para facilitar ao aluno assuntos de 

geografia 

CATEGORIA DO APP Educação 

SUBCATEGORIA DO APP Projetos Educacionais 

 

 

Desta forma, as configurações são essenciais, pois é a partir dela que 

as empresas de divulgação como a play store ou apple store, irão identificar as 

Imagem 04: Plataforma Fábrica de aplicativos 
Fonte: print da internet, 2018. 

Tabela 01. Itens da tela configurações do aplicativo 
Fonte: Produzido pelo autor, 2018 

https://app.vc/geografando4.0
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diferenças do aplicativos e os seus objetivos para que os interessados possam 

fazer download do aplicativo, na tabela 01, está explícito todos os itens iniciais  

da configuração. 

 
 

Primeiramente levaram uma semana para ir manipulando pontos simples, 

observando todas as abas da plataforma, para que depois fossem anexados 

textos, imagens e vídeos no corpus do aplicativo que estava sendo produzido. 

Com o passar dos dias que utilizávamos o site, conduzíamos o 

preenchimento do nosso aplicativo, conhecendo melhor todos os ícones que 

fazem parte do quer está disponível para a produção do aplicativo. 

Como anteriormente afirmado, foram muitas idas e voltas, em um 

verdadeiro processo de investigação, mas conseguimos concretizar o que havia 

sido planejado. Vale ressaltar, que devido questões de ordem financeira, ainda 

não foi possível disponibilizar o aplicativo no play store e no apple store, que é 

onde fica armazenado o aplicativo para possa ser feito o download. 

 

Imagem 05.  Print da tela do celular com o aplicativo e do qr code para acesso 
Fonte: print da internet, 2018 
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3.1 FINALMENTE O APLICATIVO: o produto final 

Finalmente concluímos o aplicativo na plataforma que irei chamar de 

semi-gratuita, pois como antecipei, deve-se pagar planos caso o proprietário do 

aplicativo tenha interesse de divulgação na play store ou apple store. Em nosso 

caso a Fábrica de Aplicativos nos possibilitou de forma gratuita divulgar o  

aplicativo em rede, onde qualquer pessoa pode ter acesso seguindo o 

link: https://app.vc/geografando4.0  

Tela Final do aplicativo: publicação gratuita

 
 

Escolhemos o nome do aplicativo de GEOGRAFANDO 4.0, em uma 

junção entre a geografia e o ato de caminhar, decorrer, progredir, viajar, 

desenvolver, apressar, no contexto em que se dá o próprio ensino da geografia, 

o nome do aplicativo nos agradou e desta forma deixamos esse nome sugestivo. 

Desta forma, qualquer pessoa poderá ficar a vontade para apreciar o 

nosso resultado final, desde que acesse o site e o endereço 

 Imagem 06. Endereço eletrônico do aplicativo 
 Fonte: print da internet, 2018 

https://app.vc/geografando4.0
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https://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/geografando4.0.

 
As imagens acima de número 07.08 e 09, são respectivamente a tela 

do celular do proponente do projeto, no momento em que o teste era feito para 

validar o final do aplicativo, após abrir o aplicativo os ícones, abas do aplicativo, 

se abrem mostrando o que contem o aplicativo. O aplicativo é voltado para 

auxiliar os alunos em pesquisas e no aprofundamento de conteúdos da área, os 

alunos envolvidos que foram os responsáveis em sintetizar conteúdos com as 

devidas fontes que o aplicativo contém, ainda mais atividades de geografia para 

fixação e vídeos que auxiliam os alunos, são vídeos próprios e outros que estão 

disponíveis na internet no canal do Youtube.  

Importa ressaltar que a disponibilidade para baixar o aplicativo ainda 

não foi possível devido o valor, mas que estará brevemente disponível para esse 

fim. 

 

4. ENCAMINHAMENTOS FUTUROS...  

 

Trilhamos por caminhos que pensávamos incialmente que seriam 

fáceis. Contudo, não foi bem assim. Os bolsistas/alunos que participaram do 

 Imagem 07,08, 09. Tela principal no celular do aplicativo e os aspectos do aplicativo 
 Fonte: print da internet, 2018 

https://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/geografando4.0
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projeto foram os pontos de maior dificuldade para a execução do mesmo. Muitos 

prazos dados, alguns descumprimentos dos prazos, algumas chamadas de 

atenção aos bolsistas para que cumprissem a agenda. Além, da imensa 

dificuldade por conta da falta de logística que as escolas não apresentam. Seus 

laboratórios são fictícios, não existem, apenas no papel, pois sua existência de 

funcionamento real é apenas uma ficção, quando apresentam um laboratório, as 

máquinas (computadores) são de número mínimo, não funcionam, não existe 

manutenção por parte dos gestores e do estado e algo muito pior em tudo isso 

é a falta de internet. Nenhuma escola possui internet para o professor ou para o 

aluno. Essas são as imensas dificuldades que foram encontradas ao longo do 

percurso, que prefiro chamar de ‘caminhos’. Uma das nossas intenções que tinha 

sido definida desde o princípio era de levar ao conhecimento da comunidade 

científica/acadêmica todos os nossas passos através do formato de artigos 

científicos completos, relatos de experiência ou resumos expandidos.  

 O aluno do Ensino Médio precisa ter essa oportunidade de se envolver 

com a pesquisa, destarte a tecnologia é um caminho que já faz parte da vida de 

todos os alunos e agregamos, a tecnologia, novas formas de ensino e saímos da 

‘caixa preta’, a cada dia nos tronamos mais cônscios da nossa responsabilidade 

de fazer diferente e fazer melhor. 

Logo, torna-se necessário divulgar o processo do projeto, e os 

resultados finais, para que todos os interessados no campo da tecnologia na 

educação possam avaliar os benefícios advindos da execução do projeto. Com o 

aplicativo os alunos possuem uma base significante de assuntos de geografia, 

atividades, imagens e diversos vídeos de geografia, onde imbricados podem 

fundamentar pesquisas de cunho geográfico em apenas um aplicativo. 
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Resumo: Este artigo buscou analisar a produção de vídeo de curta duração como uso 

das Tecnologias da Informação (TIC) na educação subsidiada na metodologia de 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) no contexto da educação profissional. Foi feita 

uma revisão de literatura com o intuito de referenciar o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação e Educação, assim como um breve estudo sobre 

Aprendizagem Baseada em Projetos na Educação Profissional.  A pesquisa é de cunho 

qualitativo, descritivo, exploratório, documental e de campo. Foi realizada análise de 

documentos técnicos que fizeram parte do planejamento das ações do docente e dos 

alunos, entrevista com o docente in loco. A produção de vídeo foi uma estratégia 

metodológica escolhida para trabalhar o Projeto Integrador constituído como currículo 

de uma instituição de Educação Profissional que resultou em um produto, um 

documentário de 15 minutos de duração. Como resultados percebeu-se que a produção 

do vídeo encurtou a distância entre o aluno e as tecnologias que podem ser usadas como 

ferramentas pedagógicas, que o professor fundamentou sua prática na mediação e 

instigou o aluno a ser o sujeito do processo. Concluiu-se, portanto, que as TICs podem 

ser inseridas das mais variadas formas, no entanto, o direcionamento e intenção 

pedagógica do uso destes recursos é o mais importante para que a ferramenta 

tecnológica se transforme em ferramenta pedagógica. 

 

Palavras-chave: Metodologia de projetos. Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC). Educação profissional. Metodologias Ativas. Produção de video. 

 

 

Abstract: This article aimed to investigate the production of short duration videos as the 

use of Information Technologies (ICTs) in subsiated education in the methodology of 

Learning Based in Project (LBP) in the context of vocational education. A literature review 

was conducted in order to reference the use of Information and Communication 

Technologies and Education, as well as a brief study on Learning Based in Projects (LBP) 
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in the vocational education. It’s a   qualitative, descriptive, exploratory, documentary and 

field research. It was realized the analysis of technical documents that were part of the 

planning of the actions of instructor and students and interview with the instructor in 

loco. The video production was a methodological strategy chosen to work the Integrative 

Project constituted as a curriculum of a Professional Education Institution that resulted in 

a product of a 15- minute documentary. As results, it was perceived that the production 

of the video shortened the distance among the student and the technologies that can 

be used as pedagogical tools, that the teacher based his practice in mediation and 

instigated the student to be the subject of the process. Therefore, concluded that ICTS 

can be inserted in the most varied ways, however, the directing and pedagogical intent 

of the use of these resources is the most important for the technological tool to become 

in a pedagogical tool. 

  

Keywords: Project Methodologies. Information and Communication Technology (ICT). 

Vocational Education. Active Methodologies. Video production. 

1 INTRODUÇÃO  

 

A presença das tecnologias digitais ganhou um espaço enorme na vida 

contemporânea. Com o surgimento do computador em suas variadas formas e 

acessibilidade maior pelo uso dos celulares, muitas atividades foram se 

modificando e se ressignificando. No âmbito pedagógico, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) foram sendo inseridas, o que demandou o 

estudo de novos campos. 

 
Com as tecnologias atuais, a escola pode transformar-se em um 

conjunto de espaços ricos de aprendizagens significativas, presenciais e 

digitais, que motivem os alunos a aprender ativamente, a pesquisar o 

tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas e interagir 

(MORAN, 2013, p. 31). 

 

Dentre muitas possibilidades de inserção da tecnologia, o vídeo tem sido um 

recurso muito utilizado. É uma ótima ferramenta para contextualização de 

conhecimentos e fatos, para motivar e sensibilizar os alunos, como também 

usado para web aulas. No entanto, a produção do vídeo como recurso de ensino 

e aprendizagem, na era de Youtubers e Influenciadores Digitais, tem sido 

subutilizada, pouquíssimas são as práticas de produção de vídeo em meio 

pedagógico na educação básica, salvo em cursos que tenham como objeto de 

conhecimento o audiovisual. Como diz Moran (2013, p. 47) “[...] a escola ainda 
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não acordou para a importância do incentivo ao vídeo, tanto institucional como 

didático”. 

Em pesquisas é fácil achar relatos de experiências com a produção de vídeo, no 

entanto a produção cientifica se concentra mais em cursos de graduação, e 

pouquíssimos em educação profissional, sendo achado relatos de curso de Nível 

Técnico. A exemplo, Falcão & Campomar (2018) Aprendizagem Ativa: Relato de 

Experiência de Produção de Vídeos por Alunos de Marketing, onde é relatada 

uma experiência utilizando a criação e produção de vídeos pelos alunos de 

graduação em administração. Pereira (2018b), apresenta a sua experiência com o 

grupo de produção de vídeo estudantil (GP2VE) na Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), que estuda e produz sobre vídeos estudantis feito por professores 

e alunos na educação básica. 

Desta forma se faz de suma importância investigar e aprofundar estudos que 

tenham como problema as tecnologias na educação como parte da metodologia 

de ensino e suas aplicabilidades, e contribua para a visibilidade do tema. Neste 

trabalho pretende-se aprofundar os estudos no uso das TICs, analisando a 

produção de vídeo de curta duração associada a metodologias ativas de ensino 

e aprendizagem, especificamente a aprendizagem baseada em projetos. 
A escola tem hoje a possibilidade de não ser apenas reprodutora e/ou 

consumidora de imagens. A ela cabe estimular o aluno a criar e buscar 

novos conhecimentos, apropriando-se deles com e através das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Os programas de 

inserção das novas tecnologias nas escolas ficam, na maioria das vezes, 

focados apenas em computadores, deixando de lado outras tecnologias 

que podem, também, contribuir para a alfabetização tecnológica – 

como filmadoras e máquinas fotográficas, cujos recursos apontam para 

uma nova alfabetização, a alfabetização audiovisual (PEREIRA, 2018a, p. 

3). 

 

A pesquisa foi realizada diante da produção de um vídeo de curta duração com 

características de documentário de uma turma do curso Assistente Administrativo 

de uma Instituição de Educação Profissional que trabalha com a metodologia de 

projetos. O tema abordado foi: As condições de trabalho e formação precárias de 

vendedores ambulantes do centro da cidade de São Luís. 

Primeiramente no artigo é feita uma análise teórica sobre as TICs e a educação, 

sobre a aprendizagem baseada em projetos contextualizando com a modalidade 

de Educação Profissional; após, são apresentados os resultados obtidos através 

de pesquisa documental e entrevista, na qual analisam-se as etapas da produção 
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do vídeo, e como se posicionaram professores e alunos para que o projeto fosse 

efetivado. 

2 PRODUÇÃO DE VÍDEOS COMO FERRAMENTA TECNOLÓGICA E 

PEDAGÓGICA 

 

Nas próximas sessões serão trabalhados os conhecimentos teóricos, na qual se 

explicita o pensamento de Dewey, Kilpatrick, Moran e Antunes, para com o uso 

das TICs na educação associando ao uso do vídeo, e a metodologia de 

aprendizagem baseada em projetos educativos, tomando o contexto da 

educação profissional. 

 

2.1 Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação 

 

A presença da informática e de recursos tecnológicos nas escolas hoje é muito 

mais intensa. A história da informatização das escolas, principalmente públicas, 

tem passado por programas característicos de governo como políticas públicas 

para que este acesso seja garantido. Como exemplo dos primeiros programas do 

Governo Federal tem-se o PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional) em 1997, TV Escola em 2001, TELECURSO em 2000 e UNIREDE 200º, 

o mais atual é o Programa de Inovação Educação Conectada (Decreto no 9.204, 

de 23 de novembro de 2017). 

Segundo o Censo de 2018, a disponibilidade de recursos tecnológicos 

(laboratório de informática, internet e internet banda larga) nas escolas de ensino 

médio é maior do que no ensino fundamental, são encontrados em 64% ou mais 

das escolas em todas as dependências administrativas (BRASIL, 2019, p. 56). No 

entanto o uso de recursos tecnológicos no ambiente educacional não se basta 

por si só. Apenas a presença de computadores, laboratórios de inovação, internet, 

lousas digitais, não faz que o ensino seja inovador. Para tanto a atuação do 

professor é o grande diferencial para que o ensino inovador se concretize. O 

professor então tem que deixar de ser transmissor de conhecimento para ser 

mediador, e o aluno deixar de ser o receptor para ser o construtor do seu 

conhecimento.  

 
As tecnologias estão cada vez mais próximas do professor e do aluno, 

em qualquer momento; são mais ricas, complexas, atraentes. Exigem 

um profissional mais interessante que elas, mais competente que elas. 

Caso contrário, os alunos sempre encontrarão uma forma de lhe dar as 
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costas e de considerar o papel desse professor irrelevante, o que é 

muito triste e, infelizmente, costuma acontecer com frequência. 

(MORAN, 2013, p. 56). 

 

As tecnologias na educação, portanto são ferramentas que auxiliam a prática do 

professor, que quando usadas de forma efetiva, com conhecimento e intenção 

pedagógica tornam o processo de ensino aprendizagem criativo, dinâmico, e por 

consequência mais atrativo, desperta o interesse dos alunos e do professor, no 

sentido de refletir sobre sua prática e inovar. Seu uso passa por algumas questões 

como nos explica Moran: 

 
O domínio pedagógico das tecnologias na escola é complexo e 

demorado. Os educadores costumam começar utilizando-as para 

melhorar o desempenho dentro dos padrões existentes. [...] Não basta 

ter acesso à tecnologia para ter o domínio pedagógico. Há um tempo 

grande entre conhecer, utilizar e modificar processos. (MORAN, 2012, 

p. 90). 

 

São, portanto, diversas as ferramentas que podem ser usadas, dentre elas a 

produção de vídeo como ferramenta pedagógica e inserção da tecnologia. O 

vídeo conforme identifica Moran (2013), pode ser usado:  para motivar e 

sensibilizar os alunos; para ilustrar, cantar, mostrar e tornar próximos temas 

complicados; como vídeo ou webaulas; e por fim como produção de histórias. 

Hoje com a acessibilidade da internet através de dispositivos móveis, a produção 

e o compartilhamento de vídeo tornou-se mais fácil, rápido e divertido. 

O vídeo agrega diferentes linguagens e isso instiga diferentes aprendizagens 

“televisão, cinema e vídeo são sensoriais, visuais, linguagem falada, linguagem 

musical e escrita” Moran (2013, p. 54). Em um contexto educativo o vídeo como 

produto final, os seus acertos e defeitos técnicos não são os mais importantes, 

salvo em contextos de curso de cinema ou afins, o mais importante é o processo, 

a experiência, a construção. 

 

2.2 Aprendizagem Baseada em Projetos na Educação Profissional 

 

A concepção de Pedagogia de Projetos tem o seu surgimento com as ideias de 

John Dewey e William Kilpatrick, os precursores da Pedagogia Ativa. Outros 

teóricos como os franceses Ovide Decroly e Celestin Freinet, além de Maria 

Montessori, na Itália também tiveram pesquisas e estudos relacionados a esta 
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área e contribuíram para a disseminação e avanço da proposta dos Projetos 

Pedagógicos.    

Na concepção de Dewey (1978, p. 34) de “[...] aprender para a vida significa que 

a pessoa não somente poderá agir, mas agirá do novo modo aprendido, assim 

que a ocasião que exija este saber apareça”. Portanto, a experiência educativa 

defendida por Dewey não é uma mera sucessão de acontecimentos, é uma 

experiência reflexiva. O conceito de educação deste filósofo nos esclarece o papel 

da experiência: “O processo de reconstrução e reorganização da experiência, pelo 

qual lhe percebemos mais agudamente o sentido, e com isso nos habilitamos a 

melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras” (DEWEY, 1978, p.8). 

Dessa maneira, o movimento de reconstrução dos significados das experiências 

irá levar a construção do conhecimento que por consequência fará com que as 

experiências futuras sejam encaradas com mais segurança e direcionadas da 

maneira correta. Ou seja, a educação vem concomitantemente às experiências 

vividas. 

A escola ativa propõe uma inversão na centralidade do processo ensino-

aprendizagem, em que os interesses e anseios dos alunos e ainda sua forma de 

aprender tornam-se o centro do processo.  Por essa via, as metodologias de 

ensino e aprendizagem devem estar pautadas na prática docente que coloque o 

aluno neste papel. 
Entende-se por Metodologias Ativas de Aprendizagem um conjunto de 

procedimentos didáticos centrados no aluno, expressos pelos métodos 

e técnicas de ensino com forte caráter colaborativo e participativo, 

tendo docente como mediador, de forma a alcançar os objetivos de 

ensino e a propiciar experiências de aprendizagem significativas 

(SENAC, 2018, p. 9). 

 

Fica claro que é um processo que não se dá em contextos de assimilação e 

reprodução de conteúdo, já que requer também uma sociedade ou grupos sociais 

que não concordem com este tipo de prática. A reconstrução do conhecimento, 

nestes moldes, requer um contexto que aceite a constante renovação, sendo, 

portanto, necessária uma sociedade democrática e um contexto que aceite este 

dinamismo. 

Na Educação Profissional temos o seguinte contexto: 
No contexto da educação profissional, no fim da década de 1990, o 

tema das metodologias ativas ganha força nas discussões sobre a 

aprendizagem orientada para o desenvolvimento de competências e a 

necessidade de reposicionamento dos currículos. Nos Referenciais 
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Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico, no 

capítulo Abordagem Metodológica para o Desenvolvimento de 

Competências (SENAC, 2018, p. 9). 

 

A Aprendizagem Baseada em Projetos traz como concepção estas explicitadas até 

aqui. Para Kilpatrick (1967), conforme citado por SENAC (2018, p. 9) quatro 

características são essenciais para que se trabalhe com projetos efetivamente: 
 

I) a proposição de atividades motivadas por meio de uma consequente 

intenção; II) a elaboração de um plano de trabalho construído 

coletivamente; III) a possibilidade de usar diversas formas de ensino 

para a resolução dos desafios, e; IV) o desenvolvimento das ações em 

um ambiente natural, realizadas completamente pelos alunos, de forma 

a permitir exercitar virtudes ligadas à liberdade e essenciais à 

manutenção e ao desenvolvimento da democracia. 

 

Na educação profissional, os projetos têm sido utilizados em larga escala, por 

vezes é utilizada por vontade de alguns professores e por vezes se faz uso por 

conta do currículo, os projetos integradores estão inseridos neste último caso. 

Tanto a educação profissional quanto a educação superior os utilizam nesta 

nomenclatura. Estes projetos devem, portanto, integrar as competências, as 

disciplinas e/ou outra denominação que a instituição de ensino utilize, tem carga 

horária determinada, e as atividades devem envolver todos. Desta forma, 

experiências práticas devem ser priorizadas para que a lacuna entre teoria e 

prática, mas especificamente sala de aula e mundo do trabalho se comuniquem 

de forma direta. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS DA PESQUISA 

 

3.1 Campo de pesquisa 

A produção do vídeo se deu pela ideia e principalmente inquietação de um grupo 

de alunos e uma professora de uma turma específica do curso de qualificação 

Assistente Administrativo. A turma era formada por 22 alunos, sendo 16 mulheres 

e 6 homens, cuja faixa etária variava de 19 a 64 anos, a formação, no entanto, era 

ensino médio para todos. A instrutora era formada em Administração de 

Empresas e com experiência na metodologia de projetos da instituição ofertante 

do curso. Como força de currículo, a instituição de educação profissional desta 

turma tem a unidade curricular Projeto Integrador. Esta unidade propõe que 
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sejam articuladas as competências desenvolvidas durante o curso, para tanto, 

alunos e equipe pedagógica devem discutir e concordar em trabalhar um tema 

gerador e resolução de desafios relacionados à ocupação. 

A instituição de ensino trabalha com metodologia do desenvolvimento de 

competências, possui estrutura de plano de cursos unificados nacionalmente, 

mas que incentiva a contextualização do desenvolvimento das atividades com a 

sociedade local. 

Neste sentido a turma decidiu estudar sobre a situação dos vendedores 

ambulantes que estão localizados no bairro Centro, cidade de São Luís. Em 

virtude de obras de requalificação a situação dos ambulantes ficou muito mais 

evidente aos olhos da sociedade do que antes. Hoje vê-se um aglomerado de 

barracas e pessoas, sem espaço para um comércio de qualidade e confortável, 

tanto para os trabalhadores, quanto para os clientes. 

 

3.2 Definição dos instrumentos de coleta de dados 

Os instrumentos de pesquisa são utilizados com o objetivo do levantamento de 

dados em busca dos resultados. A escolha dos instrumentos não se dá de forma 

aleatória, o tipo, o tempo disponível, os sujeitos da pesquisa são alguns critérios 

que devem ser levados em consideração na escolha do instrumento adequado. 

Para esta pesquisa, a análise de documentos que subsidiaram o planejamento da 

produção do vídeo se mostrou uma importante fonte de dados, em que foi 

encontrado o plano de ação do projeto contendo as atividades que deveriam ser 

realizadas, quem eram os responsáveis pelas atividades e os prazos estabelecidos. 

O pré roteiro e roteiro do vídeo também foram analisados, e serviram de fonte 

de dados. E a entrevista com a docente responsável pelo projeto, esclareceu os 

papéis de cada sujeito nas etapas de planejamento e realização das atividades, 

da produção à apresentação do vídeo, esclareceu como foi o contato dos alunos 

com as tecnologias que foram necessárias para a produção do vídeo, e ainda sua 

atuação enquanto mediadora do processo. 

A entrevista teve caráter padronizada ou estruturada segundo Marconi e Lakatos 

(2007) em que as perguntas foram pré estabelecidas para uma pessoa 

selecionada; focalizada segundo a classificação de Gil (2011), as perguntas 

giraram em torno de tema especifico, o uso das TICs na produção do vídeo e a 

utilização da metodologia de projetos como pano de fundo para o 

desenvolvimento desta aprendizagem. 
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A pesquisa foi realizada conforme os preceitos da pesquisa qualitativa. Os 

instrumentos de coleta de dados foram a entrevista com a docente responsável 

pelo projeto e seu planejamento pedagógico, e análise dos documentos 

elaborados pelos alunos em relação a produção do vídeo: pré roteiro e roteiro de 

entrevistas, e ainda divisão das atividades. 

4 Resultados e discussão 

 

Conforme levantamento dos dados, o primeiro passo foi a escolha do tema a ser 

estudado para a realização do projeto. Segundo a docente, para que isto aconteça 

a proposta deve ser bem esclarecida para o grupo. Portanto houve um momento 

de discussão, em que os alunos foram instigados através da explicação do que é 

o Projeto Integrador, quais seus objetivos e a forma de avaliação. Houve ampla 

discussão e por fim, assim decidiram o tema gerador e justificativa, colocado no 

quadro 1 a seguir:  
Quadro 1 – Tema gerador e Justificativa do Projeto 

DESCRIÇÃO DO TEMA GERADOR:  No contexto, o objetivo da apresentação 

foi apresentar solução da problemática precarização dos serviços dos 

vendedores ambulante após a pesquisa de campo realizada no comércio 

informal do centro, com entrevistas com os vendedores ambulantes, 

presidente da associação e presidente do sindicato dos vendedores 

ambulante de São Luís – MA 

 

JUSTIFICATIVA: Após abordagens em sala de aula e observações, surgiu a 

necessidade de fazer uma pesquisa para entender quais 

as principais problemáticas existentes dentro do comércio 

informal/vendedores ambulantes de São Luís - MA. Após, identificar ao 

problemática da falta de estrutura física/ precarização dos serviços, a turma 

decidiu fazer um DOCUMENTÁRIO relatando esse fato à sociedade.  
Fonte: Documento de planejamento elaborado pela docente 

A metodologia trabalhada e mostrada acima está em conformidade com os 

projetos pedagógicos segundo Antunes (2012, p. 15) que diz que estes são “[...] 

uma pesquisa ou uma investigação, mas desenvolvida em profundidade sobre 

um tema ou um tópico que se acredita interessante conhecer.”. O autor destaca 

as palavras pesquisa, investigação e em profundidade, entende-se então que 

trabalhar com projetos vai além de procurar por respostas de uma determinada 

pergunta e tê-la como o produto final. Pretende-se a investigação em 
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profundidade, ir atrás dos diversos significados e facetas que compõem um 

problema. 

Desta forma, “o Projeto Integrador que apresenta uma proposta de intervenção 

no contexto social e das organizações tem o potencial de responder a problemas 

reais, nos quais os alunos podem assumir o papel principal” (SENAC, 2015, p. 33). 

Como já dito anteriormente, a efetivação de um projeto segundo Kilpatrick (1967) 

se dá primeiramente pela proposição de atividades motivadas por meio de uma 

consequente intenção.  Assim, a intenção da turma ficou clara, que era apresentar 

uma situação problema e apresentar solução para esta problemática, buscando 

mostrar aos órgãos competentes e à sociedade através da produção de vídeo. 

Após a validação do tema gerador e da justificativa, o próximo passo foi elaborar 

as próximas etapas, assim foi escrito o plano de ação do projeto, descrito de 

forma sucinta no quadro 2 abaixo. 
Quadro 2 – Etapas do Projeto 

Atividades Responsáveis 

Pesquisa: ampla pesquisa sobre comércio informal Professor e aluno 

Visita ao local da locação para mobilizar o público 

alvo 

Professor e aluno 

Fazer uma sequência de relatos: como começar a 

história? Qual a pergunta Central? Quais são os 

personagens envolvidos? Como terminar?  

Equipe de alunos 1 

Fazer um resumo das pré-entrevistas com os 

possíveis personagens.  

Equipe de alunos 2 

Exemplos de materiais de arquivo (fotos de matérias 

de jornais, fotos e vídeos). 

Equipe de alunos 3 

Por fim, definir como será contada a história?  

OBS: Podemos pegar como referência o Doc. 

CAPACETES BRANCOS 

Equipe de alunos 4 

Equipe de filmagem Equipe de alunos 5 

Parceria com dois 

voluntários 

Edição das imagens 1 aluno 

Parceria com dois 

voluntários 

Apresentação do documentário para o público Professor e turma 

FONTE: O autor 
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As atividades foram elaboradas em conjunto como forma de plano de ação, com 

prazos a serem cumpridos por seus respectivos responsáveis. Em seguida foram 

realizadas visitas prévias aos locais para analisar o cenário, construir as cenas, e 

ainda conhecer e conquistar pessoas para participarem nas entrevistas do vídeo. 

Para a filmagem foram realizadas 4 visitas posteriores, e as imagens gravadas 

assim como as entrevistas. Tanto a filmagem quanto a edição do vídeo contaram 

com a participação de voluntários profissionais da área audiovisual, por conta do 

uso dos equipamentos, pois segundo a docente não haveria tempo hábil para 

que os alunos se aprofundassem no uso dos equipamentos, apesar da instituição 

dispor dos equipamentos. 

Conforme o levantamento de dados através da entrevista, quando questionada 

sobre o papel que desempenhou nas atividades enquanto mediadora, a docente 

relatou que "Orientei os alunos na execução da atividade, observando as atitudes 

de cada participante durante o desenvolvimento das atividades, além de estar 

presente em todas as etapas, de planejamento e filmagens, incentivei para que 

fizessem a entrevista não apenas com as pessoas que teriam suas entrevistas 

gravadas, para que a problemática fosse entendida com mais fundamentos. 

Também busquei parceiros para o trabalho de filmagem e edição de imagem, 

uma vez que apenas um aluno tinha o conhecimento técnico". Logo percebe-se 

que a docente não tomou o papel de detentora do conhecimento, trabalhou a 

autonomia dos alunos e colaborou na resolução de problemáticas. Segundo a 

literatura o papel do docente na execução do projeto é: 
Seu papel é orientar e acompanhar a concepção, o desenvolvimento, a 

avaliação e a apresentação dos resultados do projeto e de seus 

impactos organizacionais e sociais. Para tanto, é necessário que o 

docente estabeleça uma relação de constante diálogo e escuta ativa 

junto à equipe pedagógica e aos alunos, de forma a propiciar um 

ambiente democrático, no qual diferentes pontos de vista confluam 

para a execução de atividades significativas.  (SENAC, 2015, p. 33). 

 

Quando questionada sobre o papel dos alunos no planejamento e execução a 

professora relatou que "Os alunos fizeram pesquisas amplas sobre o comércio 

informal, elaboração das entrevistas (presidente do sindicato dos vendedores 

ambulantes, presidente da associação, vendedores e clientes). Antes da entrevista 

fizemos uma visita ao local e mobilizamos o público alvo.” Ainda destacou que 

“fizeram o roteiro do vídeo, descrevendo como imaginavam as cenas, e a lógica 

do vídeo” 
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Quanto ao uso das tecnologias, equipamentos de câmera de vídeo e edição de 

imagens, a professora disse que os alunos “nunca tinham feito um trabalho assim, 

que tivessem que pesquisar, elaborar perguntas, entrevistar. Ficaram bastante 

entusiasmados e deslumbrados com a etapa de pós produção do trabalho. Tanto 

no processo de filmagem como de edição do material, todos os alunos 

mostraram satisfação e felicidade em executar um projeto. Os alunos já 

conheciam câmeras e utilizaram computador, mas não para fazer um trabalho 

como este”. No entanto esclareceu que o uso dos equipamentos de câmera e 

edição ficou sob responsabilidade dos profissionais voluntários coma supervisão 

de um aluno que tinha um pouco a mais de conhecimento técnico, visto que os 

outros alunos não sabiam as técnicas de filmagem e edição para utilizar 

equipamentos profissionais. 

Logo o processo demandou desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que podem ter contribuído para a vida profissional e formação integral 

do sujeito. A criação de um vídeo portanto demandou mais do que conhecimento 

da tecnologia, demandou utilizar de diferentes linguagens. 
A linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas: 

solicita constantemente a imaginação e reinveste a afetividade com um 

papel de mediação primordial no mundo, ao passo que a linguagem 

escrita desenvolve mais rigor, a organização, a abstração e analise lógica 

(MORAN, 2013, p. 56). 

 

A última etapa foi a apresentação do vídeo para um público de mais de 30 

pessoas, na própria instituição, com a participação dos voluntários e de alguns 

entrevistados. O momento de socialização é um momento de suma importância 

para a apresentação dos resultados, mas também de valorização do trabalho, 

esforço e aprendizado de professores e alunos. 
A tecnologia tem contribuído, cada vez mais, para que os jovens se 

apropriem de novas maneiras de se comunicar, novas formas de 

trabalhar e novos modos de acessar o conhecimento. A produção de 

vídeo é uma realidade dentro do espaço educacional, o que mostra que 

há professores de diversas áreas do conhecimento produzindo vídeo na 

escola (PEREIRA, 2018a, p. 3). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do investigado conclui-se que a proposta de produção de vídeo apesar de 

não ser tão fácil para alunos e professores, e demandar parcerias, visitas, 
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pesquisas, o processo demandou que os alunos tomassem a frente dos trabalhos, 

trabalhassem em equipe, relacionassem a prática social com o conhecimento 

adquirido sobre a administração enquanto ciência social. 

Quanto ao uso das tecnologias da informação na educação, a produção de vídeo 

apresentou alguns recursos que eram distantes de alguns alunos, como as 

câmeras que foram usadas, câmeras profissionais e a parceria com profissionais, 

que compartilharam seus conhecimentos. O uso do computador também foi 

necessário para a produção do roteiro, pesquisas, e apresentação do vídeo para 

um público grande. Sendo assim, as TICs podem ser inseridas das mais variadas 

formas, no entanto, o direcionamento e intenção pedagógica do uso destes 

recursos é o mais importante para que a ferramenta tecnológica se transforme 

em ferramenta pedagógica. 
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Resumo: As tecnologias digitais já são parte de nossas vidas. Desde o despertar 

até o adormecer, elas estão conosco praticamente ao longo de todo o dia. Porém, 

quando se trata do espaço da sala de aula, ainda há barreiras que impedem um 

melhor uso destes recursos como ferramentas de aprendizagem. Esse entrave se 

prolonga, inclusive, na educação superior, onde não se explora adequadamente 

o potencial de tais ferramentas nos cursos de formação de professores. É nesta 

perspectiva que este trabalho relata uma experiência com produções de vídeos 

de matemática realizadas por professores de matemática em formação em um 

curso intensivo no interior do Ceará. Os estudantes, que traziam lacunas da 

educação básica, tiveram o desafio de produzir videoaulas visando (re)adquirir 

conhecimentos básicos sobre números complexos e polinômios. O material 

produzido era apresentado e discutido pela própria turma, numa perspectiva 

colaborativa. Na fala dos próprios estudantes, há boas possibilidades para o uso 

deste recurso, uma vez que isto “força” o estudante à pesquisa e à familiaridade 

com tecnologias de informação e comunicação. Por fim, destaca-se a importância 

do professor formador para os estudantes vindos das mais diversas situações e 
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dificuldades, mas que têm disposição para se apropriarem de ferramentas que 

possam ser incorporadas à sua prática profissional. 

Palavras-chave: Ensino; Formação de professores; PARFOR; TIC; Videoaulas. 

 

Abstract: Digital technologies are already part of our lives. From waking up to falling 

asleep, they are with us practically throughout the day. However, when it comes to 

classroom space, there are still barriers that prevent better use of these resources as 

learning tools. This obstacle extends even in higher education, where the potential of 

such tools is not adequately explored in undergraduate teacher training courses. It is in 

this perspective that this work reports an experience with mathematical video 

productions made by mathematics teachers in training in an intensive course in the 

interior of Ceará. The students, who had gaps in basic education, had the challenge of 

producing video lessons aimed at (re)acquiring basic knowledge about complex numbers 

and polynomials. The material produced was presented and discussed by the class itself, 

in a collaborative perspective. In the students' own speech, there are good possibilities 

for the use of this resource, since this "forces" the student to research and familiarity with 

information and communication technologies. Finally, the importance of teacher training 

for students coming from different situations and difficulties is highlighted, but they 

are willing to take ownership of tools that can be incorporated into their 

professional practice. 

Keywords: ICT; PARFOR; Teacher training; Teaching; Video classes. 

 

Introdução 

Estamos rodeados por recursos eletrônicos desde o momento em que 

acordamos. É o smartphone que nos desperta e, às vezes, a smart tv que nos 

ajuda a adormecer. Aprendemos a usar, manusear essas ferramentas e chegamos 

à escola, universidade, com essas habilidades, porém, o que ainda se faz da porta 

da sala para dentro, parece não ter avançado no tempo. A disposição das 

cadeiras, o quadro, a “liturgia” da sala de aula não avança. 

 

Embora estejamos imersos em redes sociais, compartilhando pontos de vista 

sobre os mais diversos assuntos nos mais variados formatos – texto, vídeo, fotos, 

áudio –, na sala de aula (quase) todo o contato com ferramentas potencialmente 

educativas é proibido, sob a justificativa de que este acesso pode trazer algo de 

nocivo ao aprendizado e/ou à formação cidadã.  
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Isso muitas vezes perdura até o ambiente acadêmico, nos cursos de formação de 

professores, onde também a sala de aula parece desconectada do contexto do 

mundo atual. Se colocarmos nosso foco nos cursos de licenciatura que têm como 

público-alvo a formação de professores em zonas interioranas, essa distância – 

entre mundo real e sala de aula – parece um pouco maior, uma vez que ai se 

encontram, além de dificuldades de ordem estruturais, pessoas cuja formação 

básica se deu de maneira não linear; há alunos que ingressaram logo que 

terminaram o Ensino Médio, mas há alunos que há anos deixaram a escola e se 

encontram em diversos tipos de profissões e afazeres. 

 

Esse cenário pode ser encontrado numa versão ainda mais acentuada em cursos 

de licenciatura do tipo intensivo, quando as aulas são concentradas em dois dias 

da semana, como, por exemplo, é o caso do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica – PARFOR, no qual além das trajetórias disformes, 

os alunos também apresentam dificuldades com pré-requisitos elementares. 

Diante de todo esse contexto, mas considerando a “intimidade” que eles têm com 

as funções do smartphone, experimentou-se em uma turma de primeira 

licenciatura em Matemática do PARFOR em uma cidade do interior do Ceará, a 

produção de videoaulas com o objetivo de minimizar a falta de pré-requisitos 

necessários a uma das disciplinas do curso. 

 

Considerações iniciais acerca das turmas do PARFOR 

Na região norte do estado do Ceará, os cursos do PARFOR acontecem sob a 

chancela da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), localizada em Sobral. 

Podemos observar nestas turmas três características geralmente presentes: o 

estudante já é um professor em serviço, mora em uma cidade que não oferece 

cursos regulares – isto é, sem campus universitário – e vem de uma Educação 

Básica cursada de maneira não regular. Obviamente, há exceções. Não 

necessariamente o estudante pertence aos três conjuntos, mas no geral, este é o 

perfil. 

 

Outro traço marcante em turmas do PARFOR/UVA, é a presença de estudantes 

em uma faixa etária relativamente elevada, se compararmos com a média de 

idade dos estudantes dos cursos regulares, por exemplo.  
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É nesse contexto que se iniciou o curso de licenciatura em Matemática do 

PARFOR na cidade de Pacujá, Ceará. Atualmente com 21 estudantes, a turma 

segue o mesmo projeto pedagógico do curso de licenciatura em Matemática 

regular da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Este segundo, acontece 

na cidade de Sobral, distante cerca de 65 km de Pacujá. 

 

Em uma das disciplinas deste curso, ministrada por um dos autores deste 

trabalho, fora experimentada a produção de videoaulas como forma de ajudar os 

estudantes na aquisição de alguns conhecimentos que deveriam ser prévios, mas 

que por uma série de fatores, eram desconhecidos da maioria da turma. Com o 

desenrolar das atividades, viu-se que outros pontos poderiam também ser 

explorados a partir da produção das videoaulas. 

 

Uso e produção de vídeos como ferramentas de aprendizagem 

O potencial dos vídeos na educação começou a gerar interesse com o grande 

desenvolvimento tecnológico dos anos 1970 e 1980 (KENSKI, 2018). Surgem aí os 

métodos audiovisuais para ensino de línguas, cursos à distância e produção de 

programas de televisão para uso escolar. Inicialmente este uso dos vídeos se deu 

de maneira unilateral, com o aluno sendo o consumidor do material produzido 

muitas vezes em contexto cultural distante de sua realidade. No entanto, pelo 

caráter inovador e atraente que essa linguagem possui, houve grande aceitação, 

se constituindo, em alguns casos, como sistema oficial de ensino. 
A comunicação audiovisual se tornava, assim, um novo e extraordinário 

meio de expressão, de criatividade e, também, de ensino e 

aprendizagem. Sempre no escopo do forte viés tecnicista ainda 

presente nas abordagens em torno das tecnologias educativas, as 

pesquisas em educação passaram a veicular a ideia de que o audiovisual 

era uma espécie de solução miraculosa para todo tipo de problema 

educativo.(KENSKI, 2018, p. 3) 

  

Começa a surgir um novo campo de interesse em educação: o estudo da 

mediação pedagógica proporcionada por meios tecnológicos, com vários 

pesquisadores passando a se dedicar ao estudo do fenômeno audiovisual, 

verificando vantagens e desvantagens no uso pedagógico deste meio de 

comunicação (KENSKI, 2018). 
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Lemos (2002) define media como instrumentos de simulação, formas técnicas de 

alterar o espaço-tempo. A revolução digital dos meados dos anos 1970 implica, 

então, a passagem do mass media (TV, rádio, etc) para formas individualizadas 

de produção, difusão e estoque de informação. Agora a circulação da informação 

não se dá no sistema Um-Todos, mas sim na multiplicidade Todos-Todos. 

 
Os novos media permitem a comunicação individualizada, 

personalizada e bidirecional, em tempo real. Isso vem causando 

mudanças estruturais na produção e distribuição da informação, tanto 

em jornais, televisões, rádios e revistas quanto no setor de 

entretenimento como o cinema e a música. A tecnologia digital 

proporciona, assim, uma dupla ruptura: no modo de conceber a 

informação (produção por processos microeletrônicos) e no modo de 

difundir as informações (modelo Todos-Todos). Alguns autores chegam 

mesmo a falar de um domínio dos meios de produção pelo público. 

(LEMOS, 2002, p. 80) 

 

Assim, com o advento e a crescente oferta de internet, o avanço dos 

equipamentos eletrônicos, sobretudo dos smartphones que hoje podem ser 

considerados emissoras portáteis, e principalmente com a popularização no uso 

destes recursos, a utilização pedagógica do vídeo pode ganhar nova dimensão.  

 

Para Moran (1995), o vídeo é uma forma de contar multilinguística, mais próxima 

da prática do homem urbano. Ferrés (1996) diz que “a partir do ponto de vista da 

tecnologia, o vídeo surpreende constantemente com novidades cada vez mais 

sofisticadas que lhe abrem novas perspectivas como meio de expressão 

audiovisual”. Pereira e Jahnke (2012) falam do vídeo como escrita na linguagem 

imagética, que compõe um texto videográfico. Já Oechsler (2018) afirma que 

“vídeos são uma forma de produção de material multimodal, pois incluem vários 

modos como imagem, som, escrita, entre outros.”  

 

Partindo dessas perspectivas e possibilidades, pode-se pensar na produção de 

vídeos em matemática com diferentes objetivos: para produzir material didático, 

tutoriais sobre jogos e softwares, explorar conteúdos de maneira interdisciplinar, 

para fixação de conteúdos, dentre outros. Borba e Oechsler (2018) através de 

revisão de literatura, apresentam três vertentes para o uso do vídeo em sala de 

aula: gravação de aulas, vídeo como recurso didático e produção de vídeos. 

Considerando-se um curso de formação de professores de Matemática, tem-se 
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ainda outras formas de uso deste recurso, como o uso e apropriação das TIC para 

fins pedagógicos bem como para avaliação. “O vídeo faz com que seja possível a 

contemplação e a consequente reflexão sobre o próprio comportamento” 

(FERRÉS, 1996, p. 52).  

 

Assim, além de auxiliar – aquele que a produz – na construção de conhecimentos, 

a videoaula pode levar os professores em formação a uma reflexão sobre o uso 

de recursos tecnológicos digitais. Foi assim que na disciplina de Matemática 

Básica III – Números Complexos e Polinômios,  ofertada no segundo período do 

curso citado anteriormente, já se vislumbrando dificuldades a serem encontradas 

na turma (principalmente no que se refere ao conhecimento prévio dos assuntos 

a serem abordados), planejou-se usar a produção de videoaulas como meio de 

compensar a eventual falta de pré-requisitos da turma. 

 

Como foi a experiência? 

A UVA completou 50 anos de fundação em 2018. Desde 2008 essa IES chancela 

turmas de primeira e segunda licenciaturas do PARFOR. Na cidade de Pacujá, o 

curso é de primeira licenciatura em Matemática, com encontros semanais às 

sextas e sábados.  

 

Na disciplina em tela, observou-se uma certa dificuldade – em alguns casos, total 

desconhecimento – acerca do assunto a ser tratado. Como tal cenário já era 

esperado, no planejamento da disciplina já estava prevista a produção de vídeos 

como a alternativa para compensar tais deficiências. Desta forma, no primeiro 

encontro, quando da apresentação do cronograma, já fora estabelecido que a 

cada semana seria proposto um tema para produção de uma videoaula a ser 

entregue na sexta-feira seguinte. Este tema nada mais era do que parte do 

assunto a ser trabalhado na próxima aula.  

 

Com relação ao formato do vídeo, o estudante deveria empregar 

intencionalidade pedagógica, isto é, o material produzido deveria ter como 

objetivo ser possibilidade de aprendizagem para outrem. Além disso, fora 

estabelecido que o estudante deveria aparecer efetivamente na produção – 

imagem e voz. Ele poderia optar por usar lousa, cartazes, criar enredos, etc. Ao 

todo, cada aluno produziu 03 (três) vídeos.  
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De início algumas – poucas – orientações foram dadas: duração do vídeo (7 

minutos, no máximo), dicas de posicionamento da câmera (smartphone), 

iluminação (incentivo ao uso de iluminação natural), áudio (busca por ambientes 

e horários sem barulho externo) e composição (cenário). 

 

No encontro em que os vídeos eram entregues, ocorria a exibição das produções. 

Essa exibição era feita apenas se o estudante assim o quisesse. Em seguida o 

autor do vídeo exibido partilhava com a turma os caminhos trilhados para a 

realização da produção e os demais colegas poderiam fazer comentários e 

observações. Essas manifestações foram gravadas em áudio, com o 

consentimento dos estudantes. Ao final da sessão o professor realizava uma 

síntese acerca do conteúdo e estética do material exibido, bem como novas 

orientações – corrigindo a rota – para as produções das semanas seguintes.  

 

Os vídeos não exibidos eram assistidos pelo professor ao longo da semana. A 

cada produção era dada uma pontuação, que, ao final e somadas, compuseram 

50% da nota final do estudante.  

 

Discussão 

A proposta de produção de vídeos como componente de avaliação da disciplina 

causou apreensão, de início. Isso se deu – segundo a fala dos próprios alunos – 

pela falta de experiência no manuseio de câmeras e computadores (edição), pela 

timidez e, também, pelo fato de que em um curso de Matemática, ainda mais nas 

disciplinas específicas, espera-se apenas a tradicional prova escrita.  

 

Apesar do receio demonstrado e das dificuldades técnicas – qualidade das 

câmeras dos smartphones, acesso à internet ainda precário nas zonas rurais, falta 

de ambiente adequado – todos os estudantes realizaram as produções. Mesmo 

com a liberdade no que se refere ao estilo do vídeo, a grande maioria dos 

estudantes produziu videoaulas, usando quadro branco como recurso. 

 

Nas sessões de exibição, rapidamente acabou o receio em se ver no telão diante 

de toda a turma. Logo perceberam que o intuito das partilhas pós-exibição não 

se tratava de julgamento mas, sim, de reflexão e oportunidade para melhorar as 

produções futuras. 
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Observou-se nas produções, grande boa vontade em seguir as orientações do 

professor da disciplina, porém alguns problemas foram frequentes nos vídeos. 

Com relação a parte técnica, pode-se mencionar a instabilidade da câmera, a 

iluminação inadequada (vídeos gravados a noite) e sons exteriores (automóveis, 

animais, crianças, etc). A partir da fala dos alunos pode-se constatar que esses 

problemas ocorriam principalmente pelo fato de que as produções eram 

realizadas nos últimos dias do prazo dado para entrega, o que impossibilitava 

refazer as atividades. 

 

Com relação aos conteúdos e a estética, observando-se o conjunto de vídeos 

produzidos por cada estudante, nota-se um crescimento no que diz respeito ao 

domínio, desenvoltura e a linguagem empregada – tanto da língua materna 

quanto da linguagem matemática. Embora o tema de cada vídeo não devesse ser 

totalmente desconhecido, isto é, deveria ter sido estudado na escola, em algumas 

situações, parte significativa dos estudantes alegava não ter visto o assunto. 

Porém, essa dificuldade não foi barreira para realização da atividade.  

 

Na fala dos estudantes, isso fez com que as pesquisas para a produção do vídeo 

fossem além dos livros didáticos dos quais dispunham, uma vez que passaram a 

consultar outros vídeos e materiais escritos disponíveis na internet.  Os próprios 

estudantes relataram que após a produção das videoaulas, o assunto até então 

desconhecido ou não assimilado, parecia mais claro.  

 

Outro ponto a se destacar é a forma como os estudantes fizeram as produções. 

Em geral formaram duplas ou trios que se ajudavam na tarefa de produzir os 

vídeos. Involuntariamente, acabaram formando pequenas equipes de produção, 

na qual se revezaram nas tarefas de câmera, direção e atuação. De acordo com 

os depoimentos, nestes grupos, havia colaboração tanto na parte técnica como 

também na parte de conteúdo, uma vez que estavam atentos – e eventualmente 

intervinham – ao que cada colega estava expondo na sua videoaula. 

 

Assim, de acordo com os relatos dos alunos, temos os seguintes fatos: a produção 

de vídeos “forçou” a apropriação de conhecimentos e conteúdos de uma forma 

que o padrão de condução de disciplinas em cursos universitários não permitira 

fazê-los. Conhecimentos técnicos (enquadramento, edição, etc) advindos da 

necessidade de produção do material (os vídeos) e conhecimento sobre números 



 

 
756 

complexos e polinômios (re)adquiridos através da pesquisa feita pelos estudantes 

para a produção dos vídeos. 

 

Quando falamos acima em “forma padrão de condução de disciplinas”, queremos 

nos referir especialmente aos testes aplicados – muito comuns em cursos na área 

de exatas – e aos seminários, geralmente em grupos. A vantagem da inclusão da 

produção de vídeo nesse repertório é que certos detalhes não podem ser 

ignorados, uma vez que nesse formato, o espectador pode voltar e rever o que 

foi dito. 

 

Por fim, vale destacar que assim como o trabalho dirigido (TD) ou a apostila, 

recurso usado pela grande maioria dos professores como forma de adequar o 

conteúdo para a realidade de cada turma, é possível que o vídeo passe a exercer 

prioritariamente – senão exclusivamente – esse papel. Portanto, esta experiência 

com produção de vídeos foi importante para que os professores em formação 

acumulassem maior know-how sobre o assunto. 

 

Considerações Finais 

As dificuldades encontradas em cursos de formação de professores no modo 

intensivo, não são poucas. A realidade encontrada em termos de conhecimentos 

prévios está aquém do ideal. Por outro lado, o professor que se dispõe a 

participar da formação destes estudantes, deve buscar meios para efetivamente 

contribuir nesse processo. 

 

Este relato aponta que a produção de videoaulas pode ser um modo interessante 

para se preencher algumas lacunas advindas de uma formação básica também 

não ideal. “Forçar” o aluno à pesquisa, à busca pelo conhecimento que por algum 

motivo ele não o tem, pode apontar caminhos para o crescimento deste 

estudante enquanto futuro professor. 

 

A produção, em si, também pode contribuir para a prática do futuro professor. 

Afinal, não se trata apenas de gravar uma aula. Produzir uma videoaula requer 

planejamento de conteúdo e tempo – assim como na aula (presencial) – mas 

exige um formato próprio do vídeo: “enfrentar” a câmera (fria, inerte), conduzir a 

videoaula sem um feedback em tempo real, mas prevendo o que o espectador 
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pode vir a precisar, além de outros aspectos que poderiam ser explorados com 

experiências mais longas e abrangentes junto aos universitários.  

 

Não foi a primeira experiência dos autores com produção de vídeos em turmas 

do PARFOR. Este processo vem sendo reavaliado constantemente, com 

aplicações semelhantes também no curso regular, em Sobral. O material 

produzido vem sendo, inclusive, objeto de investigação em grupos de estudo do 

curso regular. 

 

Por fim, vale registrar que julgamos importante que ao longo do curso e não 

apenas nas disciplinas de “didática” ou “prática”, haja a oportunidade do feedback 

por parte do professor formador. Nesta perspectiva e na inviabilidade de 

realização de seminários ou, ainda, do acompanhamento do professor formador 

aos professores em formação em momentos de prática de sala de aula, a 

produção de vídeos pode ser uma alternativa. Além, claro, de ambientar o futuro 

professor com tal tipo de mídia.  
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Resumo: Dentre as mais diversas ferramentas tecnológicas, podemos ressaltar a 

produção de vídeos didáticos que pode ser uma grande aliada dos docentes e discentes. 

Dessa forma, o presente trabalho tem a finalidade de mostrar a importância da inserção 

das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), em especial a produção 

de vídeos, na grade curricular dos cursos de licenciatura conforme resultados obtidos no 

Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) 

que fica situada na cidade de Sobral – CE, após a implantação da disciplina de Produção 

de Vídeos Didáticos em Matemática, em que os procedimentos para criação da disciplina 

e execução são destacadas ao longo do texto. Verificou-se que as produções podem ser 

caracterizadas como facilitadoras da aprendizagem, bem como uma forma do futuro 

professor manter-se atualizado quanto ao uso de TDIC em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Disciplina; Educação; Formação de Professores; TDIC; Videoaula.  

 

Abstract: Among the most diverse technological tools, we can highlight the production 

of didactic videos that can be a great ally of teachers and students. In this way, the 

present work has the purpose of showing the importance of the insertion of Digital 

Information and Communication Technologies (DICT), in particular the production of 
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videos, in the degree curriculum of the teacher training undergraduate courses according 

to the results obtained in the Degree in Mathematics of Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA), located in the city of Sobral - CE, after implementation of the course of 

Produção de Vídeos Didáticos em Matemática, in which the procedures for creation of 

discipline and execution are highlighted throughout the text. It has been found that 

productions can be characterized as facilitators of learning as well as a way for the future 

teacher to keep up-to-date on the use of DICT in the classroom. 

 

Keywords: DICT; Education; Subject; Teacher training; Video lesson. 

 

Introdução 

 

Diante do cenário em que vivemos, percebemos a inserção cada vez maior de 

ferramentas tecnológicas no meio educacional. Essas já estão sendo utilizadas 

muitas vezes como recurso pedagógico em sala de aula e na matemática não é 

diferente: softwares, sites, jogos e vídeos didáticos. 

 

Em se tratando de vídeos didáticos, foco deste trabalho, é evidente que vem 

ocorrendo um crescimento considerável no que se refere a produção de vídeos 

sobre matemática, pois ao fazermos uma retrospectiva quanto ao uso das 

tecnologias no ensino de matemática percebemos que por volta dos anos 80 as 

pessoas já utilizavam calculadoras, nos anos 90 houve o acesso e popularização 

dos computadores pessoais e a chegada da internet, em 2005 tivemos a criação 

do YouTube e notamos assim que atualmente é possível gravar vídeos, publicar e 

assisti-los a qualquer momento. São diversos fatores que contribuem para sua 

expansão, dentre os quais podemos citar também, a popularização dos 

smartphones e o melhor acesso à internet, havendo assim uma facilidade maior 

no que se refere ao compartilhamento dessas produções.  

 

Desse modo, a produção de vídeos, quer seja por professores que já exercem a 

docência ou por professores em formação, público-alvo neste trabalho, se mostra 

importante, pois além de auxiliar na aprendizagem de conteúdos matemáticos é 

também uma possibilidade de autoavaliação para o aluno – professor em 

formação – que ao se ver numa produção audiovisual pode  refletir sobre a forma 

como está se comunicando, que é essencial para um educador. 
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Assim, frente as possibilidades no uso do vídeo podem surgir questionamentos 

tais como: “Os professores estão preparados para usar esta tecnologia?”. 

Pensando nisso, incluir a produção de vídeos na formação inicial do professor 

apresenta-se como uma relevante iniciativa para os cursos de licenciatura, uma 

vez que os futuros professores poderão compreender e utilizar melhor tal 

ferramenta no exercício de sua profissão.  

 

No projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA), que fica localizada na cidade de Sobral, interior 

do Ceará, fora implantada em 2012 a disciplina eletiva “Produção de Vídeos 

Didáticos em Matemática”, ofertada no semestre letivo 2016.2. Dentro das 

atividades realizadas na disciplina, foram feitas diversas produções, em variados 

formatos, como meio de capacitar os discentes no que se refere ao uso das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), especialmente os 

vídeos. Mais adiante veremos detalhes de como se desenvolveu esta disciplina. 

 

Criação, implantação e implementação da disciplina 

 

Em 2012 foi criado o Laboratório de Vídeos Didáticos em Matemática (LAVID) do 

curso de Licenciatura em Matemática da UVA. O objetivo do laboratório é 

promover a produção audiovisual contribuindo para a melhoria do ensino de 

matemática, bem como a divulgação de outras ações e projetos do curso. Com o 

trabalho desenvolvido no LAVID e com a implantação de um novo projeto 

pedagógico no curso em 2012, fora proposta e aceita pelo colegiado a criação 

de uma disciplina eletiva para tratar exclusivamente da produção de vídeos 

didáticos de matemática. Com o ingresso de estudantes na nova grade, apenas 

em 2016 a disciplina concorreu à oferta – uma vez que até então, as disciplinas 

eletivas ofertadas eram destinadas aos estudantes de grades mais antigas. O 

professor proponente levou a proposta – ementa e conteúdo programático – ao 

colegiado, que deliberou pela oferta da mesma no semestre 2016.2. 

 

A disciplina não teve pré-requisitos. Com isso, alunos de diversos períodos se 

matricularam; mais precisamente 23 estudantes. Os encontros aconteceram 

semanalmente ora no Laboratório de Informática do Curso, ora no Laboratório 

de Ensino do curso.  
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De início, os discentes precisaram criar uma conta no Gmail, o que permitiria ter 

um canal no YouTube e um espaço no Blogger, todos vinculados à um único login. 

Nestes espaços seriam postadas as atividades da disciplina.  

 

Antes de iniciar a produção de vídeos, foram abordados conceitos básicos de 

fotografia e cinema. Através de artigos, dissertações e teses previamente 

selecionados pelo professor da disciplina, os estudantes também tomaram 

conhecimento de experiências que já se utilizaram de audiovisuais na educação 

– Sistema de Telensino no Ceará, Telecurso, TV Escola, etc. 

  

Ao chegar a parte da disciplina destinada às produções, primeiramente os 

estudantes tiveram contato com os equipamentos a serem utilizados – câmeras, 

gravadores de áudio, microfones, rebatedores, iluminação, softwares de edição, 

etc – e com técnicas básicas para a produção de vídeos – enquadramento, 

composição, planos, etc. Toda esse prelúdio é necessário, pois “as múltiplas 

composições de montagem para dar sentido à cena são importantes porque, às 

vezes, as imagens se ligam em fios invisíveis” (Christofoletti, 2009, p. 605). 

 

Vale registrar que o objetivo na disciplina era a produção de vídeos com o mínimo 

de recursos. Fora incentivado o uso do smartphone como câmera e gravador de 

áudio, luz natural para iluminação, ambientes ao ar livre para composição, etc. 

 

A partir dessa fase da disciplina, quase que semanalmente eram propostas tarefas 

que consistiam na produção de audiovisuais em variados formatos: videoaula, 

uso de lousa, uso de captura de tela, curta-metragens, etc. 

 

Alguns dos vídeos produzidos foram feitos de forma individual e outros em 

duplas, para que um colega pudesse auxiliar o outro. Geralmente os temas eram 

escolhidos previamente pelo professor, mas em outras vezes, os próprios 

discentes tinham a liberdade para escolher.  
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Figura 1 – Exemplo de videoaula utilizando captura de tela. 

 
Fonte: Print screen do YouTube. 

 

Para citar dois exemplos, em uma das atividades o estudante deveria produzir 

uma videoaula abordando um tema no qual tivesse, ele mesmo, dificuldade de 

compreensão. O intuito desta tarefa era mostrar que o vídeo produzido pode ser 

um recurso para que o estudante aprenda fazendo. Corroborando com Borba e 

Villarreal (2005), que apontam que para se compreender conceitos matemáticos 

faz-se necessário um leque de representações na qual está inserida a visual que 

pode ajudar no entendimento em si, e podemos perceber que quando as 

representações são produzidas pelos próprios estudantes a compreensão é ainda 

maior, uma vez que a produção de vídeos força o aluno à pesquisa e ao estudo, 

promovendo um aprofundamento maior no assunto, fazendo com que o 

estudante perceba a correlação com conhecimentos prévios, desenvolvendo a 

aprendizagem significativa (BRITO, 2010, p. 93). 
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Figura 2: Exemplo de videoaula utilizando apenas papel e caneta.

 
Fonte: Print screen do YouTube. 

 

Outra atividade proposta na disciplina foi a produção de curtas-metragens sobre 

matemática, onde os estudantes trabalharam em grupos e mostraram como 

abordar a matemática de uma maneira mais divertida e interessante. Sobre essa 

prática, Bolzan (2002, p. 63) afirma que “construção compartilhada de 

conhecimento favorece a autonomia dos participantes, possibilitando a eles irem 

além do que seria possível, se estivessem trabalhando individualmente”. Portanto, 

essa forma de envolver os estudantes, tem o propósito de ajudá-los ainda mais 

na apreensão do conhecimento. 

 

Figura 3 - Curta-metragem “O barato que sai caro”.

 
Fonte: Print screen do YouTube. 
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Em cada uma das atividades, os estudantes tinham liberdade de escolha do local 

de gravação de seus vídeos. Mesmo tendo sido apresentadas algumas opções de 

softwares para edição, cada aluno também estava livre para escolher o programa 

que melhor lhe conviesse. Com as produções prontas, cada estudante postava 

em seu respectivo canal no YouTube e criava postagem para divulgação em seu 

blog, escrevendo algumas linhas sobre o vídeo produzido. Ao longo da semana, 

cada colega tinha a tarefa de assistir e comentar/criticar as produções dos 

colegas.  

 

No encontro seguinte, alguns vídeos eram exibidos e a turma podia fazer 

considerações com o intuito de contribuir no processo de melhoria das 

produções, surgindo, assim, críticas construtivas como forma de ajudar os 

discentes.  

 

A composição da nota da disciplina se deu pelo cumprimento das tarefas 

propostas ao longo do semestre. Dos 23 estudantes matriculados, sete desistiram 

durante o processo e todos os outros 16 foram aprovados. No encerramento das 

atividades da disciplina, o professor enviou aos estudantes um questionário de 

avaliação, visando identificar pontos positivos e aspectos a melhorar em 

oportunidades futuras. 

 

A seguir veremos os resultados obtidos com a disciplina, principalmente aqueles 

citados pelos estudantes nas respostas ao questionário. 

 

Discussão dos resultados 

 

A disciplina foi ofertada com 32 vagas, mas apenas 23 estudantes se 

matricularam. Dado que no curso de Licenciatura em Matemática da UVA o 

estudante deve obrigatoriamente cursar duas disciplinas eletivas e que no próprio 

curso existem iniciativas voltadas para a produção de vídeo, esperava-se mais 

estudantes na disciplina. Talvez isso indique um certo receio e/ou preconceito 

com relação ao uso de vídeos para fins de ensino. 

 

Iniciada a disciplina, os estudantes apresentaram algumas dificuldades, 

principalmente no que se refere a encarar uma câmera, algo novo para a maioria. 
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Outras dificuldades percebidas foram com relação aos cuidados que deveriam 

existir durante as gravações, uma vez que nem tudo pode ser corrigido na edição. 

Esta, aliás, também foi uma dificuldade experimentada pelos alunos: operar 

softwares que, até então, não faziam parte de sua lida diária como estudante de 

um curso de licenciatura. Porém, alguns fizeram da dificuldade uma forma de 

buscar alternativas, como foi o caso de estudantes que optaram por fazer as 

edições em seus próprios smartphones. 

 

Percebeu-se uma evolução no que se refere à postura dos estudantes ao longo 

da disciplina, uma vez que a maior parte mudou a forma de se expressar e até 

mesmo de se comunicar com os colegas, contando também com a diminuição 

da timidez ao falar em público, evidenciados quando os alunos apresentaram 

seminários à turma em outras disciplinas. Também nas produções finais que 

foram comentadas pelos próprios colegas, notaram-se tais mudanças, 

principalmente se comparadas aos primeiros vídeos produzidos. Conforme 

Santana e Januario (2016) salientam, a cada vídeo adquire-se mais conhecimento 

e atenção aos detalhes que podem fazer uma grande diferença. 

 

O questionário de avaliação da disciplina mostrou que os estudantes acharam 

excelente a ideia das gravações serem feitas em casa, certamente por conta da 

elaboração e produção que segundo Santana e Januario (2016) demandam um 

tempo considerado, uma vez que é necessário buscar fontes confiáveis sobre os 

assuntos abordados, pois uma informação dada errada poderá comprometer 

todo o vídeo. Além disso, é relevante que se crie um roteiro para que haja uma 

certa organização e facilite na hora da gravação. 

 

Por se tratar de uma disciplina diferente da qual os estudantes estão acostumados 

em um curso de licenciatura, principalmente em Matemática, foi necessária uma 

participação mais intensa, observação, esta, feita pelos próprios estudantes. Além 

disso, percebeu-se também que o professor sempre buscava esclarecer as 

dúvidas apresentadas pelos discentes, tanto dentro de sala quanto fora, e essa 

atenção contribuiu para que a dinâmica das aulas permitisse maior envolvimento 

da turma com as atividades propostas. 

 

Assim, além de trazer um conhecimento maior quando se trata do uso de TDIC 

em sala de aula, importantes para futuros professores que necessitam 
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acompanhar os avanços tecnológicos, como uma forma de poder ajudar os 

alunos no processo de ensino e aprendizagem da matemática, a disciplina contou 

também como uma forma de trabalhar a didática e postura dos estudantes, vistos 

como essenciais. 

 

Considerações Finais 

 

Sabemos que, de modo geral, a mídia está presente em nosso cotidiano e quando 

usada de forma correta – neste caso para fins educacionais –, por  exemplo, na 

produção de vídeos didáticos em matemática, o seu potencial é grande. 

 

Observamos um enriquecimento no uso das TDIC advindo desta experiência 

curricular e uma maior compreensão da sua importância, em especial da 

produção de vídeos, e isso tem inspirando até mesmo estudantes que vêm 

realizando trabalhos de conclusão de curso com esta temática. Isso retrata a 

relevância quanto à entrada da disciplina na grade curricular do curso. 

 

Outros frutos que podemos identificar a partir da realização desta disciplina é a 

forma como os estudantes encaram a produção de vídeos, recurso este que vem 

sendo utilizado em outras disciplinas do curso. Além disso, alguns estudantes 

participaram das duas edições do Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática, que é produzido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), com 

todos os vídeos submetidos sendo premiados. 

 

A inclusão de disciplinas que apresentem possibilidades de uso das TDIC no 

ensino de matemática, acreditamos, deve ser vista com maior boa vontade.  

Embora a experiência do curso de Licenciatura em Matemática da UVA já tenha 

sido enriquecedora – segundo a fala dos próprios estudantes – ela ainda é uma 

disciplina eletiva, isto é, nem todos os estudantes terão a oportunidade de passar 

por esta experiência. Como em muitos outros cursos, regularmente, os estudantes 

têm uma disciplina para discussão do uso das TDIC no ensino e, eventualmente, 

como suporte em outras disciplinas do curso.  

 

Com a oferta desta disciplina, percebemos um enriquecimento para os 

estudantes no que se refere ao uso de tecnologias que podem ser levadas para a 
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sala de aula e, paralelo a isso, um aprimoramento de conceitos matemáticos e da 

postura enquanto futuros professores. 

 

Por fim, destacamos que certamente há um maior número de docentes que 

passarão a utilizar a produção de vídeos em seu trabalho de sala de aula, o que 

indica que a inclusão desta temática como componente curricular possibilita uma 

outra forma de inserção das TDIC na formação docente. 
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PRODUÇÃO E CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE SIMULADOS DA 

PROVA BRASIL COM O VISUAL CLASS FX NE E O VISUAL CLASS 

NET SERVER 

 

Nadriane Dolzane dos Santos153 

Luiz Sergio de Oliveira Barbosa154 

 

RESUMO: Este projeto de pesquisa demonstra a importância do uso das novas 

tecnologias na aprendizagem, em especial voltada para auxiliar os professores no 

processo de correção e analise dos resultados de simulados e provas, a fim de 

diagnosticar as dificuldades dos alunos com relação aos conteúdos de Língua 

Portuguesa e Matemática, possibilitando aos professores aplicar aulas de reforço dos 

assuntos após o resultado. Os alunos de 5º ano do ensino fundamental vivenciaram uma 

nova maneira de realizar os simulados da Prova Brasil, por meio de um projeto 

multimídia, desenvolvido no software de autoria Visual Class FX NE e a Plataforma Virtual 

de Ensino Visual Class Net Server, sendo nomeado Simulado Provinha Brasil. Com 

resultados obteve-se relatórios detalhados gerados automaticamente pelo sistema que 

retroalimentaram o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. 

Palavras Chave: Software de Autoria. Visual Class. Prova Brasil. 

 

ABSTRACT: This research project demonstrates the importance of the use of new 

technologies in learning, especially aimed at assisting teachers in the process of 

correcting and analyzing the results of simulations and tests, in order to diagnose the 

difficulties of the students in relation to the contents of Portuguese Language and 

Mathematics, enabling teachers to apply classes to reinforce subjects after the result. The 

5th grade students of elementary school experienced a new way of performing the 

simulations of Prova Brasil, through a multimedia project, developed in the Visual Class 

FX NE software, being named Simulado Provinha Brasil. The results obtained were the 

reports generated by the system that fed the students' teaching and learning process. 

Keywords: Authorship Software. Visual Class. Prova Brasil. 
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As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) estão trazendo 

novos desafios pedagógicos para as escolas, dentre os vários desafios da educação 

contemporânea está o de sintonizar a realidade dos alunos - que estão em constante 

acesso com as tecnologias e com informações nelas contidas - com o processo de 

aprendizagem. 

Os dispositivos móveis estão tornando-se uma vantajosa ferramenta 

pedagógica, pois o acesso a conteúdo multimídia estendeu-se as tecnologias 

moveis (telefones móveis, Assistentes Digitais Pessoais (PDAs) ou laptops), 

proporcionando um novo paradigma educacional, o Mobile Learning ou 

aprendizagem móvel, através de dispositivos móveis (MOURA, 2012). 

Por estar inserido na rotina, essas ferramentas podem ser usadas para o 

aprendizado por permitir que o aluno, por exemplo, faça uma revisão da prova 

no ônibus a caminho da escola. Gerando o aprendizado enquanto a pessoa estar 

em movimento, em razão da facilidade ao acesso a conteúdo. Os softwares são 

programas que manipulam e redirecionam as informações em questão, sendo 

uma forma de satisfazer uma necessidade do usuário. Esses aplicativos, quando 

são executados, possuem diversas funções que podem auxiliar e melhorar o 

desempenho de uma determinada tarefa (SILVA, 2012). 

Dentre os Softwares existentes, existe os denominados Softwares de Autoria que 

são programas que tem diversas utilidades para os usuários, permitindo o 

desenvolvimento de atividades multimídias. Pode ser usado pelos professores para a 

criação de aulas interativas e pelos alunos para elaboração de trabalhos interdisciplinares. 

A incorporação de Softwares de Autoria no processo de ensino torna-se 

factível, por serem ferramentas flexíveis encaixando-se a qualquer sistema de 

ensino ou projeto pedagógico. Os simulados da Prova Brasil das escolas, são 

feitas em formato impresso, necessitando de uma grande demanda de recursos 

e também levar-se muito tempo para correção, sendo que os resultados são um 

dos principais objetivos dessas provas. 
Nesta pesquisa, o projeto intitulado Simulado Provinha Brasil, desenvolvido no Software de 
Autoria Visual Class FX NE para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. O objetivo foi a 
elaboração e aplicação de um simulado da Prova Brasil com recursos multimídias e correção 
automática pelo sistema. Com a utilização do Software de Autoria para a construção de um 
simulado da Prova Brasil em formato multimídia, sendo trabalhando os conceitos chaves da 
prova, podendo dessa forma agilizar o processo de correção, fazendo com que os professores 
tenham acesso a resultados mais ages e concisos, podendo assim analisar as competências dos 
alunos.  
 

Software de Autoria 
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Softwares de Autoria são programas que permitem ao usuário, aluno ou professor, o 

desenvolvimento de conteúdos próprios, na forma de apresentações multimídia, aulas 

digitais interativas, provas em formato digital com avaliação de aprendizagem, jogos 

educacionais e sites da Internet. O aluno e/ou o professor poderá criar projetos 

agregando elementos como sons, imagens, vídeos, textos, animações, entre outros 

recursos. Com isso o vínculo entre ensino e aprendizagem se torna mais dinâmica, 

autônomo e contextualizado, com os professores e alunos envolvidos no processo de 

criação (TATIZANA, 2009). O fato de estar construindo algo que lhe interesse faz com que 

o estudante fique mais motivado (VALENTE, 1998). 

Segundo Reis (2003), esse tipo de software proporciona uma adaptação dos conteúdos 

significativo e atualizado, pois os assuntos podem ser manipulados sempre que precisar, 

ocasionando em um estímulo para o “papel do professor como mediador/incentivador da 

aprendizagem, inserindo-se numa perspectiva de construção do conhecimento” (REIS, 2003, 

p 14).  

Nessa concepção Valente (1998) afirma que o aluno desenvolve sua autonomia, por ter 

o poder de organiza o conteúdo que melhor auxilie o aprendizado, colocando o 

professor como orientador no processo de produção dos materiais, tornando a relação 

ensino e aprendizagem mais dinâmica.  

Visual Class FX NE 

O software escolhido para esta pesquisa foi o Visual Class FX NE, pois “permite ao 
educador criar situações de aprendizagens fazendo uso de suas habilidades e competências” 
(ALVES, 2016, p 22). O Visual Class é um Software de Autoria para criação de aulas e 
apresentações com recursos multimídia, desenvolvido pela empresa brasileira Caltech 
Informática Ltda em 1996 (www.class.com.br).  

O Visual Class é o único software de Autoria que foi homologado pelo Ministério da 

Educação (MEC) no guia de tecnologias educacionais, por ser uma poderosa ferramenta 

que permite a criação de aulas interativas, palestras, projetos multimídias, livros 

eletrônicos, 14 tipos de exercícios, apresentações empresariais, sites e projetos auto 

executáveis.  

 
Figura 18: Logo do Visual Class FX NE. 

Fonte: www.class.com.br 
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O Visual Class é o software de autoria referência na área educacional, tendo seu 

diferencial na facilidade de uso, seus usuários não necessitam conhecer as linguagens de 

programação, com recursos completos para criação de aplicações educacionais, 

TATIZANA (2009) destaca os principais recursos como os de textos, imagens simples e 

com efeitos, vídeos, sons diversos, animações GIFs e SWF, botões animados, acessar 

páginas Web a partir da aplicação; componentes para a criação de exercícios como gira 

figura, arrasta e solta, arrasta e solta imagens, liga ponto, preenchimento de lacuna, teste 

de vestibular, questões dissertativas e exercícios pré-montados como: quebra-cabeça, 

palavras cruzadas, verdadeiro e falso, múltipla escolha, liga e associa. Tornando-se fácil e 

eficiente para a criação de projetos interativos e significativo para alunos e professores. 

No Brasil, muitas escolas e universidades abriram as portas para a inclusão do 

Visual Class, onde professores e alunos fazem o uso do software para melhorar a 

qualidade de ensino. Onde foram desenvolvidas pesquisas relacionadas com o uso do 

Software de Autoria, entre elas a de Barbosa (2017), com o desenvolvimento de um 

projeto intitulado “Interface Humano Computador de Software Educacional”. O autor 

descreve como foi feita uma produção de conteúdo educacional multimídia para 

dispositivos móveis (tablets e smartphones), utilizadas na construção de uma aula 

multimídia da disciplina Interface Humano Computador de Software Educacional, no 

Curso de Licenciatura em Computação do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara 

(CESIT) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O autor aplicou uma prova de 

múltipla escolha desenvolvida no Visual Class FX NE e, disponibilizada no Visual Class 

Net Server, na disciplina de Desenvolvimento de Sistemas Web, para uma turma de onze 

alunos. Este projeto foi premiado com o 1º lugar no IX ENCONTRO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 2017, o evento é realizado anualmente na cidade de 

Presidente Prudente - SP. 

SILVA e BARBOSA (2018) utilizaram o Visual Class FX NE e produziram um 

simulado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) com 24 questões baseadas no 

modelo do conteúdo do exame abordando assuntos de Ciências Humanas, Ciências da 

Natureza, Linguagens e Matemática. Neste trabalho os autores desenvolveram o 

simulado e aplicaram para 6 turmas de alunos de uma Escola Estadual do Ensino Médio 

de Itacoatiara -AM, 78 alunos fizeram a prova (simulado) Este projeto novamente foi 

premiado com o 1º lugar no X ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

2018, o evento é realizado anualmente na cidade de Presidente Prudente – SP. 

Por ser um software voltado para a criação de materiais educacionais, e já 

possuir mais de um milhão e meio de usuários no Brasil e em outros países. Para a 

distribuição e gerenciamento dos conteúdos criados com o Visual Class, a Caltech 

Informática desenvolveu o Gerenciador de Conteúdos Eletrônicos Visual Class Net Server. 

Com a plataforma, o educador pode administra todo o acesso aos conteúdos, como o 
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de cadastrar as escola, alunos e professores, publicar aulas e provas eletrônicas criadas 

com o Visual Class, atribuir aulas e provas para os alunos, e armazenar os resultados das 

avaliações num banco de dados local (intranet) ou na nuvem (internet), permitindo emitir 

relatórios vários relatórios em na forma tabular e gráfica.(TATIZANA, p 1, 2019) 

 

Metodologia 

A produção do conteúdo educacional no Visual Class FX NE foi desenvolvida por meio 

da criação de um simulado da Prova Brasil, as questões dos simulados foram 

disponibilizados pela própria escola onde os alunos participantes estudavam. O simulado 

contava com objetos de textos, imagens e todas as questões foram de múltipla escolha, 

teve um total de 20 perguntas sendo distribuídas com assuntos de Matemática e Língua 

Portuguesa. 

Baseada nos conceitos definidos em Forte (2004) e Prodanov (2013) sobre 
metodologia de pesquisa, o método de pesquisa deste trabalho classifica-se como: 

Quanto a natureza: Os dados coletados tiveram o tratamento das informações 

tanto na forma quantitativa, pois requer o uso de recursos e técnicas de estatística, 

procurando traduzir em números os conhecimentos gerados pela pesquisadora - como 

qualitativa, porque o uso dessa abordagem propicia o aprofundamento da investigação 

das questões, associando o fenômeno em estudo e suas relações. 

Quanto aos objetivos: Trata-se de uma pesquisa exploratória, pois segundo Gil 

(2008) esse tipo de investigação possibilita a familiarização da pesquisadora com o 

problema, a fim de torná-lo mais explícito, possibilitando à construção de uma hipótese. 

Quanto aos procedimentos: Trata-se de uma pesquisa experimental, pois foi 

determinado o objeto de estudo o simulado da Prova Brasil no Software de Autoria Visual 

Class, para ser testado com alunos do 5° ano do Ensino Fundamental, a fim de validar 

que este novo método de aplicação do simulado pode contribuir para a correção de 

simulados e para análise dos resultados favorecendo o processo de feedback entre 

alunos e professores. 

 

Ferramentas Utilizadas 

Durante a fase de construção do projeto foi utilizado as seguintes ferramentas para 
o desenvolvimento da pesquisa. 

O Visual Class Net Server é a Plataforma Virtual de Ensino onde foi gerenciado o 
acesso ao simulado e cadastrado os alunos participantes da pesquisa, com plataforma foi 
possível obter automaticamente as notas do simulado, possibilitando a emissão de relatórios 
de desempenho dos alunos. 

O acesso ao Visual Class Net Server é remoto e pode ser acessado por dispositivos 

móveis e computadores com sistema operacional Windows (VISUAL CLASS, 2018).  
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A figura 2, mostra a tela inicial da plataforma, é possível direcionar os conteúdos 

para diferentes turmas, ou seja, cada turma pode ter acesso a conteúdo diferentes, 

dependendo da pretensão do professor. 

 
Figura 19: Tela Inicial do Visual Class Net Server. Fonte: Visual Class Net Server (2018) 

 

O Visual Class Net Server além de fazer os gerenciamentos dos conteúdos 

disponibilizados, também proporciona relatórios e gráficos completos com os 

desempenhos dos alunos, como:  

Detalhado de um projeto: Gera um relatório completo de todos os alunos 

individualmente, onde é possível verificar as questões que o aluno errou (mostrando a 

alternativa marcada), os acertos e o assunto da questão. Com isto é possível definir os 

assuntos onde o aluno apresentou maiores dificuldades, para futuras atividades de 

revisão. 

 
Figura 3: Consolidado por exercício. Fonte: Visual Class Net Server (2018) 
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Consolidado por exercício: Relatório na forma gráfica (Figura 3) ou tabular, 
apresentando para cada questão do projeto, o total de alunos que erraram e que acertaram 
aquela questão. Com isto é possível apontar, para uma determinada turma, quais assuntos 
apresentaram o maior índice de erros, que necessitam de uma revisão. Este relatório aponta 
quais assuntos o professor daquela turma não está conseguindo transmitir em sua aula. E 
permite comparar várias turmas, comparando o desempenho dos professores em vários 
assuntos.  

 

Consolidado por enunciado: onde os exercícios são sorteados a partir de um subconjunto de 
alternativas, mas que mantém o mesmo enunciado. Com isto é possível identificar os assuntos 
onde os alunos apresentaram maior dificuldade e que necessitam de revisão. Relatório 
consolidado por assunto: gera a média de acertos por assunto e o intervalo de confiança, nesse 
relatório especifico o professor consegue acompanha a aprendizagem dos alunos nos assuntos 
que os exercícios foram baseados (Figura 4). 

O desempenho por aluno: Apresenta a porcentagem de acertos do aluno em diversos 
projetos, na forma gráfica ou tabular, permitindo analisar e comparar a evolução do 
desempenho ao longo do ano letivo. 

O desempenho por projeto: Percentual de acertos (0 a 100%) nos exercícios de cada 
aluno que fez o projeto, mostrando, ao final, a média de acertos da turma. Isto possibilita ao 
professor e gestor analisar o desempenho individual de cada aluno, e comparar médias entre 
turmas.  

Com esses relatórios em mãos, professores ou gestor podem fazer uma coleta de 
informações em relação a aprendizagem dos alunos, usando essas informações obtidas para 
uma intervenção visando a melhoria do processo de ensino e em consequência o de 
aprendizagem. Para Luckesi o processo de avaliação é ter “o instrumento do reconhecimento 

dos caminhos percorridos e da identificação dos caminhos a serem percorridos” (p. 43, 2011). 

Assim avaliar a qualidade dos resultados subsidia o professor a ação de proceder 

Figura 4: Consolidado por assunto. Fonte: Visual Class Net Server (2018) 
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correções ou intervenções no seu percurso tendo em vista “atingir o resultado desejado” 

(LUCKESI, 2011). 

 
 
O Class Net Windows (figura 5), foi onde os alunos tiveram acesso ao simulado, pois 

é um software que permite aos alunos a visualização e execução dos simulados e provas, 
disponibilizadas pelo servidor, o acesso ao conteúdo do servidor é online. Sendo compatível 

com o sistema operacional Windows. Além dos computadores o programa também pode 

ser utilizado em dispositivos móveis como Smartphones utilizando o Android (VISUAL 

CLASS, 2018). 

Resultados e Discussões 

A Prova Brasil em formato multimídia, foi implantada no laboratório do Centro de Estudo 

Superior Itacoatiara – CESIT/UEA, com a participação de 57 alunos do 5º ano do ensino 
fundamental I. Para a realização do Simulado foi utilizado computadores, Smartphones e 
tablets (Figura 6).  

Figura 21: Tela Inicial do Class net Android. Fonte: Class net 
Android (2018) 

Figura 22: Aplicação do Simulado. Fonte: Acervo dos Autores (2018) 
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O simulado Provinha Brasil foi disponibilizado na Plataforma Virtual de Ensino, Visual 

Class Net Server, com acesso pelo programa Class Net para computador e dispositivos móveis, 
no laboratório de informática. Durante a aplicação, os alunos liam os textos atentamente e 
resolviam os exercícios propostos no simulado, também foram disponibilizados papel e lápis 
caso precisassem para fazer algum tipo de rascunho (Figura 7).  

Diante disso, os resultados alcançados no desenvolvimento desta pesquisa propõem 
possíveis soluções técnicas para a criação e aplicação de conteúdos multimídias, com o 
desenvolvimento do simulado Prova Brasil no Visual Class FX NE para computadores e 
dispositivos móveis. Constatamos que o Software de Autoria pode ser um aliado para os 
professores, pois, com ele, pode ser desenvolvido conteúdos interativos e dinâmicos.  

Com os códigos individualizado, foi possível analisar as dificuldades de cada aluno 
com base nos descritores/assunto que constavam no simulado. Ao finalizarem o simulado 
foram gerados os relatórios a partir dos resultados obtidos, que ficam disponíveis no Visual 
Class Net Server, possibilitando a consulta para análise dos descritores para que o professor 
reforce os conteúdos nos quais os alunos obtiveram um baixo rendimento por ocasião da 
aplicação do simulado. 

Na vinculação do simulado Prova Brasil a plataforma, foi possível fazer uma 

análise dos resultados, o sistema disponibiliza um total de 6 relatórios distribuídos em 

gráficos e tabular. Assim o simulado teve um total de 20 questões, ficaram dividias em 

15 perguntas de Língua Portuguesa e 15 perguntas de Matemática. A tabela 1, mostra a 

relação entre pergunta e descritor/assunto.  
Tabela 1: Assuntos do simulado Prova Brasil 

Questão Descritor Assunto 

01 D26 Resolver problema envolvendo noções de porcentagem 

02 D6 Estimar a medida de grandezas. 

03 D11 Cálculo do perímetro de figuras, 

04 D18 Problema com números naturais. 

04 D13 Sistema de numeração decimal. 

06 D4 
Identificar quadriláteros (paralelos, concorrentes, 

perpendiculares) 

Figura 23: Aplicação do Simulado. Fonte: Acervo dos Autores (2018). 
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07 D17 
Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números 

naturais 

08 D16 Composição e decomposição de números naturais 

09 D8 Medida de Tempo 

10 D7 Pesos e medidas 

11 D8 Identificar causa/consequência (elementos do texto) 

12 D1 Localizar informações explícitas em um texto. 

13 D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão  

14 D8 Relação causa/consequências (elementos do texto)  

15 D10 Identificar as marcas linguísticas  

16 D5 Interpretar texto com auxílio de material gráfico  

17 D6 Identificar o tema de um texto 

18 D5 Interpretar texto com auxílio de materiais gráficos 

19 D2 

Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando 

repetições ou substituições que contribuem para a 

continuidade de um texto 

20 D13 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos 

Fonte: Acervo dos Autores 

Dos assuntos que constaram no simulado Provinha Brasil, somente os 

descritores D5 de Língua Portuguesa e D6 de Matemática segundo o professor não foram 

ministrados para os alunos. 

Ao fazer à análise dos resultados, foi constatado um baixo desempenho dos alunos no 

simulado Provinha Brasil, como expressa o gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1: Desempenho dos alunos por exercício. Fonte: Visual Class Net 
Server, adaptado pela autora (2018). 
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Com ele (gráfico 1) observa-se a quantidade de acertos e erros em cada 

questão, podendo ser percebido que somente em 3 questões os alunos conseguiram 

atingir 40 acertos ou mais. 

Com as observações da pesquisadora, foi percebido que os alunos têm 

dificuldades que vão além do desconhecimento dos conteúdos disponibilizados no 

simulado. Durante a aplicação da prova, foi percebido que muitos alunos ainda tinham 

dificuldade básicas com a leitura e na realização das quatro operações (adição, subtração, 

multiplicação e divisão).  

 

 
 

No gráfico 2, observa-se o desempenho dos alunos em relação aos assuntos do 

Simulado, o gráfico expõe a média de acerto em cada assunto com isso foi percebido 

que em pelo menos 5 assuntos os alunos sentiram muita dificuldade. 

 

 

Gráfico 2: Consolidado por assunto. Fonte: Visual Class Net Server, adaptado pela autora 
(2018). 

Gráfico 3: Desempenhos dos alunos em Matemática. Fonte: Visual 
Class Net Server, adaptado pela autora (2018) 
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Quando o gráfico 2 é separado por disciplina, com a exploração dos gráficos 3 

e 4, dos assuntos que o professor não havia ministrado em sala somente em 1, os tiveram 

um baixo rendimento, no descritor D6 tendo média de 15,25%. Mostrando que as 

dificuldades encontradas na resolução das questões, pode não ter sido, pelo fato de os 

alunos não terem estudado esses assuntos. Mas que talvez existam outros problemas na 

aprendizagem, que não são os objetivos dessa pesquisa. 

  
 

Com esses dois gráficos também pode ser observado que nos assuntos de 

Matemática, a incidência de baixas medias ocorreram com mais frequência, com medias 

inferiores a 50%, assuntos como: Cálculo do perímetro de figuras com 23,73% de média 

e Pesos e medidas com 29,81% uma das mais baixas, demostrando a dificuldade. Não 

levando em consideração o assunto que não foi ministrado pelo professor responsável, 

que mesmo não sendo estudado pelos alunos em sala de aula ainda obtiveram uma 

média de 15,25% no assunto estimar a medida de grandezas. 

Com essas análises gráficas pode se observa que a plataforma suporta uma 

grande quantidade de alunos, facilitando o gerenciamento e manutenção de tantos 

alunos, e ainda proporciona aos professores uma análise completa da aprendizagem dos 

discentes, com as variedades de gráficos e relatórios tabular. Além disso, também suporta 

a impressão de todos os relatórios e os mesmos ficam disponíveis para visualização e 

análises futuras. 

 

Considerações Finais 

Para o processo de correção a aplicação do simulado no Visual Class Net Server, 

o sistema agiliza a correção e contribuí com os professores, pois na maioria das vezes 

este procedimento demanda muito tempo para se obter o resultado de uma prova ou 

simulado e os docentes não conseguem fazer o diagnóstico dos conteúdos onde os 

alunos apresentam dificuldades, pois o calendário escolar é corrido, e este fato prejudica 

Gráfico 4: Desempenhos dos alunos em Língua Portuguesa. Fonte: 
Visual Class Net Server, adaptado pela autora (2018) 
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o processo de análise dos resultados. Segundo Ribeiro (2010) a avaliação diagnóstica é 

parte de um conjunto de avaliações no processo de ensino e aprendizagem e possui uma 

importância essencial para a qualidade, permite que todos possam se auto compreender, 

diagnosticando deficiências e capacidades e direcionando ações corretivas.  

Dessa forma, é importante que os docentes tenham clara a definição de 

avaliação diagnóstica, que está é o princípio da avaliação da aprendizagem dos alunos, 

que através dela serão diagnosticadas as dificuldades e posteriormente, saná-las, 

promovendo o desenvolvimento dos discentes, oferecendo recursos para reorientá-los a 

uma aprendizagem satisfatória, como nos esclarece  

Como a Plataforma Virtual de Ensino é uma ferramenta completa, que 

possibilita fazer análise de cada questão, dos descritores por aluno e por turma, ou seja, 

torna o professor e a escola munidos de recursos tecnológico que enriquece o retorno 

da aprendizagem. Além dessa análise de desempenho, o fator tempo também é muito 

importante, imagina o tempo que o professor leva para corrigir várias provas e em meio 

a isso ainda ter que elabora e ministra as aulas, nesse sentido a escola e o professor 

precisam correr, porque independente do tempo, necessita formar esses alunos e gera 

conhecimentos. Com a plataforma os resultados, ou seja, os relatórios são ágeis e 

concisos, contribuindo para que os professores façam o replanejamento 

tempestivamente  

Com isto, a automatização da Prova Brasil contribuiu de forma significativa para 

acelerar o processo de correção dos simulados, uma vez que a correção das provas é 

feita automaticamente pelo sistema, viabilizando assim o diagnóstico dos conteúdos de 

Língua Portuguesa e Matemática, podendo ser elaboradas medidas de intervenção de 

modo que os professores planejem os novos métodos de aplicação de conteúdos e 

atividades para os alunos.  
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PROFESSOR, VAI TER PROVA? AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

COM OS JOGOS KAHOOT E SOCRATIVE 
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Resumo: Este artigo aborda a utilização dos jogos Kahoot e Socrative para avaliar a 

aprendizagem em tempo real. Trata-se de um estudo de natureza exploratória e 

descritiva que, através da pesquisa bibliográfica, pretende explicitar as possibilidades 

pedagógicas do uso dos jogos Kahoot e Socrative em sala de aula. Metodologicamente, 

aborda os aspectos conceituais acerca da inserção estratégica de jogos na educação. 

Explora o Kahoot e Socrative, evidenciando suas principais funcionalidades, além de 

destacar seus recursos, contribuições e desafios para integração no contexto 

pedagógico. Verifica que o uso dos jogos desperta a curiosidade e o engajamento dos 

alunos, aumentando o interesse pelos estudos e tornando o processo de avaliação da 

aprendizagem mais motivacional, interativo e, principalmente, significativo, favorecendo 

o desenvolvimento de um cérebro mais ativo, ágil e múltiplo, capaz de executar inúmeras 

ações. 

Palavras-chave: Jogos digitais; Recurso didático; Kahoot; Socrative; Avaliação da 

aprendizagem. 

Abstract: This article deals with the use of the games Kahoot and Socrative to assess 

learning in real time. It’s an exploratory and descriptive study through bibliographical 

research which explains the pedagogical possibilities of using Kahoot and Socrative in 

the classroom. Methodologically, touches on conceptual aspects regarding the strategic 

insertion of games in education while showing their main functions in addition to 

highlighting their resources, contributions and challenges of integration into the 

pedagogical context. Verify that the use of games arouses student curiosity and 
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participation, increasing interest in their studies and making the learning assessment 

process more motivational, interactive and especially, significant, favoring the 

development of a more active, agile and multifaceted brain capable of executing 

innumerous actions.   

Keywords: Digital games; Didactic resource; Kahoot; Socrative; Learning assessment. 

 

INTRODUÇÃO 

Os alunos do século XXI mudaram o seu jeito de perceber e interagir com 

o mundo ao seu redor devido à grande exposição às Tecnologias de Informação 

e Comunicação. Diante disso, as tecnologias digitais estão cada vez mais inseridas 

nos processos formativos, trazendo inúmeras contribuições para a aprendizagem. 

Nesse cenário, surge o app-learning (uso de aplicativos na aprendizagem), em 

que os jogos podem ser utilizados como boas estratégias pedagógicas, ajudando 

a desenvolver habilidades e competências para o processo de formação e 

aprendizagem ao longo da vida. 

O Kahoot e o Socrative são jogos que estão entre os aplicativos que, se 

bem utilizados para fins educativos, podem tornar a sala de aula mais divertida e 

flexível, suscitando, em seus utilizadores, a interatividade e a motivação, além de 

despertar a curiosidade e o engajamento dos alunos. Sabe-se que esses dois apps 

são ferramentas avaliativas. Em razão disso, o presente trabalho investiga as 

possibilidades pedagógicas do uso dos jogos Kahoot e Socrative em sala de aula. 

Para tanto, metodologicamente, realizou-se um estudo de natureza 

exploratória e descritiva que, por meio da pesquisa bibliográfica, pretende 

abordar os aspectos conceituais acerca da inserção estratégica de jogos na 

educação com o propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: 

“quais as contribuições dos jogos Kahoot e o Socrative enquanto instrumentos 

para avaliar a aprendizagem em tempo real?”. 

 

JOGOS NA EDUCAÇÃO 

Mergulhados num universo cada vez mais informacional e tecnológico, 

novos modelos de ensino, como o e-learning, b-learning, m-learning e app-

learning, são oferecidos por meio das tecnologias com o intuito de promover o 

bom desempenho do aluno em diversas atividades que abranjam os processos 

educacionais. Computadores, tablets, smartphones e outros recursos são 

também inseridos na academia e utilizados como ferramenta educacional que 

facilitam a execução de determinadas tarefas (VALENTE, 2014). 
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O emprego das tecnologias na sala de aula permite ao professor 

ressignificar o processo de construção do conhecimento de forma mais interativa, 

lúdica e colaborativa, transformando o modelo de ensino tradicional que, muitas 

vezes, não atende mais às demandas de alunos cada vez mais conectadas. 

Compreende-se que é necessário oferecer, a essa nova geração, o maior número 

possível de recursos e estímulos compreendidos em novas metodologias e 

propostas didáticas na sala de aula (MONTEIRO et al., 2018). 

Em geral, os alunos dessa nova geração são conectados. Convivem em 

diversos ambientes permeados de jogos digitais de fácil uso, muitos gratuitos, 

que oferecem inúmeros benefícios para a educação, tornando o processo de 

aprendizagem mais motivacional, interativo e, principalmente, significativo. Savi 

e Ulbricht (2018) apontam dois aspectos fundamentais que reforçam a 

importância dos jogos digitais no processo de aprendizagem: 

• Efeito motivador - os jogos mostram a grande capacidade que têm 

de divertir e entreter o público ao mesmo tempo em que estimulam 

o aprendizado por conta dos ambientes totalmente interativos, 

desafios, curiosidades e fantasias. Esses componentes de diversão 

quando atrelados ao ensino são importantes, pois podem deixar os 

alunos mais relaxados e propensos a aprender, e jogos bem 

projetados podem elevar a concentração e envolvimento dos 

mesmos. 

• Efeito facilitador - os jogos digitais além de facilitarem a aquisição 

de conteúdos também auxiliam no desenvolvimento de outras 

habilidades importantes como resolução de problemas, tomada de 

decisão, pensamento estratégico, trabalho em grupo, socialização, 

coordenação motora, entre outros.  

Os jogos digitais agregados ao processo de aprendizagem visam chamar 

a atenção dos alunos por meio de uma metodologia atrativa, lúdica, envolvente 

e desafiadora, abordando os conteúdos de forma diferente e corroborando para 

o desenvolvimento de diferentes habilidades. 

Outro ponto importante da utilização dos jogos é que, com eles, o aluno 

assume outra postura para lidar com o erro (MATTAR, 2010). Com um feedback 

imediato e eficiente, o erro já não se tornaria um obstáculo e sim uma motivação 

para a aprendizagem. Mattar (2010) ainda argumenta que os jogos têm a 

capacidade de adaptarem-se aos perfis pessoais, habilidades e capacidades de 

cada jogador de uma forma que os professores não conseguem fazer apenas com 
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auxílio de metodologias tradicionais. Mas, de maneira nenhuma, o professor e 

seu papel serão desnecessários no processo. 

Esses são apenas alguns dos incontáveis benefícios que os jogos digitais 

trazem à aprendizagem dos alunos. Os adultos geralmente se preocupam com a 

quantidade de tempo que esses alunos passam fazendo uso da internet ou de 

jogos, pois gostariam que esses jovens aplicassem o mesmo empenho e tempo 

em outras atividades. Por esse motivo, tem crescido o número de pesquisas que 

objetivam trazer a diversão dos jogos digitais associada aos conteúdos escolares, 

surgindo assim os jogos educativos. 

 

KAHOOT 

O Kahoot (https://kahoot.com), que pode ser conferido na Figura 1, é um 

aplicativo que possibilita a criação de atividades educativas de forma interativa 

com base nos princípios da gamificação, que é o uso de jogos para enriquecer 

diferentes contextos, normalmente, não relacionados aos jogos, como a 

educação. Ele permite a dinamização de atividades de múltipla escolha, de 

ordenamento, de perguntas abertas e de questionários durante as aulas 

(BOTTENTUIT JUNIOR, 2017; KAHOOT, 2019). 
Figura 1 - Página de acesso ao Kahoot 

 
Fonte: Kahoot (2019). 

Para Wang (2015, p. 221), o Kahoot “é um jogo baseado em respostas dos 

estudantes que transforma temporariamente uma sala de aula em um game 

show”. Dessa forma, o professor exerce a função de apresentador do jogo e os 

alunos de adversários. Por meio de um projetor, o professor apresenta as 

perguntas e as alternativas de respostas, enquanto os alunos respondem às 
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questões de forma correta o mais rápido possível nos seus dispositivos digitais, 

que podem ser notebook, tablet ou smartphone. 

O aplicativo Kahoot pode ser acessado de qualquer dispositivo ligado à 

internet. As atividades criadas no app podem ser realizadas no laboratório de 

informática, dentro de sala de aula, no auditório ou em qualquer ambiente 

acadêmico. Para utilizar o aplicativo, é importante que o professor tenha 

conhecimento da ferramenta e conheça seus elementos composicionais 

(KAHOOT, 2019). 

Inicialmente, é necessário inscrever-se no aplicativo como professor ou 

estudante por meio de um endereço de e-mail, assim como na Figura 2. 

 
Figura 2 - Opções de inscrição no Kahoot 

 
Fonte: Kahoot (2019). 

Após a criação da conta no Kahoot, o professor poderá selecionar o tipo 

de atividade que pretende realizar, conforme ilustrado pela Figura 3. 
Figura 3 - Opções de atividades no Kahoot 
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Fonte: Kahoot (2019). 

Como observou-se na Figura 3, entre as opções de atividades, estão o 

questionário (quiz), que cria questões de múltiplas alternativas com cronômetro 

em cada uma das perguntas e pontuação em cada uma das respostas; desordem 

(jumble), conjunto de questões de ordenamento, no qual os alunos devem acertar 

a ordem correta em cada uma das perguntas; discussão (discussion), criação de 

debates por meio de questões abertas; pesquisa (survey), apesar das perguntas 

serem cronometradas, nesta atividade não há atribuição de pontos para as 

respostas (KAHOOT, 2019). 

Os estudos de Bottentuit Junior (2017) acerca da utilização do aplicativo 

evidenciaram que “as atividades mais frequentes no Kahoot são o quis e o jumble, 

pois permitem a pontuação dos alunos, caso respondam corretamente e com 

maior agilidade, criando uma espécie de jogo em sala de aula” (p.1595). 

Costa e Oliveira (2015) enfatizam que o Kahoot pode ser utilizado de 

diferentes formas, as quais se adaptam ao processo de aprendizagem de acordo 

com os objetivos educacionais a serem atingidos. Na lógica do aplicativo, os 

alunos participam por meio da inserção de um Game PIN. 

As perguntas aparecem no quadro de projeção e os alunos recebem na 

tela dos seus notebooks, tablets ou smartphones apenas as opções de resposta 

através dos símbolos correspondentes, de acordo com a Figura 4. 
Figura 4 - Dinâmica de questões e respostas do Kahoot 
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Fonte: Kahoot (2019). 

Essa é uma estratégia do aplicativo para prender a atenção dos alunos 

quanto ao conteúdo das questões, e fazer com que usem os seus próprios 

dispositivos para responder às alternativas que acreditam ser a correta. Uma vez 

que os alunos respondem às questões ou que o tempo cronometrado pelo 

professor termine, o Kahoot mostra automaticamente no dispositivo do aluno se 

a alternativa respondida por ele está certa ou errada. 

Além das atividades desenvolvidas individualmente, o Kahoot permite 

realizar dinâmicas coletivamente, em que o professor pode trazer questões mais 

reflexivas e aumentar o tempo das respostas. O app admite ainda ao professor 

inserir imagens, sons, vídeos e gifs no espaço destinado às perguntas, podendo 

ser utilizado como uma ferramenta para incluir aqueles alunos que possuem 

alguma necessidade educacional específica, seja ela visual ou auditiva 

(BOTTENTUIT JUNIOR, 2017). 

 

SOCRATIVE 

O Socrative (https://socrative.com/), que pode ser conferido na Figura 5, 

é um app utilizado para proporcionar melhor engajamento dos alunos em sala 

de aula. O jogo permite ao professor acompanhar, em tempo real, o processo de 

assimilação (aprendizagem) da turma. Por meio dele, é possível avaliar os 

conhecimentos prévios e subsequentes à uma aula expositiva (SOCRATIVE, 2019). 
Figura 5 – Página de acesso ao Socrative 
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Fonte: Socrative (2019). 

O objetivo do aplicativo é oferecer ao professor uma visão imediata sobre 

o entendimento da turma acerca dos temas trabalhados em sala de aula. Diante 

dos resultados obtidos, que são apresentados no computador, notebook ou 

celular do professor, ele tem a possibilidade de repensar e planejar novos 

elementos para melhorar a compreensão dos assuntos durante o processo 

formativo dos alunos (VETTORI, 2018). 

O aplicativo Socrative funciona em computadores, laptops, tablets e 

telefones. As atividades criadas no app podem ser realizadas em qualquer 

ambiente com acesso à internet. Mas, antes de tudo, é necessário que o professor 

conheça as funcionalidades do Socrative. Em primeiro lugar, o usuário da 

ferramenta pode realizar sua inscrição como professor ou aluno mediante um e-

mail ou contas Google, assim como na Figura 6.  

 
Figura 6 - Opções de inscrição no Socrative 

 
Fonte: Socrative (2019). 
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O Socrative possui as versões paga e a grátis, como demonstrado na 

Figura 7. A versão paga possibilita a criação de um número maior de salas por 

cadastro de professor e com mais alunos para cada uma delas. Já na versão grátis, 

é disponibilizado somente uma sala com capacidade máxima de 50 alunos. Ainda 

assim, é possível realizar as mesmas atividades da versão paga, sem restrições do 

número de atividades a serem realizadas pelo professor (FERREIRA; OGLIARI, 

2015; SOCRATIVE, 2019). 
Figura 7 – Versões do Socrative 

 
Fonte: Socrative (2019). 

Posteriormente à criação da conta no Socrative, o professor poderá 

selecionar o tipo de atividade que pretende realizar, conforme ilustrado pela 

Figura 8. 
Figura 8 – Biblioteca de avaliações no Socrative 

  
Fonte: Socrative (2019). 
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Com o Socrative, o professor pode criar e editar sua própria biblioteca de 

avaliações com questões de múltipla escolha, verdadeiro/falso, respostas curtas 

e discursivas, como pode ser visto na Figura 9. 
Figura 9 – Opções de atividades no Socrative 

  
Fonte: Socrative (2019). 

 Além disso, o professor pode compartilhar sua biblioteca de avaliações 

em formato PDF com seus alunos ou com outros professores que lecionam a 

mesma disciplina. O compartilhamento é feito por meio do próprio aplicativo 

(VETTORI, 2018; SOCRATIVE, 2019). 

As perguntas são disponibilizadas aos alunos pelos seus dispositivos 

móveis, e eles acompanham seu desempenho na avaliação por meio dos 

símbolos correspondentes aos seus nicks (apelidos) que aparecem no quadro de 

projeção, de acordo com a Figura 10. 
Figura 10 - Dinâmica de questões e respostas no Socrative 

 
Fonte: Socrative (2019). 

Colocar os alunos em uma condição de disputa saudável é umas das 

estratégias do Socrative para potencializar a atenção no desenvolvimento da 
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aprendizagem significativa (FERREIRA; OGLIARI, 2015). Uma vez que eles 

respondem aos questionamentos realizados em seus dispositivos, o jogo mostra 

imediatamente se a pergunta foi respondida corretamente ou não. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Essa seção dedica-se a discorrer sobre as possibilidades e os limites 

pedagógicos do uso dos jogos Kahoot e Socrative para avaliar a aprendizagem. 

Conforme sinalizamos anteriormente, os apps são de fácil manuseio, pois suas 

propriedades se assemelham bastante com as plataformas utilizadas comumente 

pelos jovens, o que permite melhor usabilidade. 

Os jogos podem promover o engajamento de seus participantes, a 

competitividade saudável e a motivação para estar sempre atento ao conteúdo 

transmitido previamente durante uma aula. Corroborando com as teorias de 

Wang (2015),observou-se, neste estudo exploratório, que os apps têm grande 

potencial na promoção de um ambiente saudável de competição em busca da 

aprendizagem. 

Quando os professores inserem estrategicamente o Kahoot e o Socrative 

em sala de aula, os alunos se mostram mais curiosos para conhecer a ferramenta 

e empenham-se em responder corretamente as questões. Esses dois aspectos 

motivam os alunos a terem uma aprendizagem mais significativa. 

Percebeu-se que os jogos podem tornar o ambiente educativo mais 

atrativo, demandando a concentração por parte dos alunos e fazendo com que a 

aula se torne mais sedutora. Sobre esse estímulo, Bottentuit Junior (2017), ao falar 

sobre as habilidades que os games podem fomentar nos alunos, explica que 

“quando o professor comunica aos alunos que fará avaliação da aprendizagem 

com uso do jogos ao final da aula, os alunos tendem a prestar mais atenção aos 

conteúdos, pois precisam se apropriar das informações socializadas durante a 

aula para participarem de forma mais ativa e qualitativa no momento do game” 

(p. 1597). 

Ainda sobre os estímulos que o Kahoot e o Socrative podem desenvolver 

em seus competidores é que, diferente da prova impressa (em que o conteúdo é 

estático), nos aplicativos, a interatividade suscita melhoria no raciocínio. Isso não 

diz respeito apenas ao fato de responder rápido às perguntas, mas ao ponto de 

desenvolver um raciocínio analítico no qual o nosso cérebro fica mais ágil, 

absorvendo e interpretando a pergunta para chegar à resposta correta.  
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Nessa mesma perspectiva, Monteiro et al. (2018) complementa que os 

jogos permitem o desenvolvimento de um cérebro mais ativo, ágil e múltiplo, 

capaz de executar inúmeras ações. O quis, por exemplo, pontua aqueles que 

respondem às perguntas corretamente e mais rapidamente. Ao saber disso, os 

alunos podem buscar em sua memória informações acerca do assunto 

questionado no app para se manter entre os melhores. Nesse processo de 

recuperação das informações, acontece a aprendizagem significativa quando os 

novos conhecimentos, inquiridos pelas perguntas, reforçam o conhecimento 

prévio que o aluno obteve antes da aplicação do aplicativo. 

A utilização do Kahoot e do Socrative, enquanto ferramentas de avaliação 

da aprendizagem em tempo real, pode reforçar a importância de alternar as 

técnicas de avaliação dos conteúdos repassados nas aulas para que os próprios 

alunos sejam motivados a interagir com o instrumento de validação da 

aprendizagem. Os apps podem deixar os alunos mais animados no momento de 

avaliação. Ou seja, os jogos possuem um aspecto afetivo que agrega seu 

potencial para favorecer a aprendizagem significativa. 

Por fim, tanto o Kahoot quanto o Socrative podem se mostrar como 

instrumento de auxílio para as atividades do professor. Isso porque o professor 

obtém o resultado das atividades automaticamente na tela do projetor em que é 

gerado uma relação com a pontuação de cada aluno. Essa característica ameniza 

o trabalho que os professores têm de levar provas pra casa e corrigir em 

momentos que poderiam descansar e fazer atividades de lazer. 

Essa mesma colaboração em relação à atividade do professor também 

está relatada nas conclusões da pesquisa de Bottentuit Junior (2017). O autor 

ainda acrescenta que, ao obter o relatório eletrônico, o professor tem acesso 

direto a um parecer sobre o processo de ensino e aprendizagem além das 

possíveis intervenções que os professores podem realizar perante aqueles que 

tiveram um resultado não tão significativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo evidenciou que os jogos Kahoot e Socrative podem ser 

utilizados como uma ferramenta de grande valia no processo de aprendizagem 

dos alunos quando, por exemplo, promove a motivação, a interatividade e o 

raciocínio lógico. Essas são as habilidades e competências que a geração 

conectada precisa adquirir para atuar na sociedade que, todos os dias, 

transforma-se com o impacto das tecnologias. 
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Muitos professores ainda são resistentes em relação à introdução do 

celular em sala de aula, mas, como revelou este estudo, ao utilizar as duas 

ferramentas como instrumento de avaliação em tempo real, tanto os alunos 

quanto os professores são beneficiados com estímulos que transformam a sala 

de aula em um game show. Com isso, o processo avaliativo é ressignificado para 

que o modelo de ensino tradicional, o qual, muitas vezes, não atende mais às 

demandas da geração de alunos, seja interativo, lúdico e que favoreça o 

desenvolvimento de um cérebro mais ativo, ágil e múltiplo, capaz de executar 

inúmeras ações. 

Verificou-se que os apps podem despertar a curiosidade e o 

engajamento dos alunos, aumentando o interesse pela temática abordada em 

sala de aula e efetivando-se como uma ferramenta eficiente para avaliação da 

aprendizagem em tempo real. Espera-se que, diante dessas considerações, 

pesquisadores sejam motivados a realizar novas investigações sobre a 

implementação do jogos Kahoot e do Socrative. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o modo de 

gestão do Programa PNAIC no Amazonas a partir do uso de 

recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação Digital 

utilizados na Formação de Professores do Ensino Básico a partir 

de uma arquitetura pedagógica própria para esse público-alvo. 

Durante a gestão do programa a equipe pedagógica juntamente 

com os desenvolvedores planejaram, desenvolveram e 

implantaram diferentes arquiteturas para vários subprogramas 

abrigados em um Programa maior de Formação de Professores 

do Ensino Básico na Universidade Federal do Amazonas, 

priorizando a necessidade de cada subprograma em seu próprio 

contexto com uso dos mediadores tecnológicos, no sentido de 

desenvolver uma ambiência cooperativa na produção dos 
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materiais didáticos, levando em conta a influência do 

desenvolvimento de uma produção autônomo, colaborativa em 

cooperação na prática pedagógicas desses professores, tendo 

como base uma metodologia cartográfica de caráter interativa e 

problematizadora. Essa metodologia considera a formulação de 

problemas; o levantamento de respostas provisórias; o 

planejamento de situações experimentais; a testagem de 

hipóteses no desenvolvimento compartilhado de projetos 

interdisciplinares. Com base nessa experiência ao longo de cinco 

anos, é possível reconhecer a importância dessa ferramenta 

tecnológica para favorecer a interação entre os agentes 

envolvidos no processo da formação continuada, tendo em vista 

a produção e a apropriação de saberes, conhecimentos e a troca 

de experiências nos campos científico e pedagógico, visando à 

inovação educacional na perspectiva da alfabetização e 

letramento. 

Palavras-chave: Formação de professores; ambiente virtual; 

aprendizagem. 

This paper presents a reflection about how PNAIC Program 

management worked in Amazonas, holding resources from 

Information Technology and Digital Communication used in the 

Basic Education Teachers Training, based on a pedagogical 

architecture appropriate for this target audience. During the 

program management the pedagogical team along with the 

developers have planned, have developed and have implanted 

different architectures for several subprograms included on a 

main program related to Education Teachers Training in 

Universidade Federal do Amazonas, prioritizing each need of the 

subprogram on its own context using technology mediators, in 

the sense of developing a cooperative atmosphere in order to 

produce teaching materials, considering to influence an 
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autonomous production, collaborative combined with this 

pedagogical teachers skills in practice, based on a cartographic 

methodology interactive and problematizing. This methodology 

considers a trouble making; Raising provisory answers; The 

planning of experimental situations; The testing of shared 

development of interdisciplinary projects. Based on this 

experience during five years it is possible acknowledge the 

importance of this technological tool in order to favour the 

interaction between the envolved agents of the continuous 

formation process, Based on this experience during this five years 

it was possible acknowledge the importance of this technological 

tool in order to favour the interaction between the envolved 

agents of the continuous formation process, facing to production 

and appropriation of knowledge and experiences trading in a 

pedagogical and scientific field, looking for educational 

inovation in a perspective of literacy. 

Key Words: Teachers Formation's; Virtual Environment; Learning. 
 

Introdução 

Este trabalho tem por objetivo socializar o modo de Gestão do Programa PNAIC 

- Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e o acompanhamento 

pedagógico das ações desse programa no estado do Amazonas, uma vez que a 

grande extensão territorial dessa região e suas peculiaridades, como, por 

exemplo, as longas distâncias geográficas dificultam o acesso aos 62 municípios.  
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Figura 24 Amazonas. Autor Desconhecido. Licenciado em CC BY-SA 

 

Por essa razão, a gestão administrativa e pedagógica do PNAIC instalada no 

Centro de Formação, Desenvolvimento de Tecnologia e Prestação de Serviços 

para as Redes Públicas de Ensino no Amazonas – CEFORT-AM/UFAM, espaço 

onde já se utiliza desde 2004 a Plataforma digital MOODLE como suporte de 

ensino e aprendizagem para cursos presenciais e a distância. 

 Sendo assim, desenvolveu-se com essa tecnologia uma ambiência virtual para 

acompanhamento pedagógico da formação continuada de professores do 

Programa PNAIC. Esse acompanhamento teve início no ano de 2013 quando o 

programa foi implantado no Amazonas, continuando até sua última versão de 

2017-2018.  

 Arquitetura Pedagógica 
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Figura 25WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic/ 

 

Com base na experiência ao longo desses anos, reconheceu-se a importância 

dessa ferramenta tecnológica para favorecer a interação entre os agentes 

envolvidos no processo da formação continuada, tendo em vista a produção e a 

apropriação de saberes, conhecimentos e a troca de experiências nos campos 

científico e pedagógico, visando à inovação educacional na perspectiva da 

alfabetização e letramento. 

 
Figura 4WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic/login/ 
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3WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic/ 
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Figura 5WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic/login/ 

 

 
Figura 6 WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic/ 

 

Na “Ambiência Virtual de Aprendizagem”-AVA do Programa as orientações e 

ações realizadas na formação continuada são hospedadas no sistema e o acesso 

aos textos de estudo, tanto obrigatórios como complementares, além dos 

recursos pedagógicos e midiáticos podem ser realizados de qualquer lugar e a 

qualquer hora desde que se tenha um dispositivo conectado à Rede Mundial de 

Computadores.  

Os atores envolvidos são: Formador(a) Estadual, Formadores(as) Regionais, 

Formadores(as) Locais e Coordenadores(as) regionais, os quais tem acesso a Sala 

Ambiente por meio de login e senha. Através desse acesso os usuários também 

podem se comunicar com a equipe de gestão do PNAIC. 
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Figura 7 WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic/ 

Metodologia 

 

Para efetivar o acompanhamento pedagógico da formação continuada do PNAIC 

em ambiente virtual de aprendizagem, o grupo de desenvolvimento tecnológico 

abrigado no CEFORT/UFAM, utilizou a Plataforma MOODLE, fazendo a 

customização do AVA com organização e desenho da estrutura interna da “Sala 

Ambiente”. 

 
Figura 8 WWW.http://cefort.ufam.edu.br/tpnaic 

 

Figura 9 WWW.htttp://cefort.ufam.edu.br/pnaic 
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Esse grupo é coordenado pelo Centro de Formação da Faculdade de Educação 

da UFAM. 

 
 

Figura 11 WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic 

Figura 10 WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic 

Em seguida foi realizada uma formação de Introdução ao Moodle primeiramente 

com os(as) formadores(as) estaduais e formadores(as) regionais, e a medida que 

iam acontecendo as formações presenciais os(as) formadores(as) locais, os 

coordenadores(as) regionais recebiam a mesma formação nos laboratórios de 

mídias para que todos(as) conhecessem as ferramentas do sistema  e soubessem 

operá-las.  
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Figura 12 WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic/login/ 

Estando habilitados para navegar no sistema, todos os(as) atores(as) passaram a 

compartilhar a produção do conhecimento mediado por trocas didáticas, 

orientações e acompanhamento das atividades avaliativas e de consolidação do 

aprendizado, realizadas pelo(a) Formador(a) Local. Entre essas atividades estão 

trabalhos escritos, participação em fóruns, produção de diário, participação em 

fóruns “Tira Dúvidas”, entre outros recursos. 
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Figura 13 WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic/login/ 

 

Cada “Sala Ambiente” foi também concebida como Módulo. Nos ateliês  de 

planejamento de cada formação presencial foram selecionados os conteúdos dos 

cadernos do PNAIC os quais  já se encontravam organizados na Matriz Curricular  

e elaboradas as atividades avaliativas para consolidação do aprendizado a serem 

realizadas pelos(as) Formadores(as) Locais, bem como os recursos didático-

pedagógicos e midiáticos  que foram postados na Sala Ambiente.  Esse 

planejamento é realizado periodicamente pela equipe constituída pelo Formador 

(a) Estadual e Formadores(as) Regionais e o suporte técnico. 

 
Figura 264 WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic 

Figura 27 WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic 
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Após concluída a organização da Sala Ambiente pela ação conjunta do(a) 

formador(a) Estadual, dos(as) formadores(as) regionais e da supervisão do 

suporte técnico, nos encontros presenciais que ocorreram em diferentes 

polos/sede, sendo a capital Manaus um dos polos que integrou os municípios 

mais próximos, havendo a disponibilidade de quatro horas de realização de 

atividades na Sala Ambiente visando atender e otimizar o uso da internet em 

tempo real. 

 
Figura 16 WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic/ 

 

Convém ressaltar que em cada município-polo havia um laboratório de 

hipermídia para atendimento aos formadores(as) locais em formação presencial 

para que produzissem suas atividades e postassem no Ambiente. 

Tendo em vista as singularidades da região amazônica essa preocupação em 

garantir, na formação presencial, o acesso à Sala Ambiente teve por objetivo sanar 

dificuldades de acesso à internet e/ou casos em que a internet local é de pouca 

velocidade. Quando não foi possível o uso regular do serviço de internet, os(as) 

formadores(as) regionais e os(as) formadores(as) locais trabalharam com tutorial 

produzido offline contendo todo o conteúdo. 

 Esse Ambiente Virtual offline foi gravado em CD e entregue uma cópia para cada 

Formador(a)Regional para ser utilizado nos municípios. Outra possibilidade de 

realizar as atividades avaliativas on-line foi quando os(as) formadores(as) locais 

retornaram aos seus municípios. Houve estabelecimento de prazos variando entre 

5, 10 e 15 dias para postagem das atividades. 

Todas as atividades avaliativas e/ou de refinamento do aprendizado solicitadas 

no Ambiente Moodle/Sala Ambiente aos formadores(as) locais/cursistas foram 

acompanhadas pelo formador regional que avaliou, expressou parecer e 

orientações para inclusive refazerem algum trabalho que não atendesse aos 

critérios previamente definidos. Houve ainda as trocas didáticas entre esses 
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profissionais. Cada período de formação representou um Módulo e teve em 

média três a quatro unidades de estudo. 

 

 
Figura 17 cadernos WWW.http://cefort.ufam.edu.br/pnaic/ 

 

Por fim, cada ano de formação foi consolidado com o Módulo do Seminário de 

compartilhamento das experiências exitosas vivenciadas durante o processo de 

formação. 

 

Discussão 

O PNAIC no Estado do Amazonas contempla 62 municípios. Como sinalizado 

anteriormente nossa geografia apresenta aspectos bastante diferenciados se 

comparado a outras regiões brasileiras. Dos 62 municípios, a maior parte deles 

só é acessível por via fluvial ou aérea.  Da minoria que é acessível por terra, ainda 

há aqueles em que o trajeto depende de balsas, ficando pouquíssimos os que se 

integram por via terrestre sem necessidade de atravessar rios e igarapés. Assim, 

considerando essa realidade, impõem-se o desafio de encontrar alternativas que 

superem as grandes distâncias geográficas fomentando condições viáveis para a 

realização do trabalho e do acompanhamento de forma remota.  

Foi nessa perspectiva que se fez opção pela Plataforma Moodle (Modulary Object 

Develemped Learning Enviroment), criada por Martin Dougiamas. A finalidade foi 

desenvolver e disponibilizar um AVEA aos usuários educadores(as) que atuam no 

PNAIC, possibilitando o gerenciamento do acompanhamento pedagógico a 

distância e que fosse de fácil interação. Desse modo, concordamos com Pierre 

Levy, quando afirma: 
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 (...) O pensamento se dá em uma rede na qual neurônios, 

módulos cognitivos, humanos, instituições de ensino, línguas, 

sistemas de escrita, livros e computadores se interconectam, 

transformam e traduzem as representações. (LEVY, 2001, p. 135). 

Nessa ótica, o Ambiente Virtual de Aprendizagem permite que em um único lugar 

se possa ter acesso ao conteúdo, que pode se apresentar em forma de texto, 

imagem, vídeo, link para outros “sítios”, ou seja, o próprio ambiente virtual 

disponibiliza recursos, ferramentas e atividades. Isto se confirma nas palavras de 

Levy: 

(...) De forma simétrica, não é mais necessário imprimir o texto 

para fazer com que chegue a seu destinatário: pode ser enviado 

diretamente em sua forma digital inicial. (...) Em qualquer lugar 

onde haja uma possibilidade de conexão telefônica ou hertziana, 

mesmo indireta, como o computador que gerencia minha caixa 

postal eletrônica (ou seja, em quase qualquer lugar), posso tomar 

conhecimento das mensagens que me são endereçadas ou 

enviar novas mensagens (LEVY, 1999, p. 95). 

 

Portanto, é possível inferir que as interações e a dinâmica de trabalho, 

característica dos espaços virtuais são potencializadas de modo coletivo e 

colaborativo. Não há um único nó, mas vários, eles se entrelaçam formando uma 

teia. O AVEA se representa na conjuntura das ações do PNAIC como vários braços 

se estendendo aos municípios do Amazonas.  Como ressalta Assmann: 

 

As redes funcionam como estruturas cognitivas interativas pelo 

fato de terem caracterísiticas hipertextuais e pela interferência 

possível do conhecimento que outras pessoas construíram ou 

estão construindo. Com isso, o/a aprendente pode assumir o 

papel de verdadeiro gestor dos seus processos de aprendizagem 

(ASSMANN, 2005, p. 22). 

 

Sendo assim, esse entendimento perpassa todo o contexto do PNAIC, pois 

constrói-se um novo olhar sobre a prática pedagógica que emerge no âmbito do 

processo coletivo colaborativo. Logo, os atores(as) envolvidos no processo de 

formação continuada, não são vistos como simples expectadores ou reprodutores 

de conhecimento, mas são na verdade, corpo presente e ativo. A dinâmica 

envolvida só atinge seu potencial quando os participantes se movem em direção 

ao mesmo objetivo.  
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Entende-se, então, as trocas de saberes e práticas pedagógicas elementos 

fundamentais. O Ambiente Virtual de Aprendizagem é o “espaço” potencializador 

das ações e interações. Nele os participantes se encontram, dialogam, constroem, 

reconstroem, trocam experiências, registram ações, buscam novos 

conhecimentos, ajudam-se mutuamente, conhecem a realidade do outro 

contribuindo para o reconhecimento da diversidade presente na região. 

 

Conclusão 

Diante do que se compartilhou neste trabalho, sustenta-se a afirmativa de que, 

atuar em um contexto amplo e diverso traz consigo várias implicações ao fazer 

pedagógico. A distância, as diferentes realidades presentes no mesmo Estado, os 

modos de ver e compreender a realidade perpassam por inúmeras questões que 

não podem se ausentar do debate. 

Favorecer uma formação continuada de qualidade e acessível a todos é um dos 

pontos de suma importância para o PNAIC-AM/UFAM. A preocupação em 

garantir o acesso de toda a equipe de formadores(as) a um espaço que 

contemplasse as faces e interfaces do fazer pedagógico, de maneira intuitiva e de 

fácil navegação, fez com que fosse construído um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Com isso, as redes de interações e conexões se mantem em 

movimento, num continuum fazer e refazer-se. 

Essa experiência em utilizar um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para 

realizar um acompanhamento pedagógico se desponta como uma inovação às 

práticas pedagógicas que, no âmbito da escola ainda continuam caminhando a 

passos lentos. Poder contar com uma tecnologia que possibilite interações online, 

ou seja, em tempo real ou em um curto intervalo de tempo sem que precise se 

deslocar de um lugar a outro, em nosso caso, de um município a outro, representa 

para o Estado um repensar a realidade a qual estamos inseridos. 

Para o acompanhamento pedagógico o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

contempla àquele professor alfabetizador que está no município e trabalha nas 

Redes Estadual e Municipal de Ensino que muitas vezes não tem como atualizar 

seus conhecimentos de maneira dinâmica e inovadora. Através do trabalho 

realizado pelo PNAIC ele é contemplado. Sua vivência no âmbito da escola passa 

a compor o debate e as ações, ou seja, se torna parte integrante do processo. 

Outro ponto fundamental que não deve ser esquecido são as crianças atendidas 

pelo PNAIC. Todo o trabalho desenvolvido se volta a dinamizar o processo de 

ensino e aprendizagem. Elas passam a incorporar também o debate e ações. Cada 
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realidade é vista e entendida como um campo a ser trabalhado e, por isso, a 

equipe de formadores(as) do PNAIC está a cada ateliê pensando e trabalhando 

para garantir a essas crianças o direito à Educação e à aprendizagem, 

contribuindo para a sua formação integral e humanística. 
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PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL COMO PRÁXIS DA 

ARTEMÍDIA: UM EXEMPLO INTERDISCIPLINAR UTILIZANDO 

MATLAB E A TEORIA DA VISIBILIDADE PURA DE WÖLFFLIN 

 

Jefferson Cardoso Marques160 

Matheus Maia Roque161 

 

RESUMO: Este artigo aborda a questão do uso de ferramentas tecnológicas, em especial 

as computacionais, no processo de ensino, pesquisa e produção da arte contemporânea; 

partindo de uma contextualização histórica e terminológica da artemídia e culminando 

nos impactos que estas causam na liberdade criativa do ser artístico e em seus conflitos 

de criação. Com o intuito de contribuir para a quebra da propagação da alienação 

tecnológica, esta pesquisa sugere a prática interdisciplinar entre programação 

computacional e o ensino de artes como práxis educativa, expandindo a capacidade 

analítica e produtiva dos alunos e pesquisadores da área. Como forma de exemplificar 

esta prática interdisciplinar, foram elaboradas três funções computacionais, utilizando o 

software MATLAB v.2015a, que auxiliam na investigação da teoria da visibilidade pura de 

Wölfflin, obtendo resultados qualitativos e gráficos que retratam a porcentagem de 

luminosidade/obscuridade, dispersão luminosa e estilos lineares/pictóricos de obras 

renascentistas e barrocas. Verificou-se, através deste exemplo, que as funções elaboradas 

corroboram com as análises subjetivas de Wölfflin e que a utilização de programação 

computacional na artemídia pode expandir o processo criativo daqueles que dela se 

apossam.  

Palavras-Chave: Tecnologia; Educação; Artemídia, Interdisciplinaridade, Programação 

Computacional. 

 

ABSTRACT: This article addresses the issue of the use of technological tools, especially 

computational ones, in the teaching, research and production of contemporary art; 

starting from a historical and terminological contextualization of media arts and 

culminating in the impacts that these can cause in the creative freedom of the artist and 

in its conflicts of creation. This research suggests the interdisciplinary practice between 

computational programming and the teaching of the arts as an educational praxis, 
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expanding the analytical and productive capacity of the students and researchers of the 

field. As a way to exemplify this interdisciplinary practice, three computational functions 

were developed using MATLAB software v.2015a, which aid in the investigation of 

Wölfflin's purely formal concepts theory, obtaining qualitative and graphic results that 

depict the luminosity / obscuration percentage, light scattering and linear / pictorial 

styles of Renaissance and Baroque works. It was verified through this example that the 

elaborated functions corroborate with the subjective analyzes of Wölfflin and that the 

use of computational programming in the media can expand the creative process of 

those who take possession of it. 

Keywords: Technology; Education; Media Arts, Interdisciplinarity, Computational 

Programming. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

O uso de ferramentas tecnológicas na educação vem sendo alvo de 

estudos e debates por pesquisadores, alunos e professores. Dentre as principais 

discussões, há a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e 

suas percepções pelos membros educativos como apontam Veloso et. al. (2018), 

Canto et. al. (2018) e Lobo e Maia (2015). Outra vertente dar-se pelos impactos 

do Ensino a Distância (EAD), com escopos diversos que variam de metodologias 

de educação (PEREIRA, 2017) até novas ferramentas a serem introduzidas nos 

cursos (BATTINI et. al., 2018). 

No entanto, entender de que forma as ferramentas computacionais 

podem ser integradas na educação, não deve partir de uma visão ideologizada 

da tecnologia, ou seja, não se pode acreditar em um poder demiúrgico da mesma 

nem que a sociedade atingirá um nível de felicidade alto através dela (Silva, 2013, 

p.848). É preciso ser crítico da utilização destas ferramentas, sem necessariamente 

tomar pra si uma visão tecnofóbica, evitando que a liberdade criativa e produtiva 

de seus usuários seja reprimida. 

Através deste entendimento, este trabalho objetiva investigar como as 

ferramentas tecnológicas podem limitar a produção artística na 

contemporaneidade, tornando a arte-educação uma mera propagadora da 

alienação e seus usuários amordaçados à reprodutividade. Sugere ainda, através 

de um exemplo prático, a interdisciplinaridade entre programação computacional 

e artemídia como práxis de pesquisa e produção artística, podendo ser estendida 

às demais áreas de conhecimento. 
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2 ARTEMÍDIA E EDUCAÇÃO  

 

O uso de computadores na educação, seja com ferramenta de ensino e 

aprendizado ou como objetivo de estudo, está diretamente associado com a 

necessidade das universidades e escolas de acompanharem a demanda 

tecnológica exigida pela indústria. Não limitamos aqui este aspecto às 

organizações educacionais de caráter tecnicista, mesmo em sua forma mais 

omnilateral a educação necessita perceber e agir sobre as mudanças 

tecnológicas, a fim de integrar o homem aos meios de produção, fazendo-o 

compreender a sua ferramenta de trabalho. 

As transformações causadas pelas revoluções século XX, em especial na 

década de 70 onde o uso do computador como ferramenta de produção foi 

marcante no processo de industrialização, o Brasil, segundo Nascimento (2007, 

p.12), tem a tecnologia inserida em seus processos educacionais, iniciando nas 

universidades e atingindo a educação básica na década de 90. Este movimento 

partiu, como esperado, dos centros de ciências exatas e tecnológicas das 

universidades brasileiras, sendo datado em 1966 o Núcleo de Computação 

Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com pioneiro 

no estudo da informática e do computador, e em 1973 do Núcleo de Tecnologia 

Educacional para a Saúde (Nutes), da mesma Universidade, a usar o computador 

como ferramenta de simulação (NASCIMENTO, 2007, p.12). 

Ainda no final da década de 60 e início da década de 70, os trabalhos 

artísticos no Brasil sofriam uma grande influência da industrialização do país, 

passando a aderir a efervescente utilização de ferramentas tecnológicas em 

criações artísticas como vinha ocorrendo na Europa. Segundo Arantes (2005, 

p.87) em 1969 a obra As derivas de uma imagem de Waldemar Cordeiro dá início 

a este processo, fornecendo os alicerces do que hoje denominamos artemídia.  

O termo artemídia, que é aportuguesado do inglês media arts, é, segundo 

Machado (2008, p.7), utilizado: 

 
[...] para designar formas de expressão artística que se apropriam de 

recursos tecnológicos das mídias e da indústria do entretenimento em 

geral, [...]. Mas por extensão, abrange também quaisquer experiências 

artísticas que utilizem os recursos tecnológicos recentemente 

desenvolvidos, sobretudo nos campos da eletrônica, da informática e 

da engenharia biológica.  (MACHADO, 2008, p.7, grifo nosso). 
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Portanto, o conceito está além da produção artística que se apodera de 

recursos computacionais ou da utilização de mídias de massa na difusão das 

artes. Aplicamos aqui artemídia como toda e qualquer intervenção artística, seja 

produção, análise, propagação ou intercepção por meio de ferramentas 

tecnológicas. 

Na história educacional, a artemídia passa a ser objeto de estudos a partir 

da necessidade de organizações internacionais de se desenvolver procedimentos 

críticos de análise e avaliação do impacto que as mídias, seja de forma artística 

ou de produção em massa, podem trazer às formações sociais modernas. Em 

1982 a UNESCO dá um grande passo de caráter educativo internacional, onde em 

uma reunião, 19 países adotaram “uma Declaração comum sobre a importâncias 

das mídias e a obrigação dos sistemas educacionais de ajudarem os cidadãos a 

melhor compreender este fenômeno.” (BEVORT e BELLONI, 2009, p. 1087).  

No entanto, a utilização de ferramentas computacionais no processo de 

ensino, aprendizado e criação das diversas artemídias, torna-se fadado aos 

conceitos tecnicistas quando não associado ao desenvolvimento crítico de 

discentes e docentes nos procedimentos de execução e manipulação das 

tecnologias. Esta problemática gera conflitos de criação e deve ser quebrada a 

fim de favorecer a liberdade criativa do ser artístico. 

 

2.1 Conflitos de criação e liberdade na sociedade programada 

 

Trazida por Machado (2008, p.43-44) na visão da filosofia de Flusser, o 

problema da ‘caixa-preta’ da artemídia está associado “com o surgimento de 

aparatos tecnológicos que se podem utilizar e deles tirar proveito, sem que o 

utilizador tenha a menor idéia (sic) do que se passa em suas entranhas. ” A 

fotografia é pioneira nesse processo, onde o apertar de um botão torna, qualquer 

um que dela se apoderar, um artista, mas que no fundo, não compreende a 

construção mecânica da ferramenta, a disposição de luzes e cores, o foco, a lente, 

a ambientação, etc.  

Um outro exemplo, retrato da educação tecnicista da tecnologia, é a 

utilização de softwares computacionais no processo de edição e criação de 

imagem. Os softwares, que representam a linguagem mais distante da linguagem 

de máquina, e que ‘interfaceiam’ a comunicação do usuário com o computador, 

proporcionam aos artistas modernos, estudantes e docentes uma variedade de 

aplicações e edições que fogem da capacidade analítica destes. Os usuários ficam, 
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muitas vezes, limitados à sua funcionalidade, sem entendimento do processo 

construtivo; acabam por não transpassar o processo criativo, e caem na mesmice 

das diversas outras produções. 

Numa sociedade moldada pela utilização das tecnologias, o processo de 

criação e liberdade criativa, passa a ser um problema: 

 
[..] o artista, não sendo capaz ele próprio de inventar o equipamento de 

que necessita ou de (des)programá-lo, queda-se reduzido a um 

operador de aparelhos pré-fabricados, isto é, a um funcionário do 

sistema produtivo que não faz outra coisa senão cumprir possibilidades 

já previstas no programa, sem poder, todavia, no limite desse jogo 

programado, instaurar novas categorias. (MACHADO, 2008, p.48-49). 

 

 É compreensível que, a diversidade de ferramentas tecnológicas, a 

complexidade de desenvolvimento de novos recursos e a barreira da educação 

disciplinar, impossibilitam a criação de um processo educativo voltado não 

apenas para a utilização da técnica, mas para o seu funcionamento. Os docentes, 

que muitas vezes não conseguem acompanhar o desenvolver tecnológico, 

transportam a responsabilidade total do aprendizado aos discentes; estes, por 

sua vez, buscam a criticidade na prática docente. O entrave muitas vezes não é 

solucionado, e a propagação da ‘caixa-preta’ torna-se um hábito frequente nas 

organizações educacionais.    

A percepção da alienação do ser artístico decorrente do uso de 

ferramentas tecnológicas na produção é, sem dúvida, uma árdua tarefa, “o 

homem os inventa, tendo por modelo seu próprio corpo. Esquece-se depois do 

modelo, “aliena-se”, e vai tomar o instrumento como modelo do mundo, de si 

próprio e da sociedade” (FLUSSER, 1985, p.40). Portanto, a quebra da alienação 

deve partir da sua práxis, onde apenas uma avaliação consciente dos seus atos 

pode tornar o artista dono de sua própria arte e liberto da sociedade programada.  

 

2.2 Interdisciplinaridade na construção crítica do ser artístico 

 

A práxis do artista, a partir da utilização de ferramentas tecnológicas em 

suas produções e da ascensão da artemídia como arte da contemporaneidade, 

deve ser instigada pelo meio educacional, sendo, pois, a escola a organização 

social responsável por uma formação omnilateral e libertadora. No entanto, a 

formação disciplinar impossibilita, muitas vezes, a integração de conceitos e 
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práticas tecnológicas proveniente das ciências exatas, com a prática artística e 

crítica das ciências humanas. 

Atribui-se aqui a interdisciplinaridade como ferramenta fundamental na 

construção do ser artístico crítico às suas ferramentas tecnológicas de produção. 

Como exemplo prático, este trabalho traz a programação computacional como 

conhecimento auxiliar na produção e análise de obras artísticas. Esta estratégia 

vem sendo utilizada por diferentes grupos de pesquisa, não apenas na produção 

artística, mas na biologia, na física, matemática, etc., como aponta Arantes (2005). 

A análise de obras artísticas através do uso de computadores, constitui-se 

de uma área moderna e com grande potencial de crescimento. Dentre os 

principais trabalhos nesta área, pode ser citado o WAIVS (SETHI et. al., 2018), uma 

interface inteligente criada a partir da linguagem de programação Worklflows. A 

ferramenta WAIVS é capaz de determinar o estilo de artistas através de técnicas 

modernas de análise de imagens, e auxilia professores, alunos e demais 

pesquisadores na obtenção de características comuns nas obras de um pintor ou 

mesmo de períodos artísticos. A ferramenta se distancia dos demais softwares de 

análise pois, não se mantém fechada, permite que o usuário crie suas próprias 

análises a partir de combinações de fluxos de comandos. 

Ainda com o uso de programação computacional, Berezhnoy et. al. (2006) 

desenvolveu um método de análise das cores complementares das obras de Van 

Gogh, chamado método MECOCO (Measure of Complementary Colours). Dessa 

forma, estudiosos das obras deste artista podem verificar as suas propriedades 

com auxílio de ferramentas computacionais que quantificam as cores antes no 

formato RGB para o formato CIELab, aproximando as imagens à percepção de 

mudança de cores da visão humana. 

Ao invés de usarmos apenas nossas percepções humanas, fator este que 

pode ser relativo e não quantificado, o uso de programas computacionais 

desenvolvidos por pesquisadores usando linguagem de programação 

computacional serve para quantificar e comparar métodos de artistas e períodos 

artísticos. É necessário esclarecer, no entanto, que este trabalho não objetiva 

tornar as linguagens de programação como as principais ferramentas de análise 

de obras artísticas, pelo contrário, diferente de se utilizar softwares prontos, a 

programação reflete diretamente o olhar artístico do pesquisador em forma de 

dados computacionais. Através dela o olhar antes subjetivo pode se tornar 

quantitativo, mas sem nunca distanciar o programador artista de sua ferramenta. 

A programação computacional inserida na produção e análise artística de forma 
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interdisciplinar torna-se práxis na artemídia, e o limite de criação torna-se 

refutável.  

 

3 USO DO MATLAB APLICADO NA TEORIA DA VISIBILIDADE PURA DE 

WÖLFFLIN 

 

Todo e qualquer software é desenvolvido pelo homem e transformado em 

comandos a serem utilizados por um computador. A forma como nos 

comunicamos com esta máquina se da através de uma linguagem de 

programação que pode ser própria dela (binária formada por 0 e 1) ou com 

linguagens que intermediam as línguas humanas com a binária.  

Há, no entanto, uma variedade de linguagens de programação que se 

diferenciam em suas estruturas, objetividade e proximidade com a língua da 

máquina. Dentre estas, o software MATLAB produzido pela MathWorks Inc. é, 

além de diversas outras funções, uma ferramenta de programação matemática 

capaz de realizar análises avançadas (MATHWORKS, 2019), e que permite ao 

usuário a combinação de diversas funções para composição de suas próprias 

análises. Utilizado de forma massiva na área de ciências exatas e engenharia, o 

software, sem dúvidas, pode ser estendido para as demais áreas de pesquisa, 

oferecendo liberdade criativa a seus usuários. 

Como forma de exemplificar o uso de linguagens de programação como 

práxis da artemídia, desenvolveu-se três funções (Apêndice A) utilizando a 

linguagem MATLAB v.2015a, que simulam a capacidade visual humana necessária 

na aplicação da teoria da visibilidade pura de Wölfflin. Esta teoria, desenvolvida 

pelo historiador Heirich Wölfflin, consiste na sistematização de obras 

renascentistas e barrocas a partir de cinco características básicas: linear/pictórico, 

plano/profundidade, forma fechada/aberta, pluralidade/unidade, 

clareza/obscuridade (WÖLFFLIN, 2015). As funções criadas têm o objetivo de 

auxiliar o pesquisador nas características linear/pictórica e clareza/obscuridade, 

sendo assim definidas: 

Função A - Dicotomia entre Luminosidade e Obscuridade 

Função B - Distribuição da Luminosidade 

Função C - Dicotomia entre Linear e Pictórico 

 

3.1 Discussões e resultados 
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As imagens utilizadas na análise estão dispostas na figura 1, sendo figuras 

1.a e 1.b pertencentes ao período renascentista e figuras 1.c e 1.d ao período 

barroco. As funções elaboradas, suas características e resultados obtidos são 

listados nas seções subjacentes. 

 
Figura 1 – Obras escolhidas para análise. a) Obra Renascentista: O Nascimento de Vênus de Sandro 

Botticelli (1483); b) Obra Renascentista: A Primavera de Sandro Botticelli (1477 - 1482); c) Obra 

Barroca: São Jerônemo que Escreve de Caravaggio (1605); d) Obra Barroca: A Ronda Noturna de 

Diego Velázques (1642). 

 

 

 

 

a

) 

  

b

) 

  
    

c) 

 

  

d

) 

 

  
Fonte: Google Arts & Culture 

 

3.1.1 Função A 

 

Segundo Wölfflin (2015, p.20), obras renascentistas e barrocas diferem na 

apresentação de luminosidade. Enquanto obras renascentistas tendem a 

apresentar os objetos das obras com iluminação igualmente distribuída, as obras 

do período barroco pontuam a luminosidade no objeto principal, apresentando 

obscuridade em torno deste ponto.  

Como forma de análise dessas características, a Função A foi 

desenvolvida objetivando a identificação de cores claras e escuras na extensão da 

imagem. Os pixels das imagens, decompostos no formato RGB (Red-Green-Blue), 
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foram analisados individualmente e classificados como claros, caso a equação 1 

fosse verdadeira e como escuros, caso a equação 1 fosse falsa (W3C WORKING 

DRAFT, 2000).  
( 299 587 144) /1000 125R G B +  +    (1) 

Onde: 

R - Red (valores entre 0 e 255) 

G - Green (valores entre 0 e 255) 

B - Blue (valores entre 0 e 255) 

  

A cada uma das imagens selecionadas (figura 1) foi aplicado o processo 

de análise da Função A, que resultou nos gráficos da figura 2. A função demonstra 

de forma clara e gráfica que as obras do período renascentista possuem uma taxa 

de até 45% de cores claras, o que contrasta com as obras do período barroco, 

onde a taxa de cores claras cai para até 10%. Essa análise reafirma a teoria da 

visibilidade pura de Wölfflin sobre a dicotomia luminosidade/obscuridade, e 

auxilia os pesquisadores na quantificação das análises visuais. 

Figura 2 – Composição de cores claras e escuras em porcentagem por imagem. a) 

Renascentista: O Nascimento de Vênus; b) Renascentista: A Primavera; c) Barroco: 

São Jerônimo que Escreve; d) Barroco: A Ronda Noturna. 

 

a)  b)  
    

 

 

 

 

 

 

c)  

 

d)  
Fonte: Próprio Autor (2019) 



 

 
820 

3.1.2 Função B  

 

Além da concentração de cores claras e escuras nas obras analisadas, 

ainda é possível diferenciar uma obra barroca de uma renascentista pela 

disposição da luminosidade. A primeira, normalmente, apresenta um foco de luz, 

enquanto que a segunda apresenta luminosidade distribuída por toda a obra. 

Para verificar a distribuição de luminosidade em pinturas, desenvolveu-

se a Função B, onde se calculou a porcentagem de pixels de cores claras por 

coluna de pixel da imagem. O resultado é mostrado na figura 3, onde percebe-se 

que, nas obras que remetem ao renascimento (3.a e 3.b) há uma melhor 

distribuição dos pixels luminosos pela extensão da imagem, enquanto que nas 

obras do período barroco (3.c e 3.d) as cores claras são concentradas em pontos 

específicos; resultados estes que corroboram com a teoria da visibilidade pura de 

Wölfflin. 

Figura 3 – Disposição da luminosidade por imagem. a) Renascentista: O 

Nascimento de Vênus; b) Renascentista: A Primavera; c) Barroco: São Jerônimo que 

Escreve; d) Barroco: A Ronda Noturna. 

 

a)  b)  
    

 

 

 

 

 

 

c)  

 

d)  
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Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

3.1.3   Função C  

 

Como uma terceira análise, observou-se os estilos Linear e Pictórico 

como forma de delimitar o contorno dos objetos de uma imagem, sendo o linear 

recorrente nas obras renascentistas e o pictórico comum às obras barrocas. Essa 

dicotomia apresentada por Wölfflin (2015, p.19) resume-se em as obras 

renascentistas apresentarem contornos delimitados de seus objetos, linhas que 

asseguram o recorte destes, distanciando-os do fundo; enquanto que as obras 

barrocas analisam as composições das tintas e criam a sensação de profundidade 

através da passagem suave das sombras para a luz, ou vice-versa. Este tipo de 

análise foi traduzido em código através do desenvolvimento da Função C, cujo 

princípio consiste na comparação da tonalidade de cinza de cada pixel com seu 

subjacente.  

Iniciando pelo pixel (i, j)P , sendo i a linha e j a coluna de uma matriz de 

pixels, compara-se seu valor em escala de cinza (entre 0 - 255) com os pixels 

subjacentes (i 1, j 1)P − − , (i 1, j)P − , (i 1, j 1)P − + , (i, j 1)P + , (i 1, j 1)P + + , 

(i 1, j)P + , (i 1, j 1)P + − , (i, j 1)P −  conforme ilustrado na figura 4. Caso haja uma 

diferenciação maior que 70% da tonalidade, o pixel recebe valor binário 1 e lhe é 

atribuída a cor preta. Por outro lado, caso todos os pixels subjacentes apresentem 

uma diferença de tonalidade de cinza inferior a 70%, o pixel P recebe valor binário 

0 e é definido com a cor branca.  
Figura 4 - Esquema de 

comparação do Pixel P(i,j) 

com seus subjacentes. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 
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Analisando as figuras (1.a-1.d) através da Função C, obtêm-se as imagens 

dispostas na figura 5. As imagens pertencentes ao renascimento (5.a e 5.b) 

apresentam uma disposição dos pontos pretos que coincidem com as 

delimitações dos objetos nas pinturas. Esta característica demonstra o estilo linear 

descrito por Wölfflin das obras renascentistas, visto que, há uma mudança de 

tonalidade brusca entre os objetos e as paisagens da imagem. 

A obra barroca da figura 1.c, por sua vez, não apresenta mudanças 

bruscas de tonalidades, como pode ser visto em 5.c. Neste caso a disposição de 

pontos pretos não coincide com o entorno dos objetos da figura original, visto 

que a transposição de cores dos objetos para o ambiente é feita de forma 

gradativa, através de uma passagem suave de cores; característica do estilo 

pictórico descrito por Wölfflin. 

 Na obra ‘A Ronda Noturna’ (figura 1.d) a aplicação da Função C (figura 

5.d) apresentou vários pontos de passagem brusca de cor. No entanto, percebe-

se uma dificuldade de se identificar os objetos por estes traços, não podendo 

dessa forma associá-la com estilo linear, mas se aproximando do estilo pictórico. 

Figura 5 – Mudança de totalidade por imagem. a) Renascentista: O Nascimento de 

Vênus; b) Renascentista: A Primavera; c) Barroco: São Jerônimo que Escreve; d) 

Barroco: A Ronda Noturna. 

 

a)  b)  
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c) 
 

 

d)  
Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 A tecnologia computacional está, sem dúvidas, fazendo parte da sociedade 

moderna em seus mais diferentes ambientes, seja no trabalho, na educação ou 

mesmo na produção de arte. Através de uma análise histórica bibliográfica, 

pautada nos principais estudiosos da arte contemporânea, este trabalho veio 

trazer o impacto que estas ferramentas causam na criatividade e na liberdade 

artística. 

 Como proposta educacional, foi apresentada a prática interdisciplinar da 

programação computacional como práxis da artemídia, de forma que seu 

entendimento pode auxiliar pesquisadores, professores, discentes e artistas na 

elaboração de novas obras ou mesmo como ferramenta de análise.  

Como exemplo, elaboraram-se três funções computacionais utilizando a 

linguagem MATLAB v.2015a que auxilia na análise subjetiva da teoria da 

visibilidade pura de Wölfflin. Através da programação computacional foi possível 

elaborar gráficos que quantificam a porcentagem de cores claras e escuras em 

pinturas renascentistas e barrocas, bem como a disposição da claridade ao longo 

da figura. As funções conseguem ainda identificar os estilos linear e pictórico em 

cada imagem através de comparações entre os pixels subjacentes da matriz de 

cores. 

 Através deste trabalho, percebeu-se que as linguagens de programação 

podem, diferentemente de softwares já elaborados, oferecer ao usuário 

possibilidades de criação e sobreposição à ‘caixa-preta’ limitadora. Esta prática 

interdisciplinar auxilia, portanto, na quebra da alienação da artemidiática e 
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possibilita o setor educacional a cumprir seu papel de educação omnilateral e 

libertadora. 
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APÊNDICE A – FUNÇÕES COMPUTACIONAIS ELABORADAS COM O 

SOFTWARE MATLAB v.2015 

 

Figura A1 – Função A 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 
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Figura A2 – Função B  
Fonte: Próprio Autor (2019) 

Figura A3 – Função C 
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Fonte: Próprio Autor (2019) 
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Rosana dos Santos Costa164 

Grazielle Roberta Freitas da Silva165 

 

Resumo: A escola é um ambiente importante para o desenvolvimento de ações 

que promovam a saúde e estimulem a busca pela melhoria da qualidade de vida 

de docentes e discentes. O objetivo deste estudo foi compreender os 

conhecimentos e conhecer as estratégias desenvolvidas pelos profissionais da 

educação do ensino noturno, em relação à promoção da saúde na escola. Trata-

se de um estudo qualitativo, realizado no município de Teresina-PI, com 15 

profissionais da educação, que atuam no ensino noturno, em escolas públicas 

estaduais. A produção de dados foi realizada por meio de entrevista, com roteiro 

semiestruturado e analisado pelo método da análise de conteúdo. Dos discursos 

emergiram as seguintes categorias temáticas: Entendimento sobre promoção da 

saúde; Ausência de discussão sobre saúde na escola; Falta de suporte aos 

profissionais da educação; Estratégias desenvolvidas nas escolas para promoção 

da saúde. Entre o que foi identificado, constatou-se que os educadores percebem 

a promoção da saúde como ações que favoreçam ao bem estar físico e mental, 

mas não se consideram partícipes desse processo, o que é agravado pela falta de 

apoio de setores institucionais, como os profissionais da atenção primária e os 

gestores bem como tecnologias educativas.   

Palavras- Chave: Programa saúde na escola. Promoção da saúde. Estratégia 

saúde da família. 

Introdução 

O ambiente escolar é um cenário importante para promover e apoiar 

estilos de vida saudáveis entre crianças, jovens e adultos. As escolas oferecem 

uma oportunidade para alcançar um amplo número de alunos, e, assim, os 

conhecimentos a eles transmitidos podem ser difundidos entre seus familiares e 

amigos. Portanto, a utilização do ambiente escolar para a promoção da saúde 

pode melhorar a qualidade de vida e o bem-estar não somente dos alunos, mas 

também de toda a comunidade1,2. 

O Programa Saúde na Escola (PSE) surgiu como uma política intersetorial, 

entre os Ministérios da Saúde e da Educação, com a finalidade de prestar atenção 
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integral, por meio da prevenção, promoção e atenção à saúde de crianças, 

adolescentes e jovens do ensino público básico, no contexto das escolas e 

unidades básicas de saúde. As atividades de educação e de saúde, no âmbito do 

PSE, devem ser realizadas na área adstrita a uma equipe da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), para tornar possível a criação de uma parceria entre os profissionais 

da saúde e da educação3,4. 

As ações integradas entre esses dois setores públicos, no ambiente 

escolar, ocorrem rotineiramente no período diurno, horário de trabalho dos 

profissionais da ESF; no entanto, no período noturno as escolas ficam 

desassistidas dessa parceria, ficando a cargo dos profissionais da educação a 

função conjunta das atividades didático-pedagógicas e de promoção da saúde. 

Os professores, durante a sua formação acadêmica, são preparados para 

estimularem em seus alunos o desenvolvimento do senso moral, da inteligência, 

de habilidades e da prática da cidadania, mas não veem, com a profundidade 

minimamente necessária, os assuntos relacionados à prevenção e promoção da 

saúde, e mesmo assim, muitas vezes, precisam realizar ações específicas e 

voltadas a esta área5.    

Assim, as atividades docentes defrontam-se com demandas intensas, que 

exigem tempo, dedicação, estrutura e conhecimento técnico. Nessa perspectiva, 

realizou-se este estudo, cujo objetivo foi compreender os conhecimentos e 

conhecer as estratégias desenvolvidos pelos profissionais da educação do ensino 

noturno, em relação à promoção da saúde na escola.  

 

Material e método 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, realizado 

no município de Teresina-PI, no período de fevereiro a março de 2018, junto a 15 

profissionais da educação, entre eles professores, diretores e coordenadores, que 

atuam no ensino noturno.  

A produção dos dados foi realizada em duas escolas públicas estaduais, 

uma localizada na zona norte, e a outra na zona sul da cidade, destinadas à 

educação de adolescentes do ensino médio regular e à educação de jovens e 

adultos (EJA), e que foram escolhidas por critério de conveniência, devido à 

facilidade de acesso dos pesquisadores.  

O número de profissionais da educação que fizeram parte do estudo foi 

determinado com base no critério de saturação de dados, ou seja, a inclusão de 

novos participantes cessou quando os dados obtidos passaram a apresentar, na 
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avaliação do pesquisador, certa redundância ou repetição6. O critério de inclusão 

considerado foi ser profissional da educação do período noturno e pertencer ao 

quadro efetivo da escola, por pelo menos um ano. Foi excluído o profissional que 

se encontrava de férias ou de licença. 

A produção de dados foi realizada por meio de entrevista individual, com 

gravação de voz, em área reservada no próprio ambiente escolar, com a utilização 

de um roteiro semiestruturado composto de duas partes. A parte ‘A’ analisou os 

dados socioeconômicos dos participantes, como data de nascimento, sexo, 

situação conjugal, função que ocupa na escola, número de escolas em que 

trabalham, realização de pós-graduação, tempo de atuação na área e renda 

familiar. A parte ‘B’ constituiu-se das seguintes questões norteadoras: Fale sobre 

o seu entendimento em relação ao termo ‘promoção da saúde na escola’; Aponte 

as facilidades, dificuldades e os recursos utilizados para a realização de atividades 

de educação e saúde no ensino noturno; Descreva as estratégias utilizadas no 

ensino noturno para promoção da saúde na escola.  

A análise dos dados deu-se pelo método de análise de conteúdo. Este 

método propõe que a análise do material estudado siga três etapas: pré-análise, 

exploração do material (codificação e categorização) e tratamento dos resultados 

(inferência e interpretação). Na etapa de pré-análise, buscou-se organizar o 

material mediante escuta repetida e transcrição literal do conteúdo, além de 

sistematizar as ideias iniciais acerca do discurso. Na exploração do material, a 

codificação transformou os dados brutos em forma organizada, buscando-se 

agregá-los em unidades necessárias para a descrição das características do 

material, assim como a categoria foi utilizada na definição das temáticas. Na 

última etapa da análise realizaram-se as inferências sobre os resultados 

encontrados, bem como a interpretação dos mesmos, com o necessário auxílio 

da literatura7. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da 

Universidade Federal do Piauí, mediante parecer nº 2.445.685, e os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo obedeceu 

às normas contidas na Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, do 

Ministério da Saúde8. 

 

Resultados e discussão 

A análise dos dados socioeconômicos dos participantes do estudo 

permitiu identificar que a idade variou entre 30 a 66 anos, sendo as faixas etárias 



 

 
831 

mais frequentes de 30 a 45 anos (46,7%) e de 46 a 65 anos (46,7%). A maioria era 

do sexo masculino (53,3%), casado (80%), possuía renda entre três e seis salários 

mínimos (66,7%) e relatou trabalhar na área educacional há um período entre seis 

a 14 anos (46,7%). 

Em relação à formação acadêmica dos profissionais entrevistados, a 

maior frequência foi de professores (80%) da área de ciências exatas (40%), 

seguida pelos profissionais das ciências humanas (33,3%) e linguagens (26,7%). A 

grande parte desses profissionais (93,3%) referiu possuir cursos de pós-

graduação na área de educação, e 53,3% trabalhavam em duas ou mais escolas.  

A qualificação profissional é uma condição sine qua non à prática 

docente, uma vez que fornece subsídios para o exercício profissional de forma 

competente e ética. A existência da quase totalidade dos profissionais de 

educação com curso de pós-graduação foi considerado um aspecto positivo, 

visto que esta prática instrumentaliza esses profissionais no ato de ensinar, 

produzir e disseminar conhecimentos, para que se consiga o propósito de 

emancipação intelectual, científica e cultural do aluno9,10.  

A partir da análise crítica e interpretativa dos depoimentos, emergiram 

as seguintes categorias: Entendimento sobre promoção da saúde; Ausência de 

discussão sobre saúde na escola; Falta de suporte aos profissionais da educação; 

Estratégias desenvolvidas nas escolas para promoção da saúde. Essas categorias 

são apresentadas a seguir.   

 

Entendimento sobre promoção da saúde 

O termo promoção da saúde na escola é utilizado para designar ações 

que objetivam proporcionar condições adequadas à realização do processo 

educacional voltado para a conscientização da comunidade escolar e 

concretização das ações de prevenção de doenças e o fortalecimento da 

promoção da saúde dos alunos11. Essa ideia é compartilhada por alguns dos 

educadores do período noturno entrevistados por este estudo, que, além da 

preocupação para com a saúde física, enfatizaram a valorização da saúde mental 

como componente da promoção da saúde na escola, conforme explanado nas 

falas que seguem.   

[...] promoção da saúde, na escola, eu entendo como 

disponibilizar ao corpo docente e corpo discente esclarecimentos 

sobre a saúde física e mental e onde buscar esta ajuda. P5  
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[...]Promoção da saúde seria a divulgação e buscar informações 

que o corpo discente tem em relação a tratar o corpo e a mente 

[...]promover oportunidades para o alunado se conhecer melhor, 

e prevenir doenças, para uma vida com mais qualidade.P15  

  

A literatura tem identificado o sistema escolar como espaço estratégico 

e privilegiado na implementação de políticas de saúde pública para jovens, 

passando a destacá-lo como principal núcleo de promoção e prevenção de saúde 

para escolares, atuando no desenvolvimento de fatores de proteção e na redução 

de riscos. Além disso, as escolas também são mais acessíveis à população que os 

serviços de saúde, principalmente no período noturno, e propiciam a realização 

de intervenções com menos estigma para alunos e familiares13. 

Nesse sentido, os educadores percebem a promoção da saúde no 

ambiente escolar no período noturno como uma ação relevante e, muitas vezes, 

como único espaço para a discussão dessas temáticas, principalmente pelo fato 

de que a maioria dos discentes apresenta uma condição socioeconômica menos 

favorecida, o que dificulta o seu acesso aos serviços de saúde, podendo com isso 

ter a sua saúde comprometida, conforme podemos perceber nos exemplos 

seguintes. 

 [...]muito importante essa questão da promoção da saúde na 

escola, principalmente no período noturno [...]muitos alunos são 

carentes, muitos não tem atendimento à saúde e eu acho isso 

muito importante pela questão da conscientização diante dessas 

doenças que a gente têm enfrentado[...].P1 
 

[...] Nossos alunos são pessoas menos favorecidas, que não 

possuem planos de saúde e a promoção da saúde na escola é 

uma forma de prevenção para grande parcela de nossa 

sociedade [...].P9  

 

[...] É uma temática muito importante que tem realmente que ser 

trabalhada e discutida na escola, porque o público educacional 

precisa realmente dessas informações que em muitas famílias 

não são repassadas e ele vai ter a oportunidade de alguma 

informação nesse sentido de saúde, só na escola.P6 

 

As falas dos docentes nos levam a inferir que a grande maioria dos alunos 

de escolas públicas, e especialmente do período noturno, são carentes 
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financeiramente para manter uma saúde de qualidade, além de possuírem 

poucos esclarecimentos sobre o assunto, tão necessários à conquista e à 

manutenção da saúde em sua família. O desenvolvimento da educação em saúde 

na escola torna-se, nesse ínterim, fundamental. Sendo assim, é necessário se fazer 

uma profunda reflexão dos objetivos das atividades a serem desenvolvidas na 

escola para que cada profissional possa exercer o seu papel, com competência e 

consciência, em benefício dos alunos12. 

 

Ausência de discussão na escola sobre saúde 

Educação em saúde no ambiente escolar não é uma tarefa simples, e 

requer docentes que possuam conhecimentos e interesses necessários para fazê-

la. Apesar de haver poucos trabalhos na literatura, abordando a relação da 

formação inicial de professores com o desenvolvimento de competências e 

habilidades para a implementação adequada dessa temática nas aulas da 

educação básica, acredita-se que a formação dos professores é fundamental para 

a adoção de novas estratégias e metodologias que favoreçam a promoção da 

saúde na escola16.  

Nessa perspectiva, os profissionais da educação podem sentir-se 

inseguros, ao trabalharem com temáticas envolvendo a saúde, pois a maioria não 

tem em sua formação conteúdos que abordem, de modo analítico, o assunto e, 

dessa forma, excluem-se desse tipo de discussão, não vivenciando isso em sua 

prática profissional, como revelam as falas que seguem. 

[...] Não acontece promoção da saúde no ensino noturno, não se 

sabe o motivo, mas devia ter alguma brecha para que haja um 

acompanhamento geral, porque geralmente só acontece no 

período do dia, e a noite sempre é esquecida [...]. P12 

 

 [...] Eu nunca vi nenhum projeto[...] nada que fale sobre saúde na 

escola em termo nenhum [...]estou há 2 anos trabalhando nessa 

escola, então eu posso dizer que não tem. P8 

 

A escola é um ambiente plural, no qual se conjugam várias experiências. 

O ensino noturno é marcado pelas diversidades: idade, gênero, ritmo intelectual 

e sexualidade. As pessoas jovens e adultas possuem lugares sociais, identitários, 

geracionais, de raça, de gênero e de orientação sexuais diversas. Juventude e vida 

adulta na EJA apresentam especificidades e são marcadas pelas diferenças. 
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Contudo, as singularidades desses sujeitos têm sido pouco discutidas e são 

abordadas de forma ainda muito incipiente17,18. 

É no cotidiano do ensino noturno que essas diversidades se expressam 

de forma mais evidente. Mas é importante ressaltar que, independente dessas 

diferenças, deve-se garantir aos educandos o acesso aos conhecimentos 

considerados universais, expressos nos documentos oficiais através do direito de 

cidadania. Nesse sentido, essa diversidade de variáveis deve ser entendida pelos 

educadores como um desafio à proposta de trabalhar ações de promoção da 

saúde, e não como um empecilho, e nem tão pouco ser desestimulada pela 

escola18.  

O termo promoção da saúde, por estar relacionado às práticas de 

cuidado, às mudanças de comportamento prejudicial à saúde, à aquisição de 

hábitos favoráveis ao bem comum e à saúde pessoal19, necessita de ações 

conjuntas intersetoriais. Sendo assim, todo o corpo pedagógico da escola deve 

ser incentivado a construir alternativas para a abordagem da temática no 

ambiente escolar, por meio de planejamentos adequados às especificidades deste 

público e da própria lida com o tema.  

 

Falta de suporte aos profissionais da educação 

As dificuldades enfrentadas por um profissional no exercício de sua 

prática laboral muitas vezes tornam-se fatores determinantes de desestímulos e 

apatia. O setor educacional brasileiro é marcado pelo sucateamento e pela falta 

de investimentos, expressos por um ambiente escolar pouco atrativo e pela falta 

frequente de materiais de consumo, o que reflete diretamente na prática dos 

educadores e na adesão dos alunos às propostas pedagógicas. Aliada a essas 

dificuldades, a inabilidade de muitos docentes, na discussão de temas 

envolvendo a saúde, faz com que esses trabalhadores necessitem do suporte de 

profissionais da área da saúde para uma melhor execução de suas atividades. 

Essas dificuldades, vivenciadas na prática docente do ensino noturno, são 

exemplificadas nas falas que seguem. 

Umas das principais dificuldades que eu vejo é realmente o 

suporte da rede municipal que trabalha nesse âmbito da saúde, 

por conta dos profissionais; grande parte realmente só no turno 

diurno e não podem dar essa assistência à noite, aí deixa um 

pouco a desejar realmente; ter a falta da participação desses 

profissionais no período noturno que são muito importantes [...]. 

P6 
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Eu acredito que há (problemas) principalmente na questão de 

materiais [...] nossos governantes, os nossos 

dirigentes,[...]deveriam olhar essa questão com um pouco mais 

de carinho. [...]. Propiciar a essa clientela mais pobre um pouco 

mais de investimentos. P9  

 

Mesmo a educação sendo um direito constitucional, e por isso uma 

obrigação do Estado, no Brasil, observa-se um grande descompasso entre as 

propostas e recomendações legais e as práticas das salas de aula. Essa distorção 

acontece principalmente pela falta de investimentos significativos na educação, 

em contraposição a rapidez das mudanças tecnológicas e pelo ritmo acelerado 

do crescimento econômico e do modo de produção que determina a forma de 

vida social17,20.  

A carência de recursos materiais e humanos a que está submetida à 

educação escolar encontra o seu auge no ensino noturno, em especial na 

educação de jovens e adultos. Se as limitações de investimentos já acontecem de 

forma assustadora no ensino regular, na EJA elas são ainda mais presentes, uma 

vez que esta modalidade atende a um público carente e com baixa capacidade 

de mobilização e visibilidade social20. 

As características do aluno do ensino noturno podem ser vistas como 

fator facilitador ou dificultador para a realização de atividades de promoção da 

saúde e prevenção de doenças no ambiente escolar. Como esses alunos, em sua 

maioria, já estão inseridos no mercado de trabalho e são pais ou mães de famílias, 

apresentam problemas de assiduidade e abandono escolar, o que dificulta o 

trabalho destas temáticas. Por outro lado, como são pessoas com mais 

maturidade, é possível o aprofundamento nas discussões de alguns temas, o que 

facilita muitas ações educativas desenvolvidas na escola. 

Nesse sentido, as falas que seguem refletem a percepção dos educadores 

em relação à facilidade ou dificuldade em trabalharem com os alunos inseridos 

no ensino noturno, tendo como base o perfil do alunado.   

[...] uma das facilidades é a questão mesmo da maturidade. Boa 

parte desses alunos do ensino noturno já são maduros, assim, já 

tem uma consciência [...]. P1  

 

 [...] O ensino noturno já tem uma dificuldade enorme em todas 

as outras matérias, porque os alunos vêm geralmente do trabalho 
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e chegam atrasados na aula além de muito cansados, 

principalmente se for da EJA, que eles já têm certa idade e falta 

um pouco de expectativa por parte deles [...]. P13 

   

O exercício de uma profissão é permeado por aspectos positivos e 

negativos, e a prática docente não foge a esta regra.  Mesmo sensibilizados com 

as dificuldades enfrentadas pelos educadores nas escolas do Brasil, e em especial 

nas investigadas neste estudo, defende-se a ideia de que o corpo discente deve 

ser trabalhado em sua plenitude, buscando atingir o seu máximo potencial para 

que se torne um cidadão, ciente de seus direitos e atendidos nas suas 

necessidades básicas, entre elas a representada pela promoção e proteção de sua 

saúde.  

Diante da realidade dos alunos do ensino noturno, expostas pelos 

educadores, o elo entre saúde e educação é visto como necessário e fundamental, 

e deve ser desenvolvido em parceria, vinculada ao programa saúde na escola, 

para que se propiciem condições adequadas de promoção da saúde física e 

mental14. Contudo, independentemente da falta de apoio do governo para com 

o setor educacional noturno, cabe à equipe escolar tentar promover atividades 

inclusivas nas escolas, considerando a variedade no perfil da clientela do turno 

da noite.  

 

Estratégias desenvolvidas nas escolas para promoção da saúde  

O processo de aprendizagem é complexo e exige um envolvimento tanto 

do corpo docente como discente. Aos educadores cabe a missão de definir 

objetivos e metas, e de traçar estratégias capazes de envolver os alunos, para que 

eles aprendam os ensinamentos abordados e possam usá-los na melhoria de sua 

qualidade de vida.  

Contudo, muitos desses educadores veem como estratégia de promoção 

da saúde na escola apenas as políticas públicas para promoção da alimentação 

saudável, definidas em lei15, como explanado nas falas seguintes.      

[...] A estratégia que se tem é a do programa de alimentação 

escolar, que já é vinda pela secretaria de educação; e que 

promove essa alimentação saudável, composta por um cardápio 

que é elaborado pela nutricionista[...].P2 

 

Eu acredito que a estratégia é quando a escola muda a questão 

das merendeiras do turno do dia para noite, que não tem esse 



 

 
837 

acompanhamento[...]incentivando os alimentos mais 

saudáveis[...].P14 

 

A educação em saúde é um instrumento de trabalho que deve ser 

utilizado na construção da relação com um público alvo específico, seja este 

usuário dos serviços de saúde ou de escolas, visando uma transformação dos 

sujeitos e ao alcance de uma melhor qualidade de vida21. Nesse sentido, muitos 

educadores sentem a necessidade de desenvolver algumas estratégias que 

favoreçam a saúde da comunidade escolar, como, por exemplo, palestras, rodas 

de conversas, campanhas ou feiras de ciências, como referem as falas seguintes:  

Uma das estratégias mais utilizadas são palestras dentro da sala 

de aula pelos próprios professores que abordam a temática com 

os alunos, uma conversa bastante informal, bem envolvente com 

eles [...] Além de palestras, feiras, reuniões com eles, porque a 

gente tenta realmente desenvolver esse trabalho. P6 

 

[...] Uma das estratégias melhor é você fazer feiras [...] feira de 

ciências que mostra a evolução da saúde. Para que faça trabalhos 

com os alunos [...]então essa seria uma das estratégias para 

poder ser utilizada no nosso público. P8 

 

O desafio de aprender, por meio das diversas situações de nosso 

cotidiano, seja no espaço escolar, seja nas relações sociais, requer novos recursos 

e estratégias, embasados em atividades didáticas que primem por metodologias 

investigativas. Quando formuladas em sintonia com os princípios da divulgação 

científica, essas atividades podem ser complementadas e/ou viabilizadas na 

forma de experimentos, oficinas, visitas a museus e outros espaços não formais, 

ou por projetos de pesquisa vinculados a feiras de ciências. Essas iniciativas são 

comumente destacadas como relevantes para a promoção da educação em 

saúde, um processo que necessita da intervenção do poder público na realidade 

brasileira22. 

Dessa maneira, afirma-se que a promoção da saúde no ambiente escolar 

é um tema transversal que perpassa os limites de uma disciplina específica, sendo 

de responsabilidade de todos os profissionais da educação que lidam direta ou 

indiretamente com o aluno. Entretanto, a carência do suporte técnico de 

profissionais da saúde no período noturno, juntamente com a sensação de 

despreparo em abordar esses temas, manifestados pelos docentes, faz com essa 
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responsabilidade recaia, na maioria das vezes, sobre os professores de áreas afins 

à saúde, como biologia, por exemplo, passando a falsa sensação aos demais de 

que não têm responsabilidades nesse processo. Essa realidade é exemplificada 

nos próximos discursos. 

[...] Particularmente eu não vejo estratégias. Acredito que alguns 

professores de biologia façam algum tipo de intervenção nessa 

área; de explicar sobre umas doenças e tudo mais, mas sempre 

dentro da matéria deles [...]. P13 

 

[...] As estratégias eu acredito que elas são meio limitadas às 

disciplinas da própria saúde: Biologia, as ciências, química que 

trabalha isso, mas eu como sou da área de letras português, eu 

fico assim um pouco fora [...]. P15 

 

Por outro lado, alguns educadores não veem atividades adotadas 

rotineiramente nas escolas para a promoção da saúde dos educandos, e negam 

a existência de quaisquer estratégias efetivas com esse fim, conforme os relatos 

seguintes: 

[...] nunca vi estratégias trabalhadas aqui, não conheço nenhuma 

estratégia no ensino noturno [...]acho que os nossos governantes 

deveriam olhar por esse lado aí [...]eles (alunos) precisam desse 

apoio, desse incentivo, desse estímulo advindo de recursos 

públicos[...]. P11 

 

Eu acho que não existe essas estratégias, pelo menos aqui na 

escola, eu nunca vi essas estratégias para desenvolver a saúde 

dos alunos não, a escola é carente disso[...]. P3 

 

A complexidade do ambiente escolar, com áreas de conhecimentos 

diversos e pessoas com perfis também diferentes, seja do corpo docente ou 

discente, requer, para a promoção da saúde de forma efetiva, a definição de 

estratégias sistematizadas e formalizadas, que envolvam todos os partícipes da 

comunidade escolar. A isenção da responsabilidade de alguma pessoa, por se 

sentir inapto, ou não tendo responsabilidades sobre essas ações, sobrecarrega, 

sobremaneira, outro membro da escola, tornando essa relação frágil e passível de 

insucesso. 

A sensibilização de alunos e, por extensão, da comunidade a qual a escola 

atende, em relação aos cuidados com a saúde, é capaz de vir a salvar vidas, por 
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meio da promoção da melhoria da qualidade de vida a curto, médio e longo 

prazo. Sendo assim, cabe à secretaria de educação, junto aos gestores das escolas, 

a função de organizar o sistema educacional, de forma que seja dado suporte aos 

profissionais do setor de educação, em relação a assuntos envolvendo a 

promoção da saúde, como o suprimento de materiais, definição de propostas 

pedagógicas aplicáveis à realidade de cada contexto escolar e, principalmente, o 

desenvolvimento de uma pareceria com o setor saúde, de tal forma que este 

possa atuar nas escolas também no período noturno.  

 

Considerações finais 

Os professores do ensino noturno, da educação básica e do ensino de 

jovens e adultos, percebem a promoção da saúde como ações que favorecem o 

bem estar tanto físico quanto mental. No entanto, alguns desses profissionais não 

se consideram como partícipes desse processo, delegando essa responsabilidade 

para colegas de áreas afins à saúde, como os professores de biologia e ciências, 

mostrando que o envolvimento nesse processo não perpassa por todos os 

educadores. 

A falta de apoio de setores como a saúde e dos gestores e ainda a 

carência de tecnologias educativas se configuram em dificuldades para o melhor 

desempenho das atividades de promoção da saúde, no ensino noturno, restando-

lhes o desenvolvimento de práticas como palestras, rodas de conversas e feiras 

de ciências. Contudo, vale considerar que essas dificuldades não tiram dos 

educadores a responsabilidade de se tornarem-se proativos nos assuntos 

envolvendo a promoção da saúde na escola, uma vez que são eles que lidam com 

os alunos no dia a dia, e por isso necessitam se sentir capazes de desenvolver 

ações voltadas às necessidades específicas desses alunos. 

Acrescenta-se, como limitação do estudo, a generalização dos seus 

resultados, tendo em vista que o cenário investigado se restringiu apenas a duas 

escolas. Desta forma sugere-se a realização de outras investigações para que 

possa conhecer mais fielmente a realidade das ações de promoção da saúde no 

ensino noturno realizadas pelos educadores. 
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QUIZ: UMA FORMA CRIATIVA DE UTILIZAR O POWERPOINT 

 

BARROS, Diana Ferreira de Sousa 166 

MARTINS, Gustavo de Arruda 167 

PEREIRA, Jéssica Silva 168 

RABELO, Thatianna Santos 169 

SOUSA, José Luis dos Santos170 

SARAIVA, Nailton Sousa171 

Lima, Mateus Além Silva172 

  

RESUMO: O presente artigo aborda uma temática que está relacionada à utilização dos 

recursos tecnológicos na sala de aula, sendo que este estudo utilizou uma abordagem 

qualitativa utilizando-se uma pesquisa bibliográfica a fim de apresentar um breve 

contexto histórico das tecnologias digitais de informação e comunicação, relacionando 

o professor e o uso das tecnologias contemporâneas. O mesmo almeja apresentar uma 

forma criativa de usar ferramentas tecnológicas que há algum tempo já vem sendo 

inseridos no ambiente escolar, além de reconhecer a importância do computador 

(PowerPoint), retroprojetores e aparelho de som como recurso didático e criar um Quiz 

utilizando apenas o Powerpoint. Por fim, vale resaltar que as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação-TDIC não têm a finalidade de substituir professores e 

eliminar as metodologias tradicionais, mas sim, agregar melhorias ao ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia Contemporânea; Professor; Formação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O âmbito tecnológico é muito vasto e está em constante evolução, é 

necessário pouquíssimo tempo para surgir inovações tecnológicas. Sendo assim, 

torna-se difícil acompanhar estas inovações. Não é nenhuma novidade que a 

tecnologia ao longo dos anos tem ocupado um espaço significativo em varias 

áreas, no âmbito educacional não tem sido diferente, sua presença tem a 

capacidade de ocasionar algumas mudanças, sendo elas pequenas ou grandes, 

mas, de todo modo são mudanças expressivas, e, que tem sua importância. 

Com o passar dos anos, a tecnologia vem ampliando seu espaço de atuação, de 

modo geral, tudo que fazemos quer queiramos ou não, têm de algum modo influência 

da tecnologia. Se pararmos pra pensar um pouco sobre a rotina das crianças, notaremos 

que elas apreciam o uso tecnológico, seja por meio de computadores ou celulares, enfim, 

no campo educacional não é diferente, pois sabendo disso podemos utilizar essas 

ferramentas a nosso favor, e, assim tornar as aulas atraentes e até mesmo mais eficazes. 

A escola em si, tem importância fundamental na formação das pessoas como 

cidadão, mas também ela prepara o discente para sua imersão no “mundo moderno” que 

é repleto e diversificado quanto ao uso da tecnologia. Tendo em vista a dimensão a 

influência que a tecnologia carrega consigo, não podemos criar barreiras na tentativa de 

impedir seu uso, na verdade devemos inseri-la no campo educacional a fim de fortalecer 

o processo de ensino aprendizagem. 

Apesar de haver muitas discussões a respeito do usar ou a não a tecnologia no 

ambiente escolar, o que deve se analisar é o “como” utilizá-la, ou seja, a melhor maneira 

de fazer uso dos recursos tecnológicos de modo que se tenha um aproveitamento de 

qualidade. Criar um Quiz utilizando apenas o PowerPoint é uma forma de se está utilizado 

um recurso tecnológico que a algum tempo já vem sendo inserido no ambiente 

educacional, que é o caso do computador e do retroprojetor.  

O Quiz trata-se de um jogo formado por questionários (perguntas e respostas) e 

seu principal objetivo é fazer uma avaliação dos conhecimentos sobre determinado 

assunto. Neste tipo de jogo podem participar tanto grupo de muitas pessoas, como 

participantes individuais, que devem acertar a maior quantidade de respostas para 

ganhar. 

A ferramenta necessária para a produção do Quiz é uma programa disponível nos 

computadores, estamos falando do PowerPoint que geralmente é utilizado para criar 

apresentações em slides. O PowerPoint permite aos usuários a elaboração de seu próprio 

projeto, como por exemplo, slides com suas próprias imagens, gráficos e questionários. 

Eliminando assim a necessidade de criar um projeto em papel, deve ser destacado 
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também que esta ferramenta ainda proporciona a visualização de imagens 

acompanhadas pelo som (se houver um aparelho de som). 

No presente trabalho foram propostos os seguintes objetivos: apresentar 

uma forma criativa de usar ferramentas tecnológicas que há algum tempo já vem 

sendo inseridos no ambiente escolar, além de reconhecer a importância do 

computador (PowerPoint), retroprojetores e aparelho de som como recurso 

didático e criar um Quiz utilizando apenas o Powerpoint. Neste contexto, deve-

se levar em consideração que os recursos tecnológicos, por si só, não são capazes 

de influenciar positivamente no processo de ensino e aprendizagem, para que 

haja êxito, se faz necessário haver uma adaptação a determinado projeto político-

pedagógico. 

Para alcançar os objetivos do trabalho utilizou-se primeiramente uma 

pesquisa bibliográfica buscando subsídios em autores de como: Libâneo (1998), 

Moran (2000), Presnsky (2001) e Valente & Almeida (1997). Posteriormente foi 

realizada uma pesquisa de campo no qual foi apresentado aos professores da 

Escola Municipal Ezon Moreira Ferraz uma forma criativa de utilizar na sala de 

aula o PowerPoint. 

De modo geral, o desenvolvimento do projeto teve bastante êxito, tendo 

em vista que os professores participaram expondo suas ideias quanto à proposta 

do projeto, tais ideias evidenciam a importância do desenvolvimento de 

metodologias a fim de se utilizar tecnologias no ensino de forma eficiente. Outro 

fato relevante é o reconhecimento dos professores quanto à importância de está 

sempre buscando o aprimoramento profissional por intermédio da formação 

continuada e até mesmo por meio de estudos autônomo. 
 

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: BREVE 

HISTÓRICO 

 

O uso das tecnologias vem sendo feito desde o Homo erectus, que utilizavam 

objetos da natureza e os modificavam para criar ferramentas e utensílios a fim atender 

suas necessidades, desde então a humanidade vem evoluindo juntamente com a técnica 

e através dela, modificando seu modo de viver, se relacionar e de construir 

conhecimento.   

Referente a isto Varaszto (2008) afirma que: 

 

O hominídeo ao encontrar um esqueleto de um grande herbívoro, 

apodera-se de um dos seus maiores ossos e começa a deferir golpes 

contra os restos esqueléticos. De maneira conjunta, intelecto e 
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instrumento, técnica e pensamento, diferenciaram este ser de todos os 

demais existentes até então (VARASZT ET al, 2008, p. 63). 

 

Milhões de anos se passaram desde que o homem descobriu que podia modificar 

os objetos dados pela natureza, para usá-los em seu benefício, inúmeras transformações 

ocorreram desde então, transformações estas que possibilitaram o desenvolvimento das 

tecnologias sofisticadas existentes na modernidade, “hoje em dia a produção tecnológica 

é inerente e própria ao homem” (VARASZTO ET AL, 2008, p. 66). 

Embora as primeiras transformações tecnológicas tenham ocorrido de forma 

lenta, levando milhões de anos até a primeira revolução industrial, nas ultimas décadas 

as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) vem provocando mudanças 

cada vez mais aceleradas na sociedade, redefinindo organizações e atuando sobre todos 

os aspectos da vida social. Pierre Lévy em, “As Tecnologias da Inteligência: O Futuro do 

Pensamento na Era Digital” ressalta a dependência da constante evolução das 

tecnologias da informação para o próprio desenvolvimento humano.  

 

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no 

mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os 

homens, o trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da 

metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os 

tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem são 

capturados por uma informática cada vez mais avançada. Não se pode 

mais conceber a pesquisa científica sem uma aparelhagem complexa 

que redistribui as antigas divisões entre experiência e teoria (LÉVY,1998 

p.4). 

 

Lévy (1998, p.4) afirma também que “na época atual, a técnica é uma das 

dimensões fundamentais onde está em joga a transformação do mundo humano por ele 

mesmo”.  Do ponto de vista do conhecimento “[...] a comunicação como área de 

conhecimento está cada vez mais tomando o lugar de uma ciência piloto para cujas 

questões acabam convergindo muitas outras ciências” (SANTAELLA, 2001, p. 4).  

Tendo em vista a importância que os dispositivos informacionais desempenha 

hoje e de que “o conhecimento se dá fundamentalmente no processo de interação, de 

comunicação” (Moran, 2002, p.24), o âmbito educacional não poderia ficar inerte aos 

avanços e a necessidade de utilização das TDIC.  De acordo com Valente a “utilização de 

computadores na Educação é tão remota quanto o advento comercial dos mesmos” 

(VALENTE, 1999, p.1). 

O uso de computadores na educação tem seu início ainda na década de 50. 

Estados Unidos e França são pioneiros nessa prática e exerce forte influência sobre 

educadores e universidades brasileiras. Embora motivados pelo exemplo desses países, 

diferente deles, o Brasil propõe mudanças ainda mais ambiciosas quanto à utilização 
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desses recursos, não se limitando somente a disseminação de computadores na escola, 

mas almejando provocar mudanças de ordem pedagógicas.  

 

Nesses países, a utilização da Informática na escola não tem a 

preocupação explícita e sistêmica da mudança: o sistema educacional 

possui um nível muito melhor do que o nosso e a Informática está 

sendo inserida como um objeto com o qual o aluno deve se familiarizar. 

Portanto, os objetivos da inserção da Informática nesses países são 

muito mais modestos e fáceis de serem conseguidos: envolvem menos 

formação dos professores, menor alteração da dinâmica pedagógica 

em sala de aula e pouca alteração do currículo e da gestão escolar 

(VALENTE, 1999, p. 2). 

 

No Brasil o início do uso do computador na educação tem inicio logo nos 

primeiros anos da década de 70. Na Universidade Federal de São Carlos (SP) realizou-se 

em 1971, um seminário intensivo sobre o uso de computadores no ensino de Física, 

ministrado por E. Huggins, da Universidade de Dartmouth, EUA.  Em paralelo ocorreu a 

Primeira Conferência Nacional de Tecnologia em Educação Aplicada ao Ensino Superior 

(I CONTECE), no Rio de Janeiro (VALENTE, 1999).  

A partir dessa década os estudos e programas desenvolvidos pelas Universidades 

e MEC são intensificados, em 1973, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) utilizam software de simulação no 

ensino de Química e Física respectivamente (VALENTE, 1999). No mesmo ano é 

desenvolvido o software SISCAI, no Centro de Processamento de Dados, utilizado “para 

avaliação de alunos de pós-graduação em Educação” (VALENTE, 1999, p. 6).  

É dada continuidade a implementação da informática nos anos que se segue: 

 

Na UNICAMP, em 1974, desenvolvi com um aluno de iniciação científica, 

Marcelo Martelini, um software tipo CAI, implementado em linguagem 

BASIC, para o ensino de fundamentos de programação BASIC. Esse CAI 

foi usado por alunos do Mestrado em Ensino de Ciência e Matemática, 

coordenado pelo prof. Ubiratan D’Ambrósio, realizado no Instituto de 

Matemática, Estatística e Ciência da Computação e financiado pela 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e Ministério da Educação 

(MEC). Em 1975, aconteceu a primeira visita de Seymour Papert e 

Marvin Minsky ao Brasil, que lançaram as primeiras sementes das idéias 

do Logo (VALENTE, 200, p. 6). 

 

No ano de 1976 grandes avanços puderam ser alcançados com relação ao uso da 

informática na educação, como a criação do documento “introdução a Computadores”, 

e o inicio do uso de Logo com crianças. Este último possibilitou estudos importantes 
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quanto ao seu uso em 1981, e resultou na criação do Núcleo de Informática Aplicada à 

educação (NIED), em 1983.  

As ações realizadas ao longo da década de 70 e com os estudos e seminários 

realizados no início da década de 80, somados aos interesses externos e internos, 

favoreceram a implantação de programas educacionais atrelados ao uso da informática, 

dentre eles o Educom que “permitiu a formação de pesquisadores das universidades e 

de profissionais das escolas públicas” (VALENTE, 1999, p. 7), o Educom permitiu a 

implementação dos diversos programas que se seguiram até 1997. A partir desse ano o 

MEC inaugura um programa mais ambicioso, responsável por atingir a meta de “3 mil 

escolas, 21 mil professores e 2 milhões de alunos” (VALENTE, 1999, p. 7). 

Outra peça fundamental para o desenvolvimento das tecnologias digitais da 

informação e comunicação da forma como a conhecemos hoje se deu a partir da criação 

da internet, graças a ela e da “Era digital” que se inaugurou a partir daí, a técnica e o 

sujeito que a formula e a utiliza vem evoluindo de uma de uma forma sem precedentes, 

mudando até mesmo a forma como construímos conhecimento. Sendo portanto é de 

importante conhecermos o seu desenvolvimento.  

De acordo com Castells (2003), a internet tem início na Arpanet, em 1969, no 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que tinha como objetivo desenvolver 

tecnologias que superassem a União Soviética. Utilizavam tecnologia que 

revolucionariam as formas de se comunicar, de se relacionar, bem como a própria 

computação. Em 1980 o Departamento de Defesa inicia o processo de privatização da 

Internet. 

A partir da década de 1990 os provedores de serviços da internet já são muitos, 

e estabelecem suas próprias redes. Além da Arpanet outras fontes de internet se 

desenvolveram, dentre elas a bulletin board systens (BBS), BITNET, FIDONET, UNIX e 

WWW. Está última sendo a responsável pela disseminação da internet pelo mundo.  

 

A história da criação e do desenvolvimento da Internet é a história de 

uma aventura humana extraordinária. Ela põe em relevo a capacidade 

que têm as pessoas de transcender metas institucionais, superar 

barreiras burocráticas e subverter valores estabelecidos no processo de 

inaugurar um mundo novo. (CASTELLS, 2003, p. 13). 

 

A evolução das TDIC é nítida, haja visto, pelo crescente surgimento de inúmeros 

recursos tecnológicos constantemente em no meio social, a esfera educacional não pode 

ficar à margem desta evolução tecnológica, é preciso se adaptar e fazer uso destes 

recursos para fins de melhoria no ato de ensinar. 

 

O PROFESSOR E O USO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NA SALA DE AULA  
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A princípio, essa questão que está relacionada à introdução das mídias no 

ensino/aprendizagem pode aparentar ser algo distante da realidade dos professores e 

até mesmo da própria educação básica. Antes de nos aprofundarmos nesta temática, 

vale ressaltar que o uso dos recursos tecnológicos permitem mudanças inovadoras e 

significativas no campo educacional, entretanto, é importante lembrar que de modo 

geral, a imersão das TDIC na sala de aula não é algo comum tendo em vista que muitos 

docentes não dispõem de conhecimentos necessários quanto ao uso da tecnologia. 

Quanto a esses desafios, evidencia-se que:  
 

Para serem enfrentados os desafios do avanço acelerado da ciência e 

da tecnologia, da mundialização da economia, da transformação dos 

processos de produção, do consumismo, do relativismo moral, é preciso 

um maciço investimento na educação escolar (LIBÂNEO, 1998, p. 48). 

 

É evidente que juntamente com os avanços tecnológicos surgiu um “novo 

mundo”, mundo este que não se limita somente aos aparelhos eletrônicos em si. 

Juntamente com o fato destacado surgem novas possibilidades que estão relacionadas 

à nossa forma de agir, trocar informações e até mesmo a forma como pensamos. Se 

tratando do ensino e aprendizagem, os próprios discentes já não são os mesmos, pois a 

tecnologia se faz presente na vida dos mesmos, consequentemente deve-se ter um olhar 

critico com relação às metodologias e ferramentas utilizadas em sala de aula. 

Para Presnsky, “esses alunos caracterizam-se por nascerem a partir de 1990 e por 

estarem rodeados pela tecnologia nossos alunos mudaram radicalmente. Os alunos de 

hoje não são os mesmos para os quais nosso sistema educacional foi criado” (PRESNSKY, 

2001, p. 01). 

O avanço tecnológico já é realidade em vários setores, pois é quase impossível 

pensarmos em algo que não faz uso da tecnologia, seja nas indústrias, na cultura, na 

medicina, em nosso cotidiano, etc. Aparentemente no âmbito educacional há certa 

resistência quanto à imersão de recursos tecnológicos, na verdade não se trata apenas 

de utilizar tais recursos.  

Devemos direcionar nossa atenção na forma como as TDIC vêm sendo 

empregada como instrumentos pedagógicos. Segundo Libâneo (2010, p.573) “As 

tecnologias educativas estão conectadas ao campo da Didática e, sem dúvida, incluem-

se na categoria “conhecimentos profissionais dos professores”, pois visam ao 

aprimoramento das práticas de ensino e aprendizagem.”.  

De acordo com VALENTE & ALMEIDA (1997), o professor deve está 

constantemente em processo de formação e capacitação com a finalidade de ser incluído 

neste “novo mundo” de informação e conhecimentos com o uso das TDIC. Também é 

necessário que o professor desenvolva a capacidade capaz de identificar possibilidades, 

pois a tecnologia por si só não é suficiente para que ocorra mudança. E, não menos 
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importante, faz-se necessário que o docente faça uma reflexão referente sua prática, 

postura, resultados e uso das mídias. 

Com o propósito de provocar mudanças significativas na prática docente quanto 

ao uso da TDIC, torna-se necessário uma capacitação que, em outras palavras nada mais 

é que uma formação continuada, podendo ela ser presencial ou até mesmo a distância.  

Todo profissional deve está em constante atualização, a fim de está sempre a 

frente e sobretudo desempenhando sua função da melhor maneira possível. Quando um 

profissional busca se aperfeiçoar, consequentemente ele consegue alcançar novas 

possibilidades, no caso dos professores, no âmbito educacional desenvolverá certa 

facilidade de detectar dificuldades de aprendizagem e, obviamente, elaborar novas 

formulas de resolvê-las.  

É notória a resistência por parte dos professores quando não há uma utilização 

de frequente de recursos tecnológicos. Neste sentido poderíamos diagnosticar esta 

problemática relacionado-a a má formação dos docentes, entretanto o problema vai mais 

além, pois há certo preconceito por parte destes professores. Uma vez que os mesmos 

não querem “dar o braço a torcer” admitindo e, sobretudo, reconhecendo que os tempos 

são outros e que se tradando de tecnologia, muitas das vezes os alunos tem mais 

conhecimento que os próprios professores. 

Assim nos diz Moran: 

 

Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm 

distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um 

verniz de modernidade, sem mexer no essencial (MORAN, 2000, p. 63). 

 

É importante destacarmos o fato de que a escola não pode excluir ou ocultar a 

inclusão da tecnologia em ambiente educacional. Há uma necessidade por parte dos 

alunos, no qual carecem de professores que estejam atualizados quanto ao uso de 

ferramentas tecnológicas e que sejam, sobretudo, atuantes nessa nova realidade de 

ensino e aprendizagem.  

Só haverá êxito se houver um acompanhamento da prática do professor e da 

forma como as tecnologias estão sendo disponibilizadas, pois as dificuldades começam 

a surgirem quando não existe um acompanhamento da prática do professor por parte 

da administração educacional, especialmente, em não facilitar a participação dos 

decentes quanto à utilização de equipamentos do âmbito tecnológico.  

A própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC) corrobora quanto à utilização 

de tecnologias contemporânea em ambiente educacional. 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
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práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 

2017). 

 

Sabemos que o papel desenvolvido pelo professor é muito importante na sala de 

aula, ou seja, o professor é responsável por desenvolver diversas competências no aluno 

ao longo do seu processo de aprendizagem. Dentre estas competências que necessitam 

ser desenvolvida pelo educador esta a forma em que é utilizada a tecnologia por parte 

dos discentes, que consiste em saber selecionar informações que lhes serão úteis. Com 

o avanço tecnológico é inevitável não inserir as TDIC no âmbito educacional, devemos 

analisar como utilizar essas novas ferramentas tecnológicas e elaborar formas criativas e 

eficientes de se alcançar uma aprendizagem de qualidade.  

Neste novo contexto o docente deve reorganizar seu planejamento fazendo a 

inclusão das tecnologias. Também é necessário que haja uma mudança de atitudes 

pedagógicas e de pensamento, o papel do docente não é apenas de transmitir 

conhecimento, mas, também de “construtor”, ou seja, auxiliar os discentes a apropriar-se 

das informações que lhes são uteis. Vivemos em um mundo de informações instantâneas, 

podendo ser elas úteis ou inúteis, nessa perspectiva o professor deve orientar os alunos 

de modo que sejam capazes de buscar e selecionar conhecimentos.  

Segundo MORAN (2000, p. 29), 

 

a aquisição da informação, dos dados, dependerá cada vez menos do 

professor. As tecnologias podem trazer, hoje, dados, imagens, resumos 

de forma rápida e atraente. O papel do professor – o papel principal – 

é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a 

contextualizá-los. 

 

A falta de conhecimento é um dos problemas mais recorrente no que diz respeito 

o uso da tecnologia no âmbito escolar, é evidente que a inclusão da tecnologia na sala 

de aula promove avanços significativos para a educação, outro ponto a ser destacado 

quanto à utilização das TIC na escola, é que a mesma deve disponibilizar um ambiente 

adequado e profissionais capacitados para a realização das atividades pedagógicas, é 

comum nos dias atuais vermos escolas que dispõem de sala de informática, mas que não 

são utilizada devido a falta de domínio e interesse dos educadores. 

Por fim, deve-se frisar que em um mundo onde circula inúmeras informações, em 

todos os lugares e a todo o momento, é importante que se eduque a fim de saber 

distinguir a informação  correta dentro de uma infinidade de dados e, sobretudo 

compreender que a internet vai além das redes sociais. É importante sabermos que a 
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informação só se torna conhecimento de fato quando a mesma é relacionada a algum 

significado.  

Desta forma o professor deve viabilizar ou facilitar a construção do conhecimento 

dos alunos, já que os livros e a internet, por exemplo, disponibilizam, sobretudo, apenas 

informações.  

 

METODOLOGIA  

Foi aplicado uma abordagem qualitativa utilizando-se uma pesquisa 

bibliográfica buscando subsídios em autores como: Libâneo (1998), Moran (2000), 

Presnsky (2001) e Valente & Almeida (1997). Em seguida foi apresentado aos 

professores da Escola Municipal Ezon Moreira Ferraz de Grajaú/MA, uma forma 

criativa de utilizar o PowerPoint, no mês de maio de 2019 no mesmo prédio em 

que os professores atuam.  

No inicio da apresentação foi feito uma pequena introdução a respeito da 

importância da utilização da tecnologia no âmbito educacional, ao longo da 

apresentação foi destacado pontos importantes que está relacionada aos benefícios da 

utilização da tecnologia no contexto educacional, e, por fim, foi apresentado passo a 

passo de como se criar um Quiz e como ele pode ser utilizado em todas as disciplinas.  

Para a criação de um Quiz utilizando apenas o PowerPoint contaremos com o 

auxílio de computador, retroprojetor e pen drive, e, seguiremos os seguintes passos: 

1 - Abra o PowerPoint em seu computador. Um novo documento de apresentação 

aparecerá em sua tela. O primeiro slide irá apresentar caixas de texto onde você pode 

adicionar um título e subtítulo. Adicione o nome do seu questionário, bem como a data 

ou qualquer outra informação pertinente que você precisa.  

2 - Adicione novos slides. Clique em "Novo Slide”, na guia Início que está na 

interface do usuário.  

3 – Você pode alterar o design dos slides clicando na guia “Design” na interface 

do usuário. Uma seleção de projetos irá aparecer. Escolha o desenho que você quiser. 

4 – Se preferir você também pode inserir imagens, formas, gráficos, caixas de 

texto e até mesmo vídeos. 

5 – Exclua a caixa de título e clique na caixa de texto para digitar sua pergunta. 

6 – Para inserir as opções de respostas clique em “Inserir” na interface do usuário 

e em seguida na aba de ilustrações clique em formas. 

7 - Após inserir a forma desejada, clique sobre a mesma com o botão direito do 

mouse e selecione a opção editar texto. 

8 - Cada resposta pode ser programada para fazer a transição para um próximo 

slide. Para isso clique com o botão direito do mouse sobre a forma (opções de respostas), 

selecione a opção “Hiperlink” e é só selecionar para onde deseja ser redirecionado (Slide 

anterior, Próximo Slide, etc). 
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* Outra forma para fazer esta programação: na interface do usuário clique em 

“Inserir” e na aba Links clique no botão “Ação” e selecione para onde deseja ser 

redirecionado (Slide anterior, Próximo Slide, etc). 

* Lembrando que se preferir você também pode inserir imagens. 

9 – Para ver sua apresentação final, quando concluído. Clique em 

“Exibição" e selecione "Exibição de Slides". 

Durante a apresentação os professores fizeram questão de destacar a 

importância da temática abordada e também as dificuldades encontradas por 

eles quanto à utilização da tecnologia no ambiente escolar. Devemos destacar 

que na escola na qual foi desenvolvido o referido projeto, fomos muito bem 

recebidos por todo corpo docente, pois nos recebeu de braços abertos, a todo o 

momento demonstrou bastante interesse nesse projeto e nos ajudou no que foi 

necessário para o bom desenvolvimento do mesmo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os recursos tecnológicos devem ser aliados às práticas de ensino e ao projeto 

político-pedagógico. Além disso, é importante que se eduque a fim de saber discernir a 

informação correta dentro de uma infinidade de dados e, sobretudo compreender que a 

internet vai além das redes sociais.  

É preciso saber que, utilizando as tecnologias contemporâneas, estamos entrando 

no campo de conhecimento do aluno, é também um lugar em que ele se sente a vontade 

para ser criativo, e, sempre usando ferramentas habituais como computadores e celulares 

pode-se fortalecer ainda mais a educação. Por fim, devemos levar em consideração que 

a tecnologia na educação não tem a finalidade de substituir professores e abolir 

completamente os métodos tradicionais de ensino, mas agregar melhorias aos estudos. 
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MOBILE LEARNING NO ENSINO DE REPRESENTAÇÃO 

DESCRITIVA: O RDA TOOLKIT NA APRENDIZAGEM DE 

CATALOGAÇÃO 

 

Maurício José Morais Costa173 

Valdirene Pereira da Conceição174 

 

RESUMO: Estudo sobre mobile learning no processo ensino aprendizagem de 

catalogação. Objetiva com o estudo refletir acerca das implicações e impactos da 

aprendizagem móvel no ensino de representação descritiva, mediante o uso do 

aplicativo RDA Toolkit na descrição e representação do patrimônio cultural. Trata-

se de um estudo exploratório, com fins descritivos, que faz uso da pesquisa 

bibliográfica para discutir mobile learning, patrimônio cultural, catalogação e o 

uso do RDA Toolkit no processo de descrição da informação, a partir de autores 

como Moura (2017), Fonseca (2013), Coelho (2003), Silva (2013), Oliver (2011), 

dentre outros. Pontua que estão disponíveis uma gama de recursos 

automatizados de representação da informação e organização do conhecimento, 

tais como os softwares de extração de dados e catálogos online, cada vez mais 

modernos, estes capazes de tratar diferentes tipologias documentais. O RDA 

Toolkit apresenta-se como uma ferramenta que busca otimizar o processo de 

descrição. Ressalta que a partir do uso do RDA Toolkit como ferramenta de 

aprendizagem, pretende-se não apenas mostrar aos alunos como ocorre a 

descrição do patrimônio, mas reforçar junto aos discentes a interoperabilidade, a 

integração e o reuso dos dados por parte dos diferentes aparelhos culturais e 

seus sistemas na composição de catálogos automatizados. 
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Palavras-chave: Representação Descritiva. RDA Toolkit. Patrimônio material e imaterial. 

Metodologia de ensino. Mobile Learning e catalogação. 

 

ABSTRACT:  Study on mobile learning in the process teaching teaching of 

cataloging. It aims to reflect on the implications and impacts of mobile learning 

in teaching descriptive representation, through the use of the RDA Toolkit 

application in the description and representation of cultural heritage. It is an 

exploratory study, with descriptive purposes, that makes use of the bibliographic 

research to discuss mobile learning, cultural patrimony, cataloging and the use of 

RDA Toolkit in the process of describing information, based on authors such as 

Moura (2017), Fonseca (2013), Coelho (2003), Silva (2013), Oliver (2011), among 

others. It points out that a range of automated information representation and 

knowledge organization features are available, such as data extraction software 

and online catalogs, which are increasingly modern, capable of handling different 

types of documents. RDA Toolkit presents itself as a tool that seeks to optimize 

the description process. It emphasizes that from the use of the RDA Toolkit as a 

learning tool, it is intended not only to show students how the description of the 

patrimony occurs, but to reinforce with students the interoperability, integration 

and reuse of data by different cultural devices and their systems in the 

composition of automated catalogs. 

Keywords: Descriptive Representation. RDA Toolkit. Material and non-material assets. 

Teaching methodology. Mobile Learning and Cataloging. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Elemento intrínseco do cotidiano, as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) tendem redirecionar e repensar uma série de práticas, 

exigindo, assim um melhor direcionamento quanto a implementação dos 

múltiplos recursos tecnológicos nas distintas áreas do conhecimento, em especial 

na Educação. A Ciência da Informação, representada neste estudo pela 

Catalogação Descritiva, fora fortemente impactada pelos avanços na tecnologia.  

Na perspectiva de propiciar organização, representação e acesso à 

informação acerca do patrimônio, utiliza-se o arcabouço teórico e metodológico 

da catalogação como mecanismo que norteia o processo de descrição do 
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conhecimento. A catalogação consiste na descrição física de um documento, por 

meio da identificação de seus metadados, que por sua vez qualificam seus 

atributos, com vistas a torná-lo único em um acervo (MEY; SILVEIRA, 2009). 

Diante disso, aliar as tecnologias ao processo de representação 

descritiva da informação, traz consigo um conjunto de recursos que favorecerão 

não apenas o acesso ao conhecimento tratado, mas a aprendizagem. Com isso, 

no campo da Educação o mobile learning torna-se mais um elemento que 

contribui para o processo de ensino e aprendizagem com o suporte de 

dispositivos móveis (notebooks, tablets, smartphones, dentre outros). A 

mobilidade e a praticidade, conduzem os estudando ao uso de ferramentas 

online, cuja aprendizagem multimídia (imagem, som, texto, vídeo, etc.) leva o 

estudante para diferentes espaços, como por exemplo a plataforma do RDA 

Toolkit, objeto deste estudo. 

Para tanto, adota como instrumentos para a realização do processo de 

descrição normas, padrões e formatos mundialmente aceitos, tais como o 

Recursos: Descrição e Acesso (RDA) (OLIVER, 2014). Nesse sentido, questiona-se: 

Como a aprendizagem móvel favorece o uso do aplicativo RDA Toolkit? Como o 

RDA Toolkit pode ser usado enquanto ferramenta de ensino de representação 

descritiva? Quais as contribuições do RDA Toolkit para a descrição e 

representação do patrimônio em suas mais distintas expressões e manifestações?  

Desse modo, o estudo exploratório e descritivo ora em tela, objetiva 

refletir acerca das implicações e impactos da aprendizagem móvel no ensino de 

representação descritiva, mediante o uso do aplicativo RDA Toolkit na descrição 

e representação do patrimônio cultural. Evidenciar as contribuições do mobile 

learning, bem como as estratégias para a adoção do aplicativo RDA Toolkit no 

ensino de catalogação.  

 

2 MOBILE LEARNING NO ENSINO DE REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA 

 

A tecnologia tornou-se recurso indispensável em uma série de 

atividades e setores da sociedade. Vive-se em ambientes múltiplos e 

multifacetados, onde coexistem diferentes aplicações para as tecnologias, visto 

que diariamente as pessoas realizam diferentes tarefas com dispositivos 

tecnológicos (MOURA, 2017). A necessidade de repensarem-se as formas de 

introduzir as tecnologias no campo educativo é evidente, sobretudo em que estas 
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sejam implementadas de modo a contribuir com a qualidade do ensino 

(MARTINS et al. 2018).  

Moura (2017) explica que a todo momento surgem tecnologias que 

alteram o comportamento e a forma como os indivíduos adquirem 

conhecimentos, logo é preciso, além de determinação, perspicácia na introdução 

de recursos que extraiam os conhecimentos relevantes na complexidade 

informacional vivida. Brasil, Santos e Ferenhof (2018, p. 16) afirmam que “De 

qualquer forma, todo processo de ensino e aprendizagem passa por diversas 

transformações, sejam elas metodológicas ou tecnológicas, exigindo que as 

escolas estejam atentas a qualquer tipo de inovação.” 

Segundo Fonseca (2013) a terminologia mobile learning entrou em 

evidência meados de 2001, estando relacionada ao uso de tecnologias e recursos 

comunicacionais móveis. Martins et al. (2018) explicam que o mobile learning ou 

m-learning é uma modalidade educativa, fruto da evolução do e-learning 

(aprendizagem eletrônica), cuja principal diferença é que a primeira categoria 

consiste nas práticas educativas realizadas em dispositivos móveis, enquanto a 

segunda somente em computadores.  

Conforme as “Diretrizes de Políticas para o Aprendizado Móvel” 

publicado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), a m-learning apoia-se na adoção de dispositivos sem fios no 

processo de aprendizagem, ao reforçar que,  
 

A aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias móveis, 

isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), a fim de permitir a aprendizagem a 

qualquer hora e em qualquer lugar. A aprendizagem pode ocorrer de 

várias formas: as pessoas podem usar aparelhos móveis para acessar 

recursos educacionais, conectar-se a outras pessoas ou criar conteúdos, 

dentro ou fora da sala de aula. (UNESCO, 2017, p. 8). 

 

Egido et al. (2018) esclarecem que o m-learning apresenta como 

principais características não apenas a portabilidade, mas a possibilidade de 

integrarem-se diferentes mídias, além da mobilidade e flexibilidade na forma 

como os alunos e professores podem pensar os espaços e tempos de 

aprendizagem. Desse modo, pensar a aprendizagem de representação descritiva 

com o apoio de dispositivos móveis, bem como a plataforma do RDA Toolkit vai 

além da simples inserção de tecnologias na aprendizagem de catalogação. 
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Alves (2018) pontua que o mobile learning tem sua aplicação centrada 

no acesso uma gama diversificada de ferramentas, ou seja, tecnologias móveis 

que elevam o processo de aprendizagem. Nesse sentido, o RDA Toolkit consiste 

em uma plataforma que favorece o m-learning, visto oferecer não apenas 

diretrizes de descrição e catalogação de documentos, mas, sobretudo atuar como 

recurso de aprendizagem online. 

Desse modo, a aprendizagem de representação descritiva, sobretudo 

no ensino da aplicabilidade do RDA na catalogação é a apoiada pelas tecnologias. 

Desse modo, enxerga-se a representação descritiva indissociável das tecnologias, 

visto que os instrumentos de descrição, bem como os próprios catálogos 

automatizados, exigem que o ensino seja pautado no uso de tecnologias. 

Sendo os recursos automatizados de representação da informação e 

organização do conhecimento, tais como os softwares de extração de dados e 

catálogos online, cada vez mais modernos, estes capazes de tratar uma gama 

diversificada de documentos, tais como os distintos bens patrimoniais. 

 

3 CATALOGAÇÃO DESCRITIVA COM O RDA TOOLKIT: orientações, 

metodologia e limitações 

 

Em face da nova realidade informacional e da necessidade cada vez 

maior de uma catalogação cooperativa, a IFLA criou um grupo para estudar as 

práticas das normas de Catalogação, tanto que no período de 1992 a 1995, 

desenvolveu um modelo conceitual de natureza entidade-relacionamento, tendo 

sua publicação realizada em 1998. Os Requisitos Funcionais para Registros 

Bibliográficos, são, por sua vez, é independente de qualquer código de 

catalogação ou implementação.  

Portanto, o modelo conceitual FRBR, não se trata apenas de um código 

de catalogação, quanto um formato destinado aos registros bibliográficos, mas 

sim um modelo entidade-relacionamento, cuja proposta é apresentar requisitos 

essenciais para um determinado registro bibliográfico e os relacionamentos que 

este pode estabelecer como suas entidades, seja por meio da relação obra-

expressão, expressão-manifestação, manifestação-item (PACHECO, 2014). Tal 

grupo tinha por finalidade basilar, reestruturar os registros bibliográficos, 

sobretudo na perspectiva de sua estrutura conceitual no tocante às buscas por 

informação. 
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O foco do modelo é dar autonomia para o usuário no processo de 

busca, tomando por base as entidades acima ilustradas. O princípio fundamental 

da descrição com o modelo são as categorias E > R (Entidade – Relacionamento), 

as quais são classificadas em três grupos, a saber: Obra, Autor e Assunto. 

Uma obra pode ser realizada mediante uma ou mais expressões, 

todavia, uma expressão é realização de apenas uma obra. Uma expressão está 

contida em uma ou mais manifestações, bem como, uma manifestação pode 

conter mais de uma expressão. Uma manifestação pode ser exemplificada por um 

ou mais itens, entretanto, um item exemplifica apenas uma manifestação (SILVA, 

2014). Fusco (2010), ressalta que, Obra e Expressão são responsáveis por 

refletirem o conteúdo intelectual ou artístico, e que Manifestação e Item, 

enquanto entidades concretas, incumbem-se de refletir a forma física desses. Na 

Figura 1 é apresentado um exemplo de descrição mediante os FRBR: 

Figura 1 – Exemplo com entidade do Grupo 1 
Fonte: Moreno (2006) 

 

Os modelos conceituais, se mostram como ferramentas de grande 

relevância para o processo de representação e descrição da informação, uma vez 

que, implicam em mais precisão e padronização à catalogação, aos produtos 

provenientes desse processo – no caso os catálogos – a busca e recuperação dos 

registros bibliográficos, sobretudo em meio eletrônico (BEZERRA, 2011). 
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Tais modelos além de garantir maior precisão na descrição do registro 

informacional, permite uma melhor elaboração e estruturação de catálogos em 

meio eletrônico, garantindo ao catalogador mais eficiência em suas atividades, e 

por conseguinte economia de tempo nelas, uma vez que traz consigo 

mecanismos que evidenciam as reais necessidades dos usuários.  

Nesse sentido, os usuários são os principais beneficiados, pois, os 

modelos conceituais trazem em sua base, atividades básicas, proporcionando um 

processo de busca e recuperação mais eficiente, eficaz e preciso, expandindo 

assim as possibilidades de recuperação da informação ora descrita. 

As últimas décadas do século XXI, foram marcadas por grandes 

mudanças, e, isso é do conhecimento de todos. Os avanços tecnológicos, e a 

presença constante das TICs modificaram não apenas a vida das pessoas, mas, 

diversos outros espaços. As próprias bibliotecas e unidades de informação, 

passaram por grandes transformações, resultando em novos ambientes 

informacionais, novos tipos de fontes de informação, bem como, novos recursos 

e suportes, além de novas formas de acesso à informação, que agora se 

materializa de diversos modos. 

Tais mudanças implicam diretamente nas atividades de qualquer 

biblioteca, uma vez que, surgem novas demandas por parte da sociedade, por 

conseguinte os usuários, levando, bibliotecários e demais profissionais da 

informação a reavaliarem e repensarem suas práticas, ou como ressalta Silva 

(2013, p. 37), “Com a chegada de novas tecnologias o serviço de informação teria 

que procurar novos caminhos para atender o seu público consumidor.” 

Nesse sentido, Corrêa (2008) pontua que diante de novas demandas, 

e da importância que tem a informação hoje, bem como sua codificação nas 

diversas bases de dados bibliográficos é visível a necessidade da elaboração de 

novos instrumentos, “novos esquemas” que atendam às necessidades dos 

usuários. 

O RDA resultou de múltiplos esforços. Mantendo o mesmo grupo que 

desenvolveu o AACR2, a equipe do RDA é composta pelo Committee of Principals 

(COP); Joint Steering Committee (JSC); Co-Publishers; Trustees ou Fund 

Committee. Além de contar com a colaboração de fora da comunidade 

bibliotecária como o Dublin Core e demais entes da Web Semântica; Library of 

Congress Network Development Office e o MARC Standards Office, na 

perspectiva de garantir a compatibilidade com o MARC 21 e o IFLA Meetingof 

Experts on an International Cataloguing Code (IME ICC) (JOINT STEERING 
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COMMITTEE FOR A REVISION OF ANGLO AMERICAN CATALOGUING RULES, 

2007). 

De acordo com Machado (2014), dentre os objetivos da RDA, destaca-

se seu foco em contemplar as necessidades do serviço catalográfico, uma vez 

que, seu desenvolvimento tem a pretensão de sagrá-lo como uma norma 

internacional. Sua origem está relacionada sobretudo ao contexto tecnológico, 

hoje vivemos em um mundo que se tornara cada vez mais digital, os constantes 

avanços tecnológicos são prova disso, o que resultou na mudança e 

aparecimento de diversos suportes, os conteúdos se materializam sob diferentes 

aspectos, isso implica inclusive na forma de se pensarem os catálogos. 

Adotou-se uma nova estrutura para o RDA, relacionando elementos 

do modelo conceitual FRBR, bem como, suas tarefas de usuário. O mesmo foi 

construído sobre os modelos conceituais e padrões internacionais estabelecidos 

pela IFLA, contemplando as diretrizes dos Princípios Internacionais de 

Catalogação, os modelos conceituais FRBR, FRAD e o esquema de visualização 

ISBD que oferece um modo para apresentação dos dados registrados com o RDA 

(JOINT STEERING COMMITTEE FOR DEVELOPMENT OF RDA, 2010). O RDA é 

alinhado com os modelos conceituais, o que proporciona ao mesmo, uma 

estrutura que suporte uma infinidade de tipos de conteúdo, tornando-o além de 

flexível, extensível no registro de dados.  

Silva (2012), reafirma a projeção da RDA para ambientes digitais, uma 

vez que o mesmo é capaz de convergir recursos analógicos e digitais, isso por 

meio de recursos atuais – a exemplo do MARC 21, Dublin Core, e outros que por 

ventura apareçam – graças à sua flexibilidade e capacidade de extensão no 

processo de descrição técnica dos mais diferentes tipos de recursos e conteúdo. 

Esse viés digital da norma é evidenciado por Oliver (2011), pois, o RDA é 

projetado para ser uma ferramenta de uso em rede, o RDA Toolkit175, conforme 

Figura 2, mas, também conta com uma versão que pode ser adquirida por meio 

de lojas online176: 

 

Figura 2 – Início da RDA no RDA Toolkit 

 

 
175 A RDA que pode ser acessada no endereço http://access.rdatoolkit.org/ 
176 http://www.rdatoolkit.org/subscribe 

http://www.alastore.ala.org/detail.aspx?ID=3065 

http://www.cla.ca/source/Orders/index.cfm? 
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Fonte: RDA Toolkit (2019) 

 

O RDA Toolkit, nada mais é que uma “caixa de ferramentas” da norma, 

onde, é apresentado todo o seu conteúdo, documentos, bem como, as principais 

funcionalidades adicionais, todas elas em rede, servindo dessa forma, como uma 

fermenta que dá suporte para as atividades corriqueiras do catalogador que faz 

uso da RDA, e busca, sobretudo implementar de forma eficiente a mesma, 

conforme pode-se observar a tela do RDA Toolkit Beta, plataforma ainda mais 

moderna que oferece ferramentas robustas que visam tornar o processo de 

descrição ainda mais ágil, na Figura 3 (OLIVER, 2011). 

 

Recursos do RDA 

Ferramentas do RDA 
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Figura 3 – RDA Toolkit Beta 

Fonte: RDA Toolkit (2019) 

 

Dentre os recursos de apoio ao processo de catalogação, e, por 

conseguinte favorecem o processo de aprendizagem de representação descritiva, 

estão a realização de anotações em pontos específicos do RDA Toolkit, a criação 

de glossários, vocabulários controlados, nomes adicionais o registro de 

autoridades (autores), de modo que tudo fica armazenado no perfil do 

aluno/catalogador, conforme Figura 4:  

A suíte beta do RDA Toolkit conta com ferramentas que podem 

subsidiar a prática docente em catalogação, visto tal processo é indissociável das 

tecnologias, à medida que são necessários sistemas que permitem a inserção de 

dados, que por sua vez irão compor os catálogos automatizados. Por tanto, é 

necessário que os alunos se apropriem desses conhecimentos, que somente a 

prática pode consolidar.  
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Figura 4 – Recursos do RDA Toolkit Beta 
Fonte: RDA Toolkit (2019) 

 

Silva (2012), o RDA, por meio de sua suíte de ferramentas (RDA Toolkit) 

destaca a eliminação de práticas confusas no processo de descrição. Isso quer 

dizer que, o catalogador é orientado a transcrever a informação, tal e qual, 

aparece no recurso informacional, permitindo ao usuário localizar mais 

facilmente, uma vez que, não se dá espaço para a subjetividade entre item e 

representação. 

O RDA Toolkit consiste em um conjunto de elementos descritivos dos 

diversos registros informacionais, seus principais recursos, que por sua vez 

resultam em implicações no processo de representação, organização e 

recuperação da informação. A inserção da aplicação no ensino de representação 

descritiva, implicará em benefícios para a descrição e representação das 

diferentes tipologias documentais existentes. O RDA Toolkit, orienta a descrição 

em três níveis: a) descrição integral; b) descrição analítica; c) descrição hierárquica. 

Conforme exemplificado no Quadro 1: 

 



 

 
865 

Quadro 1 – Descrição de um bem natural 

BEM Bem natural  

LOCALIZAÇÃO Área Itaqui-Bacanga 

MUNICÍPIO São Luís, MA 

DENOMINAÇÃO Floresta de mangue Identificação 

Sim ( X ) Não (   ) 

TIPO: (   ) Celebração (   ) Edificação (    ) Forma de expressão ( X  ) Lugar (   ) 

Ofício 

CONDIÇÃO 

ATUAL: 
Realização Integridade 

 Sim (    )  Não (   ) Conservado 

(X) 

Depredada (    

) 

DESCRIÇÃO 

DOCUMENTO PADRÃO DESCRIÇÃO 

FRBR FRAD 

 

RDA 

Obra Floresta de 

mangue 
Autor 

Entidade 
Expressão Iconográfica 

Manifestação Fotografia Jornal 

Cazumbá 
Item Foto da 

Barragem do 

Bacanga 

 

A partir do Quadro 1, pode-se observar tanto a extração das 

informações acerca do bem, quanto as formas de descrição. Na ilustração 

identifica-se o bem, a localização, o município, as possíveis denominações, a 

tipologia e a condição atual do patrimônio. A partir disso, pode-se ver que há 

tanto uma descrição integral (patrimônio natural), descrição analítica (o lugar 

onde está a floresta, que por sua vez pode contar com outras espécies botânicas), 

e descrição hierárquica (as espécies presentes na floresta de manguezal). 

Tomando por base o capítulo 17, que trata da identificação da obra, 

da expressão, da manifestação e do item, relacionando com o Quadro 2, pode-

se fazer identificar o patrimônio descrito: a) obra: floresta de mangue 

(documento); b) expressão: iconografia; c) manifestação: fotografia; e, d) item: 

foto da floresta de mangue da Área Itaqui-Bacanga em São Luís, por exemplo 

(ALA, 2019).  

O RDA Toolkit também orienta quanto a identificação da autoria, que 

no caso do exemplo, trata-se de Autor Entidade, cuja entrada deverá ser 
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padronizada mediante o capítulo 8, seção 3, que trata do registro dos atributos 

de pessoas, famílias e entidades corporativas. Conforme a subseção 8.5.6.2, o 

autor do exemplo presente no Quadro 2 é a Associação Comunitária do Itaqui-

Bacanga, cujo uso da sigla é orientador no Apêndice B.2 (ALA, 2019). 

O RDA proporciona ao usuário uma melhor disposição e apresentação 

da informação nos resultados das buscas, possibilitando ao mesmo, visualizar as 

diferentes manifestações e expressões de uma determinada obra, ou seja, incide 

em buscas mais completas. Dentre os benefícios para as instituições Silva (2012), 

aponta o atendimento eficiente a satisfação de seus usuários, agregando valor à 

estas. Aumento da visibilidade da instituição, pois, o RDA, possibilita um 

intercâmbio e compartilhamento de informações, resultando na presença 

significativa destas.  

O RDA Toolkit é uma ferramenta web, que resulta numa maior 

eficiência, pelo uso de fluxos de trabalho personalizados pela própria empresa, a 

reutilização de metadados e um ambiente simples de representação de materiais. 

E sobretudo o baixo custo, pois, a norma permite a migração de dados oriundos, 

tanto de modelos anteriores a ela, quanto os que poderão surgir. 

Logo, com o uso do RDA Toolkit, pode-se descrever e identificar os 

bens inventariados, sua localização, as relações que podem ser estabelecidas, a 

especificação dos metadados relativos à denominação, o tipo, a condição atual, 

ocorrência, os registros disponíveis na biblioteca, os contatos, bem como outros 

elementos definidos pela ferramenta. Tais categorias de metadados são 

determinantes para a elaboração de um catálogo que contemple a complexidade 

documental da região do Itaqui-Bacanga disponível na Biblioteca Semente Social, 

e consequentemente o acesso e a difusão do patrimônio da região.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A RDA sagra um novo momento tanto para a catalogação, quanto para 

toda a sociedade da informação. Espera-se que de fato a norma se estabeleça, e 

seu uso em âmbito internacional seja crescente, bem como, suas atualizações, 

tornando-se referencial de catalogação internacional. 

O RDA Toolkit apresenta-se como uma ferramenta que busca otimizar 

o processo de descrição, bem como abranger as diferentes tipologias 

documentais não contempladas no AACR2, além de ser uma rica ferramenta de 

aprendizagem online de representação descritiva. A aplicação web, propicia os 
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relacionamentos que podem ser estabelecidos entre autor e obra, obras e 

autores, manifestações e autores, expressões e manifestações, e os itens de cada 

um desses elementos presentes nas bibliotecas.  

Os recursos da mobile learning oportunizam aos alunos diferentes 

possibilidades de aprendizagem de representação descritiva, visto que não se 

pode mais pensar o processo de catalogação afastado das tecnologias. Portanto, 

a m-learning oferece subsídios para que os docentes trabalhem os próprios 

princípios do FRBR: o autor, a obra e o conteúdo da obra em sistemas 

automatizados.  

Ressalta-se que dentre as principais vantagens da norma em relação 

aos usuários, é possível destacar, que a estrutura dela é toda voltada para atender 

as demandas dos usurários, visando atendê-los plenamente e eficientemente, 

tudo isso, graças ao suporte dado pelos FRBR, através de suas entidades, 

atributos e relações apoiando as tarefas da RDA. 

Acentua-se, então a necessidade de ir além do mapeamento dos bens 

materiais, imateriais e naturais, mas, desenvolver ações que fortaleçam a 

preservação e conservação desses recursos de modo consciente pela 

comunidade de usuários das diferentes bibliotecas, tendo como principal 

produto um catálogo robusto, capaz de atender a complexidade documental do 

acervo. 

Embora, marcado por avanços significativos, o RDA Toolkit ainda 

necessita de ampla adoção e estudos. Ressalta-se, inclusive a necessidade de 

tradução para a Língua Portuguesa, o que pode ser uma barreira para sua 

popularização no Brasil. É basilar a urgência de infraestrutura humana, material e 

financeira para a sua plena implementação, visto a ausência de softwares que o 

empregam como padrão de catalogação, pois a maioria disponível no mercado 

adota o formato MARC21, que por sua vez não atende o modelo relacional de 

descrição. 
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RESUMO: Através do experimento com a realidade virtual (caixa de areia), torna-

se possível abordar as representações do relevo e as funções hipsométricas em 

3D para criação de modelos representativos através de um projetor multimídia, 

um sensor de movimento associado a um conjunto de softwares. O objetivo do 

trabalho é investigar se a utilização da Realidade Virtual Aumentada, através da 

Caixa de Areia, pode levar melhor compreensão do ensino-aprendizagem sobre 

a geomorfologia no Ensino Superior. No experimento, os alunos da educação 

básica e do nível superior foram convidados a construir representações do relevo 

usando a caixa de areia. Os resultados apontam para uma ampla gama de 

aplicações e entendimentos das dinâmicas do relevo por parte dos alunos. 

Palavras-chave: Sandbox; realidade aumentada; 3D; geografia; relevo. 

Augmented Reality in Teaching-Learning Geomorphology 

 

ABSTRACT: Through the experiment with the virtual reality (sandbox), it is 

possible to approach representations of relief and hypsometric functions in 3D to 

create representative models through a multimedia projector, a motion sensor 

associated with a set of softwares. The objective of this work is to investigate 

whether the use of Augmented Virtual Reality through the Sandbox can lead to a 

better understanding of teaching and learning about geomorphology in Higher 

Education. In the experiment, students in elementary and high schools were 

invited to construct relief representations using the litter box. The results point to 

a wide range of applications and understandings of the dynamics of relief by 

students. 



 

 
871 

Keywords: Sandbox; augmented reality; 3D; geography; relief. 

 

Introdução  

Na contemporaneidade as sociedades são constantemente bombardeadas por 

um grande volume de informações, sobretudo através da mídia, estas 

informações influenciam nossa percepção de espaço e tempo, nossa visão de 

mundo e os modos de pensar e sintetizar o conhecimento.  

A proposição que ora se apresenta, quer levar as escolas a possibilidades de 

inserir em sua prática pedagógica, técnicas e instrumentos didáticos que 

possibilitem um maior aprendizado a partir do local através do SARndbox  “Caixa 

de Areia” que traz a realidade aumentada para as práticas e conteúdos da 

geografia física.  

O projeto SARndbox  teve seu desenvolvimento no EUA e posteriormente, 

algumas universidades no Brasil estão fazendo utilização dessa idéia, onde utiliza-

se um projetor e um Kinect, por meio de um software que gera interações por 

meio de movimentos, possibilitando a criação virtual de uma diversidade de 

relevos e interações em bacias hidrográficas, gerando contornos topográficos 

com cores de elevação simulando a dinâmica das águas.  

O Projeto de realidade virtual aumentada trata-se de uma metodologia 

inovadora, que possibilita que os usuários criem modelações do relevo com 

representação 3D. No Brasil a maior contribuição para a disseminação do Projeto 

caixa de areia foi a obra de Kawamoto, et al177., (2016), intitulada “Manual de 

instalação: configuração e uso da caixa de areia de realidade aumentada 

(SARndbox)”. Com sua disseminação em 2006, recentemente  estamos vendo um 

crescente corpo de pesquisas e desenvolvimento em Realidade Virtual (RV) e 

Realidade Aumentada (AR), (SANTOS, 2018; ALENCAR, 2017). 

Na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa, o projeto Caixa de 

areia com realidade virtual aumentada foi implantado em 2018, através do grupo 

de Pesquisa “Geoecologia das Paisagens e Sistemas Geoinformativos” do CNPq, 

com financiamento de bolsa de pesquisa através do Programa de Apoio a 

Projetos de Intervenção Metodológica – PAPIM/UNIFESSPA.  

O projeto que traz a realidade aumentada (SARndbox), visa impactar o maior 

número de discente e docente da Faculdade de Geografia da Unifesspa. O 

 
177 Acesso ao manual de Instalação do projeto caixa de areia no endereço eletrônico: 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5908 

 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5908
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objetivo do trabalho é investigar se a utilização da Realidade Virtual Aumentada, 

através da Caixa de Areia, pode levar melhor compreensão do ensino-

aprendizagem sobre a geomorfologia no ensino superior.  

O projeto pode ser considerado uma metodologia de ensino pautada na 

interlocução dialógica entre a Geografia e as mídias interativas. A premissa 

geográfica passa pela atualidade dos preceitos da representação espacial em 

BERTIN (1988) e as novas possibilidade de visualização e representação 

cartográficas dos elementos naturais e humanos. 

 

Fundamentação teórica 

Partindo da representação espacial como elemento essencial ao processo de 

visualização geográfica a presente proposta tem uma ligação direta como dois 

eixos que é a Cartografia e a Geomorfologia como perspectiva da Educação 

Geográfica. Assim temos que situar o ensino de geografia e os desafios de ensinar 

elementos da representação espacial de forma a comunicar aspectos do espaço 

geográfico. 

Um dos aspectos conceituais mais complexo a ser ensino é os elementos contidos 

nas cartas topográficas e como ela pode representar uma realidade concreta e 

aspectos abstratos como por exemplo: curvas de níveis topográficas, altimetria, 

delimitação das formas de relevo, delimitação de bacias hidrográficas, áreas de 

APP´s. Todas essas questões têm tornando o ensino uma tarefa intrigante e 

desafiadora para o ensino. 

O fato é que as variáveis visuais usadas na cartografia influenciam diretamente na 

forma de como os alunos absorvem o conhecimento da geomorfologia, daí a 

necessidade de uma ação integrada do conhecimento geográfico. A integração e 

co-relação de todas as etapas que envolvem o conhecimento da dinâmica do 

relevo e dos processos que atuam na modelagem da paisagem até o elementos 

cartográficos pode ser potencializado  com o uso da Realidade Aumentada e de 

modelos tridimensionais. 

Tradicionalmente o uso da maquete com materiais em EVA, isopor, acetato, etc, 

são bastante conhecido e divulgado em meios acadêmicos e escolares (LOCH, 

2008; OLIVEIRA, MALANSKI, 2008, SIMIELLI, GIRARDI, MORONE, 2007, etc.),  

Levando em consideração as políticas de inclusão, sejam elas a da educação 

especial, educação indígena, educação ambiental, etc (BRASIL, 2012a, 2012b; 

2017), a proposta de SARndbox leva em consideração a importância de se usar 

as tecnologias de informação e comunicação, pois o uso do software possibilita 
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abrir as portas da Universidade para a comunidade escolar, dinamizando os 

espaços do laboratórios, não apenas como espaço de pesquisa, mas espaço de 

extensão universitária. 

De acordo com Lima et al (2015), O SandBox é um experimento de Realidade 

Aumentada (RA) que apresenta geração de superfícies dinâmicas através da 

utilização de uma câmera de terceira dimensão, uma caixa de areia, um projetor 

e um software. Ainda sobre a RA estes autores citam Lanier (2010) que defini 

realidade aumentada como a integração de informações virtuais a visualizações 

do mundo real. 

A construção de maquetes com o uso de cartas topográficas é um momento para 

relembrar os principais elementos constituintes de uma carta e/ou mapa, 

conversões de coordenadas e projeções, curvas de níveis – mas acima de tudo 

empregar os conceitos de representação espacial, mormente, os de relações 

espaciais topológicas, projetivas e euclidianas, conceitos de Piaget (1978) 

reafirmado por Oliveira (2007) no momento em que a representação espacial é 

um contínuo das operações concretas, seguidas de operações interiorizadas.  

 

Metodologia  

O Experimento se deu na Faculdade de Geografia /Unifesspa com a disciplina de 

Geomorfologia do 5º semestre. Para responder o objetivo do presente estudo, 

duas proposições foram feitas: (i) representar as formas topográficas do relevo 

do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos de Carajás (PNCFC), (ii) elaborar o 

Modelo digital do Terrano (MDE) do Parque Nacional dos campos Ferruginosos e 

adequar as representações ao (MDE).  

Tomando como base as proposições de Steinitz (2012) os discentes devem 

estarem aptos à responder: a) como deve ser descrita a área de estudo? 

(Representação modelos); b) Como funciona a área de estudo?” (Modelos de 

processo); c)“A área de estudo atual está funcionando bem?” (Avaliação modelos); 

d) “Como a área de estudo pode ser alterada?”(Mudança de modelos); e) “Que 

diferenças as mudanças podem causar?”(Impactos modelos) e f)“Como a área de 

estudo deve ser alterada?”(Modelos de decisão).  

O entendimento dos processos e funções na área proposta (Figura 1) ajuda a 

identificar os efeitos das mudanças/ intervenções sobre a área de estudo.  

 

Figura 1- Àrea propositiva para a elaboração das representações do relevo. Relevo de 

moderado a acidentado, com altitudes que variam de 145 a 772m. 
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Fonte: Vidal, 2019 

 

Os participantes foram divididos em 4 grupos de 5 alunos para que possam 

elaborar as representações do relevo em questão. A geração das curvas de nível 

do (PNCFC) se deu a partir de dados STM (90m), para na sequência gerar o MDE, 

o processamento de ambos os dados se deu preteritamente em ambiente 

Arcgis178. 

As curvas de nível do PNCFC foram projetas na caixa de areia, para  que em 

seguida os grupos de alunos conseguissem modelar o relevo do PNCFC. As linhas 

de elevação de contorno do estudo e as representações/modelação do relevo são 

mostradas na Figura 2. 

 

Figura 2 - Fluxograma metodológico da pesquisa 

Fonte: Elaboração dos autores.  

 

Resultados e discussão  
 

178 Licença gerada pela Divisão de Sistemas de Informação CTIC da Unifesspa.  
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Os discentes foram instrumentalizados sobre as linhas de contorno, bem como a 

hipsometria e o modelo de elevação (MDE).A exemplo, linhas de contorno mais 

próximas representam um declive acentuado e as linhas de contorno mais largas 

estão espaçadas umas das outras, o mais suave é o declive.  A primeira tarefa foi 

pensar a relação entre as altitudes e a hipsometria para a área. Os discentes foram 

instrumentalizados com as mudanças que ocorrem na cor do mapa de elevação 

à medida que modificaram a superfície da areia.  

Para tanto, os mesmos receberam os dados topográficos da área para construir 

o contorno topográfico do PNCFC. Os dados sobre os contornos, curva de nível 

e o Modelo Digital de Elevação (DEM),foram elaborados anteriormente em 

ambiente Gis a partir dos dados baixados pelo ALOS PALSAR 12 metros para 

extrair as linhas de contorno da área de estudo selecionada (Figura 3). 

Figura 3 – Curvas de nível, declividade e Modelo Digital de Elevação (MDE) extraídas do 

contorno do PNCFC  

 

Fonte: Imagens dos 

autores  

 

As linhas de contorno 

foram extraídas do 

DEM usando o 

Spatial Analyst (ESRI 2010) e foram projetadas na caixa de areia para que os 

discentes transferissem para a superfície de areia o perfil topográfico da área. 

Sendo o segundo momento a tarefa de transferir a superfície, onde pode-se 

realizar a atividade através da realidade virtual (Figura 3). 

Figura 3 – Discentes transferindo as representações de contorno do PNCFC na superfície 

de areia da caixa.  

 

 

Fonte: Imagens dos autores. 

 

Os participantes foram convidados a prever em que áreas a erosão será mais forte 

se houver intervenções, mesmo sem acesso a todas as informações relacionadas 

à erosão, susceptibilidade dos solos, tipos de vegetação. Os discentes tinham 

informações acerca das altitudes, áreas mais íngremes, declividade, área de 

deposição e onde a erosão pode ocorrer de forma mais forte, em função da 

orientação das vertentes associada a ação das águas que estão relacionada 
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diretamente as energias e fluxos de sedimentos.   A escala gráfica do PNCFC 

projetada na caixa (1:24.000) impossibilitou maior detalhe dos componentes do 

relevo na área de estudo.  

Todos os alunos foram capazes de recriar o terreno facilmente na caixa de areia. 

Todos os alunos foram capazes de priorizar diferentes intervenções usando a 

caixa. Os resultados revelam que os tipos de dados é necessário o uso de uma 

escala maior, pois a maior limitação encontrada no experimento foi a 

funcionalidade da exportação para a caixa e a correspondência a escala.  

Apesar dessa limitação, comprovou-se que o uso da caixa de areia é um excelente 

modelo de representação para entender melhor a geomorfologia de uma dada 

área. Embora os discentes visualizaram as movimentações no relevo pelo fator de 

não haver análises simultâneas do local  a projeção da caixa não pode ser uma 

ferramenta confiável.  No entanto, ele pode ser usado para modelos de decisão.  

Conclusão  

Este artigo descreve um exercício de uso da Caixa de areia para entender as bases 

da gemorfologia no PNCFC. O uso dos sistemas de informações (Arcgis) e a 

Realidade Virtual (VR) é  foi nesse trabalho, a fim de investigar se a utilização da 

Realidade Virtual Aumentada, através da Caixa de Areia, pode levar melhor 

compreensão do ensino-aprendizagem sobre a geomorfologia no ensino 

superior. Dois momentos iniciais constituíram as etapas do trabalho.  Elaboração 

do MDE e extração das curvas de níveis e a elaboração das bases topográficas do 

PNCFC na areia da caixa na escala de 1:240.000. De forma geral o Projeto Sandbox 

“ caixa de areia” conseguiu ser bem sucedido criando um ambiente de ensino – 

aprendizagem, oferecendo ferramentas para a visualização e modelagem das 

formas geomorfológicas da área em estudo.  
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RESUMO: Avaliar é sempre uma tarefa difícil tanto para os professores, como para os 

alunos. Este artigo tem como objetivo verificar se uma estratégia metacognitiva aliada 

ao uso das TICs pode auxiliar na avaliação inicial de ideias acerca de equilíbrio químico 

e posterior ressignificação em sala de aula. Para isso, foram investigados sete 

graduandos (de um total de 99) de um curso de química geral na Universidade Federal 

do ABC. Para a pesquisa, os alunos utilizaram seus celulares respondendo a perguntas 

no google forms no início de uma aula em que seria abordado o tema equilíbrio químico. 

Os resultados indicam que a estratégia utilizada mostrou-se eficiente, uma vez que todos 

os alunos puderam acessar o celular para fazê-la e foi possibilitado a eles exteriorizarem 

seus conhecimentos prévios para posterior reconstrução de ideias, a partir de suas 

próprias concepções alternativas. Nosso resultado revela que as TICs podem ser 

utilizadas facilmente como meio de reconhecimento das concepções alternativas dos 

alunos, objetivo pedagógico crucial para a construção do conhecimento científico.  

Palavras-Chave: Avaliação; Ensino de Química; Equilíbrio Químico; Estratégia 

Metacognitiva; Tecnologia de informação e comunicação. 

ABSTRACT: Assessment in Education is always a difficult task for both teachers and 

students alike. This article aims to verify if a metacognitive strategy allied to the use of 

the ICTs can help in the initial evaluation of spontaneous ideas about chemical 

equilibrium and later resignification in the classroom. For that, seven undergraduates 

(out of a total of 99) were investigated during a General Chemistry course at the Federal 

University of ABC. For the research, students used their smartphones answering 

questions in google forms at the beginning of a class that would address the concept of 

chemical equilibrium. The results indicate that the strategy used was efficient, since all 
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the students used their smartphones to do the task and it was possible for them to 

externalise their previous knowledge for later reconstruction. Our result reveals that ICTs 

can easily be used as a tool for recognising students' alternative conceptions, a crucial 

pedagogical objective for the construction of scientific knowledge. 

Keywords: Assessments; Chemistry teaching; Chemical equilibrium; Metacognitive 

Strategy; Information and communication technology. 

INTRODUÇÃO 

É importante partir das concepções prévias trazidas pelos estudantes para 

que seja possível ensinar conceitos científicos (AINA, 2013), e isso precisa ocorrer 

de forma ativa e consciente por parte do aluno, envolvendo as habilidades, 

segundo Flavell (1976), da metacognição, como o monitoramento e 

autorregulação. Para alcançar esse objetivo, de acordo com Duit and Treagust 

(2003), é necessário que os professores facilitem o aprendizado dos estudantes 

para que a reconstrução de ideias possa ocorrer. 

A opção virtual pode ser uma boa alternativa para a aprendizagem de 

Ciências, de acordo com Lima et al. (2018), sobretudo se considerarmos turmas 

grandes, em que torna-se difícil um diagnóstico mais próximo aos alunos. Ao 

pesquisar sobre a metacognição envolvida na utilização das TICs (tecnologias de 

informação e comunicação) em sala de aula, Locatelli (2018) observou que essas 

estratégias podem ser eficientes, uma vez que possibilitam aos estudantes 

externalizarem e reconstruírem seus conceitos coletivamente, o que se traduz 

como altamente desejável na construção de conceitos científicos. 

Assim, esta pesquisa buscou investigar a seguinte questão: “por meio de 

uma estratégia metacognitiva com a utilização das TICs, é possível reconstruir 

conceitos básicos sobre equilíbrio químico numa turma numerosa de graduandos 

numa disciplina de química geral?” 

 A avaliação inicial, a metacognição e a reconstrução de conceitos 

Zabala (1998) propõe um processo avaliativo que denomina de avaliação 

formativa em que é possível se observar e regular as diferentes etapas do 

processo da construção de um dado conhecimento. Segundo Zabala (1998, 

p.201) a avaliação formativa seria composta por “avaliação inicial, planejamento, 
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adequação do plano (avaliação reguladora), avaliação final, avaliação 

integradora”.  

Neste artigo iremos focalizar a atenção na avaliação inicial, que 

basicamente trará elementos para o planejamento do professor, uma vez que os 

alunos irão exteriorizar o que pensam sobre determinado conceito, em especial, 

conceitos básicos de equilíbrio químico, um tópico considerado muito difícil por 

eles. 

 Por que é importante que os alunos demonstrem seus conhecimentos 

prévios? Para que os conceitos possam ser reconstruídos, é necessário um ponto 

de partida, ou seja, os conceitos iniciais que os alunos possuem (CARMICHAEL et 

al., 1990; DRIVER, 1981; DUIT; TREAGUST, 1995). A partir disso, é necessário que 

eles sejam reconstruídos rumo ao conceito aceito cientificamente, em que 

momentos de tomada de consciência dos processos cognitivos (GIRASH, 2014) 

com consequente monitoramento e autorregulação (FLAVELL, 1976) possam 

ocorrer de forma adequada.  

Assim, utilizando-se uma estratégia metacognitiva aliada ao uso da 

tecnologia, foi proposto aos estudantes uma avaliação inicial acerca de conceitos 

básicos de equilíbrio químico (no início da aula) e, a partir de suas respostas, a 

professora foi mediando, coletivamente, esses conceitos, possibilitando a 

autorregulação, que de acordo com Listiana et al. (2016) pode ser favorecida pelo 

emprego das habilidades metacognitivas. Ainda, segundo Locatelli (2017), numa 

pesquisa acerca de processo avaliativo, também reforça a ideia de que num 

evento avaliativo a participação do aluno quando se dá, ativamente durante as 

etapas, pode proporcionar a aprendizagem dos conceitos.  

Desta forma, possibilitar um processo avaliativo com participação ativa do 

estudante em todas as fases (inicial, reguladora e final integradora), pode 

favorecer a aprendizagem e, segundo Listiana et al. (2016), habilidades 

metacognitivas podem ajudar os aprendizes a se tornarem estudantes que se 

autorregulam. Pesquisas recentes apontam que a autorregulação pode propiciar 

a reconstrução de conceitos (ALMEIDA, SANTOS; LOPES, 2018; FEYZIOGLU; 

AKPINAR; TATAR, 2018; THOMAS, 2017) que é um aspecto fundante da 

metacognição.  
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Por isso, nessa disciplina optou-se por uma ampla gama de possibilidades 

de avaliação para compor a trajetória de aprendizagem dos alunos. 

O uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs ) 

Nas últimas três décadas, o uso das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) na Educação cresceu de maneira vertiginosa, acompanhando 

as mudanças profundas surgidas na sociedade (ALMEIDA, 2008).  Diversos 

pesquisadores investigam as possibilidades de seu uso efetivo no processo de 

ensino e aprendizagem (TESTONI, BROCKINGTON, 2016) e ainda que as TICs não 

tenham atendido às expectativas iniciais, que tratavam a tecnologia como 

“salvadora" dos processos educacionais, há um consenso de que as TICs podem 

contribuir muito para o ensino e aprendizado das ciências (LINN, 2003; 

LOCATELLI, 2018). 

De modo geral, as TICs estão completamente inseridas no mundo dos 

estudantes e professores. Hoje, mais do que nunca, é preciso aprender como 

pesquisar bancos de dados, como relacionar informações de maneira correta e 

adequada, além da necessidade do desenvolvimento de habilidades que 

permitam o domínio das tecnologias digitais que, em uma velocidade enorme, 

oferecem cada dia mais novos recursos. Dessa maneira, é urgente se buscar 

formas de utilizar as TICs como suporte para o processo de aprendizagem, 

colaborando para o estabelecimento de novos modos de ensino e ampliando as 

oportunidades de pesquisa em educação científica (ALBION, 2008; SNYDER et al., 

1999). 

Nesse cenário, as TICs devem ser pensadas como um elemento auxiliar nas 

práticas pedagógicas, permitindo acesso a ̀ informaça ̃o de modo que valorizem 

os processos de compreensa ̃o de conceitos e fenômenos diversos. Ao se pensar 

em um Ensino de Ciências cuja premissa é a construção do conhecimento 

científico mais que a mera transmissão de informação, as TICs podem ser grandes 

aliadas na resoluça ̃o de problemas; na construção de atividades experimentais 

mais elaboradas, mesmo na ausência de laboratórios; no estabelecimento de 

atividades colaborativas e, principalmente, na abordagem interdisciplinar de 

temas científicos importantes para a sociedade atual (LOKKEN et al., 2003). 
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No âmbito da pesquisa em Ensino de Ciências, as TICs podem ajudar os 

pesquisadores a acessarem a um conjunto enorme de informaça ̃o e recursos cuja 

utilizaça ̃o pode permitir uma gama das mais diferentes análises. Especificamente, 

para o levantamento das concepções prévias dos estudantes, há décadas que são 

utilizados os clickers, pequenos transmissores do tamanho de um controle 

remoto de televisão. Esse dispositivo permite que os alunos transmitam suas 

respostas pressionando botões do clicker (CALDWELL, 2007). Bastante utilizado 

na chamada “peer-instruction” a metodologia de acesso das concepções prévias 

vendo sendo pesquisada e implementada desde a década de 90 no ensino de 

ciências (CROUCH; MAZUR, 2001; KOVAC, 1999; LANDIS; LISENKY, LORENZ, 2001; 

MAZUR, 1997; RAO; DICARLO, 2000). 

Contudo, os clickers têm custo bastante elevado, ainda mais se 

considerarmos o cenário da Educação brasileira. Dessa forma, uma maneira eficaz 

de enfrentar essa dificuldade é fazer uso do Google Forms, ferramenta gratuita 

que vem sendo utilizada em tanto em aulas quanto em pesquisas de ensino 

(WELLER, 2013).  

Assim, nesse trabalho iremos apresentar uma forma eficaz de acessar os 

conhecimentos prévios dos estudantes acerca do tema equilíbrio químico,  por 

meio dessa tecnologia. 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa realizada é de cunho qualitativo, uma vez que as amostras são 

pequenas e o interesse se traduz nos significados expressados. A pesquisa se 

insere numa investigação maior acerca de estratégias metacognitivas para a 

aprendizagem de Química, em que se escolheu um dos aspectos para ser 

analisado no presente trabalho. 

 

Contexto e sujeitos da pesquisa 
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 A investigação se seu em uma universidade federal paulista, localizada em 

Santo André. Alunos ingressantes da universidade cursavam a disciplina 

denominada de transformações químicas, correspondendo a um curso de 

química geral, com 60 horas no total, correspondendo a 3 horas de aula 

téorica/semana e 2 horas de aula prática/semana, durante 3 meses (um 

quadrimestre), de fevereiro a maio de 2018. A turma em questão foi formada por 

99 alunos, sendo que 40 alunos responderam a esse questionário, sendo que 7 

deles aceitaram participar, voluntariamente, da pesquisa em questão. Esses 

alunos estavam cursando o último quadrimestre do ano de seus ingressos à 

Universidade. 

 

Instrumento de coleta de dados 

 Como instrumento de coleta de dados para esse artigo, foi utilizado o 

formulário online conhecido como ‘google forms’, em que foram feitas 5 

perguntas acerca do conceito de equilíbrio químico com o objetivo de se 

conhecer as ideias prévias dos alunos nesse quesito. Foi dado a eles, os primeiros 

5 minutos da aula para responderem, na própria sala, uma vez que a Universidade 

dispõe de internet para que eles pudessem utilizar. 

 Além disso, algumas perguntas foram feitas aos alunos para 

esclarecimento de dúvidas – entrevista. 

 Das cinco perguntas, duas delas foram selecionadas para análise neste 

artigo. Fez-se essa opção, por serem bem básicas acerca do tópico de equilíbrio 

químico e, assim, refletirem as ideias prévias manifestadas pelos estudantes.  

As perguntas estão expressas no quadro 1: 

 

Quadro 1: Perguntas feitas a fim de se investigar as concepções iniciais 
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 As respostas esperadas e corretas para as questões seriam: falso (questão 

3)  e existem no recipiente moléculas de todos os gases (questão 4). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Primeiramente, não houve dificuldade para os alunos acessarem o google 

forms pelos seus celulares e responderem às questões no início da aula. Alguns 

que não conseguiram acessar, utilizaram o celular do colega, solucionando-se o 

problema.  
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Quanto às perguntas, ambas remetem a conceitos básicos de equilíbrio 

químico, sobre o aspecto do dinamismo, com duas reações químicas ocorrendo 

ao mesmo tempo e da coexistência de todas as substâncias no sistema, 

respectivamente. Para a questão 3 do questionário online (google forms) 

esperava-se que os alunos assinalassem como ‘falso’, que seria a opção correta. 

Os resultados estão expressos na figura 1: 

 

Figura 1: Respostas à questão 3 

 

 Os alunos (A3 e A7) que assinalaram como verdadeira a frase, não 

justificaram suas respostas, quando perguntado a eles o porquê, eles sinalizaram 

que como estava correta não sentiram necessidade de justificar, mas que no 

momento da discussão coletiva tinha ficado muito claro, aos dois, o erro 

cometido nesse pensamento. O aluno A3 pontuou na entrevista que “ na verdade 

professora, eu achava mesmo que formava tudo e depois voltava...depois vi que 

nada a ver”. Essa concepção alternativa é comum de ser expressada pelos 

estudantes, Canpolat et al. (2006, p.225, tradução nossa) aponta que eles pensam 

equivocadamente que a reação direta precisa ser completada, só então a inversa 

começa, pois “estudantes entendem a reversibilidade como algo que se move 

para frente e depois para trás, algo como um carro”. 

 Entretanto, os alunos que colocaram ‘falso’ por vezes justificaram 

incorretamente, evidenciando que, apesar de terem acertado, demonstraram 

inconsistência no conceito, como pode ser observado na fala do aluno A6 “quem 

reage são os reagentes e não os produtos” ou ainda da aluna A5: “não é preciso 

que todo reagente se torne produto para que a reação inversa aconteça”. 
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Por outro lado, também foram observadas respostas coerentes 

cientificamente, como do aluno A2: “Não é preciso que todos os reagentes sejam 

consumidos. Logo que uma parte deles se transforma, a reação inversa já pode 

acontecer”. Também corroborando com essa ideia o aluno A4 “enquanto há 

reagente se transformando em produto a reação inversa também se processa”. 

 Para a questão 4, os resultados foram semelhantes, entretanto os alunos 

que erraram não são os mesmos, figura 2: 

 

Figura 2: Respostas à questão 4 

 Os alunos A1 e A5 que afirmaram que se formarão 2 mols de HI, 

demonstram que não compreendem as reações químicas que não se completam, 

pois consideram que houve reação completa das moléculas dos reagentes. Uma 

possível explicação para isso pode ser devido a um entendimento superficial 

associado à abstração necessária e falta de imersão no nível submiscroscópico 

(AL-BALUSHI, 2013) o que dificulta o aluno considerar um sistema em equilíbrio 

químico, com as moléculas de todas as substâncias coexistindo num mesmo 

recipiente. 

 Ambas as questões foram discutidas no início da aula, momento em que a 

professora projetou as respostas dadas pelos alunos, mostrando suas opções, 

discutindo com eles os erros e o porquê deles, num intenso exercício 

metacognitivo que pode promover a autorregulação (ALMEIDA, SANTOS; LOPES, 

2018; FEYZIOGLU; AKPINAR; TATAR, 2018; THOMAS, 2017) a partir de suas 

concepções iniciais externalizadas o que possibilita a ressignificação dos 

conceitos químicos. 
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CONCLUSÃO 

 

A utilização de uma estratégia utilizando-se o celular como uma 

ferramenta se mostrou eficiente, uma vez que todos, que tentaram, conseguiram 

responder às questões propostas no início da aula, evidenciando o potencial da 

TIC como uma ferramenta pedagógica na prática docente, sobretudo como nesse 

caso, para turmas numerosas. 

Retomando a pergunta norteadora dessa investigação: “por meio de uma 

estratégia metacognitiva com a utilização das TICs, é possível reconstruir 

conceitos básicos sobre equilíbrio químico numa turma numerosa de graduandos 

numa disciplina de química geral?” Pensamos que construir/reconstruir trata-se 

de um processo, e que a estratégia demonstrou-se um ótimo meio para conhecer 

as ideias prévias dos estudantes, tendo a função de uma avaliação inicial, em que 

foi possível verificar que os alunos demonstram inúmeras concepções alternativas 

acerca do tema equilíbrio químico, que é um dos mais difíceis no ensino de 

química. A estratégia metacognitiva com o uso das TICs permitiu a exteriorização 

desses conceitos, sendo possível uma ressignificação coletiva, com a mediação 

da professora.  

Uma possível limitação refere-se à quantidade reduzida de questões 

exploradas, em que se sugere que no decorrer das aulas e mesmo em outras, 

sejam feitas outras abordagens e outros conceitos possam ser repensados. Como 

recomendação para trabalhos futuros, pode-se investigar o uso dos celulares 

aliados à metacognição e seu impacto na aprendizagem dos alunos. 
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obtenção da material base para construir o mesmo. Constatou-se que a partir do estudo 

bibliográfico que REAs são instrumentos de ensino, aprendizagem e pesquisa que 

estejam em domínio público. Comprovou-se também que o Youtube possui a opção que 

permite ao autor de determinado conteúdo configurar a seleção Creative Commons, 

concedendo a licença para que o material seja editado e compartilhado por outros 

usuários em seus canais.  

Palavras-chave: REA; Aprendizagem; LanSchool; Creative Commons; Ensino. 

Abstract. This article was based on the development of an Open Educational Resource 

(OER), this being a collection of videos published on Youtube about the use of LanSchool, 

based on a bibliographic search in which it was searched through the selection, reading 

selective and analytical analysis of books, scientific articles and websites to obtain the 

base material to build the same. It was verified that from the bibliographic study that 

REAs are instruments of teaching, learning and research that are in the public domain. It 

was also verified that Youtube has the option that allows the author of certain content to 

configure the Creative Commons selection, granting the license for the material to be 

edited and shared by other users in its channels. 

Keywords: REA; Learning; LanSchool; Creative Commons; Teaching. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo aborda-se a produção de Recurso Educacional Aberto (REA) que 

a UNESCO definiu como “materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa em 

qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público ou estão licenciados 

de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros” 

o que potencializa o acesso ao conteúdo e a possibilidade de reuso, podendo o 

material ser alterado para diferentes contextos (UNESCO, 2002 apud SANTANA; 

SILVEIRA). 

Como suporte digital para a postagem do mesmo se utilizou a plataforma 

Youtube no qual foi disponibilizado uma série de pequenos vídeos, instruindo 

sobre o uso do software LanSchool, produzidos pelos autores do trabalho, 

detalhando em cada um deles o funcionamento dos itens que compõe a 

ferramenta. 

O LanSchool é um programa de Gerenciamento e monitoramento criado pela 

empresa Grés Inc. visando auxiliar professores em salas de aulas informatizadas, 

em especial nos laboratórios de informática, sendo que através do mesmo é 

possível se estabelecer um feedback entre o docente e os discentes, contribuindo 

assim para o processo de ensino e aprendizagem.  
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A pesquisa objetivou a criação de um objeto de aprendizagem computacional 

que auxilie educadores no uso do LanSchool, sendo que o mesmo apresenta 

como característica a filosofia REA, autorizando os utilizadores a edição e 

compartilhamento das mesmas para que outros usuários venham utilizá-las. 

 

2 RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS  

Os Recursos Educacionais Abertos (REAs) são definidos pela UNESCO 

“como recursos de ensino, aprendizagem e pesquisa que estejam em domínio 

público, ou que tenham sido disponibilizados com uma licença de propriedade 

intelectual que permita seu uso e adaptação por terceiros”. (SANTOS, 2013, apud 

LEAL; FORNARE; MEIER; SILVA, 2018, p. 86).  

Para Deimann; Farrow (2013, apud HEREDIA; RODRIGUES; VIEIRA, 2017, p. 

03) o conceito de REA “é abrangente e não definido universalmente. Faltam 

fundamentos teóricos e filosóficos que sustentem essa forma de produção social 

de conhecimento”. Segundo Costa (2012, apud HEREDIA; RODRIGUES; VIEIRA, 

2017, p. 03) “a multiplicidade de objetos e de materiais digitais on-line acaba 

sendo classificada como OER, visto que sua definição tem se modificado à medida 

que a tecnologia evolui e surgem novos usos”. 

Duas iniciativas inauguraram o movimento REA, a primeira foi a criação em 

2001 da Creative Commons, ferramenta de licenças que possibilita ao autor de 

determinada obra estabelecer quais direitos autorais abdicará, possibilitando 

entre outros a cópia, a edição e compartilhamento livre do seu material e a 

segunda surge a partir da decisão do Massachusets Institute of Technology, em 

disponibilizar seus recursos digitais para o ensino por meio da web, através da 

criação do Open Course Ware. (HEREDIA; RODRIGUES; VIEIRA, 2017). 

“O movimento da Educação Aberta ganha impulso, sobretudo porque sua 

filosofia é quebrar as barreiras que limitam o acesso à educação, proporcionando 

maiores oportunidades de aprendizagem, ampliando o acesso independente de 

local, cultura e contexto, a materiais, tecnologias, conteúdos e metodologias” 

(SANTANA; SILVEIRA, 2017, p. 154). 

Os REAs “são materiais que podem ser usados no ensino e pesquisa, tendo 

como principal foco ajudar professores a criar aulas mais iterativas e ricas. Eles 

estão focados no conteúdo propriamente dito.” (FERREIRA; MIRAND; SANTOS, 

2017, p. 13). 

Vale ressaltar que no Brasil os recursos educacionais abertos ainda são 

poucos difundidos, no entanto pesquisando as características dos mesmos, 
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percebe-se que tais instrumentos podem ser excelentes aliados no processo do 

ensino e aprendizagem, visto que eles possibilitam o compartilhamento do 

conhecimento entre pesquisadores, professores e estudantes de modo dinâmico 

e democrático. 

 

3 O YOUTUBE, OS REAS E O LANSCHOOL 

A produção de vídeos para o Youtube é bastante elevada e apresentam os 

mais diversos conteúdos que contempla o entretenimento, a religião, a política e 

outros, entre esses se destaca uma grande quantidade relacionada ao contexto 

educacional que aborda temas pertinentes as mais distintas disciplinas 

curriculares, diante disso, infere-se que tal suporte de divulgação de vídeos na 

internet, tornou-se um exímio instrumento para o compartilhamento do 

conhecimento.     

No entanto é importante salientar que nem todos conhecem sobre o REA 

e que o Youtube possui a opção que permite ao autor de determinado conteúdo 

configurar a seleção Creative Commons, concedendo assim a licença para que o 

material seja editado e compartilhado por outros usuários em seus canais. Para 

isso o dono da publicação deve clicar sobre o ícone editar vídeo e em seguida 

avançado, marcando a Atribuição da Creative Commons, conforme as Figuras 1. 

 

 

Figura 1 - Atribuição da Creative Commons. 

Os materiais produzidos para instrução dos docentes sobre o uso do 

LanSchool, foram validados através de questionários aos professores, sendo que 
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os dados obtidos são os resultados apresentados na pesquisa, tais vídeos estão 

disponibilizados em canal no Youtube e utiliza a Atribuição da Creative Commons. 

Os Softwares de Gerenciamento e Monitoramento, sendo um deles 

conteúdo base dos vídeos, “são programas usados para monitorar a atividade 

dos alunos e melhorar a aprendizagem em sala de aula digital “laboratórios de 

informática”. Entre os mais diversos tipos disponíveis, podemos citar o 

LanSchool, um programa de propriedade da empresa Grés Inc.” (LOBO; MAIA, 

2015, p. 22). 

De acordo com a Inc. (2012) desde 1986 que o LanSchool tem sido um 

software destinado a ajudar educadores e professores a ensinarem com maior 

eficácia, o recurso funciona utilizando canais para permitir que o professor 

visualize todos os computadores dos alunos numa sala de aula informatizada. 

 

4 METODOLOGIA 

O presente artigo se caracterizou por um estudo bibliográfico, tendo como 

base teórica livros, artigo científico e sites, se baseou ainda por um estudo de 

campo que é “uma investigação prática realizada em um local previamente 

definido que atende aos objetivos propostos na pesquisa” (CORDEIRO; DIAS; 

MOLINA 2014, P.123).     

Na abordagem do problema se usou os métodos qualitativos e 

quantitativos, com enfoque analítico descritivo, sendo que no primeiro “há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, já no segundo requer o uso 

de recursos e técnicas de estatística, procurando traduzir em números os 

conhecimentos produzidos pelo pesquisador”. (FREITAS E PRODANOV 2013, 

p.128).    

Os instrumentos utilizados para produzir os vídeos e coletar os dados dos 

resultados foram: computadores, o programa de captura de tela OBS Studio, um 

microfone para capturar o áudio, o software de monitoramento LanSchool, a 

internet, a plataforma Youtube e um questionário online feito no Google Forms. 

Os sujeitos da pesquisa foram professores do Instituto Federal do Amapá que 

costumam utilizar os laboratórios de informática com bastante frequência. Vale 

ressaltar que em todos os laboratórios da instituição possuem o LanSchool 

implantado. 

A pesquisa foi realizada seguindo as etapas abaixo descritas: Na primeira 

etapa se efetivou a pesquisa bibliográfica fazendo o levantamento e seleção das 
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obras para a fundamentação teórica do estudo, na segunda etapa se realizou a 

gravação dos vídeos, na qual foi utilizado o software UBS Studio para realizar a 

captura de tela do software estudado, onde foram exemplificadas a 

funcionalidades de cada ferramenta presente do LanSchool. Em seguida, foi 

realizado o upload dos arquivos em mídia no canal do Youtube onde foi 

configurada a opção Creative Commons. 

 

 
Figura 2 - LanSchool e o UBS Studio. 

Na terceira etapa foi feita entrevista com um dos professores do Instituto 

Federal do Amapá, Campus Macapá, na qual foi demonstrado alguns trechos do 

material produzido. 

Após essas etapas, foi disparado um e-mail para todos os professores da 

Instituição com o link do material e um link para coleta dos dados através de um 

questionário elaborado pelos autores utilizando a plataforma Google Forms. 

5 RESULTADOS 

Quanto à produção dos recursos educacionais de aprendizagem, foram 

produzidos 15 vídeos utilizando a ferramenta de UBS Studio, sendo o mesmo 

postados no Youtube, usando a opção Creative Commons disponível através do 

link: https://www.youtube.com/watch?v=9W-2DXbXi-o&list=PLO-

tIgmph97tEmWUVz8uH0GBulq-ZcfaU. 

De forma geral, os vídeos tiveram uma média de 3,2min cada, sendo 

considerado um tempo razoável, uma vez que vídeos de longa duração não é tão 

estimulante e faz com que o aprendizado não seja tão efetivo. 
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Em entrevista informal realizada com um professor, percebeu-se que a 

iniciativa foi uma opção viável, uma vez que grande parte dos docentes não 

puderam acompanhar os treinamentos presenciais ministrados anteriormente, e 

disponibilizar um material de forma online e que a qualquer momento pode ser 

usado por eles, se torna uma alternativa muito mais viável e facilitada. 

Por ser uma pesquisa que ainda está em andamento, ainda se espera o 

retorno dos docentes quanto a qualidade do material, porém para se ter esse 

retorno é necessário que os professores terminem de visualizar todo o material 

disponibilizado. 

Percebeu-se que muitos se mostraram entusiasmados a conhecer mais 

sobre tal ferramenta, uma vez que em apenas 3 dias houve mais de 30 

visualizações nos primeiros vídeos disponibilizados. 

 Quanto à natureza quantitativa do estudo não foi possível apresentar o 

resultado ainda, uma vez que muitos docentes ainda estão acompanhando o 

conteúdo do material. 

 

6 CONCLUSÃO 

A partir do estudo bibliográfico se constatou que Recursos Educacionais 

Abertos (REAs), são definidos pela UNESCO “como recursos de ensino, 

aprendizagem e pesquisa que estejam em domínio público, ou que tenham sido 

disponibilizados com uma licença de propriedade intelectual que permita seu uso 

e adaptação por terceiros”.  

Comprovou-se também que nem todos conhecem sobre o REA e que o 

Youtube possui a opção que permite ao autor de determinado conteúdo 

configurar a seleção Creative Commons, concedendo assim a licença para que o 

material seja editado e compartilhado por outros usuários em seus canais. A 

respeito da pesquisa de campo os dados foram inconclusos, pois os sujeitos não 

deram o Feedback esperado. 
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RESUMO: Com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação, cada 

vez mais se fala sobre as transformações e impactos das mídias digitais. Segundo Sousa 

(2015) as mídias digitais são um conjunto de veículos e aparelhos de comunicação 

baseados em tecnologia digital que permite a distribuição ou comunicação digital das 

obras intelectuais escritas, sonoras ou visuais. Neste sentido os REAs (Recursos 

Educacionais Abertos), têm o intuito de compartilhar e disseminar conhecimento, através 

da produção de materiais didáticos que podem dar sustentação a uma Educação Aberta 

(EA) de qualidade. Este trabalho faz o relato de uma oficina educativa que teve a EA e os 

REAs como tema, analisando tanto do ponto de vista da sua utilização, quanto a 

produção de REAs, proporcionando também uma reflexão sobre as licenças flexíveis. A 

oficina se desenvolveu em dois momentos: no primeiro foram tratados os aspectos 

teóricos concernentes ao tema. E no segundo momento, foi solicitado aos participantes 

que explorassem o material apresentado para que, em seguida, cada grupo produzisse 

um REA e o apresentasse aos demais colegas. O principal propósito foi oferecer aos 

participantes experiências significativas quanto ao uso de REAs e as possibilidades 

teóricas e práticas do seu trabalho. Depois de finalizada a oficina, foi aplicado um 
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questionário online onde os participantes puderam avaliá-la. Através dos resultados 

percebeu-se que a divulgação dos conteúdos através da oficina foi avaliada como 

positiva, mas reconheceu-se que o assunto ainda está restrito a um grupo pequeno de 

educadores, o que denota uma necessidade da continuidade do trabalho com o tema.  

Palavras-chave: Mídias digitais; Educação Aberta; REAs; Licenças; Oficinas 

ABSTRACT: As Information and Communication Technologies develop, more and more 

people are talking about the transformations and impacts of digital média. According to 

Sousa (2015) digital media is a set of communication vehicles and devices based on 

digital technology, that allows the distribution of written, audible and visual intellectual 

materials. In this sense the Open Educational Resources (OER) aim to share knowledge, 

through the production of teaching materials that can support a quality Open Education 

(OE). This paper reports on an educational workshop that had OE and OER as its subject, 

analyzing both from the point of view of its use and the production, also providing a 

reflection on flexible licenses. The workshop was developed in two moments: the first 

one dealt with the theoretical aspects concerning the subject; in the second moment, the 

participants were asked to explore the material presented, and each group produced an 

OER and presented it to the other colleagues. The main purpose was to provide the 

participants with a meaningful experience regarding the use of OERs, and the theoretical 

and practical possibilities of it. After the workshop was finished, an online questionnaire 

was applied in which the participants were able to evaluate it. Through the results it was 

noticed that the workshop was evaluated as positive, but it was recognized that the 

subject is still restricted to a small group of educators, which denotes a need for the 

continuation of the work with the subject. 

Key-words: Digital Media, Open Education, Open Educational Resources, Licenses, 

Workshop. 

 

INTRODUÇÃO 

A educação passa por constantes transformações tecnológicas em todos os seus 

seguimentos. Essas transformações têm fomentado discussões acerca da forma 

com que os conteúdos e materiais didáticos estão sendo produzidos e 

disponibilizados por estudantes e professores nas mídias digitais. 

No sentido técnico, o termo mídia digital em oposição a mídia 

analógica, refere-se a mídia eletrônica que trabalha com codecs 

digitais. No sentido mais amplo, mídia digital pode ser definida 

como o conjunto de veículos e aparelhos de comunicação 

baseados em tecnologia digital, permitindo a distribuição ou 

comunicação digital das obras intelectuais escritas, sonoras ou 

visuais. No sentido técnico, mídias digitais podem ser 

computadores, telefones celulares, smartfones, compact disc, 
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vídeos digitais, televisão digital, internet (WWW), jogos 

eletrônicos e outras mídias interativas (SOUSA, 2015, p. 26). 

 

Muitos desses materiais educacionais têm licenças restritas ou são 

disponibilizados em mídias digitais não compartilhadas, o que dificulta o seu 

acesso e utilização. Essa perspectiva vai de encontro com o paradigma do acesso 

livre ao conhecimento, que tem na Educação Aberta (EA) o seu alicerce, como 

estratégia de garantia da democratização do ensino. 

A Educação Aberta (EA) consiste em práticas pedagógicas diversas que vão além 

do formato de um professor para muitos alunos e do currículo pré-formulado e 

pouco flexível. Ela prevê o acesso aberto (na maioria das vezes, gratuito) a 

materiais educacionais produzidos por instituições governamentais, acadêmicas 

e empresas, tendo como pré-requisito o autodidatismo do estudante e a 

acessibilidade. 

De acordo com Pereira (2015), a terminologia “educação aberta” foi utilizada pela 

primeira vez na Conferencia da UNESCO de 2012. Esta “abertura” não é 

necessariamente dependente de desenvolvimentos tecnológicos e antecede a 

popularização de dispositivos digitais, da internet e da web, mas pode ser 

fortalecida por novas mídias (AMIEL, 2012 apud SANTAELLA, 2014). 

Contudo, a disseminação do acesso à internet e aos dispositivos móveis originou 

a necessidade de um acesso mais democratizado ao conhecimento. No Livro 

Educação Aberta, Kahle (2014, p.29), diz que: 

A educação aberta traz seu próprio conjunto de objetivos, valores 

e aspirações que transcendem qualquer projeto específico ou a 

qualidade funcional de tecnologia. Educação aberta, conteúdo 

aberto e código aberto como uma ideia coletiva são 

frequentemente discutidos como um meio de libertação 

(Unsworth, 2004), capacitação e democratização. 

Nesse contexto, o uso de recursos/materiais educacionais em diversos formatos 

e ambientes online abertos que permitam adaptações e recombinações, 

conforme o objetivo de uso e a identidade local, é o que caracteriza o REA 

(Recurso Educacional Aberto). 

Segundo a UNESCO/COL (2011, p.v) os REAs são: 

...materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer 

suporte ou mídia, que estão sob domínio público, ou estão 

licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados 

ou adaptados por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos 

facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados 
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digitalmente. Podem incluir cursos completos, partes de 

cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, 

testes, software, e qualquer outra ferramenta, material ou 

técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. 

Dessa forma, os Recursos Educacionais Abertos (REAs) consistem em materiais 

educativos (compostos por conteúdo de aprendizagem, formatos técnicos 

abertos e licenças abertas) que possuem como principal característica a 

disponibilização de acesso aberto para os seus usuários. Por “acesso aberto” 

compreende-se a permissão de uso que é dada. Essa permissão está associada a 

cinco liberdades que podem ser concedidas ao usuário final pelo autor do REA, 

também conhecidas como 5Rs: 

1. Reuso: o usuário tem a liberdade de utilizar o recurso quantas vezes 

achar necessário; 

2. Remixe: o usuário tem a liberdade de combinar e fazer misturas e 

colagens de um REA com outros REAs, dando origem a novos 

materiais; 

3. Revisão: o usuário tem a liberdade de traduzir, modificar/aprimorar 

e adaptar o recurso de acordo com as suas necessidades; 

4. Redistribuição: o usuário tem a liberdade para disponibilizar o 

recurso original e a nova versão para quem e quando quiser; 

5. Retenção: consiste na liberdade do usuário em fazer cópia do REA 

e guardá-lo em qualquer dispositivo pessoal. 

A sua disseminação coaduna-se com a cultura livre e com a produção de 

conhecimento colaborativa, na qual busca-se dar acesso à informação ao maior 

número de pessoas possível. 

Nesta perspectiva, neste trabalho faremos um relato de uma oficina educativa 

que teve a EA e os REAs como tema e que originou-se a partir de um curso 

ofertado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) para profissionais que atuam na Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Este curso, denominado “Embaixadores REA”, teve como meta ofertar uma 

formação ampla e fundamentada teoricamente nas temáticas supracitadas, que 

pudesse servir de base para a disseminação da EA e dos REAs nas instituições 

educacionais públicas brasileiras. 

 

1. OFICINA REA 
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O objetivo da proposta de realização de uma oficina foi proporcionar uma 

formação inicial sobre os REAs para os participantes de um Grupo de Pesquisa 

em Educação a Distância de uma instituição educacional pública, com ênfase em 

uma perspectiva pedagógica da sua utilização. 

O intuito foi proporcionar uma reflexão sobre a Educação Aberta (EA), os Recursos 

Educacionais Abertos (REAs) e as licenças flexíveis a partir de uma perspectiva de 

criação, produção, adaptação e disseminação de recursos e materiais educativos. 

Toda a fundamentação teórica utilizada no planejamento e execução da oficina 

foi adquirida através dos cursos “REA” e “Embaixadores REA” que estão indicadas 

nas Referências, porém, como trata-se de um curso que a CAPES destinou à um 

público específico, o acesso ao seu conteúdo ainda está restrito. 

A formação foi organizada em duas etapas. Na primeira etapa foram abordados 

os conceitos e princípios da Educação Aberta e dos chamados Recursos 

Educacionais Abertos (REAs), passando por fundamentos da cultura digital e da 

cultura livre, que são o pano de fundo dos REAs. 

Em seguida, foram discutidos novos modelos na produção, disseminação e uso 

de recursos didáticos digitais e impressos partindo de noções sobre licenças e 

padrões e protocolos abertos. Na segunda etapa, foram apresentados exemplos 

de repositórios de REAs e solicitou-se que os participantes os explorassem, para 

em seguida, apresentá-los aos demais colegas. A visualização da sequência 

didática pode ser feita na Tabela 1: 

Tabela 1 – Sequência didática da oficina REA 

 Descrição das atividades 

1º Passo 1. Conceitos e princípios dos Recursos Educacionais Abertos. 

2º Passo 2. Cultura Digital e Cultura Livre. 

3º Passo 3. Questões técnicas e legais. 

4º Passo 4. Oficina sobre criação (tema: Carnaval) 

5º Passo 5. Exploração e apresentação de repositórios REA. 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

Descrição dos conteúdos dos Passos: 

1º Passo: Conceitos e princípios dos Recursos Educacionais Abertos:  

● Definições sobre Educação Aberta e REA; 

● Propostas relacionadas à REA e sua relação com "educação para todos"; 

● Panorama do REA no Brasil. 

 

2º Passo: Cultura Digital e Cultura Livre:  
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● Princípios libertários da internet e iniciativas em diversos campos do saber: 

além de REA, movimento por dados abertos, música para baixar, software 

livre, democratização da comunicação e práticas de remix. 

 

3º Passo: Questões técnicas e legais:  

● Noções básicas de direito autoral;  

● Licenças abertas (Creative Commons).  

 

4º Passo: Oficina sobre criação (tema: Carnaval): 

 

● Divisão da turma em quatro grupos para a vivência de uma dinâmica sobre 

o Carnaval no Maranhão. O Grupo 1 ficou responsável por criar um vídeo 

de no máximo 2 minutos sobre a festividade no Maranhão. O Grupo 2 

pesquisou sobre artigos, reportagens, crônicas referentes ao carnaval 

maranhense. O Grupo 3 procurou em bancos de imagens por fotografias 

das manifestações carnavalescas locais e o Grupo 4 foi responsável por 

criar uma marchinha de Carnaval. Após a conclusão de suas atividades, os 

grupos interagiram, compartilharam seus trabalhos e fizeram um remix.  

 

5º Passo: Exploração e apresentação de repositórios REA: 

● Neste último passo, os participantes exploraram repositórios REA e, ao 

final, compartilharam suas experiências, descrevendo para os colegas os 

conteúdos e potencialidades de uso do repositório pesquisado. Foram 

sugeridos os seguintes endereços para pesquisa: 

 

http://educacaoaberta.org/cadernorea/ 

 

http://remar.dc.ufscar.br/ 

 

http://www.indioeduca.org/ 

 

http://aberta.org.br/livrorea/artigos/projeto-folhas-e-livro-didatico-publico/ 

 

Após consulta aos endereços acima, novas ideias sugiram como proposta para 

futuras experiências na produção de novos REAs, além de ter sido feito o 

compartilhamento de novos repositórios pesquisados.  

 

http://educacaoaberta.org/cadernorea/
http://remar.dc.ufscar.br/
http://www.indioeduca.org/
http://aberta.org.br/livrorea/artigos/projeto-folhas-e-livro-didatico-publico/
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2. AVALIAÇÃO DA OFICINA REA 

 

Depois de finalizada a oficina, foi solicitado aos participantes que preenchessem 

um formulário avaliativo disponibilizado no Google Forms. O objetivo desta 

avaliação foi coletar informações dos participantes, os seus feedbacks sobre a 

proposta executada. 

O questionário avaliativo consistiu em cinco perguntas, distribuídas entre 

perguntas abertas (subjetivas) e fechadas (objetivas). Todos que finalizaram a 

oficina preencheram o questionário avaliativo; foram nove respostas ao todo. As 

perguntas do questionário e um resumo das respostas serão apresentados a 

seguir: 

1. Se você pudesse, com uma única palavra, caracterizar a oficina, que palavra 

você usaria? 

 

As palavras apresentadas foram: aprendizado, criativa, informativa, 

inovação, instigante, produtiva e enriquecedora. Como todas as palavras 

acima refletem características positivas entendeu-se que a oficina foi 

avaliada como proveitosa pelos participantes. 

 

2. Que avaliação você faz da condução das atividades pelas facilitadoras da 

oficina? 
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A maioria dos participantes (88,9%) avaliou como “muito boa”, com 

informações repassadas de forma clara, com domínio do tema abordado. 

Uma minoria avaliou que o assunto poderia ser mais aprofundado, o que 

denota a percepção de que deve ser dada continuidade ao trabalho com 

a temática, conforme podemos atestar nas repostas da pergunta número 

3. 

 

3. Em relação ao conteúdo abordado na oficina REA, assinale a opção que 

melhor se adequa a sua percepção: 

 

A totalidade dos participantes (100%) consideraram o conteúdo bastante 

relevante para a educação, especialmente para a modalidade da Educação 

a Distância (EaD). 
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4. Quais aspectos desta oficina foram mais úteis ou valiosos para você? 

Dentre as respostas destacaram-se: 

 

• Conhecimento: alguns participantes enfatizaram o conhecimento 

dos diferentes tipos de licença e a disponibilidade para produzir, 

somar e dividir conhecimento; 

• Reconhecimento das diferentes possibilidades para o trabalho 

docente através da possibilidade de enriquecimento das aulas. 

A partir disso compreende-se que há uma demanda reprimida entre os 

educadores sobre esse assunto, pois percebem a sua importância e a necessidade 

de aprofundamento para o seu domínio, como uma estratégia para qualificar as 

suas práticas educacionais. 

5. Que sugestões você daria para melhorar esta oficina? 

A maior parte das sugestões se concentrou nos pedidos para que fosse 

dada continuidade ao trabalho sobre o assunto. Muitos participantes 

disseram que gostariam que a atividade tivesse maior duração; houve 

solicitação para um segundo módulo da oficina sobre o assunto para 

aprofundamento do tema, também foi sugerida a execução de um curso 

sobre mídias digitais e REAs. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do curso “Embaixadores REA” tivemos oportunidade de conhecer de 

forma aprofundada sobre a EA e os REAs, colocando em prática conceitos e 

informações e o mais importante: foi possível divulgar o aprendizado para um 

grupo mais amplo de pessoas. 

A oficina buscou mostrar as possibilidades de trabalho por meio da utilização e 

produção dos recursos REAs, ficando perceptível que há uma demanda para 

maiores informações sobre esse assunto, por isso seria pertinente que fosse dada 
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continuidade ao trabalho para que em um futuro próximo, possamos ter uma 

produção mais robusta sobre a temática REA nas instituições públicas brasileiras. 
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Resumo: Este artigo é resultado de estudo bibliográfico com foco na utilização de 

recursos tecnológicos na educação. Tem como objetivo analisar de modo crítico a 

utilização dos recursos tecnológicos nas práticas educacionais. O trabalho apresenta 

aspectos que possibilitam fazer distinção de tecnologia e informática; também apresenta 

elementos que podem estar relacionados a uma aprendizagem significativa. A partir da 

análise realizada, ficou a ideia de que nos processos de ensino e de aprendizagem, 

nenhuma tecnologia substitui a ação mediadora do professor. 

Palavras-chave: Professor; Tecnologias; Alunos; Ferramentas; Aprendizagem. 

 

Abstract: This article is the result of a bibliographical study focusing on the use of 

technological resources in education. Its objective is to analyze critically the use of 

technological resources in educational practices. The work presents aspects that make it 

possible to distinguish between technology and informatics; also presents elements that 

may be related to meaningful learning. From the analysis carried out, stayed the idea it 

that in the teaching and learning processes, no technology replaces the mediating action 

of the teacher. 

Keywords: Teacher; Technologies; Pupils; Instruments; Learning. 

Introdução 

Os recursos tecnológicos são ferramentas que se utiliza para auxiliarem nos processos 

de ensino e de aprendizagem. Sabe-se que em tempos contemporâneos uma reflexão 

envolvendo questões relacionadas com a prática docente torna-se relevante, uma vez 

que a sociedade passa por transformações e a escola deve buscar se adequar a estas 

transformações (REIS 2016). Observa-se que as transformações da sociedade e o avanço 

tecnológico vêm dando a direção para a escola agregar novas metodologias e estratégias 

 
190 Mestre em Ensino de Ciências Exatas - UNIVATES-RS, docente da rede estadual do Estado de 

Minas Gerais 
191 Mestra em Ensino de Ciências Exatas – UNIVATES-RS, docente da rede estadual do estado do 

Amapá 



 
 

 
914 

que contribuam para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. Assim, 

entende-se que os recursos tecnológicos devem ser pensados e relacionados com a 

prática docente. 

Nota-se que o século XXI tem requisitado uma educação que se apóia nos recursos 

tecnológicos para desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Entretanto, a utilização da tecnologia na sala de aula visando aprimoramento da prática 

e melhoria na qualidade da educação vem se tornando um desafio para os docentes 

(PIROZZI, 2013),  

Levando-se em conta esta premissa, neste trabalho traz-se o foco da utilização dos 

recursos tecnológicos associados às práticas educacionais. Nesse sentido, definiu-se que 

o objetivo deste artigo é analisar de modo crítico a utilização dos recursos tecnológicos 

nas práticas educacionais. Objetiva-se, ainda apresentar aspectos que possibilitam fazer 

distinção tecnologia e informática; também pretende-se buscar apresentar elementos 

que podem estar relacionados a uma aprendizagem significativa. 

A pesquisa realizada foi de cunho bibliográfico. Buscou-se trabalhos que trazem as 

perspectivas teóricas sobre a utilização de tecnologias educativas. Não se definiu 

cronologia, contudo os trabalhos selecionados para o aporte teórico foi a partir do ano 

2002. Foram utilizados os trabalhos de KOZAK (2002), Conceitos Básicos de Informática: 

Princípios de Informática; SILVA (2012). A formação do professor da educação básica para 

uso da tecnologia: a complexidade prática; SOUSA et al. (2012) O uso de recursos 

tecnológicos em sala de aula: relato envolvendo experiências do PIBID do Curso de 

Pedagogia da UFPI; PIROZZI (2013), Tecnologia ou metodologia? O grande desafio para 

o século XXI; REIS (2016), Recursos Tecnológicos e Docência: uma reflexão. As obras 

foram lidas e exploradas. Os dados registrados em fichas foram analisados e utilizados 

na elaboração deste texto. 

Espera-se contribuir com informações para promover enriquecimento do conhecimento 

e reflexão acerca da inserção de recursos tecnológicos como ferramentas de ensino e de 

aprendizagem. 

 

Aporte Teórico 

 

As tecnologias vêm se mostrando presentes na vida do homem desde a antiguidade. 

Para Sousa et al. (2012), a necessidade aliada à engenhosidade do homem levou ao 

surgimento das mais diferenciadas tecnologias. As autoras inferem que à medida que foi 

havendo uma evolução social do homem, as tecnologias também foram sendo 

desenvolvidas paulatinamente através dos tempos e contextos da realidade. 

Segundo Silva (2012) foram várias as transformações tecnológicas pelas quais os diversos 

setores da sociedade passaram e ainda vêm passando. Segundo a autora, estas 

transformações requerem uma nova postura do professor e também da escola, 
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apontando para a necessidade da incorporação dos avanços tecnológicos nas práticas 

pedagógicas. 

Na ideia de Reis (2016) a escola da atualidade vem apresentando uma prática que é 

distante daquela vivida pelos alunos, aprendizes da chamada era digital. “A escola atual 

é tradicionalista, que considera a instrução, com conteúdos fragmentados e organizados 

em planos de ensino pré-fixados e aulas separadas por sinal sonoro, descontextualizada” 

(REIS, 2016, p. 2).  Entende-se que é nesse sentido que as transformações da sociedade 

e o avanço tecnológico vão direcionar para que a escola agregue novos recursos 

metodológicos e estratégias que venham contribuir para a melhoria dos processos de 

ensino e de aprendizagem. Nesse aspecto é que os recursos tecnológicos são pensados 

e relacionados com a formação e a prática docente (REIS, 2016). 

Segundo Pirozzi (2013), a maioria dos professores do Século XXI está na categoria de 

imigrantes digitais que buscam utilizar as novas tecnologias como recurso para melhoria 

da prática pedagógica. Frente a isto, acredita-se que para interagir com a geração 

atualizada e bem informada, que são os chamados nativos digitais, os professores 

necessitam de formação específica (SOUSA et al.,2012). 

Quando se aborda a questão da tecnologia educacional nos vem à mente a informática. 

A díade tecnologia/informática é bem presente no uso da tecnologia na educação, 

porém elas podem ser dissociadas, uma vez que existe diferenciação entre tecnologia e 

informática, conforme aponta Pirozzi (2013). A autora explicita que estes conceitos são 

muitas vezes confundidos e às vezes até reforçado pelos professores equivocadamente. 

Contudo, de acordo com a autora, qualquer coisa pode ser tida como tecnologia, desde 

que sirva para auxiliar no trabalho do homem. Assim, tecnologia deve ser entendida 

como a técnica relacionada com os conhecimentos organizados que podem facilitar o 

uso de incrementos na vida cotidiana, ou seja, são os conhecimentos fundamentados em 

princípios científicos capazes de modificar, melhorar, aprimorar a interação entre as 

pessoas e também com a natureza (PIROZZI, 2013). 

No que tange à informática, esta se refere àquelas atividades relacionadas com o 

tratamento da informação. Segundo Kosak (2002, p. 1), “informática pode ser 

considerada como significando informação automática, ou seja, a utilização de métodos 

e técnicas no tratamento automático da informação e que necessita de uma ferramenta 

adequada: o Computador”. A partir destes argumentos pode-se compreender, então 

que, de fato tecnologia e informática são conceitos distintos, mas a utilização destes 

elementos possibilita melhoria no processo de educação. “A tecnologia Educacional 

busca criar um ambiente no qual haja possibilidades favoráveis à aprendizagem” (SOUSA 

et al.,2012, p. 4). 

Para Reis (2016), quando se fala de tecnologia relacionada à educação, de imediato se 

associa com equipamento e aparelhos, entretanto, como já foi exposto anteriormente, 

tecnologia diz respeito a muitas outras coisas além de maquinários. Assim, tecnologia de 
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modo geral envolve todas as coisas idealizadas pelo cérebro humano em qualquer 

época, forma de uso e aplicações. 

Já Sousa et al. (2012), explica que no âmbito escolar as tecnologias utilizadas como meio 

para facilitar a aprendizagem ainda é algo novo. Entretanto, é esta coisa nova que 

possibilitará abrir as portas para que os educadores vejam o conhecimento como uma 

nova ferramenta para se alcançar, ou seja, buscar o saber fazer educacional. Nesta 

perspectiva, faz-se necessário que os conceitos considerados tradicionalistas sejam 

adaptados para se vestirem com novos ideais. 

Observa-se que o professor não é mais a única fonte que pode proporcionar 

aprendizagem aos alunos. No momento atual, os alunos têm acesso a diversas fontes, 

com possibilidades para aprendizagem. Nesse sentido Sousa et al. (2012, p. 7) salientam 

que “a tecnologia permite uma nova linguagem para enfrentar a dinâmica dos processos 

de ensinar e aprender”.  A utilização da tecnologia pode possibilitar aprender novas 

habilidades, pode possibilitar a assimilação de novos conceitos, de avaliar novas 

situações, de lidar com o inesperado, exercitando a criatividade e a criticidade. 

Considerando que a tecnologia pode dinamizar os processos de ensino e de 

aprendizagem, fica clara, então, a ideia de que o professor necessita estudar para se 

capacitar, conhecer e dominar as novas tecnologias, visando tornar as aulas atrativas e 

motivadoras para que os alunos construam o seu conhecimento (PIROZZI, 2013). 

Contudo, há que se pensar nos fatores que influenciam ou podem influenciar na 

aprendizagem dos alunos. Vale ressaltar que quando se coloca a em evidência a 

construção do conhecimento, fatores como: dados, informações, o conhecimento e a 

inteligência precisam ser colocados em foco, pois são relevantes no processo de 

aprendizagem.  

Com os meios de comunicação e de informação presentes nos tempos contemporâneos, 

são muitas as informações disponíveis e de fácil acesso. Cabe então, ao professor fazer 

intervenção, de modo que os alunos aprendam a selecionar e transformar as informações 

em conhecimento, para aplicá-lo no cotidiano, na tomada de decisões e execução de 

ações (PIROZZI, 2013). Os dados também são diversos e podem ser obtidos em diversas 

fontes. Conforme afirma a autora, os dados são registros e fatos soltos, que de maneira 

aleatória se apresentam no nosso meio. Nesse contexto, há necessidade de que os dados 

passem por algum tratamento, que sejam avaliados, interpretados e organizados, para 

que a informação que se constituir a partir deles possa ter sentido e, consequentemente, 

um significado para os alunos. Fazendo uma analogia, Pirozzi (2013) descreve que o dado 

é um tijolo, a informação é uma parede que se constrói com vários tijolos e o 

conhecimento, um cômodo construído a partir da correta organização de várias paredes. 

Desta analogia, depreende-se então que, o professor deve trabalhar com dados que 

possibilitam aos alunos obter informações que enriqueçam os conhecimentos prévios e 

construam novos conhecimentos. Os dados e as informações devem possibilitar 
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interatividade entre professor e aluno, para que este último seja o co-autor do processo 

educativo, como expõe Pirozzi (2013).  

Para Sousa et al. (2012) os procedimentos didáticos a serem desenvolvidos, neste novo 

contexto de mundo, devem primar pela construção coletiva dos conhecimentos, que 

podem ser mediados pela utilização da tecnologia. Assim, o professor deverá ter ação 

participativa, tornar-se pró-ativo para intervir e orientar esta construção. 

Nesta perspectiva “o professor deixa de ser transmissor para ser co-construtor de 

conhecimento junto a seus alunos” (PIROZZI, 2013, p. 9). Para tanto, as tecnologias 

podem ser utilizadas para inovar, dinamizar a aula e até a escola. A autora destaca que o 

professor pode utilizar de qualquer tecnologia disponível, contanto que o objetivo seja 

levar o aluno a produzir conhecimento, ou seja, o professor deve trabalhar com dados 

organizados de tal modo, que venham proporcionar a utilização destes pelos alunos na 

vida real. Assim, entende-se que o trabalho docente deve ir além do trabalho com os 

dados, informações e conhecimento.  

As inovações tecnológicas exigem do professor uma reflexão sobre sua prática, pois os 

alunos são frutos da sociedade informatizada e já vem para a escola com uma infinidade 

de informações sobre essas tecnologias (REIS, 2016). Desse modo, o trabalho docente 

deve ocorrer considerando a inteligência, visando à formação da sabedoria dos alunos. 

Na atualidade a sociedade requer pessoas modernizadas, mas que saibam fazer uso dos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula no dia a dia (PIROZZI, 2013). A autora ainda 

ressalta que, a tecnologia não substitui o professor. A tecnologia deve ser utilizada como 

é na sua essência, somente um recurso para facilitar ou mediar a aprendizagem na escola. 

Corroborando com esta ideia Reis (2016) enfatiza que a tecnologia está diretamente 

relacionada com a educação e vice-versa. 

Certamente que a tarefa da sala de aula é um desafio que perpassa pela questão da 

utilização dos recursos tecnológicos e o professor necessita recorrer aos diversos 

recursos para cumprir o seu papel de mediador da aprendizagem (REIS, 2016). O autor 

aponta que o ensino deve se integrar à tecnologia, entretanto, o seu uso crítico e reflexivo 

já é parte integrante do novo discurso pedagógico. 

Para a inserção das tecnologias o professor deve apresentar uma nova postura, uma vez 

que há possibilidade de comunicação e de formação. A tecnologia por si só não melhora 

a qualidade das aulas, mas “se forem integradas ao currículo e à prática poderá ser uma 

ferramenta de significado na educação” (REIS, 2016, p. 27). 

Dentro desta linha de pensamento, vale ressaltar sobre a importância da ação eficiente 

e eficaz do professor para a promoção de uma aprendizagem significativa. Para uma 

aprendizagem significativa dos alunos, o professor não precisa deixar de lado tudo que 

aprendeu ao longo dos tempos e que já tem domínio, para entregar ao uso dos recursos 

tecnológicos e informática. Ele deve primeiramente refletir sua prática, buscar inovação 

para chamar atenção do aluno, tornar suas aulas atrativas, com o objetivo de fazer 

acontecer uma aprendizagem com significado para os alunos. Deve se lembrar ainda 
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que, “todo instrumento a serviço da melhoria da qualidade dos serviços e do 

aprimoramento da ação humana é considerado uma tecnologia (PIROZZI, 2013, p. 11). 

Portanto, o professor deve atualizar a sua metodologia e complementá-la com os 

recursos tecnológicos, para viabilizar novas práticas e consequentemente, aprendizagem 

significativa.  

Compreende-se que “a ação do professor é o aspecto essencial para a aprendizagem do 

aluno” (PIROZZI, 2013, p. 16). Entende-se que a aprendizagem deve ser fundamentada 

na tríade ação-reflexão-nova ação, apoiada nas novas tecnologias, que estão à sua 

disposição no mundo moderno, como explicita a autora citada. Nesse sentido é 

importante pensar na importância da didática no processo educativo, o que leva a pensar 

também, no educador, que deve realizar suas ações com eficiência e eficácia. 

Ainda segundo Pirozzi (2013), o grande cerne para que o processo educativo gere 

aprendizagem efetiva não está no quanto a tecnologia a escola possui, muito menos, se 

estas tecnologias são de última geração. Para a autora, o diferencial está na ação/uso da 

mesma, ou seja, na didática do professor. 

É a didática do professor que definirá sua eficiência. Está claro que o bom professor é 

aquele que é eficiente, que segue passos adequados para a ação educativa. O bom 

professor é aquele que é eficaz. Que traz resultados positivos oriundos da prática 

educativa, que demonstra que seus alunos aprendem o conteúdo significativamente e 

que, vão levar o conhecimento apreendido para as suas vidas, com possibilidade de 

incorporá-los no cotidiano, como enfatiza Pirozzi (2013).  

Para Sousa et al. (2012), as ferramentas tecnológicas são importantes para o processo de 

educação, no contexto atual. A tecnologia associada à ação docente juntamente com o 

bom senso, certamente fará o diferencial no aprendizado das futuras gerações, que terão 

a oportunidade de aprender por diversos canais (PIROZZI, 2013). 

Em conformidade com Pirozzi (2013), só acontecerá educação de qualidade quando os 

professores trabalharem com ações eficientes e eficazes que complementem o processo 

educativo e, quando os professores atuarem com didática que prima pela práxis 

pedagógica. É a sua práxis que estabelecerá a ponte entre a teoria e a prática, onde o 

discurso deve ser substituído por práticas educativas que realmente façam a diferença 

na aprendizagem dos alunos. 

De fato, é mesmo desafiador para o professor utilizar as tecnologias digitais de 

comunicação e formação para promover uma mudança do paradigma educacional, para 

deixar de vez a postura de transmissor do conhecimento, que ainda se percebe em 

alguns contextos, para assumir a postura de mediador e orientador das situações de 

aprendizagem (SILVA, 2012). 

 

Conclusão 
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Na linha de pensamento dos autores consultados, qualquer que seja a metodologia 

utilizada pelo professor, deve buscar contemplar o objetivo precípuo da educação que é 

promover aprendizagem significativa para os alunos.  

As informações discutidas neste texto possibilitam compreender que tecnologia se difere 

de informática e que a organização de dados, de informações promovem a construção 

do conhecimento dos alunos, dando um significado para a aprendizagem. 

A partir da análise realizada, ficou assimilada a ideia de que nos processos de ensino e 

de aprendizagem, nenhuma tecnologia substitui a ação mediadora do professor, o que 

leva a compreender ele pode e deve se capacitar e se preparar para agir de modo 

eficiente, visando eficácia e melhoria na qualidade da educação. 

Portanto, existem contribuições dos recursos tecnológicos para os processos de ensino 

e de aprendizagem. Acredita-se que a maior contribuição resultante da utilização da 

tecnologia educacional é a possibilidade de mudança significativa da função do 

educando, que se torna protagonista da sua formação. 
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REDES SOCIAIS VIRTUAIS: PERCEPÇÃO, FINALIDADE E A 

INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO DOS ACADÊMICOS 
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RESUMO: A Internet favoreceu a inúmeras mudanças para a sociedade, como a 

possibilidade de comunicação e sociabilização por meio de ferramentas de comunicação 

e informação mediada por computadores, criam-se novas formas de conversação, novas 

formas de identificação e de construção da aprendizagem.  Com os recursos tecnológicos 

se formam as redes sociais virtuais que permitem a construção do processo de 

comunicação intenso, sem a necessidade de contato físico ou interação ao vivo. O uso 

contínuo e excessivo dessas redes interfere em diversos aspectos do comportamento 

humano, já que os recursos tecnológicos fazem parte do cotidiano do indivíduo. Tais 

mudanças comportamentais podem contribuir para o aumento do estresse e o 

aparecimento de novas síndromes tecnológicas. Este artigo resultante de um estudo de 

caso descritivo com acadêmicos de Direito da Faculdade do Maranhão trata sobre a 

influência, as finalidades das redes sociais e as novas síndromes causadas pelo uso 

excessivo das mídias. Os resultados apontam que os acadêmicos utilizam como principais 

redes sociais, o Instagram e o Facebook, com frequência diária, para acessar informações 

gerais, entretenimentos, relações pessoais, trabalhos e atividades acadêmicos. Acredita-

se que estas pessoas são dependentes das redes por sentirem bem-estar, prazer, alegria 

e ansiedade quando não as utilizam. Portanto, consideram-se dependentes de tais redes 

sociais virtuais.  

Palavras-chave: Redes sociais; Redes sociais virtuais; Síndromes das redes 

sociais; Influência das redes sociais; Mídias sociais. 
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ABSTRACT: The Internet has favored numerous changes for society, such as the 

possibility of communication and socialization through computer-mediated 

communication and information tools, new forms of conversation, new ways of 

identifying and building learning are created. With the technological resources are 

formed virtual social networks that allow the construction of the process of intense 

communication, without the need for physical contact or live interaction. The continuous 

and excessive use of these networks interferes in several aspects of the human behavior, 

since the technological resources are part of the daily life of the individual. Such 

behavioral changes may contribute to the increase of stress and the appearance of new 

technological syndromes. This article resulting from a descriptive case study with law 

scholars of the Faculty of Maranhão deals with the influence, the purposes of social 

networks and the new syndromes caused by the excessive use of the media. The results 

show that academics use daily Instagram and Facebook as main social networks to access 

general information, entertainment, personal relationships, work and academic activities. 

It is believed that these people are dependent on networks when they access the 

networks because they feel well-being, pleasure, joy and anxiety when they do not use 

them. Therefore, they consider themselves dependent on such virtual social networks.  

Keywords: Social networks. Virtual social networks. Syndromes of social 

networks. Influence of social networks. Social media. 

 

1. Introdução  

As redes sociais virtuais são relações compostas por pessoas ou 

organizações conectadas por um computador que compartilham valores e 

objetivos comuns. Uma das fundamentais características na definição das redes é 

a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos 

entre os participantes (RECUERO, 2009a). São canais de grande fluxo de circulação 

de informações, vínculos, valores sociais que vêm se ampliando, delimitando, 

mesclando e eliminando territórios. 

Observa-se que as pessoas que nasceram após as décadas de 1980 a 

1990, denominada “geração internet”, acompanham ativamente as tecnologias e 

seus avanços, usufruindo dos recursos delas derivadas. Ao passo em que as redes 

aproximam pessoas, geram reencontros, criam laços, diminuem distâncias e 

geram referências, permitem estabelecer relações interpessoais e diversas formas 

de comunicação, além de proporcionar o ensino e aprendizagem, dentre outros 

recursos. (RODRIGUES; CUNHA, 2014). 

Com a evolução dos equipamentos de informática e de comunicação, e 

a disseminação dessas redes, o cotidiano dos estudantes vem se transformando 

cada vez mais, já que o uso de computadores, tablet’s e smartphones se faz 
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presente no ambiente acadêmico. Esse uso de tecnologias digitais tem levado à 

maior utilização das redes sociais virtuais. Portanto, para Rodrigues e Cunha 

(2014), é crescente a necessidade de se aproveitar essas características para fins 

pedagógicos, visando manter o indivíduo informado e incentivado, já que as 

redes sociais se constituem como maior meio de compartilhamento de 

informação e conhecimento.  

No entanto, os impactos do uso contínuo destas ferramentas têm sido 

frequente pauta de profissionais da saúde e da educação. Os especialistas alertam 

que a emergência das redes sociais representa um avanço significativo na 

comunicação no mundo contemporâneo e que, se usadas com moderação, estas 

ferramentas podem ser benéficas como meio de comunicação, entretenimento, 

ensino e aprendizagem, mas se usadas com exagero podem causar malefícios em 

potencial, além de desencadearem inúmeras alterações no comportamento 

humano.  

O uso efetivo e constante das redes sociais virtuais é motivo de 

preocupação para muitos especialistas, principalmente entre os jovens usuários. 

Médicos relacionam muitas doenças de transtornos mentais ligando-as 

diretamente ao uso da tecnologia digital (GOMES, GOMES, SILVA, 2016). 

Esta pesquisa visa, portanto, descrever e analisar a percepção dos alunos 

de graduação do curso de Direito da Faculdade do Maranhão sobre a utilização 

de redes sociais virtuais em suas atividades acadêmicas, identificando o perfil do 

público pesquisado quanto ao uso destas no ambiente acadêmico, além de 

investigar a percepção dos alunos sobre a contribuição do seu uso para suas 

atividades acadêmicas e seus pontos positivos e negativos. 

 

2. Embasamento teórico 

2.1 Redes sociais e Redes sociais virtuais 

 

Segundo Recuero e Zago (2009), as redes sociais podem ser subdivididas 

em dois pilares, os atores e as conexões. Os atores podem ser definidos como 

pessoas envolvidas na rede que se analisa e as conexões são os laços sociais 

formados através da interação social entre os atores. 

Segundo Nanni e Cañete (2010), as redes sociais procuram atuar como 

formas de fortalecer círculos de amizade, conhecer pessoas de diferentes culturas, 

trocar experiências e compartilhar ideias. Há de se ressaltar também que as redes, 

por serem fenômenos coletivos, visam ao relacionamento de grupos, pessoas, 
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comunidades e até mesmo nas organizações, o que possibilita os mais diversos 

tipos de relações de amizade, trabalho, estudo, dentre outros. 

As redes sociais virtuais, para Recuero (2009b), são as relações entre os 

indivíduos mediadas por computadores, ou seja, o computador é o veículo para 

a comunicação. Estas objetivam as interações sociais com o intuito de conectar 

os usuários, permitindo sua comunicação e estreitando laços sociais. 

Já para Leite (2014), as redes sociais virtuais, também chamadas de 

estruturas sociais virtuais, são compostas por um ou vários tipos de valores que 

partilham valores e objetivos comuns na Internet. As redes sociais formadas e 

desenvolvidas na Internet são efetivadas por meio dos ciberespaços criados a 

partir das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) e dos diversos 

recursos disponíveis. Entre os principais setores envolvidos nesse tipo de rede 

estão a economia e os negócios de diferentes naturezas, a educação e os sistemas 

de ensino.  

No Brasil há um crescimento elevado de pessoas nas redes sociais. O 

brasileiro, em média, fica mais de 5 horas por dia conectado à Internet. As redes 

sociais mais usadas pelos brasileiros são: 

• Facebook: a rede social mais acessada e utilizada no mundo todo. No Brasil 

há mais de 129 milhões de usuários ativos. Esta rede serve para gerar 

negócios, conhecer pessoas, relacionar-se com amigos e família, informar-

se, dentre outros.  

• WhatsApp: é a rede social de mensagens instantâneas mais popular entre 

os brasileiros. Praticamente todas as pessoas que têm um smartphone 

também o tem instalado;  

•  Youtube: é a principal rede social de vídeos online da atualidade, com mais 

de 1 bilhão de usuários ativos e mais de 1 bilhão de horas de vídeos 

visualizados diariamente; 

•  Instagram: é uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos entre 

usuários, com a possibilidade de aplicação de filtros e outras edições;  

• LinkedIn: a maior rede social voltada para profissionais; 

• Twitter: criado em 2006, atingiu seu auge em meados de 2009. Hoje está 

em declínio, mas ainda há públicos. É uma rede social que possibilita aos 

usuários a troca de atualizações pessoais através de textos; 

•  Facebook Messenger: é a ferramenta de mensagens instantâneas do 

Facebook, incorporada a este em 2011 e separada da plataforma em 2016.  
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• Pinterest: é uma rede social de fotos que traz o conceito de “mural de 

referências”. Nele se criam pastas para guardar suas inspirações e também 

pode fazer upload de imagens assim como colocar links para URL’s 

externas (CUSTÓ, 2019).  

Há diversos tipos de redes sociais virtuais e continuam a crescer em todo 

mundo, permitindo aos seus usuários inúmeras possibilidades de atrativos e 

funções. 

As redes sociais virtuais, individuais, personalizadas, institucionais e 

grupais permitem e ampliam a aprendizagem por meios de diferentes formas de 

envolvimentos, interação e compartilhamento de saberes, atividades e produção 

com seus pares, com diferentes níveis de orientação e mediação docente. Enfim, 

a combinação de tantos ambientes e possiblidades de troca, colaboração e 

compartilhamento entre pessoas com habilidades diferenciadas e objetivos 

comuns possibilitam novas oportunidades de percepção, fazer descobertas, 

produzir conhecimento e tantas outras possibilidades. (MORAN, 2018). 

 

2.2 As redes sociais virtuais no ambiente acadêmico 

 

As novas tecnologias digitais são utilizadas cada vez mais nas diversas 

atividades no ambiente acadêmico. Sabe-se que a rapidez das inovações 

tecnológicas nem sempre corresponde à “capacitação dos professores para a sua 

utilização, o que muitas vezes resulta na utilização inadequada ou na falta de uso 

dos recursos tecnológicos disponíveis” (CRUZ; CARVALHO, 2007, p. 244). 

O uso das redes sociais virtuais para fins educacionais exige mudança no 

processo de ensino-aprendizagem. É uma mudança de paradigmas, mas não total 

ruptura com práticas pedagógicas já existentes, pois é uma maneira de 

complementá-las através do uso de novos ambientes virtuais emergentes de 

aprendizagem (WERHMULLER; SILVEIRA, 2012). Ainda em relação ao ambiente 

acadêmico, Garcia et al. (2011) defendem que as redes sociais virtuais romperam 

os limites das comunidades físicas, ampliaram as formas de comunicação entre 

as pessoas, mas o desafio maior é permanente: o conteúdo. 

De acordo com Limão et al. (2013), no ambiente acadêmico, as redes 

sociais virtuais atuam de forma a facilitar e dinamizar a informação presente nesse 

ambiente, promovendo a comunicação entre os personagens envolvidos nesse 

contexto. Essa ideia vai a partir da complementação do método tradicional, 

permitindo ao aluno a construção do seu próprio saber em colaboração com seus 
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pares e professores (MINHOTO; MEIRINHOS, 2011). A inserção das tecnologias 

digitais e suas diversas ferramentas passaram a contribuir e a simplificar as 

atividades de ensino e aprendizagem, tornando mais fácil o acesso e a 

disseminação de informação, além de permitir a estruturação e organização do 

conhecimento.  

 

2.2 Síndromes causadas pelo uso excessivo das redes sociais virtuais 

 

As redes sociais aproximam pessoas, geram reencontros, criam laços, 

diminuem distâncias e geram referências, além disso, permitem o ensino e 

aprendizagem e tudo isso têm seus impactos positivos e negativos.  

Pesquisadores também estão atentos aos diversos fenômenos gerados 

pelo uso das redes sociais e alertam para os riscos quanto ao uso excessivo das 

redes sociais. Não se deve confundir o mundo real do virtual, no qual traz, às 

vezes, a percepção de “mundo perfeito”. Algumas pessoas tentem a buscar 

refúgio na Internet como canal alternativo de convívio social, principalmente 

quando são incapazes de criar relações no mundo real.   

O estudo apresentado em 2012 pela universidade americana de Utah 

Valley acerca dos impactos do uso do Facebook na percepção dos indivíduos 

sobre a vida alheia concluiu que, para os indivíduos que usam Facebook há muito 

tempo, conseguem lembrar-se de mensagens positivas e imagens felizes 

postadas na rede, dando aos usuários a impressão de que os outros indivíduos 

são mais felizes. (FÃS DA PSICANÁLISE, 2017). 

Quanto aos efeitos menos positivos desencadeados pelas ferramentas, 

pesquisadores da universidade alemã de Humboldt, no ano de 2013, em Berlim, 

elegeram o Instagram como a rede social com maior potencial nocivo aos seus 

usuários. Esta característica se deve a uma tendência recorrente desta rede de 

forjar uma vida “perfeita”. As fotos expressam detalhes explícitos e implícitos de 

como ser uma pessoa feliz, rica e bem-sucedida, o que pode provocar a 

comparação social imediata e desencadear sentimentos de inferioridade, inveja e 

ressentimento (FÃS DA PSICANÁLISE, 2017). 

De acordo com Elhai (2016, p. 245), em seu estudo citado por 

Moromizato et al (2017, p. 01), este aponta que em muitos casos se percebe o 

uso excessivo da internet, que consiste no gasto de tempo exagerado, de forma 

descontrolada e consumindo o tempo necessário para outras atividades do 

indivíduo.  

https://espiralinterativa.com/estudo-afirma-que-instagram-e-a-rede-social-que-mais-causa-depressao/
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As novas tecnologias são muitos importantes e contribuem para o 

crescimento e desenvolvimento da sociedade, porém, o uso excessivo da 

internet pode levar a diversos problemas como mau gerenciamento do tempo, 

prejuízos físico-psicológicos e conflitos nas atividades diárias ou nos 

relacionamentos com amigos e familiares. Ao usar o tempo do estudo ou do sono 

para ficar conectado, o estudante se torna suscetível a mudanças de humor e a 

vários transtornos mentais (ELHAI, 2016, p. 245). 

Isso remete a várias complicações de ordem psicológica, pessoal e 

social, do isolamento do mundo real à dependência do virtual. Alerta-se sobre a 

dependência ao mundo virtual, pois o uso contínuo do computador pode 

estimular e até corroborar com transtornos de ansiedade; transtornos obsessivo-

compulsivos; distúrbios de comportamentos ou condutas antissociais; depressão 

e até suicídio (EVELYN; ESTEFENON, 2011, p. 47).  

Além desses transtornos, Dashevsky (2013), em seu estudo, destaca 

oito doenças ligadas ao uso das tecnologias digitais: Síndrome do toque 

fantasma, onde o cérebro faz com que o indivíduo pense que seu celular está 

vibrando no seu bolso ou bolsa; a nomophobia, que é o aumento definido da 

ansiedade que determinadas pessoas sentem quando são afastadas de seus 

celulares; Náusea Digital (Cybersickness) - é a desorientação e vertigem que 

algumas pessoas sentem quando interagem com determinados ambientes 

digitais; depressão de Facebook, causada por influências mútuas sociais ou a falta 

do Facebook; transtorno de dependência da Internet, que é a ambição constante 

e não benéfica de acessar a Internet; Vício de jogos online é uma necessidade 

não saudável de acessar jogos multiplayer online. e a Cibercondria ou 

hipocondria digital, que é a tendência de acreditar que tem doenças sobre as 

quais leu on line; O efeito Google, é a tendência do cérebro humano de reter 

menos informação porque ele sabe que as respostas estão ao alcance de alguns 

cliques. 

Portanto, a apresentação dessas doenças reflete na sociedade digital 

como um descontrole de seu uso, não que ela em si seja o problema, mas de 

quem está usando, ou melhor, como está usando as tecnologias digitais. É 

preocupante o resultado negativo que essas doenças podem causar na vida dos 

adolescentes e a dimensão que está alcançando na sociedade atualmente 

(GOMES, GOMES, SILVA, 2016). 

 

3 Metodologia  
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A pesquisa utilizou abordagem quantitativa e, quanto aos objetivos, 

descritiva. Para Gil (2015), a pesquisa descritiva envolve a realização de 

questionários com pessoas que viveram experiências práticas e análise de 

exemplos que permitem a compreensão dos fatos. Portanto, fez-se a pesquisa 

com objetivos descritivos por meio da qual se buscou identificar a percepção de 

alunos sobre a utilização das redes sociais virtuais e a influência no 

comportamento dos acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade do Maranhão 

em São Luís - MA. 

Quanto aos meios, se caracteriza como estudo de caso. Segundo Yin 

(2015), um estudo de caso é uma verificação minuciosa que investiga um 

fenômeno atual dentro do contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes e em que múltiplas fontes 

de evidências são utilizadas. O caso estudado foi o do curso de graduação em 

Direito da Faculdade do Maranhão. 

De acordo com Yin (2015), os sujeitos de pesquisa são aqueles que 

participam ativamente da pesquisa, ou seja, aqueles que respondem as questões 

participam dos processos e fornecem informações relacionadas ao tema da 

pesquisa. Em relação aos sujeitos, foram pesquisados 69 alunos do 9º período do 

curso de Direito que possuem perfis de comunicação em redes sociais virtuais 

que deveriam utilizar redes sociais virtuais com finalidade acadêmica. Para a 

coleta de dados foram utilizados questionários com 11 perguntas fechadas que, 

de acordo com Yin (2015), constituem fontes de informações para o estudo de 

caso, não tendenciosa. 

 

4. Análise e discussão dos dados 

4.1 Perfil do pesquisados 

Na pesquisa foram levantados dados que permitiram caracterizar o perfil 

dos acadêmicos em relação ao sexo, faixa etária, rede(s) social(is) preferida(s), 

tempo de uso semanal e diário.   

A maioria dos questionados é do sexo masculino, representando 52,2%, 

enquanto o percentual do sexo feminino seria de 47,8%. Já em relação à faixa 

etária dos pesquisados nota-se que a maioria dos acadêmicos entrevistados 

possui entre 23 a 28 anos (33,33%), em seguida cerca de 20,3% possui idade 

jovem entre 18 a 22 anos. Outros 17,4% com idade jovem de 29 a 33. Também 
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17,4% adultos, acima de 40 anos. Somente 11,6% dos entrevistados possuem 

idade adulta entre 34 e 38 anos. 

As principais redes sociais virtuais utilizadas foram: Instagram, Facebook, 

LinkedIn, SnapChat, Twitter. A pesquisa aponta ainda que o Instagram é a rede 

social mais utilizada pelos acadêmicos (68,1%); em segundo lugar se tem o 

Facebook, (24,6%); e, em seguida, os percentuais são distribuídos entre as redes 

LinkedIn, Twitter, SnapChat. Os resultados apontam que a maioria utiliza redes 

sociais com frequência (78,3%) de 5 (cinco) ou mais dias na semana, com média 

de uso diário de até 2 (duas) horas a mais. Já outros (14,5%) utilizam entre 3 (três) 

a 4 (quatro) dias na semana com frequência até 5 (cinco) horas diárias. 

 

4.2 Finalidades e os efeitos do uso das redes sociais virtuais 

 

Sabe-se que as redes sociais virtuais são utilizadas para diferentes 

finalidades e seus efeitos são diferenciados para cada indivíduo. Sobre as 

finalidades e os efeitos do uso das redes sociais pelos acadêmicos os resultados 

da pesquisa são os seguintes: 

Nota-se no gráfico 1 que a maioria utiliza as redes sociais virtuais para 

benefícios de comunicação e troca de informações em gerais(65,2%); em 

segundo lugar para entretenimento (52,2%); em terceiro lugar para relações 

pessoais, seguido por relações de trabalho. Somente 34,8% para atividades 

acadêmicas.  

O resultado da pesquisa está em consonância com estudo de 

Moromizato et al (2017), no qual aponta que o acesso à informação e 

comunicação, de forma geral, foi o principal benefício atrelado ao uso das redes 

sociais, seguido da facilidade de comunicação e conhecer novas pessoas. Além 

desses, vários benefícios secundários foram apontados como associados ao uso 

da internet como, por exemplo, relacionados ao estudo/trabalho, à maior 

sociabilidade, a criar e manter contatos, a acesso à cultura e à autoestima elevada. 

 

Gráfico 1- Finalidade do uso das redes sociais virtuais 
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Questionados sobre se as redes sociais alteram de forma positiva ou 

negativa o comportamento dos acadêmicos, revelaram que a redes sociais 

alteram de forma positiva, de forma a apresentar tais sintomas: bem-estar 

(47,8%), prazer (21,75%) e alegria (18,85), dentre outros (veja quadro 2):  

 

Gráfico 2 – Efeitos positivos do uso das redes sociais 

 
Quando não usam as redes sociais, poucos sentem efeitos negativos 

como ansiedade (21,75%); alguns disseram que ficam indiferentes (15,9%), não 

apresentam nenhum dos sintomas apontados. Observa-se que os dados são 

inexpressivos sobre os outros tipos de transtornos apresentados pelos 

acadêmicos tais como: como ansiedade, depressão, irritabilidade, agressividade, 

angústia, medo, insônia.  

 

Gráfico 3 – Efeitos negativos do uso das redes sociais 



 
 

 
930 

 
Porém, quando questionados sobre a percepção em relação à 

dependência do uso, 58% revelaram que têm dependência de redes sociais; já 

outros 20,3% não têm dependência e 21,7% acredita que não tenha.  

Rich (2013) aponta que quando tentarmos entender como as mídias e 

como os usuários são afetados, precisamos repensar a natureza no modo como 

os jovens estão usando-as, quais as mídias e os mecanismos pelos quais elas 

influenciam na saúde, educação e relações. Ressalta-se ainda que os efeitos 

positivos, dentro do contexto de aprendizagem, quando utilizadas de maneira 

correta, podem trazer agilidade e praticidade nos diversos tipos de comunicação 

e nas pesquisas gerais. 

 

5. Conclusões 

 

As redes sociais são compostas por vários tipos de valores que 

compartilham objetivos comuns na Internet. Estas podem contribuir para a 

mobilização dos saberes, ao reconhecimento das diferentes identidades e à 

articulação dos pensamentos que compõem a coletividade.   

Deve-se fazer uso dessas redes sociais nas organizações, nas escolas e no 

ambiente acadêmico, podendo funcionar como agentes capazes de contribuir 

para o aprofundamento das relações e discussões temáticas, auxiliando no 

aprofundamento dos temas, na síntese de ideias, no levantamento de aspectos 

significativos, secundários e na análise crítica dos dados. As tecnologias digitais 

facilitam a aprendizagem colaborativa, entre pares próximos e distantes.  

No entanto, há alguns conflitos que a sociedade pode enfrentar na 

utilização das redes sociais como a mudança do papel descentralizador que o 
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professor deverá ocupar. Isso requer uma mudança de paradigmas de poder, pois, 

se antes o professor tinha um controle maior sobre os saberes que circulavam na 

sala de aula, com esta nova possibilidade, perde o controle deste espaço.  

Outra questão a ser discutida é o uso excessivo das redes sociais virtuais 

que pode levar ao isolamento real e trazer diversos transtornos de 

comportamento. 

Quanto aos objetivos propostos na pesquisa sobre a finalidade do uso 

das redes sociais, são utilizadas, principalmente, para comunicações, troca de 

informações, entretenimento, relações pessoais e de trabalho. 

Apontam-se os seus efeitos positivos, permitindo sensação de bem estar, 

prazer e alegria. Porém ressalta-se seu lado positivo quando as redes usadas com 

moderação. Quanto ao desenvolvimento de transtorno de comportamento, 

alguns se apresentam ansiosos quando não as utilizam e acreditam que são 

dependentes das redes sociais virtuais. 

Conclui-se que em relação ao uso das redes sociais virtuais para fins 

acadêmicos ainda não é tão expressivo e exige uma forte mudança no processo 

de ensino-aprendizagem. Estas devem ser inseridas como uma ferramenta de 

comunicação e disseminação de informações entre os personagens envolvidos. 
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REFLEXÕES ACERCA DA UTILIZAÇÃO DE WIKI EM UMA AÇÃO 

EDUCATIVA NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Katia Dias Ferreira Ribeiro194 

katia.ribeiro@ifma.edu.br 

 

Resumo: Objetiva-se nesse texto, apresentar reflexões acerca do processo de construção 

de textos coletivos utilizando wiki. As construções teóricas e empíricas revelam as 

potencialidades das Tecnologias de Informação e Comunicação, e em específico aqui do 

wiki, no processo ensino e aprendizagem. O trabalho com o wiki se deu em uma atividade 

de Estudo de Caso envolvendo uma questão controversa desenvolvida com estudantes 

de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática de uma universidade pública. A 

experiência pedagógica foi vivenciada na análise de questões relacionadas à construção 

e funcionamento de uma usina hidrelétrica, lançando-se mão de um caso construído a 

partir de reportagens sobre a mortandade de peixes ocorrida no processo de abertura 

das comportas da usina. Todo o trabalho foi desenvolvido tendo como orientadores os 

princípios da metodologia participativa. Ao final do processo, os estudantes construíram 

um texto coletivo utilizando o wiki de forma a apresentar a sistematização das ideias, 

uma possível solução do caso e/ou fazer encaminhamentos de ações sociopolíticas. 

Considera-se a ferramenta útil para o processo de ensino e aprendizagem, contudo é 

necessário interpretar e transpor alguns desafios relacionados ao incentivo da leitura e 

escrita, à habitualização com o espaço de construção do texto, ao exercício do diálogo e 

negociação de ideias e delinear a função do professor na mediação da construção do 

conhecimento. 

Palavras-chave: TIC, wiki, formação de professores, metodologia participativa, estudo 

de caso. 

 

Abstract: Objective in the text, to present reflections on the process of construction of 

collective texts as wiki. The theoretical and empirical constructions reveal themselves as 

potentialities of information and communication technologies, and specifically in the 

wiki, in the process of teaching and learning. The work with the wiki took place in a case 

study activity of a discipline of eminent controversies of degree in Natural Sciences and 

Mathematics of a public university. The pedagogical experience was experienced in the 

analysis of tasks related to the construction and operation of a hydroelectric plant, using 

a process on the construction of a complaint about the mortality of a process that 

occurred in the process of opening the floodgates of the plant. All the work was 
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developed with guiding principles of methodologie participative. The last one, the 

process of constructing a collective text, was used the wiki in order to present a 

systematization of ideas, a solution to the case and / or a path to sociopolitical actions. 

It is considered a useful tool for the teaching and learning process, although it is 

necessary to interpret and transmit another challenge related to the reading and writing 

exercise, the habitualization with space for text construction, the exercise of dialogue and 

the negotiation of ideas and to delineate a role of the teacher in mediating the 

construction of knowledge. 

 

Keywords: ICT, wiki, teacher education, methodologie participative, case study 

 

INTRODUÇÃO 

 As construções teóricas e empíricas revelam as potencialidades das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e em específico a utilização do 

wiki no processo educacional em todos os níveis de escolaridade.  

Leite (2015) apresenta o wiki como um software colaborativo que permite 

a edição coletiva dos documentos de maneira simples e não exige dos 

participantes conhecimento avançado para interagir. Continua afirmando que:  

 
o wiki é uma informação e suporte web que pode ser criada por diversas 

pessoas que interatuam (de forma presencial ou à distância) 

construindo, modificando e apagando informações para criar um 

documento informativo em equipe, ampliando o conteúdo, 

acrescentando um valor e qualidade, e – devido a esse intervenção 

colaborativa – acrescentando rigorosamente ao tema que se 

desenvolve (LEITE, 2015, p. 259). 

 

 Moran (2013) defende as tecnologias digitais, sejam elas as mais 

organizadas tais como o Moodle ou as mais abertas e fáceis como podcasts, 

blogs e wikis, apontando, entre outros fatores, por facilitarem a pesquisa, a 

comunicação e a divulgação em redes. Além disso os estudantes podem ser os 

protagonistas de seus processos de aprendizagem e facilitando a aprendizagem 

horizontal. É possível e profícuo trabalhar com as tecnologias digitais tendo como 

base os princípios de participação, compartilhamento, colaboração e cooperação 

(ARAÚJO, 2017) já tão considerados importantes no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 Apesar das perspectivas de intervenção positiva no processo de ensino e 

aprendizagem, há desafios a serem enfrentados e superados. Nesse sentido nesse 
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texto apresenta-se reflexões acerca do processo de produção de um texto 

coletivo utilizando WIKI por estudantes de Licenciatura em Ciências Naturais e 

Matemática de uma universidade pública ao apresentarem a solução de um 

estudo de caso de uma problemática real do contexto dos envolvidos. 

 

O CONTEXTO DA UTILIZAÇÃO DA WIKI 

Na componente curricular Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio 

Ambiente, ministrada pela autora e oferecida no segundo semestre de 2018, foi 

proposto aos estudantes, professores em formação inicial em Licenciatura em 

Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 

um Estudo de Caso intitulado “Terror no Rio Teles Pires”. O citado curso forma 

professores de Física, Matemática e Química 

O método de Estudo de Caso é uma variante do método Aprendizado 

Baseado em Problemas e oportuniza aos estudantes direcionar sua aprendizagem 

e investigar aspectos sociocientÍficos, presentes em situações reais ou simuladas 

a partir da realidade. Esse tipo de trabalho favorece o desenvolvimento do 

espírito crítico, a habilidade de resolução de problemas e a aprendizagem de 

conceitos (SÁ; QUEIROZ, 2010). Sobretudo enfatiza o aprendizado centrado no 

aluno e, dependendo da forma de condução de análise, permite, além da 

participação, o compartilhamento, a colaboração e a cooperação entre as 

pessoas, características das metodologias participativas (ARAÚJO, 2017). Na 

ocasião do oferecimento da disciplina, foi anunciado na mídia a mortandade de 

uma grande quantidade de peixes abaixo da barragem da Usina Hidrelétrica de 

Sinop (UHS), município situado no norte do estado do Mato Grosso. As mortes 

começaram a ser registradas um dia após a abertura das comportas e 

provavelmente ocorreu devido ao modo como foram abertas. Esse fato real foi 

utilizado para a construção do caso. 

A implantação e funcionamento de uma hidrelétrica abarca conflitos e 

controvérsias inerentes a esse empreendimento e outros tantos que são frutos 

das características do local e de sua população. A abertura das comportas da UHS 

e a mortandade de uma grande quantidade de peixes é um elemento que 

abastece as discussões em torno da questão a qual pode ser analisada sob vários 

aspectos tais como científicos, tecnológicos, ambientais, políticos, econômicos e 

éticos. 

O processo de análise do caso se deu em várias etapas de atividades em 

grandes e pequenos grupos sendo que nesses, obrigatoriamente, a formação se 
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dava com a presença de pelo menos um estudante de cada habilitação. No final 

do processo de análise, os alunos deveriam elaborar um texto coletivo utilizando 

wiki propondo solução ao caso ou estabelecendo encaminhamentos para que se 

pudesse encontrar uma solução. 

Devido à formatação do espaço utilizado, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), em que os estudantes da disciplina estavam agrupados por 

habilitação, não foi possível nesse momento final ter estudantes de habilitações 

diferentes em um mesmo grupo. Porém, devido à característica interdisciplinar 

do curso e as formas como as atividades anteriores ocorreram, apostou-se em 

uma construção que ultrapassasse os limites disciplinares. 

 

REFLEXÕES ACERCA DA UTILIZAÇÃO DA WIKI 

 As construções teóricas e empíricas revelam as potencialidades das TIC e 

em específico da utilização do wiki. Nesse trabalho traz um contexto interessante 

de análise de uma questão controversa com professores de em formação inicial, 

cuja a sistematização das ideias construídas nas diversas atividades se dá por 

meio da elaboração de um texto coletivo.  

 Os alunos foram orientados quanto ao uso do espaço e acompanhados 

pela professora da disciplina na realização das atividades. Isso possibilitou uma 

análise dos textos construídos e das ações, o que é destacado aqui. Essa análise 

permitiu a identificação de alguns desafios que ao serem interpretados podem 

auxiliar na melhor condução de ações educativas utilizando o Wiki 

I) Cultivar o hábito de ler e escrever: o aprender é um processo reconstrutivo 

que utiliza de ferramentas culturais tais como a leitura e a escrita. A apropriação 

dos discursos da Ciência se dá por operações com o uso da linguagem, dessa 

forma, é importante construir o hábito de leitura e escrita sobre Ciências para ir 

se complexificando os conhecimentos. Como esse movimento se mostrou 

deficiente, os textos não foram escritos com a riqueza que se esperava. 

II) Estabelecimento de diálogo e negociação de ideias: esperava-se, já que o 

tema analisado é controverso, o estabelecimento de diálogo a partir e para a 

leitura de mundo. Assumindo toda a diversidade possível na estruturação de 

grupos de pessoas com conhecimentos e experiências diversas, isso levaria a uma 

necessária negociação de ideias. Essas características apareceram timidamente. 

III) Habitualização com o espaço de produção do texto: tem-se que a 

compreensão do ambiente de construção de wiki como um desafio, contudo, 

antes disso, encontra-se a problemática da falta de conhecimento e domínio das 
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tecnologias por parte de estudantes e professores. Esse fato sinaliza tanto para 

uma mudança curricular a fim de incluir novas tecnologias na formação 

acadêmica para serem usadas de modo crítico o inclui o conhecimento de modo 

de operação e suas limitações, quanto também a estruturação de processos de 

aprendizagem de novos conhecimentos para a docência para os profissionais no 

exercício de suas funções didáticos-pedagógicas. 

IV) Compreensão do papel do professor: a elaboração do texto no wiki oferece 

uma série de oportunidades comunicativas e as relações estabelecidas definem 

os papéis de professor e alunos. O professor a todo instante deve utilizar de 

estratégias para aproximar o aluno do objeto de conhecimento e ajudar o aluno 

a compreender, a dar sentido ao que está fazendo. Além disso, no planejamento 

das ações o professor deve levar em consideração fazer proposta que estão ao 

alcance dos alunos para que se sintam incentivados e percebam que são capazes 

de aprender. É relevante também dar importância às contribuições dos alunos 

durante todo o processo, exigindo um acompanhamento mais sistemático e 

intervencionista, para isso é processo construir canais de comunicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante das potencialidades da utilização da Wiki e da característica da 

atividade, uma discussão de um tema controverso, propôs-se a professores em 

formação inicial a construção de um texto coletivo. Reafirma-se com o 

desenvolvimento das atividades a importância da utilização do wiki na educação 

e considera-se a ferramenta útil para o processo de ensino e aprendizagem, 

contudo é necessário interpretar e transpor alguns desafios relacionados ao 

incentivo da leitura e escrita, à habitualização com o espaço de construção do 

texto, ao exercício do diálogo e negociação de ideias e ao entendimento da 

função do professor na mediação da construção do conhecimento. 
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REPOSITÓRIOS DIGITAIS E DADOS ABERTOS DE PESQUISA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A SOCIEDADE ACADÊMICA 
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RESUMO: Apresenta a comunicação em ambiente digital e o uso de sistemas 

deinformação para o meio acadêmico. Destaca a importância da ciência aberta e dos 

dados abertos para a disseminação das informações como propulsora da construção 

do conhecimento. Enfatiza sobre o papel dos repositórios digitais e sua contribuição 

para a comunidade acadêmica científica. Explana sobre o sistema VIVOWEB e sua 

contribuição para a divulgação de dados sobre a produção tecnocientífica na Internet. 

O procedimento metodológico consiste em pesquisa bibliográfica, em meio eletrônico, 

com captação de artigos em repositórios digitais nacionais. Abrange autores que 

centram suas pesquisas em sistemas de informações em ambientes digitais, como 

Sayão e Sales (1994), Weitzel (2006) e Sayão (2010). O recorte deste estudo consiste 

em pesquisa sobre os repositórios digitais de universidades brasileiras, ilustrando 

como exemplos a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade de São Paulo. 

Relata sobre os sistemas de informações digitais e como eles possibilitam o acesso à 

informação. Explica como objetivos específicos em descrever sobre o impacto do 

acesso e uso das informações nos ambientes digitais para a comunidade técnico-

científica,apresentar a importância da ciência aberta e dados abertos para a 

consecução dos repositórios digitais, e relatar sobre o caso da VIVOWEB como 

ambiente digital disseminador deinformações. 

 

Palavras-chave: Ciência aberta; Dados abertos; Repositórios Digitais; VIVOWEB; 

Educação. 

 

ABSTRACT: It presents the communication in a digital environment and the use of 

information systems for the academic environment. It highlights the importance of open 

science and open data for the dissemination of information as a propeller of knowledge 
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construction. Emphasizes the role of digital repositories and their contribution to the 

scientific academic community. Explain about the VIVOWEB system and its contribution 

to the dissemination of data on technoscientific production on the Internet. The 

methodological procedure consists of bibliographical research, in electronic medium, 

with capture of articles in national digital repositories. It covers authors who focus their 

research on information systems in digital environments, such as Sayão and Sales (1994), 

Weitzel (2006) and Sayão (2010). The focus of this study is the research on the digital 

repositories of Brazilian universities, illustrating the Federal University of Maranhão and 

the University of São Paulo. It reports on digital information systems and how they 

enable access to information. Explains as specific objectives to describe the impact of 

access and use of information in digital environments for the technical-scientific 

community, to present the importance of open science and open data for the 

achievement of digital repositories, and to report on the case of VIVOWEB as an 

environment digital dissemination of information. 

 

Keywords: Open Science; Data open; Digital repositories; VIVOWEB; Education. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo dos tempos, a humanidade sempre foi em busca de maneiras de 

se comunicar e transmitir o conhecimento aos seus semelhantes. Isso se deu 

primeiramente com a fala, perpassando pelos desenhos rupestres até chegar a 

escrita. 

A sociedade passou por diversas mudanças, principalmente após a 

Revolução Industrial, que possibilitou uma velocidade na produção, veiculação e 

consumo das informações, tomando a forma de sociedade da informação. 

O termo sociedade da informação enfatiza o papel da 

informação na sociedade. Mas afirmo que informação, em seu 

sentido mais amplo, por exemplo, como comunicação de 

conhecimentos, foi cruciala todas as sociedades [...]. (CASTELLS, 

1999, p. 46). 

Para conceber a ideia de uma sociedade da informação faz-se necessário 

refletir no amplo e diverso ambiente em que os indivíduos estão imersos, pois a 

comunicação circula rápida e de forma livre, no segmento social na qual a 

mensagem é produzida e recebida. E, 

Para que a Sociedade da Informação ocorra é necessário que a 

sociedade, através de suas instituições e comunidades, se 

envolvam no processo de sua absorção e disseminação. Cabe às 
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instituições um papel social importante, o de fazer chegar aos 

indivíduos a sociedade da informação. [...] (ALLEN e RETZLAFF, 

1998 apud TARAPANOFF, 1999, p. 31). 

São utilizados como embasamento teórico Sayão e Sales (1994), Weitzel 

(2006) e Sayão (2010). O universo da pesquisa consiste em explanar sobre os 

sistemas de informação em ambiente digital. A amostra consiste em estudo 

sobre os repositórios digitais de universidades brasileiras, como Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) e Universidade de São Paulo (USP). 

Diante disso, o problema da pesquisa consiste no seguinte 

questionamento:de forma os sistemas de informações digitais contribuem para 

o acesso e uso do conhecimento produzido? 

Dessa forma, o objetivo geral consiste analisar os aspectos gerais de 

como os sistemas de informações digitais contribuem para o acesso a 

informação no meio acadêmico, para a produção científica. Aponta como 

objetivos específicos descrever sobre o impacto do acesso e uso das 

informações nos ambientes digitais para a comunidade técnico-científica, 

apresentar a importância da ciência aberta e dados abertos para a consecução 

dos repositórios digitais e relatar sobre o caso da VIVOWEB como ambiente 

digital disseminador de informações. 

O trabalho inicia-se como tópico intitulado “Dados abertos a pesquisa”, 

em que analisa-se a importância da disponibilização e transparência dos dados 

voltado a pesquisa acadêmica. Em seguida, destaca-se a “Ciência Aberta” para 

relacionar-se com os dados abertos. Na seção “Repositórios digitais”, relata-se o 

papel dos repositórios para o ambiente acadêmico e ilustram-se dois 

repositórios: Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Universidade de São 

Paulo(USP). 

Nos resultados observa-se que a principal estratégia para um bom 

funcionamento é a organização e tornar acessível todas as pesquisas a todo e 

qualquer público. E os dados abertos a pesquisa e os repositórios digitais são 

fundamentais nesse contexto. Acredita-se que a discussão em torno dos 

repositórios digitais e os dados abertos a pesquisa fazem-se fundamental para 

a sociedade acadêmica, principalmente, bem como a sociedade em geral. 

Observou-se que osrepositórios digitais estão em evidência para a 

disponibilização de trabalhos de autores de instituições, como a UFMA e USP. Os 

dados abertos à pesquisa, por sua vez,visam transparecer os dados para 

recuperaçãoe, para que dessa forma haja um maior número de acesso as 

pesquisas. 
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METODOLOGIA 

O percurso metodológico norteador é a pesquisa bibliográfica, em 

ambiente virtual, com abordagem exploratória, esclarecendo sobre o processo 

informacional no Brasil em ambiente virtual. São utilizados como embasamento 

teórico Sayão e Sales (1994), Weitzel (2006) e Sayão (2010). O universo da 

pesquisa consiste em explanar sobre os sistemas de informação em ambiente 

digital. A amostra consiste em estudo 

sobreosrepositóriosdigitaisdeuniversidadesbrasileiras, como Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) e Universidade de São Paulo (USP) 
 

DADOS ABERTOS DEPESQUISA 

A informação é um aspecto fundamental no cotidiano,visto suas 

peculiaridades e atribuições para com a sociedade. É um direito ter acesso a estas, 

conforme estabelecido na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. As pessoas 

buscam informações dos mais diversos tipos, tais como a informação cientifica. 

Pesquisadores em geral buscam este tipo de informação para aprofundarem e/ou 

descobrirem novas pesquisas de interesse, tanto pessoais, como profissionais. 

Para isso, é necessário que haja meios que disponibilizem e facilitem o acesso a 

essas informações. Nesse contexto, os dados abertos têm como característica 

principal facilitar o acesso a esses dados para aspessoas. 

A política de Dados Abertos (Decreto nº 8777/2016) objetiva possibilitar 

transparência a qualquer cidadão. Neste artigo, destacam-se Dados Abertos 

voltados a pesquisa. Entretanto, faz-se necessário identificar o conceito de Dados 

Abertos, de forma isolada, que está exposto no site do Ministério Transparência 

e Controladoria- Geral da União (2016, não paginado), afirmando que estes “[...] 

são dados que são livremente disponíveis para todos utilizarem e redistribuírem 

como desejarem, sem restrição de licenças, patentes ou mecanismos de 

controle.”. Nesse sentido, infere-se que estes dados são fundamentais para que 

haja uma liberdade de informação ao cidadão, sendo que este possui total acesso 

aos dados de qualquer segmento da sociedade. 

Em relação aos dados abertos de pesquisa, estes 

[...] trazem uma grande contribuição para a Ciência, 

possibilitando indiretamente a geração de novos conhecimentos 

por meio do compartilhamento. Cada vez mais os dados abertos 

de pesquisa estão ganhando destaque e se tornam uma 

realidade dentro do meio acadêmico, devendo haver uma 
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preocupação em questões relativas ao armazenamento, à 

organização, à representação e à recuperação destes dados. 

(CONEGLIAN; SANTAREM SEGUNDO, 2016, p. 61). 

Nesse sentido, observa-se que o papel do Bibliotecário é primordial, 

pois,entre outras funções, este é responsável por organizar e auxiliar na 

recuperação da informação, sendo que neste caso, o bibliotecário é fundamental 

na recuperação de dados. 

Com os dados abertos de pesquisa, gera-se um desenvolvimento para as 

questõescientíficasnomundoacadêmico.Além de ser fundamental por 

disponibilizar esses dados, é importante salientar que esta prática ocasiona um 

maior conhecimento para os pesquisadores. Nesse contexto, Sayão e Sales (2014, 

p. 80) afirmam que “[...] é preciso estender o movimento de livre acesso também 

aos dados científicos, posto que esses recursos constituem uma parte 

imprescindível do estoque de conhecimento acumulado pelo trabalho acadêmico 

e de pesquisa [...]”. E acrescentam relatando que 

Os dados e conjuntos de dados de pesquisas providenciam as 

evidências necessárias para conferir veracidade, autenticidade e 

capacidade de reprodutibilidade ao corpo de conhecimento 

publicado nos periódicos, o que parece ser fundamental para o 

progresso científico. (SAYÃO; SALES, 2014, p. 80). 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), mais notadamente a 

internet, vem possibilitando e fortalecendo a prática de dados abertos a pesquisa. 

Dessa forma, tem-se “[...] a existência de uma quantidade cada vez maior de 

instituições disponibilizando seus dados, tendo a necessidade de ter meios para 

estruturar tais informações para melhorar a recuperação posterior.”. (CONEGLIAN; 

SANTAREM SEGUNDO, 2016, p. 56). 

Diante das questões postas, é possível afirmar o quão importante é tornar 

acessíveis os dados abertos, visto que isso um fator primordial para o avanço da 

ciência. Nesse contexto, é necessário apresentar as ideias de Ciência Aberta, quais 

suas importâncias e atribuições. 

 

CIÊNCIAABERTA 

Pode-se entender por Ciência Aberta como um acesso livre do cidadão aos 

ramos da ciência, ou, ainda mais, como ativos ao conhecimento científico. Albagli, 

Clinio, Raychtock (2014) afirmam que o conceito de Ciência aberta é bastante 

diversificado, possuindo diferentes significados. Elas inferem que o sentido dessa 

Ciência varia “desde a disponibilização gratuita dos resultados da pesquisa 
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(acesso aberto), até a valorização e a participação direta de não cientistas e não 

especialistas no fazer ciência, tais como ‘leigos’ e ‘amadores’ (ciência 

cidadã).”.(ALBAGLI;CLINIO; RAYCHTOCK, 2014, p. 435). 

Observa-se, diante disso, o quanto amplo é a Ciência Aberta. Em primeira 

instância, relata-se que o acesso aberto a publicações, gratuitamente. Segundo, 

a participação da Sociedade civil na Ciência, um importante fator para o 

desenvolvimentodestanofuturo.OliveiraeSilva(2016, p.11, grifo do autor) 

destacam que “[...] diferentes nomenclaturas são usadas para o termo ciência 

aberta, tais como: Open Science, e-Science, Open Research, Research Science e 

Data Science” e no artigo publicado por elas – denominado Ciência Aberta: 

dimensões para um novo fazer científico, estas autoras utilizam os termos Ciência 

e Aberta eE-Science. 

Percebe-se que a relação entre dados abertos e ciência aberta está 

relacionado ao acesso livre e gratuito dos recursos informacionais disponíveis na 

internet, com ferramentas de software livre que são fundamentais para abertura 

de dados. Dessa forma, faz-se necessário esse estudo sobre essas duas questões 

que vem sendo cada vez mais recorrente edebatido. 

Albagli, Clinio, Raychtock (2014, p. 436) enfatizam que a Ciência Aberta 

traz grandes produções para a ciência, que, dessa forma, expande suas 

atribuições ao mundo científico: 

Advoga-se que a ciência aberta traz maior produtividade ao 

empreendimento científico, sendo fundamentalmente 

colaborativa e recorrendo ao uso intensivo de recursos 

tecnológicos que permitem colaboração online, à distância, em 

tempo real e, cada vez mais, de modo visível e aberto à ampla 

contribuição. 

Observa-se, nesse contexto, que as Tecnologias de Informação fazem-se 

presentes, contribuindo para mais alternativas de acesso a Ciência. Conforme a 

seguir, percebe-se o quanto tais tecnologias também são fundamentais para os 

Repositórios Digitais. 
 

REPOSITÓRIOSDIGITAIS 

Com advento da internet e sua popularização, nota-se a presença de 

recursos digitais que quebram paredes e aceleram o acesso ao usuário. Nesse 

contexto, os repositórios digitais são realidades de praticamente todas as 

Universidades que propõem a disponibilizar documentos em meio eletrônico. 
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Um repositório digital é uma espécie de biblioteca virtual que abarca uma 

coletânea de documentos de diversos assuntos em formato eletrônico, podendo 

ser acessado por uma infinidade de usuários em todo o mundo. Dessa forma, 

“Um repositório digital é um arquivo digital que reúne uma coleção de 

documentos digitais.”. (WEITZEL, 2006, p. 59). 

A introdução da tecnologia de informação e comunicação no que tange 

aspectos da construção, disseminação e uso da informação foi a responsável 

pela alteração significativa da construção do saber, como também afetou a 

produção do conhecimento em diversos ambientes da sociedade, em especial, 

na comunidade científica. 

A tecnologia disponibilizada facilita a interoperabilidade de dados, bem 

como a transmissão de informações em tempo real, mas por outro lado, a 

confiabilidade desse conteúdo fica a cargo do usuário, que, por vezes, não 

possui um aparato tecnológico de softwares para exercertais comandos.Por 

interoperabilidade entende-se comoum sistema de comunicação de dados, que 

interage de modo transparente com outro sistema, tendo o acesso facilitado 

através dos dados abertos. 

Diante disso, há tipos de repositórios digitais, que podem ser 

institucionais ou temáticos, sendo aplicadas características comuns, mas com 

mecanismos que propiciam a interoperabilidade de dados de forma significativa. 

Assim, 

Os repositórios temáticos e institucionais apresentam algumas 

características comuns: são auto-sustentáveis, baseados 

sobretudo no auto-arquivamento da produção científica (que 

compreende a descrição padronizada dos metadados e o upload 

do arquivo em PDF ou outro formato de texto) e fornecem 

interoperabilidade entre os diferentes sistemas e o acesso livre 

para todos os interessados em pesquisar e baixar arquivos da 

produção científica. Em outras palavras, é possível depositar 

artigos já publicados ou quaisquer outras publicações online em 

repositórios digitais, a fim de possibilitar o acesso aos textos 

completos dos trabalhos já publicados bemcomo os seus dados 

descritivos (metadados) de autoria, título, palavras- chave etc. A 

interoperabilidade é um fator primordial, pois possibilita a busca 

em um só local e a reunião de conteúdos dos diferentes tipos de 

publicações online produzidas por diferentes softwares sem 

conflitos. (WEITZEL, 2006, p. 61, grifo do autor). 
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Pelo fato da internet propiciar mudanças no comportamento 

informacional dos indivíduos, os sistemas de comunicação tiveram que buscar 

meios para adaptar-se a realidade de uma determinada comunidade. Assim, os 

repositórios são ferramentas que auxiliam a comunidade científica para a busca, 

produção, disseminação e compartilhamento de informações, uma vez que, 

possibilitam o acesso e o uso de forma sistemática e livre. Assim, 

Os repositórios temáticos ou institucionais, de um modo geral, 

não substituem as publicações genuínas, tais como teses e 

dissertações, revistas científicas, anais de eventos, etc. Em outras 

palavras, os repositórios digitais não são publicações, são como 

bibliografias especializadas, ou melhor, são serviços de indexação 

e resumo constituídos pelas próprias comunidades científicas. 

Sua função precípua é permitir o acesso organizado e livre às 

publicações e a toda a produção científica. (WEITZEL, 2006, p. 61-

62). 

Para conceber essa ideia de repositório, é incorporado ao depósito legal, 

visando a preservação da informação em ambiente digital, como também o 

alcance de um público amplo e diverso, de forma a temporal e ultrapassando 

fronteiras físicas. Dessa forma, 

Gradativamente, esses depósitos oficiais estão incorporando 

repositórios digitais aos seus sistemas de depósito legal, 

destinados à preservação de longo prazo das publicações 

eletrônicas produzidas dentro das fronteiras nacionais. 

Entretanto, esse modelo tradicional de depósito baseado em 

estados nacionais e fronteiras geográficas, pode ser uma solução 

parcial para os periódicos eletrônicos publicados num país, mas 

pode não ser capaz de garantir a permanência e a segurança das 

publicações científicas internacionais. (SAYÃO, 2010, p. 78). 

Após a popularização da internet no Brasil, nota-se que as Universidades 

adotaramos repositórios digitais, com a finalidade de divulgar as produções 

científicas para os pesquisadores. São as chamadas Bibliotecas Digital de Teses e 

Dissertações que são “[...] integrações de iniciativas brasileiras de publicação 

eletrônica e registro bibliográficos.”. (DIAS; PIRES, 2005, p. 37). 

A seguir, tem-se umas ilustração de alguns desses repositórios, 

apresentados nas Figuras 1 e 2. 
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Figura 1: Repositório da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

 
Fonte: https://repositorio.ufma.br/jspui/ 

 

No repositório da UFMA, observa-se que há aopção de busca facetada. Nesta, são 

ordenadas os autores, assuntos com mais publicações, além da quantidade de 

documentos por período, no item “data depublicação”. 

Figura 2: Repositório da Universidade de São Paulo(USP) 
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Fonte:http://www.producao.usp.br/?locale-attribute=pt_BR 

 

No repositório da USP, é intitulada de Biblioteca Digital da Produção 

Intelectual e também há duas opções. A busca geral e a avançada. Na busca 

avançada, pode- se acessar por Unidades da USP, por data, autores gerais e da 

USP, país de publicação, título, assunto, tipo de produção, tipo de acesso, revistas, 

agências de fomento,idioma. 
 

VIVOWEB 

OVIVOWEB é um software que faz uso de um ambiente conceitual, 

facilitando a conexão entre pesquisa, pesquisador e instituição. Tendo por 

objetivo colaborar com a ciência, dando amplitude para outras áreas do 

conhecimento. 

O projeto VIVOWEB tem origem na Universidade de Cornell em 2003, e foi 

ampliada para outras universidades norte americanas, na Austrália e até na China. 

Para uma efetiva expansão do projeto foi obtido uma espécie de consórcio oficial 

através de promoção de uma bolsa do National Institutesof Health (NIH) para a 

Universidade da Flórida entre os anos de 2009 e 2012. 

A VIVO, por adotar uma postura de uma grande comunidade aberta, 

torna-se então uma tecnologia OPENACCESS (Acesso Aberto), apoiada por uma 

comunidade de membros, colaboradores e desenvolvedores. Esse software de 

código aberto é sem custo, possibilitando assim o acesso a informação de todo 

e qualquer usuário que venha precisar dessas informações. Pode-se então dizer 

que a plataforma condiz como conceito de ciência aberta e dados abertos, 

quando é proposta a acessibilidade atodos. 

Ao desenvolverem essa plataforma, é demonstrado que a sua principal 

meta é reunir toda a gama de informações acadêmicas, dando oportunidade de 

treinamentos, descobertas científicas, descobertas de especialistas, eventos, 

amostragem de todo o registro informacional de docentes e pesquisadores para 

que assim, possibilite informações concisas do mundo acadêmico sem nenhuma 

espécie de manipulação, até porqueesse tipo de tecnologia possibilita acesso ao 

conhecimento científicoatodo o tipo de público, sendo eles pesquisadores, 

amadores da pesquisa ou apenas curiosos no assunto. 

A plataforma VIVO ao reunir todo o trabalho acadêmico de uma 

instituição, é vista comum a amplitude de detalhes da estrutura de uma 

pesquisa, ensino e serviços que são pertinentes para a descoberta de novas 

http://www.producao.usp.br/?locale-attribute=pt_BR
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pesquisas e compartilhamentos de dados. Compreende-se então que a 

plataforma VIVO tem um trabalho gigantesco de um grande repositório digital 

acadêmico. Muito bem organizado e voltado completamente ao 

compartilhamento e aceitação de novos projetos, até porque o software é 

mantido por diversos colaboradores e desenvolvedores que ajudam a alimentar 

a rede. Essa rede hoje está em 140 instituições e mais de 25 países, possibilitando 

uma navegação crescente, gratuita e aberta no campo da ciência, portanto 

acessível a todo e qualquerusuário. 

Com toda certeza exemplificar o VIVOWEB como um software de livre 

acesso e com uma infinidade de trabalhos científicos aberto a todo público e de 

uma forma extremamente organizada, não poderia deixar de citara fantástica 

ideia e vontade de Paul Otlet em ver toda essa documentação e produção 

organizada e segmentada. Em uma perspectiva onde para ele, era importante a 

conservação e disseminação da produção intelectual, com o objetivo de mudar 

o pensamento da humanidade, para que tenhamos um pensamento mais livre e 

assim possamos ajudar uns aos outros. Assim, 

A história de Otlet é, emúltima análise, uma história de ideias, de 

uma crença que se sustenta, apaixonada e resolutamente, na 

importância da vida intelectual, na possibilidade de sua 

transformação por meio de novos tipos de instrumentos e 

máquinas para administrar e comunicar conhecimentos e na 

necessidade de concretizar finalmente uma sociedade mundial 

nova e pacífica. (RAYWARD, 2018, p. 12). 

Tratar de um software hoje é algo natural, mas pensar isso no século 18, 

que era a ideia de Paul Otlet, quando ele tentou implementar e não obteve 

sucesso era algo de muita audácia na época. Todos achavam que era um plano 

absurdo, em que unir todo esse conhecimento em uma só ambiente era de 

extrema soberba eilusório, e que jamais poderia ter esse controle documental. 

Otlet não sabia que mais tarde, essa ideia iria se tornar verdadeira, onde 

atualmente é a própria internet e hoje pode ser melhorada para grandes 

softwares e o conhecimento científico depositado em repositórios digitais. Onde 

juntos eles andam com a tecnologia de dados abertos e ainda trazem uma 

proposta de globalização da informação. Ainda que em alguns países não 

existam essa realidade, mas os sistemas de informação tentam torná-la acessível. 

Tendo a VIVOWEB como exemplo muito forte nessa nova tendência de 

trazerinformaçãocientíficaparadiversospúblicosatendendoaessanovaperspectiva 

da sociedade.Pois, 
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Otlet ressaltava a importância de criar novos tipos de 

documentos como parte desse processo — mapas, tabelas e 

diagramas que correlacionassem, resumissem, ilustrassem e 

simplificassem informações que, de outro modo, seriam 

volumosas e complexas. A ideia era reunir, correlacionar, integrar 

e criar múltiplas representações do conhecimento, que haviam 

sido produzidas e disseminadas aleatoriamente, e que por isso se 

mostravam fragmentadas, dispersas, repetitivas, sujeitas a erros 

e incompletas. Otlet chamava de codificação esse processo de 

representar e reconstituir o conhecimento. Ele acreditava ser essa 

a função mais importante de uma nova espécie de enciclopédia 

que ele estava propondo. (RAYWARD, 2018, p. 15). 

Neste momento, o que podemos ver e desfrutar é de uma infinidade de 

sistemas de informações, no qual com o uso da internet, no Word Wide Web 

(WWW) possa ser trabalhado essa ideia de compartilhamento e troca de saberes, 

que veio para quebrar com toda e qualquer paradigma que antes era imposto no 

conhecimento científico, devido as limitações em tornar acessível era mais 

complexo tornar organizado para todo público e até fazer o processo técnico para 

assim compartilhar essa informação. Rayward percebe que a visão de Otlet é 

muito visionária, pois ele retrata da seguinte forma: Visto que, 

A perene importância de Otlet pode estar em parte em nossa 

percepção de que ele foi uma figura visionária, cujas ideias sobre 

globalização, por um lado, e sobre representação e organização 

do conhecimento, por outro lado, renunciam o mundo digital e 

em rede denossosdias. Não é pequena pretensão à fama que 

Otlet seja agora visto como um dos ‘avós’ da internet e da 

digitalização e da ordem social cambiante sugerida por termos 

como globalização, revolução da informação e sociedade da 

informação. (RAYWARD, 2018, p. 28). 

A plataforma VIVOWEB propõe então um ambiente conceitual, pois as 

pesquisas depositadas ficam abertas para todo e qualquer usuário, 

possibilitando assim uma visualização globalizada dessas informações. Essa rede 

de compartilhamento documental tem com um único objetivo, dar 

acessibilidade informacional para a população em massa. 
 

RESULTADOS 
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A o identificarmos as duas universidades (UFMA e USP) e analisando o 

número de produções intelectuais, observa-se que a principal estratégia para um 

bom funcionamento é a organização e tornar acessível todas as pesquisas a todo 

e qualquer público. A USP, em especial, demonstra-se bastante ampla em relação 

aos repositórios. Nas pesquisas, notou-se que o campus de São Carlos desta 

universidade possui alguns repositórios institucionais - chamados de RI´s. Tem-se 

o IFSC–Instituto de Física de SãoCarlos; o IQSC – Instituto de Química de 

SãoCarlos, como exemplos1. A existência desses repositórios demonstra o quanto 

a USP se preocupa em disponibilizar e tornar acessível os trabalhos produzidos. 

Na UFMA, podemos perceber que os repositórios não têm números significativos 

de produção intelectual, por dois aspectos: primeiro fizemos uma indagação 

sobre tais problemas, será falta de processos técnicos, setor pessoal ou 

planejamento? A priori percebe-se que a rotatividade de produções é intensados 

professores, mas não são depositados no repositório. E com isso não tem como 

contabilizar essas teses, dissertações e artigos. 

Existe uma alimentação manual de cada autor que não é devidamente 

realizada por eles mesmos. Fica-se então na dúvida de que essa demanda de 

informação precisa ser disponibilizada para a sociedade acadêmica. 

A plataforma VIVOWEB, com todas as funcionalidades apresentadas neste 

trabalho, demonstra-se bastante importante, haja vista as necessidades de 

acesso livre as informações. Foi necessário, recorrer a esta plataforma norte 

americana por que no Brasil não se tem uma plataforma semelhante que ofereça 

tantas funcionalidades em um único software. A dita plataforma contribui 

intuitivamente para um bom espaço de pesquisas, tanto em âmbito acadêmico 

como qualquer outro espaço que necessite de informação. Assim, pretende-se 

que o VIVOWEB seja uma referência para o Brasil no âmbito da disponibilização 

e acesso públicos em restrições, pois se acredita que o acesso a publicações gera 

novas pesquisas, que por sua vez, aumenta a produtividade e desenvolvimento 

da ciência. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que a discussão em torno dos repositórios digitais e os dados 

abertos a pesquisa fazem-se fundamental para a sociedade acadêmica, 

principalmente, bem como a sociedade em geral. O aumento e acesso do uso da 

internet são notórios em todo o mundo. Assim sendo, utilizar esta ferramenta, 

investindo-a em pesquisas no âmbito acadêmico auxilia e facilita o acesso a 
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informação. Neste trabalho, observou-se que os repositórios digitais estão em 

evidência para a disponibilização (da produção intelectual científica acadêmica) 

de trabalhos de autores de instituições, como a UFMA e USP, que foram 

analisadas no presente artigo. 

Os dados abertos de pesquisa, por sua vez, visam transparecer os dados 

para recuperação e, dessa forma, que haja um maior númerodeacesso às 

pesquisas (um aumento significativo do acesso às pesquisas no que tange a 

quantidade). Então, utilizaram-se esses dois assuntos (repositórios digitais e os 

dados abertos de pesquisa) com o intuito de demonstrar a importância da 

disponibilização e transparência da informação no contexto acadêmico, 

demonstrando a plataforma VIVOWEB como exemplo de organização. É 

demonstrado que a sua principal meta é reunir toda a gama de informações 

acadêmicas, dando oportunidade de treinamentos, descobertas científicas, 

descobertas de especialistas, eventos, amostragem de todo o registro 

informacional de docentes e pesquisadores, e etc.; para que assim, possibilite 

informações concisas do mundo acadêmico sem nenhuma espécie de 

manipulação, até porque esse tipo de tecnologia possibilita acesso ao 

conhecimento científico a todo o tipo de público, sendo eles pesquisadores, 

amadores da pesquisa ou apenas curiosos no assunto. 

O acesso à informação a produção científica vem contribuir de forma 

contundente na formação acadêmica e desenvolvimento da sociedade para a 

evolução da ciência. A pesquisa científica quando tem um maior acesso, maior 

será a produção e disseminação de informações. Gerando novos dados, novos 

estudos e que dessa forma venha gerar interesse a pesquisa científica, criando 

então uma evolução no mundo científico. Nesse sentido os dados abertos e os 

repositórios digitais são fundamentais para a extensão e a propagação da ciência 

para todo o público que tem apreço pelatemática. 
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RESUMO: O presente artigo trata de uma proposta com base em requisitos sob a ótica 

das áreas relacionadas que sirvam para concepção e desenvolvimento de aplicativo a ser 

utilizado por crianças na pré-escola, especificamente na faixa-etária entre 4 e 5 anos de 

idade, utilizando como conteúdo os campos de experiências propostos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs), assim como, entender 

processos de cognição, de acordo com os teóricos da educação como Jean Piaget e 

David Ausubel, onde a criança é coautora no processo de aprendizagem. Tal esquema 

apoia-se também em conceitos do Design de Interação e Usabilidade para crianças, bem 

como em entrevistas realizadas com professores da educação infantil em escolas da rede 

pública de ensino do município de São Luis, Maranhão.  

Palavras Chave – Educação Infantil. Aplicativo. Design de interação. 

 

ABSTRACT: This article deals with a proposal based on requirements from the 

perspective of the related areas that serve to design and develop application to be used 

by children in preschool, specifically in the age range between 4 and 5 years old, Using 

as content The fields of experiences proposed by the National Curriculum guidelines for 

Early Childhood Education (DCNEIs), as well as understanding processes of cognition, 

according to the theoreticians of education such as Jean Piaget and David Ausubel, where 

the Child is co-author in the learning process. This scheme also relies on concepts of 

interaction Design and usability for children, as well as in interviews with teachers of early 

childhood education in schools of the public education Network in the city of São Luis, 

Maranhão. 

Key-Words – Children’s Education. Teaching Application. Interaction Design. 
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1 Introdução 

As tecnologias digitais de comunicação e informação estão presentes nas 

atividades sociais da maioria das crianças, jovens e adultos. Este processo, mais 

recentemente, acontece no interior das escolas segundo Serafim; Souza (2011), cada vez 

mais tem de conviver com celulares e tablets levados pelos alunos. Utilizar os dispositivos 

eletrônicos portáteis na escola, na sala de aula e em casa, faz parte da rotina de muitas 

crianças, tendo em vista que estes fazem parte da chamada geração de nativos digitais. 

Mesmo que não sejam efetivamente utilizadas no processo de ensino e aprendizagem, 

os conteúdos digitais (E-books, revistas eletrônicas, aplicativos, jogos eletrônicos, entre 

outros) despertam a atenção do utilizador no que se refere a interação, onde o usuário 

utiliza um sistema a partir da interface gráfica, envolvendo conceitos no campo do 

Design e interação homem-computador. 

As aulas que acontecem sem uso de recursos tecnológicos têm se tornado menos 

atraentes, principalmente para as crianças que estão em contato direto com tecnologias 

móveis, seja em casa, quando tem acesso aos aparelhos celulares dos familiares na 

utilização de jogos e aplicativos de entretenimento, ou na escola. Farias (2008) aponta 

que o uso de tecnologias deve ser aproveitado, e para serem efetivos na aprendizagem 

estes devem ser enquadrados à estratégias e didáticas específicas e fundamentado nos 

princípios da teoria construtivista. 

Os aplicativos surgiram para facilitar a vida dos indivíduos, podendo ser um 

recurso facilitador dentro da sala de aula, auxiliando na aprendizagem, na interação entre 

aluno e professor e na construção do conhecimento. Dessa forma é necessário promover 

propostas pedagógicas, já previstas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, DCNEI, (2017) que possam inserir tais recursos tecnológicos digitais e 

informacionais (aplicativos) como artifícios na aprendizagem.  

Nesse alinhamento este artigo tem por objetivo propor requisitos para aplicativo 

destinado a crianças de 4 a 5 anos, à luz do design de interação proposto por Preece; 

Rogers; Sharp (2013), bem como usabilidade para crianças apoiando-se nos conceitos de 

Jacob Nielsen (2010), tomando como base conteúdos próprios da educação infantil 

apresentados pelas DCNEIs (2017), e a abordagem construtivista de Jean Piaget (1980) e 

David Ausubel (1980).  

 

2 Embasamento Teórico 

2.1 Educação básica, campos de experiências e processos cognitivos 

Na primeira etapa da educação básica, que compreende a educação infantil, dois 

eixos estruturam as práticas pedagógicas, estabelecidos pela DCNEI (2017), em seu 

Artigo 9º que são: interação e brincadeiras. Essas práticas norteadas pelos eixos 

pretendem assegurar seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento estabelecidos 

nesta fase da educação, são eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se. Tendo em vista tais direitos, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
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agrupa as experiências previstas pela DCNEI (2017) em cinco campos que por sua vez 

orientam os conteúdos básicos, ou campos de experiências a serem trabalhados nessa 

fase da educação infantil. Em cada campo são definidos objetivos da aprendizagem e 

desenvolvimento, que são organizados por faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.  

Os campos de experiências se dividem em cinco, os livros didáticos assim como 

os demais materiais utilizados no ensino, devem ser elaborados seguindo as propostas 

de cada campo e as DCNEI. O primeiro destes campos corresponde à “o eu, o outro e o 

nós” este campo trabalha com a “[...] interação com os pares e com adultos que as 

crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo 

que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista.” 

(BRASIL, p. 38, 2017).  

O segundo campo de experiência elencado pela BNCC trata do “corpo, gestos e 

movimentos” trabalhando o corpo das crianças por meio dos sentidos, gestos, 

movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos tornando o corpo 

da criança o assunto central da educação “Por meio das diferentes linguagens, como a 

música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se 

expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem”. (BRASIL, p. 38, 2017). 

O campo “traços, sons, cores e formas” possibilita a criança conviver com 

diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas tanto locais quanto universais, 

no cotidiano da instituição escolar, por meio de experiências diversificadas, vivenciar 

diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, 

colagem, fotografia e etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Todas 

essas atividades podem ser desenvolvidas com o auxílio das tecnologias informacionais, 

com seus recursos audiovisuais, as imagens e sons. Uma vez que este campo visa 

incentivar o desenvolvimento da criança no que se refere a sensibilidade, a criatividade 

e a expressão pessoal. (BRASIL, não paginado, 2017). 

O campo da “Oralidade e escrita” tem a proposição de introduzir a língua oral às 

crianças que nesta fase de seu desenvolvimento estão em processo de plena apropriação 

de seu próprio vocabulário tanto ao falar quanto ao ouvir, por exemplo, a leitura de um 

texto pelo professor, onde também desenvolvem suas habilidades de expressão e 

compreensão durante essa etapa. (BRASIL, não paginado, 2017). 

Quanto ao campo que aborda “espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações” a proposta consiste em explorar o mundo físico, como corpo, 

fenômenos atmosféricos, animais, plantas e transformações da natureza; trata também 

de situar os diversos espaços como rua, bairro, cidade, além de trabalhar o dia, a noite, 

hoje, ontem e amanhã, assuntos que tenha relação com o tempo; o mundo sociocultural 

no que se refere às relações de parentesco e diversidade entre as pessoas. Tais 

experiências, e outras que a escola tem a oferecer, irão contribuir para o favorecimento 

dos conhecimentos matemáticos que são desenvolvidos por meio da contagem, 
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ordenação, quantidade dimensões, medidas, entre outros, tudo isso numa perspectiva 

de contribuir para o estímulo da curiosidade da criança. (BRASIL, não paginado, 2017). 

A primeira etapa da educação básica, segundo as DCNEIs está presente em 

creches e pré-escolas, que são caracterizadas como espaços de ensino não domésticos 

formando estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que tratam diretamente 

de crianças de 0 a 5 anos de idade, em jornada integral ou parcial, supervisionados e 

regulados por órgão responsável pelo sistema ensino (BRASIL, 2013). AS DCNEIs 

orientam que as propostas pedagógicas para instituições de educação infantil, de acordo 

com Rau “devem promover em suas práticas de educação e cuidados a integração entre 

os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/linguístico e sociais da criança” (RAU, 

p. 32, 2012).  

No intuito de compreender os processos cognitivos, buscou-se referências em 

teóricos que tratam sobre processos cognitivos relacionados a educação infantil e 

esquemas de aprendizagem na criança que se encontra na faixa-etária entre 4 e 5 anos 

de idade, para tanto Jean Piaget fora elencado com a abordagem do construtivismo onde 

a criança passa a assumir papel de coautora na construção do conhecimento assim como 

David Ausubel na aprendizagem significativa, que nos auxilia na compreensão do 

processo de aprendizagem. 

Jean Piaget desenvolveu suas pesquisas através de observações sistemáticas 

sobre como a criança desenvolve e constrói seu conhecimento segundo Beard (1978). 

Para Piaget a criança possui apenas alguns reflexos, inerentes a espécie humana, e 

tendências a organizar suas ações, o que mais tarde ele chamou de “esquema”, para 

realizar diversas ações, que pode ser entendido como conjuntos organizados e 

frequentemente repetidos, de fácil reconhecimento diante de outros comportamentos.  

Para entender os processos cognitivos, Piaget considera quatro fatores principais, 

responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo da criança, (PIAGET apud FOSSILE, 2009), 

que são: Fator biológico, Fator de experiências e de exercícios, fator de interações sociais 

e fator de equilibração das ações. Esses quatro fatores, configuram, segundo Piaget 

(1980) o desenvolvimento cognitivo. No que diz respeito ao fator de experiências e de 

exercícios, podemos citar como exemplo dos processos denominados, ainda por Piaget 

(1980), assimilação e acomodação, que na constante ocorrência desses dois fatores a 

criança se adapta as novas situações e retorna a uma situação de equilíbrio, “O 

desenvolvimento, portanto, é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de 

um estado menor de equilíbrio para um estágio de equilíbrio superior (PIAGET, p. 11, 

1980)”.  

Assim, ao desenvolver um esquema a criança passa a aplicá-lo a diversas 

situações; tomando por exemplo a criança que é amamentada, que conduz infinitos 

objetos à boca, à medida que expande seu raio de ação. “O termo de Piaget para o 

processo de incorporação de objetos ou experiências novas aos esquemas existentes, é 

assimilação (BEARD, p. 40, 1978)”. O processo de assimilação ocorre quando a criança 
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tem novas experiências e tenta associar esses novos estímulos às estruturas cognitivas 

que já possui, isso significa, segundo Tafner (2000) que a criança tenta associar e adaptar 

novos estímulos aos esquemas.  

O que complementa o processo de assimilação para Piaget, é o processo de 

procura por novos modos de comportamentos bem-sucedidos, quando o ambiente não 

responde aos esquemas já estabelecidos e entendidos pela criança, dessa forma, “a 

criança pequena que aprendeu a tirar tampas de garrafa acha desorientadora uma tampa 

de rosca, até descobrir por tentativa e erro, que é preciso virá-la (BEARD, p. 42, 1978)”. 

Diante de novo processo, modificação de esquemas, Piaget chama de acomodação. 

Dessa forma, pode-se entender que a partir de esquemas bem-sucedidos a criança 

começa a entender o universo ao seu redor, pode-se dizer que a criança assimila, 

acomoda, equilibra e desenvolve esquemas e como consequência disso constrói novos 

conceitos a partir de cada equilibração. 

A teoria de Piaget divide o desenvolvimento cognitivo em 04 estágios, também 

conhecidos em algumas literaturas como períodos, são eles: sensório motor, pré-

operatório, operações concretas e operatório-formal. O período pré-operatório fora 

elencado para desenvolvimento deste trabalho, por tratar-se de uma faixa etária que se 

encontra entre 2 a 7 anos e está inserida na idade pré-escolar e por isso os estágios de 

operações concretas e operatório formal não serão tratados neste trabalho.  

O período sensório motor de 0 a 2 anos de idade, é o período em que a criança 

age de acordo com suas sensações, segundo Piletti e Rossato (2012), e estas constroem 

sua compreensão das coisas. Segundo o autor, as características mais comuns ao 

comportamento infantil nessa faixa etária, estão diretamente ligadas a ausência da 

representação e da linguagem. Ainda segundo o autor, a criança, ao longo desses 2 anos, 

adquire noções de espaço e tempo, através dos esquemas de ação manipulando objetos. 

Enquanto no período sensório-motor a criança ainda está desenvolvendo 

comportamentos que segundo Piletti e Rossato, são imitativos, no período ou estágio 

pré-operacional que corresponde de 2 a 7 anos, a criança começa a desenvolver a função 

simbólica, onde segundo o autor, ela, a criança, substitui um objeto ou acontecimento 

por uma representação do mesmo e “assim, podemos encontrar o surgimento da 

linguagem verbal, do desenho, da imitação, da dramatização etc.” (PILETTI; ROSSATO, p. 

74, 2012).  

No período pré-operacional, com surgimento da linguagem, o comportamento 

da criança sofre grandes modificações segundo Piletti e Rossato (2012), onde, enquanto 

brinca, a criança exercita a linguagem, e que segundo Piaget (2007) começa-se nessa 

fase os monólogos expressos de forma espontânea em voz alta como auxiliar da ação 

imediata acompanhando as brincadeiras ou outras atividades. A criança nesse período 

possui comportamento egocêntrico, “[...] é centrada em si mesma e não consegue se 

colocar, abstratamente, no lugar do outro”. (PILETTI; ROSSATO, p. 74, 2012). Aos 05 ou 06 

anos, a criança passa a construir novos conceitos e aprender a relacionar-se melhor com 
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os outros, “é a fase em que começa a tomar consciência, compreender melhor o mundo 

a sua volta, passa a desenvolver melhor a comunicação, a ouvir melhor os outros (PORTAL 

EDUCAÇÃO, documento não paginado, 2015)”.  

Outro teórico de abordagem cognitivista que trata sobre aprendizagem é David 

Ausubel que formulou a teoria da assimilação ou teoria da aprendizagem significativa 

procurando explicar os mecanismos internos que ocorrem na mente humana com 

relação ao aprendizado e à estruturação do conhecimento. Ausubel tem como foco 

principal a aprendizagem dentro da sala de aula. Assim como Piaget, Ausubel acredita 

no valor da aprendizagem por descoberta, mas volta a valorizar a aula do tipo expositiva. 

O foco principal da sua teoria é a aprendizagem significativa, que segundo Ausubel 

(1980) a essência do processo de aprendizagem significativa está na relação entre as 

ideias expressas simbolicamente e informações previamente adquiridas pelos alunos. 

Para que esse processo ocorra é necessário que o aluno esteja disposto para 

relacionar a nova informação a algum elemento relevante, tal como imagem, símbolo, 

conceito ou proposição, de sua estrutura cognitiva de forma não arbitrária e substantiva 

(AUSUBEL, 1980). Tal teoria se divide por tipos, são eles: aprendizagem representacional, 

aprendizagem de conceitos e aprendizagem proposicional.  

A aprendizagem representacional é o mais básico dos tipos de aprendizagem e 

condiciona todos os outros aprendizados significativos, implica aprender o significado 

de símbolos (palavras) ou aprender o que estes símbolos representam. Já na 

aprendizagem de conceitos, para que aconteça a formação de um conceito no aluno é 

necessário que ocorra a experiência direta por meio dos estágios de especulação, 

hipóteses, testes e generalizações, e durante a pré-escola os conceitos são adquiridos 

por um processo de formação, processo este significativo e orientado por hipótese, 

segundo Ausubel (1980).  

Aprendizagem proposicional ao contrário da representacional não visa o 

aprendizado de palavras isoladamente ou a sua combinação, e sim o aprendizado do 

significado de novas ideias que, por sua vez são expressas na forma de proposição.  

Se para Piaget a criança é coautora do próprio conhecimento, onde esta deve 

interagir na construção dos saberes, e para Ausubel a criança aprende também através 

da solução criativa de problemas por descoberta, a proposta de um aplicativo para 

crianças na pré-escola, especificamente entre 4 e 5 anos torna-se relevante por colocar 

a criança frente a um recurso tecnológico em que esta possa interagir com os campos 

de experiência da educação infantil, de forma lúdica, continuada, podendo ser utilizado 

por professores em sala de aula ou mesmo por familiares, permitindo que ela possa 

acessar de casa os conteúdos da escola. 

Diante desse cenário o quadro na Figura 1 sintetiza características, na visão dos 

teóricos citados anteriormente, do processo de aprendizagem na educação infantil, que 

servirão para compor o quadro de recomendações final: 
Figura 01 – Quadro síntese 
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Fonte: O autor   

2.2 Educação e tecnologia 

Antes de chegar à escola a criança recebe a educação que lhe é dada pela família 

e tem contato com vários tipos de mídias digitais, ou seja, quando chega no ambiente 

escolar ela já possui familiaridade com a linguagem digital, que na concepção de Moran 

(2008) essa relação é prazerosa e se dá por meio da sedução, exploração sensorial, 

emoção e narrativa, em se tratando da escola, as mídias, no processo de ensino são 

recursos que mostram o mundo de uma forma mais fácil, agradável e compacta. Para o 

autor a mídia educa diferentemente à educação convencional, ensina mesmo quando 

estamos entretidos.  

Para Farias (2014) é relevante colocar a tecnologia ao serviço do desenvolvimento 

educacional da criança e não simplesmente ensiná-la a usar e que essas tecnologias 

devem ser um meio e não um objetivo, integrando-as em suas rotinas na sala de aula e 

dando um lugar a novos projetos e novas formas de construção dos saberes.  

Quanto a utilização de aplicativos por crianças dentro da faixa-etária entre 4 e 5 

anos, o processo de desenvolvimento necessita de um olhar direcionado para o público 

em específico, a saber de suas restrições, utilizações, interesses, objetivos, entre outros, 

embora o estudo do Zero to Eight: Children’s Media Use in America (Zero to Eight, p. 9, 

2013), afirma que o número de crianças com 8 anos ou menos, aumentou cinco vezes, 

sobre a utilização de tablets e smartphones, por exemplo, de 8% e que a porcentagem 

de crianças com acesso a algum tipo de dispositivo inteligente (smartphones por 

exemplo) em casa subiu de 52% para 75% em 2011. O estudo ainda aponta que 38% das 

crianças abaixo de 02 anos de idade já utilizaram algum dispositivo portátil, jogando 
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algum jogo, assistindo a vídeos ou consumindo algum aplicativo, o que reforça que as 

crianças já possuem alguma experiência na utilização destes aplicativos. 

Os aplicativos são constituídos de interfaces gráficas, tipografias e elementos 

visuais midiáticos (imagens, figuras, sons, entre outros). Do ponto de vista do Design, 

mais especificamente do Design de Interação e Usabilidade, esses elementos devem ser 

pensados de acordo com as necessidades do usuário que utilizará ou irá consumir 

determinado conteúdo, produto, ou informação, a saber do uso de aplicativos.  

Para desenvolver uma interface gráfica que terá como usuário, crianças entre 4 e 

5 anos de idade é preciso atentar para características inerentes ao utilizador nessa faixa-

etária, a saber dos elementos que ela compreende, quais gestos ela deverá utilizar, a 

saber de sua coordenação motora, animações, entre outros. Para tanto, existem 

recomendações que orientam para o desenvolvimento de interfaces para esse público. 

Essas recomendações foram divulgadas por Nielsen (não paginado, 2010), onde publicou 

o resultado de uma pesquisa realizada Nielsen Norman Group, gerando diretrizes de 

usabilidade voltadas para o público infantil.  

Segundo o Norman Nielsen Group (NNg) (2010), em um artigo publicado em 

2010, de 2001 para 2010, aconteceram mudanças significativas no que diz respeito a 

crianças entre 3 a 12 anos de idade, onde mais recentemente em quase uma década, as 

crianças passaram a gastar mais tempo frente a um computador. De acordo com Nielsen 

(2010) as crianças de hoje são muito mais experientes utilizando computadores e a 

internet. Martins et. al. (2003) notam que as crianças relacionam objetos do mundo real 

com os objetos que elas veem em uma interface gráfica, ou seja, relacionam o mundo 

virtual com o mundo real. Nielsen (2010) ressalta que muitas coisas que tornam fáceis 

websites para adultos, facilitam também para as crianças. 

Para o desenvolvimento de um aplicativo para esse público é necessário levar em 

consideração as características cognitivas da criança, visto que sua vivência e 

experimentação estão ligadas ao ato de brincar. Os jogos digitais são um exercício de 

aprendizagem natural do ser humano necessários para evolução. Portanto, “faz-se 

necessário compreender e dominar a utilização de jogos eletrônicos como importante 

ferramenta no processo de ensino-aprendizagem” (MARTINS, 2018, p. 12). 

Dessa forma, podemos entender que os “Jogos digitais educacionais se encaixam 

perfeitamente como ferramenta lúdica no processo de ensino-aprendizagem” 

(MARTINS, 2018, p. 12) e fazem parte de um processo dentro do design de interação. O 

principal objetivo do design de interação é o desenvolvimento de produtos fáceis de 

serem utilizados, eficazes e que proporcionem ao usuário uma experiência satisfatória e 

agradável. Logo, Martins (2018, p. 13) afirma que “do ponto de vista do design de 

interação, as relações de interações e objetivos devem ser projetadas para oferecer um 

sistema interativo mais intuitivo, onde a intervenção humana é que dá razão à sua 

existência”. Portanto, é válido comparar pontos positivos e negativos de produtos 

similares ou do próprio produto em questão. 
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 A fim de elencar disparidades entre adultos e crianças sobre como estes reagem 

a interfaces, o NNg criou uma tabela apresentando as principais diferenças entre os 

modos de utilização. Como apresentado na Figura 02, o NNg realizou um estudo em 

cerca de 53 sites utilizando 90 crianças entre a faixa etária de 3 a 12 anos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02 – Tabela NNg 

Fonte: https://www.nngroup.com/reports/children-on-the-web/ 

É possível observar, a partir do quadro acma, que ao utilizar uma interface as 

crianças objetivam o entretenimento, julgam o conteúdo como interessante ou 

desinteressante (sendo possível abandoná-lo caso não tenham interesse), querem 



 
 

 
965 

gratificação instantânea, gostam de explorar toda a tela, apresentam dificuldades com 

botões (como por exemplo, botão voltar), gostam de animações e sons.  

3 Procedimentos e Métodos 

A pesquisa ora aprensentada, trata-se de um estudo de caso, que segundo Yin 

(2011) é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo. A mesma foi ainda 

realizada com professores da educação infantil em algumas escolas da rede pública no 

município de São Luis, através de entrevista semi-estruturada que por sua vez permite 

maior flexibilidade em sua estrutura, com o intuito de coletar informações entre a relação 

dos professores com o os campos de experiências, didáticas utilizadas no processo de 

aprendizagem das crianças entre 4 e 5 anos de idade e uso de ferramentas como 

aplicativos durante as aulas.  

Dentro da pesquisa, foi constatado que alguns professores utilizam por vezes o 

próprio aparelho móvel para buscar exemplos em sites de busca para ilustrar aos alunos, 

conteúdos trabalhados dentro dos cinco campos de experiência.  

O quadro abaixo na Figura 03, reúne sistematicamente as informações coletadas 

durante esta pesquisa que podem auxiliar na concepção de aplicativos destinado a 

crianças entre 4 e 5 anos na pré-escola. Tais requisitos devem nortear o processo de 

desenvolvimento uma vez que apresenta do ponto de vista educacional (teóricos da 

educação), ergonômicos (ergonomia e usabilidade) e prático (professores da educação 

infantil).  
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Figura 03 – Quadro síntese para proposta de aplicativo 

Fonte: O autor 

 

 

4 Discussões 

Projeto em Design requer a utilização de métodos e técnicas para 

desenvolvimento, desde as ideias iniciais até sua concepção e em alguns casos, 

prototipagem, entre outros. As metodologias preveem uma série de etapas as quais 

estabelecem critérios a serem seguidos para solução de determinado problema. Para esta 

proposta os modelos conceituais foram adotados uma vez que eles apresentam uma 

ideia de um sistema, sejam baseados em atividades ou em objetos, conforme Preece; 

Rogers; Sharp (2013). 

Para Cybis; Betiol; Faust (2015) o modelo conceitual consiste em um espaço 

formado por possibilidades diferentes em termo de função, conteúdo e interface para o 

sistema. Dessa forma o modelo conceitual trata-se de um novo sistema idealizado de 

acordo com a visão que o designer tem sobre um novo sistema e que as propostas 

estejam ao alcance dos possíveis usuários, compatíveis com as representações que eles 

têm de trabalho, o que significa conhecer bem o usuário.  

Tomando o modelo conceitual baseado em atividades como ponto de partida 

para a proposta de aplicativo para crianças entre 4 e 5 anos, este deve ser uma descrição 

do sistema proposto em termos de conjuntos de ideias e conceitos integrados, como o 

sistema deve se comportar e como deve parecer, que seja facilmente compreendido 

pelos usuários da maneira pretendida. 

 Para tanto uma proposta de aplicativo do ponto de vista do Design de interação 

poderá ser desenvolvida a partir dos seguintes requisitos: 

• Metáforas de interface: configuram um modelo conceitual que deve ser 

desenvolvido de modo que se assemelhe em sua forma de uma entidade física, 

podendo ser baseada em atividade ou objeto, ou em ambos. 

• Descrição de tarefas: casos de uso essencial, corresponde a uma descrição em 

passos das ações dos usuários e das responsabilidades do sistema, segundo 

Preece; Rogers; Sharp (2013).  

• Prototipação de baixa fidelidade: tende a ser simples, de baixo custo e de rápida 

produção. Podendo ser rapidamente modificado, oferecendo, portanto, suporte 

a exploração de ideias alternativas. 

 

O Design possui caráter multidisciplinar, demanda que outras áreas de 

conhecimento, outras ciências, sejam consultadas, compreendidas e utilizadas como 

base e apoio na concepção e ou desenvolvimento de produtos e serviços. Para promover 



 
 

 
967 

a eficácia quanto a utilização de aplicativo por crianças é necessário buscar os saberes 

nas teorias dos teóricos da educação, entender a realidade trabalhada em sala de aula e 

por fim classificar métodos projetuais adequados para então conceber um novo produto. 

Dessa forma os requisitos elencados nesse artigo podem contribuir para o 

desenvolvimento de aplicativo destinado a crianças entre 4 e 5 anos de idade sob a ótica 

das áreas relacionadas.  

Um projeto em Design requer a utilização de métodos e técnicas para 

desenvolvimento, desde as ideias iniciais até sua concepção e em alguns casos, 

prototipagem, entre outros. As metodologias preveem uma série de etapas as quais 

estabelecem critérios a serem seguidos para solução de determinado problema. As 

heurísticas proporcionam facilidade e praticidade para identificar e resolver problemas 

com foco na obtenção de melhores resultados. 

Pode-se concluir a eficiência da utilização de jogos digitais como ferramenta do 

processo educacional e que a criança usa a intuição para elaborar tarefas digitais, pois 

seu único objetivo é vivenciar essa experiência. Por isso, as atividades elaboradas para 

esse público devem ser planejadas de modo que a mantenham interessada e aticem sua 

curiosidade. Foi possível entender que a criança possui limitações intelectuais e as 

informações apresentadas durante a pesquisa mostraram a importância de entender as 

características cognitivas da criança. 
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Resumo: Este estudo teve como escopo analisar por meio de uma revisão 

sistemática de literatura, a utilização de ferramentas nos ambientes virtuais de 

ensino e aprendizagem, que possibilitam o ensino colaborativo. Para obtenção 

dos artigos analisados utilizou-se os descritores “ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem”, “ambiente virtual de aprendizagem”, “AVA”, “AVEA”, “Moodle”, 

“interação”, “interatividade” e “ensino e aprendizagem colaborativo” pesquisados 

no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior do Ministério da Educação e Cultura; o período da pesquisa incluiu 

artigos publicados entre 2010 a 2017. A inclusão ou exclusão dos artigos definiu-

se, num primeiro instante, pela análise dos títulos, resumos e palavras-chave dos 

estudos publicados no portal. Logo após, realizou-se a leitura na íntegra dos 

estudos pré-selecionados, para definir se a publicação se enquadrava ou não no 

presente estudo. Verificou-se que na maioria dos artigos os autores que 

abordaram o ensino e aprendizagem de forma a investigar a interação ocorreu 

de forma positiva e houve a colaboração entre os sujeitos. Porém, foram 

verificados muitos pontos negativos nos artigos em relação aos ambientes 

virtuais como dificuldade de manuseio de ferramentas disponíveis nos 

repositórios de materiais didáticos, entre outros. 

Palavras-chave: Ambientes virtuais de ensino e aprendizagem; Interação; 

Interatividade; Colaboração. 

 

Abstract: The purpose of this study was to analyze through a systematic literature 

review the use of tools in virtual teaching and learning environments that allow 

collaborative teaching. In order to obtain the analyzed articles, the descriptors 

"virtual environment of teaching and learning", "virtual learning environment", 

"AVA", "AVEA", "Moodle", "interaction", "interactivity" and " collaborative learning 

"in the Portal of Periodicals of the Coordination of Improvement of Higher 

Education Personnel of the Ministry of Education and Culture; the period of the 
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research included articles published between 2010 and 2017. The inclusion or 

exclusion of articles was initially defined by the analysis of the titles, abstracts and 

keywords of the studies published in the portal. Shortly thereafter, the pre-

selected studies were read in full, to determine whether or not the publication fit 

the present study. It was verified that in the majority of the articles the authors 

that approached the teaching and learning in order to investigate the interaction 

occurred in a positive way and there was the collaboration between the subjects. 

However, there were many negative points in the articles regarding virtual 

environments such as the difficulty of handling tools available in the repositories 

of teaching materials, among others. 

Keywords: Virtual environments of teaching and learning; Interaction; 

Interactivity; Collaboration. 

 

INTRODUÇÃO 

A utilização do computador na sociedade contemporânea é imprescindível, fazemos uso 

dessa ferramenta praticamente em todas as ações do cotidiano, influenciando inclusive 

a economia mundial. As relações pessoais sofreram grandes impactos com o advento do 

computador e de tantas outras tecnologias, girando em torno do consumo, da 

competitividade e da competência. Exigindo cada vez mais rapidez e qualidade de 

informação, levando os indivíduos a se adequar para atender novos interesses. 

Nesta perspectiva que a educação inclusiva e de qualidade se encaixa, exigindo que cada 

vez mais os sujeitos interajam com o meio de forma autônoma, critica e criativa, em prol 

de uma sociedade mais justa e mais humana. A educação a distância (EaD) ao longo da 

história vem sofrendo modificações e se moldando para a educação dos dias atuais, 

inicialmente ela surgiu para suprir os interesses econômicos vigentes da sociedade, hoje 

aprimorando-se juntamente com as tecnologias da informação e comunicação (TICs), em 

que adita novos valores pedagógicos. 

As TICs estão cada vez mais populares e inseridas no contexto escolar, oportunizando 

assim, por meio principalmente das redes sem fio, a colaboração, cooperação, e 

interação, definindo como o conhecimento pode ser organizado em prol da educação. 

Essas possiblidades aumentam o poder de colaboração em comunidades espalhadas 

pela internet, envolvendo educadores e educandos no processo, vindo a mobiliza-los no 

sentindo de inovar no processo de ensino e aprendizagem. 

Deste modo, o ensino de práticas colaborativas envolve tecnologias orientadas 

colaborativamente. Nesta lógica, as plataformas colaborativas são a oportunidade de 

desenvolvimento de uma nova perspectiva de ensino e aprendizagem, para tanto, exige-

se educadores com qualificação profissional para atuarem com essas práticas. 
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Este estudo teve como objetivo analisar por meio da revisão sistemática de literatura, no 

período de 2010 a 2017, as possibilidades de ensino e aprendizagem colaborativo 

mediado pelos recursos disponíveis nos Ambiente Virtuais de Ensino e Aprendizagem 

(AVEAS). Bem como, o intuito de apontar os pontos positivos e negativos das práticas 

pedagógicas, aplicadas pelos autores em seus respectivos artigos, identificando o tipo 

de interação entre os sujeitos. 

 

Interação e Interatividade 

Com o grande crescimento do uso das tecnologias, das redes sociais e outras formas de 

comunicação digital, diferentes maneiras têm sido abordadas para tornar a EaD mais 

interativa, mais atrativa e por consequência, tem se tornado mais próxima do contexto 

escolar. Barros e Crescitelli (2008, p. 73) afirmam que “interações virtuais, por serem a 

distância, impõem desafios aos educadores e educandos para a sua realização e para a 

sua manutenção com sucesso, em razão da ausência do contexto físico partilhado”, 

devido ao fato da sala de aula ser virtual, online e diferente do que estamos 

acostumados, daquela sala de aula presencial e tradicional. 

Na sala de aula virtual, a interação ocorre de forma diferenciada e para tal é necessário 

que o processo pedagógico ocorra de forma centrada no educando, afim de que ele 

construa o conhecimento. Desta forma, a interação é oferecida por meio de atividades e 

recursos que venham a promover a socialização e interação (MIRANDA, 2015). 

Dificilmente existirá educação sem a comunicação, e para que um ambiente educativo 

seja acolhedor é necessário que aja o diálogo entre as pessoas envolvidas. Assim, com 

um ambiente afável, receptível, agradável, de forma a propiciar o bem-estar tanto de 

educandos como educadores, incentivando as relações sociais, os trabalhos 

cooperativos, e métodos didáticos que venham a estimular a união, e como 

consequência, a comunicação e o diálogo que são tão importantes na EaD.  

Em conformidade com Moran (1994, p.01) sobre o pensamento em relação a afetividade 

no processo de ensino e aprendizagem: 

 

                                         O afetivo dinamiza as interações, as trocas, a busca, os resultados. 

Facilita a comunicação, toca os participantes, promove a união. O clima 

afetivo prende totalmente, envolve plenamente, multiplica as 

potencialidades. O homem contemporâneo, pela relação tão forte com 

os meios de comunicação e pela solidão da cidade grande, é muito 

sensível às formas de comunicação que enfatizam os apelos emocionais 

e afetivos mais do que os racionais 

 

Para Paiva (2003) a interação e comunicação é importante quando o outro demonstra 

atenção à fala dos indivíduos, e isso é demonstrado através de algum sinal, qual seja, um 

olhar, um gesto, uma expressão corporal ou uma fala. Esta sinalização pode ser feita de 
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forma avaliativa, como concordância, apoio, confiança ou dúvida, ou ainda de forma 

interativa, ou seja, quando o interlocutor está atento à nossa fala e esperando que está 

ocorra. 

De acordo com Belloni (2002) há uma distinção entre interação e interatividade, onde a 

interatividade pode ser vista como virtualidade técnica e a interação se dá entre as 

pessoas, mediadas pelas máquinas. Ainda segundo o autor, existe interação quando se 

refere a relações humanas e existe interatividade na ocorrência da relação homem-

máquina.  

Evidencia-se que o termo interatividade, não é algo novo, e que já se faz presente no 

meio acadêmico desde o ano de 1970, quando, seu significado era prover um sistema 

intercâmbio ou de trocas de diferentes tipos de informações, emissores e receptores, 

mediados por algum aparato tecnológico ou não (SILVA, 2000). O autor ainda cita como 

exemplos de interatividade “o usuário trocar de canal de televisão, ou ligar ou desligar a 

televisão, de acordo com escolha da exibição dos programas, e ainda, a manipulação, 

alteração dos conteúdos, realizados na internet, por exemplo” (SILVA, 2000, p.07).  

Bolzan (1998) cita quatro tipos de interações na EaD, conforme Quadro 1. 

 

Tipo de Interação O que se espera 

educando/interface A tecnologia deve ser amigável para o educando. 

educando/conteúdo Este deve ser capaz de estimular a compreensão e a cognição do 

educando, como também ser possível prender a atenção do 

educando por longos períodos. 

educando/educador O educador deve ter a capacidade de manter o seu interesse, 

motivando o aluno ao ensino pela descoberta apresentando 

múltiplas oportunidades de aprendizado ao educando. 

educando/educando Incentivam muito a participação e discussão, possibilitando, através 

da informação recebida, a construção de novos conhecimentos 

aplicáveis ao cotidiano das pessoas e da sociedade 

Quadro 1 – Tipos de interações na EaD 

Fonte: Adaptada pelas autoras Bolzan (1998) 

 

A interatividade em AVEAs, segundo Fruet e Bastos (2010), também proporciona, por 

meio dos links, uma interação instantânea, além de propiciar o rompimento da 

linearidade do processo de comunicação. Desse modo, a interatividade pode ser 

compreendida como a possibilidade do sujeito de participar ativamente, interferindo no 

processo com ações e operações; agindo e tornando-se codesenvolvedor de mensagens 

que ganham coautoria; permitindo a transformação imediata (Lévy, 1994); e a criação de 

novos caminhos, valendo-se da maneira como o sujeito associa tal informação naquele 

momento. 

 

Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEAs) 



 
 

 
973 

Conforme já mencionado anteriormente a interação e interatividade muito se 

beneficiaram com a ascensão das TICs, que também provocou o surgimento de novas 

perspectivas para a educação, e sobretudo, no ensino à distância, e isto, se deve às 

facilidades de design e produção tecnologicamente avançados, com facilidade e rapidez 

na construção e distribuição de conteúdo, nas formas interativas de postagens de 

informações e recursos, bem como à flexibilidade do tempo e do espaço (ALMEIDA, 

2003).  

É perceptível que nos últimos tempos a EaD tomou um novo impulso graças à integração 

das TICs, vindo a disseminar e democratizar o acesso à educação em distintos níveis, 

permitindo o atendimento a uma grande massa da população (MIRANDA, 2015) Desta 

forma, os AVEAs simultaneamente com a internet, se tornam plataformas interativas, 

tanto como ferramenta de ensino exclusivamente a distância, quanto como apoio às 

atividades presenciais no âmbito escolar. Assim, estas ferramentas poderão permitir a 

expansão de interações do contexto escolar para além do espaço e do tempo, além de 

promover a interação entre os sujeitos. 

Almeida (2003) sinaliza que existem alguns termos com objetivo de melhorar a 

compreensão quando tratamos de metodologias educacionais no AVEA, porém se faz 

necessário que fique bem claro, eis que para ela existem a Educação online, Educação a 

Distância e e-learning, termos que não são congruentes entre si. Este autor determina 

que Educação online“é uma modalidade de Educação a Distância realizada via internet, 

cuja comunicação ocorre de forma síncrona ou assíncrona” (ALMEIDA, 2003, p.6).  

Nessa modalidade, é possível usar a internet para a propagação das informações, assim 

como usar a interatividade propiciada pela rede para a interação entre os sujeitos. A EaD 

refere à noção de distância física entre o educando e educador e é realizada por 

diferentes meios como: telefone, televisão, computador, internet e outras ferramentas 

que possibilitem a comunicação. O e-learningé uma modalidade de EaD mediada pela 

rede mundial de computadores, que segundo Miranda (2015, p.12) “se propagou a partir 

das necessidades de empresas realizarem a capacitação de seus funcionários”.  

A regulamentação do artigo 80 da LDB e do decreto 2494 de 10/02/1998, indica que a 

característica da EaD é uma autoaprendizagem mediada pelas tecnologias, não deixando 

explícitos os papéis de educandos e educadores, da mesma maneira que a relação de 

interação entre eles. Mas, para Almeida (2003) a distância geográfica e o uso de 

tecnologias são características marcantes da EaD, porém não são suficientes para definir 

esta modalidade de ensino, ficando claro que é necessário a criação de condições que 

facilitem a interação entre os sujeitos. 

O ensino e aprendizagem mediada pelas TICs deve ser utilizada com o objetivo de ser 

realmente uma tecnologia inovadora, não meramente uma reprodução e distribuição de 

material didático. Para Scherer (2005, p.28) os educadores na sua maioria “reproduzem 

o que as instituições educacionais tradicionais fazem há anos”, o autor ainda afirma que 

ensinar em AVEAs é necessário que tenha-se atenção em relação aos educandos, estes 
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que estarão em diferentes espaços físicos, e, nem sempre o tempo e o momento de 

encontro será o mesmo de seus educadores. 

Acredita-se que o AVEA é uma poderosaferramenta de interação e colaboração, não 

restringindo-se apenas em repositórios de informações, textos e materiais pedagógicos, 

no Quadro 2 são apresentados alguns AVEAs aplicados na EaD, geralmente utilizados e 

gerenciados por universidades públicas e privadas, institutos de educação, organizações 

educacionais e outros segmentos da educação. 

 

AVEA Principais Conceitos Autores 

EdModo O EdModo é uma plataforma moderna que vai muito além da sala 

de aula, com a proposta de ser semelhante a uma rede social ele 

encanta educandos e educadores pela sua simplicidade e 

facilidade de manuseio. Ele é uma rede social gratuita e tem como 

objetivo conectar educandos e educadores para que ambos 

possas interagir de uma maneira criativa. 

Miranda 

(2015) 

Gepeticem Plataforma do Grupo de Estudos e Pesquisas das Tecnologias da 

Informação e Comunicação em Educação Matemática 

(GEPETICEM). 

O AVEA Gepeticem tem como estratégias metodológicas: espaços 

comunicativos (e-mail, chat, fórum), arquivos do Word / resposta 

de tarefas, questionário online, diários do pesquisador e Log-file. 

É uma plataforma com foco no sujeito no e com o grupo em 

colaboração. 

Bairral (2011) 

Quantum A Plataforma Quantum é um sistema de gestão dos processos 

educacionais, conhecido no mercado como Learning Maneger 

System (LMS), Sistema de Gestão Acadêmica ou AVEA, nesse 

sistema é encontrado uma grande flexibilidade de trabalho para 

gerar avaliações, disponibilizar apresentações e conteúdos. 

Lima (2009) 

Moodle O Moodle é o ambiente virtual utilizado para interação e 

comunicação dos cursos na modalidade a distância, bem como 

apoio tecnológico para cursos presenciais. Ambiente virtuais de 

aprendizagem são softwares educacionais criados para dar 

suporte ao ensino a distância. 

Silva (2017) 

O AVEA Modular Object Oriented Distance Learning (Moodle) é 

uma plataforma, Open Source, ou seja, pode ser instalado, 

utilizado, modificado e mesmo distribuído. Seu desenvolvimento 

objetiva o gerenciamento de aprendizado e de trabalho 

colaborativo em ambiente virtual, permitindo a criação e 

administração de cursos online, grupos de trabalho e 

comunidades de aprendizagem 

Ribeiro e 

Mendonça 

(2007) 
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Solar O AVEA Solar versão 2.0 é fruto de pesquisas com ambientes que 

foram iniciadas em 2001 pela Universidade Federal do Ceará e 

que culminaram na criação da primeira versão deste ambiente. 

Sua versão 2.0 é uma evolução para um ambiente "osmótico" de 

aprendizagem onde ferramentas externas e internas poderão 

interagir em prol do aprendizado e da autonomia dos 

participantes.  

UFC Virtual 

(2017) 

Teleduc É um AVEA utilizado como ferramenta de apoio em aulas 

presenciais e no ensino a distância (EAD), o ambiente possui 

várias ferramentas groupware, dentre elas, o fórum de discussão, 

a sala de bate-papo, o mural, o portfólio e o correio eletrônico.  

Cabral et al. 

(2010) 

Possui as seguintes categorias de usuários: Administrador - 

responsável pela administração do ambiente e autoriza a criação 

de cursos. Coordenador - responsável pelo gerenciamento do 

curso. Formador - responsável pelas atividades do curso. Aluno - 

usuário que realiza o curso. Convidado e Visitante - usuários que 

acessam o ambiente, mas não realizam atividades. 

Simões e 

Lindemann 

(2010) 

Quadro 2 – Os principais AVEAs utilizados no EaD 

Fonte: Pesquisa da autora na literatura 

 

Ferramentas e Recursos nos AVEAs 

Segundo Delgado (2009) os AVEAs dispõem de uma estrutura administrativa, que possui 

privilégios de acesso, geralmente pelo administrador do sistema, ou em alguns casos, 

pela coordenação do curso ou pelo educador. Por via deste acesso administrativo, podem 

ser realizados levantamentos, relatórios e acompanhamento de todos os acessos 

realizados por educandos, tutores e educadores. 

O módulo acadêmico das plataformas segundo Delgado (2009, p.13) geralmente 

apresenta: 

 

                                         Fóruns, wikis, chats, emails, glossários, roteiros de estudos, calendários, 

além de permitir a postagem de materiais escritos, textos, vídeos, etc. 

de forma a permitir uma ampla gama de interação entre alunos, tutores, 

docente, relacionados com os objetivos pedagógicos do curso. 

 

A autora ainda define os AVEAs como altamente customizável, assim, os responsáveis 

pela formatação do curso, tem a possibilidade de criar novos recursos utilizando 

inovadoras ferramentas de interação e de comunicação, realizando publicações de 

atividades, materiais de distintos formatos e ainda atividades avaliativas com 

autocorreção, entre outros. Perante o exposto, buscou-se apresentar as principais 

ferramentas de interação identificadas nos AVEAs que auxiliam no processo de interação 

e suas potencialidades para utilização em propostas pedagógicas distintas. No Quadro 



 
 

 
976 

3 estão apresentados os principais recursos dos AVEAs citados na revisão sistemática, 

que se desenvolverá a seguir. 

 

Ferramenta Objetivo Categoria Descrição 

Correio Eletrônico 

(email) 

Comunicação/ 

Interação 

Assíncrona Usado para enviar e receber arquivos, 

mensagens, anexos, esclarecer dúvidas, 

dar sugestões, etc. 

Chat (bate-papo) Comunicação/ 

Interação 

Síncrona Permite a comunicação síncrona de 

forma mais interativa e dinâmica. Em 

cursos de EAD essa ferramenta é 

utilizada como suporte para a 

realização de reuniões e discussões. 

Fórum Comunicação/ 

Interação 

Assíncrona Adequado para desenvolvimento de 

debates. O fórum é organizado com 

uma estrutura de árvore em que os 

assuntos são dispostos 

hierarquicamente, mantendo a relação 

entre o tópico lançado, respostas e 

contra respostas.  

Lista de Discussão Comunicação/ 

Interação 

Assíncrona Processo de discussão através do 

direcionamento automático de 

mensagens sobre determinado 

assunto, previamente sugeridos, para a 

caixa de e-mail de todos os inscritos na 

lista.  

Mural Comunicação/ 

Interação 

Assíncrona Educandos e educadores podem 

disponibilizar mensagens que sejam 

interessantes para toda a turma, como 

exemplo: divulgação notícias rápidas. 

Anotações Gerenciamento/ 

comunicação 

Assíncrona É uma ferramenta de gerenciamento 

de notas de aulas, observações, 

conclusão de assuntos. 

Perfil Gerenciamento Assíncrona Disponibiliza informações pessoais do 

aluno ou do professor.  

Acompanhamento Gerenciamento Assíncrona Apresenta informações para 

acompanhamento das atividades do 

educador e do educando. Os relatórios 

gerados por essa ferramenta 

apresentam informações relativas ao 

histórico de acesso ao ambiente de 

aprendizagem pelos educandos. 

Avaliação 

(Online) 

Gerenciamento/ 

comunicação 

Assíncrona Recursos online para avaliações das 

atividades dos alunos, bem como 
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Ferramenta Objetivo Categoria Descrição 

ferramentas de correção. Fornece 

ainda informações a respeito das notas, 

tempo gasto para resposta, etc. 

Quadro 3 - Principais recursos do AVEA com relação à interatividade e interação 

Fonte: Adaptado de Souza e Burnham (2014) 

 

Por meio dos recursos doa AVEAs educadores são vistos como responsáveis por prover 

a interação entre o ambiente virtual, a máquina e os educandos, vindo a formalizar o 

contexto da educação não presencial (MIRANDA, 2015).  Porém, existem discussões no 

sentido de chamar a atenção dos envolvidos nesse processo, acerca do modo que fazem 

uso dessas tecnologias. 

Kenski (2003, p. 121) adverte que “o ensino não será revolucionado pelo simples fato do 

uso das tecnologias, mas sim da forma com que estas são utilizadas para permitir a 

interação entre os educadores, educandos e a informação”, logo, o processo de interação 

na educação depende mais dos sujeitos envolvidos do que da tecnologia empregada 

para obter determinado resultado.   

 

2. METODOLOGIA 

Este artigo é resultado de uma pesquisa que consiste em uma revisão sistemática, com 

base nos estudos sobre as relações de interação mediado pelos recursos disponíveis nos 

AVEAs influenciando o ensino e aprendizagem. A revisão sistemática (RS) trata-se de um 

tipo de investigação focada em questão bem definida, que visa identificar, selecionar, 

avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis. 

Galvão e Pereira (2014) definem a RS como estudos secundários, que têm nos estudos 

primários sua fonte de dados, logo para eles os métodos para elaboração de uma RS 

preveem: elaboração da pergunta de pesquisa, busca na literatura; seleção dos artigos; 

extração dos dados; avaliação da qualidade metodológica; síntese dos dados; avaliação 

da qualidade das evidências; redação e publicação dos resultados.  

Para obtenção dos artigos analisados, utilizaram-se os descritores “ambiente virtual de 

ensino e aprendizagem”, “ambiente virtual de aprendizagem”, “AVA”, “AVEA”, “Moodle”, 

“interação”, “interatividade” e “ensino e aprendizagem colaborativo” pesquisados no 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

do Ministério da Educação e Cultura (CAPES/MEC); o período da pesquisa incluiu artigos 

publicados entre 2010 a 2017.  

A inclusão ou exclusão dos artigos definiu-se, num primeiro instante, pela análise dos 

títulos, resumos e palavras-chave dos estudos publicados no portal. Logo após, realizou-

se a leitura na íntegra dos estudos pré-selecionados, para definir se a publicação se 

enquadrava ou não no presente estudo. 
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3. RESULTADOS 

Este tópico apresenta os principais resultados do estudo, onde foram encontrados no 

total trinta e seis artigos na base de dados do CAPES, dos quais, quatorze se encaixaram 

nos critérios de inclusão e foram selecionados para a análise. Para tanto, no Quadro 4 

são apresentados os cursos que foram objeto de estudo dos autores; a amostra do 

estudo; o recurso utilizado como atividade no AVEA; a forma de mediação; a relação de 

interação (educador-educador, educador-educando, educando-educando, educador-

orientador(a)-educando, educador-tutor-educando, tutor-educando e educando-

paciente/colaborador) e as variáveis (pontos positivos e pontos negativos).  

 

Autor/ 

Ano 

Disciplina/ 

Amostra 

Atividade 

do AVEA 

Tipo de 

Interação/Forma 

de Mediação 

Variáveis 

 

Pontos 

Positivos 

Pontos 

Negativos 

Abegg et 

al. (2010) 

Física 

24 

educandos 

Wiki/Moodle Educando-

educando 

/Colaborativa 

Autoria do 

conhecime

nto do 

objeto 

estudado 

Dificuldade 

de manuseio 

do Moodle e 

wiki 

Alonso et 

al. (2012) 

Pedagogia 

270 

educandos 

Fórum de 

discussão, 

videoconferê

ncia, tarefas/ 

Moodle 

Educador-

orientador-

educando 

/Individual 

Nada 

consta 

Moodle 

como 

repositório 

de materiais 

didáticos 

Bairral 

(2011) 

Matemática 

não 

informado 

Chat/ 

Gepeticem 

Educador-educador 

/Colaborativa 

Envolvime

nto no 

debate 

Nada consta 

Barros e 

Carvalho 

(2011) 

Administraç

ão 

150 

educandos 

Foram 

avaliadas 

todas as 

atividades/ 

Moodle 

Educador-educador 

/Colaborativa 

Debate, 

construção 

de 

conhecime

nto e 

feedback 

O conceito de 

interação e 

interatividade 

não está claro 

para os 

educandos 

Fernandez 

e Cruz 

(2015) 

Formação 

Continuada 

em diversas 

áreas/ 110 

educandos 

Fórum de 

discussão/ 

Moodle 

Educador-

educando 

(educador cursista) 

/Colaborativa 

Melhor 

desempen

ho no 

curso 

Falta de 

feedbacks 

Fruet e 

Bastos 

(2010) 

Física  

não 

informado 

Wiki/ 

Moodle 

Educador-educanda 

orientada-

educando 

/Colaborativa 

Autoria do 

conhecime

nto do 

Dificuldade 

de produzir 

colaborativa

mente 
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Autor/ 

Ano 

Disciplina/ 

Amostra 

Atividade 

do AVEA 

Tipo de 

Interação/Forma 

de Mediação 

Variáveis 

 

Pontos 

Positivos 

Pontos 

Negativos 

objeto 

estudado 

Lima e 

Haguenau

er (2015) 

Geometria 

Descritiva 

250 

educandos 

Chat, e-mail 

e fórum/ 

AVEA 

Quantum 

Educando-

educando 

e 

Educandor-

educando 

/Colaborativa 

Apoio para 

o ensino 

presencial 

Frustações e 

falta de 

familiarização 

com o 

ambiente 

Magnagna

gno et al. 

(2015) 

Esp. em 

Informática 

em Saúde; 

Mestrado 

Prof. em 

Ens.Ciências 

da Saúde e 

Esp. em 

Cuidado 

Pré-Natal 

Foram 

avaliadas 

todas as 

atividades/ 

Moodle 

Educador-

educando 

/Individual 

Nada 

consta 

Moodle 

como 

repositório 

de materiais 

didáticos 

Marinho e 

Peres 

(2015) 

Curso de 

aperfeiçoam

ento na 

Modalidade 

Blended 

Learning/ 

7000 

servidores 

públicos 

Fórum de 

discussão e 

tarefas/ 

Moodle 

Educador-tutor-

educando 

/Individual 

Nada 

consta 

Quebras ou 

interrupções 

na interação 

Martins e 

Araújo Jr. 

(2012) 

Esp. em 

Ensino de 

Ciências e 

Biologia/27 

educandos 

Fórum de 

discussão/ 

Moodle 

Tutor-educando 

/Colaborativa 

 

Houve a 

compreen

são plena 

do objeto 

de estudo 

Nada Consta 

Miranda 

(2015) 

Rede e-Tec/ 

CEFET-MG/ 

Todos os 

educadores 

Fórum de 

discussão/ 

Moodle 

Individual 

(educador-tutor-

educando) e 

Colaborativa 

(educando-

educando) 

 

Nada 

consta 

Não há uma 

consciência 

definida 

sobre o uso 

do Moodle 
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Autor/ 

Ano 

Disciplina/ 

Amostra 

Atividade 

do AVEA 

Tipo de 

Interação/Forma 

de Mediação 

Variáveis 

 

Pontos 

Positivos 

Pontos 

Negativos 

 

Mulbert et 

al. 

(2013) 

 

 

Curso de 

Graduação 

Não 

informado 

Chat, 

videoconferê

ncia, fórum 

de 

discussão, 

mural, tira-

dúvidas e 

exposição/ 

Moodle 

Educando-

educando 

e 

Educador-

educando 

/Colaborativa 

 

Funções 

didáticas 

satisfatória

s e 

afetividad

e positiva 

Incertezas e 

apreensões 

em relação as 

atividades 

educacionais. 

Palácio e 

Struchiner 

(2016) 

 

 

 

 

 

Psicologia 

Médica e 

Psicopatolo

gia 

(NTES) 

1003 

educandos e 

colaborador

es 

Blog, wiki, 

glossário e 

fórum/ 

Moodle 

Educando-paciente 

(colaborador)/Cola

borativa 

Favoreceu 

aprendiza

gem, 

quebrand

o barreiras 

Nada Consta 

Tonelli et 

al. (2015) 

Matemática 

2 educandos 

Fórum de 

dúvidas/ 

Moodle 

Tutor-educando 

/Colaborativa 

Nada 

consta 

Falta de 

capacitação 

Quadro 4 – Principais características dos artigos pesquisados 

Fonte: Dados da própria pesquisa, 2017. 

Discorrendo sobre os artigos selecionados, no estudo Abegg et al. (2010) foi abordado 

o ensino e aprendizagem colaborativo mediado pelo Wiki no AVEA Moodle, por meio de 

uma atividade proposta para uma turma de 24 educandos da Licenciatura em Física da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os autores afirmam que com a experiência, 

aprenderam e ensinaram que é possível propor e concretizar novas ações em relação a 

aprendizagem mediado pelas TICs; eles classificaram a experiência como produtiva e 

colaborativa, ao mesmo tempo em que os educandos foram autores do conhecimento, 

concretizando um trabalho dialógico, problematizador e emancipatório. 

O artigo de Alonso et al. (2012) visou analisar os recursos disponíveis no AVEA Moodle, 

bem como a participação e interação efetiva entre educadores e 270 educandos do curso 

de Licenciatura em Pedagogia – Acordo entre Brasil/Japão - na modalidade a distância, 

desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso em parceria com a Universidade 

Tokai/Japão. A pesquisa dos autores teve como escopo a análise do relatório de 

atividades, a fim de identificar possíveis evidências sobre o assunto em questão, 

infelizmente constatou-se que os educadores que faziam parte do estudo, não 
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conheciam os recursos e ferramentas do Moodle e não atribuíram nenhuma importância, 

utilizando-o como repositório de materiais didáticos. 

Bairral (2011) analisou em seu estudo as interações entre educador-educador de 

Matemática em um chat do AVEA Gepeticem, onde o foco é a formação continuada, 

realizada no Rio de Janeiro com auxílio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa (FAPERJ). O autor percebeu o compromisso e a colaboração com que os 

educadores se envolveram no debate proposto no chat, ele também analisou que 

quando os interesses profissionais são respeitados e valorizados interferem 

significativamente na qualidade da discussão virtual, e que o educador formador tem 

que interpretar globalmente e responder as intervenções ora de forma individual ou 

coletivamente. 

As autoras Barros e Carvalho (2011) analisaram todas as ferramentas disponíveis no AVEA 

Moodle, a fim de verificar se estas proporcionam o ensino e aprendizagem, bem como 

se realmente houve interação entre educador e educando. A pesquisa desenvolveu-se 

com 150 educandos do curso de graduação em Administração a distância, composto por 

5 turmas do Polo de Campina Grande da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). No 

estudo das autoras foi possível verificar que a atividade que permite maior interação 

entre educador e educando é o fórum de discussão, capaz de promover debate e 

construção do conhecimento, os educandos também consideraram como ponto positivo 

o feedback que recebem dos educadores sendo considerado por muitos o ponto chave 

para o ensino e aprendizagem. Como ponto negativo, as autoras identificaram que 

muitos dos educandos não têm consciência da importância das ferramentas tecnológicas 

para a aprendizagem colaborativa e o conceito de interatividade ainda não está muito 

claro. 

A pesquisa de Fernandez e Cruz (2015) investigou o curso de capacitação “AVEA Moodle 

no contexto da Aprendizagem e Avaliação”, oferecido entre 2011 e 2013, pela Secretaria 

Municipal de Educação para Coordenadores de Suporte Pedagógico de Tecnologia da 

Rede Municipal de Educação de Campo Grande (REME)/Mato Grosso do Sul, com a 

participação de 2 educadores mediadores, 29 educadores e 110 educandos (educador 

cursista) de diversas áreas. De forma geral, constatou-se que a interação proporcionada 

pela atividade no fórum de discussão contribuiu para o desempenho dos cursistas, bem 

como para as produções coletivas e colaborativas.  

Fruet e Bastos (2010) a partir das possibilidades de interação mediada pelas TICs 

questionaram-se como potencializar a interação dialógico-problematizadora. A pesquisa 

ocorreu com atividades no Moodle por meio do Wiki, com educandos da Licenciatura 

em Física da UFSM, o qual foi proposto uma produção colaborativa entre educador e 

educandos, com a intenção de construir um objeto escolar hipermídia de Física 

organizado didaticamente, contemplando a elaboração e a resolução de problemas de 

Física, na perspectiva de resolução aberta de problemas. Ao analisar o relatório de 

atividades, os autores verificaram que das 32 questões postadas no Wiki, apenas 10 
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foram resolvidas com a colaboração de pelo menos dois participantes, demonstrando 

que alguns educandos, embora estejam construindo colaborativamente, ainda 

apresentam dificuldade de mudança no modo de produção escolar, ou seja, da produção 

individual para a colaborativa, no entanto conforme os autores, os educandos 

interagiram ativamente no Wiki. 

No estudo de Lima e Haguenauer (2015) são apresentados os resultados de uma 

pesquisa intitulada “Comunicação, Interação e Discurso em AVEA” desenvolvida junto ao 

Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). A pesquisa das autoras buscou investigar as possibilidades oferecidas 

pelas TICs e desenvolveu-se com base em dados coletados por meio de questionários, 

entrevistas e observação do AVEA Quantum, a análise privilegiou os momentos de 

interação por meio das atividades propostas em e-mail, chat e fórum na disciplina de 

geometria descritiva com o total de 250 educandos participantes. A análise dos dados 

indicou que foi possível criar novas possibilidades educativas e manter um canal aberto 

para a comunicação e interação entre educandos-educador, por meio do chat, sendo 

este um ponto positivo. Mas, ressalta-se a frustração de alguns educandos, apontada por 

eles próprios, de se encontrarem sozinhos algumas vezes no chat, além da falta de 

familiarização com o ambiente virtual. 

Magnagnano et al. (2015) tiveram como objetivo estudar o uso dos recursos do AVEA 

Moodle e discutir seu potencial pedagógico em três cursos a distância, Especialização 

em Informática na Saúde, Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Saúde e 

Especialização em Cuidado Pré-Natal da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Os autores utilizaram a análise de conteúdo e a ferramenta denominada Moodle 1.9.x 

Data Extrator, desenvolvida na pesquisa para a coleta dos dados. Por meio desde eles 

concluírem que, embora o Moodle tenha como foco principal a interação e construção 

colaborativa de conhecimento e disponibilize ferramentas para processos de formação 

baseados na pedagogia construtivista, este foi utilizado para transferência de informação 

entre educador e educando, inclusive o recurso mais usado foi o link  para arquivos, 

apenas 2% utilizaram os recursos de criação de conteúdo em colaboração.  

Na pesquisa de Martins e Araújo Jr (2012) os autores abordam as relações existentes 

entre as formas de interação no AVEA Moodle mediadas pelo processo de tutoria em 

educação a distância. O objeto as analise foi o curso de Especialização em Ensino de 

Ciências e Biologia com uma amostra de 27 educandos oferecido na cidade de São 

Paulo/SP, o qual dispõem um fórum de discussão, em que analisou-se que na sua maioria 

os educandos entenderam a complexidade do ato de ensinar e ainda mais, o 

comprometimento necessário em se trabalhar a educação científica nas escolas, 

concluindo assim, que houve a interação entre tutor e educandos. 

Miranda (2015) objetivou investigar as metodologias e recursos utilizados no AVEA 

Moodle nos cursos técnicos ofertados na instituição pública de ensino do Sul de Minas 

Gerais (Rede e-TEC/CEFET-MG), levando em consideração as concepções de relação de 
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interação entre educador, tutor e educandos, para o estudo foi analisado o recurso fórum 

de discussão. O autor verificou que não há uma consciência definida sobre o uso do 

Moodle, e por isso não houve uma relação de interação entre educador, tutor e 

educandos; ficando claro para ele que o educador precisa de cursos de capacitação 

devido a plataforma ser um ambiente rico de possibilidades de criação de conteúdos 

colaborativos. Logo, o educador está usando o Moodle como repositório de conteúdo 

didáticos, como por exemplo, a inserção de arquivos em pdf, Miranda também constatou 

que o chat, em poucas vezes utilizado, foi para a interação entre educando-educando. 

O objeto de pesquisa Mulbert et al. (2013) são as interações realizadas pelos educandos 

no AVEA Moodle, em um curso de graduação que se dá no contexto do Campus Virtual 

da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. Para o desenvolvimento da pesquisa, 

elas analisaram as interações de afeto e conflitos entre educando-educandos e 

educadores-educandos, por meio das atividades de chat, videoconferência, fórum de 

discussão, mural, tira-dúvidas e exposição. As autoras perceberam que em relação a 

afetividade entre educadores e educandos favoreceu o ensino e aprendizagem, porém 

as incertezas e apreensões em utilizar os recursos disponíveis no Moodle, causaram 

conflitos e incerteza em relação a atividades a distância, contudo, elas acreditam que o 

resultado final foi positivo e que houve interação entre os sujeitos envolvidos na 

pesquisa. 

Palácio e Struchiner (2016) objetivaram analisar o uso do AVEA Moodle em cursos de 

graduação em saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com uma amostra 

de 1003 educandos, discutiram o uso das ferramentas blog, wiki, glossário e fórum. Os 

recursos por elas analisados representaram espaços de construção colaborativa entre 

educando e paciente que torna-se colaborador, favorecendo o diálogo, a interação entre 

os participantes e a produção de narrativas sobre as suas experiências. As autoras 

analisam o Wiki e o glossário como espaços de produção colaborativa o qual criam 

possibilidades para repensar o papel do educando, estimulando seu protagonismo e 

contribuindo para o desenvolvimento de habilidades de escrita, comunicação e trabalho 

colaborativo.  

A pesquisa de Tonelli et al. (2015) ocorreu partindo da análise da comunicação escrita no 

recorte de um diálogo ocorrido no fórum de dúvida na plataforma AVEA Moodle, entre 

um tutor a distância de Matemática e dois educandos do primeiro período do curso de 

Licenciatura em Informática, ofertado na modalidade a distância, pelo Instituto Federal 

do Espírito Santo (IFES). Com base nas teorias e nas análises dos recortes, segundo os 

autores, o tutor não deve focar somente nas intervenções conceituais e reflexivas, mas 

também nas afetivas. As atividades pedagógicas, assim como a comunicação e a 

interação permeadas pelo sentimento de acolhimento, respeito, simpatia e apreciação, 

são essenciais para que haja o ensino e aprendizagem; portanto houve a interação, mas 

falta a formação continuada para capacitar os tutores em cursos a distância. 
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A partir da revisão sistemática destes artigos selecionados percebe-se que os “achados” 

nesta pesquisa apontam para uma reflexão quanto ao papel do educador nos AVEAs, 

principalmente no que diz respeito as competências que o mesmo desenvolve, quanto a 

escolha das ferramentas e/ou atividades para trabalhar em determinados contextos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perceber a importância da conscientização das próprias concepções é essencial no 

processo educativo, pertinente ao exposto, verificou-se que na maioria dos artigos os 

autores que abordaram o ensino e aprendizagem de forma a investigar a interação 

transcorreu de forma positiva, ocorrendo colaborativamente entre os sujeitos 

(educadores, educandos, tutores, colaboradores, orientadores e orientados).  

Porém, encontrou-se muitos pontos negativos nos artigos em relação aos AVEAs como: 

dificuldade de manuseio de ferramentas disponíveis nos AVEAs; o Moodle como 

repositório de materiais didáticos; a falta de feedback por parte dos educadores nos 

ambientes virtuais; dificuldade de produzir colaborativamente; frustações e falta de 

familiarização com o AVEA; incertezas e apreensões em relação as atividades propostas 

por educadores. Bem como, a falta de um conceito definido sobre o que realmente é 

interação e interatividade na EaD nos ambientes virtuais, tanto pela parte do educador 

como do educando, vindo a causar quebras ou interrupções na interação entre os 

sujeitos. 

Com exigência que o educador desenvolva novos papéis, baseados em aulas em 

ambientes virtuais, algumas concepções ultrapassam os conceitos da escola tradicional, 

logo, se faz necessário a formação continuada e porque não permanente desses 

educadores, a fim de atender às necessidades da EaD e principalmente dos 

educandos.Pertinente ao assunto, nos artigos foi possível analisar que este é um ponto 

crítico a ser debatido e que requer políticas públicas para que atue nesta questão. 

Quanto ao AVEA na plataforma Moodle, Quantum ou Gepeticem analisadas nesta 

pesquisa, pode-se perceber que há a falta de domínio do conhecimento acerca dos 

conteúdos e competências pedagógicas por parte dos educadores, não conhecendo os 

recursos disponíveis nestes AVEAs na totalidade.  

Em suma, a EaD encontra-se em ascensão e revela-se uma modalidade de ensino que 

exige dos educadores habilidades e competências para a utilização efetiva das 

ferramentas e dos recursos tecnológicos digitais presentes nos AVEAs, de modo a 

contribuírem para a interação entre os principais atores do processo educacional, de 

maneira informal e formal desses ambientes virtuais, superando a crença e uma 

educação distante e passando a ser uma educação eficiente e proporcionando aos  

educandos uma formação completa e competente.  
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Resumo: O presente artigo trata-se de uma pesquisa-ação, tendo como objetivo 

analisar a percepção de professores que fazem o uso de robôs em sala de aula acerca 

dos resultados provenientes da integração da robótica no contexto educacional infantil. 

A presente pesquisa apresenta relatos coletados de 16 professores com formação em 

Pedagogia, sendo estes, 15 mulheres e 1 homem de três escolas da rede de ensino 

privada, localizadas no estado do Piauí-BR, que possuem a robótica em seu contexto 

escolar com o Método TRON inserida na grade curricular. Dentre os critérios elencados 

para inclusão destes professores na presente pesquisa, listou-se: ser professor que 

utilizasse o Método TRON de forma técnico pedagógica em suas aulas, ser professor da 

Educação Infantil e possuir pelo menos 1 ano de prática utilizando robôs em sua sala de 

aula. Para o processo de coleta de dados foram transcritas as respostas da entrevista 

semiestruturada aplicada aos professores com o objetivo de verificar os conhecimentos 

dos professores envolvidos no estudo sobre aspectos conceituais acerca de como havia 

sido a aplicação da robótica em suas aulas. 

Palavras-chave: Robótica pedagógica; Vivências; Professores; Robótica Educativa; 

Educação Infantil. 

  

Introdução 

  

Vivenciam-se, no contexto atual, constantes transformações nos campos 

político, social, cultural e educacional sustentadas pelas evoluções tecnológicas. 

Essas transformações contribuem para o estabelecimento de uma nova ordem 

econômica e social nos mais variados campos da ação humana, essencialmente 

na área da educação. O desenvolvimento científico e tecnológico emerge nos 

educadores a necessidade de adotar novos modelos de ensino que atendam às 

 
198 Graduando em Pedagogia. Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão -

UNIFACEMA.  
199 Psicóloga, Mestre em Psicologia. Universidade Federal do Piauí-UFPI 
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profundas modificações que a sociedade passa a exigir (Auler, Santos, & Cericatto, 

2016). 

Nota-se, uma crescente preocupação em relação à inserção das novas 

tecnologias no contexto educacional brasileiro aliada à necessidade de preparar 

os professores para atuarem de forma eficaz com estas ferramentas tecnológicas 

e as pesquisas se pautam no fenômeno da inserção das tecnologias no processo 

educativo por considera-lo de grande complexidade e por apresentar desafios a 

serem superados (Campos, 2017; Benitti, 2012). 

Desta maneira, os profissionais da educação, na ânsia por inovação nas 

práticas educativas, vêm repensando suas formas de ensinar e aprender, julgando 

maneiras de formatar novas ideias, na busca de suportes para ampará-las, 

testando equipamentos e materiais, e reorganizando espaços (Seegger, Canes, & 

Garcia). Uma vez que é inegável que para que as tecnologias possam fazer parte 

do cotidiano das salas de aula as escolas e, sobretudo, os professores devem estar 

preparados para reconhecer e experimentar o potencial das tecnologias no 

ensino, na aprendizagem e porque não destacar no próprio desenvolvimento 

profissional dos docentes (Barreto, Pipitone, Brandão, & Pacheco, 2016). 

Pensa-se em uma escola no futuro que no hoje possa ultrapassar 

métodos expositivos, instrumentos usados anos atrás, como lousa e papel, em 

uma avaliação muito mais qualitativa do que quantitativa e que desperte 

processo criativo e transformador da sua realidade (Peralta & Guimarães, 2017), 

um exemplo de método expositivo que se apresenta é a robótica no contexto 

educacional. Conforme o teórico da educação Seymour Papert (1998), a robótica 

apresenta-se como uma proposta que objetiva tornar o ensino mais atrativo e 

lúdico. 

A necessidade da robótica no ensino surge porque as tecnologias abrem 

um leque de possibilidades práticas que dão significado ao que é ensinado e ao 

que o aluno aprende (Eady & Lockyer, 2013). Enquanto proposta pedagógica 

permite o desenvolvimento e elaboração de novas formas ou metodologias 

educacionais, auxiliando na interdisciplinaridade e quebra de paradigmas 

educacionais existentes (Gueges & Kerber, 2010). 

Nesse viés, apresenta-se o Método TRON, método baseado na 

transversalidade e em teorias da educação como o construtivismo e 

construcionismo que possui como uma das principais características o processo 
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colaborativo de tecnologias do tipo open source200 que colocam em primeiro 

plano a filosofia da cooperação. Em linhas gerais, a intenção do método é 

promover por meio da mediação com o uso da robótica, a inserção tecnológica 

e motivacional na grade curricular das escolas nos níveis da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio (Lima, Mesquita & Leite, 2018). Pautado na 

compreensão que a tecnologia não deve ser promovida apenas para aqueles que 

têm afinidade com a área, e sim para todos (Garcia, 2015). 

Como qualquer implantação dentro do contexto escolar, o Método TRON 

também só se torna exequível dentro do ambiente de aprendizagem por meio da 

ação do professor. Uma vez que se sabe que mesmo com todo aparato 

tecnológico disponível em ambiente escolar, o professor é indispensável no que 

tange a mediação no processo de aprendizagem (Silva, 2012) por desenvolver 

atividades interativas de suas práxis (Seegger, Canes, & Garcia). 

Neste sentido, a presente pesquisa objetiva analisar a percepção de 

professores, que utilizam o Método TRON, acerca dos resultados da integração 

da robótica no contexto educacional.  

Os dados aqui expostos são respostas de professores que participaram 

de entrevistas semiestruturadas de cunho dissertativo acerca do uso da Robótica 

Educativa em suas práticas pedagógicas cotidianas durante uma capacitação 

pedagógica. As respostas tiveram duração de 5 a 10 minutos. As questões da 

entrevista foram organizadas em dois eixos: a) o que tem dado certo mediante a 

integração da robótica no contexto escolar e b) o que precisa melhorar mediante 

a integração da robótica no contexto escolar. A cunho de citação dos relatos de 

alguns professores, estes, serão chamados pelas siglas: P1, P2, P3 até P10. Todos 

os registros foram guardados e alguns relatos de professores selecionados 

conforme os cuidados éticos de acordo com a resolução 466/12 e aditivo 

510/2016. 

Os dados obtidos na entrevista foram categorizados de acordo com a 

técnica de análise de conteúdo por leitura flutuante de Bardin (2011).  

O trabalho está dividido em duas partes, no qual o primeiro estabelece 

um discursão reflexiva do assunto proposto e a segunda com as considerações 

 
200 São Softwares de código aberto é o software de computador com o seu código fonte 

disponibilizado e licenciado com uma licença de código aberto no qual o direito autoral fornece 

o direito de estudar, modificar e distribuir o software de graça para qualquer um e para qualquer 

finalidade. 
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finais, com os resultados que a pesquisa ofereceu, no estudo realizado como um 

todo. 

A robótica como meio para um ensino atrativo, lúdico e uma aprendizagem 

significativa  

 

Observou-se, por meio da análise das entrevistas que os professores, ao 

serem questionados sobre o que havia dado certo com o uso da robótica no 

contexto escolar, e o que precisa melhorar ao utilizar as estratégias e instrumentos 

e robôs educativos do método, os professores atribuíram a inserção da robótica 

características voltadas tanto para o manuseio técnico desta ferramenta, quanto 

pedagógico. 

Para uma análise mais detalhada dos dados, estes, foram divididos em 

duas categorias que originaram duas subcategorias cada. Na primeira categoria 

“Potencialidades” voltada para o questionamento sobre o que deu certo, 

subdividiu-se em duas subcategorias, a saber: a robótica vista como “auxílio à 

concentração” e um “atrativo dinâmico”. Na segunda categoria “Vulnerabilidades”, 

referente ao que precisa melhorar, subdividiu-se também em duas subcategorias, 

no entanto, os professores elencam a robótica “dificuldades de manuseio” e 

“ausência de conhecimento técnicos” (ver Tabela 1). 

  

TABELA 1  

Categorização das respostas sobre a vivência prática dos professores. 

  

Categorias Frequência  

Potencialidades % 

 

Auxílio à concentração 56,25 

 

Atrativo dinâmico 100 

 

Vulnerabilidades - 

Dificuldades de manuseio 75 

 

Ausência de conhecimentos técnicos 87,5 
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Em suas reflexões, Vygotisk (1984) escreveu que o aluno/aprendiz não 

aprende só, ele necessita de mediação e o professor é aquele que faz a 

transposição dos conhecimentos. Em consonância com tal dito, o pensamento de 

Liberali (2012) em relação ao papel fundamental do professor para a 

transformação da realidade, ajuda na reflexão do quão importante é refletir 

criticamente e coletivamente a prática docente a fim de que haja uma 

aprendizagem mais significativa. 

Pensar no papel do professor na atualidade requer refletir em sua prática 

e formação dentro de um contexto social tecnológico. Uma vez que sua formação 

tem sido constantemente avaliada e que há incentivos para uma prática que 

interaja com as tecnologias para possibilitar que em sua didática, esse professor 

possa agir mais criticamente em meio a sua prática, transformando-a de forma 

constante e autônoma (Peralta & Guimarães, 2017) visto que a robótica revela 

uma prática de trabalho diferente do ensino tradicional (Cerciliar, 2011). 

Analisar a funcionalidade e aplicabilidade de um método no cotidiano 

real do contexto escolar só é possível por meio dos atores que o fazem. Nesse 

sentido, por meio da análise da vivência dos professores que utilizam o Método 

TRON, verificou-se que as potencialidades e vulnerabilidades se agrupam em dois 

campos distintos, um refere-se a utilidade e usabilidade dos robôs para a 

Educação Infantil, no outro ponto, os professores remontam a dificuldade técnica 

em manusear esses robôs. 

Tal verificação repercute na necessidade de reformular os currículos da 

graduação. Visto que, apesar as capacitações consecutivas, os professores ainda 

possuem dificuldades derivadas do conhecimento técnico que impactam na 

prática pedagógica. O processo de aprendizagem com tecnologias inovadoras 

como a robótica só apresenta resultados significativos se houver um equilíbrio 

entre o domínio das técnicas necessárias para a prática do uso da tecnologia e 

conhecimento pedagógico (Langer, 2014). 

O currículo adequado dos profissionais configura-se como um dos 

fatores que podem levar a inovação educacional para o sucesso (Alimisis & Moro, 

2016). Os projetos de robótica exigem metodologias construtivistas, abertura à 

novidade, incentivo à criatividade e flexibilidade currículo escolar, qualidades que 

muitas vezes faltam nos sistemas escolares (Alimisis & Moro, 2016). 

Para atender a essa necessidade faz-se conveniente implantar na 

formação de futuros professores, disciplinas curriculares específicas sobre as 

tecnologias para favorecer seu uso transversalmente (Quiroz, 2018) e a promoção 
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de conhecimento contínuo para os docentes a fim de que se apropriem, atuem e 

sejam mediadores daquilo que possibilite uma aprendizagem inovadora, 

utilizando recursos tecnológicos (Kouawo, Karsenti, Gervais, & Lepage, 2013). 

Ao passo que o aluno tem contato com a tecnologia, pensam sobre, 

desenvolvem e criam possibilidades para sua utilização, este desenvolve 

principalmente sua capacidade criativa e crítica.  Além disso, gera-se a 

oportunidade de na tentativa de acertar, errar, o que é considerado algo brilhante 

para o processo de aprendizagem (Garcia, 2015). 

Dentro do recurso material do que deu certo foi muito citado o robô em 

si como instrumento inovador dentro de sala de aula. Segundo as professoras, o 

design, as cores e a possibilidade de que ele seja montado foi um diferencial do 

robô que também por ser uma novidade lúdica conseguiu atrair mais as crianças. 

Um exemplo é a fala do P1: “Deu certo o fato das partes do robô serem 

desmontáveis e coloridas. ”O Robô TRON possibilitou ainda, de acordo com os 

professores, auxiliar na prática durante as atividades de conteúdos diversos, 

muitas vezes dados de forma mais tradicional. A partir dos relatos foi bem visto 

tanto pelas crianças, quanto pelos professores e um aliado, um meio ou ainda 

instrumento de aprendizagem. 

O aplicativo (App) usado para dar comandos ao robô foi considerado 

pelos professores simples e de fácil uso. P1: “O aplicativo é simples de fácil uso. 

“P2 acresce que: “... em relação também ao uso do aplicativo, as crianças têm uma 

certa facilidade para manusear”, isto é, os relatos evidenciam que o manuseio do 

App não foi uma dificuldade na hora da execução das atividades, pelo contrário 

foi algo surpreendente, principalmente pela habilidade que muitas crianças 

mostraram ao utilizá-lo. 

O fato de arrastar o dedo é uma habilidade nova, no que tange ao 

controle do touch screen, necessitando se policiar na intensidade do toque de 

acordo com o comando do App, no entanto o mesmo não foi mencionado como 

empecilho para a não utilização do robô. 

A Robótica Educativa estimula nos alunos, experiências como: a 

criatividade, a motivação, o raciocínio lógico-matemático, a percepção visual, a 

coordenação motora, a capacidade de concentração, a autoestima, a consciência 

crítica, atenção, a comunicação e expressão (Campos, 2017; Langer, 2014). 

O auxílio no processo de aprendizagem foi notado pelos docentes por 

ter instigado nas crianças uma maior criatividade para realizar as atividades, 

ficando mais atenciosas, participativas e empolgadas durante as aulas, isto é, o 
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processor de ensino e aprendizagem torna-se mais dinâmico e cativante, 

conforme colocação do P2 ao apontar que, “até agora, conseguimos ministrar as 

aulas com as matérias e percebermos que as crianças aprenderam. Deste mesmo 

modo a fala do P3 reforça que o recurso “contribuiu de forma lúdica na 

aprendizagem”. 

Isto pode ter acontecido por o robô com as características citadas pelas 

professoras trazem mais ludicidade as atividades, porque além disso o lúdico 

proporciona momentos de prazer e ajuda a criança a refletir o seu modo de 

pensar e agir, que também é um fim do processo educacional (Arantes e Barbosa, 

2017). 

A utilização do robô fez com que a turma mostrasse interesse em 

aprender. Professores e alunos, juntos, transformaram um robô em recurso de 

apoio às práticas pedagógicas ao descobrirem nele um eixo articulador de 

interdisciplinaridade. Como relata o P7 ao afirmar que “trabalhar a 

interdisciplinaridade despertou a curiosidade e melhorou o desempenho da 

classe”.  Nesta visão prática, o robô sai do lugar de uma simples ferramenta e 

passar a ocupar o lugar de um recurso rico em possibilidades ao excitar o diálogo 

entre pares. 

Desta forma ajudando também os professores a disciplinar a criançada, 

através da cativação do aluno, como ressalta o P3 ao falar que o robô “ajudou na 

atenção e concentração”. Assim como o P6 que diz: “ a atenção das crianças foi 

muito positiva, as crianças gostavam muito das aulas. ”  

Outro ponto importante, é que o robô consegue auxiliar no processo de 

conhecimentos de diversas disciplinas, indo de acordo com uma das principais 

características do método que é a Teoria da Transversalidade. O uso do robô em 

sala saiu do campo das ideias e está sendo vivenciado com êxito em muitas 

atividades. Uma vez que “a robótica educacional não deve ser vista como privada 

para estudantes que irão trabalhar em áreas técnicas, mas como um dispositivo 

pedagógico para a aprendizagem criativa” (Garcia, 2015). 

Destarte, em alguns casos, peças se soltaram, atrapalhando a execução 

de atividades, como para o P8 que um dos seus empecilhos é “as dificuldades em 

manusear o robô”. Enquanto para alguns professores o robô é um ótimo recurso, 

a praticidade de montagem e desmontagem é favorável, para outros é um 

empecilho como mostra a fala do professor P10 ao mencionar que: “não deu 

certo devido a adaptação de alguns alunos e dificuldades na hora de montar o 

robô”. P9: “o robô está sempre descarregado”. Igualmente, o relato do P8 ao 
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apontar situações como, “o problema de funcionamento do robô TRON, como 

bateria e bluetooh”. 

Ora, o pedido de ajuda vinha de colegas de profissão, mas que ficavam 

dependentes e sem saber como proceder, como descreve o P9, “a gente tinha 

que ir atrás do professor mais técnico, ele que ajeitava e pronto, ajudava a gente”. 

Algo que, de fato, segundo relatos dos professores, atrapalha muito o 

desenvolvimento da prática. Em meio a isso, faz se necessário avaliar as posturas 

de todos que compõem a equipe escolar. Avaliar suas práticas, dividir tarefas, 

tentando focar nos objetivos que almejam alcançar, um processo difícil, mas 

necessário para que a transformação aconteça de fato (Liberali, 2015) 

A assessoria entra como recurso pedagógico também falado entre 

professores. Quesito este bastante discutido, uma vez que as professoras falaram 

sobre necessidades de mais capacitações, visitas técnicas mais frequentes, e mais 

sugestões de novas ideias para a prática escolar. As capacitações foram citadas 

fazendo referência ao melhor entendimento do método TRON, seu objetivo e 

proposta, envolvendo e dando novas possibilidades de uso do robô como 

instrumento de aprendizagem.  

Os professores relataram ainda a necessidade de auxílio na realização das 

práticas diárias, tanto na hora de algum problema, falha técnica, quanto a 

conteudista, além de acharem que é preciso mais materiais de apoio. 

Por meio também de relatos orais, os docentes mostraram-se aflitos no 

que tange a ansiedade dos alunos. Não conseguem parar, escutar e entender que 

cada atividade tem seu tempo e cada um tem a sua vez de realizá-lo. Algumas 

crianças apresentam atitudes individualistas e imediatista. Às vezes, a ansiedade 

é tamanha que quer manipular, montar, desmontar, construir robôs 

aleatoriamente sem nenhum embasamento, sem nenhum direcionamento. 

Papert (1985) argumenta sobre a utilização de computadores de forma 

não prazerosa. Para ele, a afetividade com aquilo se faz, interfere no resultado 

final. 

A robótica na educação notoriamente emergiu como um recurso 

tecnológico de aprendizagem, único que pode oferecer o “aprender fazendo”, 

bem como atividades lúdicas em um ambiente de aprendizagem atrativo, que 

fomenta o interesse e curiosidade dos alunos (CAMPOS, 2017). 

Considerações finais 
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Esta correlação teoria e prática foi essencial para a aplicação de 

conteúdos de forma interdisciplinar, e de certa forma provocou um ânimo a mais 

nos próprios professores. 

Por meio destas observações é possível notar que boa parte dos pontos 

levantados pelos professores correspondem a proposta do método TRON. As 

atividades estão sendo realizadas, conseguindo alcançar alguns objetivos de 

aprendizagem, pois as crianças estão mais entusiasmadas em aprender utilizando 

o robô. Ou seja, a aprendizagem segue pelo caminho do prazer. 

Por meio dos relatos de professores obtidos observa-se um método que 

tanto em seu referencial teórico, quanto seu material prático possibilitou auxílio 

para a construção da aprendizagem em sala de aula. Conforme relatos dos 

professores, as salas de aula em que foram inseridos os robôs conseguiram ficar 

mais diversificadas, tendo práticas pedagógicas mais inovadoras e empolgantes, 

tanto para as crianças quanto para os adultos que atuaram como 

compartilhadores de conhecimentos. 

Percebeu-se também que mesmo com as facilidades encontradas 

durante as vivências dos professores, muitos pontos precisam ser refletidos e 

entendidos quanto ao método. Como verificação de uma ansiedade demasiada 

das crianças. O trabalho desenvolvido tem por objetivo desenvolver também 

aspectos de aprendizagem emocional. Perceber os objetivos da utilização do 

robô faz com que o professor planeje e trabalhe melhor esta ansiedade que vem 

também do próprio professor. 

É importante que ao planejar as práticas com o robô, o educador 

verifique a necessidade cotidianas dos alunos da atenção primária e atentem-se 

para que suas aulas, assim como outros instrumentos, não entrem na monotonia 

e consequentemente seja provocado o desuso da robótica enquanto ferramenta 

viabilizadora. 

Para melhor desenvolver uma prática interdisciplinar é preciso ter ainda 

uma postura coletiva, mantendo diálogo constante com seus pares. Mas a escola 

só conseguirá este perfil, considerado tão difícil, aos poucos, num prazo curto 

que dependerá das atitudes desempenhadas pelos professores e corpo escolar 

como todo (Silva, 2015) 

A mudança de atitude e a coragem para a inovação trará alguns 

resultados imediatos. Não se pode mais fugir dos avanços tecnológicos. Fechar 

os olhos para a realidade só retarda e afasta a possibilidade de uma 

aprendizagem mais eficiente, efetiva e claro, prazerosa. 
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A formação dos professores, integração de tecnologia nos programas de 

graduação. 

A partir desta premissa, só por meio da análise desta relação professor, 

aluno e conhecimento, e consequentemente da vivência dos professores 

podemos verificar as dificuldades e pontos positivos da aplicação do Método 

TRON na sala de aula por meio do uso do Robô TRON. Este, possui características, 

por vezes, comparáveis a um carro de controle remoto, controlado por um 

aplicativo auto didático. Tem peças que são acopladas uma a uma e permitem 

remoção e encaixe a qualquer instante, seja pelo professor ou aluno. Sua função 

básica é permitir a movimentação para frente e para trás, lado esquerdo e lado 

direito, além de movimento giratório e curvatório. 

Para tanto, é necessária melhor capacitação dos professores, bem como 

dos gestores da educação, para que eles possam trabalhar adequadamente a 

interdisciplinaridade que a tecnologia possa proporcionar. 

Ação “A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 

da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo 

e participativo. 
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SALA DE AULA INTERATIVA: A UTILIZAÇÃO DO PADLET COMO 

MÉTODO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Natália Frutuoso da Silva201 

 Luana Chaves da Silva [2]  

Karolayny Rodrigues Henrique de Sousa [3] 

 

Resumo: O ensino-aprendizagem está cada vez mais defasado nas escolas públicas em 

todo o Brasil, há déficits em relação a formação de professores, na qual eles mesmo não 

procuram se informatizar e nem adquirir novos conhecimentos sobre a utilização de 

tecnologias alternativas e de softwares. Além de todos esses obstáculos ainda há a falta 

de incentivo da gestão escolar em formar esses professores para atuarem com mais ação 

em sala de aula, também existe a falta de recursos financeiros para as escolas aderirem 

novas tecnologias e ter acesso a Internet, que muitas ainda não possuem. Com isso este 

trabalho visa demonstrar como utilizar um software digital como forma de ensino-

aprendizagem em escolas públicas e como os alunos interagem com essa nova 

metodologia em sala de aula. O Padlet é um software digital que utiliza diversas formas 

de demonstrar os conteúdos com traços dinâmicos e interativos. O ensino por meio 

visual dos conteúdos e expositivo é mais eficaz do que aulas somente dialogadas, já 

existem avanços na educação que demonstram uma melhora no ensino em relação a 

aplicação dessas novas metodologias para os alunos, eles se sentem mais confiantes em 

questionarem e abrem discussões com os professores sobre os conteúdos abordados. 

Este mecanismo digital será utilizado em escolas públicas de ensino fundamental I, para 

demonstrar como construir e cuidar de uma horta orgânica suspensa, com o intuito de 

gerar conhecimento científico e prático em crianças de 10 a 14 anos, com a utilização 

deste software as crianças terão um campo visual antes de colocar em prática o projeto 

suspenso, gerando inovação no ensino educacional destas crianças. Isso demonstrará 

como os alunos irão se desenvolver em relação ao ensino com a utilização de mídias 

digitais em sala de aula, aumentando a auto-estima dos alunos em relação a educação, 

mostrando-os que há diversas formas de ensino e com qualidade. 
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Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Padlet, software tecnológico, aula interativa, 

mural didático. 

 

Abstract: Teaching and learning is increasingly lagging behind in public schools 

throughout Brazil, there are deficits in teacher training, in which they themselves do not 

seek to become computerized or acquire new knowledge about the use of alternative 

technologies and software. In addition to all these obstacles there is still the lack of 

incentive of school management to train these teachers to act with more action in the 

classroom, there is also a lack of financial resources for schools to join new technologies 

and access to the Internet, which many still Do not have. This work aims to demonstrate 

how to use digital software as a form of teaching-learning in public schools and how 

students interact with this new methodology in the classroom. Padlet is digital software 

that uses a variety of ways to demonstrate content with dynamic and interactive features. 

The visual teaching of contents and expository is more effective than just dialogues, there 

are already advances in education that demonstrate an improvement in teaching in 

relation to the application of these new methodologies to students, they feel more 

confident in questioning and open discussions with the teachers about the content 

covered. This digital mechanism will be used in public elementary schools I, to 

demonstrate how to build and care for a suspended organic garden, with the purpose of 

generating scientific and practical knowledge in children from 10 to 14 years old, using 

this software children will have a visual field before putting the suspended project into 

practice, generating innovation in the educational teaching of these children. This will 

demonstrate how students will develop in relation to teaching using digital media in the 

classroom, increasing students' self-esteem in relation to education, showing them that 

there are various forms of teaching and quality. 

Keywords: Teaching-learning, Padlet, technological software, interactive classroom, 

didactic mural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia não é de hoje que vem sendo utilizada no mundo, todas as novas 

descobertas são de suma importância para o conhecimento atual, pois utilizamos 

tecnologia com senso comum.  

Os antigos faziam uso da tecnologia quando transformavam recursos naturais em 

ferramentas, sendo impulsionadas através da descoberta e utilização do fogo, 

permitindo assim um avanço tecnológico (MOTA et al., 2017). 

Vivemos atualmente em uma sociedade na qual as relações sociais estão cada 

vez mais associadas e dependentes de mídias digitais (FAUSTINO et al., 2017). 
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Na educação a tecnologia vem sendo utilizada com mais frequência pois os 

professores estão percebendo que com a inserção da mesma em sala de aula 

gera frutos proveitosos na educação. Porém nem todas as escolas possuem uma 

tecnologia de qualidade e muitas não a possuem, sendo assim de difícil 

desenvolvimento.  

Ao considerar as mudanças nos processos de ensino e aprendizagem, hoje, mais 

do que nunca, as instituições de ensino precisam preocupar-se em organizar seus 

espaços educacionais de acordo com a sociedade atual (SILVA; LIMA, 2018). 

No meio educacional vários recursos tecnológicos são utilizados como meio de 

favorecer a aprendizagem. O estudo do uso de novas tecnologias no ensino da 

linguagem instiga o conhecimento a respeito das vertentes teóricas que abordam 

o tema, como também a ênfase dada ao assunto (SILVA; DUARTE, 2018). 

Segundo Silva & Lima (2018) mesmo diante da falta de 

recursos, é necessário o        desenvolvimento de uma 

fluência digital que promova o surgimento e o 

aprimoramento de competências, onde exista um olhar 

para o entorno e a percepção de oportunidades 

educacionais e profissionais advindas com as tecnologias 

digitais. 

Os professores têm que mudar esse atual sistema de ensino, procurando sempre 

inovações educacionais, que consigam levar o conhecimento pleno de forma 

simplificada para os alunos, com isso deve-se utilizar ambientes virtuais que 

possibilitem esta interação tecnológica.  

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), também conhecidos como e-learning 

ou plataformas LMS management systems, é compreendido com espaço social e 

digital e pode ser colaborativo (SILVA; LIMA, 2018). 

Grande parte das escolas de nosso país ainda perpetuam um modelo tradicional 

de ensino centrado no professor, com aulas expositivas nas quais somente ele 

tem voz porque, acredita-se, ser detentor do conhecimento (SANTOS; D’ANDREA, 

2018). 

Com base nisso o sistema atual de ensino deve ser modificado o mais rápido 

possível, retirando das salas de aula esse modelo arcaico de ensino e adentrando 

novas metodologias e tecnologias na educação brasileira. 

O contexto educacional brasileiro carece de mudanças que consigam reverter o 

atual cenário de passividade que se estabeleceu, ao longo dos anos, no processo 

de ensino-aprendizagem entre professor e aluno (SANTOS; D’ANDREA, 2018). 
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Vemos a educação brasileira estagnar em uma realidade na qual a escola não é 

capaz de oferecer ao aluno uma formação que faça a diferença na sua vida 

pessoal e profissional (SANTOS; D’ANDREA, 2018). 

Não considerar as novas tecnologias como uma ferramenta valiosa para a 

aquisição do conhecimento é impedir que a escola interaja com o mundo em que 

vivemos, ao mesmo tempo em que priva o aluno da construção do saber de uma 

forma dinâmica e com a qual ele se identifica (SANTOS; D’ANDREA, 2018). 

As novas tecnologias vêm modificando significativamente as relações do homem 

com o mundo, visto que em cada segmento social encontramos a presença de 

instrumentos tecnológicos. A escola não pode ficar excluída desta realidade, 

devendo apropriar-se dos avanços tecnológicos e incorporá-los à prática 

educativa. É notório que os novos suportes e, instrumentos culturais da 

contemporaneidade, como o computador e a internet, têm-se tornado 

mediadores de alternativas de leitura e escrita. Neste sentido, a experiência em 

sala de aula para melhorar a argumentação em textos dissertativos acelera, e 

muito, o processo de ensino e aprendizagem, com projetos interativos que usem 

a rede eletrônica (SILVA; DUARTE, 2018). 

Mais o que é tecnologia? Como ela funciona a favor da educação? Quais riscos 

da sua inserção nas salas de aula? São perguntas que perpetuam a respeito da 

utilização de TI’s em salas de aula. 

Existem vários conceitos referente a tecnologia, visto que trata-se de ferramentas, 

técnicas, métodos que auxiliam na expansão do conhecimento, além de gerar 

aprendizagem mais significativas e tornar a vida mais fácil  (MOTA et al., 2017). 

O uso de TI nas salas de aula já é uma realidade e, mais que isso, é um recurso 

indispensável que se disponibiliza ao professor na mediação da construção do 

conhecimento pelos alunos (SANTOS; D’ANDREA, 2018). 

A aprendizagem ativa tem como principal característica a abordagem centrada 

no aluno, o qual se torna protagonista do processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, o professor assume o papel de mediador, auxiliando seu aluno na 

construção do conhecimento (SANTOS; D’ANDREA, 2018). 

Para a utilização dessas novas tecnologias deveriam haver cursos de formação 

para professores que já estão afastados da faculdade a muito tempo, no qual na 

sua época não se fazia uso desses recursos. 

Segundo Silva & Lima (2018) o profissional da 

educação para trabalhar com tecnologias 

educacionais precisa desenvolver competências 
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ao longo de sua formação, principalmente 

relacionadas ao conhecimento e uso de 

tecnologias, presentes na sociedade atual.  

É fundamental que os docentes utilizem o meio tecnológico dentro do contexto 

escolar, visando trazer bons resultados na  aprendizagem  e tornar o ambiente 

escolar um lugar, no qual está preocupado com a relação aluno e escola, visando 

auxiliar na construção do conhecimento dos discentes (MOTA et al., 2017). 

A mídia digital torna-se uma aliada na formação de professores dentro da 

perspectiva sociocultural, pois permite o acesso, a interatividade, o diálogo e a 

construção social de conhecimentos  (FAUSTINO et al., 2017). 

Muitos professores possuem dificuldades em utilizarem a tecnologia na sala de 

aula, pois possuem uma bagagem muito conteudista e tradicional, na qual precisa  

que haja uma adaptação para o  contexto  atual, permitindo  a relação entre 

professor e os alunos nativos digitais, que necessitam de aulas mais estimulantes 

e atrativas (MOTA et al., 2017). 

Neste presente artigo utilizaremos como base o Padlet, que é um software 

tecnológico utilizado por professores em sala de aula para melhorar a qualidade 

educacional e fazer com que os alunos aprendam de forma mais prática, o que 

antigamente não era possível. 

O Padlet é um recurso para a construção de mural virtual, on-line, colaborativo e 

gratuito. O recurso possibilita aos usuários curtir, comentar e avaliar  as postagens 

de materiais publicados no mural, além de compartilhar com demais usuários 

para visualização ou edição do mesmo (SILVA; LIMA, 2018). 

Com o uso do Padlet, os alunos podem compartilhar informações de diversos 

temas, o que faz com que desenvolvam criticidade e criatividade, mediante as 

informações que irão compartilhar. Tornando a aprendizagem além do contexto 

escolar, podendo ser aplicada também no contexto social (MOTA et al., 2017). 

Ferramentas como o Padlet, que apresentam características colaborativas, 

permitem a interação dos sujeitos difundindo ideias, cultura, democratizando as 

informações e aprendendo em um contexto diferente do presencial, ou seja, da 

tradicional sala de aula (SILVA; LIMA, 2018). 

Com isso utilizaremos esse software tecnológico como forma de ensino e 

aprendizagem nas escolas públicas de Ensino Fundamental I para demonstrar 

como confeccionar, cuidar e preservar uma horta orgânica, mostrando a partir do 

Padlet os benefícios de se ter em casa uma horta suspensa, onde não ocupa muito 

espaço e traz grandes benefícios a saúde das famílias na comunidade.  



 
 

 
1005 

   

JUSTIFICATIVA 

 

Este presente artigo tem por justificativa demonstrar como um novo método de 

ensino-aprendizagem pode ser eficaz em sala de aula e como os professores 

podem aplicar este software nas escolas, com o novo mundo em que todos nós 

estamos inseridos, podemos dizer que as tecnologias são essenciais para a vida 

e com isso porque não utilizá-las em sala de aula? O uso desses novos atributos 

de forma correta gera uma maior absorção do conhecimento pelos alunos, 

ajudando-os nos conteúdos abordados pelo professor. Também no decorrer 

deste artigo será citado como utilizar a plataforma passo a passo.   

 

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo principal deste artigo é demonstrar como a utilização de softwares 

digitais ajuda no ensino-aprendizagem dos alunos da rede pública em sala de 

aula, baseando-se no atual sistema de ensino público, no qual os professores não 

têm aparatos suficientes para explorar as mais diversas plataformas e nem 

incentivo, procuramos abordar como foco a inserção do Padlet com conteúdos 

expositivos e interativos para alunos de todas as idades, visando a melhora 

significativa do sistema educacional brasileiro. 

   

METODOLOGIA 

 

As metodologias utilizadas para a elaboração deste artigo foram revisões 

bibliográficas a respeito do Padlet, de metodologias ativas na educação pública 

e de softwares digitais, sendo revisado a partir de leituras dissertações de 

mestrado, artigos e estudos de caso a respeito do assunto abordado. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O material utilizado para a elaboração deste artigo foi a plataforma digital Padlet, 

que ajuda os professores a elaborarem conteúdos diversificados e interativos, 

onde os alunos se sintam acolhidos e confiantes para debater as questões 

abordadas no mural do Padlet. 

O Padlet trata-se de uma ferramenta e de um mural interativo, no qual permite 

que os alunos postem textos, imagens, vídeos entre outros recursos que auxiliam 
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e facilitam o processo de ensino-aprendizagem, tornando a aprendizagem mais 

lúdica e dinâmica, pois o docente proporcionará que seus discentes estejam 

fazendo a utilização de um recurso tecnológico, no qual estimulará os mesmos, 

despertando o interesse dos alunos (MOTA et al., 2017). 

O Padlet será utilizado como método de ensino e aprendizagem para as crianças 

em sala de aula, demonstrando a partir de murais e vídeos interativos como 

utilizar e como montar uma horta suspensa. 

 

 Figura 1: página inicial do Padlet 

 
Fonte: https://pt-br.padlet.com/ 

 

Na figura 1 mostra a página inicial do Padlet, onde os professores e alunos podem 

fazer seu cadastro na plataforma e ativar seu login, que pode ser feito através de 

contas no Gmail, Microsoft ou cadastro na própria plataforma, como pode-se 

demonstrar na figura 2. 

 

Figura 2: Página de Login do Padlet 

https://pt-br.padlet.com/
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Fonte: https://pt-br.padlet.com/ 

 

 

Figura 3: Porquê utilizar o Padlet? 

 
Fonte: https://pt-br.padlet.com/ 

 

Na figura 3 mostra o porquê utilizar o Padlet como método de ensino e 

aprendizagem, citando vários pontos positivos que a plataforma pode oferecer 

ao usuário. Um dos principais pontos positivos é a facilidade em manusear o 

software, tem facilidade em adicionar as postagens e as alterações são salvas 

automaticamente, impedindo assim que por algum acidente as informações se 

percam e tenham que começar tudo de novo.   

 

Figura 4: Porquê utilizar o Padlet? 

https://pt-br.padlet.com/
https://pt-br.padlet.com/
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Fonte: https://pt-br.padlet.com/ 

 

Na figura 4 está demonstrando que o Padlet além de fácil manuseio é de fácil 

entendimento para qualquer usuário, pois está disponível em diversas línguas, 

facilitando assim que pessoas de todo o mundo utilizem a plataforma.  

 

Figura 5:  Porquê utilizar o Padlet? 

 
Fonte: https://pt-br.padlet.com/ 

 

Na figura 5 pode-se observar que um dos motivos a mais para se utilizar a 

plataforma é o poder de compartilhamento com outras pessoas, além de 

poderem utilizar somente como método de aprendizagem ele pode ser utilizado 

também como forma avaliativa, onde os alunos podem editar murais e comentar 

sobre o que está sendo repassado em sala de aula pelo professor responsável. 

 

Figura 6: Porquê utilizar o Padlet? 

https://pt-br.padlet.com/
https://pt-br.padlet.com/


 
 

 
1009 

 
Fonte: https://pt-br.padlet.com/ 

 

Na figura 6 demonstra que o software suporta vários tipos de arquivos de vários 

outros programas, o suporte da plataforma é bastante eficaz. 

 

Figura 7: Porquê utilizar o Padlet? 

 
Fonte: https://pt-br.padlet.com/ 

 

Na figura 7 podemos ver que além de todos os benefícios já citados acima o 

aplicativo tecnológico também pode ser utilizado no celular e não somente no 

computador, facilitando assim o seu uso em diversos locais diferentes e a 

qualquer momento do seu dia-a-dia. 

 

Figura 8: Porquê utilizar o Padlet? 

 

 

https://pt-br.padlet.com/
https://pt-br.padlet.com/
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Fonte: https://pt-br.padlet.com/ 

 

Na figura 8 demonstra que o software é privado e seguro, tanto pode ser utilizado 

gratuitamente ou pode-se fazer planos, ao qual feitos terão mais vantagens em relação 

ao gratuito, podendo ter mais recursos no pago.  

Então qualquer pessoa pode utilizar esse aplicativo gratuitamente, ele só necessita de 

acesso a Internet para funcionar, em sua plataforma também tem a opção de salvar os 

arquivo em PDF ou salvar como imagem. 

 

Figura 9: Página Inicial após Login 

 
Fonte: https://pt-br.padlet.com/ 

 

Na figura 9 mostra a página inicial do Padlet após ser realizado o login, nesta 

página os professores poderão confeccionar seus murais, adicionando nos murais 

vídeos, imagens e conteúdos digitalizados, neles também os alunos poderão 

fazer comentários se assim o professor quiser. 

https://pt-br.padlet.com/
https://pt-br.padlet.com/
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Figura 10: Fazendo um Padlet. 

 
Fonte: https://pt-br.padlet.com/ 

 

A figura 10 mostra a página para montar um Padlet, nela os professores poderão 

escolher modelos para a confecção de seus projetos, podendo ser em forma de 

mural, tela, Stream, grade, prateleira, Backchannel, entre outros. Também podem 

ser personalizados como mostra na figura 11. 

 

Figura 11: Modelos personalizados para fazer um Padlet.  

 
Fonte: https://pt-br.padlet.com/ 

 

A partir desses passos, poderemos confeccionar um Padlet com conteúdos 

expositivos e dialogados de forma interativa. Podendo assim gerar uma educação 

de qualidade e inovadora, onde os professores instigam os alunos a pensarem e 

https://pt-br.padlet.com/
https://pt-br.padlet.com/
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a dialogarem sobre determinados conteúdos, construindo assim seu 

conhecimento científico. 

Com base nisso será construído um mural didático referente a como plantar uma 

horta orgânica contendo vídeos, imagens e textos referentes ao manuseio dos 

objetos e ao que será utilizado para a montagem da horta e também serão 

confeccionados Padlets expondo os benefícios de se ter uma horta no ambiente 

familiar e em toda a comunidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No mundo atual as crianças estão cada vez mais ligadas aos eletrônicos, e porque 

não reverter a utilização desses meios para algo que fortaleça o conhecimento e 

a educação dessas crianças nas salas de aula? 

Visando essa perspectiva os professores estão cada vez mais atentos aos 

softwares tecnológicos e com isso eles estão procurando cursos de formação de 

professores voltadas para esse assunto, nesses cursos eles aprendem a utilizarem 

vários métodos tecnológicos voltados para metodologias ativas. 

A partir desse ponto de partida os professores estão transpondo aos seus alunos 

novos métodos de ensino, facilitando a compreensão dos conteúdos e 

melhorando a educação brasileira.  

O software Padlet é uma mídia tecnológica bastante utilizada por professores no 

ensino superior, sendo ainda um pouco esquecido no ensino básico educacional, 

então este trabalho tem a finalidade de demonstrar como utilizar o aplicativo e o 

porque ele é de grande valia na educação. Sendo assim com a utilização deste 

aplicativo digital nas escolas de educação básica podemos fortalecer o alicerce 

educacional e incentivar os alunos a aprimorarem seu conhecimento. 

Com a utilização do Padlet iremos coletar dados sobre como esse software está 

sendo aceito na comunidade acadêmica e como os alunos veem essa mídia 

digital, iremos observar se com isso os alunos estão aprendendo mais ou não, 

coletando dados acerca das mídias digitais, para comprovar que a utilização delas 

junto às metodologias ativas é significante para o ensino básico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do Padlet como forma de ensino-aprendizagem pode ser de grande 

valia na educação infantil, pois além de expor conteúdos didáticos, facilita a 
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visualização pelos alunos do que está sendo transmitido, segundo os estudos 

realizados, essa forma de ensino por meio de mídias digitais instiga os alunos a 

quererem aprender mais, transformando a educação básica formal em inovadora.  

Os profissionais da educação sentem grande dificuldade em lidar com essas 

tecnologias digitais, pois muitos acham que ela só seria usada para 

entretenimento, só que no mundo atual em que vivemos as tecnologias estão 

associadas a tudo em nossas vidas e pode muito bem ser revertida em algo que 

gere conhecimento científico. 

Com base nisso podemos concluir que a educação para ser uma facilitadora do 

conhecimento e que para a utilização dessas mídias digitais seriam necessários 

mais formações de professores voltadas para a inserção de softwares 

tecnológicos em sala de aula, tendo em vista que é mais dinâmico e chama a 

atenção dos alunos.  
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SALA DE AULA INVERTIDA NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Karol Queiroz Teles202 

Profª Drª Margarete Bertolo Boccia 

 

 

RESUMO: O presente artigo discute a metodologia ativa - sala de aula invertida no 

curso de pedagogia e visa identificar característica dessa metodologia de modo a 

articulá-la aos Estilos de Aprendizagem do respectivo curso. O referencial teórico está 

embasado em autores que estudam Estilos e Aprendizagem e Metodologias Ativas, além 

é claro de autores conceituados como Dewey, Vygotsky, Papert, Piaget, Freire e Rogers 

que trouxeram relevantes contribuições, na perspectiva educativa e social, para os 

pedagogos e também para aqueles que procuram compreender o comportamento da(s) 

metodologia(s) ativas e a melhor forma de elaborar conhecimentos. É uma pesquisa de 

cunho qualitativo, mas que neste apresenta a busca quantitativa de estudos sobre a 

temática, apresentando o a ausência de pesquisas no curso de Pedagogia, justificando e 

ampliando a importância do prosseguimento dos estudos. 

Palavras–chave: Sala de aula Invertida, Metodologia ativa, professor articulador, 

Pedagogia, Estilo de Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho está relacionado e vinculado ao projeto de pesquisa 

cadastrado na Diretoria de Pesquisa da UNINOVE. O projeto é intitulado 

Metodologias Ativas no curso de Pedagogia, que visa estudar as metodologias 

ativas e sua relação com os Estilos de aprendizagem. Articula-se com a pesquisa 

iniciada em 2017 sobre Estilos de Aprendizagem e vem sendo desenvolvida por 

diferentes grupos de alunos, dos cursos presencial e em educação a distância da 

instituição, já com produção publicada e atualmente amplia-se para o 
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estabelecimento das aproximações com as Metodologias Ativas. Essa pesquisa 

faz parte dos estudos do grupo de pesquisa Formação de Professores: Contextos, 

Epistemologias e Metodologias. 

O objetivo desse estudo de modo amplo, relaciona-se com a pesquisa Matriz, em 

específico identificar e listar as características da Metodologia Ativa: Sala de aula 

Invertida, de modo a viabilizar a produção futura do instrumento de pesquisa 

(formulário google forms) para realização de pesquisa com os alunos do curso de 

Pedagogia, sobre a(s) sua(s) preferência(s) sobre as Metodologias Ativas 

existentes. 

A geração 2000 vem hoje com as grandes tecnologias em sala de aula, e porque 

ainda continuar com o método tradicional de ensino? Porque não mudar a 

estrutura da sala de aula? O aluno para aprender deve estar sentado em fileiras 

com um professor explicando e aplicando conteúdo na lousa o tempo todo? 

Nossa resposta será que não. Não precisaria estar sentado, não deveria estar 

sentado e, deveríamos mudar nossos métodos de ensino; e essa não é uma 

resposta nossa. Há muito tempo vários são os autores que orientam e 

fundamentam as teorias de aprendizagem sugerem mudanças na relação 

professor e aluno, na disposição das salas de aulas, nas metodologias de ensino, 

entre outras. 

A sala de aula pode ser sem frente e sem cantos, livres para que os alunos se 

sintam à vontade. Nesse novo modelo de ensino, que considera a metodologia 

ativa da aula invertida, o professor deve ajudar o aluno, para que ele aprenda a 

desenvolver seu pensamento crítico, como pensar por si mesmo. 

Paulo Freire (2006) já nos alertava “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa 

a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (p. 68). 

O professor deixa de ser o centro da atenção, de estar em um palco e aluno 

plateia, apenas assistindo, para se tornar um facilitador da aprendizagem do 

aluno, aquele que acompanha o aluno lado a lado, ajudando-o a se desenvolver 

mais e melhor.  

A universidade americana em Harvard  introduziu um método  desenvolvido pelo 

professor (Eric Mazur), denominado (PI) Peer Instruction (instrução por pares), em 

que o aluno passa a ter acesso ao conteúdo da aula antes de frequentá-la, para 

que possa se preparar para os debates em sala de aula, assim o professor teria 

mais tempo para sanar as dúvidas sobre o conteúdo do dia. Mudando o aluno de 

lugar, pode ser considerado um primeiro passo para o que chamamos de sala de 
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aula invertida. Colocando o aluno como protagonista e corresponsável pelo 

desenvolvimento da aula. 

Atualmente, essas concepções, metodologias, métodos, propostas diferenciadas, 

tem recebido a denominação de Metodologias Ativas. 

Metodologia ativa, podemos dizer, que é o aluno inserido e engajado no seu 

aprendizado, pesquisando, aprofundando-se sobre os temas das aulas. O 

professor passa a ser o mediador, sanando dúvidas, e deixando de ser o detentor 

do saber.   

A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos 

construtivos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 2006). 

Segundo Gemignani (2012).  

 

[...] o estudante tem uma postura ativa em relação ao seu 

aprendizado numa situação prática de experiências, por meio de 

problemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e 

descobrir soluções, aplicáveis à realidade (p.6). 

 

 

Na metodologia ativa podemos usar como base a realidade dos alunos, buscando 

analisar a melhor maneira de compreensão do aluno, seja através da tecnologia, 

jogos ou em grupos de estudos. Incentivar o desejo na aprendizagem para que 

eles possam aprender de uma forma mais leve, onde o professor seja apenas o 

facilitador e, não o ser principal da sala de aula.  

Nossa opção foi pela Sala de aula invertida, mas o que seria a Sala de aula 

invertida? Porque nos últimos anos está sendo tão falada? Esse modelo de 

aprendizagem já vem de anos com os nossos pesquisadores da área da 

pedagogia, ou seja, são eles: Dewey, Vygotsky, Papert, Piaget, Freire e Rogers. 

Todos eles afirmam a necessidade de o aluno saber o assunto antes dele ser 

tratado em sala de aula, mesmo antes de ser vivenciada, é como se o aluno 

focasse mais na prática e na resolução de problemas reais.  

Para que os alunos tenham acesso ao conteúdo, podemos utilizar a tecnologia 

do século XXI, onde os alunos recebem todo o material para que possam discutir 

e defender suas teses, chegarem a pensamentos críticos, para troca de 

conhecimento com os demais. Sendo assim, o professor teria mais tempo para 

ajudar os alunos a resolverem problemas; a interagirem no ambiente escolar e, 

priorizando as relações e os processos de elaboração do conhecimento.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa realizada tem caráter qualitativo- bibliográfico203, mas iniciou-se com 

a busca das produções sobre a temática para caracterização/ demarcação do 

Estado da Arte. Exatamente neste aspecto apresenta aproximação com a pesquisa 

quantitativa204, visto que não apresentaremos análise específica sobre os 

resultados, nos deteremos apenas aos aspectos mais evidentes. 

Realizamos a primeira busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (http://bdtd.ibict.br), com o descritor: metodologias ativas no curso 

de Pedagogia. O resultado apresentou 12.61 trabalhos entre teses e dissertações, 

mas na análise mais apurada identificamos que a palavra pedagogia foi utilizada 

de modo mais amplo que a referência ao curso e os mesmos tratavam de cursos 

diversos. A nova busca tentou restringir-se ao campo da formação de professores 

e o descritor foi alterado para: metodologias ativas na formação de professores 

da educação básica. O resultado apresentou a existência de 612 trabalhos entre 

teses e dissertações, mas a análise mais apurada mostrou que essa seleção se 

atrelou muito mais à formação de professores do que a trabalhos que tratavam 

das metodologias ativas. 

 

Divisão entre teses e dissertações 

Trabalho  Quantidade  

Tese 174 

Dissertação 438 

(tabela 1 – construção autoral a partir dos dados da pesquisa) 

 

Ao analisarmos os temas destacamos na própria busca, identificamos que são 

trabalhos que tratam de temas, além da formação de professores e educação, do 

ensino de ciências, do currículo, entre outros.  

 

Divisão por temas principais 

Temas  Quantidades  

Formação de professores 86 

Educação  39 

 
203 Qualitativo adj. Que exprime ou determina a(s) qualidade(s).  
204 Quantitativo adj. Relativo a, ou indicativo de quantidade. 

 

 

http://bdtd.ibict.br/
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Ensino de ciências 22 

Ensino  15 

Currículo  14 

Ensino fundamental 14 

Outros   

(tabela 2 – construção autoral a partir dos dados da pesquisa) 

 

A terceira busca trouxe o descritor restritivo das metodologias ativas no curso de 

Pedagogia. O resultado foi de 62 trabalhos, sendo 47 dissertações e 15 teses e 

nenhum trabalho tratava da utilização, discussão ou inserção de metodologias 

ativas no curso de Pedagogia. 

Aproveitando os filtros já apresentados, a busca passou a ser sobre a Sala de Aula 

Invertida no curso de Pedagogia e, os resultados indicaram que não foram 

encontrados trabalhos com essa temática. 

Reforçando a importância de nosso estudo sobre a mesma e ampliação da 

pesquisa com os alunos do curso de Pedagogia como uma maneira de 

compreendermos a metodologia no processo de formação dos alunos. 

Esta pesquisa vincula-se a uma pesquisa que visa identificar as características das 

metodologias ativas. 

No caso do texto em específico as caraterísticas buscadas e identificadas foram 

da sala de aula invertida e da peer instruction. 

Procedeu-se o levantamento das características dessas metodologias ativas, 

identificando suas peculiaridades de modo a possibilitar a construção de 

afirmações sobre cada uma delas, de modo a possibilitar que as mesmas 

componham um instrumento de pesquisa opinião, em formulário google form’s 

para os alunos do curso de pedagogia, de modo a identificar a preferência por 

uma outra metodologia. 

No estudo sobre a sala de aula invertida permitiu identificar as seguintes 

características: 

 

CARACTERÍSTICAS DA METODOLOGIA ATIVA – SALA DE AULA INVERTIDA 

 

-Espera-se que o aluno faça em casa, aquilo que é feito em sala de aula; 

-Para a sala de aula, espera-se que o professor prepare e elabore de debates, com 

temas previamente indicados aos alunos; 

- Os projetos devem ser pensados antecipadamente e desenvolvidos em sala de 

aula; 
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- Os trabalhos em grupo são privilegiados; 

- A busca por solução de problemas passa a ser o foco das atividades 

coordenadas tanto pelos alunos, quantos pelos professores; 

-Em casa o estudante passa a ter uma participação ativa no processo educativo, 

se comprometendo com leituras, pesquisas, leituras e anotações; 

-O aluno é responsável pela leitura de textos, vídeos, pesquisas e busca de 

materiais alternativos. 

-No âmbito das atividades extraclasse do professor, a elaboração e o 

detalhamento do plano de aula deve ser prioridade;  

-Tende-se a preparar os materiais de estudo e disponibilizá-los aos estudantes 

antes da aula, tornando o debate pessoal interessante; 

-O professor passa de palestrante para ser um guia ao aluno 

Entre outras características. 

Com vistas a possibilitar a construção do instrumento de pesquisa, no caso do 

estudo geral sobre metodologias ativas, a pesquisa de opinião dos alunos, a partir 

das características descritas acima, construiu-se afirmações para que possam ser 

avaliadas/ selecionadas pelos alunos, a partir da escala likert que se utiliza de 

escala numérica de 5 a 1, para a indicação da concordância ou discordância sobre 

as afirmações apresentas. 

 

AFIRMAÇÕES SOBRE A SALA DE AULA INVERTIDA 

 

As afirmações serão apresentadas de modo a favorecer a escolha dos alunos 

escalonando o grau de concordância ou não com as mesmas, sendo 5 o valor 

para a concordância total com a afirmação, 4 para a concordância parcial, 3 para 

uma concordância neutra, 2 para uma discordância parcial e 1 para uma 

discordância total. 

 

A partir das afirmações abaixo assinale o seu grau de concordância ou não 

seguindo as indicações. 

Prefiro realizar as atividades acadêmicas em minha residência.  
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 
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Em sala de aula eu gosto de elaborar debates, projetos e sou exemplar nas 

resoluções de problemas.  
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Meu rendimento é melhor quando estudo em casa. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Meu desempenho escolar é melhor quando eu sou responsável pelas pesquisas 

e a buscas de materiais alternativos 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Meu desempenho escolar é melhor quando eu sou responsável pelas leituras de 

textos e vídeos. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu prefiro aulas com visitas técnicas como visita a museus. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu aprendo quando o professor está melhor preparado metologicamente.  
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5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu prefiro que o material didático seja disponibilizado antes das aulas, assim eu 

terei base e propriedade durantes as aulas.  
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu prefiro quando o professor da autonomia para os alunos. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

CARACTERÍSTICAS DA METODOLOGIA ATIVA – PEER INSTRUCTION 

(INSTRUÇÃO POR PARES) 

 

- O aluno passa a ter acesso ao conteúdo da aula antes de frequentá-la;  

- O aluno se prepara para os debates em sala de aula; 

- O professor com mais tempo para sanar as dúvidas sobre o conteúdo do dia;  

- O aluno como protagonista e corresponsável pelo desenvolvimento da aula; 

- Estudo prévio (ou seja, incentivar o aluno a aprender com fontes primárias); 

- Feedback constante aluno-professor; 

- Interação constante; 

- O aluno tem que fazer. 

 

AFIRMAÇÕES SOBRE PEER INSTRUCTION 

 

Eu concordo que o aluno deve ter o acesso antes das aulas. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 
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Eu concordo com o aluno se preparar para os debates em sala de aula. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo com mais tempo em sala de aula para sanar todas as dúvidas do 

conteúdo do dia. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo que o aluno seja protagonista e corresponsável pelo 

desenvolvimento da aula. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo que o estudo prévio dos alunos o torna mais interessado no 

assunto. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu gosto quando meu professor indica as leituras e me estimula a pesquisar de 

modo antecipado. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 
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Eu concordo retorno sistemáticos, assim não só o professor, mas o aluno 

também consegue acompanhar o seu desenvolvimento. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo com a interação constante, assim o aluno consegue sanar todas as 

dúvidas e o professor consegue desenvolver a aula proposta. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

 

Eu concordo que o aluno tem que cumprir os seus deveres, assim ele consegue 

interagir mais nas aulas. 
5 - concordo 

plenamente 

com a 

afirmação 

4 - concordo 

parcialmente 

com a 

afirmação 

3 – nem 

concordo, nem 

discordo da 

afirmação 

2 – discordo 

parcialmente da 

afirmação 

2- Discordo 

plenamente 

da 

afirmação 

     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar essa pesquisa levamos em consideração as pesquisas com os alunos do 

curso de pedagogia, os questionamentos sobre o tema abordado e sua 

articulação com a prática. 

A metodologia ativa da sala de aula invertida segundo VALENTE (2014), é 

representada pelos materiais de estudo devem ser disponibilizados com 

antecedência para que os estudantes acessem, leiam e passem a conhecer e 

entender os conteúdos propostos antecipadamente. 

A forma tradicional de um aluno sentar um atrás do outro e, o professor como o 

único transmissor do saber, está ultrapassada; a busca de recursos alternativos 

como: vídeos, pesquisas, artigos, debates, projetos, simulação e trabalhos em 

grupos, são essenciais na construção de um bom pedagogo. 

Com o acesso ao conteúdo antes da aula os alunos já estão preparados para o 

debate, para criar sua própria tese e defendê-la.  
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A ausência de teses e dissertações sobre a temática, exatamente no curso de 

Pedagogia demonstra a importância de seguirmos no estudo. 

A pesquisa terá continuidade com a aplicação da pesquisa de opinião, 

considerando as características identificadas e as afirmações produzidas. 
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Resumo: O desenvolvimento das tecnologias digitais impôs significativas mudanças na 

sociedade contemporânea. Essas mudanças colocaram inúmeros desafios na área da 

educação através de novos cenários que as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação trouxeram para os processos de ensino e aprendizagem. Os dispositivos 

móveis e os apps promovem diferentes papéis para professores e alunos e têm assumido 

um papel preponderante no âmbito das metodologias ativas no ensino. Este artigo 

apresenta os impactos referentes à utilização de tecnologias móveis nos processos de 

ensino e aprendizagem através da dinamização de atividades por meio da metodologia 

da sala de aula invertida. As atividades foram realizadas numa turma de ensino médio na 

disciplina de História através da utilização de dispositivos móveis. O trabalho foi 

enquadrado num projeto de pesquisa de abordagem qualitativa, recorreu-se à técnica 

de estudo de caso e os dados foram coletados através de micronarrativas produzidas em 

formato de vídeo pelos alunos participantes. A análise de conteúdo das micronarrativas 

foi realizada com apoio do software webQDA. Os resultados apontam para o fato da 

utilização da metodologia de sala de aula invertida ter um significativo impacto nas 

aprendizagens ao nível da mudança em comportamentos e atitudes, na melhoria da 

aprendizagem e na maior interatividade em sala de aula. Ao nível do ensino, verificaram-

se impactos na atribuição de novos papéis aos alunos e no acompanhamento das 

aprendizagens. 

Palavras-chave: Tecnologia Educativa, Sala de Aula Invertida, Ensino e Aprendizagem. 
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ABSTRACT: The digital technologies development causes significant changes in 

contemporary society. These changes have posed several challenges in education area 

through new contexts that Digital Information and Communication Technologies have 

brought to the teaching and learning processes. Mobile devices and Apps promote 

different roles for teachers and learners and have assumed a leading role in active 

methodologies in teaching. This article presents the impacts related to the mobile 

technologies use in teaching and learning processes through the dynamization of 

activities by classroom's methodology inverted. The activities were carried out in a High 

School History class through the mobile devices use. This work is based on a research 

project of qualitative approach, using the case study technique and the data were 

collected through micronarratives produced in video format by the participating 

students. The micronarratives content analysis was carried out with the webQDA 

software’ support. The results show that the classroom's methodology inverted use has 

an important impact on learning in terms of behaviors and attitudes changes, in learning 

improvement and in the classroom greater interactivity. Regarding the teaching level, 

there were impacts on new roles assignment to students and on learning monitoring. 

Keywords: Educational Technology. Inverted Classroom. Teaching and Learning. 

 

Introdução 

O ritmo frenético caracteriza as crianças e os jovens nos dias de hoje, habituados 

a estarem constantemente conectados e interagindo com os dispositivos móveis 

e seus apps dentro e fora do contexto escolar. Estas situações nos mostram como 

os comportamentos e atitudes dos nossos alunos chocam com os modelos 

tradicionais de ensino.  

Uma pesquisa realizada pela Fundação Telefônica Vivo (2016), junto de 1440 

jovens brasileiros com idades compreendidas entre 15 a 29 anos, revelou que (a) 

o celular é o principal dispositivo para acessar à internet (85%), (b) 49% dos jovens 

afirmou acessar à internet mais de uma vez por semana; (c) 99% dos jovens 

entrevistados, afirmou usar regularmente aplicativos de conversa, em especial, o 

WhatsApp, (c) 41% dos jovens entrevistados, afirmou jamais utilizar a internet 

para realizar estudos e trabalhos para a escola, (d) as atividades de lazer menos 

praticadas são a leitura de “livros digitais” e “acessar a sites de revistas”, (e) entre 

os jovens entrevistados, a região Nordeste tem o maior percentual (48%) de 

jovens que lê livros digitais. 

A relevância da internet na vida dos jovens é um fenômeno identificado pelo 

Fórum Econômico Mundial que, inclusive, aponta a conexão frequente desses 

jovens ao mundo virtual como uma das dez megatendências que afetam o ensino 

em todo o mundo (SCHLEICHER, 2018). 
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É diante desses ambientes digitais, onde estão incorporados os alunos deste 

tempo, que a escola precisa repensar o seu papel para responder positivamente 

às necessidades e anseios dos seus principais atores, tornando a escola num palco 

onde o argumento esteja alinhado com perfil dos seus protagonistas. 

Neste âmbito “a nova lógica das redes interfere nos modos de pensar, sentir, agir, 

de se relacionar socialmente, adquirir conhecimentos e cria uma nova cultura e 

um novo modelo de sociedade” (KENSKI, 2012, p. 40). As escolas não estão 

conseguindo vencer esse desafio e por isso “estão chegando ao ponto crítico, em 

uma transformação digital que mudará para sempre a forma como o mundo 

aprende” (HORN; STAKER, 2015, p. 1). Desse modo,  “abrir-se para novas 

educações, resultantes de mudanças estruturais nas formas de ensinar e 

apreender possibilitadas pela atualidade tecnológica, é o desafio a ser assumido 

por toda a sociedade” (KENSKI, 2012, p. 41). 

Nessa linha de pensamento, cabe às escolas assumirem a liderança de ações que 

permitam se aproximar do mundo digital e, principalmente, do novo perfil dos 

jovens de hoje. Além disso, encontramos referências que anunciam metodologias 

ativas, que permitem integrar a tecnologia no ensino, tais como, ensino híbrido, 

flipped classroom, peer instruction, mobile-learning, entre outros. 

 

Metodologias ativas 

Para Moran (2018, p. 4) as “metodologias ativas são estratégias de ensino 

centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de 

aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida”. Ainda para o autor, a 

combinação de metodologias ativas com tecnologias digitais permite que se 

aprenda melhor através da junção de práticas, atividades, jogos, problemas e 

projetos relevantes que sejam desenvolvidos de modo colaborativo e 

personalizado (MORAN, 2015).  

Essas metodologias ativas, segundo um conjunto de autores (EISON, 2010; 

FELDER; BRENT, 2009; PRINCE, 2004), se caracterizam por promoverem uma 

participação ativa dos alunos nos processos de aprendizagem. Para Bonwell e 

Eison (1991) essa participação, consiste no envolvimento dos alunos em fazerem 

as coisas e pensarem sobre o que estão fazendo.  

Para conseguir envolver os alunos num processo de aprendizagem ativa são 

propostas as seguintes estratégias (EISON, 2010): pensar criticamente ou 

criativamente; debater com um colega, com um pequeno grupo ou com a toda a 
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turma; expressar ideias através da escrita; explorar atitudes e valores pessoais; dar 

e receber feedback; refletir sobre o processo de aprendizagem. 

Todas estas estratégias possibilitam a construção de um conhecimento mais 

significativo, caraterizado pelo envolvimento dos alunos. As estratégias 

propostas, rompem com o ensino tradicional onde assistimos à mera 

apresentação de conteúdos pelo professor e onde o aluno assiste passivamente. 

Neste caso, “as metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, 

ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do 

processo, experimentando, desenhando, criando, com orientação do professor” 

(MORAN, 2018, p. 4). 

Na mesma linha de pensamento, Prince (2004) caracteriza que os elementos 

centrais da aprendizagem ativa são as atividades do aluno e o seu envolvimento 

no processo de aprendizagem. Para o autor, essas atividades devem ser 

projetadas em torno dos resultados de aprendizagem, na promoção do 

envolvimento cuidadoso por parte do aluno e, nesses casos, os ganhos de 

aprendizagem serão maiores com o seu engajamento do que com o tempo gasto 

nos conteúdos. Desse modo, a aprendizagem ativa pode acontecer mesmo numa 

situação, aparentemente caracterizada por ensino tradicional, onde o professor 

apresenta os conteúdos e, em alguns momentos, faz pausas para inserir 

atividades que promovam a interação dos alunos. 

Segundo Moran (2018, p. 12), 

A combinação de metodologias ativas com tecnologias digitais 

móveis é hoje estratégica para a inovação pedagógica. As tecnologias 

ampliam as possibilidades de pesquisa, autoria, comunicação e 

compartilhamento em rede, publicação, multiplicação de espaços e 

tempos. 

 

As metodologias ativas aliadas às tecnologias digitais podem trazer grandes 

contributos para o processo de ensino e aprendizagem, nomeadamente, por 

convidar professores e alunos a novos papéis e na aproximação dos contextos 

escolares às realidades e perfis dos alunos de hoje. 

A relevância das metodologias ativas para o sistema de ensino brasileiro é de 

extrema importância dado os resultados da pesquisa “Juventude Conectada” 

realizada no Brasil (VIVO, 2016), no segundo semestre de 2015, que aponta para 

“a necessidade de se renovar o modelo de ensino atualmente em vigor”. A mesma 

pesquisa, destaca ainda que duas das principais críticas ao modelo atual de 
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ensino estão no fato da relutância em integrar as tecnologias e nas regras que 

vedam a autonomia dos alunos, tais como: o modelo pedagógico centrado na 

sala de aula; o papel do professor é visto como o único que detém e transmite 

conhecimento; a organização das disciplinas muito segmentada; a escola tem 

políticas pouco receptivas quanto ao uso do celular, outros equipamentos e 

aplicativos. 

 

Sala de aula invertida 

A sala de aula invertida, também designada como “Flipped Classroom” surgiu da 

iniciativa de dois professores norte-americanos, Jonathan Bergmann e Aaron 

Sams, da área de Química. Os professores lecionavam num contexto rural e eram 

confrontados com a falta de assiduidade de um grande número de alunos por 

participação em atividades desportivas e dificuldades de transporte. Os alunos 

que faltavam tinham grandes dificuldades em recuperar os conteúdos perdidos. 

Certo dia, Aaron Sams, apresentou a Jonathan Bergmann um artigo científico que 

abordava um software que permitia a gravação dos slides em formato de vídeo e 

áudio.  

Nesse momento, começaram a gravar e a publicar on-line uma grande 

quantidade de vídeos referentes às suas aulas de Química que, em pouco tempo, 

mereceram o interesse de muitos alunos e professores dos EUA e do mundo. 

Nascia assim, o conceito de sala de aula invertida como metodologia que coloca 

o aluno em contato com os conteúdos fora da sala de aula e converge para a sala 

de aula (presencial) a realização de debates, reflexões, esclarecimentos de dúvidas 

e elaboração de projetos.  

Para Bergmann e Sams (2018, p. 11), o conceito de sala de aula invertida consiste 

“no que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o 

que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de 

aula”. É a inversão do local de realização das tarefas que dá origem ao termo “sala 

de aula invertida”. 

Quando questionados sobre a metodologia da “sala de aula invertida”, 

principalmente, no que concerne aos procedimentos (rotinas), os autores, 

apresentam algumas das suas experiências: começar a aula com uns minutos de 

discussão sobre um vídeo assistido em casa; preparar os alunos para assistir o 

vídeo de forma eficaz (desligando aplicativos dos celulares que podem desviar a 

atenção, pausar e retroceder os vídeos para fazer anotações importante); 

incentivar os alunos a registrar as dúvidas e resumir o conteúdo aprendido; avaliar 
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a qualidade dos vídeos em função das perguntas e incompreensões dos alunos; 

começar a aula dando respostas e esclarecimentos aos alunos: passar as tarefas 

para execução em sala: experiências em laboratório, pesquisas, solução de 

problemas ou testes. 

A metodologia da “Flipped Classroom” apresenta grande contribuição para a 

aprendizagem dos alunos. Falamos do fato dos alunos terem contato com os 

conteúdos em casa. Nesse momento é confrontado com eventuais dificuldades 

que o direcionam para uma revisão dos conteúdos e para o registro das suas 

dúvidas afim de serem esclarecidas em sala de aula presencial. Esta situação difere 

do ensino tradicional onde os alunos passam horas em sala de aula ouvindo 

passivamente os professores e, em muitos casos, se confrontando com dúvidas 

permanecendo sem esclarecê-las.  

Umas das questões igualmente importante, é a capacidade dos professores 

conseguirem avaliar a qualidade e a aprendizagem realizada em casa. Na tentativa 

de propor algumas soluções, Bergmann (2018) elenca algumas ferramentas 

tecnológicas digitais para fomentar a responsabilização, interatividade e 

feedback. Essas ferramentas on-line permitem coletar informações durante e 

após a visualização dos vídeos.  

O autor sugere o recurso ao Formulário Google, EDpuzzle, Microsoft Office Mix e 

PlayPosit. Por exemplo, o Formulário Google possibilita ao professor criar quizzes 

aos quais os alunos respondem, gerando um relatório de resultados. O EDpuzzle 

permite a edição de um vídeo, introduzindo no decorrer da sua exibição 

comentários e questões, sendo realizadas pausas para que o aluno possa 

responder às perguntas enquanto assiste.  

A sala de aula invertida tem merecido uma crescente atenção pelos resultados 

positivos que tem trazido ao ensino e aprendizagem (RODRIGUES, 2016; 

VALENTE, 2014). São conhecidas inúmeras vantagens: na redução da evasão 

escolar, desempenho dos alunos, redução da repetência em disciplinas e a criação 

de momentos inovadores. 

O fato dos alunos levarem, cada vez mais, celulares e outros dispositivos móveis 

para as escolas permitiu que os mesmos, em alguns contextos, passassem a ser 

integrados em sala de aula, numa situação onde, muitas vezes, as escolas não 

possuem recursos tecnológicos. Esse conceito designado de BYOD - Bring Your 

Own Device, segundo Carvalho (2015), tem promovido o aumento de 

experiências com sala de aula invertida. 
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Metodologia  

 

A metodologia baseou-se numa abordagem qualitativa (OLIVEIRA, 2016) com 

recurso à técnica de estudo de caso (YIN, 2001) e os dados coletados através de 

micronarrativas dos alunos (SAHAGOFF, 2015). 

No sentido de conhecer as experiências dos alunos na utilização dos apps e 

dispositivos móveis recorremos ao uso de narrativas. Essa escolha deveu-se ao 

fato de desejarmos obter relatos das experiências dos alunos na utilização dessas 

tecnologias, alinhados desse modo à indicação de Sahagoff (2015, p. 2) onde nos 

aponta que a “experiência é um fator importante para a pesquisa narrativa”.  

A utilização de narrativas tem sido frequente em várias áreas do conhecimento 

como a Sociologia (SANTOS; VOLTER; WELLER, 2014), a Linguística (VIEIRA; 

FERRONATO, 2017) e a Pedagogia (SAHAGOFF, 2015). Para Gibbs (2009), as 

narrativas consistem na narração de histórias que dão sentido a experiências 

passadas, permitem compreender o sentido dos eventos e têm como fonte as 

entrevistas ou algum estímulo que promova o relato de experiências. No nosso 

caso, considerando o pedido de produção de narrativas de curta duração, 

optamos por designá-las de micronarrativas conforme o termo que também é 

utilizado por outros autores (VIEIRA; FERRONATO, 2017) para se referirem a 

pequenos relatos. 

A pesquisa teve como amostra uma turma de ensino médio composta por 25 

alunos, com idade média de 16,4 anos, maioritariamente do gênero masculino 

(56%) e residentes (76%) no meio rural. 

Foram dinamizadas quatro sessões inspiradas no modelo da Sala de Aula 

Invertida, realizando atividades que permitissem a utilização de dispositivos 

móveis (tablets) e apps seguindo as orientações de Bergman e Sams (2018) para 

promover a participação dos alunos na construção do processo de aprendizagem 

e criar a oportunidade de terem contato com os conteúdos da disciplina de 

História fora da sala de aula. Em termos globais, as sessões tinham como objetivo 

principal compreender o processo de emancipação política da colônia 

portuguesa na América, identificando os grupos sociais envolvidos nesse 

processo histórico. Para isso, foi orientado o estudo fora da sala de aula de textos 

e vídeos relacionados ao tema da aula e produção de registros de dúvidas e 

incompreensões, além de destaque de pontos relevantes para serem discutidos 

em sala.  
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A avaliação formativa durante as sessões foi realizada por meio da participação e 

interação dos alunos com o app Kahoot, permitindo que as aprendizagens 

pudessem ser monitoradas, sendo possível dar um feedback imediato e mediar 

de forma efetiva a aprendizagem. Como elemento adicional, no final das sessões, 

foi solicitada a produção das micronarrativas (vídeos) no sentido de avaliar o 

impacto no ensino e na aprendizagem.  

O pedido de colaboração aos vinte de cinco alunos para gravação de 

micronarrativas em formato de vídeo (duração entre 2 a 3 minutos) produzido 

com os celulares pessoais deu origem a dezesseis produções. Após a inserção dos 

vídeos no software de apoio à análise qualitativa (webQDA), foi possível proceder 

à sua visualização e, simultaneamente, associar os vários trechos às categorias de 

análise. Deste modo, o aplicativo permitiu a realização de uma análise de 

conteúdo a dados coletados em registro na forma de vídeo. 

A técnica de análise utilizada para avaliar as micronarrativas foi a análise de 

conteúdo sendo apoiada pelas seguintes categorias de análise quanto à 

aprendizagem (Motivação, Inovação, Competências e atitudes, Concentração, 

Interatividade, Melhoria da aprendizagem) e quanto ao ensino (Atribuição novos 

papéis aos alunos e Acompanhamento das aprendizagens). 

 

Resultados 

 

A apresentação dos resultados da análise de conteúdo será realizada através de 

tabelas com apresentação da frequência absoluta (n) e relativa (%) referentes ao 

número de unidades de análise encontradas nas micronarrativas e que foram 

enquadradas nas respetivas categorias de análise. 

Em resultado das sessões marcadas pelo recurso à Metodologia da Sala de Aula 

Invertida, foram encontrados resultados que revelam como principais impactos 

ao nível da aprendizagem a mudança em comportamentos e atitudes (28,1%), a 

melhoria da aprendizagem (21,1%) e a interatividade (17,5%). 

 
Tabela 1 - Sala de Aula Invertida: impactos na aprendizagem 

Impactos na Aprendizagem n % 

Motivação 7 12,3% 

Inovação 8 14,0% 

Competências e atitudes 16 28,1% 

Concentração 4 7,0% 

Interatividade 10 17,5% 
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Melhoria da aprendizagem 12 21,1% 

Total 57 100,0% 

Fonte: os autores (2019) 

 

Deixamos exemplos de algumas unidades de análise referentes às três categorias 

que tiveram maior frequência: 

Quanto a “Competências e atitudes” 

faz com que todos os alunos participem e todos possam compartilhar 

o que aprendeu (aluno 14); 

uma forma diferente de nos fazer participar e aprender (aluno 16);                                 

a gente participa também orientando e repassando o que 

aprendemos e o que adquirimos em cada assunto (aluno 23). 

 

Quanto a “Melhoria da aprendizagem” 

a utilização dos tablets e de alguns aplicativos ajudam bastante para 

aprender (aluno 3); 

melhorando nossa aprendizagem com mais recurso dando uma 

grande oportunidade de conhecimento (aluno 12); 

melhores aulas com os tablets aprendi muito mais (aluno 14); 

 

Quanto a “Interatividade” 

há muita interação de todos (aluno 5); 

muito interativo tornando o modo de aprender mais prazeroso e fácil 

(aluno 6); 

A utilização do kahoot e dos tablets é uma maneira inovadora que 

faz com que nós tenhamos mais interação (aluno 8). 

 

Nas sessões orientadas para a Sala de Aula Invertida, os alunos destacaram como 

principal categoria a mudança de “Competências e atitudes” relevando, por 

exemplo, que eram membros ativos no processo de aprendizagem.  

Por outro lado, mereceu ainda destaque a categoria da “Interatividade” que 

revelou um novo processo de dinamização da aprendizagem conseguida pela 

interação proporcionada pelos aplicativos e dispositivos móveis. 

Ao nível dos impactos no ensino, identificamos em resultado das sessões com 

orientação para a Sala de Aula Invertida, que o principal destaque foi a atribuição 
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de novos papéis aos alunos (57,1%) e acompanhamento das aprendizagens 

(42,9%).  

 

Tabela 2 - Sala de Aula Invertida: impactos no ensino 

Impactos no Ensino n % 

Atribuição novos papéis aos alunos 4 57,1% 

Acompanhamento das aprendizagens 3 42,9% 

Total 7 100,0% 

Fonte: os autores (2019) 

 

À semelhança dos resultados ao nível da aprendizagem, os alunos também 

reconheceram que a metodologia utilizada nas sessões promoveu novos papéis:  

achei uma bela forma de puxar o aluno pra uma discussão (aluno 

7); 

uma forma diferente e muito boa, pois, faz com que estude e 

mostre nossos conhecimentos para os colegas e eles 

compartilhar os deles (aluno 8); 

além do professor estar presente para nos orientar, a gente 

participa também orientando e repassando o que aprendemos 

(aluno 23). 

 

Os alunos reconheceram ainda o fato do professor ter a oportunidade de 

acompanhar as suas aprendizagens através das funcionalidades disponíveis nos 

aplicativos utilizados: 

dá pra avaliar cada aluno pra saber se ele estuda ou não (aluno 

6); 

o kahoot é uma ótima sacada pra avaliar e repassar 

conhecimento (aluno 9); 

dará sinais ao professor de quem realmente estudou e de quem 

não se preparou (aluno 23). 

 

A dinamização das sessões através da metodologia da Sala de Aula Invertida 

(Flipped Classroom) contribuiu para promover momentos de melhores 

aprendizagens onde os alunos adquiriram novas competências proporcionadas 

pela interatividade criada pelos aplicativos. Desse modo, foi possível realizar a 

importante tarefa de acompanhar e avaliar as aprendizagens dos alunos, requisito 

essencial apontado por Bergmann (2018) para cumprir os objetivos da Sala de 

Aula Invertida.  
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Conclusão 

A pesquisa possibilitou o aprofundamento de Metodologias Ativas que se 

revelaram essenciais para a organização e desenvolvimento das atividades com 

utilização de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, obtendo um 

maior envolvimento e participação dos alunos. A revisão bibliográfica permitiu 

conhecer os seus pressupostos, a forma de serem desenvolvidas e os resultados 

obtidos em vários contextos educativos. Esse conhecimento, foi o elemento 

norteador da nossa intervenção, ou melhor, a base que sustentou o planejamento 

da utilização das tecnologias móveis. 

As Metodologias Ativas, nomeadamente, a Sala de Aula Invertida (flipped 

classroom), revelou a importância de desenvolver ações com intencionalidade 

educativa orientadas para a atribuição de novos papéis aos alunos. Essas 

metodologias, revelaram que, quando combinadas com recursos tecnológicos, 

potenciam de forma mais célere a inovação educacional e a melhoria das 

aprendizagens.  

A interpretação dos resultados revelou que os dispositivos móveis e os apps 

reúnem várias potencialidades como a adoção de Metodologias Ativas, a 

aprendizagem fora da sala de aula, a aprendizagem significativa e o aumento de 

interação nos processos de ensino e aprendizagem. 

Um elemento relevante diagnosticado na pesquisa, foi a melhoria ao nível da 

motivação dos alunos, enumerando, inclusive, que a experiência de utilização dos 

dispositivos móveis e apps deveria ser alargada para outros momentos e outras 

disciplinas. 

Em síntese, atendendo à revisão teórica, aos resultados encontrados na análise 

das micronarrativas, consideramos que a dinamização de Metodologias Ativas 

com apoio de dispositivos móveis tem um papel relevante na melhoria dos 

processos de ensino e aprendizagem. 
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SCRATCH 2.0 PARA PROFESSORES: REMIXAGEM DE PROJETOS 

INSPIRADORES  

 

Adriana da Conceição Barros do Rosário205 

Márcio Lima do Nascimento206 

 

 

RESUMO: Este trabalho apresenta o relato de experiência da oficina “Scratch 2.0: 

remixagem de projetos inspiradores”, realizada com professores da educação básica no 

município de Bragança-PA. A oficina teve como objetivo remixar projetos inspiradores, 

apresentar o potencial do scratch para a criação de Objetos de Aprendizagem (OA) e 

validar as metodologias que foram propostas. Esta oficina é parte do produto 

educacional que se encontra em fase de desenvolvimento e será resultado da pesquisa 

de Mestrado Profissional. Os professores participantes da oficina realizaram todas as 

atividades que envolveu o uso da metodologia ativa rotação por estações, utilização de 

cards de programação, remixagem de projetos e uma sessão de brainstorming. Por meio 

de observação participante e de uma matriz criada para avaliar a oficina, percebemos 

que os cards de programação são eficientes, que é possível utilizar o scracth para 

construir objetos de aprendizagem e que as programações de projetos mais complexos 

podem ser ensinadas por meio de minilições em formato de videoaula para contribuir 

com a construção de OA inclusive distância, e também enriquecer o produto final desta 

pesquisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Scratch; Criatividade; Objetos de Aprendizagem; Ensino.   

 

ABSTRACT: This research presents the experience report of the workshop "Scratch 2.0: 

remixing of inspiring projects", carried out with teachers of basic education in the city of 

Bragança, Pará. The workshop aimed to remix inspiring projects, present the potential of 

scratch for the creation of Learning Objects (LO) and validate the methodologies that 

were proposed. This workshop is part of the educational product that is in the 

development phase and will be the result of the Professional Master's research. The 

teachers participating of the workshop carried out all the activities that involved the 
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Pós-Graduação Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior (PPGCIMES-UFPA).  
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usage of the active methodology Station Rotation, use of programming cards, remixing 

of projects and a brainstorming session. Through participant observation and a matrix 

created to evaluate the workshop, it was realized that the programming cards are 

efficient, the possibility to use Scracth to construct learning objects, and that more 

complex project schedules can be taught through mini-lesson in video-classroom format 

to contribute to the construction of LO, including distance, and also enrich the final 

product of this research. 

KEYWORDS: Scratch; Creativity; Learning Objects; Teaching. 

INTRODUÇÃO 

 

As mudanças ocorridas em nossa sociedade, principalmente com relação 

ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), tem gerado novas 

formas de aprender. As crianças já nascem sendo fotografadas ou filmadas por 

câmeras digitais, tablets e celulares. De forma que, estes artefatos e muitos outros 

como computadores, notebooks, impressoras, smarts tvs e variados softwares de 

entretenimento fazem parte do cotidiano das crianças muito antes delas 

adentrarem no mundo escolar, e assim, influenciam e modificam o processo de 

aprendizagem.  

Estes artefatos podem ser usados como estratégias de ensino para ampliar 

as possibilidades de aprendizagem dos alunos. De acordo com Valente (1993, p. 

3), “a implantação da informática na educação consiste basicamente de quatro 

ingredientes: o computador, o software educativo, o professor capacitado para 

usar o computador como ferramenta educacional e o aluno”.  

O computador foi inserido na escola a partir de programas oriundo do 

Ministério de Educação (MEC). A partir do seu uso como ferramenta educacional 

o aluno interage com o computador e passa a criar imagens, textos, 

apresentações, músicas, animações, entre outros, ou seja, o aluno cria comandos 

e o computador executa, o que propicia a construção do conhecimento. Este 

modo de uso do computador ficou conhecido como abordagem construcionista 

segundo Papert (1988).  

O software educativo tem importante papel no processo de construção de 

conhecimento, e quando permite criar, produzir, programar, construir “coisas”, ele 

pode ser usado na abordagem construcionista. Neste contexto, apresentamos o 

Scratch, que é uma linguagem de programação baseada em blocos que se 

encaixam, empregados pelo usuário para expressar as suas ideias. Essa linguagem 

foi criada em 2007 pelo grupo de pesquisa Lifelong Kindergarten do MIT Media 

Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), liderado pelo professor PhD 
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Michel Resnick. É voltada para a produção de histórias animadas, jogos, situações 

problemas, desafios, tutoriais e o que a imaginação permitir. Resnick (2014) 

chama estas construções de projetos.  

Ao criar projetos, as pessoas se envolvem na Espiral da Aprendizagem 

Criativa (Imagem 1) quando imaginam, criam e brincam com um projeto baseado 

em suas ideias, compartilham com seus pares, refletem sobre seu processo de 

criação e construção e levam em consideração o que pode aprimorar, imaginar e 

criar novamente. Assim, nesse processo as pessoas tendem a desenvolver o 

pensamento criativo.  

 
Imagem 1: Espiral da Aprendizagem Criativa 

Fonte: Resnick (2014) 

 

Os projetos compartilhados podem ser o ponto de partida para novas 

ideias e outros projetos. Resnick (2014) chama esta ação de pegar a programação 

de um projeto e adaptar, retirando ou acrescentando blocos de comandos de 

programação para dar origem a novos projetos de remixagem ou remixar  

projetos.   

Conforme Lima e Santos (2014, p. 313), o Scratch “é muito mais acessível 

do que outras linguagens de programação, isso acontece pela utilização de uma 

interface gráfica que permite que cada projeto seja montado como blocos de 

montar, lembrando o Lego”, sendo que este foi o primeiro motivo para a sua 

escolha. A interface gráfica do Scratch é apresentada em três colunas: na primeira, 

temos o palco onde visualizamos a execução dos projetos; na segunda, todas as 

categorias dos blocos de comando que são arrastados para a terceira coluna, 

onde são montadas as sequências de programação (Imagem 2). 
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Imagem 2: Interface gráfica do Scratch 

Fonte: https://scratch.mit.edu/ 

 

Zopo (2017) afirma que o Scratch: 
É acessível a um público inexperiente em linguagens de programação, 

e erros de sintaxe são difíceis de acontecer, pois é mais intuitivo, uma 

vez que a comunicação entre quem está programando e o computador 

se dá por meio de soltar e arrastar os blocos com encaixe das peças. 

Caso as peças não se fixem é sinal de que a programação não está 

adequada (ZOPPO, 2017, p. 67). 

 

Este foi o segundo motivo para a escolha dessa linguagem de 

programação, pois o público da oficina são professores da educação básica e 

provavelmente não tiveram ensino de programação em sua formação inicial.  

O Scratch pode ser manuseado diretamente no site https://scratch.mit.edu/ 

ou pode ser feito o download do seu executável para ser instalado no 

computador e usado no modo off-line, o que elimina a dificuldade de aplicação 

se houver ausência de internet. Este foi o terceiro motivo para a escolha desta 

linguagem para realizarmos este trabalho. 

De acordo com Rusk, Michel e Resnick (2006), a criação de projetos no 

Scratch oportuniza o desenvolvimento de competências, como: informação, 

comunicação, raciocínio, resolução de problemas, competências interpessoais e 

de auto direcionamento. Tais competências também corroboram com as 

seguintes competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2018): 

comunicação, pensamento científico, crítico e criativo e cultura digital.  

A competência comunicação envolve o uso das diferentes linguagens: 

verbal, corporal, sonora e digital. Ao criar projetos no Scratch todas estas 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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linguagens são acionadas por meio da sequência de blocos de comando para 

realizar a programação do pano de fundo ou dos atores do projeto.  

O pensamento científico, crítico e criativo é desenvolvido por meio da 

exploração de ideias ao combinar, testar e executar blocos de comandos para 

programar ações no ator que está sendo programado, avaliar as programações 

criadas para atingir as metas propostas e alcançadas, desenvolver o raciocínio 

lógico por meio da sequência de passos planejado e criar variáveis, avaliar e testar 

possíveis falhas nos projetos.  

A cultura digital é desenvolvida por meio da criação de produtos 

multimídia que podem ser utilizados para ensino de conteúdos curriculares ou 

para entretenimento. A utilização de linguagem de programação auxilia na 

compreensão e escrita de algoritmos, utilizar passos básicos de algoritmos para 

resolver problemas, além de fomentar o protagonismo do professor que deixa de 

ser apenas um consumidor, mas um produtor de cultura digital. 

Assim, para que tais competências sejam desenvolvidas por meio do 

Scratch é necessário que o quarto ingrediente (o professor), que torna possível o 

uso da informática na educação, seja formado para o uso desta. Pois ao 

desenvolver competências para o uso da linguagem de programação, estará apto 

para construir jogos, animações, simuladores, refletir sobre o seu uso e seu 

potencial na educação e também estará apto para o ensino de programação, 

tópico abordado pela primeira vez na educação por meio da competência geral 

“Cultura Digital” na BNCC (2018). 

Os projetos construídos no Scratch podem adquirir o caráter educacional, 

quando são criados para o ensino de conteúdos curriculares, visto que assumem 

a função de Objetos de Aprendizagem (OA). De acordo com Beahr (2009, p. 65), 

OA é “qualquer material digital, como por exemplo, texto, animações, vídeos, 

imagens, aplicações, páginas na web, de forma isolada ou em combinação com 

fins educacionais”. Conforme Beck (2001, p.1), OA é “qualquer recurso digital que 

possa ser reutilizado para o suporte ao ensino”.  

Nas definições acima, o potencial de ensino é destacado pelos autores, 

deixando claro o principal uso dos OAs. Para sua aplicação com eficácia, o 

professor deve escolher um tipo que seja adequado aos objetivos de 

aprendizagem e ao conteúdo que se pretende ensinar.  

Neste contexto, a introdução dos conceitos da linguagem de programação 

Scratch aos professores é imprescindível para aprender programar, remixar 
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projetos inspiradores, verificar o seu potencial para a criação de OAs e validar as 

metodologias que foram propostas. 

 

Oficina “Scratch 2.0 para professores: remixagem de projetos inspiradores” 

 

 Com base na metodologia ativa Rotação por Estações, criamos quatro 

estações de aprendizagem (Imagem 3). Silva et al (2016), denomina a Rotação por 

Estações como uma: 
Proposta metodológica na qual há disposição de diferentes atividades 

em estações (mesas ou bancadas) de forma simultânea, sendo que cada 

uma aborda um tema distinto, porém correlacionado com os demais, 

de forma que não sejam interdependentes, não havendo assim uma 

sequência obrigatória à realização. (SILVA et al, 2016, p. 3) 

 

Conforme os professores foram chegando escolhiam as estações e 

naturalmente as equipes foram sendo formadas.  

 

 
Imagem 3: Estações de aprendizagem 

Fonte: Autora 

 

A atividade 1 consistiu na instalação do software Scratch nos 

computadores, optamos em levar o executável do programa para evitar 

problemas com a ausência de internet no momento da oficina. Com auxílio de 

um notebook conectado em um data show, mostramos como se faz a instalação 

para que os professores pudessem observar e experimentar o processo de 

instalação em seus computadores pessoais. Auxiliamos aqueles que não 
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conseguiram realizar a instalação sozinhos. Em seguida, pedimos que criassem 

pastas na área de trabalho de seus computadores para armazenar os projetos que 

seriam criados ao longo da oficina.  

Para a atividade 2 utilizamos cards de programação com projetos 

inspiradores, organizados da seguinte forma: 

 Estação 1 - o “game labirinto” foi desenvolvido a partir de três elementos: 

um pano de fundo e dois atores. O “pano de fundo” e o ator “quadrado” foram 

construídos no editor de pintura do Scratch e a “bola” foi selecionada na 

biblioteca do software. O “pano de fundo labirinto” não necessita de 

programação e o ator “bola” foi programado da seguinte forma: ao clicar na 

bandeira verde, a “bola” sempre ficará na posição inicial demarcada pelas 

coordenadas x e y, e será conduzida pelas setas do teclado do computador que 

foram programadas em todos os sentidos para executar esta função. Inserirmos 

o bloco de comando “se a bola tocar na borda volte” para que a “bola” retorne 

todas as vezes que tocar na parede azul do labirinto, e assim, não atravessar as 

paredes do labirinto. O ator “quadrado” emitirá uma mensagem de parabéns 

sempre que a “bola” tocar nele (Imagens 4 e 5).  

 

 
Imagem 4: “Pano de fundo labirinto” e programação do ator “quadrado” 

Fonte: https://scratch.mit.edu/ 

 

https://scratch.mit.edu/
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Imagem 5: Programação do ator “bola” 

Fonte: https://scratch.mit.edu/ 

  

Estação 2 - o “game pong” foi desenvolvido a partir de quatro elementos, 

um “pano de fundo” e três atores: “bola”, “raquete” e “faixa vermelha”, situada no 

palco. Os atores “raquete” e “faixa vermelha” foram construídos no editor de 

pintura do software, o ator “bola” foi selecionado na biblioteca do Scratch e o 

“pano de fundo 1” não necessita de programação. O ator “bola” foi programado 

da seguinte forma: ao clicar a bandeira verde a “bola” sempre ficará na posição 

inicial demarcada pelas coordenadas x e y e apontará para a direção 45º. Duas 

condições foram programadas para a “bola”: se ela tocar na raquete, será 

acionado um som, ela vai virar aleatoriamente e mover 10 passos e, se ela tocar 

na faixa vermelha, o jogo para. O ator “raquete” foi programado para seguir a 

posição do mouse (Imagens 6 e 7). 

 

https://scratch.mit.edu/
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Imagem 6: “Pano de fundo” 

Fonte: https://scratch.mit.edu/ 

 

  
Imagem 7: Programação dos atores “bola” e “raquete” 

Fonte: https://scratch.mit.edu/ 

 

Estação 3 - o cartão digital “Dia das Mães” foi desenvolvido a partir de dois 

elementos: um “pano de fundo” e um ator. O “pano de fundo” foi selecionado na 

biblioteca do Scratch e editado no editor de pintura do software para inserir a 

mensagem de felicitação, e o ator gato foi selecionado também na biblioteca do 

Scratch. O “pano de fundo” não necessita de programação, mas o ator “gato” 

precisou ser programado da seguinte forma: ao clicar a bandeira verde, o “gato” 

emitirá quatro mensagens sobre o tema do cartão e simultaneamente tocará uma 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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música no fundo que foi programada para tocar assim que a bandeira verde for 

clicada (Imagem 8).  

 

  
Imagem 8: Palco cartão digital e programação do objeto “palco” 

Fonte: Autora 

 

Estação 4 - a “animação com diálogo” foi desenvolvida a partir de sete 

elementos que são: três panos de fundo selecionados na biblioteca do Scratch e 

quatro atores, sendo que dois foram selecionados na biblioteca, e os atores “seta” 

e “placa” com o nome “continue”, foram construídos no editor de pintura do 

software.  O “pano de fundo 1” foi programado para que ao clicar na bandeira 

verde, pudesse mudar para “pano de fundo castle 1”, e simultaneamente, tocar o 

som “cave” até o fim. Esta programação vai aparecer nos demais panos de fundo 

(Imagens 9 e 10). 

 

 
Imagem 9: Pano de fundo I e pano de fundo II 

Fonte: Adaptado do https://scratch.mit.edu/ 

 

https://scratch.mit.edu/
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Imagem 10: Pano de fundo III e programação do pano de fundo I 

Fonte: Adaptado do https://scratch.mit.edu/ 

 

 Os atores 1 e 2 iniciarão um diálogo que será programado da seguinte 

forma: o diálogo acontecerá em três partes sendo que cada parte em um pano 

de fundo. O ator 1 inicia o diálogo por meio do comando “diga por segundos” e 

ao responder, o ator 2 será programado para esperar a quantidade de segundos 

que o ator 1 leva no diálogo. Então, por meio do mesmo comando “diga por 

segundos”, o ator 2 emite a sua fala e assim por diante (Imagem 11). 

 

   
Imagem 11: Programação do ator 1 e 2 

Fonte: Adaptado do https://scratch.mit.edu/ 

 

     

O ator “seta” foi programado para que ao ser clicado passe para o próximo 

pano de fundo, e o “continue” para que “esconda” quando o “pano de fundo 

castle 1” aparecer, e assim, espere e mostre quando surgir o “pano de fundo castle 

3” (Imagem 12). 

 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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Imagem 12: Programação do ator seta e programação do ator continue 

Fonte: Adaptado do https://scratch.mit.edu/ 

 

Os cards de programação passaram por todas as estações e os professores 

programaram todos os projetos. Durante esse processo, eles foram incentivados 

a observar as diferentes programações nos cards e assim, identificar as funções 

das categorias e dos blocos de comandos que podem ser usados em outras 

programações. Todas foram executadas corretamente com exceção da 

programação da “animação com diálogo”. Desse modo, identificamos que 

somente os cards de programação não foram suficientes para a execução desse 

projeto, então reforçamos as explicações para que os professores pudessem 

compreender melhor o processo de construção. 

Para a atividade 3, explicamos o conceito de remixagem de projetos e 

destinamos um tempo para que os professores pudessem remixar livremente 

seus projetos, os resultados podem ser conferidos nas imagens a seguir. 

Em resumo, a professora A remixou o pano de fundo e o som que toca 

durante a execução do cartão digital. A professora B, remixou o pano de fundo 

labirinto e os atores que foram programados. O professor C, remixou o pano de 

fundo ao selecionar outro da biblioteca, inseriu uma frase por meio do editor de 

pintura do Scratch e modificou toda a programação do ator “gato” que emite três 

falas com movimentos no intervalo, e ainda, inseriu o comando “se tocar na borda 

volte”, que faz com que o objeto retorne ao tocar na borda do palco. O professor 

D, também remixou o pano de fundo do labirinto e aumentou o caminho 

percorrido pelo ator “gato” e inseriu um som para o percurso desse ator. E por 

fim, a professora E remixou o pano de fundo ao escolher um novo da biblioteca 

do Scratch, e modificou a programação do objeto “gato” ao acrescentar novas 

frases e uma música do arquivo pessoal de seu computador.  

https://scratch.mit.edu/
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Como a maioria dos professores apresentaram dificuldades na 

programação do projeto “diálogo com três palcos”, nenhum deles quis remixar 

este projeto. 

 

  
                           Imagem 13: Projeto da professora A e projeto da professora B 

Fonte: Autora  

 

 

 

 
Imagem 14: Projeto do professor C e projeto do professor D 

Fonte: Autora 
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Imagem 15: Projeto da professora E 

Fonte: Autora 

 

Durante essa atividade, percebemos o entusiasmo dos professores ao 

conseguirem executar o programa corretamente, mas também percebemos 

sentimento de frustração quando eles tentavam programar uma tarefa e não 

conseguiam. Incentivamos a buscarem soluções para resolver os problemas que 

apareciam durante a execução da programação, por meio da revisão das 

sequências dos blocos de comando, testar outros blocos, trocar ideias com os 

outros professores que já tinham avançado, e de que forma estas informações 

poderiam contribuir com o projeto deles.   

Neste momento de produção, identificamos que os professores 

experimentaram a espiral da aprendizagem criativa, ao imaginar, remixar, brincar, 

executar o seu projeto e o dos demais professores.  

Ao criar projetos no Scratch, os professores podem desenvolver 

competências e habilidades quanto ao uso das várias linguagens para criar e se 

expressar, formular e resolver problemas a medida em que imaginam um projeto 

e sejam capaz de dividir em pequenos passos para construir em blocos de 

programação, ou seja, buscar novas soluções a partir dos problemas que vão 

surgindo. Rusk, Resnick e Maloney (2006) consideram estas competências de 

aprendizagem necessárias para enfrentar os desafios do século XXI. 

Na atividade 4 realizamos uma sessão de brainstorming, que segundo 

Siqueira (2012), é uma técnica de geração de ideias. Neste caso, buscávamos 

ideias para remixar os projetos em objetos de aprendizagem.  

A pergunta que norteou a sessão de brainstorming foi: “Como transformar 

o game labirinto em OA?”. Várias ideias surgiram de como remixar os projetos 

para inserir os conteúdos dos componentes curriculares. Este foi um rico 
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momento de criatividade dos professores, e as ideias foram relacionadas no 

quadro em formato de tópicos para não perder nenhuma sugestão. Para esta 

atividade percebemos a necessidade de reservar um tempo maior e quem sabe, 

pedir que nas estações eles estruturem as ideias para serem apresentadas. 

A coleta de dados desta oficina foi realizada por meio da observação 

participante, que segundo Yin (2016): 

 
Não existe semelhante ferramenta ao trabalhar como observador 

participante. Você pode ter um questionário como parte de seu 

trabalho, mas a menos que esteja fazendo apenas um estudo com 

entrevista, você também estará observando e registrando as ações, 

eventos e conversas que ocorram no ambiente. (YIN, 2016, p. 109) 

Uma matriz de avaliação das atividades, que aborda os seguintes pontos: 

instalação e funcionamento do Scratch, tempo de duração em cada atividade, 

eficácia dos cards de programação e da sequência das atividades. Também 

destinamos um espaço nesse instrumento para que os professores escrevessem 

sugestões para aprimorar a oficina e por meio da análise dos projetos criados 

pelos professores que são recolhidos por meio de pen drive. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As atividades apresentadas na oficina “Scratch 2.0 para professores: 

remixagem de projetos inspiradores” foram concebidas de modo a alcançar os 

objetivos estipulados. Por meio de observação participante e de uma matriz de 

avaliação aplicada aos professores, percebemos que as metodologias utilizadas 

possibilitaram a aprendizagem dos conteúdos.  

A dificuldade apresentada pelos professores na construção do projeto de 

“animação com diálogo”, nos motivou a desenvolver minilições em formato de 

videoaulas para serem acrescentadas no produto final, pois acreditamos que este 

formato possa contribuir com o processo de construção de projetos mais 

complexos e apoiar a aprendizagem, inclusive a distância.  

A remixagem dos projetos incentivou a criatividade, o protagonismo dos 

professores no processo de construção das programações e o desenvolvimento 

de competências na linguagem digital. Vale ressaltar que criar projetos no Scratch 

exige criatividade, planejamento, persistência e prática e, que quanto mais os 

professores praticarem, mais competentes se tornarão para o uso desta 

linguagem. 
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As ideias de OAs apresentados pelos professores na sessão de 

braistorming nos fizeram perceber que os professores conseguiram compreender 

o potencial da linguagem de programação Scratch para a criação desses OAs. 

Acreditamos que da forma como as atividades foram planejadas e 

executadas na oficina, os objetivos traçados foram alcançados e os professores 

conseguiram construir e remixar os projetos, compreenderam o seu potencial 

para a criação de objetos de aprendizagem e as metodologias utilizadas 

contribuíram para o alcance desses objetivos. 
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SIMULADOR DE TRANSPORTES: ENTENDENDO A CRISE DOS 

CAMINHONEIROS COM MÚLTIPLOS RECURSOS PEDAGÓGICOS 

E TECNOLÓGICOS 

Alysson Santos Leite¹ 

 

RESUMO: A crise dos caminhoneiros ganhou enorme repercussão nos noticiários do pais 

por conta da paralização das suas atividades, causando transtornos inimagináveis. A 

logística, como área de conhecimento ligada a estes profissionais levantou diversos 

fatores que contribuíram para o ocorrido. Sendo assim, as salas de aula ganharam um 

tema interessantíssimo de ser trabalhado, mas que causou muitas dúvidas no seu 

entendimento.  A utilização de instrumentos pedagógicos e tecnológicos abriu a 

possibilidade de explicar através da cooperação, altruísmo e didatismo a situação vivida 

pelos caminhoneiros no ano de 2018, facilitando assim o seu entendimento.   

Palavras-chave: Logística; Simulador; Crise; Caminhoneiros  

 

ABSTRACT: The crisis of the truck drivers gained enormous repercussion in the news of 

the country due to the paralysis of its activities, causing unimaginable disorders. Logistics, 

as an area of knowledge linked to these professionals, has raised several factors that 

contributed to the event. As a result, classrooms have gained a very interesting topic of 

being worked on, but that has caused many doubts in their understanding. The use of 

pedagogical and technological tools opened the possibility of explaining through the 

cooperation, altruism and didactics the situation experienced by the truck drivers in the 

year 2018, thus facilitating their understanding. 

Keywords: Logistic; Simulator; Crisis; Truck drivers 

 

1. Introdução   

O Brasil é um país de vasta extensão territorial, por isso, necessidade 

de caminhos que liguem uma localidade a outra, facilitando assim o recebimento 

e envio de mercadorias que satisfação os desejos e necessidade da população. 

Essa movimentação pode ser realizada através de diferente meios de transporte, 

dentre eles: caminhões, aviões, trens, navios e dutos, ou seja, os famosos modais 

de transporte. Porém, recentemente um dos transportes citados mostrou a sua 

importância direta e indireta para a continuidade das atividades socioeconômicas 

do Brasil. 

No ano de 2018 a população brasileira ficou de mãos atadas por conta 

da paralização dos caminhoneiros, onde boa parte dos produtos ofertados em 

várias áreas do comércio ficaram prejudicadas. Entre os danos causados pela 
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paralização estavam: falta de combustível nos postos, falta de alimentos nos 

centros de distribuição (CD), atrasos nas entregas, bloqueio nas estradas, entre 

muitos outros. Dessa forma, notou-se o quão dependente é a população 

brasileira dos serviços ofertados pelos caminhoneiros.  

O curso técnico em logística expõe continuamente essa e outras 

situações dentro das salas de aula, no entanto, essas percepções, muitas vezes, 

giram em torno de aulas expositivas, acompanhadas de artigos, vídeos e muitas 

imagens, ou seja, algo comum na maioria das salas que possuem a mesma 

proposta. Este trabalho terá como objetivo geral levantar informações sobre as 

dificuldades comuns encontradas nas rodovias brasileiras utilizando recursos 

pedagógicos e tecnológicos. Sendo assim, os futuros profissionais do curso de 

logística devem coletar, vivenciar e analisar as condições de trabalho de 

profissionais que podem ser comandados futuramente por eles, possibilitando 

assim maior entendimento do que gira em torno do modal rodoviário, 

justificando a indignação desses profissionais, que foi convertida em uma 

paralisação de impactos incalculáveis  

 

2. O impacto causado pelo modal rodoviário diante da situação logística 

do pais    

A logística apresenta grande crescimento nas atividades 

organizacionais, é comum ouvir falar dos transportes, estoques, além das 

tecnologias que a compõe. No entanto, ainda faz-se necessário clarear as 

ideias bem como os conceitos sobre logística, portanto, de acordo com 

Gasnier (2002, p.17), a logística é definida como: 
o processo de planejar, executar e controlar o fluxo e armazenagem de 

forma eficaz e eficiente em termos de tempo, qualidade e custos, de 

matérias primas, materiais em elaboração, produtos acabados e 

serviços, bem como as informações correlatas, desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo (cadeia de suprimentos), com o 

propósito de assegurar o atendimento das exigências de todos os 

envolvidos, isto é, clientes, fornecedores, acionistas, governo, sociedade 

e meio ambiente.  

 Ou seja, é uma área repleta de atividades complexas e extremamente 

trabalhosas, tem-se como exemplo de trabalho a área de transportes, que 

corresponde ao uma parcela significativa das atividades logísticas, para Ballou 

(2015, p. 24), “Para a maioria das firmas, o transporte é a atividade logística 

mais importante simplesmente porque ela absorve, em média, de um a dois 
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terços dos custos logísticos”. Logo, um dos transportes mais utilizados é o 

modal rodoviário. Os caminhões são responsáveis pela grande circulação de 

bens de uma localidade para outra. Para Salgado (2014, p. 16), “No Brasil, 67% 

das cargas são transportadas por caminhões”. Grant (2013, p. 80) reforça a 

importância dessa modal, segundo ele, “Transporte rodoviário é mais 

adequado para transporte porta a porta e distribuição de mercadorias em 

grandes áreas durante um ciclo de 24 horas (...)”. Algo que segundo o autor 

não deva ser nenhuma surpresa para os consumidores, visto que, este é um 

modal facilmente encontrado no cotidiano das pessoas. Logo, o autor 

completa que, este por sua vez apresenta vantagens e desvantagens, para ele 

as vantagens estão relacionadas com: 
alta flexibilidade para diferentes requisitos de transporte e mudanças 

de planos, períodos de espera menores para carga e descarga em 

comparação a outros modos, tempo de transporte relativamente baixo 

para curtas e médias distâncias, boas economias de escala sobre uma 

ampla faixa de distâncias de locais a internacionais” 

 Já para o caso das desvantagens Grant (2013, p. 80) cita, "Volume de 

transporte limitado, efeitos das condições meteorológicas sobre viagem e 

congestionamentos, restrições ao transporte de mercadorias perigosas e 

ecologicamente ruim, uma razão do uso de combustíveis e suas emissões”. 

Portanto, identifica-se que, são muitos os pros e os contras quando se fala em 

caminhões, no entanto, as desvantagens falarão mais alto no decorre deste 

trabalho, pois, são muitos problemas no meio de poucas soluções. 

Um dos principais problemas encontrados nas rodovias brasileiras são 

as péssimas condições em que elas se encontram e no caso de BR 135 essas 

constatações foram claramente identificadas com visita técnica realizada in 

loco. A figura 1 traz um pouco desses problemas encontrados no município 

de Bacabeira-Ma, uma das localidades onde ela se desenvolve: 

Figura 1: Condições inadequadas de movimentação e sinalização 

  
Fonte: LEITE (2018) 
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     Ou seja, são claras, e vergonhosas as condições de uma BR 

extremamente importante para o fluxo rodoviário da região. Pois, com a falta 

de uma infraestrutura adequada a probabilidade de acidentes e elevação nos 

custos com manutenção torna-se elevadíssima. Portanto, estes problemas 

foram somados ao estopim inicial da crise dos caminhoneiros, que foi o 

aumento no preço dos combustíveis, como mostra a figura 2: 

Figura 2: Elevação do preço dos combustíveis (2001 a 2017)  

 
Fonte: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/10/16/A-trajet%C3%B3ria-do-

pre%C3%A7o-do-combust%C3%ADvel-no-Brasil-nos-%C3%BAltimos-17-anos 

Sendo assim, através da paralização das atividades os caminhoneiros 

começaram a ser ouvidos pela população, segundo Ballou (2015, p. 24) a 

precariedade e importância dos transportes é vista da seguinte forma, “(...) 

Sua importância é sempre sublinhada pelos problemas financeiros colocados 

para muitas empresas quando há uma greve ferroviária nacional ou quando 

carreteiros autônomos paralisam sua atividade devido a aumentos de 

combustíveis (...)”. Ou seja, o alerta foi dado para a população, governo, 

empresários e mais ainda para os profissionais que trabalham direta ou 

indiretamente com a logística. A figura 3 ressalta ainda mais o impacto da 

paralização desses profissionais:  

Figura 3: Manchete sobre o impacto causados pela crise dos 

caminhoneiros: 
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Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/greve-de-caminhoneiros-chega-ao-

5-dia-e-causa-reflexos-pelo-pais.ghtml 

Portanto, para que os futuros profissionais da logística não passassem 

por situações similares, sem saber o que fazer, caso sejam exigidas soluções de 

mercado, notou-se que o altruísmo em um momento tão complexa deveria ser 

praticado com os mais variados recursos educacionais, passando assim a 

compreender os gritos de agonia de uma profissão que após cruzar os braços, 

mostrou para o pais a sua real importância.       

 

3. O processo de ensino aprendizagem da logística  

Percebe-se que através do uso frequente da tecnologia, diversos 

elementos vêm se incorporando ao dia-a-dia das salas de aula, sejam eles físicos 

ou digitais. Atualmente é comum a utilização de vídeos, apresentações em 

programas e até mesmo redes sociais no processo de ensino-aprendizagem, 

portanto, de acordo com Lopes e Macedo (2005, p. 233), “Uma sala de aula 

precisa contar com multimeios e com todos os meios de tornar mais significativo 

o trabalho pedagógico (...)”. Sendo assim, essa adaptação aos novos tempos tem 

feito com que professores e alunos busquem esses recursos, seja para passar 

conhecimento, ou absorve-lo da melhor forma possível.  A logística para Ballou 

(2015, p. 21) já mostra-se como uma área interessante de estudar, para o autor, 

“Muitas pessoas estudam logística porque é assunto, além de interessante, 

essencial, o que certamente as torna mais informadas”.  Ainda segundo o autor, 

“Não existe nenhuma razão mais importante para um jovem do que a perspectiva 

de um bom emprego (...)”.  Por isso, além de ser uma área teórica, a mesma requer 

bastante prática, causando assim certa complexidade no seu entendimento. 
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Dessa forma, o uso das mídias digitais tem proporcionado um outro olhar sobre 

as formas de ensinar e aprender sobre a logística. 

Hoje o processo de ensino da logística tornou-se mais dinâmico, 

desafiando os discentes a buscarem métodos que atraiam cada vez a atenção do 

seu púbico, sendo assim, não adianta mais limitar o estudo dessa área apenas nas 

passadas de folhas dos livros, tão pouco acompanhar matérias repetitivas nos 

telejornais. Neste momento extremamente competitivo, o docente deve ir além, 

buscando sempre algo que possa prender e entusiasmar o atenção dos 

conteúdos que estão sendo abordados. 

 

3.1. Utilização de recursos pedagógicos e tecnológicos para 

compreender a crise dos caminhoneiros  

Por conta das várias situações colocadas, sobre os desafios e as 

possibilidades que a logística oferece, foram analisados vários recursos didáticos 

para serem utilizados dentro de uma sala de aula, justamente para que os 

discentes de um curso técnico de logística compreendessem o caos gerado pela 

crise dos caminhoneiros, logo, a junção de elementos pedagógicos e 

tecnológicos devem caminhar lado a lado, principalmente pelo momento vivido,  

como mostra Gebran (2009, p. 39), “A cultura digital tem sido um dos meios que 

mais tem auxiliado os professores nessa busca de interação e qualidade nas 

relações, portanto o compromisso que toda escola deve assumir hoje é conciliar 

a tecnologia e a pegagogia”. Ressaltando as necessidades de adaptação dos 

novos tempos com o processo de ensino-aprendizagem.      

Inicialmente buscou-se, por orientação do docente o maior número de 

informações sobre as condições das estradas brasileiras, visto que, tal pesquisa 

ampliaria a visão sobre a infraestrutura, os custos, os profissionais, entre outros. 

Logo em seguida foram elaboradas pelos discentes, maquetes com as principais 

características e curiosidades das rodovias brasileiras, de modo que a teoria fosse 

colocada em prática, mesmo que de forma mínima, como mostra a figura 4:  

Figura 4: Elaboração de maquetes das rodovias brasileiras 
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Fonte: LEITE (2018) 

Portanto, nota-se que três elementos, no decorrer do trabalho, foram 

fundamentais para demonstrar aos discentes boa parte do contexto vivido pelos 

caminhoneiros, sendo eles: visita técnica as margens da BR 135, referencial 

bibliográfico e elaboração de maquetes. Objetivando assim, chegar a utilização 

do próximo recurso, o simulador de transportes. 

   

3.2.  Similador de transportes dentro da sala de aula  

O uso de aplicativos dentros das salas de aula ultrapassou as barreiras 

do convencional, visto que, um público cada vez maior ultiliza-os como recursos 

meotodologicos fundamentais para construção de conhecimentos no processo 

de ensino aprendizagem. Sendo assim, após a utilização de recursos pedagogicos 

comuns (citados anteriormente), notou-se que o entendimento sobre a crise dos 

caminhoneiros poderia dar uma passo tecnologico no seu entendimento. 

Buscou-se, dentro das limitações, algo que fosse de baixo custo e 

acessivel para a maioria dos discentes, visto que, para Delors (2005, p. 222), “É 

importante assinalar que, por mais promissoras que possam ser as novas 

tecnologias, seu emprego está invariavelmente sujeito a restrições de ordem 

cultural, econômica, social ou sociológica, que convém examinar com realismo”. 

Logo, identificou-se que a maioria dos discentes, possuia um smartfone com 

acesso a internet, o que de certa forma já seria um ponto positivo para o 

desenvolvimento da atividade. O passo seguinte seria identificar algo que fosse 

comum a um público que une diarimente smartfones com a internet, e o 

resultado da busca foi um simulador de transportes, de acordo com Gebran 

(2009, p. 43) entende-se o simulador como,”Um modelo simbolico e 

representativo da realidade que deve ser utilizado a partir da caracterização dos 

aspectos essenciais do fenomeno”. Com isso, o Heavy Truck Simulator, 

disponibilizado de forma gratuita nas lojas digitais foi escolhido para utilização 

dos alunos, como mostra a figura 5:     
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Figura 5: Aplicativo Heavy Truck Simulator e sua utiização em sala  

  
Fonte: LEITE 2018 

O Simulador em questão, sob o ponto de vista dos discentes, foi 

caracterizado inicialmente como um jogo digital, o que foi diferenciado nas 

palavras Gebran (2009, p. 43) da seguinte maneira, “Os jogos devem ser fonte de 

recreação com vista à aquisição de um determinado tipo de aprendizagem, 

geralmente incluindo elementos como regras, competição e contagem de 

pontos”. Ou seja, por mais que apresentem caracteristicas proximas, os 

simuladores não devem ser vistos como jogos, mas sim como elementos serios, 

voltado para conciliação do digital com o real. Com isso, dificuldades encontradas 

no dia-a-dia dos caminhoneiros foram aparecendo gradativamete, dificultando a 

realização das atividades, como mostra a figura 4: 

Figura 4: Condições de uso do simulador  

  
Fonte: LEITE (2018) 

Como verificou-se no decorre de sua utilização, os discentes tinham 

que lhe dar com diferentes rotas de entrega das mercadorias, abastecer 

constantemente os caminhões com preços próximos dos encontrados no 

mercado, conduzir os veículos em péssimas condições e infraestrutura e clima, 

além de escolherem a carga mais adequada para o transporte. Mostrando assim 

que, a proposta apresentada pelo professor não limitava-se apenas a utilização 

de um recurso tecnológico, mas a junção de vários elementos, sendo assim: 
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O professor da sala de aula possível – como ela pode ser -, não se deixa 

seduzir apenas pela atratividade das novas tecnologias, nem privilegia 

somente a interação dos alunos com elas. Tem, como horizonte, a 

interação maior: a discussão (das informações coletadas e dos 

processos vividos) para o confronto dos diferentes percursos 

(individuais), visando à produção (coletiva) de sínteses integradoras que 

extrapolam conteúdo específicos. (LOPES; MACEDO, 2005 p. 235) 

 Portanto, o simulador apresentou-se como uma importante 

ferramenta de auxílio para compreensão do conteúdo abordado, fazendo com 

que os alunos compreendessem que o que aparentava ser um simples jogo, na 

verdade mostrou que se colocar no lugar de profissional, que está diretamente 

ligado à sua futura área de atuação, fez com muitos repensassem as revoltas por 

não terem o produtos certos, na hora certa. Ou seja, simular uma situação real 

ainda dentro de uma sala de aula pode contribuir imensamente para futuras 

analises, possibilitando formular soluções diante das mais variadas situações.  

 

4. Conclusão 

Ao final das atividades educacionais realizadas verificou-se que, a 

logística é uma área consolidada dentro das organizações e com isso a busca 

continua por novos métodos de ensino tem se intensificado. A crise dos 

caminhoneiros, vivida pela população brasileira no ano de 2018 mostrou um dos 

grandes problemas enfrentados pela logística, que é precariedades nas condições 

de trabalho, principalmente no contexto em que estão inseridas as suas rodovias. 

Utilizar recursos digitais atualmente significa adaptar-se a um mundo 

extremamente tecnológico, portanto, ao elaborar-se métodos e meios para o 

compartilhamento dos conteúdos ministrados, o docente deve estar atento para 

todas as possibilidades, limitações, bem como para o seu público-alvo, de modo 

que, as atividades estejam ao alcance de todos. Sendo assim, ao somar meios 

tradicionais de ensino com o novo, tem-se a certeza que novos resultados 

surgiram e estes por suas poderão gerar outros bem melhores.  

Após a junção de todos estes elementos voltados para o ensino da 

logística, nota-se que a aceitação por parte dos discentes, em utilizar referenciais 

bibliográficos, pesquisas de campo, elaboração de maquetes e por fim o uso de 

um simulador, ampliou ainda mais o desejo e a vontade de seguir na área. Ou 

seja, ao utilizar os recursos tecnológicos como um importante aliado, a educação 

ganha uma nova roupagem, repleta de componentes pouco explorados, mas que 

ampliam seus horizontes a cada dia.     
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Sendo assim, espera-se que este trabalho tenha contribuído no 

processo de construção de conhecimento dos discentes da escola estudada, pois 

provou-se que lhe dar com um problema real não necessariamente precisar ser 

trabalhado de forma maçante e complexa. No entanto, frisa-se que, antes de se 

utilizar qualquer tipo de recurso tecnológicos, devem ser explicadas todas as 

etapas anteriores, na sua maioria teóricas, para que os alunos entendam o real 

objetivo da prática.     

 Portanto, docentes de todas as áreas de conhecimento devem estar 

atentos as novidades tecnológicas, para que elas venham a somar 

constantemente com os métodos de ensino e com isso contribuírem de forma 

direta ou indireta na formação de todos os públicos que estejam abertos a 

absorção de informações em um mundo cada vez mais competitivo.     
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Resumo: O artigo aborda a utilização das Tecnologias da Informação Móveis e Sem Fio 

(TMSF), em específico, os smartphones, que presentes na escola, geralmente pela escolha 

pessoal dos alunos e professores, podem se tornar aliados na relação de ensino e 

aprendizagem. O que se observa é que as TMSF, geralmente adquiridas por iniciativas 

individuais, têm se tornado uma das principais mídias utilizadas na escola e sujeitas à 

proibição. A inserção das tecnologias no ambiente escolar e as razões da sua frágil 

utilização acontece pela rapidez que essas tecnologias se disseminam e começam a fazer 

parte do cotidiano dos seus alunos, independente da vontade e da avaliação dos 

docentes. No ano de 2016, foi elaborado um projeto de ensino na disciplina de Artes 

Visuais, para duas turmas de 8° e 9° anos de uma escola pública de Pelotas, RS, cuja 

proposta foi a produção de fotografias com o uso de smartphones em sala de aula. O 

objetivo do projeto foi cultivar um olhar estético a partir do contato com imagens da 

cultura visual (fotografias divulgadas em sites da internet), promovendo o conhecimento 

em fotografia e sobre as imagens, em geral. Observou-se, por meio deste projeto a 

possibilidade de novas práticas pedagógicas que motivam à participação e promovem a 

inserção dos atores escolares em meio às transformações tecnológicas e 

contemporâneas. 

 

Palavras-chave: Artes Visuais; escola; fotografia; TMSF; smartphone. 

 

Abstract: The article addresses the use of Mobile and Wireless Information Technologies 

(TMSF), specifically, smartphones, which are present in school, usually by the personal 

choice of students and teachers, can become allies in the relationship of teaching and 

learning. What is observed is that the TMSF, usually acquired by individual initiatives, 

have become one of the main media used in the school and subject to the prohibition. 
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The insertion of technologies in the school environment and the reasons for their fragile 

use is due to the rapidity that these technologies are disseminated and begin to be part 

of the daily life of their students, regardless of the will and the evaluation of the teachers. 

In the year 2016, a teaching project was developed in the discipline of Visual Arts, for two 

classes of 8 and 9 years of a public school in Pelotas, RS, whose proposal was the 

production of photographs using smartphones in the classroom of class. The objective 

of the project was to cultivate an aesthetic look from the contact with visual culture 

images (photographs published on internet sites), promoting knowledge in photography 

and on images in general. It was observed through this project the possibility of new 

pedagogical practices that motivate the participation and promote the insertion of the 

school actors in the midst of the technological and contemporary transformations. 

Keywords: Visual Arts; school; photography; TMSF; smartphone. 

 
A escrita, a leitura – o ensinar e o aprender – se tornaram possíveis a partir 

de tecnologias que criaram equipamentos e produtos necessários a esses fins. As 

tecnologias – das mais simples às mais sofisticadas – estão presentes em nosso 

dia a dia, seja em nossas casas ou em lugares públicos, e nos acostumamos com 

elas, a ponto de se tornarem indispensáveis, extrapolando o seu uso técnico ou 

instrumental.  

No ensino, além das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) já 

conhecidas como os computadores, impressoras e scanners, dentre outros, temos 

as TD (Tecnologias Digitais), como a fotografia e o cinema digital e as tecnologias 

de acesso remoto como o Wi-Fi e Bluetooth. As Tecnologias da Informação 

Móveis e Sem Fio (TMSF) são dispositivos computacionais portáteis, tais como 

laptops, smartphones, tablets, dentre outros, que utilizam redes sem fio. Muitas 

dessas tecnologias estão presentes na escola, seja por oferta da própria 

instituição ou escolha pessoal dos alunos e professores. O que se observa é que 

as TMSF, geralmente adquiridas por iniciativas individuais, têm se tornado uma 

das principais mídias utilizadas na escola. 

Porém, a presença da tecnologia na escola, mesmo com softwares 

adequados, não é o suficiente para estimular professores a repensarem seus 

modos de ensinar. Além disso, outros fatores interferem no desenvolvimento das 

práticas com TIC na escola, como por exemplo, os problemas de ordem material 

e física, ou seja, falta de espaço adequado e recursos qualificados à atuação 

pedagógica, que impedem a utilização das tecnologias por falta de manutenção 

e oferta de equipamentos (ZAMPERETTI; ROSSI, 2015). 
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Tecnologias contemporâneas, novas tecnologias, novos meios e 

tecnologias digitais são algumas definições relativas à utilização das tecnologias 

na cultura contemporânea. Independente do termo utilizado, sempre que um 

novo recurso tecnológico aparece, ocorre uma inquietação social em virtude de 

seu uso. Por exemplo, quando surgiu a fotografia, houve polêmica em relação ao 

fato de que viesse a substituir os retratos feitos pelos artistas; o que em algumas 

situações ocorreu, pois a fotografia se constituiu em um meio mais eficiente e 

rápido de obtenção de imagens. Segundo Loyola (2009), o avanço tecnológico 

surge em função de necessidades da vida em sociedade, introduzindo novas 

possibilidades para a realização de algumas atividades.  

Apesar disso, é necessário entender que as tecnologias extrapolam seu 

simples uso como uma técnica ou instrumento, pois estas perpassam todas as 

formações sociais e condições materiais de vida. Assim, é imprescindível o 

conhecimento social que envolve a criação, apropriação e manipulação de 

tecnologias, visto que carregam em si elementos culturais, políticos, religiosos e 

econômicos, constituintes da concretude da existência humana.  

Os meios tecnológicos tornam possível ao aluno a familiarização com o 

uso e multiplicidade de tecnologias existentes na sociedade, permitindo a 

desmistificação e democratização da informação e do conhecimento. Portanto, a 

utilização das tecnologias digitais em sala de aula somente é possível quando o 

professor se dispõe à inovação, quando sai de sua “zona de conforto, em que 

tudo é conhecido, previsível e controlável” (BORBA; PENTEADO, 2001, p. 54) e vai 

em direção à “zona de risco”, onde provavelmente terá que lidar com diversos 

problemas técnicos e metodológicos, entre outras imprevisibilidades.  

Porém, no atual cenário educacional brasileiro, existe a proibição do uso 

de aparelhos celulares ou algumas restrições de uso no contexto de sala de aula 

em instituições públicas, amparadas por legislações estaduais, conforme o art. 1º 

da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (Lei nº 12.884, de 03 de Janeiro 

de 2008), que dispõe sobre a utilização de aparelhos de telefonia celular nos 

estabelecimentos de ensino. Segundo Conceição (2018, p. 47), “[...] devido à 

ocorrência de um número elevado de confrontos entre alunos, professores e 

administrações escolares, causados pelo uso inadequado dessa tecnologia, 

segundo a visão destas instituições”, os smartphones têm sido retirados da sala 

de aula. Porém, segundo a autora, “[...] existe a possibilidade de transformar esses 

aparelhos em tecnologias educacionais que podem vir a potencializar o processo 
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de construção de conhecimentos” (CONCEIÇÃO, 2018, p. 63), destaca em sua 

pesquisa que:  
Os conflitos mais comuns relatados emergiram da forma como os 

alunos estão utilizando seus aparelhos celulares na escola. Eles acessam 

as redes sociais; utilizam o celular durante avaliações; escutam músicas 

dentro da sala de aula; realizam ligações telefônicas dentro e fora da 

sala de aula; tiram fotos no momento da aula e publicam em redes 

sociais. 

Independente das proibições ou problemas encontrados nas salas de aula 

em função do uso dos smartphones é possível pensar, de acordo com Bertocchi 

e Antonio (2013), que a inserção das tecnologias no ambiente escolar e as razões 

da sua frágil utilização, acontece pela rapidez que essas tecnologias se 

disseminam e começam a fazer parte do cotidiano dos seus alunos, independente 

da vontade e da avaliação dos docentes. Assim, segundo Conceição (2018, p. 36-

37):  
os professores precisam lidar com as pressões de uso, com os discursos 

externos de que se não utilizarem, [pois] estarão atrasados, 

desatualizados, perdidos no tempo. Porém, não podemos pensar que 

conhecer e saber usar essas tecnologias são o suficiente para o ensino 

e aprendizagem serem efetivos, pois as tecnologias não realizam a 

mobilização dos processos complexos de interações aprendizes. Em 

outras palavras, não podemos elaborar uma aula em torno de uma 

determinada tecnologia, mas sim criar um projeto em torno das 
necessidades dos alunos, com o auxílio destas ferramentas.  

Portanto, na tentativa de potencializar o uso das TD em sala de aula, o 

presente artigo discorre sobre um projeto de ensino desenvolvido em 2017, para 

turmas do ensino fundamental, utilizando smartphones para a produção de 

fotografias no ambiente escolar. Nesse sentido, ao encarar os dispositivos móveis 

como convidados e aceitos no convívio diário, as ações pedagógicas escolares 

podem ser ressignificadas e redefinidas, promovendo o desenvolvimento de 

novas atitudes diante das tecnologias digitais.  

A seguir apresentamos um breve histórico da fotografia e do 

desenvolvimento da fotografia digital, e após, o relato sobre as atividades 

desenvolvidas na escola, em torno da fotografia por meio dos smartphones. 

 

Fotografia 

A fotografia, criada no século XVIII, foi uma das criações da modernidade 

que revolucionou as formas de representação e relação do homem, consigo 
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mesmo e com seu ambiente. Desde o século IV a.C, os princípios óticos presentes 

na natureza já eram estudados e discutidos.  

Porém, a primeira descoberta importante para a fotografia foi a “câmera 

obscura”, que partindo do conhecimento de Aristóteles, evoluiu seu uso para 

observação de eclipses e contribuições ao desenho, como a de Giovanni Baptista 

Della Porta, que publicou em 1558 uma descrição detalhada da câmara e de seus 

usos. Esta câmara era praticamente uma peça quadrangular (tamanho de uma 

casa), totalmente escura, contando apenas com um pequeno orifício onde a luz 

entrava para projetar a imagem que se encontrava no lado de fora da peça. A 

pessoa entrava neste ambiente, podendo caminhar e visualizar as imagens 

projetadas dentro. O físico milanês Girolamo Cardano, em 1550, sugeriu o uso de 

uma lente biconvexa junto ao orifício, permitindo desse modo aumentá-lo, para 

se obter uma imagem clara sem perder a nitidez. Assim, estes aperfeiçoamentos 

propiciaram, a partir da criação da câmara escura, a instalação de um sistema, 

junto com a lente, que permitia aumentar e diminuir o orifício. Este foi o primeiro 

“diafragma”. Quanto mais fechado o orifício, maior era a possibilidade de focalizar 

dois objetos a distâncias diferentes da lente (HISTÓRIA DO PRÉ-CINEMA, 2017). 

O fenômeno ótico da câmera obscura é chamado refração, e ocorre 

quando a luz passa de um meio para outro, projetando a imagem inicial diferente 

no outro meio. As mudanças na imagem são no seu posicionamento, se tornando 

rebatida (tudo que está na esquerda fica na direita), e invertida (de cabeça para 

baixo). Fenômeno semelhante ao que ocorre com o olho humano (FABRIS, 2009).  

Somente com o desenvolvimento da química foi possível a gravação de 

imagens sobre o papel. Em 1826 foi realizada a primeira fotografia fixada em uma 

superfície realizada pelo francês Joseph Nicéphore Niépce, que propiciou o 

desenvolvimento de estudos e avanços no ramo da fotografia. Em 1835, Louis 

Jacques Mande Daguerre aprimorou a técnica, reduzindo o tempo de exposição 

e resolvendo a questão da fixação da imagem (HEITLINGER, 2017).  

Em 1878, nos Estados Unidos da América, a prática fotográfica 

popularizou-se a partir da invenção de placas metálicas secas com emulsões de 

sais de prata sensíveis à luz para gerar imagens. Esse é um dos processos básicos 

da fotografia moderna, e as placas viraram o primeiro produto da empresa de 

George Eastman, criando a marca Kodak, registrada em 1888 e que dava nome à 

câmera da empresa. Com uma câmera fotográfica de fácil manuseio, contendo 

um rolo de papel para cem fotografias, as pessoas realizavam suas fotos e 
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posteriormente encaminhavam à empresa Kodak, na qual eram reveladas e 

recarregadas (KLEINA, 2017). 

A câmera Kodak foi responsável pela disseminação da prática fotográfica, 

fazendo com que qualquer indivíduo se tornasse fotógrafo sem se preocupar com 

nada além do simples apertar de um botão, reafirmando o famoso slogan da 

empresa: “Você aperta o botão, nós faremos o resto” (NEWHALL, 2002). As 

inovações fotográficas inauguradas na segunda metade do século XX se 

propagaram proporcionando a facilidade de manuseio e dispensando, em grande 

parte, o conhecimento técnico operatório das câmeras fotográficas. As 

programações automáticas incidiram na percepção do aparelho fotográfico como 

sendo apenas um meio para se chegar a um fim: o registro fotográfico. Esta forma 

de compreender certamente o meio está coerente com a proposta de George 

Eastman ao criar a Kodak: “de que a câmera fotográfica fosse vista e utilizada 

como um caderno de anotações” (NEWHALL, 2002, p. 129).  

O desenvolvimento das câmeras digitais tem sua origem nos Estados 

Unidos, a partir das pesquisas militares durante a Segunda Guerra A primeira 

câmera digital popular Dycam I foi lançada em 1990 seguida pela Kodak, que 

introduziu no mercado a DCS-200, amas tinham possibilidade de armazenamento 

e transferência de imagens. Posteriormente as empresas iniciam a disputa pelos 

avanços tecnológicos em termos de resolução e capacidade de armazenamento 

para as câmeras (AYRES, 2006).  

É possível pensar que a fotografia digital teve seu maior impulso a partir 

de 1957, quando Russel Kirsch produziu a primeira imagem digital num 

computador. Para atender uma demanda do United States National Bureau of 

Standards, Kirsch desenvolveu um scanner no qual produziu um imagem digital 

a partir de uma fotografia do seu filho. Somente em 1975, Steve Sasson, 

engenheiro da Eastman Kodak, criou a primeira câmera fotográfica digital. No 

ano seguinte, Bryce Bayer inventou o Bayer Color Filter Array (Padrão Bayer), 

permitindo que um sensor registrasse imagens coloridas. Posteriormente, as 

empresas Sony e Kodak apresentaram novas câmeras, mas foi a Fujifilm que criou 

a Fujix DS-1P, a primeira câmera fotográfica a utilizar um cartão de memória. A 

partir de 1990 diversas inovações aconteceram, produzindo a expansão do uso 

da fotografia digital a fotógrafos amadores. No século XXI, com o aparecimento 

dos primeiros telefones móveis com câmera fotográfica digital incorporada, 

ocorre a massificação do uso da internet, os quais impactam profundamente a 

forma de fotografar e sua na utilização da fotografia (IPF, 2019). 
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O século XXI marca também o aparecimento dos primeiros telefones 

móveis com câmera fotográfica digital incorporada e a massificação da utilização 

da internet, ambos com impactos profundos na forma de fotografar e na 

utilização da fotografia. 

Portanto, a fotografia digital foi ao longo do tempo sofrendo 

transformações e incrementos, em especial, quanto ao desenvolvimento de novas 

câmeras fotográficas, sensores, formas de armazenamento e transferência de 

arquivos e, sobretudo, com a melhoria da qualidade da imagem fotográfica. 

Atualmente existem muitas opções de smartphones com tecnologias fotográficas 

excelentes, capazes de realizar fotos de qualidade inquestionável. 

Assim, as tecnologias digitais devem também estar presentes na escola, 

fazendo parte da constituição e construção de imaginários presentes numa 

mesma cultura, compartilhando uma identidade cultural. Desta forma, a 

educação participa desta visão de mundo cultural relacionado “ao aprendizado 

dos valores e dos sentimentos que estruturam a comunidade na qual vivemos” 

(DUARTE JÚNIOR, 1995, p. 54). Portanto, a escola como locus de participação e 

constituição de mundos culturais, compartilha do espaço midiático da 

comunicação, seja ela eletrônica ou humana. 

 

Experiência nas aulas de Artes Visuais com o uso do smartphone 

 

Em 2016 foi elaborado um projeto de ensino209, para duas turmas de 8° e 

9° anos de uma escola pública de Pelotas, RS, cuja proposta foi a produção de 

fotografias com o uso de smartphones em sala de aula. O objetivo do projeto foi 

cultivar um olhar estético a partir do contato com imagens da cultura visual 

(fotografias divulgadas em sites da internet), promovendo o conhecimento em 

fotografia e sobre as imagens, em geral. Dentro dos conteúdos de Artes Visuais 

previstos para o semestre, abordou-se brevemente a história da fotografia, assim 

como os tipos e técnicas fotográficas que foram e são utilizados até os dias atuais.  

Com o advento da tecnologia digital temos a facilidade das fotografias 

tiradas com smartphones e tablets, aparelhos que muitos/as jovens possuem e 

carregam para o interior das escolas. 

A facilidade de acesso aos aparelhos provoca polêmicas nas escolas, pois 

muitos professores/as não se veem preparados/as para um trabalho pedagógico 

 
209 A experiência foi realizada pela primeira autora na condição de professora de Artes Visuais das 

turmas.  
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que envolva essas novas tecnologias, e acabam alegando que os estudantes 

apresentam falta de atenção e desempenho nas aulas pelo uso constante dos 

mesmos. Pensando nisso e nos conteúdos a serem trabalhados é que foi 

desenvolvido este projeto, visando não apenas a elaboração de fotografias, como 

também a utilização desses aparelhos de forma mais reflexiva e a favor das aulas 

de artes.  

A metodologia do projeto de ensino consistiu em contextualizar a 

fotografia na contemporaneidade e apresentar imagens de fotografia que 

circulam na internet e que causam uma ilusão de perspectiva.  

A ilusão de perspectiva requer atenção do produtor da imagem na 

composição dos elementos que irão constituir a mesma; é necessário interação 

entre os elementos que estarão próximos da câmera com os elementos que 

estarão mais distantes; isso possibilitará a alteração de percepção de tamanho e 

profundidade (MARQUES, 2019). 

Na imagem (Fig. 1), o produtor da mesma posicionou o elemento (banana), 

bem próximo da câmera e distante das duas pessoas que estão no segundo 

plano, mais ao fundo da imagem. Com essa organização dos elementos tem-se a 

impressão de que a banana é uma “fruta gigante” com duas “miniaturas de 

pessoas” em cima. Os dois planos se reduzem a um plano único, no olhar de 

quem observa a imagem. Nota-se ainda, que houve por parte do produtor/a da 

imagem, a preocupação com o alinhamento entre os elementos que a constitui, 

para uma melhor noção de profundidade. 

 
Figura 1: Fotografia com ilusão de perspectiva. 
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Fonte: PINTEREST, 2019. 

 

Uma das ideias de ilusão de perspectiva utilizadas por estes produtores, é 

a de que os objetos posicionados próximos da câmera pareçam maiores do que 

os que se encontram mais distantes, além disso, é importante também alinhar os 

planos para que os mesmos pareçam um único plano (FOTOGRAFIAMAIS, 2019). 

Na figura 2, a câmera do produtor da imagem foi posicionada bem 

próxima do objeto (sapato), fazendo com que o mesmo pareça bem maior do 

que as pessoas que estão ao fundo. Além disso, a posição em que as pessoas se 

encontram (partes dos corpos ocultos pela figura do sapato) faz com que a ilusão 

de ótica, na figura 2, seja reforçada, fazendo com que o espectador/a enxergue 

as pessoas dentro do sapato.  
 

 
Figura 2: Fotografia com ilusão de perspectiva. 

Fonte: TECMUNDO, 2019.  

 

Na figura 3, a menina é posicionada no primeiro plano de produção da 

imagem e bem ao fundo, em um segundo plano, encontra-se um homem adulto. 

A pessoa que produziu tal imagem preocupou-se em organizar os elementos de 

tal maneira que sua finalização resultasse em uma ilusão no olhar de quem as 

observa, fazendo com que os planos que separam a menina e o adulto 

parecessem ser apenas um plano. Com isso, tem-se a impressão de que a menina 

está segurando o adulto, como se o mesmo fosse de um tamanho menor do que 

o dela. Quem observa a imagem vê um homem adulto “minúsculo” suspenso 

pelas mãos de uma menina “gigante”.  
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Figura 3: Fotografia com ilusão de perspectiva. 

Fonte: CLUBEDAFOTOGRAFIA, 2019. 

 

A partir da apresentação e contextualização das imagens dispostas acima, 

deu-se início à realização da atividade fotográfica com os alunos das turmas de 

8° e 9° anos. Para isso, eles levaram seus smartphones para as aulas de Artes 

Visuais210. Foram capturadas imagens dentro da sala de aula como também em 

uma praça localizada em frente à escola. 

Na figura 4, o aluno produtor da imagem ajustou o objeto (tênis) bem 

próximo da câmera, fazendo com que o objeto parecesse maior do que o colega 

que ficou ao fundo da sala. O produtor organizou os elementos da imagem a 

partir do próprio olhar, com certo alinhamento e profundidade, isso ocasionou a 

noção de um plano único, o que fez com que o espectador da imagem fotográfica 

(depois de impressa, publicada e∕ou revelada) tenha uma ilusão de ótica e 

enxergue o adolescente que estava no fundo da sala dentro do objeto, o tênis. O 

recurso utilizado se aproximou da fotografia presente na figura 2. 

 
210 Em relação ao uso dos smartphones em sala de aula, a escola, na ocasião da realização da 

experiência não apresentava controle sobre esta utilização, ainda que existisse a lei estadual. 

Quanto às fotografias dos alunos, as mesmas possuem concessão de publicação de imagens por 

meio de documento assinado por seus responsáveis, a cada ano, em posse da escola. 
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Figura 4: Fotografia com ilusão de perspectiva. 

Fonte: Alunos do 8° ano, 2016. 

 

 A imagem (Figura 5) foi construída com a mesma intenção de produção 

da figura 4; embora tenha sido produzida fora da sala de aula. Para essa 

composição houve preocupação com a organização dos elementos que 

possibilitaram uma ilusão de perspectiva. O objeto (pedra) na mão do produtor 

da imagem foi colocado posicionado próximo à câmera e o adolescente, com as 

mãos para cima, posicionou-se distante da câmera. O olhar de quem produziu a 

imagem ajustou os elementos dando a impressão de que o adolescente estaria 

segurando uma “enorme” pedra acima de sua cabeça. 
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Figura 5: Fotografia com ilusão de perspectiva. 

Fonte: Alunos do 9° ano, 2016. 

 

A figura 6 difere-se das outras duas figuras mencionadas acima apenas 

pelo fato de que quem a produziu não teve preocupação em utilizar nenhum 

objeto próximo da câmera, o produtor utilizou a imagem da própria mão bem 

próxima da câmera, o que deu a ilusão de estar segurando um de seus colegas, 

que estava ao fundo da sala, como se o mesmo fosse de um tamanho tão 

pequeno que coubesse em uma mão 

.  

Figura 6: Fotografia com ilusão de perspectiva. 

Fonte: Alunos do 8° ano, 2016. 

 

Considerações Finais 
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Os smartphones estão presentes na escola por iniciativa e escolha pessoal 

de alunos e professores e são uma das principais mídias utilizadas na escola. 

Porém, existem proibições de uso legal que impedem sua livre utilização, 

dependendo de acordos pedagógicos entre direção, professores e alunos, sua 

presença pode se constituir em um excelente aliado no processo de ensino e 

aprendizagem em Artes Visuais.  

Por meio do projeto de ensino apresentado e desenvolvido foi possível 

observar que houve interesse e envolvimento por parte dos alunos, que com seus 

smartphones, criaram imagens fotográficas, procurando organizar os elementos 

para a composição das imagens em busca de uma ilusão de perspectiva. Além 

disso, através desse projeto foi promovido o conhecimento sobre fotografia e o 

desenvolvimento de um olhar estético por parte dos alunos, tanto pela 

apresentação de imagens nas aulas de Artes Visuais, quanto pela produção de 

imagens pelos mesmos. 

Portanto, os smartphones podem estar presentes na escola, participando 

da cultura escolar e promovendo possibilidades de novas práticas pedagógicas, 

construindo a escola como locus de participação e constituição de culturas, em 

meio às transformações contemporâneas. 
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Resumo: Os smartphones ganharam popularidade mundial, com funcionalidades que 

oportunizam novas formas de interação entre pessoas e ambientes em diferentes 

contextos. No Brasil, essa tecnologia é hoje a principal forma de acesso à internet (IBGE, 

2018), entretanto, no contexto educacional a distração dos alunos em sala de aula com 

esses aparelhos ocasionou sua proibição ou restrição ao uso pedagógico, amparados por 

legislações estaduais. A partir dessa problemática, o presente artigo tem o propósito de 

discutir e divulgar a relação dos professores brasileiros com as Tecnologias Digitais 

Móveis nas escolas públicas. Uma categoria de pesquisa de Mestrado Acadêmico em 

Educação (UFPel), realizada em 2017/2018. Com uma abordagem qualitativa, essa 

investigação foi desenvolvida durante um minicurso de formação continuada para 

professores em atuação na educação básica, pelo projeto de extensão Rede Colabora da 

UFPel, na modalidade EaD, com a participação de 315 docentes de Matemática, da rede 

pública de ensino de 22 estados brasileiros. O estudo apontou que o uso do smartphone 

em sala de aula está restrito em 59% desses estados e que 68% dos professores 

participantes já tiveram pelo menos uma experiência conflitante em sala de aula, devido 

ao uso inadequado dessa tecnologia pelos estudantes. A partir de uma análise dos 

relatos docentes concluiu-se que os professores estão em busca de práticas de ensino 

diferenciadas e formação pedagógica para uso adequado dessa tecnologia, motivados 

pelo trabalho de outros colegas que já utilizam os smartphones nas escolas em que 

atuam e justificam o uso perante essas proibições, por acreditarem no potencial dessas 

tecnologias para despertar o interesse dos alunos pela Matemática e motivá-los ao 

estudo. 
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Palavras-chave: Smartphones; Tecnologias Digitais Móveis; Formação de Professores; 

Escolas Brasileiras.  

Abstract: Smartphones have achieved worldwide popularity. It provides new ways of 

interacting between people and environments in different contexts. In Brazil, this 

technology is the main form of internet connection these days (IBGE, 2018). Nevertheless, 

these devices use in educational environment cause students’ distraction, leading to its 

prohibition or use restriction in teaching-related context, supported by state law. Based 

on this issue, the present article aims to discuss and disseminate Brazilian teachers’ 

perceptions of Mobile Digital Technologies use in public schools. A research category of 

Academic Masters’ Degree in Education (UFPel), held in 2017/2018. This qualitative-

approach investigation was developed during a brief course of continued formation 

addressed to teachers of basic education. The university extension project Rede Colabora 

from UFPel, in its Distance Education arrangement, counts on 315 public schools 

Mathematics teachers from 22 Brazilian states. The study pointed out that smartphones’ 

use in classrooms is restricted to 59% of these states. In addition, 68% of the participants 

have already had at least one conflicting experience in classroom, due to this technology 

inappropriate use by the students. The analysis of the teachers’ reports supported the 

conclusion that their objective is to diverse teaching practices and to have a teaching-

related formation for the appropriate use of this gadget. Their intents are motivated by 

the work of some colleagues whose belief is that this technology can be potential in 

arousing interest in students, as well as motivating them in studying Mathematics.  

Keywords: Smartphones; Mobile Digital Technologies; Teachers’ Formation; Brazilian 

Schools. 

 

Introdução 

As Tecnologias Digitais Móveis incluem qualquer tecnologia portátil e 

conectada, que estão em constante evolução. A diversidade de aparelhos que se 

encontra no mercado é imensa, e inclui, em linhas gerais, aparelhos celulares, 

smartphones, tablets, leitores de livros digitais (e-readers), aparelhos portáteis de 

áudio e controles manuais de videogames. Os telefones inteligentes chamados 

de smartphones ganharam popularidade mundial por possuírem inúmeras 

funcionalidades como câmera digital, rádio, cronômetro, jogos, aplicativos, 

acesso à internet, sistemas de localização, comunicação via rede Wi-Fi, 

oportunizando, assim, novas formas de interação entre pessoas em diferentes 

contextos. 

No Brasil, 70,5% dos lares passaram a ter acesso à internet  no ano de 

2017, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

publicados em 2018. Em números, isso significa que 49,2 milhões de lares 
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estiveram conectados, representando um crescimento significativo em relação a 

2016 de 44 milhões (63,6%). Mas, o destaque da pesquisa do IBGE, é a principal 

forma de acesso à internet dos brasileiros, indicando preferencialmente a 

conexão à rede através de seus smartphones, em média de 90% nos domicílios, 

registrando os menores percentuais nas regiões Norte (88,8%) e Nordeste 

(89,1%), enquanto os maiores se encontram nas regiões Sudeste (93,9%), Sul 

(95,0%) e Centro-Oeste (96,9%) do país.  

No contexto educacional brasileiro, a distração dos alunos em sala de 

aula, com o uso dessa tecnologia, é umas das principais reclamações docentes. 

Segundo eles, os alunos hoje demonstram um comportamento hiperativo e uma 

atenção limitada a pequenos intervalos de tempo. Para os autores Veen e 

Vrakking (2009), esse comportamento está relacionado com a forma que esses 

alunos veem a escola, a importância que eles dão a ela, e as características dessa 

nova geração: 
[...] geração que cresceu usando múltiplos recursos tecnológicos desde 

a infância: o controle remoto da televisão, o mouse do computador, e, 

mais recentemente, o telefone celular. Recursos que permitiram às 

crianças de hoje ter o controle sobre o fluxo de informações, lidar com 

informações descontinuadas e com a sobrecarga de informações, 

mesclar comunidades virtuais e reais, comunicarem-se e colaborarem 

em rede de acordo com suas necessidades (VEEN; VRAKKING, 2009, 

p.12). 

 

Diante desse comportamento apresentado pelos alunos nas escolas 

brasileiras, existe hoje no país a proibição do uso de aparelhos celulares e/ou 

restrições ao uso pedagógico no ambiente de sala de aula em instituições 

públicas, amparadas por legislações estaduais, a exemplo, o art. 1º da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (Lei nº 12.884, de 03 de Janeiro de 

2008) em que dispõe sobre a utilização de aparelhos de telefonia celular nos 

estabelecimentos de ensino, devido à ocorrência de um número elevado de 

confrontos entre alunos, professores e administrações escolares, causados pelo 

uso inadequado dessa tecnologia, segundo a visão destas instituições. 

Portanto, a partir do contexto exposto, esse artigo tem o propósito de 

externar um recorte dos resultados de uma pesquisa de Mestrado Acadêmico em 

Educação, concluída em 2018, que almejava investigar as concepções dos 

docentes frente às potencialidades de uso de Aplicativos Educacionais 

(veiculados pelos smartphones) no ensino da Matemática, apresentando uma das 

três categorias de análise concebida: A relação dos professores com as 
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Tecnologias Digitais Móveis nas escolas brasileiras. 

 

Caminho percorrido 

Com a proibição ao uso de aparelhos celulares em sala de aula nas 

escolas públicas, no Rio Grande do Sul (RS), viu-se a necessidade de investigar 

essa problemática no contexto brasileiro. O estudo foi desenvolvido a partir de 

uma abordagem qualitativa, buscando detalhar e apresentar os contextos de 

produção dos dados com os seus diferentes atravessamentos. Bicudo (1993) 

ressalta que nesta abordagem, pesquisar requer a busca pelas compreensões e 

interpretações significativas para uma pergunta e também a busca por 

explicações cada vez mais convincentes sobre tal questão.  

Ainda sobre essa metodologia Denzin e Lincoln (2006) definem: 
A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o 

observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais 

e interpretativas que são visibilidade ao mundo. Essas práticas 

transformam o mundo em uma série de representações, incluindo as 

notas de campo, as entrevistas, as conversas, as fotografias, as 

gravações e os lembretes. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve 

uma abordagem naturalista, interpretativa, para o mundo, o que 

significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários 

naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos 

de significados que as pessoas a eles conferem. (p.17). 

 

Portanto, com essa abordagem a pesquisa foi desenvolvida em um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle Institucional), durante a realização 

da 1ª Edição do minicurso intitulado, “O uso do smartphone no ensino da 

Matemática”, promovido pelo Projeto de Extensão Rede Colabora 213 da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Com o objetivo de auxiliar os professores 

em atuação na educação básica na utilização de tecnologias digitais móveis, 

através da exploração de aplicativos educacionais gratuitos, promovendo um 

espaço para discussões a cerca das potencialidades do uso desses softwares no 

ensino básico.  

 
213 Rede Colabora é um Programa de Extensão, financiado pelo Ministério da Educação, criado 

em 2014, que visa incentivar o uso das TIC no ensino, em parceria com escolas públicas do país, 

acompanhando e auxiliando os professores na inclusão dessas tecnologias em suas práticas a 

partir da oferta de cursos básicos de formação continuada, através da Educação à Distância (EaD). 

https://wp.ufpel.edu.br/redecolabora/  

 

https://wp.ufpel.edu.br/redecolabora/
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Com a proposta de um minicurso oferecido em EaD, o convite se 

expandiu por todo o território nacional, através da divulgação em redes sociais, 

ocasionando na homologação de 662 inscrições de professores de Matemática, 

em atuação na educação básica das redes públicas de ensino (Fig.1). Sendo 241 

professores de rede Municipal, 385 da rede Estadual e 36 de institutos federais. 

 
 

 

Figura 1–mapeamento das inscrições nacionais 

 Fonte: dados da pesquisa (CONCEIÇÃO, 2018). 

O minicurso foi organizado em quatro módulos, dividido em cinco 

semanas no mês de agosto/2017. A dinâmica do minicurso consistia em 

disponibilizar semanalmente vídeo-aulas sobre as Tecnologias Digitais Móveis, 

juntamente com uma proposta de atividade a ser realizada pelos docentes. 

Nesse artigo vamos nos deter na apresentação da primeira proposta de 

atividade realizada pelos professores que consistiu em descrever sobre a 

realidade da escola em que atuam, em relação à proibição do uso dos aparelhos 

celulares em sala de aula, a partir da leitura de uma sinopse (Fig.: 2)  

de um episódio do desenho animado, Os Simpsons, e da Lei nº 12.884 (aprovada 

pela assembleia legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em 03/Jan/2008 e 
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publicada no DOE nº 003) que dispõe sobre a utilização de aparelhos de telefonia 

celular nos estabelecimentos de ensino: 

Art.1º - Fica proibida a utilização de aparelhos de telefonia celular dentro 

das salas de aula, nos estabelecimentos de ensino do Estado do Rio Grande do 

Sul. 

Parágrafo único – Os telefones celulares deverão ser mantidos 

desligados, enquanto as aulas estiverem sendo ministradas.  

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
Figura 2- Sinopse do episódio 

Fonte: dados da pesquisa (CONCEIÇÃO, 2018). 

 

O propósito desta atividade foi conhecer a realidade das escolas em que 

os professores lecionavam no território nacional, buscando compreender e 

identificar as motivações que fizeram esses professores de Matemática participar 

de um minicurso de formação continuada, para uso de uma tecnologia digital 

móvel (smartphones) diante de um contexto em que o seu uso está sendo 

proibido. 

A atividade descritiva foi realizada por 315 professores dos 452 que 

participaram do minicurso, oriundos de diferentes regiões do país. Os relatos 
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foram enviados via plataforma Moodle, em formato Portable Document Format 

(PDF). Para desenvolver o processo de análise desses relatos, foram utilizados os 

princípios da ”Análise do conteúdo” de Bardin (1979), pois segundo Minayo 

(2006, p.307) em uma perspectiva qualitativa os pesquisadores buscam: 
 

[...] a compreensão dos significados no contexto da fala, em geral, 

negam e criticam a análise de frequências das falas e palavras com 

critérios de objetividade e cientificidade e tentam ultrapassar o 

alcance meramente descritivo da mensagem para atingir, mediante 

interferência, uma interpretação mais profunda. 

 

Dessa forma, o processo de análise dos dados foi desenvolvido em três 

etapas: 

I. Organização dos dados obtidos em tabelas e gráficos; 

II.  Realização da categorização dos dados; 

III. Interpretação dos resultados encontrados na descrição das 

categorizações com o auxílio da fundamentação teórica; 

 

A relação dos professores com as Tecnologias Digitais Móveis nas escolas 

brasileiras foi uma das três categorias de análise concebida no desenvolvimento 

da investigação, a partir dessa proposta de atividade. No decorrer deste artigo 

são apresentados os resultados e discussões provenientes dessa análise. 

Resultados e discussões do estudo 

O Brasil é um país composto por vinte e seis (26) estados e um (1) 

Distrito Federal (DF). Os estados podem ser denominados unidades federativas 

e delimitados por regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul. Essa pesquisa teve a participação de professores de 22 estados. Os 

primeiros resultados desse estudo apontaram que uso dos aparelhos celulares 

nas escolas do país (Fig. 3) é dividido em dois casos: proibido por legislações 

estaduais (41%) ou proibido pelo regimento interno das escolas públicas (59%) 

em que os professores participantes atuam. Em ambos os casos o uso somente 

é permitido em sala de aula para fins pedagógicos.
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Figura 3–Restrição do uso dos smartphones no Brasil 

                   Fonte: dados da pesquisa (CONCEIÇÃO, 2018). 

No relato214 da professora, que leciona na rede municipal e estadual de 

ensino do estado do RS, percebem-se realidades distintas e um caso extremo 

dessa proibição, em que o uso dessa tecnologia na escola foi proibido para alunos 

e professores pela administração do município em que atua:  

 
Leciono em duas escolas, uma da rede pública estadual e outra 

municipal, nelas as realidades são bem diferentes. A escola da rede 

estadual permite que os alunos tragam o celular e tenham livre acesso 

a Wi-Fi antes e depois da aula e nos horários dos intervalos, as salas 

de aula possuem Wi-Fi também e os professores podem usar em suas 

aulas. Me sinto motivada pela escola a usar as novas tecnologias. Na 

rede municipal a realidade, infelizmente é outra, recebemos um 

documento assinado pela prefeita que nos proíbe o acesso a redes 

sociais e grupos de bate-bate, acho isso um retrocesso, pois foi por 

meio de uma página do Facebook que obtive o conhecimento sobre 

esse curso. Os alunos são proibidos de trazer celular para a escola, o 

acesso a Wi-Fi é restrito aos funcionários (PROF_RS) 

 

 
214Nessa pesquisa optou-se por utilizar o estilo itálico nas citações que apresentam as falas dos 

professores para diferenciar das demais citações. O nome dos professores foi mantido em sigilo, 

optando-se por utilizar letras indicando o estado em que atua o professor. Exemplo: prof_MA 

(professor do estado do Maranhão). 
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No entanto, podemos observar, no próximo relato, que a proibição do 

uso dos aparelhos celulares, em outro contexto educacional, foi uma solução 

discutida e aceita pelos professores: 
Em nossa comunidade escolar, por haver um grande número de 

alunos que possuem celulares e que ocasionalmente acabavam por 

incomodar, atrapalhando a aula, viu-se a necessidade de não permitir 

o uso do mesmo durante as aulas (decisão da maioria dos professores 

da escola), situação esta, que não foi suficiente para sanar a 

problemática, pois atualmente, ainda continua ocorrendo situações 

em que alunos são flagrados com o uso do aparelho em sala de aula, 

provocando ainda mais descontentamento dos professores. 

(PROF_MA).  

 

Analisando este mesmo relato dado pelo Prof_MA, percebe-se que a 

presença dos aparelhos celulares em sala de aula constituiu-se em um problema 

a ser discutido em reuniões pedagógicas, e que a proibição do uso não foi 

suficiente nesse contexto para saná-lo.  

 
Na Unidade Escolar onde trabalho percebo a fragilidade dos 

educadores frente a essa problemática que é sempre discutida nos 

conselhos de classe, como sendo o único problema que impede os 

alunos de aprenderem o que lhes são ensinado “O maldito celular”, o 

que fazer? Recolhe? Onde guardar? [...] Quanto a minha motivação para 

participar do curso foi acreditar que podemos ter o celular como aliado 

e não como vilão, uma vez que muitos alunos hoje dispõem de um 

celular. (PROF_MA). 

 

Na Teoria da Metáfora da Hospitalidade, proposta por Ciborra (2002), a 

tecnologia é vista e recebida como um hóspede em nossa casa. Ele pode ser 

recebido como um convidado com o qual nos dispomos a conviver ou como 

alguém que manifesta hostilidade, constituindo-se numa ameaça. O relato da 

professora, nos alerta para a necessidade de redefinir a forma como organizamos 

e desenvolvemos o trabalho docente quando o uso dessa tecnologia é permitido 

em sala de aula. “Ao redefinirmos, estamos reinterpretando nossas próprias 

identidades” (GRAZIOLA, 2009, p. 4). 

Os autores Bertocchi e Antonio (2013), ao dissertarem sobre a inserção 

das tecnologias digitais no ambiente escolar e as razões da sua frágil utilização, 

nos explicam que a preocupação dos professores é pela rapidez que essas 
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tecnologias se disseminam e começam a fazer parte do cotidiano dos seus alunos, 

independente da vontade e da avaliação dos docentes. 

 Dessa forma, os professores acabam tendo que lidar com as pressões de 

uso, com os discursos externos de que se não utilizarem, estarão atrasados, 

desatualizados, perdidos no tempo. Porém, não podemos pensar que conhecer e 

saber usar essas tecnologias são o suficiente para o ensino e aprendizagem serem 

efetivos, pois as tecnologias não realizam a mobilização dos processos complexos 

de interações aprendizes. Em outras palavras, não podemos elaborar uma aula 

em torno de uma determinada tecnologia, mas sim criar um projeto em torno das 

necessidades dos alunos, com o auxílio desses artefatos.  

A partir da análise dos relatos percebesse que os professores brasileiros 

estão em busca de uma formação pedagógica para o uso das tecnologias digitais 

móveis (como uma forma de contornar essa problemática), conforme o relato do 

professor ao expor as suas motivações em participar desse estudo: 
Minha motivação no curso foi justamente para me ajudar nesse impasse 

que estou vivendo na sala de aula (smartphones x aula), tenho a certeza 

que proibir o uso dos smartphones na sala de aula não resolve até 

porque eles já estão dentro das salas. Mas o grande problema é como 

usá-lo para uma verdadeira aprendizagem (PROF_SP).  

 

Corroborando com as ideias de La Taille (2009, p. 99), quando afirma que 

os professores nunca dispuseram de tantos recursos tecnológicos como livros 

didáticos de toda a ordem, televisões, vídeos, retroprojetores, Datashow e 

computadores no ambiente de ensino. Para o autor pode-se dizer que o “[...] 

problema está no fato de os docentes não saberem empregar esses diferentes 

recursos tecnológicos em sala de aula”, ou seja, nos dias atuais, talvez o maior 

desconforto encontrado pelos professores não seja a falta de instrumentos 

tecnológicos nas escolas, mas a falta de uma formação para o uso dessas 

tecnologias. 

O acesso as TIC no Brasil não é somente um privilégio das áreas urbanas 

do país, conforme os relatos dos professores que atuam na Zona Rural há 

celulares e internet no campo e passam pelos mesmos problemas:  
Alguém poderia perguntar, se a escola na zona rural tem problema com 

o uso do celular em aula? Pois é, temos sim! Embora não tenha rede de 

celular disponível, mas tem internet em muitas comunidades rurais e na 

comunidade onde trabalho tem internet, inclusive na escola. 

(PROF_MA). 
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Atualmente, leciono na zona rural, em uma escola municipal. Diferente 

do que se imagina, os alunos em grande maioria possuem smartphone 

e acesso à internet, porém o uso é proibido na escola, por ordem do 

prefeito, temos caixinhas que ficam na direção, na entrada os alunos os 

guardam ali e só retiram na saída. (PROF_RS). 

 

Se pensarmos a formação de professores especificamente na área das 

ciências exatas no Brasil, a pesquisa de Gatti e Nunes (2009, p. 99) evidencia que 

os cursos de Licenciatura em Matemática têm uma “[...] maior proporção de horas 

aula dedicadas às disciplinas relativas a conhecimentos especializados da área [...] 

e menor proporção em número de horas para conhecimentos específicos para a 

docência”. Isso pode ter relação com a concepção que alguns profissionais da 

área têm que o ensino da Matemática se reduz aos cálculos e dessa forma, 

bastaria dominar os conhecimentos específicos para se tornar um professor.  

Quanto às disciplinas relativas ao uso de tecnologias que, segundo as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática, devem estar presentes 

desde o início do curso para que o licenciando adquira familiaridade com o uso 

delas como instrumentos de trabalho para o ensino de Matemática, Gatti e Nunes 

(2009, p.108) verificaram que apenas um dos cursos que foram investigados no 

Brasil “[...] não possui uma disciplina isolada para trabalhar com conceitos ligados 

à computação. Porém, quando se trata de uso da informática para a educação, 

esta é referida claramente em apenas 29% dos cursos”. Assim, entendemos que 

o professor, independente da sua formação inicial, nunca estará 

tecnologicamente pronto, pois conforme os dados apresentados pelas autoras, 

independente da presença de disciplinas relacionadas à computação e/ou 

informática na educação, ainda que possam ser em número reduzido, esta 

incidência não traz modificações consideráveis para a formação do professor de 

Matemática. 

Dessa forma, não se tem um modelo de “formação ideal” para o uso das 

tecnologias, mas uma formação que está em constante transformação. Isso se 

deve ao fato de que, com o contínuo avanço tecnológico, os recursos 

pedagógicos didáticos também estão em constantes transformações e 

atualizações.  Nessa concepção, não há “receitas” para o uso dos recursos 

tecnológicos didáticos, não há uma “domesticação” do uso dessas tecnologias em 

ambientes educativos, não se considera pertinente que haja um conforto, mas 

sim que se aprenda a pensar e lidar com o constante risco e possibilidades que 

tais recursos disponibilizam (ROSA, 2011). 
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A análise dos relatos docentes também apontou que 214 dos professores 

participantes, atingindo o percentual de 68%, já tiveram pelo menos uma 

experiência conflitante com alunos, em sala de aula, devido ao uso inadequado 

dessa tecnologia pelos estudantes. Os conflitos mais comuns relatados 

emergiram da forma como os alunos estão utilizando os aparelhos celulares no 

ambiente escolar: eles acessam as redes sociais o tempo todo; utilizam o celular 

durante avaliações; escutam músicas dentro da sala de aula; realizam ligações 

telefônicas dentro e fora da sala de aula; tiram fotos no momento da aula e 

publicam em redes sociais. 

Esses conflitos foram tema do fórum de discussões no Moodle (Fig.: 4) 

durante o desenvolvimento minicurso, conforme a postagem do Prof_SP : 
 

Figura 4 - Fórum de discussões 

Fonte: dados da pesquisa (CONCEIÇÃO, 2018). 

 

Na postagem do professor no fórum há um relato de um comportamento 

comum entre seus alunos, o acesso frequente a redes sociais, eles estão 

conectados o tempo todo. Diante dessa afirmativa os professores veem como um 

desafio à utilização dessas tecnologias em suas práticas de ensino, de forma que 

a atenção dos alunos não seja dispersa no momento das atividades pela chegada 

de notificações em seus smartphones. 

Conforme ressalta Minhoto (2012, p. 22), na contemporaneidade ocorre 

uma nítida necessidade de modificação nas interações entre professores e 

educandos: “Os alunos têm características novas em consequência da sociedade 

onde cresceram e os professores precisam ir ao encontro deles no seu espaço de 

aprendizagem e orientá-los”.  

Em relação às novas características apresentadas pelos jovens, Michel 

Serres (2013) faz uma comparação entre as formas de utilização do conhecimento 

entre os alunos do período analógico e os alunos conectados. Os alunos de 

épocas anteriores ao processo tecnológico/digital exibiam o seu saber 
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debruçados sobre livros e se preocupavam em guardar suas informações no seu 

cérebro, já os alunos atuais guardam informações em seus eletrônicos, que os 

acompanha de tal forma que pode ser considerado como uma parte de seu 

corpo. Essas afirmações vão ao encontro das falas dos docentes Prof_RS e 

Prof_MS ao relatarem que o uso frequente dessa tecnologia não é somente dos 

alunos e que não há uma educação cultural de limites de uso dessa tecnologia 

dentro e fora da escola, gerando incômodo principalmente nas pessoas que não 

nasceram nesse bum tecnológico, talvez as futuras gerações passem a ver 

normalidade no uso desses aparelhos: 

 
Os smartphones fazem parte da vida diária não só dos alunos, como 

também dos professores e da população em geral, [e] não podemos 

competir com eles.(PROF_RS). 

 

[...] Pode se dizer que não há uma educação cultural de limites, do uso 

dos aparelhos nem pelos educandos e tão pouco pela população de 

modo geral. Temos uma cultura de uso que tem grande necessidade e 

dependência do aparelho durante o tempo todo; é uma grande batalha 

para aquelas pessoas que não nasceram nessa geração tecnológica, fica 

evidente o incômodo com o “outro” que utiliza, mas que também tem 

a necessidade de usar. Penso que com o avanço da informação e da 

formação tecnológica, futuras gerações não se importarão mais com 

esse tipo de retenção ou uso desses aparelhos serão utilizados 

normalmente de acordo com a necessidade de cada um. (PROF_MS). 

 

A partir da fala dos professores percebe-se que os smartphones fazem 

parte da vida diária não só dos alunos como também dos docentes, foi verificado 

que 74% dos participantes consideraram alta a frequência em que utilizam seus 

aparelhos, relatando o uso diário e o acesso frequente nas principais redes sociais: 

WhatsApp, Facebook e Instagram. 

No decorrer do processo de análise dos relatos docentes foi identificada 

a busca por práticas de ensino diferenciadas. Os professores sentiram-se 

motivados a mudar suas práticas pedagógicas pela apreciação da prática de 

ensino de outros professores com uso das tecnologias digitais móveis nas escolas 

em que atuam. Da mesma forma, buscam diversificar as suas práticas para 

despertar o interesse dos alunos pela Matemática e motivá-los ao estudo. 

Conforme é observado no relatos desses dois professores:  
A minha motivação para participar desse curso é aprender a utilizar 

melhor o smartphone e com isso preparar aulas que motivem mais 
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meus alunos a estudarem e gostarem da Matemática. A cada ano que 

passa sinto que cada vez mais os alunos estudam menos e não estou 

me sentindo confortável com essa situação, por isso quero me 

aperfeiçoar (PROF_RS).  

 

Na escola em que eu atuo o uso do celular em sala de aula é permitido 

desde que seja para uso pedagógico. Alguns professores utilizam 

aplicativos na sala de aula, principalmente nos laboratórios de física e 

química. Percebendo o interesse dos alunos por essas aulas, gostaria de 

aprender alguns aplicativos que poderiam ser usados nas aulas de 

matemática, visto que a maioria dos alunos possuem smartphone 

(PROF_RJ). 

 

Esse desejo de mudança é justificado por Cunha (1998, p. 58), ao citar os 

fatores que contribuem para a ruptura do ensino tradicional para o inovador, um 

deles é “a insatisfação com a prática realizada”, quando os professores se sentem 

desconfortáveis com as práticas de ensino, que parecem não afetar e/ou 

modificar seus alunos.  

Entretanto, para os autores brasileiros Borba e Penteado (2001), a 

utilização das tecnologias digitais ocorre somente quando o professor se dispõe 

a inovar a sua aula, na qual ele sai de sua “zona de conforto, em que tudo é 

conhecido, previsível e controlável” (BORBA; PENTEADO, 2001, p. 54) e vai em 

direção à “zona de risco”, na qual se sujeita a ter que lidar com problemas 

técnicos, diversidade de caminhos e dúvidas, que geralmente não podem ser 

previstas, entre outras possibilidades.  

A falta de preparação pedagógica para o uso de tecnologias educacionais 

acarreta em uma “inovação conservadora” quando uma tecnologia cara é 

utilizada para realizar tarefas, que poderiam ser atribuídas a um recurso mais 

simples, por exemplo, usar uma lousa digital, somente para apresentação de 

slides, filmes, vídeos. Na “inovação conservadora” as tecnologias são utilizadas de 

uma maneira que não exploram os recursos únicos da ferramenta e não mexem 

qualitativamente com a rotina da escola, aparentando mudanças substantivas, 

quando na realidade apenas mudam-se aparências (CYSNEIROS, 1999, p.16). 

Em uma pesquisa realizada na região sul do país, por Porto (2009), 

apontou as principais dificuldades no uso das TIC na educação, os professores e 

gestores das escolas relataram alguns fatores: a falta de preparo para integrar as 

TIC aos seus conteúdos; falta de recursos financeiros para a manutenção das 

tecnologias; laboratórios fechados; falta de tempo para dedicação ao trabalho 

docente.   
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Esses resultados mostram que a presença da tecnologia na escola, 

mesmo com bons softwares, não é o suficiente para estimular professores a 

repensarem seus modos de ensinar. Além disso, outros fatores interferem no 

desenvolvimento das práticas com TIC na escola, como por exemplo, os 

problemas de ordem material e física, ou seja, falta de espaço adequado e 

recursos qualificados à atuação pedagógica, que impedem a utilização das 

tecnologias por falta de manutenção e oferta de equipamentos (ZAMPERETT e 

ROSSI, 2015).  

Em relato de uma professora de Matemática que atua na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), percebesse que os aparelhos celulares podem ser a única 

tecnologia digital disponível nas escolas públicas do país: 
Minha motivação para participar deste minicurso foi a existência de um 

celular por aluno na minha sala de aula. Sendo assim, pretendo 

aprender a utilizar o celular em minhas atividades pedagógicas porque 

a escola não possui laboratório de informática, nem recursos que os 

alunos da EJA do turno noturno possam utilizar. (PROF_RJ). 

 

Como ocorre em outras áreas da atividade humana, os professores 

poderiam aprender a tirar vantagens de tais artefatos (tecnologias educacionais), 

assim como sugere Cysneiros (1999, p. 18), ao afirmar que, “um bisturi a laser não 

vai transformar um médico em bom cirurgião, embora um bom cirurgião possa 

fazer muito mais se dispuser da melhor tecnologia médica, em contextos 

apropriados”.  

Com referência à crença que o celular e outras mídias possam a vir 

substituir o papel do professor, Libâneo (2011) apresenta a justificativa, 

ressaltando o fator da “ilusão tecno-informacional”, pois o autor considera não 

parece ser possível uma aprendizagem completa apenas com a presença de um 

aluno frente a uma TIC, tornando assim, a presença do professor indispensável.  

Privar o aluno do acesso às tecnologias digitais na escola hoje, pode ser 

um retrocesso a toda uma luta de acesso à informação a todos! Como afirma um 

dos professores participantes da pesquisa: 
Podemos ter o celular como um aliado e não como um vilão, uma vez 

que todo adolescente e/ou criança dispõe de um celular. E frente a esse 

desafio acredito que nós educadores não devemos privar nossos alunos 

de usá-los nesse avanço tecnológico e sim oportunizar o uso correto e 

o acesso ao aprendizado por meio dele como recurso com potencial 

surpreendente ruma à construção do conhecimento com segurança, 

evitando assim, o uso do celular erroneamente. (PROF_TO). 



 
 

 
1096 

 

Conclusões 

O avanço tecnológico tem possibilitado a disseminação do uso dos 

smartphones ao redor do mundo, entre crianças, jovens e adultos. No espaço 

escolar brasileiro, essa tecnologia está indo para além da diversão e distração, 

pois o fácil acesso à internet tem possibilitado a busca por informações em tempo 

real tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais através do uso desses 

aparelhos. Os resultados dessa pesquisa mostraram por meio de relatos de 

professores de Matemática, em atuação na rede pública de ensino, em diferentes 

regiões do país, a carência de formação pedagógica para o uso dessa tecnologia 

e os principais conflitos que ocorrem com alunos, provenientes da má utilização 

desses artefatos em sala de aula, acarretando em uma problemática de proporção 

nacional, em que a alternativa, digamos mais fácil, foi restringir do que educar 

para o uso. 

Esse estudo também concluiu que os professores estão vendo essa 

tecnologia como um “hóspede”, um possível aliado em suas práticas de ensino 

com potencialidades capazes de despertar o interesse dos alunos pela 

Matemática e motivá-los ao estudo. Em frente a isso, também estão em busca de 

formação pedagógica para o uso adequado, pois, segundo o referencial teórico 

abordado, o uso de uma tecnologia digital móvel, sem uma análise de cunho 

epistemológico e pedagógico, não garante uma inovação educacional, ainda que 

possa ser utilizada nos processos de ensino e aprendizagem.  

Necessita-se entender que essa formação é contínua e inacabada e se 

encontra em diferentes modalidades, em constante e permanente transformação, 

de forma a contemplar tecnologias que surgem diariamente, abarcando ideias 

dos próprios estudantes e se lançando ao risco de não deter o controle absoluto 

sobre elas. Ou seja, formando-se, inicialmente, na ideia que as Tecnologias 

Digitais Móveis não são meros suportes ou recursos, mas que atuam 

conjuntamente com cada um e com o coletivo, para que as inovações da prática 

pedagógica aconteçam naturalmente. 

Os professores brasileiros hoje estão diante de um impasse, “permitir o 

uso ou recolher os aparelhos”, “encaminhar para a direção a cada conflito ou banir 

o uso em sala de aula.” Essa investigação apresenta-se como um convite à 

reflexão sobre a problemática, sem apresentar soluções imediatas e pontuais em 

relação à proibição do uso de aparelhos celulares nas escolas, mas alertando a 
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necessidade de se investir cada vez mais na formação de professores para o uso 

das TIC, seja na formação inicial ou continuada. 

 

Referências 

ALVES - MAZZOTI, A. J. O Método nas Ciências Sociais. In: ALVES -MAZZOTI, A. 

J.; GEWANDSZNAJDER, F. O Método nas Ciências Naturais e Sociais: Pesquisa 

quantitativa e Qualitativa . 2. ed. São Paulo: Pioneira. 1998 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70. 1979. 

BERTOCCHI, S.; ANTONIO, J. C. et al. Educação no século XXI - Novos modos de 

aprender e ensinar. São Paulo: Fundação Telefônica. 2013. 

BICUDO, M. A. V. Pesquisa em educação matemática. Revista Proposições. 

Campinas, v.4, n.1, p.1823, 1993. Disponível em: 

<http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/~proposicoes/textos/10-artigos-

bicudomav.pdf>Acesso em: 06 fev. 2019. 

BORBA, M.C.; Penteado, M.G. Informática e Educação Matemática. Belo 

Horizonte: Autêntica. 2001. 

BRASIL. (1996). Ministério da Educação e do Desporto/ Secretária de Educação à 

distância. Programa Nacional de Informática na Educação. Brasília. 1996.  

CIBORRA, C. The labyrinths of information: challenging the wisdom of 

systems.New York: Oxford Press. 2002 

CONCEIÇÃO, Daiane L. da. Aplicativos educacionais no ensino da matemática: 

potencialidades de uso em concepções e práticas docentes. 103 p. Dissertação 

de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal 

de Pelotas, 2018.  

CUNHA, M. I. O professor universitário na transição de paradigmas. Araraquara: 

JM. 1998 

CYSNEIROS, P.G. Novas Tecnologias, Informação e Educação. Educação e 

Sociedade:CEDES, Campinas, n. 86, abr.1999. 

DENZIN, N. K.; Lincoln, Y. (orgs). Planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e 

abordagens.2. ed. Porto Alegre: ARTMED. 2006. 

GATTI, B. A.; Nunes, M. M. R. Formação de professores para o ensino 

fundamental: estudo de currículos das licenciaturas em pedagogia, língua 

portuguesa, matemática e ciências biológicas. São Paulo: FCC/DPE. 2009 

GRAZIOLA, P. G. J. Aprendizagem com mobilidade na perspectiva dialógica: 

reflexões e possibilidades para práticas pedagógicas. In: Novas Tecnologias na 

Educação, CINTED-UFRGS, V. 7 Nº 3, dez. 2009.  

http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/~proposicoes/textos/10-artigos-bicudomav.pdf
http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/~proposicoes/textos/10-artigos-bicudomav.pdf


 
 

 
1098 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio: Acesso à Internet e à 

Televisão e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal 2017. Rio de 

Janeiro. 2018 

LA TAILLE, Y. Formação Ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: Artmed. 

2009 

LIBÂNEO, J. C. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências 

educacionais e profissão docente. 13.ed. São Paulo: Cortez. 2011 

MINAYO, M. C.S (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 29. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes. 2006  

MINHOTO, P. M. L. V. A utilização do Facebook como suporte à aprendizagem da 

biologia: estudo de caso numa turma do 12º ano. Dissertação de Mestrado. 

Escola Superior de Educação. Instituto Politécnico de Bragança. Bragança. 2012.  

PORTO,T. M. E. Inserções de Tecnologias Meios de Comunicação em Escolas 

Públicas do Ensino Fundamental: uma realidade em estudo. Linhas, v. 10, 

n.2,p.34‐59. 2009.  Disponível em: 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1875/1468Acesso 

em: fev. 2019.  

ROSA, M. A. A construção de identidades online por meio do Role Playing 

Game: relações com o ensino e a aprendizagem de matemática em um curso a 

distância. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – UNESP, Rio Claro. 2008. 

______. Cultura digital, práticas educativas e experiências estéticas: interconexões 

com a Cyberformação de professores de Matemática. In: Reunião Anual da 

ANPEd, 33., 2011. 

RIO GRANDE DO SUL. Lei do celular. Disponível em: 

http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/12.884.pdf. Acesso: 20 

nov. 2016. 

SERRES, M. Polegarzinha. Rio Janeiro: Bertrand Brasil. 2015. 

VEEN, W.; VRAKKING, B. Homo Zappiens: educando na era digital. Trad. de 

Vinícius Figueira. Porto Alegre: Artmed. 141 p. 2009. 

ZAMPERETTI, M. P; ROSSI, F.D. Tecnologias e ensino de artes visuais – 

apontamentos iniciais da pesquisa. Holos, Ano 31, Vol. 8, 2015. Disponível em: 

<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/2031/1321>Acesso 

em: mar. 2017.  

 

  

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/2031/1321


 
 

 
1099 

SOFTWARE GEOGEBRA: UMA NOVA FERRAMENTA DE ENSINO 

 
Kelen Gomes de Souza215 

 Ramina Samoa Silva Camargo216 

 

RESUMO: Este artigo consiste na utilização do software GeoGebra como uma nova 

ferramenta no processo de ensino dos alunos de graduação dos cursos de Engenharias 

e Administração, O experimento tem como principal objetivo descrever a abordagem 

utilizada na resolução desses problemas que foram desenvolvidas com alunos no ano de 

2018. Essa experiência mostrou que o processo de aprendizagem dos alunos tornou-se 

dinâmico e eficaz, pois foi percebido maior interação dos alunos na compreensão e 

desenvolvimento das atividades propostas, os alunos puderam identificar e observar a 

aplicabilidade da Programação Linear com duas variáveis utilizando o software GeoGebra 

e, assim melhorando sua aprendizagem. 

Palavras-Chave: Ensino; Aprendizagem, Programação Linear; GeoGebra. 

 

ABSTRACT:  This article aims at describing the approach used in solving these problems 

that were developed with students in the year 2018. The main objective of this 

experiment is to describe the approach used to solve these problems that were 

developed with students Engineering and Administration in the year 2018. This 

experience showed that the learning process of the students became dynamic and 

effective, as it was perceived more interaction of the students in the understanding and 

development of the proposed activities, the students could identify and observe the 

applicability of Linear Programming with two variables using the software GeoGebra and 

thus improving your learning. 

Keywords: Teaching; Learning, Linear Programming; GeoGebra. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Diante das dificuldades de aprendizado apresentadas pelos alunos na disciplina 

de Pesquisa Operacional no conteúdo Programação Linear decidimos inovar com 

um novo método na resolução desses problemas, conforme descreve Camargo 

(2014), efetivado inicialmente nos cursos de Engenharia de Produção e 

Administração utilizando o software GeoGebra para ensinar Pesquisa 
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Operacional, o GeoGebra tem o papel de facilitar o entendimento, a compreensão 

e consequente o aprendizado dos alunos na construção de modelos matemáticos 

e na apresentação de resultados em forma de gráficos.  

 O principal objetivo deste trabalho é utilizar o software GeoGebra uma 

nova ferramenta para ensinar os alunos, de forma dinâmica, e assim estimular os alunos 

a interpretar e a desenvolver problemas de Programação Linear com duas variáveis, que 

em geral é trabalhado de forma usual, utilizando aulas expositivas, aplicação de listas 

de exercícios com os mais diversos graus de dificuldades, no entanto nem todos 

discentes conseguem desenvolver as atividades propostas em sala de aula, outro ponto 

significativo é o percentual de reprovação e evasão dos alunos por não conseguirem 

realizar as atividades propostas para sua aprendizagem. É preciso entender que os 

discentes assimilam os conteúdos de maneira distinta, dado a individualidade de cada 

um, portanto é importante buscar a aplicação de novas técnicas e métodos de ensino 

para efetivação do aprendizado como propõe Paiva (2008). Analisando a necessidade 

de melhorar o aprendizado do assunto Programação linear (PL) com duas variáveis de 

forma mais dinâmica e aplicada, decidimos inovar com um novo método na resolução 

de problemas, conforme descreve Camargo (2014) utilizando o software GeoGebra. 

2. PROGRAMAÇÃO LINEAR 

Nesta seção é definido o principal teorema da Programação Linear conforme definição 

Boldrini (1980) que é necessário para o entendimento das aplicações em programação 

linear e sua representação gráfica. 

 Teorema 2.1 (Teorema Fundamental da Programação Linear)  

Seja 𝑓: Ω ⊂ 𝑅𝑛 ⟶ 𝑅 uma função definida na região poliedral convexa V do 

𝑅𝑛por 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 𝑎1𝑥1 +  𝑎2𝑥2 + ⋯ +  𝑎𝑛𝑥𝑛 +  𝑏, 𝑎𝑖 , 𝑏 ∈ 𝑅. Suponha que 

𝑓assuma um valor máximo(mínimo) nesta região. Então, se V possui vértice(s), este 

valor máximo (mínimo) será assumido num vértice. 

    Faremos a seguinte demonstração para n = 2, 

utilizando a mesma estrutura que Boldrini (1980). 

Demonstração: 

Seja 𝑉 ∈ 𝑅2. Suponhamos que o valor máximo (mínimo) de 𝑓 seja assumido em 

umponto𝑃 de 𝑉, considerando todas as regiões poliedrais convexas possíveis de 𝑅2 

podemos ter: 

I) 𝑃 é um vértice. (Neste caso o teorema já está provado). 

II) 𝑃 está numa aresta. Então, 𝑓 assumirá este valor máximo (mínimo) em toda 

a aresta. Como a região 𝑉 possui vértice(s) esta aresta conterá um vértice 𝑣 

obrigatoriamente, portanto 𝑓(𝑃)  =  𝑓(𝑣). 

III) 𝑃está no interior de 𝑉. Neste Caso, f será constante em toda região 𝑉. 

De fato, seja 𝐴 um outro ponto de interior de 𝑉. Como 𝑉é poliedral convexa,o 

segmento 𝐴𝑃está contido em 𝑉; além disso, como 𝑃é interior podemos 
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considerar 𝐴𝐴’ que contém, 𝑃 deste ainda contido em 𝑉. Então segue que 𝑓é constante 

em 𝐴𝐴’ e portanto, 𝑓(𝑃)  =  𝑓(𝐴). 

Observe a Região Viável 𝑉 na Figura 1 o ponto máximo em seu interior. 
Figura 1. Ponto máximo no interior de uma região viável V 

 
Fonte: próprio autor 

3. CONTRIBUIÇÕES DA PROGRAMAÇÃO LINEAR 

Seguindo as orientações propostas por Paiva (2008), realizamos atividades de 

programação linear com as turmas de Engenharia da FUCAPI. As atividades foram 

realizadas no laboratório de informática com o intuito de utilizar os recursos 

computacionais através software GeoGebra e assim resolver problemas de programação 

linear com duas variáveis pelo método da resolução gráfica, visto que esse recurso 

segundo Paiva (2008) é de grande relevância para o desenvolvimento de atividades que 

envolvem PL, pois as utilizações das TIC desenvolvem a curiosidade, requisito 

fundamental para o desenvolvimento do gosto pela aprendizagem. 

Primeiramente em sala de aula foi apresentado um breve histórico de pesquisa 

operacional, o Teorema de Fundamental da Programação Linear e a resolução de 

problemas de PL com duas variáveis aplicando o método gráfico com a utilização das 

ferramentas do software GeoGebra. 

Posteriormente na sala do laboratório de informática, propomos a seguinte 

atividade: 

Exemplo 1 (Maximização do Lucro da Empresa na produção de geladeiras) 

Um fabricante de geladeiras precisa decidir quais modelos deve produzir em uma 

nova fábrica recentemente instalada na Zona Franca de Manaus. O departamento de 

marketing e vendas realizou uma pesquisa de mercado que indicou que, no máximo, 

1.500unidades do modelo de luxo e 6.000 unidades do modelo básico podem ser 

vendidas no próximo mês. A empresa já contratou um certo número de empregados e, 

com isso dispõe de uma força de trabalho de 25.000 homens-hora por mês. Cada modelo 

de luxo requer dez homens-hora e cada modelo básico requer oito homens-hora para 

ser montado. Além disso, uma mesma linha de montagem é compartilhada pelos dois 

modelos e considere que a capacidade de produção desta linha seja de 4.500 geladeiras 
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por mês. O lucro unitário do modelo de luxo é de R$100,00 e do modelo básico é de 

R$50,00. Deseja-se determinar quanto produzir de cada modelo de modo a maximizar o 

lucro da empresa. 

No primeiro momento da atividade os alunos fizeram a análise do problema 

conforme a Figura 2 e identificaram que se tratava de encontrar uma forma de maximizar 

o lucro da empresa. 

Alguns discentes manifestaram várias hipóteses de como equacionar o problema, 

então fizemos algumas orientações sobre como identificar as variáveis de decisão, as 

restrições e a função objetivo. Então, escrevemos em forma de expressões matemáticas 

as restrições impostas pela situação. Definimos a variável 𝑥𝑙como a quantidade de 

geladeiras do tipo luxo e a variável 𝑥𝑏 como a quantidade de geladeiras do tipo básico. 

De modo que o lucro da empresa foi representado por 𝑓(𝑥𝑙 , 𝑥𝑏)  =  100𝑥𝑙 + 50𝑥𝑏. As 

restrições de produção devido à limitação de capacidade ficaram 10𝑥𝑙  +  8𝑥𝑏  ≤ 25.000, 

devido à limitação da força de trabalho por mês e, 𝑥𝑙  + 𝑥𝑏  ≤ 4.500, devido à limitação 

da linha de montagem. As restrições em ralação ao mercado e à não-negatividade são 

0 ≤  𝑥𝑙  ≤  1.500 e0 ≤  𝑥𝑏 ≤  6.000. E o sistema foi expresso da seguinte maneira: 

 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓(𝑥𝑙 , 𝑥𝑏)  =  100𝑥𝑙  +  50𝑥𝑏 

sujeito a 

{

10𝑥𝑙  +  8𝑥𝑏  ≤  25.000
𝑥𝑙  +  𝑥𝑏 ≤ 4.500
0 ≤ 𝑥𝑙 ≤ 1.500
0 ≤ 𝑥𝑏 ≤ 6.000

 

 
Figura 2. Momento em que os discentes estão fazendo a análise do problema 

 
Fonte: próprio autor 
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Os discentes perceberam que as restrições seriam passadas para o R2 de forma 

que desenhadas no mesmo plano cartesiano plano, determinariam a região viável, ou 

seja, aquela ao qual o par ordenado satisfaria todas as restrições do problema. Após a 

análise do problema através do software GeoGebra, foram feitas orientações afim de que 

os alunos pudessem compreender como as inequações foram representas graficamente 

para que observassem a área viável, que representa o conjunto de todos os pares 

ordenados que satisfazem o problema (ver Figura 3). 
 

Figura 3. Análise dos semiplanos e verificando a solução do problema 

 
Fonte: próprio autor 

 

Em seguida os discentes fizeram as substituições das coordenadas dos vértices 

da região viável na função objetivo do problema e verificaram que um dos vértices era 

que satisfazia o lucro máximo. 

A seguir detalharemos as instruções da utilização do software GeoGebra para o 

problema proposto. 

 

4. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS NO GEOGEBRA 

O GeoGebra é um software que reúne geometria, álgebra e cálculo. O objetivo que seu 

desenvolvimento foi para educação matemática no ensino que permite realizar 

construções tanto com pontos, vetores, segmentos, retas, gráficos de funções em geral. 

Entretanto, usaremos inequações e coordenadas para solucionar o problema proposto, 

tais itens estão interligados diretamente através do GeoGebra. Portanto, observando as 

características no GeoGebra em que uma expressão em álgebra corresponde a um objeto 

concreto na geometria e vice-versa. 
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Para mostrarmos a atividade proposta substitui-se 𝑥𝑙 e 𝑥𝑏 por 𝑥 e 𝑦 

respectivamenteno ambiente do GeoGebra. 

1ª Parte: 

• Abra um novo arquivo do GeoGebra; 

• Na barra de Entrada, digite as inequações e ao final de cada inequações digitar 

na tecla Enter como mostra a Figura 4; 

• Selecione na barra de ferramentas no último botão a opção reduzir e clique no 

espaço do plano cartesiano quantas vezes for necessário afim de que observe o 

gráfico com seus pontos de interseção com os eixos coordenados. 

 

Figura 4. Digitação das Inequações na barra de Entrada 

 

Fonte: próprio autor 

 

2ª Parte: 

• Na barra de Entrada, digite também as equações de cada reta, como mostra a 

Figura 5; 

• Na barra de ferramentas, selecione no segundo botão a opção Interseção de Dois 

Objetos, em seguida selecione as equações das retas dois a dois. 

Automaticamente no gráfico serão mostrados os pontos de interseção das retas, 
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desmarque os pontos que não são da região viável na Janela de Álgebra como 

mostra a Figura 6; 

• Na barra de ferramentas o quinto botão a opção Polígono, em seguida selecione 

os pontos da região viável, ver Figura 7. 

 

3ª Parte: 

• Digite na barra de Entrada a função objetivo da seguinte forma 𝐿(𝑥, 𝑦)  =  100𝑥 +
50𝑦; 

• Digite 𝐿(𝐴), 𝐿(𝐵), 𝐿(𝐶), 𝐿(𝐷), um de cada vez, observe que 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 são os 

vértices da região viável, ver Figura 8. Que resultarão nos valores da função 

objetivo relacionados aos respectivos vértices da região viável do problema. 

• Ao final observe o valor maior que indica o Lucro Máximo da Empresa. 

Assim, os discentes concluíram que a solução do problema se dá com a produção 

de 1.500 geladeiras do modelo luxo e 1.250 geladeiras do modelo básico, pois levam a 

maximizar o lucro da empresa em R$ 21.2500,00. 

Figura 5. Digitação das equações na barra de Entrada 

 



 
 

 
1106 

Fonte: próprio autorFigura 6. Selecionando a Interseção de Dois Objetos

 
Fonte: próprio autor 

 
Figura 7. Desmarcação dos pontos de região não viável na janela de Álgebra 

 
Fonte: próprio autor 

 
Figura 8. Substituição das coordenadas dos vértices na função objetivo 



 
 

 
1107 

 
Fonte: próprio autor 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para enfatizar os resultados da utilização do GeoGebra como ferramenta 

de ensino em Programação Linear, foi estruturado um questionário e aplicado 

aos alunos, onde foi possível ter o feedback dos alunos neste trabalho, que leva 

em consideraçãoo quatro aspectos como mostrado na Figura 9. 
Figura 9. Feedback dos alunos 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 Pode-se perceber que em relação ao feedback dos alunos com a 

utilização do GeoGebra como ferramenta de ensino foi muito boa, com uma 

média de 95% de aproveitamento dos alunos classificados como Excelente e Bom, 

vale ressaltar também o antes e depois da utilização do GeoGebra, onde antes da 

utilização do GeoGebra o índice de aproveitamento era de 58% dos alunos com 
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nota superior ou igual a 5,00 nas atividades avaliativas propostas em sala e após 

a utilização do GeoGebra esse índice de aproveitamento foi para 82%, tendo 

assim um ganho de aproximadamente 24% de aproveitamento dos alunos. Isso 

demonstra a importância de se buscar novas tecnologias e métodos no processo 

de ensino aprendizagem.  

 

6. CONCLUSÕES 

Verificou-se que o uso do recurso computacional se deu de forma consciente, ou seja, 

utilizado como instrumento facilitador para que o discente pudesse gerar conclusões 

(principalmente com o uso dinâmico). A experiência com essa atividade mostrou ser 

conveniente iniciar as aulas com problemas de programação linear com apenas duas 

variáveis, pois foi utilizado o método gráfico para problemas de modelagem que mostrou 

ser bastante eficaz na resolução e contribuiu significativamente para a compreensão e 

contextualização dos conteúdos abordados.  

 Por fim, o envolvimento e o compromisso da maioria dos discentes com 

as atividades proposta sem laboratório foi bastante satisfatório. Foi percebido que 

quando motivado, o aluno tende a participar e responder, melhorando seu desempenho 

nas atividades. Espera-se que a proposta deste artigo possa gerar discussões sobre a 

prática do processo de ensino e aprendizagem da Programação Linear com a utilização 

do software GeoGebra. 
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SÓIS ARTIFICIAIS E SIMULADOR HR 
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Bacharelado Interdisciplinar em Ciência & Tecnologia (BICT-UFMA) 

 

Thiago Prudêncio 2 

Coordenação de Ciência & Tecnologia (CCCT/BICT – UFMA) 
 

Resumo: O presente artigo visa realizar o estudo sobre os sóis artificiais, que foram 

criados para simular em escala laboratorial as mesmas condições espaciais para testes, 

experimentos e pesquisas. Iremos discutir sua estrutura e propriedades que nos permite 

compará-los com o Sol e as estrelas. Para tal aproximação, iremos fazer uso do Simulador 

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) do diagrama HR (Hertsprung Russell), 

ferramenta amplamente utilizada para o estudo da evolução estelar, que proporciona 

através de um gráfico logaritmo a comparação com um dado número de estrelas em 

relação ao Sol, bem como a sua classificação estelar. Com isso, propomos simulações 

especificas de estrelas, relacionando as suas propriedades de temperatura e 

luminosidade, e também a simulação de Sóis Artificiais para compará-los e interpretá-

los no diagrama HR. O uso da ferramenta apresenta-se ser de grande valor para o ensino 

da astronomia e astrofísica, no que tange a interação tecnológica do simulador voltada 

para a discussão dos Sóis Artificiais e Estrelas.  

Palavras-chave: Sóis Artificiais; Synlight; Estrelas; Diagrama HR; Simulador;  

 

Abstract: The objective of this paper is to study artificial suns, which were created to 

simulate the same spatial conditions for laboratory tests, experiments and research. Let's 

discuss its structure and properties that allows us to compare them with the Sun and the 

stars. For this approximation, we will use the Inpe (National Institute of Space Research) 

simulator of the HR diagram (Hertsprung Russell), a widely used tool for the study of 

stellar evolution, which provides, through a logarithmic graph, the comparison with a 

given number of stars in relation to the Sun, as well as its stellar classification. Thus, we 

propose specific simulations of stars, relating their properties of temperature and 

luminosity, and also the simulation of artificial suns to compare them and interpret them 

in the HR diagram. The use of the tool is of great value for the teaching of astronomy 

and astrophysics, with respect to the technological interaction of the simulator focused 

on the discussion of the Suns and Artificial Stars. 

Keywords: Artificial Suns; Synlight; Stars; HR diagram; Simulator.  

 

1. INTRODUÇÃO 
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Toda a luz, inclusive a luz solar, é uma forma de radiação eletromagnética 

semelhante às ondas provenientes de rádios, micro-ondas e antenas. A energia 

solar é originada a partir das reações envolvidas no interior do sol, que resultam 

na fusão nuclear. A aproximação desta fonte de energia feita pelo homem é 

fantástica, no tocante ao desenvolvimento tecnológico atrelado a natureza da 

energia solar e as suas utilizações. Baseado nisso, os Sóis Artificiais são modelos 

que se aproximam das condições reais do Sol e conseguem ultrapassá-los para 

fins de testes, pesquisas e experimentos aeroespaciais.  

A origem da luz solar, assim como a origem de qualquer outra fonte de 

energia necessita de um entendimento básico para compreendermos o seu 

funcionamento, para isso propomos o estudo dos sóis artificiais, suas 

características e comparações, através do dito “Maior sol artificial do mundo”, o 

Synlight, amplamente utilizado como uma instalação de testes interna e 

controlável, que busca oferecer condições laboratoriais para células solares, telas 

solares, plásticos e outros materiais que sejam sensíveis a luz solar. Assim iremos 

entender como a simulação pelo diagrama HR pode ser feita, de forma a 

aproximarmos os Sóis Artificiais das estrelas.  

Neste trabalho, usaremos o simulador do Diagrama HR (Hertz online do 

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) para simular propriedades 

estelares específicas e sóis artificiais. Estudaremos diferentes casos e o 

funcionamento do simulador, que é uma ferramenta online do INPE através da 

Divisão da Astrofísica (DAS), que realiza pesquisas teóricas e observacionais no 

campo da astrofísica, com ênfase em desenvolvimentos instrumentais. 

Discutiremos o uso do simulador para finalidades didáticas, para cursos 

introdutórios de astronomia e astrofísica aliada às possibilidades de interação 

computacional utilizando a ferramenta.  

 

2. SÓIS ARTIFICIAIS 

A pesquisa sobre os simuladores solares em ambientes internos começou 

no início dos anos 60 com uma série de pesquisas e programas patrocinados pela 

NASA (National Aeronautics and Space Administration) e possuíam o foco 

direcionado a desenvolver uma instalação que conseguisse simular o ambiente 

espacial, sendo chamada primeiramente de Câmara de Teste em ambiente 
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espacial. Nesta câmara um simulador solar foi utilizado para simular a radiação 

solar espacial, ao longo dos testes e diversas comparações, uma lâmpada de 

xenônio foi escolhida com fonte de luz, com intensidade variando de 1,4kW/m2 e 

1,5 kW/m2 devido as suas aplicações espaciais.  

 

Figura 1 – Lâmpada de xênonio com arco elétrico. 

 
Fonte: OSRAM, 1962. 

 

Um simulador solar é um dispositivo cuja fonte de luz pode oferecer uma 

intensidade igual ou superior a luz solar da natureza. O aparato deve possuir 

conjuntos óticos com um perfil emissivo semelhante ao do sol e que direcione a 

sua radiação para um único ponto de forma convergente, no qual será 

estabelecido uma alta densidade de radiação e absorção. A fonte de radiação dos 

simuladores geralmente é constituída por lâmpadas de xenônio ou argônio de 

alta potência que, associadas a refletores óticos de precisão adequada, podem 

produzir um feixe continuo de radiação térmica intensa que se aproxima à 

transferência de calor das características de sistemas de concentração solares 

usuais (Petrash et al, 2007).  

A energia heliotérmica, também conhecida por energia solar térmica 

concentrada ou CSP (Concentrated Solar Power) internacionalmente, é a 

tecnologia capaz de converter a energia de radiação solar em energia térmica 

e/ou elétrica. Por meio da concentração de incidência solar chegam a 

temperatura superiores a 1500°C no foco do coletor concentrador do aparelho, 

onde o fluido de trabalho é aquecido e a energia solar é convertida em energia 

térmica. Os simuladores solares de alto fluxo operados eletricamente (HFSS), 

podem gerar níveis de radiação da ordem de 2MW/m2. Os fornos solares 

desenvolvidos foram construídos e vem sendo operado ao longo dos tempos. 

Com as impressionantes instalações em Odelio und Parkent Demonstram, 
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podemos perceber o quão são capazes de alcançar a radiação solares altíssimas, 

com potencias de 1MW e fluxos de calor de até 10MW/m2. Com o passar dos 

anos, vários HFSS foram construídos para testes e simulações, porêm vários deles 

encontram-se em escala de laboratório com capacidade de apenas 100 kW de 

radiação solar. Um dos maiores simuladores solares de alto fluxo já construídos, 

foi operado pela DLR em Colônia desde 2008, denominado por HLS, possui cerca 

de 10 lâmpadas de xênon com uma potência elétrica de 6kW cada. O forno solar 

(SOF) juntamente com o radiador de alto desempenho (HLS) da DLR em Colônia 

buscam oferecer aos pesquisadores e usuários da Ciência uma vasta aplicação 

para uso técnico da radiação solar concentrada.  

Com base na experiência do HLS, a DLR desenvolveu um novo tipo de HFSS 

de larga escala em Jülich, ao lado de sua tore de energia solar. Esta nova estação 

de pesquisa, denominada de Synlight superou as instalações de demonstração 

com produtos químicos solares e a escala de tamanho dos atuais HFSS e CSP 

atuais. O Synlight fornece uma energia solar radiante com mais de 200 kW de 

potência, com uma densidade de fluxo solar da ordem de 11MW/m2 ou mais, a 

fim de alcançar temperaturas acima do processo de combustão, é valido ressaltar 

que a densidade de fluxo adquirida pelo Synlight que ultrapassa a do sol, de 

apenas 1MW/m2.  

 

Figura 2 – Vista frontal do Synlight.  

 
Fonte: DLR, 2019.  

 

A figura 3 mostra o projeto arquitetônico do Synlight, com formato de 

prédio do qual começou a ser construído no ano de 2017. As plataformas 
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montadas permitem a alocação de cada módulo e facilitam os serviços de 

manutenção. Os primeiros níveis das câmaras de radiação incluem as salas de 

controle e uma oficina. Uma simulação feita do traçado de raios com 121 módulos 

como pode ser visto na figura 8, em que todos os módulos foram focados em um 

único ponto fazendo com que o pico de fluxo seja da ordem de 11 MW/m2. 

Podendo ser viável ou não, pois a grande distância focal poderá ser um desafio 

no tocante de uma grande eficiência energética.  

 

Figura 3 – Modelo da plataforma do Synlight 

 
Fonte: DLR,2019.   

 

2.1. COMPARAÇÃO ENTRE SÓIS ARTIFICIAS 

 

Tabela 1 – Synlight e Simuladores Solares de Alto Fluxo.   

Fabricantes  Ano  

Energia  

Solar  

(kW)  

Energia  

Elétrica  

(kW)  

Distância  

Focal  

(m)  

Fluxo  

Solar  

(MW/m2)  

Temperatura  

Máxima  

(°C)  

DLR, Synlight, 

Jülich  
2016  280  149 x 7  8.0  > 11.0  > 3460  

ETH Zürich, 

Argon HFSS  
2002  75  1 x 200  < 1  4.3  2680  

PSI, Zürich  2005  50  10 x 15  3.0  11.0  3460  

DLR, HLS, 

Cologne  
2007  20  10 x 6  3.0  4.2  2660  

Aristotle 

Univ., 

Thessaloniki  

2013  20  11 x 6  3.0  4.8  2760  

KTH 

Stockholm, 

Solar Lab  

2014  20  12 x 7  1.5  6.7  3020  
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Australian 

Nat. 

University  

2015  15  18 x 2.5  1.9  9.5  3320  

EPFL 

Lausame, 

LRESE  

2015  15  18 x 2.5  1.9  9.5  3320  

University of 

Florida  
2011  14  7 x 6  2.0  5.0  2790  

IMDEA, 

Madrid  
2013  14  7 x 6  2.5  3.6  2530  

University of 

Minnesota  
2010  11  7 x 6.5  2.3  8.5  3230  

Fonte: Wieghardt, 2016.    

Podemos perceber a partir da tabela 1 a qualidade de oportunidade de 

desenvolvimento no âmbito da comunidade global de CSP e de seus fabricantes.  

Onde podemos comparar a potência gerada (kW) da energia solar, a energia 

elétrica (kW) gerada pelos simuladores solares, a distância focal onde é 

direcionado o foco central do simulador para se consegui tais temperaturas e 

fluxos solares.  

 

3. DIAGRAMA HR DE ESTRELAS 

O diagrama Hertzsprung Russell é uma ferramenta amplamente utilizada 

na área da evolução estelar, consiste em relacionar a luminosidade de uma estrela 

e sua temperatura superficial. Ao fazer um diagrama HR para um grande número 

de estrelas, fica evidente que elas nãos se distribuem de forma homogênea, mas 

se concentram em algumas partes. A maior parte delas está alinhada em uma 

estreita faixa na diagonal que vai desde o extremo superior esquerdo (estrelas 

quentes e luminosas), até o extremo inferior direito (estrelas frias e pouco 

luminosas), denominada faixa principal.   

As estrelas passam a maior parte de sua existência na sequencia principal, 

e isso pode ser influenciado pelo fato da sua massa determinar localização na 

faixa principal, pois estrelas mais massivas são mais quentes e luminosas. Outro 

número considerável de estrelas se concentra acima da faixa principal, na região 

superior direita (estrelas frias e luminosas). E também no topo do diagrama, 

estrelas ainda mais luminosas, chamadas de supergigantes. Ressalta-se que esses 

dois grupos evoluíram da sequência principal.  Por fim, algumas estrelas 

localizam-se no canto inferior esquerdo (estrelas quentes e pouco luminosas), 

chamadas de anãs brancas. Hertzsprung descobriu que estrelas da mesma cor 
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podiam ser divididas entre luminosas, que ele chamou de gigantes, e estrelas de 

baixa luminosidade, que ele chamou de anãs (Oliveira; Filho, 2004). 

Analisando o diagrama HR notamos que as estrelas mais brilhantes são 

mais prováveis de serem localizadas, já que podem ser vistas por distancias 

maiores, ou seja, se partimos de uma amostra de estrelas com magnitude 

aparente, iremos perceber um grande número de estrelas brilhantes. Partindo de 

outro diagrama com uma amostra de estrelas restrita pela distância ao Sol, por 

exemplo, teremos um gráfico totalmente diferente.  Com isso a aparência 

característica do diagrama HR, restrita a um determinado grupo de estrelas, 

depende fortemente da idade deste grupo, com isso ratificamos o uso do 

diagrama para o estudo da evolução estelar.   

 

Figura 4 – Tela inicial do Simulador HR 

 
Fonte: Simulador HR, 2019.  

 

O simulador pode ser acessado através do portal INPE, onde é 

redirecionado para as telas de simulação e inserção de dados. A princípio, 

percebemos que o simulador inicializa com a comparação de uma estrela nas 

mesmas propriedades que o Sol, luminosidade e temperatura como visto na 

figura 4. 

A fim de começarmos a simulação, inserimos os dados no campo 

“Propriedades”, onde temos a temperatura (em graus Kelvin), e a luminosidade ( 

𝐿⊙ ~ % - em termos percentuais, comparada à luminosidade do Sol) de uma dada 

estrela. Para este caso, o próprio simulador introduz as propriedades do Sol, que 

tem luminosidade 1 e temperatura efetiva em torno de 5800K. 
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Figura 5 – Propriedades do Diagrama HR 

 
Fonte: Simulador HR, 2019.  

 

Com os dados inseridos podemos perceber o cálculo do raio da estrela 

através da equação contida na figura 5, onde os dados inseridos são comparados 

com o Sol: 

𝐿 = 𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒; 
𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑚 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜; 
𝑇⊙ = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑜 𝑆𝑜𝑙 − (5800𝐾) 

Seguindo para o campo “Comparando tamanhos”, visualizamos a estrela 

em simulação, em relação ao Sol. 

Figura 6 – Comparando tamanhos no Diagrama 

 
Fonte: Simulador HR,2019.  

 

Ao lado direito da tela visualizamos o diagrama HR (Figura 7), onde 

percebemos os eixos: vertical (Luminosidade) e horizontal (Temperatura ou classe 

espectral), seguido das opções gráficas: 
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a) Exibir opção principal – Faixa que vai desde o lado superior esquerdo do 

diagrama até o extremo inferior esquerdo.  

b) Exibir classes de luminosidade – Classificação das estrelas quanto a sua 

evolução estrelar.   

c) Exibir linhas de Isoraios – retas diagonais paralelas que relacionam os raios das 

estrelas.  

d) Exibir faixa de instabilidade – Estrelas variáveis, cuja magnitude aparente muda 

com o tempo. 

Através do gráfico percebemos as regiões onde as estrelas estão 

distribuídas. As linhas verdes, paralelas na diagonal, representando a escala de 

raio das estrelas, demonstrando que no topo do diagrama encontram-se as 

maiores estrelas, entretanto não induzem ser necessariamente as mais massivas 

 
Figura 7 – Diagrama HR 

Fonte: Simulador HR, 2019.  

 

. É possível notar também as regiões de concentração das estrelas: 

a) Anãs brancas: Estrelas que atingiram o estado final da evolução que são 

desprovidas de reações nucleares, não produzindo mais energia e resfriando-se 

lentamente. 
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b) Anãs vermelhas: Estrelas nas mesmas proporções que o Sol, próximas da 

sequência principal.  

c) Gigantes: estrelas de estágio avançado que estão convertendo todo hidrogênio 

e iniciando a fusão do Hélio.  

d) Gigantes vermelhas: Estrelas mais frias onde apesar do tamanho, ainda 

conservam boa parte de sua massa em relação a época que se encontravam na 

sequência principal.  

e) Supergigantes e gigantes azuis: Estrelas muito massivas e com temperaturas 

altíssimas. 

O uso do simulador favorece a interpretação do diagrama HR com base 

nas propriedades das estrelas sugeridas, localizando e classificando as mesmas, 

quanto a sua evolução estrelar. Iremos demonstrar o uso da ferramenta para 

alguns casos de estrelas específicas. 

 

 

 

3.1. Anãs Brancas 

Figura 8 – Sírius B 
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3.2. Sequência Principal 

Figura 9 – Vega                                 
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3.3. Gigantes 

Figura 10- Aldebaran 
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3.4. Supergigante 

Figura 11 – Rigel 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SIMULAÇÃO HR DE SÓIS ARTIFICIAIS 

Apartir dos dados de fluxo solar e temperatura, inserimos os valores no 

painel de propriedades do simulador HR de estrelas do INPE, afim de 

aproximarmos os resultados atingidos pelos sóis artificiais com uma estrela e a 

sua região no diagrama.  
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4.1. Synlight (DLR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. HLS (DLR) 
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4.3. KTH (SOLAR LAB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. MEPFL (LAUSAME) 
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Tabela 2 – Associação entre estrelas e Sóis Artificias 

Sol Artificial Estrela correspondente Classificação 

Synlight (DLR) Aldebaran Gigante 

HLS (DLR) Aldebaran Gigante 

KTH (Solar Lab) Vega Sequência principal 

EPFL (Lausame) Aldebaran Gigante 

Fonte: próprio autor.  

 

CONCLUSÃO 
O uso do simulador HR do INPE demonstrou-se ser uma ferramenta de 

grande valor para o estudo da astronomia e astrofísica, no tocante ao estudo das 

propriedades especificas das estrelas e a interpretação do diagrama HR. O estudo 

dos sóis artificiais demonstra a capacidade que o homem possui de reproduzir o 

que a natureza oferece e conseguir estudar em escala laboratorial a fonte de 

energia da luz solar. Baseado nisso, podemos perceber que os diversos tipos de 

sóis artificiais ultrapassam os limites do Sol nas questões de luminosidade e 

radiação solar, o que os classificam como tipo médio de estrela, uma gigante de 

natureza massiva e de estágio avançado da evolução estelar pelo diagrama HR, 

com temperaturas em torno de 3300K e 8 vezes maior que o Sol, demonstrando 

assim as suas capacidades de gerarem altos fluxos solares em ambientes internos 

e controlados.  
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Deste modo recomenda-se o uso do simulador aos fins didáticos, por se 

tratar de uma ferramenta de interação tecnológica online de grande valor para o 

estudo da evolução estelar e o entendimento das fontes de energia solar.  
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TABELA PERIÓDICA INCLUSIVA: DESCOBRINDO OS ELEMENTOS 

QUÍMICOS PELAS MÃOS COM O EMPREGO DE TECNOLOGIA 
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RESUMO: Um dos maiores desafios apontados por professores que trabalham com 

alunos com algum grau de deficiência visual é a falta de materiais que possam facilitar o 

aprendizado não somente dos alunos videntes, mas também dos cegos ou com baixa 

visão, de forma que não haja tanta diferença entre os discentes. Desta forma, este 

trabalho apresenta uma forma inclusiva de apresentação da tabela periódica, que no ano 

de 2019 completa seus 150 anos de contribuição para o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia. Este material didático foi idealizado apresentando os elementos da tabela no 

sistema de escrita tátil Braille e emprego de cores, que auxiliam os alunos a localizar e 

compreender melhor como está estruturada a tabela periódica. A confecção do recurso 

foi realizada utilizando materiais alternativos como caixas de achocolatado e papelão, 

além de miçangas para dar relevo na escrita Braille e fitas para dispor as caixas na 
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estrutura. A tabela periódica desenvolvida foi apresentada no I CienciArte, evento que 

busca integrar ciência e arte, ocorrido durante a VIII Semana de Química realizada no 

IFMA, promovida pelo Departamento de Química. O trabalho foi avaliado por uma banca 

de avaliadores, dentre eles uma técnica em Braille, servidora cega do campus Monte 

Castelo, a qual explanou sobre suas dificuldades durante a identificação e localização dos 

elementos químicos dispostos na tabela construída pelos alunos. A servidora sugeriu 

ajustes quanto ao uso de cores para facilitar a percepção dos alunos com baixa visão e 

uma maior aproximação entre as miçangas para aumentar a sensibilidade tátil dos alunos 

cegos na escrita em Braille. 

Palavras-Chave: tabela periódica; tecnologias assistivas; inclusão; ensino de química; 

materiais alternativos. 

 

ABSTRACT: One of the greatest challenges pointed out by teachers working with 

students with some degree of visual impairment is the lack of materials that can facilitate 

learning not only for sighted students, blind or low vision students, so that there is no 

difference between students. In this way, this work presents an inclusive form of 

presentation of the periodic table, which in the year 2019 completes its 150 years of 

contribution to the development of science and technology. This didactic material was 

designed presenting the elements of the table in the Braille tactile writing system and 

the use of colors, which help students to understand better how the periodic table is 

structured. The making of the periodic table was build using low cost materials such as 

chocolate and cardboard boxes, as well as beads to give relief in Braille writing and 

ribbons to arrange the boxes in the structure. The periodic table developed was 

presented at I CienciArte, an event to aim to integrate science and art, which occurred 

during the VIII Week of Chemistry held at IFMA, promoted by the Department of 

Chemistry. The work was evaluated by a bench of evaluators, among them a technique 

in Braille, blind servant of the Monte Castelo campus, which explained about its 

difficulties during the identification and location of the chemical elements arranged in 

the periodic table constructed by the students. The servant suggested adjustments in the 

use of colors to facilitate the perception of students with low vision and a greater 

approximation among the beads to increase the tactile sensitivity of blind students in 

writing in Braille. 

Keywords: periodic table; assistive technologies; inclusion; chemistry teaching; 

alternative materials. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Nas duas últimas décadas, percebeu-se que muitos educadores foram pegos de 

surpresa com uma demanda crescente de alunos portadores de alguma necessidade 
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especial, seja ela física, cognitiva, visual, auditiva, múltipla, dentre outras (KASSAR, 2011). 

Esse cenário é decorrente de uma administração pública intitulada de educação inclusiva, 

que já vem sendo implementada visivelmente desde 2003 (BRASIL, 2005). 

 A inserção de tais alunos portadores de algum tipo de deficiência no contexto 

escolar tem sido realizada, no Brasil, de forma ainda muito lenta; devido o atendimento 

oferecido aos mesmos ter sido implantado de forma diferenciada dos alunos tidos como 

normais (KASSAR, 2011). 

No entanto, com o crescente desenvolvimento tecnológico e com a chamada 

globalização, onde a distância não é problema, e as informações são transmitidas quase 

que instantaneamente por diversos meios de comunicação, a educação deve prevalecer 

sendo priorizada e a busca por um ensino de qualidade e inclusivo em todos os níveis é 

uma meta a ser alcançada por diversos países (TAVARAYAMA, 2011). 

 Desta forma, a Tecnologia Assistiva (TA), descrita pela Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República - SEDH/PR, através da portaria 

nº 142/2006, como uma área de conhecimento interdisciplinar, que tem como 

objetivo promover a funcionalidade, autonomia, independência, qualidade de 

vida e seu desenvolvimento profissional e social. (BRASIL – SDHPR, 2012 apud 

BERSCH, 2017). 

As categorias de TA destinam-se a: Auxílios para a vida diária e vida prática; 

Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA); Recursos de acessibilidade ao 

computador; Sistemas de controle de ambiente; Projetos arquitetônicos para 

acessibilidade; Órteses e próteses; Adequação Postural; Auxílios de mobilidade; Auxílios 

para ampliação da função visual e recursos que traduzem conteúdos visuais em áudio 

ou informação tátil; Auxílios para melhorar a função auditiva e recursos utilizados para 

traduzir os conteúdos de áudio em imagens, texto e língua de sinais; Mobilidade em 

veículos, Esporte e Lazer. (BERSCH, 2017). 

A Lei 13.146 de 06 de julho de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência e, em seu Art. 2º, define como pessoa com deficiência 

(PcD) “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas.”, o que no âmbito do ensino/aprendizagem remete à 

necessidade de criação de materiais didáticos de apoio ao aluno e ao professor. 

 Para fins de aplicação desta Lei, o inciso III do Art. 3º. considera como 

tecnologia assistiva todos os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que promovam a funcionalidade, 

relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com 
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mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida 

e inclusão social, sendo denominada na Lei, também como uma “ajuda técnica”.  

 Também, o Art. 27 da Lei estabelece que a educação é direito da pessoa 

com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 

aprendizagem. 

Para isso, a Lei das cotas no. 12.711 de 2012 teve o Art. 3º alterado em 

2016 (Lei no.13.409), estabelece que em cada instituição federal de ensino 

superior ou técnico tenha vagas garantidas para autodeclarados com deficiência 

(PcD), além de pretos, pardos e indígenas e, para as PcD, a Lei exige o 

oferecimento de estrutura e recursos didáticos para inclusão. 

 Especificamente sobre a deficiência visual, esta é caracterizada pela perda 

total (cegueira) ou parcial da visão (baixa visão) de um indivíduo, as quais podem 

ser congênitas ou adquiridas no decorrer da vida, por uma doença ou acidente. 

No primeiro caso há uma impossibilidade de enxergar, os raios luminosos não 

conseguem chegar à retina. Para a pessoa com baixa visão há um resíduo que 

permite que ela enxergue com o uso e recursos didáticos e equipamentos 

especiais (MARQUES et al. 2017). As pessoas com cegueira utilizam os outros 

quatros sentidos como meio de interação e aprendizagem, sendo o tátil e audição 

os mais utilizados para a aprendizagem. 

 Marques et al.(2017) ainda inferem que após conhecer a especificidade da 

deficiência visual do aluno, é importante buscar meios de mediar ensino e 

aprendizagem, utilizando recursos didáticos adequados e de forma a atender a 

necessidade de cada individuo. 

 Cerqueira e Ferreira (2019) alertam para os problemas básicos 

relacionados à deficiência visual, dentre elas, a dificuldade de contato com o 

ambiente físico; a carência de material didático elaborado relacionado com a 

realidade do aluno; o deficiente visual necessita de motivação para estudar, tanto 

quanto um aluno com visão normal; a formação de conceitos depende do íntimo 

contato da criança com as coisas do mundo. 

 Santos, Silva e Sales (2017) ressaltam que a tecnologia assistiva (TA) tem 

se constituído como fator importante no processo de inclusão social e escolar 

das pessoas com deficiência e estão presentes no nosso cotidiano, tais como os 

óculos, uma bengala ou um software, mas muitas vezes não são vistos como uma 
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tecnologia que pode ser utilizada a serviço da facilitação do aprendizado e 

autonomia.  

 Para Galvão Filho (2009) o uso das TA, para determinadas deficiências é a 

única forma de se comunicar, se expressar com o mundo exterior. 

 Lima et al (2017) criaram recursos didáticos construídos com materiais 

alternativos para o ensino de ligações químicas para alunos cegos e de baixa visão. Desta 

forma, construíram os modelos utilizando esferas de isopor cobertas com EVA com os 

elementos químicos e as camadas eletrônicas  escritas com cola para relevo. Os alunos 

cegos que utilizaram o recurso avaliaram positivamente o material, pois conseguiram 

perceber melhor o conteúdo abstrato. Os autores explicaram que para que os alunos 

com deficiência visual atinjam o mesmo nível de entendimento dos alunos videntes é 

necessário que o professor tenha recursos pedagógicos, para facilitar o entendimento 

dos conteúdos, sobretudo os abstratos. 

A Literatura descreve uma grande quantidade de trabalhos que fazem uso de 

materiais alternativos para a confecção de ferramentas que possam auxiliar o processo 

de ensino de química, um exemplo é o trabalho desenvolvido por Martins et al (2014), 

que apresenta a construção de uma tabela periódica a partir de materiais de baixo custo 

com fins pedagógicos. 

Dessa forma, o desenvolvimento de novos recursos tecnológicos é de 

fundamental importância para que tanto o aluno tido como “normal” quanto 

aquele considerado especial possa ter seu desenvolvimento cognitivo, social e 

emocional potencializado com a ajuda de tais ferramentas desenvolvidas e o 

auxílio de um interventor. Assim, nesse contexto, o papel do professor é de 

fundamental importância na intervenção e desenvolvimento de novos métodos 

de aplicação e práticas de ensino, (TAVARAYAMA, 2011). 

Um dos maiores desafios apontados por professores que trabalham com alunos 

portadores de algum grau de deficiência visual: cegos, daltônicos ou com baixa visão é 

a falta de capacitação e de recursos para a aquisição de materiais que possam facilitar o 

aprendizado. (TORRES; MAZZONI; MELLO, 2019; MIRANDA, 2002). 

 Assim, o presente trabalho apresenta uma tabela periódica construída a 

partir de materiais alternativos com aplicação de tecnologias assistivas, com o 

intuito de facilitar o ensino de química, neste caso, o ensino dos elementos 

químicos, satisfazendo as necessidades dos alunos portadores de necessidades 

específicas, através do uso da escrita tátil, Braille, mas também dos videntes. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para a construção da tabela periódica inclusiva foram necessários os seguintes 

materiais: frascos de desodorantes aerossol, caixas de achocolatados, caixas de creme de 
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leite, fitas adesivas, tesouras, miçangas, cola, TNT, furadeira, fitas coloridas, tampas de 

garrafas PET e papel A4. 

Os frascos de desodorantes foram utilizados, vazios, para a construção do 

suporte de sustentação da tabela. Para tal, os frascos foram todos perfurados em suas 

extremidades, para que fosse possível passar as fitas coloridas para dar maior 

sustentação, em seguida colocou-se fita adesiva e cola para uma maior estabilidade entre 

os frascos, de acordo com a Figura 1a e 1b. As caixas de achocolatado foram cobertas 

uma a uma com papel sulfite branco (Figura 1c), nas quais foram colocadas as miçangas 

para escrita dos símbolos dos elementos em Braille. 

 
 

Figura 1: Etapas de construção do suporte de sustentação e elementos da 

tabela periódica inclusiva em (a) frascos de desodorante organizados para comporem a 

base da tabela, (b) suporte montado e (c) cobertura das caixas de achocolatado. 

 

No total foram utilizadas cerca de 58 caixas de achocolatado, 3 caixas de creme 

de leite, sendo todas revestidas por papel A4 e perfuradas em suas extremidades de 

modo a passar uma fita pelo seu interior, as tampas de garrafa PET foram utilizadas com 

o intuito de firmar as caixas que compunham cada família da tabela periódica e em 

seguida foram presas ao suporte de sustentação.  

As caixas de achocolatado foram organizadas de modo que cada uma contivesse 

dois elementos químicos, com exceção dos elementos Hidrogênio e Hélio, organizados 

nas caixas de creme de leite, os únicos a comporem o primeiro período da tabela 

periódica.  

Os elementos foram escritos em Braille um a um após serem consultados 

documentos sobre a escrita, no site do Instituto Benjamin Constant (www.ibc.gov.br). As 

a b 

c 
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miçangas foram utilizadas para identificar os elementos químicos no sistema de escrita 

tátil, Braille, conforme a figura 2a. Os símbolos dos elementos foram impressos, contendo 

informação de número e massa atômica, de acordo com normas recentes da União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), em papel A4. Todos foram recortados 

e colados nas caixas (figura 2b). Também nesta figura observam-se as miçangas que 

foram coladas de acordo com a posição dos pontos em Braille. 

Todas as caixas, com respectivos elementos, foram organizadas em colunas 

(famílias) e fileiras (períodos) e presas, com fita de tecido, no suporte (figura 2c). A 

utilização de fitas propicia a movimentação das caixas para visualização de cada lado da 

tabela.  

Figura 2: Etapa de montagem da tabela inclusiva, (a) escrita em Braille para cada 

elemento, (b) caixas de achocolatados revestidas e identificadas por seus símbolos 

químicos  em Língua Portuguesa e em Braille, (c) fixação das caixas de achocolatados 

na base de sustentação. 

 

As letras em tamanho extra grande foram introduzidas para melhor recognição 

de pessoas com visão subnormal ou baixa visão.  

A figura 3 mostra a tabela periódica inclusiva sendo exibida e avaliada no primeiro 

CienciArte ocorrido durante a VIII Semana de Química do IFMA. A proposta foi 

propiciamente apresentada em um evento de Química, momento de discussão sobre as 

necessidades dos alunos, cegos ou de baixa visão, no aprendizado de um conteúdo 

b 
a 

c 
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abstrato, como é o da Tabela Periódica, mas também da necessidade do professor, em 

utilizar um recurso pedagógico para alcançar aquele aluno que não poderia 

compreender com um recurso em 2D (desenhado, impresso ou projetado).  

 

Figura 3: Tabela periódica inclusiva 

apresentada no I CienciArte ocorrido 

durante a VIII Semana de 

Química do IFMA e pessoa cega 

avaliando a proposta de tabela 

periódica inclusiva.  

 

 A tabela periódica contém muitas informações importantes, que explicam 

fenômenos físicos e químicos, estado físico dos elementos, ligações químicas, formação 

dos diferentes compostos, cores de diversos compostos, subsidia novas pesquisas, 

dentre muitas outras atribuições. Sendo, portanto, um dos temas indispensáveis para 

formação profissional e cidadã, uma vez que a química está no cotidiano da sociedade.  

 Para o aluno com deficiência parcial ou total da visão torna-se mais difícil 

compreender toda a dimensão de informações que a tabela pode conter, se o mesmo 

não puder conhecer, ver, sentir. E, uma tabela com textura e em 3D, com a estruturada 

neste trabalho, propicia ao aluno compreender o alinhamento dos elementos e, desta 

forma, alguns fenômenos advindos desta disposição.   

 Especificamente para o curso de Engenharia Mecânica a química da tabela 

periódica é um importante pré-requisito para compreensão de fenômenos dos 

transportes e propriedades do materiais dos materiais, vistos durante os estudos sobre 

condução elétrica, condução térmica e avanços tecnológicos. 

 

 

CONCLUSÃO 

A tabela periódica inclusiva, desde a idealização do seu projeto, até a 

apresentação de fato, teve como objetivo a desconstrução de um modelo de educação 

que desconsidera as particularidades de cada individuo. A partir dela foi possível 
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perceber quais as dificuldades apresentadas por pessoas cegas durante a identificação e 

localização dos elementos químicos na tabela confeccionada, de modo que mais pessoas 

portadoras de algum grau de deficiência visual possam fazer uso da mesma, de forma 

rápida e eficiente. 

A partir da avaliação do recurso pedagógico, por uma servidora cega, 

percebeu-se que a escolha das cores é importante para facilitar a percepção dos 

alunos com baixa visão e a distância entre os pontos do relevo da escrita em 

Braille, que neste caso foi feito utilizando miçangas, é importante para a 

sensibilidade e percepção do conteúdo ali contido. 

Para os professores de alunos com deficiência visual, este recurso pode 

dar uma dinâmica para acompanhamento das aulas e aproximação com os 

alunos videntes, pois auxilia na compreensão deste aluno cego sobre a 

disposição dos elementos, além de se sentir contemplado no processo inclusivo 

da Escola.  

Na perspectiva de contribuir para a produção de materiais didáticos 

adaptados para inclusão, que irão auxiliar no exercício eficiente do professor no 

atendimento de alunos com cegueira ou baixa visão, além de despertar nos 

alunos dos cursos técnicos e superiores, o olhar inclusivo, que este recurso foi 

idealizado. 
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Resumo: Atualmente, o sistema de ensino brasileiro tem o compromisso de apresentar 

temas que interferem na sociedade como, por exemplo, o conhecimento científico e 

tecnológico. A clarificação deste campo do conhecimento é uma premência uma vez que 

este possui relação com todas as áreas do conhecimento. Neste sentido, este trabalho 

apresenta as perspectivas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) concernente ao 

Ensino Médio para a especificidades do conhecimento científico e tecnológico, 

discutindo a relevância deste para a criação de competências e habilidades no(a) 

aluno(a). Discute-se, ainda, a influência do conhecimento científico e tecnológico na 

formação crítica do cidadão capaz de participar do mundo moderno e as possiblidades 

de um currículo nacional atender um país que possui contextos heterogêneos.  

Palavras-chave: conhecimento científico e tecnológico; ensino médio; formação crítica; 

Base Nacional Comum Curricular; competências.  

 

Abstract: Currently, the Brazilian education system is committed to presenting themes 

that interfere in society, such as scientific and technological knowledge. The clarification 

of this field of knowledge is an urgency since it has relation with all areas of knowledge. 

In this sense, the paper presents the perspectives of the National Curricular Common 

Base (BNCC, as in portuguese) concerning High School for the specificities of scientific 

and technological knowledge, discussing the relevance of this to the creation of skills and 
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abilities in the student. It also discusses the influence of scientific and technological 

knowledge on the critical formation of the citizen capable of participating in the modern 

world and the possibilities of a national curriculum to attend a country that has 

heterogeneous contexts. 

 

Keywords: scientific and technological knowledge; high school; critical formation; 

National Common Curricular Base; competence.  

 

Introdução  

O processo de ensino e aprendizagem talvez seja o mais complexo e 

sistematizado da história da humanidade. As diversas modalidades de 

transposição do conhecimento (educação formal, educação informal e educação 

não formal) vêm fomentando inúmeras discussões quanto à construção de um 

currículo que propicie uma formação crítica. Contudo, faz-se necessário que a 

Educação Básica aborde conhecimentos considerados essenciais e que interferem 

na formação do(a) aluno(a) para que este tenha competência e habilidade para 

participar da sociedade moderna.   

Autores como Gaspar (1992, 2005); Gil et al., (2001); Ricardo; Custódio; Rezende, 

(2007); Mozena; Ostermann (2016), ressaltam os impactos que a carência do 

conhecimento científico e tecnológico podem desenvolver na vida do ser 

humano. Esses impactos interferem principalmente na formação crítica do 

cidadão, aquisição de produtos resultantes da tecnologia, construção da cultura 

e linguagem científica e na capacidade de tomar decisões e por consequência na 

sua atuação dentro da sociedade podendo ser um cidadão ativo ou passivo. A 

escola tem como desafio abstém-se de oferecer uma formação acrítica às 

descobertas do universo da ciência e da tecnologia, uma vez que este campo do 

saber detém forte influência na vida do ser humano.     

Recentemente, o Ministério da Educação (MEC) junto ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE), elaboraram uma nova proposta para a Educação Básica, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), buscando nacionalizar um modelo de 

currículo em todas as instâncias da educação (pública e privada) e promover uma 

educação alinhada com o mundo contemporâneo. As orientações presente na 

BNCC apresentam o conhecimento da ciência e sua tecnologia como referência 

dos saberes escolar, o documento salienta ainda, a indispensabilidade da 

disseminação destes conhecimentos em todos os níveis de escolarização (BRASIL, 

2017). 
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O trabalho delibera as competências e habilidades presente na BNCC, destinada 

para o Ensino Médio, a respeito do conhecimento científico e tecnológico 

apresentando a relevância deste campo do saber para que o sujeito possa 

participar do mundo globalizado.  

 

2 Breve Contexto Histórico da Elaboração da Base Nacional Comum Curricular 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) apresentou no ano de 

1996 a necessidade de um currículo centralizado que valesse para todo o 

território nacional. A LDB na lei nº. 9394 apresenta a relevância da BNCC.  
Art.26 Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 

ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, 

em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.  (BRASIL, 1996).  

A ideia de um currículo nacional foi ganhando espaço nas instituições 

governamentais responsáveis pela educação, inúmeros debates foram realizados 

com o enfoque na criação da BNCC, esses debates contribuíram para a 

solidificação desse documento. A Conferência Nacional de Educação (CONAE) 

apresentou no ano de 2010 por meio de relatório, a premência da criação de uma 

Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2010). Em 2014 o Plano Nacional de 

Educação (PNE) realizou a publicação de vinte metas, sendo que quatro metas 

davam visibilidade a BNCC e requeriam sua produção para que melhorias fossem 

alcançadas na Educação Básica (BRASIL, 2014). 

Em 2015, o MEC disponibilizou a primeira versão da BNCC. A versão tornou-se 

motivo de discursões e questionamentos a respeito dos impactos ocasionados 

por um único currículo adotado no território nacional (BRASIL, 2015). Para 

democratizar a construção da BNCC, o CNE realizou audiências públicas onde 

especialistas, docentes e a sociedade participaram oferecendo sugestões para o 

aprimoramento do documento. Analisando e atendendo as sugestões da 

sociedade, o MEC implementa modificações à primeira versão e em 2016 dispôs 

a segunda versão do documento concernente as modalidades da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental (BRASIL, 2016). 

 O Ensino Médio foi contemplado com um currículo nacional em dezembro de 

2018, sendo essa modalidade decisória na formação do cidadão houve um 

grande número de participação da sociedade civil e pesquisadores da educação. 
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A homologação pelo CNE da BNCC para o Ensino Médio ocorreu após serem 

analisadas 44 mil contribuições (BRASIL, 2019). 

 A BNCC é um documento normativo que direciona os caminhos que os currículos 

e as propostas pedagógicas, das escolas públicas e privadas em todos os níveis 

de escolarização devem seguir para o progresso da educação brasileira, (BRASIL, 

2017, p.7). O documento apresenta um planejamento orgânico do currículo e 

orientações indispensáveis no processo de ensino e aprendizagem que visam 

fomentar uma formação humana integral e democrática (BRASIL, 2017, p.7). A 

premência de uma BNCC possui dois motivos principais:  
1. Impulsionar a qualidade da educação para todos e favorecer que cada 

aluno saia da escola apto a concretizar seu projeto de vida (na 

faculdade, no trabalho etc.) e 2. Formar os cidadãos que contribuirão 

ativamente para o desenvolvimento da sociedade (BRASIL, 2019).  

Franco e Munford (2018) em pesquisas realizadas nos principais documentos 

educacionais sobre a construção da BNCC apresentam de forma sistemática o 

processo histórico, equiparam as três versões do documento e levantam 

questionamentos sobre as orientações e possíveis competências adquiridas pelos 

alunos através da implementação da BNCC. Os autores retratam o contexto 

histórico da BNCC através da construção de uma linha do tempo. A Figura 1 

apresenta de forma resumida os processos de elaboração do texto da BNCC sem 

comprometer a natureza das informações.  

Figura 1- Contexto histórico da Elaboração da BNCC 

 
Fonte: Franco e Munford (2018) 
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Esse percurso fez-se necessário para melhor compreensão dos documentos 

vigentes no sistema de educação brasileira. O MEC afirma que a elaboração do 

texto da BNCC foi democrática, uma vez que envolveu professores, especialistas 

em educação brasileiros e estrangeiros, instituições e a sociedade civil (BRASIL, 

2019). Neste contexto Mozena e Ostermann solicitam que a sociedade reflita 

sobre a construção do texto da BNCC e advertem que “participar da sua 

construção não é apenas direito, mas um dever de todos, principalmente 

daqueles que, como nós, trabalham e refletem sobre educação” (2016, p. 327). 

Discordando da declaração do MEC a respeito do texto “construído 

democraticamente”, os autores apontam pontos negativos suscitando reflexões:  

Todo o contexto da elaboração da BNCC indica que ela já foi desenhada tendo em vista 

um debate praticamente inócuo, apenas de homologação. Isso já foi notado na redação 

relâmpago desse material, já que os especialistas tiveram pouco mais de um mês para esse 

trabalho, com poucos encontros presenciais. Além dos trâmites na elaboração da BNCC, todo o 

processo de consulta pública também não demonstrou real intenção democrática (2016, p. 329).  

Os debates voltados para a ideia de implementação de uma BNCC tem levantado 

inúmeros questionamentos. As possiblidades de um currículo nacional atender 

um país que possui contextos heterogêneos têm sido a principal preocupação de 

especialistas da educação que inquirem a criação de políticas públicas 

educacionais mais efetivas para atender as necessidades da educação brasileira 

considerada complexa, fragmentada e desigual (MACEDO, 2015; MOZENA; 

OSTERMANN, 2016; FRANCO; MUNFORD, 2018).  
 

3 DESENVOLVIMENTO  

Acreditamos que a metodologia da presente pesquisa possui características 

quantitativas e qualitativas por trata-se de um conjunto de dados que “se 

complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, 

excluindo qualquer dicotomia” (MINAYO, 2001, p. 22). A pesquisa quantitativa 

permite conhecer o fenômeno numericamente o que a torna relevante para o 

nosso estudo, pois “conhecer a quantidade de um objeto significa avançar no 

conhecimento do objeto” (TRIVIÑOS, 1987, p. 66). Na pesquisa qualitativa é 

possível investigar “o mundo dos significados das ações e relações humanas” 

(MINAYO, 2001, p. 22).  

Atualmente a Base Nacional Comum Curricular é a referência para a construção 

dos currículos da educação brasileira. Entretanto, pouco se conhece desse 

documento de tamanha relevância para Educação Básica. Mozena e Ostermann 
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(2016) esclarecem que o pouco tempo oferecido para que especialistas da 

educação e a sociedade civil debatessem sobre os textos da BNCC foi um dos 

principais motivos da tímida discursão sobre um currículo nacional para a 

educação. Na contemporaneidade, compete à comunidade acadêmica e aos 

pesquisadores da educação apresentar a BNCC, seus objetivos e finalidades para 

a sociedade.  

O conhecimento científico e tecnológico, na atualidade, é concentrado em uma 

pequena parcela da sociedade, como grupos de pesquisas e comunidade 

científica. Grande parte da população é excluída deste conhecimento, cabendo a 

estes apenas a aquisição de produto resultante deste conhecimento (ELLWANGER 

et al., 2012). Para justificar o debate sobre as particularidades da BNCC para o 

conhecimento científico e tecnológico, durante o trabalho abordamos os 

pensamentos de pesquisadores como, Macedo (2015); Mozena; Ostermann 

(2016); Franco; Munford (2018), a respeito da obrigatoriedade que o currículo da 

Educação Básica tem de versar assuntos que interferem diretamente no cognitivo 

do aluno e na construção de sua autonomia crítica (RICARDO; CUSTÓDIO; 

REZENDE, 2007).   

Neste viés, julgamos conveniente nos determos na apresentação das perspectivas 

da BNCC, na modalidade de Ensino Médio, concernente ao conhecimento 

científico e tecnológico. A pesquisa foi desenvolvida por meio de busca e análise 

das palavras: científico(a); tecnológico(a) e tecnologia, nas competências 

gerais/específicas e habilidades reservadas para as áreas do conhecimento 

(Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) presente na 

BNCC. Enfatizamos que a pesquisa não se deteve no estudo de competências e 

habilidades que não apresentam essas palavras.   

Para a modalidade do Ensino Médio, a BNCC elaborou dez competências gerais, 

onde três dão visibilidades à ciência, a linguagem científica e a tecnologia. 

Considerando que um currículo nacional não pode excluir as relações existentes 

entre a Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), uma vez que a contemporaneidade 

exige do sujeito o conhecimento de conceitos científicos elementares para que 

este possa participar do mundo moderno (RICARDO; CUSTÓDIO; REZENDE, 

2007). O documento salienta que competência são conhecimentos e atitudes que 

o aluno deverá apresentar ao finalizar a Educação Básica, cabendo à escola 

mobilizá-los (BRASIL, 2017). 
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O uso da linguagem científica sobressai como competência essencial para que o 

aluno possa “se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo” (BRASIL, 2017, p. 9). Franco e Munford ressaltam a 

importância de uma linguagem própria da ciência no currículo, uma vez que a 

linguagem peculiar dos cientistas é o principal ponto de partida para o 

entendimento dos conceitos e do trabalho científico e enfatizam que a 

linguagens ajuda o aluno a “compreender os processos sociais que definem como 

o conhecimento científico é comunicado, representado e discutido” (2018, p. 164).  

Ao concluir a última etapa da Educação Básica é importante que o aluno adquira 

a habilidade de interpretar textos de divulgação científica para tencionar “debates 

em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural” 

(BRASIL, 2017, p. 545). Isso implica na obrigatoriedade que a escola tem de 

fomentar condições para que o aluno possa “explorar os diferentes modos de 

pensar e de falar da cultura científica, situando-a como uma das formas de 

organização do conhecimento produzido em diferentes contextos históricos e 

sociais, possibilitando-lhes apropriar-se dessas linguagens específicas” (BRASIL, 

2017, p. 537).   

A BNCC reserva para cada área do conhecimento competências específicas que 

estão condicionadas a criação de habilidades que devem ser desenvolvidas no 

jovem educando. Na modalidade de Ensino Médio a área do conhecimento 

Linguagens e suas Tecnologias, possui o enfoque na autonomia do educando e 

no exercício de diferentes linguagens. Considerando às perspectivas propostas 

pela BNCC para o conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias, ressaltamos 

o dever da escola de oferecer ao aluno condições para o reconhecimento das 

diferentes linguagens naturais das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) que vão além da escrita como, os textos organizados de 

forma híbrida, multiletramentos, novos letramentos e os que apresentam 

sistemas de signos.  

Na perspectiva da BNCC, a utilização das diferentes linguagens naturais das TDIC 

na escola “não só possibilita maior apropriação técnica e crítica desses recursos, 

como também é determinante para uma aprendizagem significativa e autônoma 

pelos estudantes” (BRASIL, 2017, p. 478).  

A BNCC destina sete competências específicas para a área do conhecimento de 

Linguagens e suas Tecnologias, relacionadas a vinte e duas habilidades. Ao 

analisarmos as competências evidenciamos uma ausência dos termos “científico”, 
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“tecnológico” e “tecnologia”, ou seja, nenhuma das sete competências destinada 

para o conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias contempla nossa 

pesquisa.  A competência de número sete é a que mais se aproxima do mundo 

tecnológico ao tratar da linguagem digital. A BNCC propõe para a transposição 

do conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias o desafio de: 
Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as 

dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir 

as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e 

coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, 

trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2017, p. 482). 

Para a área de Matemática e suas Tecnologias, o documento evidência a utilização 

deste saber para além da simples resolução de exercícios, faz-se necessário que 

o aluno se aproprie deste conhecimento para adquirir a capacidade de formular 

problemas, identificar e apresentar dados matemáticos e desenvolver a 

interdisciplinaridade entre a matemática e outras áreas como, por exemplo, a área 

do conhecimento digital e computacional (BRASIL, 2017).  

No campo do saber da Matemática e suas Tecnologias, o documento designa 

quarenta e cinco habilidades corresponde a cinco competências específicas, a 

BNCC acentua que “competência específica contribui não apenas para a formação 

de cidadãos críticos e reflexivos, mas também para formação científica geral dos 

estudantes” (BRASIL, 2017, p. 524). Alinhando aos objetivos da nossa pesquisa, 

observamos três competências com enfoque no conhecimento científico e 

tecnológico.  

Nesse viés, compete à escola através da transposição do saber matemático e de 

sua tecnologia, oportunizar a criação de habilidades no aluno como, saber 

interpretar as unidades de medida aplicadas a diferentes grandezas “inclusive de 

novas unidades, como as de armazenamento de dados e de distâncias 

astronômicas e microscópicas, ligadas aos avanços tecnológicos, amplamente 

divulgadas na sociedade” (BRASIL, 2017, p. 525). Em relação a esta habilidade, a 

BNCC reconhece a atuação do conhecimento científico e tecnológico na 

sociedade contemporânea e revela a premência que a Educação Básica tem em 

preparar o jovem educando para os desafios impostos pelos avanços da ciência 

e da tecnologia no mundo moderno.  

Na perspectiva para o campo do conhecimento das Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, o documento atribui três competências específicas na qual estão 

prevista o desenvolvimento de vinte três habilidades. A BNCC propõe ao aluno 

que se aproprie do conhecimento científico considerando os princípios da ética 
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para a formação cidadã, ampliem suas perspectivas e reflexões a respeito da 

tecnologia desenvolvida no presente e no futuro (BRASIL, 2017).  

Entendemos que, o que diferencia um cidadão crítico de um cidadão acrítico é a 

capacidade que este desenvolveu de questiona, analisar e construir concepções 

sobre temas que interferem em sua vida. Visando ofertar uma formação crítica, o 

Ensino Médio tem o compromisso de produzir no aluno a competência de:  
Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento 

científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando 

procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para 

propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou 

globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, 

em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC) (BRASIL, 2017, p. 539). 

Para a última etapa da Educação Básica, é proposto que o aluno adquira aptidão 

de contextualizar as descobertas da tecnologia com assuntos socioambientais, 

políticos e econômicos. E levantar reflexões a respeito de situações do cotidiano 

como, racionamento de energia, meio de prevenir a liberação de agentes 

poluentes na atmosfera, camada de ozônio e o efeito estufa (BRASIL, 2017). 

Considerando esses pressupostos, antes de produzir equipamentos ou adquirir 

produtos originados dos avanços tecnológicos, o aluno dever ter a habilidade de 

avaliar as tecnologias envolvidas nos processos de fabricação desses produtos e 

os cuidados concernentes à utilização destes, atentando para a “composição, 

toxicidade e reatividade, como também o nível de exposição a eles” (BRASIL, 

2017, p. 541). Além dessas competências, a Educação Básica deve desenvolver no 

aluno aptidão para propor “soluções individuais e/ou coletivas para o uso 

adequado desses materiais e produtos” (BRASIL, 2017, p. 541).  

No Ensino Médio, o conhecimento de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, tem 

como desafio, estabelecer o diálogo entre o jovem educando com as novas 

tecnologias. A BNCC propõe que este campo do saber realize a transposição de 

conteúdos que levem o aluno a know-how (saber como) avaliar as novas 

tecnologias, uma vez que:  
As tecnologias digitais apresentam apelos consumistas e simbólicos 

capazes de alterar suas formas de leitura de mundo, práticas de 

convívio, comunicação, participação política e produção de 

conhecimento, interferindo efetivamente no conjunto das relações 

sociais (BRASIL, 2017, p. 549).   

Nessa perspectiva, o campo do conhecimento das Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas concentra-se em seis competências e trinta e uma habilidades. É 
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imprescindível que a Ciências Humanas e Sociais enuncie procedimentos 

epistemológicos e científicos para que o aluno possa apreciar com criticidade os 

processos “políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 

local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos” (BRASIL, 2017, p. 558).   

Após análise das competências e habilidades que tratam do saber científico e sua 

tecnologia constatamos uma forte presença de termos como “utilizar”, 

“investigar”, “articular”, “interpretar”, “planejar”, “analisar”. Entretanto, o 

significado da aprendizagem deste campo do saber apareceu de maneira tímida.  

Para melhor compreensão do fenômeno estudado, construímos o Quadro 1 

oferecendo uma visão geral da nossa pesquisa. No quadro, o propósito do estudo 

de apresentar as competências e habilidades presente na BNCC reservadas para 

o conhecimento científico e tecnológico é indicado no campo “Tópicos 

estudados”.  
QUADRO 1: Competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular 

 

Área do conhecimento 

Competências específicas Habilidades 

Tópicos 

presentes 

Tópicos 

estudados  

Tópicos 

presentes 

Tópicos 

estudados 

Linguagens e suas 

Tecnologias 
7 0 27 2 

Matemática e suas 

Tecnologias 
5 3 45 10 

Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias 
3 2 23 10 

Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas 
6 1 31 7 

Total 21 6 126 29 

Fonte: os autores (2019) 

Tendo em vista as enunciações precedentes e os resultados apresentados após 

análise do documento, concordamos com o pensamento de Mozena e 

Ostermann (2016) ao enfatizarem que os conteúdos presentes na BNCC possuem 

enfoque no desenvolvimento de competências e habilidades. Acreditamos, ainda, 

que o principal objetivo da BNCC seja expor quais conhecimentos devem ser 

ensinados, metodologias para a transposição de conteúdos e o modelo de ser 

humano que a escola deve oferecer para sociedade (MACEDO, 2015; MOZENA; 

OSTERMANN, 2016).  

Considerações  
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A significação da educação vai muito além da necessidade de um currículo 

nacional, é preciso o desenvolvimento de políticas públicas educacionais mais 

eficientes que fortaleçam uma educação para todos que ultrapasse as 

desigualdades sociais (MOZENA; OSTERMANN, 2016; FRANCO; MUNFORD, 

2018). Acreditamos que uma abordagem mais profunda de temas que interferem 

na sociedade é de fundamental relevância para legitimar o ensino científico e 

tecnológico, uma abordagem de maneira superficial não caracteriza a 

aprendizagem e tão pouco substancia mudanças no cognitivo do indivíduo.  

Para Mozena; Ostermann, (2016), Franco; Munford, (2018) a ausência do 

conhecimento de Física do século XX e XXI no campo disciplina da BNCC, 

contribui para a formação acrítica do sujeito, haja vista ser este campo do saber 

um dos berços do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico na 

contemporaneidade. Os autores aclamam a necessidade de constantes pesquisas 

a respeito do saber científico e tecnológico no currículo nacional, por considerar 

essa uma possibilidade de anunciar à sociedade os impactos ocasionados na 

formação do sujeito por meio da ausência ou presença destes conhecimentos.  

Entendemos que a transposição de assuntos essenciais pode fomentar maior 

participação do sujeito na sociedade, melhor qualidade de vida, o consumo 

consciente de produtos originados do desenvolvimento tecnológico, preservação 

do meio ambiente, entre outras habilidades. Neste viés, esperamos que a 

apresentação do estudo renasça inquietações sobre o significado da formação 

científica no ser humano.  
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RESUMO: Entender o que é o letramento digital no processo educativo contribui para 

que a escola seja capaz de auxiliar na formação de alunos produtores de conhecimento 

e não somente consumidores de conhecimento, uma vez que, diante dos avanços 

tecnológicos, de um mundo globalizado e sua sociedade líquida, as transformações nas 

formas de comunicações acontecem quase que instantaneamente, fazendo com que 

novas demandas de comunicação e de relações de poder se manifestem por meio da 

linguagem. Diante desse cenário, este artigo propõe uma reflexão acerca da relação entre 

os impactos do letramento digital frente ao processo ensino-aprendizagem assumido 

pelas instituições escolares. Como categorias teóricas tem-se letramento, letramento 

digital e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), ancorando-se em 

trabalhos de estudiosos como Kleiman e Assis (2016), Rojo (2013), Soares (2003), Street 

(1983, 2014 [1995]), Tfouni (2006a e 2006b), Xavier (2007), entre outros, neste trabalho 

qualitativo de natureza exploratória cujo procedimento metodológico está baseado em 

aporte bibliográfico, tendo como suporte aplicação de questionários semiestruturados a 

professores. Para alcance do objetivo postulado, faz-se uma recapitulação dos conceitos 

que envolvem letramento e letramento digital, não perdendo de vista a relação de 

dependência deste último com as TDICs e com o uso das semioses na linguagem 

multimodal. O resultado obtido com a análise dos dados indica que o letramento digital 

impacta decisivamente no processo de aprendizagem. 
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ABSTRACT: Understanding what digital literacy is in the educational process 

contributes to making the school able to assist in the formation of knowledge producing 

students, other than just consumers of knowledge, due to not only technological 

advances, but also a globalized world and its liquid society, the transformations in the 

forms of communications tend to happen rather instantly, bringing about new 

communicative and power relations demands which are manifest by means of language. 

Based on this understanding, this article proposes a reflection on the relationship 

between the impacts of digital literacy in the teaching-learning process assumed by 

schools. Considering literacy, digital literacy and Digital Information and Communication 

Technologies (DICTs) as theoretical categories and anchored on the works of scholars 

such as Kleiman and Assis (2016), Rojo (2013), Soares (2003), Street (1983, 2014 [1995]), 

Tfouni (2006a and 2006b), Xavier (2007), among others, this exploratory qualitative 

investigation follows methodological procedures based on bibliographic contribution, 

including the application of semistructured questionnaires to teachers. In order to reach 

the postulated objective, a recapitulation of the concepts involving digital literacy is 

provided, not losing sight of the latter's dependence on DICTs and the use of semioses 

in the multimodal language. The result obtained with the data analysis ndicates that 

digital literacy impacts decisively in the learning process. 

 

Keywords: Literacy. Digital literacy. Digital Information and Communication Technologies. 

Teaching-learning process. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Iniciamos esclarecendo que a escrita deste artigo é resultado de ampliação 

que fizemos de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, iniciada em 

2018 sob o título Letramento digital e suas implicações no processo ensino-

aprendizagem. A pesquisa inicial nos instigou a verificar, na prática diária dos 

professores de instituições públicas e privadas da cidade de São Luís - MA, a 

utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) no 

cotidiano escolar dos alunos, originando-se, então, a pesquisa ora registrada 

neste artigo. 

Na sociedade em que vivemos, estamos cercados da tecnologia e dos 

meios de comunicação que se tornam indispensáveis no cotidiano e no processo 
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educativo. É necessário, portanto, compreender essa realidade para viabilizar a 

contribuição da mídia e das TDICs para o processo pedagógico, uma vez que são, 

tanto na educação formal quanto na informal, fontes ou ferramentas de novos 

conteúdos. 

Nesse contexto, como situar a prática pedagógica no processo ensino-

aprendizagem? Quais competências precisam ser desenvolvidas em seus dois 

principais agentes: professor e aluno?  Na era digital, conforme destaca Rojo 

(2013), a escola e, por consequência, seus professores, precisam estar preparados 

para orientar os alunos a se posicionarem reflexiva e criticamente em uma 

sociedade cada dia mais tecnologizada: 

É preciso que a instituição escolar prepare a população para um 

funcionamento da sociedade cada vez mais digital e também 

para buscar no ciberespaço um lugar para se encontrar, de 

maneira crítica, com diferenças e identidades múltiplas. (ROJO 

org, 2013, p.7). 

 

A educação não deve ser pensada somente no âmbito dos muros 

escolares, mas de forma ampla, pois, há muito essa instituição deixou de ser o 

único lugar que constrói conhecimento. Na contemporaneidade, o que existe é 

uma pluralidade de saberes circulando em diversos canais midiáticos, aos quais 

toda população, em especial os jovens e adolescentes, têm fácil acesso. Tal fato 

tornou-se um grande desafio à escola, conforme ressalta Martin-Barbero (2011, 

apud TOMASI, 2016, p.17) “a diversificação e difusão do saber, fora da escola, é 

um dos desafios mais fortes que o mundo da comunicação apresenta ao sistema 

educacional.” 

Assim, é que um novo e moderno olhar deve ser lançado à função 

principal da escola: letrar educando para a vida em sociedade e para a vida 

profissional. De forma que é preciso compreender que o letramento assume, na 

atualidade, novos moldes de materialização, ou seja, não se dá apenas no modo 

antigo “com papel e caneta”, mas, sobretudo, nos modos de multiletramentos, 

com a presença comum de semioses, hipertextos e hipermídias. Essa realidade 

exige que a prática pedagógica do professor se atualize, de forma a acompanhar 

toda a dinamicidade da aprendizagem que se dá no mundo tecnologizado, em 

que as TDICs se tornam canais fundamentais de processamento de aprendizado, 

visto que estamos vivendo a era das linguagens líquidas, marcadas por sua fluidez 

e mobilidade 
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Se os textos da contemporaneidade mudaram, as 

competências/capacidades de práticas de letramento atuais não 

podem ser as mesmas [...] o que salienta a relevância de 

compreender os textos da hipermídia. (ROJO org, 2013, p. 8) 

 

Falar de letramento é algo complexo, por isso não temos a pretensão, 

neste trabalho, de dar fim às variadas discussões que envolvem o assunto, mas 

tão somente fazer emergir ao cenário acadêmico algumas questões que precisam 

ser dialogadas em um processo que é continuamente crítico-reflexivo: o de 

ensino-aprendizagem. 

Entendemos que o letramento deve ser abordado na Escola e estar 

presente na prática pedagógica dos docentes e ancorado no conceito de 

multiletramento, de tal modo que, ao final, seja possível analisarmos se o 

letramento digital, como uma prática de uso social, histórico e cultural da escrita, 

situado em contexto social específico – a instituição escolar – está sendo aplicado 

de forma a contribuir para a inovação das práticas pedagógicas baseadas nas 

mudanças tecnológicas que ganham cada vez mais espaço e força na sociedade. 

Longe de esgotarmos as possibilidades de entendimento sobre o assunto, 

reiteramos que este trabalho, de caráter exploratório, enseja o esclarecimento de 

pontos importantes que atualmente perpassam a sociedade assumidamente 

letrada e seu sistema educacional. 

Assim, este artigo foi estruturado da seguinte maneira: na primeira 

parte, discorremos sucintamente acerca dos conceitos de letramento e 

multiletramentos; na segunda, discutimos, mais detidamente, a respeito de 

letramento digital, hipertexto e tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDICs); na terceira, trazemos a análise de dados recolhidos da aplicação de 

questionários semiestruturados respondidos por professores das redes, privada 

e pública, de ensino e resultados alcançados. 

 

2 LETRAMENTO, MULTILETRAMENTOS E LETRAMENTO DIGITAL: BREVE 

ABORDAGEM 

Para dar conta do assunto discutido nesta seção, bem como daquele 

apresentado na seção três, lançamos mãos da abordagem feita por Costa e 

Carneiro (2018) em sua integralidade, ainda que com algumas remodelagens e 

adequações, uma vez que o presente trabalho, como já exposto, daí se originou, 

reiterando, portanto, parte da fundamentação teórica apresentada naquela 
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ocasião, com destaque especial para letramento, eventos e práticas letradas, 

multiletramentos e letramento digital. 

Letramento é um conceito que está em voga no território brasileiro 

desde a década de 1980 e, ainda sim, não apresenta uma uniformidade em 

relação a sua definição. Em presumida tentativa de esclarecimento sobre esta 

definição, lançamos mão, nesse momento, do entendimento de Street (2014; 

1983), um dos primeiros estudiosos da questão. Para esse autor, letramento é um 

processo de caráter sociocultural, no qual as práticas de uso da escrita são sociais 

plurais e heterogêneas, além de vinculadas às estruturas de poder de uma dada 

sociedade. Acreditamos, dessa maneira, que o foco deve estar em como os 

indivíduos constroem significados, aos usos que dão à escrita, à leitura ou, ainda, 

à oralidade. 

William Teale (1982 apud TFOUNI, 2006), ao tratar de alfabetização, 

traz-nos uma definição para letramento, afirmando, ainda que implicitamente, 

que 
 

[...] a prática da alfabetização não é meramente a habilidade 

abstrata para produzir, decodificar e compreender a escrita: pelo 

contrário, quando as crianças são alfabetizadas, elas usam a 

leitura e a escrita para a execução das práticas que constituem 

sua cultura. (TEALE, 1982, p. 559 apud TFOUNI, 2006a, p. 15). 

 

O conceito de letramento e o de alfabetização sempre estiveram lado 

a lado, por essa razão esse pensamento de Teale (1982 apud TFOUNI, 2006a) é 

quase sempre relegado por outros estudiosos do assunto. Por isso, cabe-nos 

reforçar que, enquanto a alfabetização tem como foco o nível individual, o 

letramento volta-se para o social, ou seja, para quando o indivíduo utiliza suas 

habilidades de leitura e escrita (e mesmo da oralidade, como já mencionado 

anteriormente) para efetivar práticas exigidas pela cultura letrada da qual faz 

parte. 

Para Tfouni (2006a; 2006b), letramento focaliza os aspectos sócio-

históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade, portanto não 

se restringe somente àquelas pessoas que adquiriram a escrita. Para a autora, há 

uma relação proximal entre alfabetização e letramento, isto é, quanto maior o 

grau de alfabetização do sujeito, maior será seu letramento (ou seja, mais letrado 

será); por outro lado, quanto menor o grau de alfabetização, tanto menor será o 

domínio do uso da escrita – denominado pela autora de “práticas rudimentares 
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de escrita”– logo, menor será seu grau de letramento (ou seja, menos letrado 

será). Sob esse enfoque, letramento é compreendido como um continuum entre 

a escrita e a escolarização, determinado pelas relações de força de cunho social, 

colocando o sujeito em posições que determinam um discurso mais ou menos 

letrado. Esse ponto de visto é também compartilhado por Soares (2003), ao 

declarar que um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo 

letrado 
 

[...] Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, já o 

indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, 

é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa 

socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e escrita, 

responde adequadamente às demandas sociais de leitura e 

escrita. (SOARES, 2003, p.40). 

 

Ratificando esse entendimento, Marcuschi (2008) afirma que 

letramento refere-se ao uso da escrita na sociedade e vai desde uma apropriação 

mínima da escrita, tal como o indivíduo que é analfabeto, mas sabe o valor do 

dinheiro, até aquele que lê o jornal e escreve cartas ou desenvolve tratados de 

Filosofia e Matemática, por exemplo. Nesse sentido, Soares (2003), em vez de 

falar em graus de letramento, traz à discussão as noções de “versão fraca” e 

“versão forte” de letramento, 
 

[...] os conceitos de letramento que enfatizam sua dimensão 

social fundamentam-se ou em seu valor pragmático, isto é, na 

necessidade de letramento para efetivo funcionamento da 

sociedade (a versão “fraca”), ou em seu poder “revolucionário”, 

ou seja, em seu potencial para transformar relações e práticas 

sociais injustas (a versão “forte”). Apesar dessa diferença 

essencial, tanto a versão “fraca” quanto a versão “forte” 

evidenciam a relatividade do conceito de letramento: porque as 

atividades que envolvem a língua escrita dependem da natureza 

e estrutura da sociedade e dependem do projeto que cada grupo 

político pretende implementar, elas variam no tempo e no 

espaço. (SOARES, 2003, p.78). 

 

Pautando-se nessas perspectivas, Soares (2003) adota, e assim 

também o fazemos neste trabalho, como imprescindível na construção do 

conceito até aqui discutido, o princípio de letramento como o resultado da ação 



 
 

 
1154 

de ensinar ou de aprender a ler e escrever, ou seja, o estado ou a condição que 

adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 

apropriado da escrita. Assim, torna-se mais evidente que condição ou estado de 

apropriação da escrita independe do canal e/ou do suporte que o indivíduo se 

utiliza para materializar o uso social da escrita: físico, digital, tecnológico, 

imprenso, auditivo ou de qualquer outro tipo. O fundamental é as pessoas se 

apropriarem plenamente das práticas sociais de leitura e escrita imersas e 

oriundas da sociedade em que vivem. 

Concluindo, corroboramos o pensamento de Kleiman e Assis (2016), 

que tomam letramento, em sua atual abordagem, como um movimento da 

chamada virada social, período em que as pesquisas mudam seu foco em relação 

à língua escrita, antes centrada nas habilidades do indivíduo em codificar e 

decodificar o alfabeto, e agora voltada para uma concepção que privilegia a 

interação e prática social do uso da escrita. 

Por fim, reforçamos que, em nosso trabalho, optamos pela definição 

de letramento defendida por Tfouni (2006a), pois quando procuramos entender 

o produto humano por excelência, a escrita e seus decorrentes necessários– a 

alfabetização e o letramento– não podemos ignorar a tensão constante entre 

poder, dominação, participação e resistência, sob pena de relegarmos à exclusão 

grupos sociais menos privilegiados no domínio desse produto. Essa visão, 

inclusive, já estava em Ginzburg (1987 apud TFOUNI, 2006a, p.22) quando 

afirmou que “[...] os instrumentos linguísticos e conceituais que o letramento 

coloca à disposição dos indivíduos não são neutros, nem inocentes.” 

 

2.1 Eventos versus práticas de letramento 

Entendendo que, na contemporaneidade, os meios de letramento 

precisam se adequar aos diversos veículos em que a escrita pode ser usada, torna-

se imprescindível abordar, ainda que resumidamente, a definição de letramento 

digital, mas, antes de adentrarmos esse universo, trazermos à discussão dois dos 

principais conceitos intrinsecamente associados a letramento: eventos e práticas 

letradas. Ao diferenciarmos esses dois aspectos, corroboramos na desconstrução 

de possíveis equívocos a respeito do conceito elaborado sobre letramento. 

Por evento de letramento, Heath (1982 apud STREET, 2014, p. 18), 

afirma tratar-se de “[...] qualquer ocasião em que um trecho de escrita é essencial 

à natureza das interações dos participantes e a seus processos interpretativos 

[...]”. Podemos citar, como possíveis exemplos, a discussão de uma notícia 
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jornalística entre duas pessoas ou em grupo, anotação de mensagem (em papel, 

em rede social), enfim, atividades do dia a dia envolvendo a escrita. 

E, quanto a práticas de letramento, Street (2014, p. 18) defende tratar-

se de uma definição mais ampla, visto que “[...] se coloca num nível mais alto de 

abstração e se refere ao comportamento e às conceitualizações sociais e culturais 

que conferem sentido aos usos da leitura e/ou da escrita [...]”. De acordo com 

esse mesmo autor, as práticas de letramento envolvem não só os eventos de 

letramento, mas também os modelos populares desses eventos e as pré-

concepções ideológicas que os sustentam, sendo o foco no contexto aquilo que 

torna “reais” as práticas letradas. 

Com base nessa definição de práticas letradas desenvolvidas por 

Street (2014), Kleiman e Assis (2016) associam letramento ao conceito de “esfera 

bakhtiniana”. E é esse caminho que também adotamos para discorrermos, na 

próxima seção, sobre os termos multiletramento e letramento digital. 

 

2.2 Entendendo multiletramentos 

Na árdua tarefa de delimitação conceitual para letramento, Street 

(2014) defende que não existe letramento (no singular), mas sim, letramentos (no 

plural). De acordo com o autor, os letramentos relacionam-se diretamente com a 

etnografia e com as práticas de letramento, que, por sua vez, são diversas, razão 

pela qual considera a natureza do letramento como inteiramente social. Dessa 

forma, combate a concepção de Letramento (escrito com inicial maiúscula e no 

singular), entendendo que, dessa maneira, enfatiza-se a visão dominante de um 

letramento “único” e “neutro”.  

Todavia, essa conceitualização defendida por Street (2014) deu 

margens a interpretações diversas e, por vezes, distorcidas do conceitual social 

de que se ocupou esse estudioso. Deparamo-nos na atualidade com uma série 

de adjetivos para letramento, como letramento oral, visual, financeiro, da 

informação, da ciência, em saúde, entre outros, que, de acordo com Kleiman e 

Assis (2016) aludem à transformação do conceito de letramento em metáfora 

para “competência” ou “proficiência”, estabelecendo um caráter neutro a tais 

termos, distanciando-os do conceito básico de letramento como prática social da 

escrita. 

Considerando a natureza social do letramento, excluindo-lhe termos 

ou adjetivos que remetam à ideia de habilidade ou competência, partilhamos 



 
 

 
1156 

com Kleiman e Assis (2016) do conceito de esfera bakhtiniana na construção do 

entendimento conceitual para letramento: 

Adotar o conceito de esfera na compreensão e definição das 

práticas de letramento implica considerar de que maneira o 

tempo e o lugar históricos em que são produzidos os enunciados, 

os participantes e as relações sociais que mantêm entre si e os 

gêneros utilizados na interação se articulam na produção de 

significados no interior dessas práticas. (KLEIMAN; ASSIS, 2016, 

p. 41). 

 

Quando fazemos essa associação, torna-se mais compreensível a 

existência de vários tipos de letramento, tais como: o acadêmico, o escolar, aquele 

próprio do local de trabalho/profissional, situados social e historicamente, uma 

vez que a esfera de circulação é o elemento central na modalização desses 

conceitos, e, dessa maneira, não deixamos de perceber sua natureza social e 

também política. 

Sabendo-se do caráter múltiplo das práticas letradas e, portanto, dos 

diversos campos em que o letramento se manifesta (letramentos), chegamos ao 

conceito de multiletramento recorrendo a Rojo (2013). A autora destaca que o 

conceito traz, em si, duas compreensões presentes no prefixo multi: “[...] 

multiplicidade, a diversidade de semioses e mídias presentes na linguagem 

multimodal por meio da qual as pessoas se comunicam e a pluralidade e 

diversidade cultural dos autores/leitores [...]” (ROJO, 2013, p.14). Salientamos, 

portanto, que essas aplicações como multiplicidades de letramento são 

decorrentes das transformações no uso da linguagem e nas formas de ver e agir 

no mundo contemporâneo e tecnológico. Com base nesse entendimento, essa 

autora afirma que: 

[...] já não basta mais a leitura do texto verbal escrito – é preciso 

colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras 

modalidades de linguagem (imagem estática, imagem em 

movimentos, som, fala) que o cercam, ou intercalam ou 

impregnam. Inclusive esses textos multissemióticos extrapolam 

os limites dos ambientes digitais e invadiram hoje também os 

impressos ( jornais, revistas, livros didáticos). (ROJO, 2013, p. 14). 

 

Para melhor alcance do que nos propomos neste artigo, é necessário 

que tratemos, ainda que de maneira concisa, acerca da cultura participativa ou 

colaborativa, de modo que melhor entendamos a responsabilidade da instituição 
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escolar no desenvolvimento de um cidadão criticamente letrado no atual 

dinamismo da construção de conhecimento. Para Xavier (2007), com o letramento 

digital decorrente do intercâmbio de informações presentes no ciberespaço, os 

alunos ensinam e aprendem mutuamente, produzindo experiências que são 

compartilhadas com todos os participantes dessa grande sala de aula virtual, sem 

professor fixo ou pré-determinado: 

[...] crescimento da participação de outros interlocutores na 

“composição coletiva” e, às vezes, simultânea de textos na 

internet como ocorre com os chats (...), bem como acontece com 

as hiperficções colaborativas (...). A consequência mais visível 

dessas construções coletivas é a divisão do trabalho de autoria, 

tornando os envolvidos coautores, logo, corresponsáveis e mais 

comprometidos com o discurso ali elaborado por cada um dos 

participantes. (XAVIER, 2007, p. 139). 

Após esse compartilhamento dos conceitos de letramento e 

multiletramento, chegamos ao conceito de letramento digital, a ser exposto na 

seção seguinte. 

 

3 TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDICs), 

LETRAMENTO DIGITAL E HIPERTEXTO 

Vivemos uma realidade altamente tecnológica e conectada, em que a 

informação é transmitida quase instantaneamente, a partir de um simples clique. 

Não temos mais, como em épocas passadas, um distanciamento tão grande do 

acesso à informação entre as diversas classes sociais brasileiras. Esse cenário em 

muito foi favorecido pela disseminação do uso das tecnologias de informação e 

comunicação – TICs, modernamente denominadas de tecnologia digitais de 

informação e comunicação – TDICs. Em função do desenvolvimento industrial e 

econômico, novas formas de comunicação foram se estabelecendo, aproximando 

as pessoas cada vez mais das informações disponíveis, do conhecimento nos mais 

diversos ramos da atividade humana e, com a chegada e o desenvolvimento das 

TICs, estabeleceu-se o letramento digital que, conforme salienta Rojo (2013), não 

é resultado somente do avanço tecnológico, mas também de uma nova 

mentalidade em função dessa evolução. 

Também denominado de novos letramentos, o letramento digital é 

para Lankshear e Knobel (2007apud ROJO, 2013, p. 42) “[...] aquele(s) que 

apresenta(m) interações produtivas entre dois elementos: novas possibilidades 

técnicas e nova ethos”. Por novas possibilidades técnicas, entendamos a 
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hibridização da linguagem, a multissemiose, o hipertexto; por nova ethos, um 

novo conjunto de valores para lidar com os discursos decorrentes desse tipo de 

letramento. Rojo (2013) afirma que o “[...] hipertexto permite que saltemos de um 

texto a outro e de um ponto de saída a múltiplos portos de ancoragem, por meio 

da inserção de linguagens permitidas em ambiente digital [...]” (ROJO, 2013, p. 

21). Assim, a partir do hipertexto, as TIDCs colocam o leitor/autor frente às 

semioses/multissemioses, impondo-lhe uma nova forma de lidar com a 

linguagem, principalmente com o código escrito, pois induzem o indivíduo a 

construir significações diversificadas ou ressignificações, explorando diferentes 

modalidades da linguagem (imagem estática, imagem em movimento, som, 

escrita, fala etc.). 

Dessa forma, Xavier (2007), mais uma vez, esclarece que letramento 

digital 

(...) implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das 

formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado 

digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever 

os códigos e sinais verbais e não verbais, como imagens e 

desenhos, se compararmos às formas de leitura e escrita feitas 

no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos 

digitais é a tela, também digital. (XAVIER, 2007, p. 134). 

Ao analisar a relação entre a prática pedagógica que precisa ser 

adotada nas instituições de ensino e o letramento digital, entendido 

simplesmente como modalidade multissemiótica, Lemke (1998a apud ROJO, 

2013) ressalta que: 

O que realmente precisamos ensinar, e entender antes de poder 

ensinar, é que como diferentes letramentos, diversas tradições 

culturais combinam essas diferentes modalidades semióticas 

para produzir significados que são mais do que a somatória do 

que cada uma delas pode significar em separado. (LEMKE1998a 

apud ROJO, 2013, p. 22) 

 

 

4 METODOLOGIA E OBTENÇÃO DE DADOS 

Retomando a proposta inicial citada na introdução deste artigo, qual 

seja, verificar na prática diária dos professores de instituições públicas e privadas 

da cidade de São Luís - MA a utilização das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDICs) no cotidiano escolar dos alunos, selecionamos seis 

informantes, todos professores, vinculados à rede de ensino, pública e privada.  
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Ressaltamos que a pesquisa é do tipo qualitativa exploratória, de modo que, para 

alcance do objetivo proposto, solicitamos aos professores que respondessem a 

questionário semiestruturado, composto de sete perguntas abertas relacionadas 

ao uso das tecnologias digitais e midiáticas no contexto de sala de aula. 

Entre os recursos tecnológicos e midiáticos citados pelos professores 

estiveram: lousa digital, ipad ou tablet, microcomputador e internet. A internet é 

disposta, aqui, como recurso tecnológico, já que, na ausência de plataformas 

próprias de ensino, o acesso direto à rede mundial de computadores é o recurso 

adotado para a conexão com as hipermídias. 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 

Responderam ao questionário seis professores, quatro da rede privada 

de ensino e dois, da rede pública. 

Identificamos, entre as respostas, certa confusão para entendimento 

sobre o que são recursos tecnológicos e midiáticos, pois, quando questionado 

sobre “Quais recursos tecnológicos e midiáticos sua escola disponibiliza para o 

ensino de sua disciplina?”, um dos professores respondeu: “Sim uso, o datashow”. 

O estranhamento quanto a essa resposta reside no fato de que, mesmo tratando-

se de recurso tecnológico, este não permite o intercâmbio direto com o 

ciberespaço ou com as mídias sociais na interação do aluno com a informação 

recebida. Caracterizamos, assim, esse professor como não usuário de recursos 

midiáticos no ciberespaço. Esse professor atua no sistema público que, como 

veremos ao final dessa análise, é onde encontramos a maior lacuna da presença 

do letramento digital no processo de aprendizagem dos alunos. 

Verificamos, pelos dados obtidos com a aplicação do questionário, 

que, embora esteja na rede particular de ensino a maior utilização das 

hipermídias, os professores necessitam de capacitação para a apropriação dessa 

realidade tecnológica antes de inseri-la em sua ação docente. Essa situação revela 

que, mesmo a tecnologia estando inserida no dia a dia da maior parte dos 

brasileiros, é necessária a sua adequação ao uso escolar e pedagógico, em outras 

palavras, é essencial a capacitação docente para o seu uso apropriado, conforme 

registra um dos participantes:  

“No começo, senti um pouco de dificuldade. Acredito que pelo fato de ser 

algo novo, porém com a prática e a utilização no dia a dia, criei o hábito 

de sempre levá-los comigo para a sala de aula”. (participante 2) 
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A compreensão de que os recursos tecnológicos e midiáticos facilitam 

o processo ensino-aprendizagem é realidade praticamente unânime entre os 

quatro representantes da rede particular de ensino, conforme podemos perceber 

nos excertos a, b e c transcritos a seguir: 

a) “Facilitam muito a vida do professor, pois permitem que levemos o aluno a 

outras realidades, num intercâmbio e interdisciplinaridade entre 

conhecimentos, permitindo também melhor discussão de ideias. Tudo fica 

mais dinâmico e flexível”. (participante 2) 

b) “A utilização desses recursos facilita bastante, uma vez que ajudam a visualizar 

melhor determinados conteúdos, seja (sic) reações, seja (sic) mecanismos que 

não é possível (sic) utilizando só a imaginação. Uso muito como uma forma 

de correlacionar com o cotidiano em que os alunos vivem, utilizando vídeos, 

documentários.” (participante 3) 

c) “Claro que ajudam. Basta que sejam utilizados de forma inteligente e criativa 

pelos professores. Vivemos em uma era tecnológica e nossos jovens estão 

começando a utilizar os recursos tecnológicos cada vez mais cedo. Dessa 

forma, só resta aos professores se manterem atualizados e criativos.” 

(participante 4) 

 

Ainda sim, percebemos na opinião dada pelo quarto participante da rede 

privada certa preocupação quanto à utilização desses recursos em sala de aula: 

d) “É fato que em muitos conteúdos, esses recursos auxiliam e facilitam o 

processo ensino-aprendizagem. No entanto, nem sempre é possível ao 

professor conter o mau uso pelos alunos. Há momentos que o professor 

precisa parar completamente a aula para chamar a atenção de aluno que está 

manuseando inadvertidamente ambientes da internet”. (participante 6) 

 

Por fim, de acordo com os dados analisados, constatamos que está na rede 

pública (municipal) de ensino de nossa cidade, São Luís – MA, a maior 

vulnerabilidade no uso das TDICs como recurso para melhoria ou adequação da 

prática pedagógica, conforme é possível depreender da fala de um dos 

participantes deste setor de ensino: 

e) “Não (usamos esses recursos na escola). Já usamos computadores, mas sem 

conexão com a internet. Atualmente, estão fora de uso por falta de 

manutenção”. (participante 5) 

 

Podemos ratificar essa constatação na relutância ao uso das TDICs no 

ambiente escolar em outro excerto de fala do mesmo participante: 
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f) “Não temos conexão com internet, e os celulares dos alunos são recolhidos 

assim que entram em aula e são devolvidos apenas ao final das aulas”. 

(participante 5) 

 

Essa situação é presente também na escola onde trabalha o participante 1, 

também membro da rede pública municipal de ensino, que parece complementar 

a fala acima do participante 5, demonstrando a atitude contrária da gestão da 

escola quanto ao uso da tecnologia no ambiente de aprendizagem: 

g) “Eles não têm maturidade para usar esse recurso somente para as situações 

de aula. Quando era permitida a permanência de celulares com eles nas aulas, 

era comum chamar atenção pelo uso indevido para outros fins que não o 

assunto trabalhado na disciplina. Então, por questão da manutenção da 

organização e disciplina, foi extinguindo o uso de equipamentos digitais em 

sala de aula pelos alunos”. (participante 1) 

 

Diante do exposto, embora saibamos que é a instituição escolar aquela 

que deve promover a consolidação da cultura da escrita em uma sociedade 

letrada, percebemos, pelos dados demonstrados, que nem sempre a escola 

consegue estimular seu corpo docente a desenvolver práticas pedagógicas 

atuais, propícias à formação de alunos independentes e autônomos na 

construção do conhecimento, e, principalmente, apoiadas nas tecnologias digitais 

e midiáticas que permeiam a vida social desses alunos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Tendo por base os dados analisados, acreditamos que é indiscutível a 

necessidade de mudança no fazer pedagógico institucional e docente em nossas 

escolas, em especial naquelas de nosso município, visto que não podemos mais 

pautar a prática pedagógica em moldes ultrapassados, que ainda se baseiam em 

metodologias de décadas atrás. A materialização da escrita com o advento da 

industrialização e da tecnologização ganhou diferentes formas, indo da escrita 

no suporte de papel às hipermídias, em que a escrita mistura-se a diversos outros 

suportes como a imagem, o som, links (redirecionamento de páginas digitais), 

caracterizando uma exposição ao texto de forma não linear, isto é, o usuário 

acessa o texto, a escrita através de unidades de informações que podem aparecer 

em diferentes modalidades (imagens, áudio, vídeo e sons de várias espécies). Esse 

fato, deve despertar, nos gestores escolares e professores, a necessidade de 
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atualização de suas práticas, de modo a proporcionar ao alunado o 

desenvolvimento de sua capacidade crítico-reflexivo mediante à sociedade em 

que vive e ao seu próprio processo de aquisição de conhecimento. A escola, em 

especial a pública, precisa assumir seu papel de promotora do letramento em 

suas diversas e atuais formas, desfazendo-se de práticas de ensino arcaicas e 

pouco envolventes e revestindo-se de atitudes renovadas, possibilitando ao seu 

corpo discente não só o amplo contato, mas também o frequente uso de práticas 

sociais que lhe são peculiares - mesmo que essas sejam provenientes de 

contextos que ultrapassem os muros que a demarcam geograficamente - e 

contribuindo para uma processo de aprendizagem mais eficiente e em acordo 

com a realidade atual. 

 

REFERÊNCIAS 

 

COSTA, Jaciara Carvalho; CARNEIRO, Monica Fontenelle.Letramento digital e 

suas implicações no processo ensino-aprendizagem. TICs&EaD em Foco. São 

Luís, MA, v.4, n. especial, nov. 2018, 68-82pp. 

KLEIMAN, Angela; ASSIS, Juliana. Alves. (Org.). Significados e ressifignificações 

do letramento: desdobramentos de uma perspectiva sociocultural sobre a 

escrita. 1.ed. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2016. (Coleção Letramento, 

educação e sociedade). 

MARCUSCHI, L. A. Oralidade e letramento. In:________.Da fala para a 

escrita:atividades de retextualização. 9.ed.São Paulo: Cortez, 2008. 

ROJO, Roxane. (Org.). Escola conectada: os multiletramentos e as TICs. 1.ed. 

São Paulo: Parábola, 2013. 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2.ed., 6.reimpr. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2003. 

STREET, Brian. Literacy in theory and practice.Cambridge: Cambridge 

University Press, 1984. 

______. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no 

desenvolvimento na etnografia e na educação. Tradução de Marcos Bagno. 1.ed. 

São Paulo: Parábola, 2014 [1985]. 

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. São Paulo: Cortez, 2006a. 

(Coleção Questões de Nossa Época). 

______. Adultos não-alfabetizados em uma sociedade letrada. ed. rev. São 

Paulo: Cortez, 2006b. 



 
 

 
1163 

TOMASI, Ana Paula. TDICs e Educação: Um estudo sobre os usos das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação no ensino público municipal de Caxambu 

do Sul. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (Especialização, Programa de Pós-

Graduação em Educação na Cultura Digital). Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis,SC, 2016, 48p. 

 

XAVIER, Antonio Carlos Letramento digital e ensino. In: SANTOS, Carmi Ferraz; 

MENDONÇA, Márcia. Alfabetização e letramento: conceitos e relações. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007.p. 134-148. 

  



 
 

 
1164 

TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA UM ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

                                                                            Marla de Fátima de Souza222 

 

RESUMO: Aborda a utilização das Tecnologias Assistivas no processo de ensino 

e aprendizagem para alunos com deficiência nas series iniciais. Analisa o perfil da 

escola na perspectiva da educação inclusiva. Discute os desafios das ferramentas 

tecnológicas, articulada as novas propostas curriculares flexíveis à realidade do 

sujeito com deficiência no ambiente escolar, a fim de potencializar sua 

aprendizagem e melhorar a qualidade de vida. Analisa as principais dificuldades 

que a escola tem na promoção das tecnologias assistivas na comunidade escolar 

para os educandos com deficiência. Avalia o papel do professor frente aos novos 

recursos tecnológicos e suas principais dificuldades em utilizar os recursos 

assistivos na sua prática de sala de aula. Desenvolve resultados parciais, da 

comunicação entre os sujeitos com deficiência e sem deficiência a partir do uso 

das ferramentas tecnológicas. Estabelece alternativa e facilidade para o docente 

ensinar o aluno com necessidades educacionais especiais de forma mais eficiente 

e contextualizada a partir da tecnologia assistiva.  

Palavras-chaves: Ensino e Aprendizagem. Alunos com deficiência. Tecnologias 

Assistivas. 

 

ABSTRACT: It addresses the use of Assistive Technologies in the teaching and 

learning process for students with disabilities in the initial series. It analyzes the 

profile of the school in the perspective of inclusive education. It discusses the 

challenges of the technology tools articulating the new flexible curricular 

proposals to the reality of the subject with deficiency in the school environment 

in order to potentiate their learning and improve the quality of life. It analyzes the 

main difficulties that the school has in promoting the assistive technologies in the 

school community for students with special needs. Evaluate the role of the teacher 

in face of new technological resources and what their main difficulties in using 

these resources in their classroom practice. It develops partial results of 
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Maranhão. Núcleo de Tecnologia para Educação 
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communication between disabled and non-disabled subjects from the use of 

technological tools. It establishes alternative and facility for the teacher to teach 

the student with special needs in a more efficient and contextualized the 

proposed contents. 

KeyWords: Teaching and Learning. Students with disabilities. Assistive   

Technology 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho apresenta a tecnologia e os recursos pedagógicos assistivos   

como ferramentas pedagógicas no processo de ensino e aprendizado para alunos 

com deficiências no cenário nacional. Considerando que, a tecnologia assistiva 

surgiu a partir das necessidades do homem em construir objetos que facilitassem 

sua vida em ambientes hostis, Bersch (2012) afirma que a tecnologia traz muitas 

facilidades para humanidade, sem que ela tenha consciência acaba se 

apropriando desses recursos. Por isso, essa tecnologia perpassa por diversos 

conceito durante toda a existência da humanidade e cada dia estabelece 

diferentes conexões.  

    

         No Brasil, porém a inclusão dos alunos com deficiências no ensino regular 

é um desafio para toda a comunidade escolar. Sendo que, processo inclusivo 

demanda recursos, metodologias e um currículo adaptado às necessidades dos 

alunos com deficiência. De modo que, a inclusão depende da mobilização de 

todos os participantes do processo para promover a educação inclusiva. Kleina 

(2012) afirma que uso das tecnologias assistivas adaptada ao currículo dos alunos 

com deficiência, uma vez estabelecida nas atividades de sala de aula à 

aprendizagem ocorre de maneira significativa no ambiente escolar.  

 

         Mas, ainda não é uma realidade no contexto escolar, pois o foco continua 

sendo a deficiência do aluno que o impossibilita de realizar as atividades, inclusive 

a comunicação com seus colegas e professores. Para Minetto (2013), este é um 

dos desafios da escola neste século, pois em algumas situações, os discentes 

estão apenas frequentando a escola. De modo que, eles não interagem com os 

docentes, nem com seus colegas de classe e tampouco conseguem aprender o 

conteúdo ministrado pelos docentes em sala de aula.  Nesse contexto, a falta de 
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organização de um currículo flexível e adaptado à tecnologia assistiva às 

especificidades do educando poderia contribuir para o ensino dos alunos com 

deficiência? 

 

         A temática que será investigada surgiu a partir das experiências da prática 

de sala aula no ensino regular comum na escola Municipal Orlando Gasileu de 

Carvalho- Santa Rita/Maranhão.  Dois alunos com deficiência auditiva e uma 

aluna com deficiência intelectual foram inclusos na sala de aula. Mas, a escola não 

tinha professores especializados, para ensinar os educandos de acordo com as 

suas deficiências. Os discentes não participavam das aulas devido a sua limitação 

física ou intelectual, gerando desconforto para os docentes, pois os materiais não 

foram adaptados para condição física ou cognitiva do educando. Essa situação 

demonstrava a impotência dos docentes em relação aos alunos. Dessa forma, os 

discentes se sentiam constrangidos e sem nenhuma aprendizagem. A escola 

estava excluindo os discentes sem perspectivas de mudanças, pois não oferecia 

formação continuada para os professores.  

 

  Diante disso, o tema proposto com vista na defesa de que a utilização da 

ferramenta tecnológica pode ser articulada a especificidade do aluno com 

deficiência, através de uma proposta curricular na perspectiva inclusiva para 

melhorar a aprendizagem do educando. Para tanto, justifica-se a pesquisa da 

tecnologia assistiva como recurso pedagógico de aprendizagem, por meio de 

estudos bibliográficos com especialistas que já atuam com essas ferramentas na 

sala de aula.  O objeto de estudo será investigado a partir da realidade de desses 

alunos com necessidades educacionais especiais que foram inseridos no ensino 

regular comum, mas sem conhecer quaisquer recursos da tecnologia assistiva.  

 

        A pesquisa priorizou especialistas que possam embasar a fundamentação 

teórica da temática proposta, a fim de promover reflexão entre a comunidade 
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escolar, todos os participantes do processo de inclusão. Destacam-se os autores: 

Kleina (2012), Bersch (2017) Minetto (2012), Silva (2012) entre outros teóricos da 

atualidade. Dessa forma, pretende-se buscar algumas respostas para o sujeito 

com deficiência que frequenta o ambiente escolar, porém ainda não está inserido 

processo de ensino – aprendizagem.  

       Diante disso, o discente tem pouca ou quase nenhuma interação com demais 

alunos. Tais fatores têm influenciado professores a questionarem sua prática 

pedagógica, a fim de adequar o ambiente de sala de aula a realidade do aluno 

deficiência, além de buscar a formação continuada para atender as novas 

necessidades deste público. E, ao mesmo tempo, compreender como os recursos 

tecnológicos poderão ser utilizados no processo de ensino e aprendizado do 

educando com deficiência. 

         Destaca-se nesse artigo a divisão de quatro seções: O primeiro discute a 

fundamentação teórica e o perfil da escola na perspectiva inclusiva para uso das 

ferramentas tecnológicas. No segundo, discute a sala de aula: um ambiente de 

aprendizagem. Na terceira seção, aborda as ferramentas tecnológicas e o 

processo de inclusão. Além dos recursos assistivos como ferramenta pedagógica. 

Também comenta sobre a formação docente na perspectiva da inclusão e as 

principais contribuições das ferramentas tecnológicas no ambiente escolar. 

Finalizando com as conclusões sobre os resultados parciais da pesquisa, que 

busca investigar as principais dificuldades que os docentes enfrentam no 

processo de ensino, a partir do uso das tecnologias assistivas para alunos com 

deficiência.  

 

2 O PERFIL DA ESCOLA INCLUSIVA PARA O USO DA TECNOLOGIA   

ASSISTIVA 

 

        A Declaração de Salamanca (1994) alicerçou os direitos do sujeito com 

necessidades especiais a partir da elaboração das propostas educacionais para a 

educação especial de cada país. De acordo com Fernandes (2012) a luta pelos 

grupos minoritários possibilitou que diversos países direcionassem novas 

mudanças no sistema da educação especial com a perspectiva da Inclusão no 

ambiente escolar. Apesar dos documentos legais que nortearam as propostas 

educacionais no Brasil, a qual foi marcada pelas lutas dos movimentos sociais das 

pessoas com deficiência durante anos, a fim de chegar ao modelo vigente da 

Escola Inclusiva Brasileira. As propostas pedagógicas ainda requerem adequações 
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especificas para cada aluno com necessidades educacionais especiais. Na visão 

de Silva (2012) alguns princípios orientam a escola inclusiva que implica em um 

ambiente mais socializado e adequado para o ensino de qualidade.  

 
 

Destaca a comunidade e a colaboração, explicando que a inclusão 

escolar só pode ser efetivada com o esforço e o envolvimento de 

professores, dos demais profissionais envolvidos com a educação do 

aluno, dos próprios alunos, dos familiares e da comunidade. O autor 

defende que esses personagens precisam trabalhar juntos, 

compartilhando recursos, responsabilidades, habilidades, decisões e 

defesa pelos direitos dos alunos. (SILVA, 2012, p. 104) 

 

 

        Nesse contexto, Kleina (2012), a escola possibilita grandes desafios para o 

sujeito com deficiência que vai além da adequação do ambiente escolar. Diante 

das garantias de direito à acessibilidade arquitetônica da estrutura física do 

ambiente escolar que são mudanças importantes para o acesso do deficiente à 

escola. No entanto, apenas essas medidas não promovem a qualidade do 

aprendizado do aluno com necessidades especiais no ensino regular, isto é, 

ocorrem apenas a integração escolar em que a responsabilidade e aprendizagem 

recaem somente sobre o educando. 

 

        Contudo, na visão de Silva (2012) é necessário um amplo debate sobre a 

função social da escola. Questionando, quais sujeitos a escola deseja formar para 

a sociedade, como deverá construir o ambiente escolar, a partir da diversidade 

dos alunos.  E, ao mesmo tempo, um ensino particularizado para o processo de 

aprendizado desse sujeito. Visto que, ele aprende de forma diferenciada. Além 

disso, o educando precisa ter as mesmas oportunidades no processo de formação 

educacional comparado aos discente sem deficiência, priorizando seu 

aprendizado para formação cidadã. 

 

        Neste caso, a inserção dos alunos com deficiência na sala de aula comum 

tem provocado muita angústia para os professores e gestores escolares, porque 

não sabem como garantir a aprendizagem do aluno com deficiência e até mesmo, 
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se comunicar com ele. Nessa perspectiva, Kleina (2012) afirma que o discente com 

deficiência desiste de frequentar a escola, uma vez que esse ambiente é um lugar 

das exclusões, do preconceito, da falta de oportunidades para os que são 

diferentes sem o ensino de qualidade para o exercício de sua cidadania. 

 

         Por outro lado, Minetto (2012), a inserção dos alunos na perspectiva da 

Inclusão necessita de um currículo flexível e organizado que atenda à 

especificidade do sujeito deficiente no espaço escolar. Já que, cada aluno com 

deficiência apresenta características individualizadas, por isso uma proposta 

pedagógica diferenciada, visando construir junto ao corpo docente metodologias 

desafiadoras de aprendizagem desse aluno com foco nas suas potencialidades 

possibilitando a autonomia do sujeito deficiente.  

 

        Desse modo, Pan (2013) afirma que essa reflexão também se estende ao 

ambiente de sala de aula, como construir um ambiente saudável em que todos 

aprendam com as diferenças do outro, independentemente de sua condição 

intelectual ou física.  A interação na sala permite conhecer o outro, sua trajetória 

de vida, seus sonhos. Além das principais dificuldades que o discente com 

deficiente enfrenta diariamente para aprender. Com isto, o processo de 

socialização favorece a reflexão de que todos os participantes do processo 

inclusivo contribuem para a formação do educando. À medida que, o aprendiz 

não tem medo de vivenciar novas experiências no espaço escolar, respeitando 

suas limitações físicas e intelectual.   

 

        Visto que, Pan (2013) são muitos entraves que perpassam pela 

funcionalidade da educação inclusiva, uma vez que ainda não existe uma fórmula 

para o sucesso da inclusão, pois cada realidade exige procedimentos específicos. 

Embora, a Lei de Diretrizes e Bases (1996) já sinalizava para importância do 

currículo adaptado na organização das propostas curricular pedagógicas. Além 

de um olhar diferenciado na prática de sala de aula e mudanças significativas na 

formação dos profissionais da educação inclusiva em relação às novas 

orientações do papel social da escola frente ao público diversificado e 

diferenciado. Exigindo dos profissionais de educação uma postura atuante na 
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práxis da docência, mais humanizada e interacionista no processo de ensino e 

aprendizagem do sujeito com deficiência.  

 

        Para tanto, os recursos tecnológicos Bersch (2017) podem possibilitar novas 

propostas pedagógicas, a fim superar as dificuldades vivenciadas pelos 

professores, alunos durante as tarefas em sala de aula. Além disso, a instituição 

escolar precisa de profissionais de educação com formação especializada em 

Educação Inclusiva para promover mudanças qualitativas no espaço escolar com 

foco nas habilidades dos alunos com deficiência para construção da sua 

independência e autonomia. 

 

        Nessa perspectiva, a escola deve colocar em prática sua função social Silva 

(2012) que depende de questões políticas e pedagógicas visto que, a própria 

comunidade escolar oferece resistência a esse novo perfil escolar. Por isso, 

ampliar novas perspectivas com as ferramentas tecnológicas é uma quebra de 

paradigma diante dos profissionais de educação, pois muitos professores 

desconhecem esses recursos e nem têm interesses em aprender as ferramentas 

tecnológicas no espaço escolar. A escola precisa discutir com profissionais da 

educação como as inovações tecnológicas podem ser adaptadas à realidade do 

discente com deficiência, desenvolvendo novos caminhos de aprendizagem. Para 

isto, sensibilizar os funcionários da instituição na promoção da aprendizagem das 

ferramentas tecnológicas no ambiente escolar frente ao processo inclusivo 

possibilita novas alternativas. Desse modo, a de formação continuada para os 

docentes deverá ser um processo contínuo com os recursos assistivos, utilizando 

a pesquisa a fim de conhecer as tecnologias assistivas direcionada ao sujeito com 

deficiência. Para tanto, um ambiente informatizado com laboratórios de 

informática e outros recursos que facilite a apropriação do professor com as 

plataformas virtuais que viabilize o acesso do professor a esse conhecimento é 

significativo para melhorar sua compreensão a respeitos dos recursos assistivos.  

 

2.1 Sala de aula: um ambiente de ensino e aprendizagem 
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         Essa experiência foi vivenciada com ingresso de dois alunos surdos e uma 

aluna deficiência intelectual no ensino regular comum da escola municipal 

Orlando Gasileu. Os alunos começaram a participar das aulas, porém foi 

observado pelos docentes  que eram alunos com necessidades educacionais 

especiais. Sendo que, na escola não tinha profissionais especializados para 

trabalhar com discentes deficientes. Eles ficaram sem suporte pedagógico na sala 

de aula durante vários meses. Diante dessa situação, alguns professores 

realizaram pesquisas, debates cujo propósito foi desenvolver a comunicação 

entre os professores e alunos no ambiente de sala de aula.  

 

        Os docentes decidiram utilizar o aplicativo ProDEAF- Tradutor de LIBRAS. 

Esse não foi o melhor aplicativo de LIBRAS, mas considerando o contexto escolar, 

pois a escola não tinha internet e poucas ferramentas tecnológicas disponíveis. 

Para aluna com deficiência intelectual foi escolhido a Prancha Comunicativa, 

porque a discente tinha dificuldade na fala. Em seguida foi realizado um 

questionário com esses alunos para saber se eles conheciam alguma ferramenta 

tecnológica. De acordo com as respostas dos alunos, todos tinham acesso aos 

recursos tecnológicos no ambiente familiar.  

 

            A partir deste diagnóstico foi desenvolvido um projeto de intervenção 

com esses recursos assistivos no ambiente de sala de aula. A princípio participou 

toda a turma para que todos aprendessem a se comunicar com os discentes 

deficientes. Os resultados foram significativos, uma vez que os educandos eram 

passivos, não interagiam com a turma, tristes e com baixa autoestima. Após, o 

projeto eles se comunicavam com os colegas, participando das aulas, ou seja, 

tornaram alunos ativos no ambiente escolar. 

 

3 AS FERRAMENTAS TECNÓLOGICAS  E O PROCESSO DE INCLUSÃO 

 

          Os recursos tecnológicos estão dentro do seu bolso contribuindo com as 

novas gerações que já nascem dominando as novas tecnologias Bersch (2017). As 

ferramentas são utilizadas em todas as esferas sociais independente da condição 

financeira do estudante, pois eles têm facilidade em aprender essas ferramentas 

tecnológicas inseridas no processo educativo dos discentes. 
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        Por isso, os recursos tecnológicos disponibilizados no ambiente educacional 

favorecem um espaço de aprendizagem interativo e dinâmico, facilitando maior 

assimilação do conteúdo por parte do aluno. Nessa ótica, foi observada que essas 

ferramentas poderiam auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos 

educandos, que apresentam alguma deficiência no ambiente escolar, na visão de 

Kleina (2012), a tecnologia compreende na criação de artefatos construídos para 

o sujeito superar suas limitações através desses recursos adaptados. 

 

        Diante da experiência vivenciada com os alunos deficientes no âmbito 

escolar com os recursos tecnológicos na educação inclusiva que possibilitou o 

desenvolvimento do sujeito na construção do conhecimento e autonomia do 

aluno com necessidades educacionais. Já que, os recursos tecnológicos, os 

aplicativos e softwares estão disponíveis no ambiente virtual, acessíveis às todos 

que desejam se apropriar destes dispositivos, mas é uma pesquisa aprofundada 

sobre os recursos assistivos. 

 
 

Num sentido amplo percebemos que a evolução tecnológica caminha 

na direção de tornar a vida mais fácil. Sem nos apercebermos utilizamos 

constantemente ferramentas que foram especialmente desenvolvidas 

para favorecer e simplificar as atividades do cotidiano, como os talheres, 

canetas, computadores, controle remoto, automóveis, telefones 

celulares, relógio, enfim, uma interminável lista de recursos, que já estão 

assimilados à nossa rotina. (BERSCH, 2017, p 2) 

 

 

 

 O educando que tem deficiência acentuada, Mosquera (2012) ao utilizar o 

computador melhora de forma significativa seu aprendizado e comunicação. Uma 

vez que, esse instrumento proporciona ao educando a avaliação, a comunicação 

e a interação com as demais pessoas. Por isso, a utilização da tecnologia assistiva 

com variados recursos adaptados às necessidades do aluno com deficiência de 

acordo com projeto de intervenção realizado na sala de sala. Direciona o 

professor para uma nova prática de ensino, pois o educando que era aprendiz 

passivo transforma em aluno ativo ao utilizar o recurso adaptado às suas 

limitações quer física ou intelectual. Já que, o processo de aprendizagem torna-

se mais dinâmico e divertido, além de melhores resultados comparado aos 

métodos convencionais, ou seja, sem o uso desses recursos assistivos.  
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        Diante disso, foi analisado também o comportamento dos educandos com 

deficiência que participaram do projeto de intervenção. Os discentes 

apresentaram uma autoestima elevada, desenvolvendo a sua autonomia nas 

atividades escolares e nas comunidades que viviam. Além da mudança de vida do 

discente, pois antes ele não tinha uma perspectiva de vida, mas a partir do uso 

do recurso da tecnologia adaptada a sua realidade, eles puderam interagir com 

seus colegas, professores e familiares, manifestando seus próprios interesses no 

ambiente escolar ou fora dele através das ferramentas pedagógica adaptada.  

 

        Para tanto a Política Nacional de Educação Especial (Portaria nº 948/2007), 

estabelece critérios que a instituição escolar necessita do suporte pedagógico 

direcionado pelo projeto político pedagógico e organizado na perspectiva da 

educação inclusiva para desenvolver projeto com a estrutura da tecnologia 

assistiva, a fim de atender à necessidade individual do discente com deficiência. 

Os debates e discussões voltadas para a comunidade escolar com um 

planejamento norteador na perspectiva de mobilizar a escola. Neste projeto de 

construção ou adaptações dos recursos tecnológicos no espaço escolar permite 

a participação de todos na elaboração das ações pedagógicas. É um desafio para 

todos os participantes do processo da educação inclusiva. Utilizar as ferramentas 

tecnológicas, visto que necessita de mudanças de paradigmas da escola com 

encaminhamentos definidos para garantir o direito de socialização e uma 

educação de qualidade para pessoa com deficiência. 

 

        No entanto, no cenário escolar, Minetto (2012) ajustar a sala de aula com 

uma proposta pedagógica englobando a tecnologia assistiva na perspectiva da 

educação inclusiva, envolve diversos encaminhamentos que direcionam a escola 

a propor outro olhar, para aqueles que não são vistos no contexto escolar. Por 

isso, ressignificar a prática pedagógica através dos recursos tecnológicos pode 

transformar o ensino. Já que, muitos alunos com deficiência não participavam das 

aulas pela falta de recursos assistivos disponibilizados pela escola.  

 

       Portanto, a contribuição de toda a estrutura física e pedagógica que 

proporcione ao educando o acesso aos recursos adaptável para mediar esse canal 

de aprendizagem será importante para as propostas dos novos caminhos do 

conhecimento. Com isto, Kleina (2012) uma investigação minuciosa que envolve 
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os professores e familiares do aluno com deficiência, a fim de pesquisar o recurso 

mais adequado para o educando que poderá usar ou não as ferramentas 

tecnológicas que variam de acordo com realidade do discente e sua necessidade. 

Construir um ambiente de interação e aprendizagem que todos possam superar 

suas dificuldades é a finalidade da tecnologia assistiva. Porém, requer o 

comprometimento de todos da escola e família no processo da educação 

inclusiva, mas, sobretudo das mudanças políticas e pedagógicas da escola, cuja 

finalidade é promover a inclusão do aluno com deficiência. 

 

        Neste sentido, a ampla pesquisa dos diferentes recursos pedagógicos de 

acordo com Bersch (2017), compreender a finalidade do programa e a 

funcionalidade irá contribuir de forma transformadora na vida do educando com 

necessidades educacionais especiais. Por fim, quais os meios e custos para 

adquirir o recurso. Além de avaliar o sujeito que vai usar essa tecnologia, como 

será o processo de adaptação e outras questões pertinentes a realidade do 

sujeito. Lembrando que, o acompanhamento do professor e equipe pedagógica 

será fundamental para o sucesso do educando na aplicação do recurso. 

 

3.1 Desafios da tecnologia assistiva na sala de aula 

 

         Um dos fatores que dificultam a utilização da tecnologia assistiva como 

recurso pedagógico no ensino - aprendizagem para alunos com deficiência, é 

ausência de uma proposta curricular da escola adaptados à realidade dos alunos 

com deficiência  [“...] Tratar da estrutura do currículo flexível numa escola inclusiva, 

pois ele será a base para organização das adaptações adequada ao currículo”, 

(MINETTO, 2012, p.55). A falta de elaboração de proposta curricular para 

educação inclusiva na escola dificulta a utilização dos recursos tecnológicos no 

processo de ensino e aprendizagem na sala de aula.  O Plano Nacional dos 

direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto nº 7612) e o acesso aos documentos 

legais que viabilizam uso as ferramentas tecnológicas no âmbito escolar 

garantem tais recursos nos ambientes escolares. 

 

     Porém, ausência de projetos desenvolvidos na instituição escolar prejudica a 

acessibilidade dos alunos aos recursos assistivos. Assim também, a falta de um 

espaço físico que permite ao aprendiz compreender o funcionamento dos 

objetos adaptados, a fim de aguçar a curiosidades dos alunos para promover a 
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inclusão no ambiente escolar através dessas ferramentas. Com isto, sem a 

formação para os profissionais de educação o aluno com deficiência continua 

ocioso e desestimulado na sala de aula e no ambiente escolar Kleina (2012). 

 

       Outra questão, a ser discutida é como apresentar as ferramentas tecnológicas 

ao discente Bersch (2017), uma vez que ele não conhece essa ferramenta e no 

começo o educando poderá se recursar a usar. Neste caso, cabe à equipe 

pedagógica com o professor encontrar a melhor forma de convencer o discente 

a utilizar a tecnologia assistiva. Mas, é importante comentar que o processo é 

lento, e cada educando tem um tempo para compreender as mudanças na sala 

de aula ou ambiente escolar e, principalmente consigo mesmo.  

 

       O apoio das outras crianças Pan (2013) contribui positivamente na utilização 

de novas ferramentas, mas o trabalho desenvolvido pelo professor faz a diferença 

no espaço inclusivo Minetto (2012).  Apesar das barreiras apresentadas aqui, o 

suporte da tecnologia assistiva nas escolas, constitui-se como um recurso 

transformador na prática de sala aula do docente. Visto que, a tecnologia assistiva 

viabiliza a comunicação do discente e docente, aprofundando a relação do 

professor com o aluno.  

 

      Diante disso, a ferramenta permite uma adaptação do conteúdo ministrado 

pelo docente à realidade do educando Kleina (2012). Este aspecto contribui para 

desenvolvimento cognitivo, intelectual e social do aluno. Possibilita ainda, a 

construção da autonomia do aluno com necessidades educacionais especiais no 

espaço escolar, garantindo assim, o ensino significativo ao aluno que inicia o 

processo de socialização com a turma, isto é, o discente se sente produtivo, 

valorizado e participativo nas atividades propostas pelo docente. Já que contribui 

de forma ativa com os debates e trabalhos interativos com outros alunos. Essa 

ação protagonista do aluno com deficiência também será estendida no espaço 

escolar quando a instituição oferecer atividades direcionadas para este público 

da educação inclusiva.   
 

Assim percebemos que as tecnologias Assistivas têm como objetivo 

central prover as pessoas com algum tipo de deficiência maior 

autonomia e independência, melhor qualidade de vida e inclusão social 

educacional, por meio de aumento de sua comunicação e mobilidade, 

do domínio do ambiente, do desenvolvimento de habilidades que 
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auxiliem o aprendizado, o trabalho e a integração com a família, e os 

amigos e a sociedade. (KLEINA, 2012, p.34) 

 

 

 

        Com isto, são oferecidos recursos assistivos, Bersch (2017) como por 

exemplos: mobiliários que ajudam alunos com deficiência física, pulseiras de 

chumbo ou pulseira, talas, Cintos e faixas, Apontadores- Capacete com ponteira. 

Adaptações de hardware: Teclado normal, Colmeia de acrílico, Braille falado e 

outros. Essas ferramentas tecnológicas que podem auxiliar no aprendizado dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Contudo a equipe pedagógica 

tem que ofertar a formação continuada para utilizar desses recursos na 

instituição.        Tudo isso, também demanda de uma organização pedagógica e 

articulada com o projeto político pedagógico da escola e projetos direcionados 

à inclusão de alunos com deficiência Minneto (2013). Esse processo deverá ter a 

participação do gestor pedagógico, bem como do corpo docente da escola na 

construção da proposta de inclusiva.  

 

        Durante a aplicação do projeto realizado na escola com a utilização da 

tecnologia assistiva foi observado que os professores e profissionais da 

instituição, poucos sabiam manusear o computador e realizar pesquisas em sites 

e usar de forma satisfatória as plataformas virtuais. Saber manusear as 

ferramentas tecnológicas (computadores, tablete, baixar aplicativos, etc.) era 

fundamental para o desenvolvimento do projeto. Diante dessa realidade 

apresentada, a escola precisou desenvolver parceiras com laboratórios de 

informática para ensinar os profissionais da escola.  

 

         A partir da apropriação dos conhecimentos de informática Kleina (2012) que 

os professores continuaram o projeto na escola.  Por isso, a importância do 

trabalho de mobilização, por parte da direção da escola é fundamental para 

sensibilizar os funcionários, discentes e docentes, a fim de transformar o 

ambiente escolar através das ferramentas tecnológicas no processo escolarização 

do aluno com deficiência.    

  

3.2 A formação docente na perspectiva da inclusão 
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        O professor tem enfrentado diferentes realidades no processo construção 

da educação inclusiva, pois não existe nada acabado quando se refere à 

escolarização dos alunos com necessidades educacionais especiais. Alguns 

docentes têm na sua prática pedagógica experiências de superação ao construir 

ou adaptar recursos pedagógicos para o aluno com deficiência, Bersch (2017). 

Enquanto, outros se sentem frustrado e impotente por não viabilizar recursos de 

aprendizado para sua turma, realidade diagnosticada na escola Orlando Gasileu 

em que os alunos com deficiência foram matriculados. Diante disso, Minneto 

(2012) o professor exerce um papel fundamental no processo de aprendizado do 

educando, pois ele conhece seu alunado e as suas principais dificuldades de 

aprendizagem. 

 

        Por outro lado, Fernandes (2012) surgem algumas inquietações dos 

professores, profissionais da educação em como adaptar o ensino através das 

tecnologias assistivas com foco no desenvolvimento das potencialidades do 

educando, garantindo o direito constitucional do sujeito com deficiência. Visto 

que, os docentes vivenciam essa realidade diariamente, promovendo a exclusão 

dos educandos com necessidades educacionais especiais, pois os alunos 

precisam desenvolver suas habilidades intelectuais, cognitivas, sociais. Mas, as 

principais consequências para este sujeito é o abandono escolar e o desinteresse 

pelos estudos, uma vez que a escola não oferece as condições básicas de 

aprendizado para discentes com deficiência. 

 

        Segundo Minetto (2012), o docente desenvolve ações específicas 

direcionadas as necessidades pedagógicas da sua turma.  Ele tem o poder de 

organizar estratégias de ações, a fim de adaptá-las à realidade do aluno. Apesar 

de todos os esforços do docente, ele enfrenta diversos desafios na inclusão do 

aluno do ensino regular. Segundo Mantoan (2003) a inclusão revela que o sistema 

educacional está defasado e precisa de mudanças significativas nas formações 

dos cursos de graduação que atendam às necessidades práticas dos profissionais 

da área educacional inclusiva, principalmente dos docentes que são diariamente 

cobrados pelos aprendizados dos educandos com deficiência. 

 

       Na visão de Minetto ((2012)), compreender a subjetividade do docente com 

a sua experiência de vida, as concepções que ele considera importante na sua 

prática pedagógica pode facilitar o diálogo entre a escola e o docente. A escola 
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pode criar alternativas eficazes na formação do profissional de educação, 

contribuído para o seu desempenho na organização da ação pedagógica. Por 

isso, a importância da equipe pedagógica em sensibilizar o professor para 

apropriação dos recursos disponíveis e principalmente as tecnologias assistivas 

na escola, cuja finalidade é oferecer uma educação de qualidade para o educando 

com necessidades especiais. Tudo isso, necessita do trabalho conjunto de todos 

os profissionais de educação direcionada pela equipe de especialista na área da 

educação inclusiva. 

 

3.3 Contribuições das tecnologias assistiva para comunidade escolar 

 

         A escola direciona a educação Inclusão com a finalidade de inserir os alunos 

com necessidades educacionais especiais, a partir das adaptações do ambiente 

escolar, da sala aula Mosquera (2012). E, sobretudo, dos conteúdos adaptados 

ministrados pelos professores com foco no aprendizado dos educandos. 

Observa-se que as ações pedagógicas envolvendo a comunidade escolar serão 

significativas para a concretização da proposta educativa inclusiva. Desse modo, 

a formação continuada direcionada aos recursos assistivos permite a aplicação 

do ensino com mais qualidade. Visto que, a inclusão não está somente na sala de 

aula com o envolvimento do professor em dinamizar sua prática de sala de aula. 

Mas também, em todo o ambiente escolar utilizando as tecnologias assistivas no 

contexto escolar 

 

       As estratégias para o desenvolvimento da proposta pedagógica perpassam 

pela equipe pedagógica especializada em educação Inclusiva que organiza todas 

as ações interventoras no ambiente escolar, Minetto (2012). Além de auxiliar o 

corpo docente na adaptação do conteúdo aos discentes com deficiência. A 

equipe também é responsável em acompanhar o desenvolvimento de 

aprendizado dos alunos, modificando as metodologias de ensino do educando, 

estruturada na proposta pedagógica diferenciada do processo na perspectiva da 

educação inclusiva.  

 

        Analisa-se, que a escola necessita de uma equipe pedagógica atuante no 

ambiente escolar para mobilizar alunos, professores e demais profissionais da 

educação que atue na instituição na inserção do aluno com necessidades 

educacionais especiais, possibilitando a aprendizado do sujeito Fernandes (2012). 
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É importante lembrar que o aprendizado do educando não depende somente do 

professor, mais de um conjunto de fatores que a escola deve garantir através 

políticas e organização de ações pedagógicas que vai além da sala de aula. 

        Nesta ótica se discute as tecnológicas assistiva como instrumento de 

aprendizado na sala de aula. Já que, existem vários softwares e hardwares que são 

adaptados à especificidade da pessoa deficiente, mesmo que o sujeito tenha 

movimentos bem limitados. Pan (2013) Mas, que a partir desse dispositivo ele 

pode desenvolver a interação com pessoas pelo computador, além de outros 

recursos pertinentes ao aprendizado do aluno. 

 

        Esta construção Bersch (2017) é um processo contínuo que deve ser 

ampliado e adequado à realidade do sujeito com necessidades educacionais 

especiais, à medida que surgir recursos mais avançados que garanta mais 

qualidade de vida o sujeito com deficiência. Sempre respeitando a condição física 

e psicológica do aluno na perspectiva da educação inclusiva. Isto não depende 

da vontade do professor, mas de um processo que demanda estudo, pesquisa 

com a participação de todos os envolvidos no processo inclusivo. Também uma 

proposta pedagógica que vai orientar as etapas da implantação dos novos 

recursos adaptados à realidade do sujeito com deficiência cuja finalidade é 

viabilizar o ensino e a interação no espaço escolar.  

 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        Conclui-se que parte da resposta do sujeito em relação ao processo de 

ensino e aprendizado do educando com deficiência para o uso da tecnologia 

assistiva está associada à falta de formação dos professores com recursos 

assistivos para inserção dessas ferramentas em sala de aula. A formação do corpo 

docente, depende do ambiente físico disponibilizado pela escola com 

equipamentos e matérias acessíveis ao conhecimento dos profissionais da 

educação. Visto que, as ferramentas tecnológicas para ser utilizada em sala de 

aula requer do profissional o manuseio apropriado e o conhecimento da sua 

funcionalidade do recurso para o desenvolvimento das atividades em sala.  

         Durante o projeto realizado na escola sobre os recursos assistivos na sala 

de aula foi observado, a atuação dos professores frente as ferramentas 

tecnológicas, poucos tinham o conhecimento adequada para o desenvolvimento 

do projeto. Sendo que, alguns docentes foram resistentes em retornar para sala 

aula, a fim de aprender a manusear as ferramentas tecnológicas.  Neste sentido, 
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a contribuição da escola frente a um currículo inclusivo precisa ser evidenciada 

através de proposta pedagógica englobando as ferramentas tecnológicas 

direcionada aos alunos com deficiência. 

          Para tanto, as ações pedagógicas devem contemplar o projeto político 

pedagógico de acordo com as necessidades dos alunos com deficiência no 

ambiente escolar. Esta construção exige mudanças significativas na instituição, 

uma vez que a comunidade escolar não está acostumada as inovações 

tecnológicas inseridas na educação inclusiva. E depende da mobilização da escola 

para promover as orientações adequadas, visando atender as necessidades dos 

discentes com necessidades educacionais especiais. À medida que tiver 

resultados positivos de aprendizagem das ferramentas assistivas a comunidade 

escolar estará ativamente envolvida no processo inclusivo. 

      Por outro lado, a inserção do aluno para utilização das ferramentas 

tecnológicas no ambiente de sala de aula deverá seguir todo um planejamento 

discutido de forma minuciosa com os professores, equipe pedagógica e a 

contribuição da família. Sempre analisando, as vantagens e desvantagens, porém 

priorizando o desenvolvimento do aluno com foco na sua capacidade de 

aprendizagem e comunicação no âmbito escolar ou fora dele.  Com isto, a 

evolução do educando ao se apropriar das ferramentas tecnológicas promove a 

inclusão e a socialização dos alunos com necessidade educacionais especiais.  

Desse modo, o aluno torna-se construtor do seu próprio conhecimento e 

protagonistas das suas ações no contexto escolar.    

      Contudo, a escola como norteadora do processo inclusivo tem que direcionar 

todas as ações que permeiam a inserção do educando com deficiência. 

Principalmente, as tecnologias assistivas que podem não somente auxiliar na 

construção do conhecimento do educando. Mas, podem contribuir como o 

instrumento de transformação na vida do sujeito com deficiência no ambiente 

escolar.  Portanto, a proposta da escola para promover a educação inclusiva de 

qualidade deve se articular as novas ferramentas tecnológicas na comunidade 

escolar a fim de potencializar o aprendizado dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 
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Resumo - O artigo aborda sobre a acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva 

em atrativos turísticos de São Luís, mais especificamente no Forte Santo Antônio da Barra 

e no Palácio dos Leões, envolvendo o uso de tecnologias para facilitar a interação deste 

público durante visitação a esses ambientes. Como procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização deste estudo, foram realizadas leituras, seleção de material 

bibliográfico, pesquisas sobre a temática em sites e revistas especializadas, visitas ao local 

da pesquisa, realização de entrevistas com monitores que trabalham com a temática de 

inclusão dos surdos em atividades realizadas em casas de cultura, além de observar os 

perfis dos surdos que frequentam estes estabelecimentos e verificação da existência de 

tecnologias voltadas para facilitar tanto a identificação quanto a interação dos surdos 

para usufruírem destes espaços culturais. Como resultado, o estudo apontou que tais 

lugares, em certa medida,já oferecem alguma infraestrutura  a essa categoria de visitante. 

 

Palavras chave: Inclusão; cultura; deficiência auditiva; turismo; tecnologia 

 

Resumen - El artículo aborda sobre la accesibilidad para personas con discapacidad 

auditiva en atractivos turísticos de São Luís, más específicamente en el Fuerte Santo 

Antônio da Barra y en el Palacio de los Leones, involucrando el uso de tecnologías para 

facilitar la interacción de este público durante la visitación a esos ambientes. Como 

procedimientos metodológicos utilizados en la realización desde el estudio, han sido 

hechas lecturas, selección de material bibliográfico, investigaciones sobre la temática en 

sitios y revistas con monitores que trabajan con la inclusión de los sordos en actividades 
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realizadas en casas de Cultura, además de observar los perfiles de los " sordos que 

frecuentan estos establecimientos y verificación de la existencia de tecnologías 

orientadas a facilitar tanto la identificación como la interacción de los sordos para 

usufructuar de estos espacios culturales. Como resultado, el estudio apuntó que tales 

lugares, en cierta medida, ya ofrecen alguna infraestructura a esa categoría de visitante. 

Palabras clave: la inclusión; la cultura; deficiencia auditiva; turismo; tecnología 

 

Introdução 

A acessibilidade figura entre as temáticas relevantes e atuais no âmbito da 

sociedade, com isso, tornou-se importante sua discussão nos mais distintos 

setores, dentre eles, o setor de serviços, onde se inclui o turismo. Torna-se 

emergente transpor as muitas barreiras que se apresentam no cotidiano da 

pessoa com deficiência, pois apesar de algumas conquistas, ainda falta muito para 

que essas pessoas possam ter seus direitos de cidadãos efetivamente garantidos. 

Por isso, o que se defende no âmbito do turismo é que todos os turistas tenham 

condições iguais de acesso aos atrativos de uma localidade. Dessa forma, é 

necessário adequar o atendimento ao público conforme sua necessidade. 

Nesse contexto, o Ministério do Turismo (MTur),  reconhece a atividade turística 

como uma via de inclusão e defende que os atrativos devam ser acessíveis a todos 

os seus visitantes e que as adequações dos espaços, a fim de atender às 

necessidades objetivas e imediatas da população que possui limitações para 

praticar a atividade turística, deva ser uma prioridade. 

Segundo Andrade (2011, p. 2) o deficiente auditivo por si só possui, em sua 

maioria, um perfil aventureiro e curioso no que se referre a outras culturas e 

outros lugares, enfatizando a necessidade em obter conhecimento, vivendo na 

busca incessante de fazer novas amizades, e obter novas experiências. Porém, o 

que se constata é que ainda há uma carência significativa no que se diz respeito 

a oferta de serviços para o turista ou visitante surdo. Ou seja, sem a utilização da 

libras (Língua brasileira de sinais), tanto o empreendimento quanto o turista são 

prejudicados, visto que sem a comunicação por meio da língua mãe o surdo não 

compreende claramente o que lhe é dito e, por outro lado, isso minimiza o desejo 

de retorno do visitante à localidade, impossibilitando a lucratividade que seria 

obtida com a presença desse público. 
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 No que concerne à pessoa com deficiência auditiva, Cintra (2008), aborda que os 

surdos não devem ser vistos simplesmente como tais, mas sim, como formadores 

de uma comunidade linguística minoritária.  Como qualquer outro grupo 

numericamente pequeno com relação à população em geral, ele tem identidade, 

cultura e linguagem próprias. O que os diferencia das demais pessoas, e das 

outras minorias, é que ser surdo não significa ter nascido em algum lugar 

determinado ou integrar uma família específica com as mesmas características. 

Além disso, o surdo é possuidor de uma linguagem gestual-visual cuja expressão 

e recepção se diferenciam de todas as demais, ou seja, de modalidade oral-

auditiva. Estas pessoas muitas vezes são esquecidas e discriminadas por uma 

sociedade que padroniza suas ações, baseando-se na pseudonormalidade da 

maioria da população. 

Em São Luís, as casas de cultura representam um dos principais atrativos de 

visitação. Estes são ambientes que contribuem para a formação do cidadão ao 

mesmo tempo em que expõem histórias de uma sociedade, seus costumes e 

modos de vida ao longo do tempo, por isso devem garantir a acessibilidade par 

todos os seus visitantes. Partindo dessa constatação, teve-se como objetivo 

avaliar as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva no 

Forte Santo Antônio da Barra e no Palácio dos Leões. O interesse por esta 

temática surgiu a partir da experiência com monitoria em um atrativo turístico, 

onde é comum a dificuldade de interação com alguns visitantes, em destaque os 

surdos, fato que compromete muitas vezes a experiência desse visitante. E 

também, pelo fato das escassas pesquisas no âmbito do turismo voltadas para 

esta temática. 

 

Considerações sobre acessibilidade  

De acordo com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (2017), a acessibilidade é um atributo essencial do ambiente que 

garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Deve estar presente nos 

espaços, no meio físico, no transporte, na informação e comunicação, inclusive 

nos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros 

serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na cidade como 

no campo. Considerando que ela gera resultados sociais positivos e contribui para 

o desenvolvimento inclusivo e sustentável, sua implementação é fundamental, 
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dependendo, porém, de mudanças culturais e atitudinais. Assim, as decisões 

governamentais e as políticas púbicas e programas são indispensáveis para 

impulsionar uma nova forma de pensar, de agir, de construir, de comunicar e de 

utilizar recursos públicos para garantir a realização dos direitos e da cidadania. 

(SNPD,2017). 

Segundo censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, 

o que representa 5,1% da população brasileira. Deste total, cerca de 2 milhões 

possuem deficiência auditiva severa, (1,7 milhões têm grande dificuldade para 

ouvir e 344,2 mil são surdos) e 7,5 milhões apresentam alguma dificuldade 

auditiva. No que se refere a idade, cerca de 1 milhão de deficientes auditivos são 

crianças e jovens até 19 anos. O censo também revelou que o maior número 

de deficientes auditivos, cerca de 6,7 milhões, estão concentrados nas áreas 

urbanas (IBGE, 2010).  

Ainda conforme o IBGE, denomina-se deficiência auditiva a diminuição da 

capacidade de percepção normal dos sons, sendo considerado surdo o indivíduo 

cuja audição não é funcional na vida comum, e parcialmente surdo, aquele cuja 

audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva 

(IBGE,2010). 

Por sua vez, Sassaki (2009), aponta seis dimensões para a acessibilidade, que são: 

arquitetônica (sem barreiras físicas), comunicacional (sem barreiras na 

comunicação entre pessoas), metodológica (sem barreiras nos métodos e 

técnicas de lazer, trabalho, educação etc.), instrumental (sem barreiras 

instrumentos, ferramentas, utensílios etc.), programática (sem barreiras 

embutidas em políticas públicas, legislações, normas etc.) e atitudinal (sem 

preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações nos comportamentos da 

sociedade para pessoas que têm deficiência). Portanto, a acessibilidade é algo 

que se espera ver e ter em todos os contextos e aspectos da atividade humana. 

Se a acessibilidade for concebida a partir dos princípios do desenho universal, ela 

beneficia a todas as pessoas, independentemente de possuir ou não deficiência. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13. 146/2015) estabelece sobre 

desenho universal a “concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 

serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto 

específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva“. Desse modo, entende-

se como desenho universal o projeto de produtos, serviços e ambientes que 

possam ser usados pelo maior número possível de pessoas, independentemente 
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da idade, tamanho, habilidade ou deficiência (SNPD, 2017).Com isso, este público 

pode usufruir dos serviços ofertados nos locais sem o risco de constrangimentos 

ou dificuldades ao utilizá-los. 

Já para o contexto tecnológico, é preciso ressaltar que todos os tipos e sistemas 

de tecnologia, tais como tecnologias assistivas, tecnologias digitais, tecnologias 

de informação e comunicação, devem permear as seis dimensões da 

acessibilidade como suporte à garantia de todos os direitos das pessoas com 

deficiência. 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) elaborou a NBR 15599 – 

Norma Brasileira de Acessibilidade: Comunicação na Prestação de Serviços.  A 

NBR 15599 é a norma que contém as diretrizes que devem ser seguidas com o 

objetivo de garantir que a comunicação em prestação de serviços seja acessível. 

Nesta norma são apresentados 12 tipos de serviços, contendo os parâmetros para 

a acessibilidade por pessoas com deficiência sensorial, por meio do uso de 

símbolos. Os procedimentos que garantem a eficácia na comunicação, além de 

várias tabelas que relacionam os recursos utilizados para acessibilidade na 

comunicação com o público alvo visado na norma. 

 

Turismo Acessível 

O Turismo deve ser uma atividade ao alcance de todos, ou seja, significa que ele 

não deverá excluir ninguém das atividades que ele oferece, seja o destino que for. 

Com isso, deve facilitar a acesso de todos a todas as suas atividades com 

qualidade, conforto e segurança. Portanto, quando se trata em acessibilidade de 

destinos turísticos, não se pensar apenas no atrativo turístico em si, mas também 

em todos os componentes que integram o complexo turístico, ou seja, 

hospedagem, transporte, infraestrutura e espaços de lazer e cultura. 

Nessa perspectiva, várias localidades do Brasil já começam a trabalhar com meios 

acessíveis para atender a parcela de pessoas com deficiência e, assim, promover 

um atendimento de qualidade e inclusivo para todos os turistas. Já é possível 

observar a implementação de políticas que têm resultado em critérios e ações no 

sentido de estabelecer normas a serem adotados por esses espaços, no sentido 

de torna-los mais inclusivos.  

 

Casas de Cultura de São Luís 

Para fins deste estudo, foram eleitos dois espaços museais bastante visitados na 

cidade de São Luís, sendo eles o Forte Santo Antônio da Barra, localizado no 
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bairro da Ponta D’Areia e o Palácio dos Leões, localizado na Praça D. Pedro II, no 

Centro Histórico, que são mantidos pela Secretaria de Cultura do Maranhão.  

 

Forte Santo Antônio da Barra 

Marco histórico do período de resistência portuguesa às invasões estrangeiras, o 

Forte de Santo Antônio da Barra teve seu espaço revitalizado pelo Governo do 

Maranhão, em parceria com a Prefeitura de São Luís e o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan, 2017). Localizado próximo ao Espigão 

Costeiro da Ponta D’areia, em São Luís, o Centro Cultural conta com o Museu de 

Embarcações tradicionais maranhenses, um memorial sobre a história do Forte e 

o Museu da Imagem e Som.  No Museu da Imagem e do Som contempla uma 

sala de projeção com diversos vídeos sobre a cultura maranhense, uma pequena 

mostra de equipamentos de audiovisual antigos como máquinas fotográficas, 

projetores, monóculos etc.(Cultura, 2019)  

No espaço do Museu das Embarcações, existe um vasto acervo, onde o visitante 

poderá conhecer 18 tipos de embarcações tipicamente maranhenses por meio de 

maquetes em escala. As maquetes foram confeccionadas por mestres carpinteiros 

do Estaleiro Escola de São Luís. Diferenciadas de outras pela originalidade de suas 

formas, as embarcações maranhenses tradicionais fazem parte do patrimônio 

cultural da cidade. (CULTURA, 2019). O Forte Santo Antônio disponibiliza 

monitores que dominam uma segunda língua, sendo uma delas a Libras. 

As casas de cultura representam importantes espaços educativos. Por meio destas 

é possível compreender o passado de uma sociedade e garantir o acesso a 

legado. Levando em consideração os avanços tecnológicos alcançados nas 

últimas décadas, é importante que estes espaços utilizem as novas tecnologias 

em seu favor, investindo em inovação, tornando a mediação entre o espaço de 

visitação e o público mais atraente e de fácil acesso. 

 

Palácio do Leões  

No Palácio dos Leões funciona, atualmente, a sede do Poder Executivo Estadual, 

residência do governante em exercício e possui uma ala de visitação pública. 

Apresenta ao público os salões nobres com exposições permanentes de obras 

datadas dos séculos XVII ao XX. Mobiliário, telas, porcelanas, esculturas, pratarias 

e gravuras são algumas das peças que são encontradas durante a visitação 

mediada. Como instituição que preserva o bem patrimonial público, o acervo 

artístico-cultural do Palácio promove o acesso ao público a obras de inestimável 
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valor histórico e artístico de forma gratuita. A visita ao público dispõe de serviço 

gratuito de foto instantânea para um registro e uma lembrança do passeio 

(CULTURA, 2019).  

Este espaço museal ainda não possui monitores habilitados em Libras, com isso, 

ao serem informados sobre visitantes com deficiência auditiva, entram em 

contato com o Centro de Ensino e Apoio à pessoa com Surdez (CAS Maranhão), 

que disponibiliza intérpretes de Libras para auxiliar durante a visita. A casa não 

possui redes sociais, por isso, o processo de agendamento pode ser realizado na 

Plataforma Circuitos de Visitas Culturais. Quando o agendamento não acontece 

por meio eletrônico, este se dá pessoalmente no setor de curadoria do Palácio do 

Leões. 

 

 

Metodologia 

  A metodologia deste trabalho constituiu em pesquisas em artigos que abordam 

sobre acessibilidade de deficientes auditivos em atividades culturais, entrevistas 

com monitores das casas de cultura estudadas e levantamento de dados. 

 A coleta de dados foi realizada nas duas casas de Cultura investigadas. Durante 

o processo de coleta, percebeu-se que o número de pessoas surdas que visitou 

o Forte Santo Antônio da Barra foi muito pequeno. Durante os meses de outubro 

2018 a abril de 2019, a casa recebeu um total de dez visitantes surdos, onde os 

mesmos ou estavam acompanhados por familiares, em grupos de escola ou 

acompanhados por amigos. No que diz espeito ao Palácio dos Leões, a realidade 

apresentada é praticamente a mesma, o número de visitantes surdos também foi 

pequeno, um total de seis. Todos estavam em grupos escolares e acompanhados 

com interprete de Libras. Um fator que impossibilitou o levantamento de um 

numero maior de dados de visitantes surdos nas casas de cultura é que no livro 

de registros de visitantes não possui um item para identificar esse perfil.  

Em conversa com alguns representantes do público investigado, foi perguntado 

como eles ficaram sabendo que as casas de cultura ofertavam serviços de 

interprete de libras, cinco ficaram sabendo através do Instagran, em relação ao 

Forte Santo Antônio. Em relação ao Palácio dos Leões, os visitantes com 

deficiência auditiva são informados na Plataforma Circuitos Culturais, como 

mostra o gráfico a seguir: 
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Fonte: Autora (2019) 

Objetos de estudos 

Nas casas de cultura estudadas, somente o Forte Santo Antônio segue a 

legislação sobre acessibilidade, de acordo com a NBR 15599 – Norma Brasileira 

de Acessibilidade: Comunicação na Prestação de Serviços. Quanto aos Museus, 

exposições e espaços culturais a NBR 15599 define a condições adequadas à 

acessibilidade comunicacional: 
5.4.1 Museus, exposições e espaços culturais os museus, 

espaços de exposição e espaços culturais devem ter disponíveis 

e oferecer: ...  

b) atendimento especializado em LIBRAS e por meio de 

articulador orofacial, devidamente sinalizado e divulgado em 

todo material promocional. (NBR 15599, p. 9) 

A principal ferramenta tecnológica utilizada para atrair o público surdo é o 

Instagram e o Facebook, no qual são realizados convites em Libras, aumentando 

o interesse do surdo para visitar o local, porém, as casas de cultura ainda não 

utilizam em seus meios eletrônicos o sinal de atribuição de acessível a esta língua 

e o espaço também não utiliza o símbolo internacional, apresentado abaixo, para 

pessoas com deficiência auditiva. 

 
Símbolo Internacional de Pessoa com deficiência auditiva 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004 
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Dessa forma, investigamos aplicativos utilizados no Brasil em atrativos turísticos 

como museus que podem ser desenvolvidos no Maranhão e disponibilizados 

para o público com deficiência auditiva, a fim de melhorar suas experiências em 

nossas casas de cultura, especialmente nas investigadas neste manuscrito: Forte 

Santo Antônio e Palácio dos Leões. 

No Brasil, já existem estados que utilizam aplicativos para melhorar a experiência 

do surdo em atividades culturais e turísticas, como é o caso do aplicativo Giulia, 

criado no estado do Amazonas. O objetivo principal deste aplicativo é permitir 

que pessoas surdas, incluindo também as pessoas que não entendem o 

português, possam ser compreendidas por ouvintes que não entendem 

LIBRAS, assim facilitando uma melhor comunicação e acessibilidade para 

quem possui este tipo de deficiência. (Giulia, 2019) 

De acordo com o site do aplicativo, ele utiliza a tecnologia existente nos 

smartphones, traduzindo os gestos dos sinais LIBRAS em áudio, isto é, capta 

a comunicação gestual e a traduz instantaneamente em voz robotizada em 

português. Assim, com essa tradução as pessoas ouvintes que não sabem 

LIBRAS se comunicam com os usuários do Giulia, através do smartphone, 

como se estivessem dialogando entre si, como duas pessoas falantes. 

Contudo, o Giulia ainda faz o inverso, transformando a voz de uma pessoa 

falante em sinais gestuais apresentados para o usuário do aplicativo na tela 

do smartphone através de um AVATAR. (Giulia, 2019) 
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Aplicativo Giulia, criado na cidade de Manaus, Amazonas 

Fonte: Giulia.com 

 

Plataforma Circuito de Visitas Culturais 

Conforme descrição apresentada neste site, o Circuito de Visitas Culturais é uma 

plataforma on-line disponibilizada no site da Secretaria de Cultura do Estado do 

Maranhão. Estruturada para fomentar, divulgar e incentivar a produção cultural e 

artística do estado, a Secretaria de Cultura e Turismo do Maranhão mantém sob 

a sua coordenação 23 espaços pensados para oferecer uma visão completa da 

produção maranhense no campo da arte, cultura e história. São museus, teatros, 

centros de arte e produção artesanal que oferecem em regime de atividades 

constantes, oficinas, cursos de pintura e fotografia, festivais de teatro, festas 

populares. Inclui também, exposições e mostras permanentes idealizadas para 

oferecer ao expectador um amplo cenário da produção dos maranhenses, nas 

suas formas peculiares de criar, de comer, de festejar. Mais que um simples 

passeio, visita nossas casas de cultura , é um mergulho no universo rico das  

tradições maranhenses. (CULTURA, 2009).  

Durante o processo de agendamento realizado por essa plataforma, há um 

campo onde é possível informar a existência de alguma pessoa com deficiência 
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ou que necessite de algum cuidado especial. Contudo, ao selecionar o campo 

pessoas com deficiência, a plataforma não especifica qual o tipo de deficiência 

do visitante, conforme pode ser observado na figura a seguir. 

 
Detalhe - Plataforma Circuitos de Visitas Culturais 

Fonte: SECMA 2009 

 

 

 

Infelizmente, o estado ainda não pensou em uma forma maior de melhor auxiliar 

os deficientes auditivos em questões culturais. Somente em alguns casos há o 

aparecimento de interpretes de libras em shows, porém estes acabam que ficando 

sobrecarregados, pois o número destes profissionais aptos para essa função ainda 

é muito pequeno. Muitos destes profissionais ainda estão realizando curso de 

graduação em Libras. 

Em relação às casas de cultura, a maioria recorre para as mídias sociais, pois são 

utilizadas em maior escala pelos mais variados tipos de grupos. Assim, a 

comunidade surda fica informada sobre o que a casa de oferece em seu acervo, 

mesmo não havendo adaptação para Língua Brasileira de Sinais nestas redes 

sociais. 

Outro fator que impossibilita a deficiência de mídias sociais para surdos é a 

questão da mudança de gestão política, pois a cada mudança de gestão, as 

plataformas digitais também passam por mudanças, e com isso, muitos sofrem 

alterações para atender os pedidos da nova gestão governamental. 

  

 

Conclusão 

Embora o termo acessibilidade tenha ganho visibilidade com o passar dos anos, 

na prática ainda se tem muito que melhorar para atender bem ao público com 
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deficiência auditiva em nossa cidade.Neste artigo, somente foram estudadas duas 

casas de cultura e plataformas que visam oferecer melhor experiência para os 

surdos e também para outras categorias de pessoas com deficiência. Contudo, 

observa-se que esses espaços ainda não conseguem atender satisfatoriamente a 

esse público, pois ações simples como a inclusão de placas com datilologia ainda 

não foram implementadas nesses locais. Também, foi possível observar que não 

há interesse por parte de muitos monitores e trabalhadores dos setores de lazer 

e turismo na nossa cidade em aprender a Língua Brasileira de Sinais. Na maioria 

dos casos, o deficiente auditivo não possui nenhum tipo de dificuldade de 

locomoção, o que para eles, pode tornar a atividade de lazer mais proveitosa.  

Em relação às casas de cultura mencionadas, sugere-se adotar um modelo de 

livro de registro de visitantes que possa facilitar a identificação das pessoas com 

deficiência, assim, as secretarias terão uma estatística  de visitantes com 

deficiência e o tipo de deficiência, a fim de facilitar trabalho de pesquisadores e, 

ao mesmo tempo, oferecer serviços mais personalizados a esse público, 

aumentando assim a inclusão deste nesses espaços museológicos, uma vez que 

a pesquisa constatou que a participação ainda é muito pequena. É importante 

também, promover a capacitação dos profissionais atuantes nessas casas de 

cultura, a fim de que estes possam contribuir positivamente na experiência do 

visitante com deficiência auditiva. 
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Resumo: Esta pesquisa objetiva discutir sobre a tecnologia digital aplicada ao ensino de 

música. Seus objetivos específicos são: a) Apresentar os caminhos do ensino de música; b) 

Descrever aspectos básicos da presença da tecnologia digital na educação musical; c) Pesquisar 

autores que pesquisaram sobre o tema. Sua justificativa é baseada nos estudos realizados pelas 

autoras sobre materiais didáticos para o ensino de música que enfatizam a tecnologia digital 

no ensino de música, encontrados no Google Acadêmico. Seu problema de pesquisa responde 

– Quais as principais discussões encontradas nos artigos científicos referentes à tecnologia 

digital para o ensino de música? Sua metodologia qualitativa segue os caminhos da revisão de 

literatura, cuja fundamentação teórica está ancorada em autores que versam sobre educação 

musical, tecnologia digita, entre outros subtemas afins. Como considerações finais, foram 

apresentados dez artigos encontrados em quatro fontes de publicação que discutiram sobre: 

práticas de educação musical auxiliada por computador; tecnologias do conhecimento 

pedagógico-musical; inovação em educação musical com as TICs; jogos digitais no ensino de 

música; TICs na educação musical realizada no Brasil e em Portugal; tecnologias digitais no 

ensino de música com alunos com deficiência visual; e o perfil do Projeto “Informática 

Educativa no Brasil” nas aulas de Música.  

 

Palavras-chave: Música; Ensino de música; Tecnologia na educação; Tecnologia digital; Música 

e tecnologia digital. 
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Abstract: This research aims to discuss about the digital technology applied to music teaching. 

Its specific objectives are: a) To present the ways of music teaching; b) Describe basic aspects 

of the presence of digital technology in music education; c) Search authors which version on 

the topic. The justification is based on the studies carried out by the authors on didactic 

materials for the teaching of music that emphasize the digital technology in the teaching of 

music, found in Google Scholar. Your research problem answers - What are the main 

discussions found in scientific articles regarding digital technology for teaching music? The 

qualitative methodology follows the paths of the literature review, whose theoretical 

foundation is anchored in authors that version on musical education, digital technology among 

other related sub-themes. As final considerations were presented 10 articles found in four 

sources of publication that discussed on: practices of music education aided by computer; 

technologies of pedagogical-musical knowledge; innovation in music education with ICTs; 

digital games in music teaching; ICTs in music education in Brazil and Portugal; digital 

technologies in teaching music with students with visual impairments; and the profile of the 

Project "Educational Informatics in Brazil" in Music classes. 

Keywords: Music; Teaching music; Technology in education; Digital technology; Music and 

digital technology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De um modo geral, falar de Tecnologia na Educação é pensar em atualizar e inovar os 

recursos para facilitar, de forma mais significativa, as nossas práticas como educadoras. 

Neste sentido, temos como objetivo geral discutir sobre a tecnologia digital aplicada 

ao ensino de música. Assim, optamos por traçar três objetivos específicos, assim 

descritos: a) Apresentar os caminhos do ensino de música; b) Descrever aspectos 

básicos da presença da tecnologia digital na educação; e c) Pesquisar autores que 

versam sobre o tema.  

 

Nossa justificativa é pautada nos nossos estudos já realizados como docente e 

discentes do Curso de Música/Licenciatura da Universidade Federal do Maranhão, no 

que se refere a estudos das disciplinas de Educação Musical Especial e Inclusiva, 

Musicografia Braille e Trabalho de Conclusão de Curso I e II. Desta forma, observamos 

o quanto eram incidentes os artigos que versam sobre tecnologia digital no ensino de 

música. Além do mais, no contexto institucional, é necessária a abordagem de, pelo 

menos, três fontes que utilizamos para a elaboração da escrita de partituras em negro 

(Finale e MuseScore) e também de forma tátil — Musibraille.  
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Os dois primeiros, para atender à disciplina Tecnologia em Música, e o terceiro para 

atender às demandas procedimentais da disciplina optativa Tópicos Especiais em 

Música: Musicografia Braille. No contexto social, cabe a nós, educadores, prepararmos 

nossos educandos para socializar os conhecimentos musicais via uso de caminhos da 

tecnologia digital. Portanto, iremos responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Quais as principais discussões encontradas nos artigos científicos referentes à 

tecnologia digital para o ensino de música?  

 

Quanto à nossa metodologia de pesquisa, optamos pela qualitativa, seguindo os 

caminhos da revisão de literatura, quanto ao seu procedimento. Esta é parte 

fundamental de uma investigação que deseja conhecer os autores que versam sobre 

um determinado tema. Segundo Cardoso et al., “cada investigador analisa 

minuciosamente os trabalhos dos investigadores que o precederam e, só então, 

compreendido o testemunho que lhe foi confiado, parte equipado para a sua própria 

aventura.” (2010, p. 7). Esta revisão visa localizar, analisar, sintetizar e interpretar 

mediante escolha de artigos oriundos das produções científicas referentes a um 

determinado tema. Além do mais, seus resultados, apresentam o estado atual do tema 

pesquisado por variados autores. Importante definir qual é o tema em questão; onde 

encontrar os artigos referentes a este tema; quais atores escreveram sobre o assunto; 

assim como os aspectos abordados e as lacunas existentes na literatura. Assim, “evita 

a duplicação de pesquisa sobre o mesmo enfoque do tema” (SILVA; MENESES, 2001, p. 

30).  Diante dessas sinalizações, pesquisamos nas fontes do Google Acadêmico artigos 

oriundos de Revistas e Anais de encontros e pesquisas sobre música e educação 

musical, desde o ano de 2004 a 2018. Os descritores que foram considerados referem-

se às palavras-chave dos resumos. 

 

Para nortear nossas pesquisas, fundamentamo-nos em autores que pesquisaram sobre 

educação musical, tecnologia digital, tecnologia digital no ensino de música, entre 

outros temas afins. Portanto, abordaremos: a) os caminhos do ensino de música; b) os 

aspectos básicos da presença da tecnologia digital na educação; c) os autores que 

versam sobre o tema; e d) as discussões sobre seus artigos. Por fim, descreveremos as 

considerações finais, respondendo à questão inicialmente perquirida, seguida das 

referências utilizadas.  

 

2 DESENVOLVIMENTO  
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Pensando na implantação da educação musical, a Lei de Diretrizes e Bases - LDB 

9.394/96 estabelece o ensino de música como uma das linguagens do ensino de Arte 

obrigatória na educação básica – Art. 26, parágrafo 2º (BRASIL, 1996). Para nortear a 

escola e os educadores, o Ministério da Educação (MEC) apresentou documentos que 

sinalizam os caminhos da educação de uma forma geral. Nesse sentido, o ensino de 

música também é sinalizado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCN-EI), especificando seus: objetivos, conteúdos e orientações para o professor. Da 

mesma forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) estabelecem os objetivos, 

conteúdos, abordagens didáticas para a disciplina de música para o Ensino 

Fundamental, nos anos iniciais e finais e para o Ensino Médio (BRASIL, 1997; 1998a; 

1998b; 2000). Recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (2018) orienta 

competências específicas sobre o ensino-aprendizagem da linguagem musical no 

contexto da disciplina de Arte em todas as etapas da educação básica (BRASIL, 2017). 

 

Como foi citado anteriormente, o ensino de música é apoiado legalmente na Educação 

Infantil até o Ensino Médio. Autores como Brito (2003), Ilari (2003), Oliveira (2001) e 

Romanelli (2014) discutem sobre a importância e benefícios da educação musical neste 

período inicial. No que diz respeito à prática do ensino de música na sala de aula, temos 

Beineke (2011), França e Swanwick (2002), Mateiro e Ilari (2012), Penna (2004) e Souza 

(2014), que defendem a presença de variadas atividades no fazer musical 

(composição/criação, literatura, apreciação e performance). Trindade amplia este fazer 

musical com a atividade de Construção de instrumentos (2008). 

 

Segundo a literatura vigente, tecnologia é o uso de técnicas e do pensamento 

assimilado para aprimorar o trabalho com a arte, a resposta de um andamento de uma 

tarefa própria (KARASINSKI, 2013). O termo tecnologia vem do grego technê, que 

significa arte, ofício, e logos, que significa “estudo de”, que designava utensílios, 

máquinas, suas partes e as operações dos ofícios (BLANCO; SILVA, 1993). Ela pode ser 

usada como uma importante ferramenta na educação de forma geral. Aliás, esse tema 

já vem sendo discutido há décadas, quanto à sua importância e eficácia, tendo em vista 

o seu desenvolvimento contínuo, além de auxiliar estudantes na teoria e na prática do 

conhecimento (PAIVA, 2015). Autores como Cernev e Malagutti (2016), Carvalho (2010), 

Fernandes e Coutinho (2014), Krüger (2006), Melo, Lopardo e Melo (2016), Miletto et 

al. (2014), Naveda (2006), Paiva (2017), Santos e Mendes (2017), Souza (2006), Souza 

(2013), Repsold (2018), Veber e Rosa (2012) também discutem sobre a tecnologia 

digital aplicada ao ensino de música.  
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Nossa revisão de literatura foi ancorada nas buscas de dados do Google Acadêmico, 

por ser este uma das bases de dados mais utilizadas no meio acadêmico. Sendo assim, 

utilizamos os seguintes descritores de buscas: tecnologia e o ensino de música; 

tecnologia e música; tecnologia e educação musical. Portanto, selecionamos, em 

ordem crescente, dez artigos de Revistas e Anais referentes à Educação Musical, 

publicados entre os anos de 2004 a 2018, conforme apresentaremos no Quadros 1, a 

seguir. Este contém as seguintes informações: Numeração, Fonte/Ano, Site e 

Título/Autor.    

 

 

 

Quadro 1 - Artigos Selecionados no Google Acadêmico 
 

1 Fonte/Ano: Revista Novas Tecnologias na Educação/2004. 

Site: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/549/000503806.pdf?sequenc 

Título/Autor: Educação Musical Auxiliada por Computador: Algumas Considerações e 

Experiências. Evandro M. Miletto, Leandro L. Costalonga, Luciano V. Flores, Eloi F. Fritsch, Marcelo 

S. Pimenta, Rosa M. Vicari. 

 

2 Fonte/Ano: Revista da Abem/2006. 

Site: 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/vie

w/316 

Autor/Título/Ano: Cássia Virgínia Coelho de Souza/ Conhecimento pedagógicomusical, 

tecnologias e novas abordagens na educação musical. 

 

3 Fonte/Ano: Revista da Abem/2006. 

Site: 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/vie

w/313 

Título/ Autor: Inovação, anjos e tecnologias nos projetos e práticas da educação musical. Luiz 

Alberto Bavaresco de Naveda. 

 

4 Fonte/Ano: Revista da Abem/2006. 

Site: 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/vie

w/314/244 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/316
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/316
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/313
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/313
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/314/244
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/314/244
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Título/ Autor: Educação musical apoiada pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC): pesquisas, práticas e formação de docentes. Susana Ester Krüger. 

 

5 Fonte/Ano: Revista Música na Educação Básica/2012. 

Site: http://www.abemeducacaomusical.com.br/revista_musica/ed4/pdfs/RevistaMeb4_jogos.pdf 

Título/Autor: Jogos digitais online e ensino de música: propostas para a prática musical em 

grupo. Andreia Veber; Tiago Brizolara da Rosa. 

 

6 Fonte/Ano: Revista Educação, Formação & Tecnologias/2014. 

Site: http://eft.educom.pt/index.php/eft/article/view/393/204 

Título/ Autor: Tecnologias no Ensino da Música: revisão integrativa de investigações realizadas 

no Brasil e em Portugal.Sandra Gomes Fernandes; Clara Pereira Coutinho. 

 

7 Fonte/Ano: Revista Música na Educação Básica/2016. 

Site: 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revista_musica/ed7e8/revista%20musica%207_vania.pdf 

Título/ Autor: #Escola #Música #Tecnologia: apreciar, executar e criar utilizando as tecnologias 

digitais em sala de aula. Francine Kemmer Cernev; Vânia Gizele Malagutti. 

 

8 
Fonte/Ano: Anais - XI Conferência Regional Latino-Americana de Educação Musical da 

ISME/2017. 

Site: 

http://abemeducacaomusical.com.br/conferencias/index.php/isme/2017/paper/viewFile/2380/112

6 

Título/Autor: A educação musical de deficientes visuais com o uso da placa Makey Makey. 

Alexandre Henrique dos Santos; Adriana N. A. Mendes. 

 

9 
Fonte/Ano: Anais - XI Conferência Regional Latino-Americana de Educação Musical da 

ISME/2017. 

Endereço: 

http://abemeducacaomusical.com.br/conferencias/index.php/isme/2017/paper/viewFile/2478/113

1 

Título/Autor: Tecnologias digitais na educação musical: discussões emergentes. Luciano Luan 

Gomes Paiva. 

 

10 Fonte/Ano: Anais - Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em Música/ 2018. 

Site: http://www.seer.unirio.br/index.php/simpom/article/viewFile/7721/6672 

Título/Autor: Tecnologias da informação e comunicação no Ensino de Música na Educação 

Básica: iniciando uma revisão bibliográfica. Mônica Repsold. 

Fonte: As autoras. 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revista_musica/ed4/pdfs/RevistaMeb4_jogos.pdf
http://eft.educom.pt/index.php/eft/article/view/393/204
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revista_musica/ed7e8/revista%20musica%207_vania.pdf
http://abemeducacaomusical.com.br/conferencias/index.php/isme/2017/paper/viewFile/2380/1126
http://abemeducacaomusical.com.br/conferencias/index.php/isme/2017/paper/viewFile/2380/1126
http://abemeducacaomusical.com.br/conferencias/index.php/isme/2017/paper/viewFile/2478/1131
http://abemeducacaomusical.com.br/conferencias/index.php/isme/2017/paper/viewFile/2478/1131
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3 ANÁLISE E AVALIAÇÃO 

 

A seguir, descreveremos nossas considerações sobre os dez artigos selecionados, assim 

como os gráficos referentes aos anos e locais de publicação.  

 

1. Miletto et al. (2004) - Os autores mencionam alguns softwares: para 

acompanhamento (que produz o som de um instrumento em tempo real, com um 

ritmo); para edição de partituras (transcreve partituras e as produzem em seu 

andamento e divisão rítmica); para gravação de áudio (possibilita gravar vários áudios 

digitalizados); para instrução musical (o estudo das teoria e prática, percepção e/ou 

instrumento); síntese sonora (amostras sonoras executam em vários timbres); entre 

outros. Os autores sinalizam estas ferramentas para auxiliar o educador musical em 

suas aulas, deixando-o, assim, livre para escolher o que trabalhar, a depender do 

contexto. Neste sentido, apresentam softwares que foram desenvolvidos como um 

recurso educativo musical, utilizados em algumas instituições de ensino superior e 

relacionados à área de música, em outras subáreas, integrando, assim, vários conceitos. 

Por fim, colocam em prática os programas desenvolvidos que abordam a Música e a 

Tecnologia, tendo o computador como um grande aliado, que, por meio da inclusão 

digital, promove a inclusão social. 

 

2. Souza (2006) - A autora se apoia no texto de Naveda (2015), que fala da Educação 

Musical e das Novas Abordagens, fazendo um breve levantamento da Revista Brasileira 

de Educação Musical – ABEM, cujas produções, ao longo de cinco anos, tiveram grande 

êxito ao relacionar-se à criatividade pedagógica mediante reflexões. Nesse sentido, é 

um ponto discutido por alguns educadores da área que encontram dificuldade por não 

terem materiais pedagógicos, propondo, assim, outros objetivos para as aulas de 

música, tirando-os da zona de conforto.  Ademais, a autora coloca que novas pesquisas 

na área, inseridas no contexto, possibilitam novas abordagens na atuação competente 

do professor, sendo um elemento básico, convidando cada educador musical a refletir 

acerca das suas práticas em sala de aula, desenvolvendo conhecimentos pedagógicos 

musicais por meio de tecnologias que contemplem novas abordagens para a educação 

musical.   
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3. Naveda (2006) - O autor relata que tecnologia não é algo estritamente concreto 

ligado à máquina, mas também algo natural ligado ao homem, a ser exemplificado 

como para resolver problemas. No meio musical, podemos observar a presença da 

tecnologia nas partituras e instrumentos musicais, em relação ao ensino de música, a 

ser aplicada nas atividades relacionadas à eletrônica, computação, acústica, software, 

hardware, entre outros. Além de estar presente em uma abordagem difundida pelo 

educador musical Keth Swanwick por meio do seu Modelo C(L)A(S)P, França e 

Swanwick (2002) afirmam que as atividades de técnica, execução, composição, estudos 

acadêmicos e apreciação oportunizam o melhor aprendizado musical dos estudantes. 

Por fim, Naveda espera que “[....] em breve possamos não mais discutir ‘se’ vamos 

utilizar tecnologia, ou ‘como’ vamos utilizar os meios, e possamos planejar nossos 

projetos, permeá-los de valores, e realizá-los sem discernir interfaces com nossas 

práticas” (NAVEDA, 2006, p.73).  

 

4. Krüger (2006) - Segundo seu levantamento bibliográfico, vários pesquisadores 

discorrem sobre o uso da tecnologia digital na educação musical, apesar de não estar 

estritamente relacionado entre si. A maioria dos estudos refere-se a softwares a serem 

utilizados por crianças e adultos, seja de forma individual ou coletiva, além de estes 

serem objetos de pesquisa científica. A mesma autora cita Software como STR (Sistema 

de Treinamento Rítmico), Portal EduMusical e o Editor Musical para o ensino de música. 

Para Krüger, “[....] a literatura aponta para a necessidade de formação inicial e 

continuada para uso das TIC”, mas também afirma que “[...] é necessário superarmos 

alguns obstáculos, talvez vendo essa formação como uma nova área de pesquisa 

subsidiada pelas próprias práticas docentes.” (KRÜGER, 2006, p. 85). 

  

5. Veber e Rosa (2012) - Os autores versam sobre as possibilidades a serem 

trabalhadas em sala de aula, descrevendo etapas de dois jogos musicais: Music Blox, 

que utiliza sequências de sons a serem tocados e/ou criados, tendo em vista a prática 

feita em sala; e Sheep Beats, que utiliza sequências de sons por meio de alguns 

instrumentos musicais escolhidos. Portanto, o ensino de música utilizando jogos 

digitais, desperta o estudante à criação coletiva em atividades que contemplam ritmo, 

melodia, composição dos envolvidos, proporcionando-lhes também o trabalho em um 

ambiente oposto ao da sala de aula, a exemplo de um laboratório de informática onde 

estes possam explorar as ferramentas necessárias. Importante citarmos sobre o 

cuidado que o educador musical precisa ter com alguns jogos, para não expor os 

alunos aos conteúdos fora do contexto, ou, até mesmo, erros graves de música, 

exemplos de jogos que associam as notas musicais com cores ou até mesmo 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/314/244
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/314/244
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/314/244
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propagadas aleatórias que possam aparecer no momento da aula. É sempre 

importante que, antes de lecionar a atividade utilizando o jogo em sala, o professor 

possa usar o jogo antes desta etapa. 

 

6. Fernandes e Coutinho (2014) - As autoras apresentaram uma pesquisa intitulada 

como “Tecnologias no Ensino da Música: revisão integrativa de investigações realizadas 

no Brasil e em Portugal”, analisando teses e dissertações defendidas entre os anos de 

2001 e 2013. Nela, podemos observar que os maiores focos de estudo foram a 

formação de professores, e o desenvolvimento de avaliação de softwares novos e 

antigos, entre outros. Elas finalizam afirmando sobre a necessidade de se investigarem 

as Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino de música e de “contribuírem 

para a evolução e desenvolvimento da disciplina acompanhando assim o progresso 

tecnológico e ao mesmo tempo incentivando e motivando os nossos alunos para o 

ensino desta área artística.” (FERNANDES; COUTINHO, 2014, p. 107). 

 

7. Cernev e Malagutti (2016) - Tendo em vista as tecnologias digitais que a cada dia 

vêm em passos largos inseridos no contexto escolar, os autores deram espaço para 

mencionar atividades que contemplam as aulas de música por meio de aplicativos, tais 

como: Drumtrack, Audacity, entres outros. Sendo assim, aproximam o estudante do 

seu cotidiano, visando vários tipos de experimentações que trabalhem a música e suas 

atividades de: apreciação, execução, criação, deixando-os livres para explorar o recurso 

sinalizado e a importância do fazer coletivo, compartilhando, assim, um trabalho 

musical em diferentes momentos. As integrações das tecnologias digitais em sala de 

aula despertam os estudantes para novas construções. 

 

8. Santos e Mendes (2017) – Segundo os autores, as tecnologias digitais são 

ferramentas para o ensino de música aplicado às pessoas com deficiência visual por 

meio de softwares, Audacity e Soundplant, e hardwares, como Scanners, Teclados em 

“Braille”, Leitores de tela hardware, Linha Braille e Lupas. O dispositivo tecnológico 

relatado foi o Makey Makey, que pode controlar softwares como Piano Virtual, 

Chambre Musi Piano e Sintetizador MK-1. Santos e Mendes descrevem que “o 

dispositivo Makey Makey torna-se uma boa opção tecnológica para a educação 

musical, devido à sua facilidade de uso [...] e não exige configurações adicionais ou 

digitação de linhas de código para funcionamento” (2017, p. 5). Por meio deste 

dispositivo, o estudante cego tem acesso a conteúdos musicais, assim como à 

percepção musical, timbres, instrumentos, criação e improvisação. 
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9. Paiva (2017) - O autor apresenta grandes problemáticas que ocorrem com o 

educador musical que não tem conhecimento suficiente para utilizar as tecnologias 

digitais nas aulas de música, tendo em vista que ele pode afetar o recurso utilizado e 

até mesmo provocar a falta de concentração dos estudantes. Portanto, Paiva aponta 

que a sociedade usa esses recursos, muitas vezes, de forma abusiva, despertando 

problemas futuros pelo seu uso indevido. Ele ainda menciona que alguns professores 

reclamam da falta de tempo para estudar os recursos que lhes são utilizados mediados 

pelo computador. Ademais, chama atenção ao uso da tecnologia digital para as aulas 

de música de forma inadequada, que os professores não busquem apenas a 

aproximação com os estudantes, mas que participem e aprendam com as tecnologias 

disponíveis.  

 

10. Repsold (2018) - De acordo com o levantamento feito por Repsold, utilizando 

como base de dados a Revista da Abem, a Revista Música na Educação Básica e os 

Anais de Congressos Nacionais e Regionais da ABEM, a tecnologia aplicada ao ensino 

de música é discutida no que tange à sua forma de uso, apresentando possibilidades, 

fundamentando sua prática, além de ser também utilizada como ferramenta 

tecnológica. Repsold afirma que seu levantamento apresenta “projetos para aplicação 

da tecnologia nas aulas de música como auxilio ao professor no ensino de música, 

formação de professores, educação à distância, tecnologias nos cursos de licenciatura, 

entre outras”. (2018, p. 216).  

 

O gráfico a seguir apresenta os anos em que ocorreram as respectivas publicações. 

Nesse sentido, os anos de 2006 e 2017 foram aqueles nos quais mais ocorreram 

publicações (3 e 2, respectivamente). Os demais (2004, 2012, 2014, 2016 e 2018) 

tiveram apenas uma publicação a cada ano.   

 

Gráfico 1 – Publicações dos Artigos entre os anos de 2004 a 2018 
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Fonte: As autoras. 

 

Para melhor esclarecimento, encontramos dez trabalhos editados: um artigo, em 2004; 

três artigos, em 2006; um artigo, em 2012, um artigo, em 2014; um artigo, em 2016; 

dois artigos, em 2017; e um artigo, em 2018.  

 

No Gráfico 2 a seguir, são apresentadas as fontes de publicação. Entre os artigos 

publicados, cinco são oriundos da ABEM (dois da “Revista Música na Educação Básica” 

e três da “Revista da ABEM”). Continuando, dois artigos são oriundos dos Anais da XI 

Conferência Regional Latino-Americana de Educação Musical da ISME, um artigo da 

“Revista Novas Tecnologias na Educação”, e outro artigo da “Revista Educação, 

Formação e Tecnologia”. Finalmente, encontramos um artigo nos Anais do Simpósio 

Brasileiros em Pós-Graduandos em Música (SIMPOM).  
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Gráfico 2 – Presença de Publicações em Revistas e Anais de Eventos

 

Fonte: As autoras. 

 

Tendo em vista os avanços tecnológicos existentes na contemporaneidade, em especial 

na educação musical, podemos considerar que a produção dos nossos pares ainda não 

reflete a importância da pesquisa sobre o tema, pois só encontramos 10 artigos escritos 

entre os anos de 2004 e 2018.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, cujo tema reflete sobre a tecnologia digital no ensino de música, 

abordamos os caminhos desta linguagem artística, assim como os aspectos básicos da 

presença da tecnologia digital na educação. Em seguida, fizemos uma revisão de 

literatura acerca do tema e descrevermos as discussões sobre os dez artigos 

encontrados. 

 

Quanto à nossa pergunta referente às principais discussões encontradas nos artigos 

científicos pesquisados, concluímos que os autores discutiram sobre a educação 

musical auxiliada por computador e a computação musical como meio de inclusão 

digital, mediante experiências de pesquisas. Da mesma forma, as implicações do 

conhecimento pedagógico-musical e sua relação entre tecnologias e área de atuação. 

Continuando, encontramos, também, a exploração de áreas com capacidades inerentes 

de inovação em educação musical a utilizar as TIC’s, assim como algumas pesquisas e 

práticas envolvendo as TIC’s na educação musical.  
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Da mesma forma, os autores discutiram sobre: o uso de jogos digitais como estratégia 

para o ensino de música; a presença das TICs na educação musical realizada no Brasil 

e em Portugal; e as possibilidades de utilização das tecnologias digitais nas aulas de 

música no ensino regular. Importante salientarmos, ainda, que também foram 

discutidos os seguintes tópicos: as experiências em educação musical, utilizando 

tecnologias digitais a partir do dispositivo Makey Makey com alunos com deficiência 

visual; a presença crescente das tecnologias no âmbito do ensino e aprendizagem da 

música; e os dados da implantação do Projeto “Informática Educativa no Brasil” nas 

aulas de Música.  

 

Entre os artigos pesquisados, podemos considerar como pontos positivos as seguintes 

afirmativas: a) aumento do conhecimento musical auxiliado pelo computador; b) novas 

abordagens de ensino musical, podendo estar relacionadas à pesquisa e 

democratização da educação em todos os níveis; c) inclusão digital nos espaços 

escolares; d) a utilização de computadores mediados pelo educador na educação 

musical, sendo mais significativa do que o estudante usando este instrumento sem a 

orientação do mesmo, embora ele possibilite uma aproximação entre a escola e o dia-

a-dia dos envolvidos; e) a utilização de ferramentas digitais mediante reflexões acerca 

do ensino e aprendizagem musicais dos envolvidos; f) possibilidades musicais 

mediadas por jogos digitais com percepções diferenciadas. Por fim, mediante o uso de 

softwares, podem ser trabalhados diversos objetivos, conteúdos e abordagens 

musicais, que possam ampliar o conhecimento musical e o universo cultural dos 

envolvidos.  

 

No tocante aos pontos negativos referentes ao tema, podemos considerar a falta de 

pesquisa e o desenvolvimento da produção tecnológica de baixo custo e 

pedagogicamente eficiente, seja nas comunidades e/ou nas aulas de música. Em 

adição, a ausência de formação inicial e continuada acerca das TIC’s na educação 

musical, assim como seus instrumentos tecnológicos a serem disponibilizados de 

forma democrática. 

 

Corroborando com os autores, sugerimos a urgente necessidade dos Cursos de 

Licenciatura em Música, atualizarem seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), 

incluindo Disciplinas Obrigatória e Optativa que tratam sobre as TIC’s no ensino de 

música. Em adição, que sejam promovidas inúmeras ações mais significativas nos três 

contextos universitários — ensino, pesquisa e extensão.  
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RESUMO: A utilização da tecnologia na educação tem intensamente contribuído com 

processo de ensino/aprendizagem, visto que expandiu novas oportunidades para a 

aquisição do conhecimento e acesso a recursos educacionais para além daqueles 

tradicionalmente disponíveis. Nesta condição, a utilização da tecnologia é um símbolo 

de uma nova era na educação. Além disso, a utilização pedagógica das novas tecnologias 

pode alterar padrões de pensamento, enriquecer modelos educacionais existentes e 

fornecer novos modelos de formação.  Este trabalho pretende evidenciar através de uma 

análise bibliográfica as perspectivas e desafios, de ferramentas tecnológicas aliadas à 

educação.  

Palavras-Chaves: Educação. Tecnologia. Perspectivas. Desafios. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A tecnologia tem se tornado ferramenta fundamental e tem exercido impactos na 

metodologia educacional de forma global. A introdução da tecnologia na educação 

mudou claramente a forma como o ensino é conduzido, abrangendo o caminho para 

uma nova abordagem pedagógica. Os instrumentos tecnológicos quando utilizados 

didaticamente, estimulam os alunos a desempenhar um papel mais ativo do que antes 

(ou seja, se envolver mais no processo de aprendizagem, sendo participantes ativos da 

criação de conhecimentos e não meramente receptores desses).  

Logo, a utilização de recursos tecnológicos, em sala de aula, como programas de 

vídeo, televisão e multimídia, que combinam texto, som e imagens coloridas podem ser 

usados para fornecer conteúdos desafiadores e autênticos que envolvam o aluno no 
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processo de aprendizagem, além disso, computadores em rede com conectividade com 

a Internet podem aumentar a sua motivação, pois combina a riqueza e a interatividade 

de outras tecnologias com a oportunidade de se conectar com pessoas reais e participar 

de eventos do mundo real.    

A tecnologia também pode ser utilizada para melhorar o acesso e a qualidade da 

formação dos professores, que já não precisam confiar unicamente em livros impressos 

e outros materiais em mídias físicas alojadas em bibliotecas (e disponíveis em 

quantidades limitadas) para suas necessidades educacionais, além dessa dinamizar 

também as suas práticas pedagógicas, pois como afirmam Almeida e Valente (2005, p. 

8), o emprego das tecnologias “impõe mudanças nos métodos de trabalho dos 

professores, gerando modificações no funcionamento das instituições e no sistema 

educativo.”  

Em suma, o presente trabalho pretende através de uma pesquisa de caráter bibliográfico, 

evidenciar as perspectivas e desafios em se fazer o uso da tecnologia na educação, uma 

vez que estas podem ser utilizadas como apoio no processo de ensino/aprendizagem 

por alunos e professores, além de poderem ser acessadas a partir de qualquer lugar a 

qualquer hora do dia e por um número ilimitado de pessoas. 

 

1 TECNOLOGIA EDUCACIONAL E SUAS FERRAMENTAS   

 

Na contemporaneidade, a sociedade percorre uma fase de transformação. Tais 

modificações decorrem em virtude das novas tecnologias que gradualmente, se 

relacionam às ações educativas. A inovação da informática resulta em abundantes efeitos 

que, por sua vez, operam inúmeros setores da sociedade.  

 A educação não resiste a estas modificações, pois gradativamente a tecnologia está 

presente no ambiente de ensino-aprendizagem, seja no aproveitamento de elementos 

tecnológicos ou mediante propostas que compreendem a educação e tecnologia. De 

acordo com estudos realizados por Bottentuit e colaboradores (2016) na atual sociedade 

da informação, o objetivo fundamental da educação é permitir que o aluno consiga 

conceber sua respectiva cognição com base em seus conhecimentos anteriores e das 

experiências e informações que podem acessar.   

Nesse cenário, a rotina em contextos sistematizados e facilitadores favorecem ao aluno 

a aprendizagem e a conversão de informações em conhecimento. Soares e Nascimento 

(2012, p.3) consideram que “a inserção da ciencia tecnológica à educação é um aparato 

considerável para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem” . 

A incorporação da tecnologia educacional dinamiza o processo de ensino e 

aprendizagem e integra alunos e professores ao multiculturalismo progressivo da 

sociedade de hoje. As tecnologias permitem as possibilidades de desenvolvimento de 

inovação metodológica que resultam e um sitema educacional mais eficaz e inclusivo 

(GESSER, 2012).  
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A educação atual precisa ser personalizada na aprendizagem dos alunos e o 

desenvolvimento tecnológico é uma excelente ferramenta para alcançar este objetivo. 

Ao fazer uso de meios tecnológicos durante as aulas o educador colabora compondo 

uma relação entre conhecimentos educacionais, com os obtidos e vivenciados pelos 

educandos em seu cotidiano, processando-se desta forma a troca de experiências e 

saberes entre professor e aluno.  

A integração dos conteúdos tecnológicos aos princípios educacionais segundo Sancho 

(1998), relaciona-se integralmente aos recursos intelectuais, construtivos e as 

ferramentas existentes ou desenvolvidas pelos responsáveis comprometidos no processo 

de ensino-aprendizagem, tanto na esfera da prática e planejamento quanto na avaliação 

do ensino. Portanto, as tecnologias educaionais dispõem de potencialidade formativa 

que é capaz de expandir o espaço e o tempo educacional, visando a flexibilização do 

currículo e  a ampliação da interação entre o professor/aluno tanto na educação 

presencial quanto na educação a distância.  

A tecnologia educacional caracteriza-se, no sentido facilitar e fortalecer a atuação do 

professor no ambiente escolar, dentre outras possibilidades, com a utilização de recursos 

e diversos materiais, em conjunto ou individualmente, a tecnologia é capaz de 

estabelecer novos espaços on-line que ajudam a superar as barreiras relativas com a 

coincidência de tempo e espaço que até agora têm sido indispensável entre professores 

e alunos envolvidos em um processo de ensino e aprendizagem (ALMEIDA, 2007).   

Com o aumento e diversidade tecnológica também são desenvolvidas a eficacia e 

eficiência de uso das mesmas quando aplicadas a educação. Desta forma, Almeida (2011, 

p. 5) salienta que é possivel identificar inúmeros “proveitos da utilização de recursos 

tecnológicos aplicados á educação em que é possível mostrar ou demonstrar aos alunos 

o que antes não se podia através do uso de imagens, vídeos, softwares e outros.” 

O aproveitamento das tecnologias que contribuem para o alcance de um espaço de 

interlocução, como por exemplo, o computador e seus múltiplos recursos se destacam 

enquanto ferramenta de acesso e se diferenciam dos matérias comumente utilizados. De 

acordo com as análises de Teruya (2006, p. 74), “o computador tornou-se reconhecido 

como uma ferramenta educacional, sendo considerado como um meio de intermediação 

na composição do aprendizado”.  

A elaboração de slides, e ou, o aproveitamento de apresentações presentes na internet, 

também se configuram como uma alternativa tecnológica educacional para fortalecer o 

ensino e à medida em que são bem preparados e utilizados adequadamente, são 

potencialmente capazes de motivar o interesse dos alunos de maneira superior à habitual 

demonstração oral e, como resultado, favorecendo assim a aprendizagem (TERUYA, 

2006, p. 76). 

Diante da pretensão de se promover uma metodologia criativa, visando estabelecer uma 

aprendizagem significativa através de um ensino de qualidade, Fantin (2007, p. 4) destaca 

que: 
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 É possível fazer uso de diferentes ferramentas tecnológicas na sala de 

aula ao integrar a mídia e a educação [...]. Desenvolver planos de aulas 

envolventes usando recursos tecnológicos como: computador, internet, 

celular, fotografia, cinema vídeo, livro, CD, DVD, entre outros podem 

facilitar a aprendizagem, explorar a capacidade auditiva e visual do 

aluno, bem como fornecer motivação ao mesmo.  

 

A tecnologia educacional propõe novos campos de reflexão pedagógica. Aprender nas 

instituições de ensino hoje, tem uma mudança notável, à medida que novas tecnologias 

são incorporadas nas instalações educacionais esta situação leva os alunos e professores 

a se prepararem com maior consciência e eficácia.  

 

2. AS CONTRIBUIÇÕES DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS E OS 

DESAFIOS 

 

A educação atual exige o desenvolvimento da aprendizagem de alto significado 

acadêmico, para o qual é necessário o uso de diferentes estratégias e tecnologias de 

relevância pedagógica. A este propósito, Ausubel apud Suares (2003, p. 90) considera: 

Para que a informação seja aprendida, ela deve ser percebida 

seletivamente, deve ser estruturada de forma significativa, codificada 

dentro de uma estrutura previamente aprendida, diferenciada dentro 

dessa estrutura para sua subsequente evocação, e consolidado 

posteriormente para permitir sua transferência (p. 90).  

 

A relevância da utilização da tecnologia educacional baseia-se não somente nos 

conhecimentos técnicos ou na modernização do ambiente educacional, contudo ainda 

devem surgir modificações nas práticas metodológicas, nos conceitos relacionados à 

educação, no relacionamento entre professor e aluno, na composição de sujeitos 

participativos, que precisam assumir uma percepção crítica e desenvolver capacidades 

para integrar-se ao mundo em sua contínua evolução (BASTOS, 1997, p. 8).   

Faz-se extremamente necessário que a instituição de ensino acompanhe os avanços 

tecnológicos e as atuais oportunidades de alcance de ciência e conhecimento. Através 

das contribuições da tecnologia educacional os alunos são capazes de aproximar-se de 

diferentes culturas, porém isso exige que o sistema de ensino se aproprie desta prática 

com o objetivo de desenvolver um ambiente educativo mais diversificado e colaborativo. 

 

2.1 Perspectivas 
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As tecnologias são recursos e, como tal, os programas curriculares devem ser inseridos 

nos planos, nos diferentes processos pedagógicos e cognitivos dos professores e alunos, 

concebidos como unidades de ensino e/ou sessões de aprendizagem cuja execução deve 

ser orientada para novas formas de ensino. Com a incorporação de novas tecnologias 

em todos os aspectos da vida, a sociedade respectivamente requer novos padrões de 

ensino e aprendizagem. A este respeito Catapan e Fialho (2003) consideram: 

 

A sociedade que se relaciona cotidianamente com a sobrevaloração do 

saber científico e com a interferência gradual da tecnologia em sua 

rotina, não deve considerar o desenvolvimento crítico dos indivíduos à 

parte da ciência tecnológica. (p.21) 

 

Os recursos tecnológicos devem ser empregues no ambiente escolar enquanto fim 

educativo, como método de aprendizagem ou como suporte para o aprendizado. A 

tecnologia é capaz de fortalecer e apoiar as práticas pedagógicas e educacionais na 

atualidade, visto que possibilitam que sejam estabelecidas múltiplas conjunturas 

significativas e diversificadas de aprendizagem (PERRENOUD, 2000, p.139)  

O uso de diferentes meios didáticos permite que os alunos aprendam em diferentes 

níveis. Ao empregar um tema organizado em slides, por exemplo, o professor pode 

fornecer ao aluno importantes oportunidades para praticar algo adquirido dentro da 

classe, que permitem que o aluno explore o conteúdo de forma independente.  

No ensino, a tecnologia processa aos diferentes ambientes que tendem a promover a 

construção de espaços de aprendizagem mais dinâmico e interativo. Como indicado por 

Lorenzato, (1991): 

 

Os instrumentos intervém vigorosamente no desenvolvimento do 

ensino e aprendizagem; a utilização de qualquer meio origina-se da 

temática a ser ensinada, dos propósitos que se pretende alcançar e do 

conhecimento a ser otimizado, uma vez que o uso de instrumentos 

pedagógicos auxilia o estudo e a análise de princípios essenciais para o 

ensino prático, apoiando o aluno na composição da aprendizagem. 

(LORENZATO, 1991).  

 

A integração da ciência tecnológica no processo de mediação, afeta elementos como a 

instituição de ensino; as características, necessidades e interesses do aluno, tipo de curso 

e, por sua vez, a metodologia e meios técnicos utilizados. 

Ao proporcionar o acesso as novas tecnologias, em seguida, acontece o que é chamado 

a transformação do ensino e aprendizagem sobre um novo e integrado modelo de 

trabalho na rede de ensino, o que dá a iniciativa do processo de aprendizagem do aluno, 

que pode trabalhar cooperativamente e acesso à informação apresentada de formas 

diferentes, como áudio, vídeo, texto, etc. Nesta transformação, a escola assume um papel 
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que as novas prioridades e responsabilidades como deveria ser responsável pela 

promoção e proporcionando espaços ou comunidades para estabelecer câmbio estável 

e comunicação entre estudantes ideais. 

 

2.2 Desafios 

 

À vista do processo de globalização e avanços tecnológicos conquistados de maneira 

progressivamente acelerada, torna-se esperável que a sociedade continuamente debata 

o papel das tecnologias na educação e a ação das mesmas no progresso escolar, 

científico e social do sujeito. O ambiente educacional é frequentemente convidado a se 

associar e modernizar junto à sociedade, que trabalha, se comunica e vive a fundo em 

um meio tecnológico (BASTOS, 1997, p. 10). 

Ao optar pela utilização da tecnologia na sala de aula não se constitui obrigatoriamente, 

em um melhor desempenho por parte dos alunos no tocante as práticas educativas. A 

aprendizagem relaciona-se de modo direto com a motivação, portanto recorrer a 

instrumentos tecnológicos sem qualquer parâmetro pedagógico é provável que esta 

ação não resulte em um comportamento positivo por parte do aluno. 

A tecnologia não modifica o ensino por si mesma, ainda de acordo com as reflexões de 

Catapan e Fialho (2003, p. 100), apesar do valor dos recursos tecnológicos escolhidos 

pelo docente, é essencial ponderar a aplicação que será dada a este. A ciência 

tecnológica pode ser considerada enquanto um recurso que, quando utilizado da 

maneira correta constitui-se como uma ferramenta de total eficácia. 

Diante da rapidez e fácil acesso à informação quando utilizada de maneira incoerente e 

despreparada, a tecnologia pode simplificar em demasia os estudos do discente, visto 

que há um grande número de instrumentos que concedem soluções e resultados rápidos 

o que não garante a efetividade da aprendizagem sendo necessário buscar um ponto de 

equilíbrio entre o uso adequado dos instrumentos tecnológicos e a utilização 

desordenada. 

A este respeito Almeida (2007, p. 80) conceitua a aprendizagem como uma sequência 

dinâmica de análises, de reconstrução dos conhecimentos a que são conferidos 

fundamentos e conceitos empregues pelos indivíduos no processo da interpretação. 

Logo, a abundância de informações não produz conhecimento apenas pelo fácil acesso 
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a estas; torna-se preciso sistematizar os conteúdos aprendidos para que sejam utilizados 

com maior eficiência. 

Cabe ressaltar ainda inúmeras condições que influenciam a resistência às inovações 

tecnológicas no ambiente educacional. Entre elas, a carência de recursos, de 

infraestrutura, a falta de preparo dos educadores e da equipe pedagógica, os 

equipamentos que chegam à escola por determinação e não por opção dos docentes, a 

abundância de dispositivos impróprios para uso, estão entre os principais desafios. Tais 

aspectos intervém diretamente no engajamento dos professores para a aplicação da 

tecnologia, como se fosse possível permanecer alheio à interferência que elas exercem 

em relação aos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas instituições de ensino, o impacto das novas tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem surpreendentemente foi tomando uma “mudança de paradigma", uma 

transformação potencial do sistema educacional, exigindo novos papéis, novas 

metodologias de ensino, flexibilidade nos currículos, incluindo uma reconsideração da 

concepção do professor etc. É uma exigência da sociedade maior flexibilidade atual no 

ensino para ajustar as circunstâncias; 

As possibilidades oferecidas pelos avanços da tecnologia para o ensino e formação 

educacional são muito diversas e variam em facilitar a comunicação entre professor e 

alunos a apresentar informações e desenvolver projetos específicos para o 

gerenciamento de informações. No entanto, como observa-se ao longo deste artigo, é 

evidente que as tecnologias tiveram, tem e continuarão a ter um enorme impacto na 

sociedade em geral e no campo educacional em particular, mas este mundo tecnológico 

também tem seus prós e contras. Novas tecnologias podem fornecer meios para 

melhorar os processos de ensino e aprendizagem; para a gestão de ambientes 

educacionais em geral.  

Os avanços tecnológicos oferecem novas oportunidades para a inovação e melhoria dos 

processos tradicionais de ensino e aprendizagem, porém é necessário cautela quanto a 

implementação destes recursos para que não se tornem apenas uma ferramenta de 

apoio para fortalecer o modelo de aprendizagem tradicional. 

Conclui-se, que o importante não é as possibilidades técnicas oferecidas pela tecnologia, 

mas estratégias de ensino que lhes são aplicáveis. Uma estratégia que combine 
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sistematicamente ensinando inovação, investigação e avaliação de aquisição de 

conhecimento. 
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TECNOLOGIA COMO RECURSO PARA APRENDIZAGEM DA 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS 

 
 

Heridan de Jesus Guterres Pavão Ferreira 233 

Raimunda Nonata Alves Cidreira 234 
 
 

 

RESUMO: A tecnologia como recurso a ser empregado na aprendizagem de uma 

segunda língua (L2), mostra-se neste trabalho enquanto estratégia a subsidiar o ensino 

da Língua Portuguesa como L2, para surdos. Tem-se como objetivo suscitar reflexões 

sobre os anseios e inquietações que emergem da área, discutindo-se o papel da 

tecnologia no contexto da educação formal. Trata-se de uma pesquisa de cunho 

bibliográfico, cujas reflexões visam ainda, analisar o potencial que o uso das tecnologias 

digitais e estratégias de comunicação possuem para o desenvolvimento da Língua 

Portuguesa escrita, como L2. Concluímos que a tecnologia, ao ser aplicada na sala de 

aula, pode auxiliar os professores no trabalho com os alunos surdos, possibilitando a 

aquisição da Língua Portuguesa, na modalidade escrita, o que ratifica o relevante papel 

dessa inserção na prática pedagógica. 

Palavras-chave: Tecnologia; Recurso; Língua Portuguesa; Surdo.  

 

ABSTRACT: Technology as a resource that can be used in the learning of a second 

language (L2), is shown in this work as a strategy to subsidize the teaching of the 

Portuguese Language as L2 for the deaf. The objective is to raise reflections about the 

anxieties, worries that emerge from the area, discussing the role of technology in the 

context of formal education. It is a bibliographical research, whose reflections also aims 

to analyze the potential that the use of digital technologies and communication 

strategies have for the development of the Portuguese language written as L2. We 

conclude that technology, when applied in the classroom, can help teachers in their work 

with deaf students, making possible the acquisition of the Portuguese Language, in the 

written modality, which ratifies the relevant role of this insertion in pedagogical practice.  

Keywords: Technology; Resource;  Portuguese language; Deaf. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, o uso das tecnologias tem sido fundamental para o 

avanço e desenvolvimento da humanidade. Observamos, que os recursos 

tecnológicos não alcançam todas as camadas da população o que ocorre em 

razão de uma grande desigualdade social, ainda que tais recursos se façam cada 

vez mais presentes no cotidiano das grandes cidades brasileiras. Diante deste 

cenário, observamos que jovens das classes desfavorecidas, têm pouco ou 

nenhum acesso às tecnologias digitais. 

Ressalta-se que, no âmbito escolar, é possível observar-se a 

necessidade de uso de recursos variados, entre estes os tecnológicos, como 

meios para facilitar o entendimento dos alunos, inclusive aqueles com 

necessidades educacionais especiais como é o caso dos estudantes surdos, que 

têm o visual como sentido primordial.  

Considera-se que a inclusão escolar desses alunos ainda ocorre de 

maneira muito lenta, predominando a exclusão em muitas instituições escolares, 

embora se venha passando, no Brasil, por um processo de inserção dos 

estudantes, o que se potencializou principalmente a partir de 2001, com o 

programa Toda criança na escola.  Ressalta-se, porém, que ainda que iniciativas 

desta natureza venham ocorrendo, não basta apenas inserir; é necessário que se 

garanta a permanência e, principalmente, que os direitos educacionais do aluno 

aconteçam de fato e de direito, especialmente no que concerne à aprendizagem 

da modalidade escrita da Língua Portuguesa, que segundo a Lei n. 10.436/2002 

deve ocorrer para o estudante surdo, em uma perspectiva de L2. 

Chama-se a atenção para o fato que o processo de escolarização de 

surdos vem se apresentando um tanto quanto deficitário, no tocante à construção 

de conhecimentos necessários para sua progressão e acesso ao mundo do 

trabalho, o que se potencializa em razão das dificuldades linguísticas que se 

apresentam na escola, cujos registros se dão na modalidade escrita da Língua 

Portuguesa, ficando sua aprendizagem a depender quase que exclusivamente de 

intérpretes, haja vista, a maioria dos docentes não ter fluência em Libras (MOURA, 

2016). 

O aprendizado da Língua Portuguesa como segunda língua pelo aluno 

surdo tem sido muito difícil em razão de métodos utilizados no processo de 

ensino e de aprendizagem, o que ocorre pelo fato deste educando ainda não ter 
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domínio de sua L1, ou seja, da Libras. Como consequência, o educando apresenta 

dificuldade no entendimento do significado de palavras em Língua Portuguesa e, 

principalmente de produzir textos coerentes e coesos. 
 

 

A dificuldade de aprendizado de uma língua escrita por pessoas surdas 

se dá, muitas vezes, não apenas por se tratar de uma outra língua, mas 

também devido ao fato de não terem familiaridade com alguns 

aspectos discursivos como a pontuação, parágrafos, sequências 

argumentativas e outros (GUARINELLO, 2007, p.106). 
 

Infere-se assim, que tal dificuldade decorre do fato da Libras ser uma 

língua de modalidade diferente da língua materna falada no Brasil, ou seja, 

enquanto a Libras ocorre na modalidade visual-espacial, a Língua Portuguesa se 

realiza na modalidade oral-auditiva e mesmo que a Libras possua sua organização 

gramatical, esta não possui as mesmas características discursivas que possui a 

Língua Portuguesa (QUADROS; KARNOPP, 2004).  

Considerando, pois, esta modalidade enquanto díspare da língua 

majoritária da maioria, pode-se dizer que o uso das tecnologias digitais poderá 

possibilitar uma proposta mais condizente com as atuais demandas dos alunos 

surdos, especialmente em relação à aquisição e, sobretudo, da expressão escrita 

da Língua Portuguesa. 

Assim sendo. nos propomos neste trabalho, a discutir o papel da 

tecnologia frente às dificuldades encontradas por pessoas surdas e/ou com 

deficiência auditiva, no que se refere à produção de textos escritos. 

Desse modo, empregou-se neste estudo, enquanto metodologia, a 

pesquisa bibliográfica e documental, baseada nos pressupostos de Quadros e 

Schmidt (2006), Domingos (2008) e Goettert (2014) e Salles et al. (2004), assim 

como o que dispõe a Lei Nº 10.436/02 e o Decreto Nº 5.626/05, entre outros 

referenciais que balizam a educação especial voltada para o segmento. 

A relevância do tema ora discutido, mostra que a tecnologia usada 

como recurso para aprendizagem do aluno surdo pode se tornar uma grande 

aliada, possibilitando sua interação com a informática, pois, por meio, do uso de 

alguns recursos, com elementos visuais poderá ocorrer uma minimização das 

dificuldades quanto à aquisição da escrita em Língua Portuguesa, ajudando os 

alunos a superar os principais entraves que lhes impossibilitam de produzir textos 

que atendam às necessidades comunicacionais, especialmente em relação à 

estrutura, uso adequado de vocabulário e produção/recepção do sentido que 

devem se fazer presentes no texto. 
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Além desta parte introdutória, o artigo está dividido em três seções. 

Primeiramente, há uma discussão acerca da importância do aluno surdo aprender 

a Língua Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita, abordando 

alguns fatos possíveis, causadores da dificuldade verificada nos textos produzidos 

por surdos. Em seguida é discutida a Língua Portuguesa como L2 e a influência 

dos recursos tecnológicos para uma adequada aquisição e expressão desta, 

tecendo-se em seguida, as considerações finais, com alguns apontamentos para 

futuros trabalhos.  

 

2 A IMPORTÂNCIA PARA SURDO EM APRENDER A LÍNGUA PORTUGUESA 

COMO L2  

  
O ensino de Língua Portuguesa para os surdos, como segunda língua, 

no contexto da educação de surdos, é um direito garantido pelo Decreto nº 5.626 

de 22 de dezembro de 2005, Art. 14, parágrafo 1º, inciso II, o qual assegura que 

as instituições federais devem ofertar:  “obrigatoriamente, desde a educação 

infantil, o ensino da LIBRAS e também da Língua Portuguesa como segunda 

língua para alunos surdos” (BRASIL, 2005).  

Como já mencionado, por ser a Língua Portuguesa, a língua materna 

no Brasil esta é, oficialmente, a língua falada pela maioria dos brasileiros, sendo 

o seu ensino obrigatório nos diversos segmentos da educação no País. 

Considerando que uma língua é adquirida com base nas competências 

comunicativas: ouvir, falar, ler e escrever e, que no caso das pessoas surdas, estas 

não falam porque não ouvem, a Língua Portuguesa passa a ter um papel de 

segunda língua, pois, a pessoa surda utiliza para se comunicar a Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS) como primeira língua (L1). Assim sendo, a Língua Portuguesa 

é ensinada ao surdo como uma segunda língua (L2).  
 

Conforme Quadros (2006, p. 31): 
 

Ler e escrever em sinais e em português são processos complexos que 

envolvem uma série de tipos de competências e experiências de vida 

que as crianças trazem. As competências gramaticais e comunicativa 

das crianças são elementos fundamentais para o desenvolvimento da 

leitura e escrita.  
 

 

A Lei 10.436/02 reconhece a Libras como língua oficial para a 

comunidade surda brasileira. Chama-se, porém, a atenção para o fato que os 
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surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), até hoje sentem 

dificuldade em ler/interpretar textos, bem como escrevê-los em Língua 

Portuguesa, ou seja, de desenvolvê-la como sua segunda língua, em uma 

perspectiva que lhes permita o atendimento do que dispõem os PCN’s acerca do 

uso da língua, ou seja, para solução de problemas cotidianos, que exigem seu 

uso. Estudos como os de Quadros e Schmidt (2006), apontam que mesmo surdos 

que dominam sua L1, quando precisam se expressar por meio da escrita, utilizam 

a L2, limitando-se a escrita com problemas, do ponto de vista da norma padrão 

da Língua Portuguesa e, por esta razão, muitas vezes, dependem de um ouvinte 

para que produzam sentido. 

Em relação ao ensino de Língua Portuguesa, o Decreto nº 5.626/2005 

em seu Art. 13 afirma que:  
 

O ensino da modalidade da Língua Portuguesa, como segunda língua 

para pessoas surdas, deve ser incluído como disciplina curricular nos 

cursos de formação de professores para educação infantil e para os 

anos iniciais do ensino fundamental, de nível médio e superior, bem 

como nos cursos de licenciatura em Letras com habilitação em Língua 

Portuguesa (BRASIL, 2005). 

 

Observando-se, porém, textos produzidos por surdos, verifica-se que 

muitos desses textos apresentam problemas tanto de estrutura como vocabular, 

o que dificulta sua compreensão/recepção. 

Um dos fatores causadores dessa grande dificuldade no aprendizado 

de Língua Portuguesa como L2 se dá, muitas vezes, pelo fato da maioria dos 

surdos serem filhos de pais ouvintes e chegarem à escola sem domínio de 

nenhuma língua, nem mesmo daquela que deveria ser sua L1, ou seja, da Libras. 

Assim, por não terem contato inicial com sua língua materna e tão pouco com a 

língua usada por seus pais, restringem-se a usar sinais rudimentares. Outro 

aspecto que chama a atenção é o pouco ou nenhum interesse da própria família 

em reconhecer e, principalmente, em aprender a língua de sinais. 

Ressalta-se ainda, que ainda hoje, existem pais que acham que o 

convívio de surdos na fase inicial, com pessoas surdas, pode causar um retrocesso, 

fazendo com que a criança se limite apenas em fazer gestos e não se interesse 

em falar o português. Cabe ratificar que tal pensamento além de equivocado, 

significa um prejuízo para os surdos, porque implica em uma espécie de 

obrigatoriedade do uso da L2 em detrimento da Libras, fazendo com que muitos 

passem a desenvolver uma postura de aversão à Língua portuguesa; postura esta, 
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que os impedem de se comunicar na modalidade escrita e de concebê-la como 

uma segunda língua, cujo uso vai lhes ajudar, entre outras coisas, a prosseguir 

nos estudos e ingressar no mundo do trabalho. 

Considera-se, para tanto, o que preconiza a Lei n. 10.436/2002 que 

dispõe que a “Libras não substitui a Língua Portuguesa em sua modalidade 

escrita”, observando-se assim, a necessidade do contato e aprendizagem das 

duas línguas, pelas pessoas surdas. 

Dentre os motivos que levam os alunos surdos a encontrarem grandes 

dificuldades na escrita da Língua Portuguesa pode-se citar o atraso ao acesso à 

língua materna, ou seja, da própria Libras, além de uma metodologia educacional 

pouco eficiente, com atividades propostas e formas de avaliação inconsistentes e 

ineficazes, a maioria delas voltadas exclusivamente para os alunos ouvintes. 

Ainda no que diz respeito à produção de textos por pessoas surdas, a 

qualidade textual só pode ser garantida se obedecer aos fatores de textualidade 

que subjazem tal produção, como por exemplo, entre estes, os fatores de 

textualidade discutidos neste trabalho, qual sejam, a coesão e coerência, onde a 

primeira consiste no modo como os elementos presentes se encontram 

interligados e a segunda diz respeito às relações lógicas estabelecidas entre as 

ideias. (SALLES et al., 2004).  

As diferenças estruturais entre a Libras e as línguas orais auditivas 

constituem-se motivos que dificultam a produção textual em Português, já que a 

maioria dos alunos surdos têm dificuldades em fazer as ligações entre palavras, 

períodos e parágrafos; sendo assim, não conseguem passar para o leitor/receptor 

do texto a organização na sequência de pensamento do locutor. Para Salles et al. 

(2004, p.34) “E, essa ideia tem levado muitos a acreditarem que textos produzidos 

por uma pessoa surda não têm coerência”. Percebe-se, porém, que alguns 

elementos de textualidade estão presentes nas produções dos alunos surdos, o 

que desmistifica essa ideia, pois, em sua maioria, há presença da coerência e 

ausência da coesão, ou seja, dos elementos cognitivos, cuja função é fazer a 

ligação entre frases, orações, períodos e parágrafos. É interessante, portanto, 

analisar com mais propriedade as escritas de surdos, para assim, levá-los ao nível 

de proficiência da segunda língua, sobretudo, quanto ao uso dos demais 

elementos de textualidade. 

Buscando-se traçar uma linha do tempo que explique tal dificuldade, 

pontua-se que, ao chegar às escolas, os estudantes surdos se deparam com um 

número significativo de professores que não estão preparadas para trabalhar com 
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eles, seja porque não conhecem/dominam a Libras, seja porque não possuem a 

formação adequada para o trabalho com a Língua Portuguesa, o que concorre 

para que a aprendizagem da L2 seja difícil ou muitas vezes não ocorra, o que 

prejudica todo o processo educativo do aluno. 

Para Quadros e Schmidt (2006), o ensino do Português como segunda 

língua para o surdo precisa ser realizado de forma a considerar a singularidade 

do sujeito surdo, mas a maioria das escolas encontram dificuldade em realizar 

essa tarefa. 
 

[...] atualmente a aquisição do português escrito por crianças surdas 

ainda é baseada no ensino do português para crianças ouvintes que 

adquirem o português falado. A criança surda é colocada em contato 

com a escrita do português para ser alfabetizada em português 

seguindo os mesmos passos e materiais utilizados nas escolas com as 

crianças falantes de português. Várias tentativas de alfabetizar a criança 

surda por meio do português já foram realizadas, desde a utilização de 

métodos artificiais de estruturação de linguagem até o uso do 

português sinalizado (QUADROS & SCHMIDT 2006, p.23).  

 

Verifica-se assim, que para o surdo, a aquisição da Língua Portuguesa 

na modalidade escrita representa uma alfabetização em outra língua com as 

diferenças sintáticas, morfológicas e fonéticas, o que justifica sua grande 

dificuldade em se apropriar dessa língua, na modalidade escrita.  

Observa-se também, que a aprendizagem, por sua complexidade, não 

pode ser simplificada a algo meramente observável, pois dela não se pode excluir 

aspectos essenciais tais como a formação de valores, disposição e formas 

interiores de pensar, ser e sentir, pois se entende que esta se dá por meio de um 

processo contínuo. Nesta perspectiva, entende-se que o surdo tem possibilidades 

de desenvolvimento linguístico iguais às de uma pessoa ouvinte (GESSER, 2009). 

Nesse contexto, inserem-se as tecnologias, enquanto ferramentas para 

superar o paradigma de que o surdo deve aprender a Língua Portuguesa da 

mesma forma que o ouvinte, o que quase sempre é um percurso cansativo e 

ineficaz. As tecnologias podem possibilitar a aprendizagem também de forma 

lúdica e significativa; a criança surda, tal qual a ouvinte, pode aprender se 

divertindo, com o uso de atividades desafiadoras, que lhes estimulem a vontade 

de aprender, fazendo-lhes buscar meios que a ajudem, como é o caso de 

atividades interativas onde, por exemplo, o uso da internet apoia o aprendizado. 

Os surdos, por quererem estar conectados e interagir com a sociedade ouvinte, 
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assim como com o seu grupo e com o meio social se motivam mais a ler e a 

escrever, superando dificuldades. 

 

3 LÍNGUA PORTUGUESA COMO L2 E RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

A comunicação por meio da Língua Portuguesa apresenta dificuldades 

que se materializam, sobretudo, na escrita da maioria dos estudantes brasileiros, 

de diferentes formas e em todos os níveis de ensino, perpassando por desvios e 

inadequações ortográficas, problemas de acentuação gráfica, concordância e 

outros aspectos que muitas vezes impedem a compreensão do texto, como por 

exemplo, a coesão e coerência textuais, o que faz com que se busque na 

tecnologia, estratégias e recursos para sanar tais dificuldades. 

A tecnologia está presente direta ou indiretamente em todas as nossas 

atividades diárias, bem como na escola, que precisa cumprir sua função na 

formação dos sujeitos com necessidades educacionais especiais, para que estes 

possam exercer plenamente sua cidadania, assim como agirem diretamente na 

transformação da realidade. Neste sentido, muitos surdos vêm acompanhando, 

gradualmente, as experiências com o uso das tecnologias, que são recursos 

prósperos para desenvolver o potencial cognitivo do ser humano. 

A dificuldade de aprendizado de uma língua escrita por pessoas surdas 

se dá, muitas vezes, não apenas por se tratar de uma outra língua, mas também, 

em razão destes usuários não terem familiaridade com a língua escrita. Segundo 

Domingos (2008), os surdos apresentam em sua produção textual em Língua 

Portuguesa, supostas falhas ao fazer as ligações entre palavras, segmentos, 

orações, período e parágrafos, havendo várias irregularidades morfossintáticas 

identificadas em sua produção escrita, haja vista as diferenças entre a Língua 

Portuguesa e a Libras. 

No Brasil, a condição social do surdo, como grupo linguístico, ainda 

não é largamente assimilada pela cultura ouvinte, que majoritariamente fala a 

Língua Portuguesa. Tal situação não é muito diferente no contexto das escolas 

que, em um primeiro momento, impõem às pessoas surdas um estado de 

segregação que historicamente as têm colocado em desvantagem em relação ao 

acesso, principalmente, aos bens culturais da sociedade (STRÖBEL, 2008). 

Com a utilização das tecnologias é possível provocar o interesse dos 

estudantes surdos, no tocante à aprendizagem da Língua Portuguesa, usando 

assim, os recursos tecnológicos como instrumentos motivadores para a 
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aprendizagem. Desta forma, pode-se pensar em ferramentas que possibilitem a 

aprendizagem desses alunos, como os computadores, telefones e os aplicativos, 

como por exemplo, o WhatsApp, aplicativo de textos, por meio de mensagens de 

vídeos, sinalizadas e, especialmente, de textos escritos. 

Considera-se ainda que, de forma geral, a escola é o lugar mais 

apropriado e tradicional para aprendizagem e construção de conhecimento, mas 

a introdução das novas tecnologias no contexto escolar, está fazendo com que 

esses estabelecimentos de ensinos criem resistências aos meios digitais até por 

ser, a escola, historicamente, um ambiente tradicional e conservador. Assim, 

adotar novas técnicas de ensino é um desafio que, inevitavelmente, irá provocar 

uma mudança tanto na vida dos alunos como dos professores. 

A necessidade da pessoa surda em acessar as informações por meio 

da Língua Portuguesa tem aumentado o interesse dela de se tornar um sujeito 

bilíngue e para que isto ocorra, necessita se apropriar da Língua Portuguesa. 

Já na modalidade escrita, o empenho maior pela Língua Portuguesa 

surgiu quando as mídias visuais, como por exemplo, a televisão, passaram a incluir 

legendas em parte de sua programação, o que ocorre também, pelo fato da 

comunicação do surdo ser visual. As imagens são melhores compreendidas e, 

com as legendas, se criou novas possibilidades de entendimento das informações 

passadas na tela. 

Conforme Lira (2003, p. 362): 
 

[...] as legendas passaram a fazer com que os surdos, com maior 

intensidade, se deparassem com palavras com as quais nunca haviam 

tido contato, significando coisas distantes de sua realidade linguística. 

Além do vocabulário, passaram a se familiarizar com frases em língua 

portuguesa, com sua estrutura sintática e formas discursivas diversas. 

Tal fato resultou num ganho para os surdos de maneira geral, tanto no 

acesso às produções midiáticas quanto no próprio aprendizado da 

Língua Portuguesa.  
 

 

Verifica-se desse modo, o papel das legendas e da mídia na produção 

escrita, seja por possibilitar a assimilação com novas palavras, ampliando seu 

vocabulário, seja por fazer com que se possa observar e analisar a composição 

de frases, orações e períodos, entre outros aspectos inerentes à modalidade 

escrita da Língua Portuguesa. 

 O uso do computador oferece para os surdos uma grande 

possibilidade de interação com o mundo, sendo por meio deste que ocorre, 
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muitas vezes, tanto o contato com a Libras, como com a Língua Portuguesa, 

principalmente por serem tecnologias visualmente acessíveis, o que é atraente 

para o surdo.  

Conforme afirma Goettert (2014, p. 41) “o computador tem papel 

fundamental na transformação da vida dos surdos, uma vez que provocam o uso 

de diferentes recursos que ampliam o contato com a Língua Portuguesa e a 

utilização da língua de sinais”, ou seja, o computador é um recurso muito 

importante, que possibilita a interação do surdo com o mundo, por meio da 

Libras e da Língua Portuguesa.  

Infere-se assim que, para os surdos, seus processos educativos, a partir 

do uso de recursos tecnológicos permitiram sua inclusão comunicativa em 

atividades antes inacessíveis para estes, o que se potencializou nas últimas 

décadas, com a popularização e acesso às novas tecnologias; houve então, uma 

revolução na vida do surdo, permitindo a ampliação de seus conhecimentos por 

meio das informações que são divulgadas nas redes sociais, haja vista, os surdos 

estarem buscando as redes sociais para se comunicar, mesmo sem ter adquirido 

a L2 e ainda que muitos apresentem bastante dificuldade em se expressar por 

meio da escrita, estes estão procurando as redes para conectar-se com o mundo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação de surdos ainda continua sendo um assunto bastante 

discutido, suscitando discussões e análises por parte de educadores e 

pesquisadores que atuam na área, especialmente com relação ao ensino de 

Língua Portuguesa na modalidade escrita. A Libras é a primeira língua da 

comunidade surda (L1), enquanto que a Língua Portuguesa é reconhecida como 

segunda língua L2). 

A oficialização da Língua Brasileira de Sinais, promovida a partir da Lei 

10.436/2002 e a regulamentação, pelo Decreto 5.626, de 2005, apontam para o 

direito de alunos surdos de terem uma educação bilíngue. A aquisição da língua 

brasileira de sinais ampliou as possibilidades de compreensão do mundo, pelos 

estudantes surdos e/ou com deficiência auditiva, assim como permitiu a estes 

trocarem experiências e discutirem diferentes assuntos e terem acesso a outros 

conhecimentos, ampliando sua visão de mundo. 

A tecnologia vem sendo uma importante ferramenta utilizada pelo 

homem moderno, em diferentes áreas, entre elas, a educacional, com foco no 
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desenvolvimento da aprendizagem de pessoas com deficiência e, no intuito de 

superar as dificuldades apresentadas ao longo do processo educacional das 

pessoas surdas, a escola vem buscando estratégias didático metodológicas, assim 

como a utilização de ferramentas que facilitem o aprendizado de surdos, 

mostrando-se então, a tecnologia enquanto aliada nesse processo. 

Mesmo que seja uma área de conhecimento cujas discussões e, 

principalmente, metodologias ainda se mostrem um tanto quanto incipientes, o 

ensino de Língua Portuguesa para o aluno surdo necessita de maiores esforços e 

estudos para a busca de estratégias que possibilitem uma melhora significativa 

na produção de textos por pessoas surdas ou com deficiência auditiva.  

No que tange ao desenvolvimento da habilidade da escrita de textos 

por surdos, a tecnologia se mostra, enquanto ferramenta a auxiliar o trabalho da 

escola devendo esta se empenhar para reforçar o uso de artefatos tecnológicos, 

aplicativos (APPs), entre outros recursos que auxiliem a superação das 

dificuldades apresentadas em textos escritos por surdos. 

Em razão da grande necessidade de trabalhar a escrita de Língua 

Portuguesa (L2) no contexto da educação de surdos e em virtude das dificuldades 

que se evidenciam nessa esfera, as tecnologias enquanto recursos se apresentam 

como suporte de grande relevância para o ensino da Língua Portuguesa para este 

segmento populacional, a partir da possibilidade de condicionar esta língua, em 

sua modalidade escrita, com os  recursos da visualidade para o surdo. Assim 

sendo, o uso da tecnologia e seus recursos se constituem, portanto, importante 

ferramentas para o ensino de Língua Portuguesa para surdos. 
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TECNOLOGIA NO AMBIENTE ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE 

PRÁTICAS E USOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO EM 

BACABAL-MA 

 

Jessica do Nascimento235 

Kayna Santos Maciel236 

Maria José dos Santos237 

 

RESUMO: As transformações observadas no tecido social podem ser pensadas e 

entendidas, no processo envolvendo as tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

em constante evolução e inovações. Há, nesse desenrolar mudanças significativas nas 

formas de pensar, viver e se relacionar, percebemos novas formas de comunicação sendo 

construídas e, os jovens tem sido protagonistas nesse processo. O que coloca a escola e 

seu trabalho no centro dos debates quanto ao uso de tecnologias, ou quanto a 

necessidade de atuar como promotora da chamada inclusão digital. Esses são alguns dos 

referentes que dão corpo a este trabalho. Que tem como objeto de discussão, reflexões 

sobre relações de uso das tecnologias informação e comunicação (TIC) em escolas da 

rede pública estadual e municipal de Bacabal-MA. O trabalho apresenta alguns 

resultados de dados coletados em escolas do município, por meio da pesquisa de campo 

realizada em escolas e na Unidade Regional de Ensino (URE). Os quais apontaram 

dificuldades presentes nas práticas escolares quanto ao uso das tecnologias, frutos de 

resistências e desconhecimentos em alguns casos. Pensar sobre tal realidade, portanto, 

é pertinente e necessário, pois a escola, enquanto instituição social precisa ser (re) 

pensada em suas práticas, ressignifica-las e acompanhar mais de perto os processos e 

transformações em curso, visto que a mesma é parte integrante desse todo social. 
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Palavras-chaves: Tecnologia de Informação e Comunicação; Inclusão digital; Espaço 

escolar; Práticas escolares; Jovem. 

 

ABSTRACT: The transformations observed in the social fabric can be thought and 

understood in the process involving constantly evolving information and communication 

technologies (ICTs) and innovations. There are significant changes in the ways of thinking, 

living and relating in this process, we perceive new forms of communication being built, 

and young people have been protagonists in this process. This places the school and its 

work at the center of debates about the use of technologies, or the need to act as a 

promoter of so-called digital inclusion. These are some of the referents that give 

substance to this work. The purpose of this discussion is to reflect on the use of 

information and communication technologies (ICT) in schools in the state and municipal 

public schools of Bacabal-MA. The work presents some results of data collected in 

schools of the municipality, through the field research conducted in schools and the 

Regional Unit of Education (URE). They pointed out difficulties in school practices 

regarding the use of technologies, fruits of resistance and lack of knowledge in some 

cases. To think about such reality, therefore, is pertinent and necessary, since the school, 

as a social institution needs to be (re) thought of its practices, re-signify them and follow 

more closely the processes and transformations in progress, since it is part integral part 

of this social whole. 

Keywords: Information and Communication Technology; Digital inclusion; School space; 

School practices; Young 

 

INTRODUÇÃO  

As transformações na sociedade têm na tecnologia um dos pontos principais 

nessa mudança, por meio desta, melhoramos as formas de nos comunicar, que 

passam a ser mais rápidas e mais fáceis, considerando a diversidade de 

dispositivos e linguagens agregadas a eles. Santos (2012, p.61) afirma que novas 

maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das 

telecomunicações e da informática, e que a educação escolar precisa se adequar 

a tal realidade. Para Lévy (1993 In: QUARTIERO, 1999, p. 4):  
A contemporaneidade se constrói em meio a relações em que os 

homens, o trabalho, a própria inteligência depende, na verdade, da 

metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os 

tipos. Assim, a escrita, a leitura, a visão, a audição, a criação e a 

aprendizagem são capturadas por uma informática cada vez mais 

avançada e inovadora em escalas cada vez mais crescente e rápida. 

É fundamental acompanhar o processo do avanço tecnológico que se desenvolve 

no mundo atualmente, o que passa pela escola e as práticas nela desenvolvidas. 
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A escola, instituição social, espaço privilegiado de aquisição de saberes, atua 

nesse cenário com a função de promover práticas escolares que possibilitem aos 

jovens em sua grande maioria – alunos do Ensino Médio, o acesso a linguagem 

informacional. Neste trabalho pontuamos a importância da tecnologia no 

ambiente escolar buscando identificar nas escolas de ensino médio em Bacabal-

MA, a presença dessas ferramentas e os usos que vem sendo feitos. Percebemos 

que muitas tem sido as dificuldades encontradas. Mesmo com todo avanço, ainda 

existem dificuldades em manusear as ferramentas; o acesso às tecnologias ainda 

é limitado, o que se deve as condições de escolas com infraestrutura acessível, 

mas que não possuem computadores suficientes para o quantitativo de alunos e 

professores , por outro lado, há limitações pelos professores em relação ao uso 

das tecnologia da informação e comunicação (TIC). A inserção no campo de 

pesquisa nos oportunizou constatar a realidade descrita e despertou o interesse 

de olhar mais dedicadamente a mesma, podendo problematizar tal realidade e 

refletir sobre as práticas que vem sendo desenvolvidas quanto ao uso das 

tecnologias disponíveis nos espaços escolares, o que permitirá a nós, futuros 

professores a ampliação do olhar sobre a escola e o seu cotidiano. 

 

Desenvolvimento  

O mundo contemporâneo está totalmente marcado pela era digital. A vida das 

pessoas, e particularmente dos jovens alunos do Ensino Médio encontram-se 

mergulhadas nos usos que fazem dessas ferramentas e suas linguagens. No 

âmbito escolar, trabalhar utilizando as Tecnologia da Informação e comunicação 

(TIC), pode ser uma porta para o desenvolvimento de novas metodologias ensino, 

mais integradoras, promotoras de interações, podendo permitir realização de 

aulas diferentes, mais dinâmicas tanto para o aluno quanto para o professor. 

Políticas voltadas para a implantação de uma sociedade da informação, visando 

a inclusão digital ou informacional, abriram espaços com a implantação 

laboratórios de informática, lousa digital, data shows, salas de mídia, caixa de 

som, entre outros, nas escolas em todo país. Nesse sentido a Base Comum 

Curricular (BNCC), vem afirmar sobre a necessidade de desenvolver competências 

para que os jovens – alunos do Ensino Médio, desenvolvam habilidades que os 

possibilitem: 
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
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exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 

2017, P. 9). 

O desenvolvimento de tais competências é uma demanda para a escola, que 

precisa se organizar e construir práticas mais articuladas com a linguagem 

informacional, usar mais efetivamente os recursos disponíveis e disponibilizados 

em seus espaços. Ianni (1996) nos alerta sobre a necessidade da escola seguir 

para frente à chamada sociedade de informação, não podendo se deslocar desses 

expedientes. Porém, toda mudança, implica desafios, e a escola é chamada para 

desenvolver práticas articuladas aos usos de meios tecnológicos disponibilizados 

em seus espaços, mas ainda se observa certo distanciamento gerado por 

questões de ordem política, financeira, infra estruturais, de conhecimento, dentre 

outras tantas.  

 

PESQUISA 

A pesquisa, de caráter exploratório, buscou levantar dados de escolas situadas na 

cidade de Bacabal-MA, com objetivo de identificar, localizar e analisar a existência 

e usos das ferramentas tecnológicas disponíveis. Em contato com a Unidade 

Regional de Ensino (URE), órgão do governo do Estado no município, fomos 

informados que sua abrangência alcança onze municípios e que todas as escolas 

de ensino médio de Bacabal (um total de 23) receberam laboratórios de 

informática, lousa digital, caixa de som, projetores, adquiridos nos anos de 2011 

a 2012. Entretanto, por diferentes motivos, no decorrer dos anos, estes aparelhos 

foram se desgastando, afetando diretamente o ensino e o desenvolvimento de 

práticas mais dinâmicas. Também foi constatado que apenas 2% destas escolas 

funcionam com a utilização devida destes aparelhos. De posse das informações 

da URE, buscamos olhar mais de perto duas escolas da rede estadual, o “Centro 

de Ensino Maria Casimiro Soares” e “Centro de Ensino Estado do Ceará”. 

Constatamos que a escola Estado do Ceará possui uma estrutura com condições 

de uso para estes aparelhos, possui um laboratório de informática, porém, sem 

funcionamento por falta de um sistema operacional. Em contato com alguns 

professores, foi possível perceber certa dificuldade em falar do assunto, por não 

ter o acesso ao laboratório para uso com alunos durante as aulas. Outros 

equipamentos como televisão, data show, caixa de som, são utilizados, mediante 

a solicitação prévia por cada professor de diversas áreas. Entretanto, a quantidade 

disponível só permite o uso por um professor, tendo os demais que aguardar, 

pois a quantidade de aparelhos se limita apenas em um ou dois. Na outra na 

escola Casimiro Soares as dificuldades se apresentaram como maiores em relação 
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a primeira, começando pelo laboratório que não funciona, encontrando-se em 

condições precárias de uso, os aparelhos encontrados na escola estão todos com 

defeitos, ou quebrados, dificultando assim o desenvolvimento da construção do 

conhecimento através das TICs para um novo olhar. Ao visitarmos Núcleo de 

Tecnologia Educacional que se encontra localizado na escola de pesquisa C.E. 

Casimiro Soares,  fomos informados que núcleo ofereceu apenas em 2012 a 

capacitação para o corpo docente na cidade de Bacabal-Ma, iniciando em 2012 

com finalidade de 2014, servindo apenas para o manuseio do surgimento SIAEP- 

Sistema Integrado de Administração de Escolas Públicas. Nos dias de hoje existe 

ainda capacitações tecnológicas para os docentes, com menos frequência, sendo 

apenas online, pois visam o fechamento do núcleo pois a precisão dos cursos 

fornecidos diminuiu pela falta de interesse destes profissionais, desta forma, 

pode-se inferir que a formação online não tem cumprindo o seu papel de 

capacitar, pois o que se observa ainda hoje é o estranhamento de professores 

quanto ao desenvolvimento de práticas mediadas por tecnologias, sendo que a 

falta de aparelhos que funcionem contribui na resistência de planejamento e 

efetivação de outras formas de ensino. 

 

CONCLUSÃO  

Concluímos com este trabalho que a falta das TICs e seu funcionamento ainda é 

a realidade de algumas escolas no município de Bacabal. Que mesmo que o 

município tenha sido contemplado por politicas como a do Programa Nacional 

de Tecnologia Educacional (ProInfo), recebendo os Kits multimídias, laboratórios 

e implantado Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), não foi possível dar 

continuidade ao trabalho, nem capacitar todo corpo docente para o uso da 

linguagem informacional e inserção de alunos e professores nesse processo, 

como já evidenciado. Os equipamentos, por diferentes motivos, foram sendo 

sucateados e seus usos restritos a algumas ações parciais por alguns professores. 

Constatamos dificuldades encontradas no manuseio, ainda hoje professores se 

limitam as novas tecnologias por não terem formação para uso na sua pratica 

como profissional, nesse sentido, é preciso então investir no preparo desses 

professores, promovendo capacitações, cursos de formação continuada como 

forma de promover o uso efetivo em suas práticas escolares. Às escolas e agencias 

educacionais, se impõe como necessidade, o envolver-se de forma efetiva, por 

meio de estudos, reflexões que pautem a temática, sua importância, implicações 

e desafios, tentando construir um projeto coletivo em que os usos sejam parte 
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integrante das ações e metas do Projeto da escola e não meros apêndices em 

situações parciais.  
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TECNOLOGIAS ASSISTIVAS COMO SUPORTE PARA O ENSINO DE 
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RESUMO: A Tecnologia Assistiva amplia as possibilidades no campo educacional e neste 

sentido o educando surdo tem sido muito beneficiado quando da sua utilização. Este 

trabalho discorre sobre o uso de Tecnologias Assistivas no processo de ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa como L2, a partir de uma pesquisa no Atendimento 

Educacional Especializado da Escola Municipal Dra. Maria Alice Coutinho. Busca ainda, 

identificar quais Tecnologias Assistivas são utilizadas e seus resultados no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos, descrevendo de quais formas as TA’s são utilizadas 

no ensino de Língua Portuguesa como L2. Como metodologia adotou-se uma pesquisa 

de campo de natureza quali-quanti, do tipo descritiva, subsidiada por autores como: 

Galvão Filho (2013), Bersch (2013), Salles et al (2004), Brasil (2002), Guarinello (2007), 

Quadros e Schmiedt (2006) e Damázio (2007). Os dados coletados foram gerados a partir 

da aplicação de questionário e entrevistas com os alunos com surdez, recebidos pelo 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), assim como, pela observação desse local. 

Os resultados gerados pelas questões fechadas dos questionários foram tratados por 

meio de estatística básica, mediante a utilização do programa computacional Microsoft 

Office Excel, os dados gerados a partir da aplicação de entrevistas e respostas dadas às 

questões abertas dos questionários foram tratadas com a utilização da análise do 

conteúdo. Os resultados revelaram que na sala do AEE do campo de investigação vêm 

sendo desenvolvidas ações cruciais para a inclusão educacional dos alunos com surdez. 

Constatou-se que as TA’s auxiliam no trabalho desenvolvido pela educadora no que 

concerne à aprendizagem da Língua Portuguesa como segunda língua pelos educandos 

surdos, uma vez que os recursos utilizados propiciam ao educando aprender de maneira 

interativa tornando mais fácil associar conceitos e ideias. 
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Palavras-chave: Tecnologia Assistiva. Atendimento Educacional Especializado. Aluno 

surdo. Língua Portuguesa. Segunda língua. 

 

RESUMEN: La Tecnología Asistiva amplía las posibilidades en el campo de la educación, 

lo que hace que el educando sordo se beneficie cuando la utilice. Este trabajo pretende 

investigar el uso de Tecnologías Asistivas en el proceso de enseño y aprendizaje de la 

Lengua Portuguesa como L2, a partir de una investigación en el Atendimiento 

Educacional Especializado de la Escuela Municipal Dra. Maria Alice Coutinho. Busca 

todavía identificar qué Tecnologías Asistivas son utilizadas y sus resultados en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, describiendo cuales son las formas en el que 

las TA’s se utilizan en la enseñanza de Lengua Portuguesa L2. Como metodología se 

adoptó una investigación de campo, de naturaleza cuali-cuantitativa, del tipo descriptiva, 

subsidiada por autores como Galvão Filho (2013), Galvão Filho (2013), Bersch (2013), 

Salles et al (2004), Brasil (2002), Guarinello (2007), Quadros y Schmiedt (2006) y Damázio 

(2007). Los dados colectados se generaron a partir de la aplicación de cuestionario así 

como de la realización de entrevistas con los alumnos con sordez de Atendimiento 

Educacional Especializado (AEE), y observación de ese local. Los resultados generados 

por las cuestiones cerradas de los cuestionarios se trataron a través de la estadística 

básica, mediante la utilización del programa computacional Microsoft Office Excel - los 

dados generados a partir de la aplicación de entrevistas y respuestas dadas a las 

cuestiones abiertas de los cuestionarios que se trataron con la utilización del análisis del 

contenido. Los resultados revelaron que, en la sala de AEE del campo de investigación, 

viene desenvolviéndose acciones cruciales para la inclusión educacional de los alumnos 

con sordez. Se constató que las TA’s auxilian en el trabajo desenvuelto por la educadora 

en lo que se refiere al aprendizaje de la Lengua Portuguesa como segunda lengua por 

los educandos sordos, ya que los recursos utilizados propician al educando un 

aprendizaje interactiva, lo que hace más fácil asociar conceptos e ideas.  

 

Palabras-clave: Tecnología Assistiva. Atendimiento Educacional Especializado. Alumno 

sordo. Lengua Portuguesa. Segunda lengua. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Tecnologia Assistiva, na atualidade, tem se configurado de suma 

importância, na medida em que promove um ambiente recíproco de 

comunicação no processo de ensino e aprendizagem da pessoa surda, no espaço 

escolar, mais especificamente na Sala de Recursos Multifuncionais, constituindo-

se enquanto recurso que oferece uma gama de possibilidades, principalmente no 

ensino da Língua Portuguesa.  
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De acordo com Bersch (2013) a Tecnologia Assistiva deve ser entendida 

como um auxílio a promover ampliação de habilidades funcionais deficitárias 

possibilitado a realização da função, desejada, impedida por circunstâncias 

advindas das deficiências ou pelo envelhecimento. 

Atualmente a questão do aprendizado da Língua Portuguesa é um dos 

temas mais discutidos no contexto da educação de surdos, quando os ouvintes 

falam sobre as dificuldades dos surdos em relação à leitura e à escrita em 

português. Por outro lado, cada vez mais a Língua de Sinais vem se destacando 

como a língua mediadora de acesso ao conhecimento e inclusive como língua 

base no aprendizado da Língua Portuguesa (SILVA, 2008).  

Cabe enfatizar que o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais 

(doravante LIBRAS) pelo aluno surdo é essencial para que este tenha desempenho 

significativo na aquisição da Língua Portuguesa como segunda língua e, para 

tanto, o contexto em que o aluno está inserido deve ser levado em consideração, 

pois quando se analisa o ensino tanto de LIBRAS, quanto da Língua Portuguesa, 

na escola regular, torna-se perceptível que há um distanciamento entre as línguas 

usadas no cotidiano dos alunos e a língua que se quer ensinar na escola.  

O objetivo geral do trabalho ora apresentado foi investigar o uso de 

Tecnologias Assistivas no processo de ensino e aprendizagem da Língua 

Portuguesa como L2, no AEE da Escola Municipal Dra. Maria Alice Coutinho, tendo 

como objetivos específicos: identificar quais Tecnologias Assistivas são utilizadas 

e seus resultados no processo de ensino e aprendizagem dos alunos e descrever 

de quais formas as Tecnologias Assistivas são utilizadas no ensino de Língua 

Portuguesa como L2.  
 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de campo, de 

natureza quali-quanti, do tipo descritiva, considerando-se que a pesquisa quali-

quanti pode ser feita pelo método misto quantitativos e qualitativos, de modo a 

alcançar um entendimento mais amplo do tema estudado (GIDDENS, 2012). 

Acreditamos que o método de pesquisa quali-quanti pressupõe uma 

análise retórica que permite enxergar que ambas podem ser trabalhadas em 

conjunto, trazendo elementos que se complementam, corroborando para uma 

interpretação mais abrangente da veracidade posta, pois, conforme Minayo e 

Sanches (1993, p. 34): 
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A relação entre quantitativo e qualitativo [...] não pode ser pensada 

como oposição contraditória [...] é de se desejar que as relações sociais 

possam ser analisadas em seus aspectos mais ‘concretos’ e 

aprofundadas em seus significados mais essenciais. Assim, o estudo 

quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas 

qualitativamente e vice-versa. 
 

Nessa disposição, buscamos, para apreender a realidade estudada, o 

contato direto com alguns sujeitos que fazem parte do ambiente investigado, a 

fim de obter os dados necessários a serem discutidos e analisados à luz de teorias 

sobre a temática abordada.  

Trata-se de uma pesquisa transversal, do tipo exploratória, realizada 

na sala do AEE da Escola Municipal Dra. Maria Alice Coutinho, na cidade de São 

Luís, Maranhão, com vistas à observação e descrição do trabalho desenvolvido 

na sala de aula.  

No que concerne ao tipo da pesquisa, qual seja, descritiva, consoante 

Vergara (2003), esta evidencia características de uma população específica ou de 

determinado fenômeno, podendo também, expor correlações entre variáveis e 

determinar sua natureza. Este tipo de pesquisa não tem a obrigação de detalhar 

os fenômenos que descreve, ainda que estes sirvam de base para uma explicação. 

Nesta acepção, buscamos descrever os dados coletados ao longo da pesquisa, 

tendo como fim sua especificação a partir dos resultados obtidos, com vistas a 

traçar-se um panorama da realidade apreendida, demonstrando de que modo os 

recursos da TA são utilizados no contexto da aprendizagem da Língua Portuguesa 

por estudantes surdos, em uma sala de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). 
 

 

3 TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA ALUNOS SURDOS 
 
 

A Tecnologia Assistiva (TA) é um recurso ou uma estratégia utilizada 

para ampliar ou possibilitar a aplicação de uma atividade necessária e pretendida 

por uma pessoa com deficiência. Na perspectiva da educação inclusiva, a TA é 

voltada a beneficiar a participação do aluno com deficiência, nas diversas 

atividades do cotidiano escolar, vinculadas aos objetivos educacionais comuns.  

O termo Assistive Technology, traduzido no Brasil como Tecnologia 

Assistiva, foi criado oficialmente em 1988, como importante elemento jurídico 

dentro da legislação norte-americana, conhecida como Public Law 100-407, que 
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compõe, com outras leis, o American with Disabilities Act(ADA). Este conjunto de 

leis regula os direitos dos cidadãos com deficiência nos EUA, além de prover a 

base legal dos fundos públicos para compra dos recursos que estes necessitam. 

(BERSCH, 2013). 

Sartoretto e Bersch (2014) discorrem que os recursos e serviços 

utilizando Tecnologia Assistiva proporcionam à pessoa com deficiência, maior 

independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua 

comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu 

aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade. 

Houve assim, a necessidade de regulamentação legal deste tipo de 

tecnologia, a TA. Nesta perspectiva, a partir desta definição e do suporte legal, a 

população norte-americana, de pessoas com deficiência, passa a ter garantido, 

pelo governo, o benefício de serviços especializados e o acesso a todo o arsenal 

de recursos que necessitam e que venham favorecer uma vida mais 

independente, produtiva e incluída no contexto social geral (BERSCH, 2013). 

Nessa acepção, consideramos que ainda o termo Tecnologia Assistiva 

ainda é novo, sendo este utilizado para definir os serviços e recursos utilizados 

para contribuir, de maneira expressiva, com os portadores de alguma limitação 

física ou sensorial, por meio de práticas inovadoras inerentes do desenvolvimento 

da tecnologia aqui no Brasil.  

Ainda se referindo ao Brasil, chama-se a atenção para o fato que em 

16 de novembro de 2006, o Comitê de Ajudas Técnicas da Subsecretaria Nacional 

de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Portaria 

n° 142. Este discorre que a Tecnologia Assistiva é: 
 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. (BRASIL, 

2009, p. 10). 
 

Do mesmo modo, Garcia, Passoni, Galvão Filho (2013) destacam a 

revolução nas áreas de eletrônica e informática, especialmente no que diz 

respeito aos computadores, em que a redução no tamanho e a ampliação da 

qualidade dos microprocessadores antes chegavam a ocupar uma sala inteira, 
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repleta de eletrônica e atualmente são dispositivos que cabem na palma da mão, 

podendo chegar a tamanhos cada vez menores. 

Os dispositivos de Tecnologia Assistiva dividem em alta tecnologia, 

média tecnologia e baixa tecnologia, bem descritos por Reis (2004, p.3, grifo 

nosso): 
 

Alta tecnologia - dispositivos que incorporam eletrônica e 

computadores, como cadeiras de rodas de propulsão motorizada, e 

equipamentos de comunicação alternativa, como computadores 

adaptados e softwares apropriados. Média tecnologia - dispositivos 

que incorporam elementos de mecânica com grau intermediário de 

complexidade, como cadeiras de rodas de propulsão manual. Baixa 

tecnologia - itens de pouca sofisticação, tais como instrumentos 

adaptados para alimentação, faixas ou cintos com velcro. Nenhuma 

tecnologia – soluções que se restringem a procedimentos, serviços e 

outras condições ambientais existentes, e não utilizam dispositivos ou 

equipamentos especialmente produzidos para o desempenho de 

funções; é o caso de talas ou muletas improvisadas a partir de galhos 

em forma de forquilha. A prestação de serviços de fisioterapia e terapia 

ocupacional, por essa definição, encontra-se nesta classificação. 

 

É importante deixar claro que a nomenclatura “Baixa Tecnologia”, 

“média tecnologia” ou “Alta Tecnologia” não remete a uma melhor ou pior 

qualidade ou eficiência do recurso, mas, diz respeito ao fato de os recursos 

utilizados em seu contexto, serem construídos com componentes mais simples 

ou mais elaborados. Assim, podem ser considerados recursos de TA desde um 

simples adaptador de lápis ou mesmo softwares especiais de acessibilidade. 

Vale destacar também, os produtos da TA que se constituem em um 

horizonte bem amplo de possibilidades e recursos, podendo variar de recursos 

simples e de baixo custo, os produtos denominados de Baixa Tecnologia (low-

tech) até os produtos de Alta Tecnologia (high-tech). 

Os recursos simples e de baixo custo que podem e devem ser 

disponibilizados nas salas de aula inclusivas, são encontrados com maior 

frequência. A disponibilização de tais recursos e adaptações são bastante simples 

e artesanais, podendo estes ser construídos pelos próprios professores, de acordo 

com as especificações de cada aluno com deficiência. Estes recursos podem ser 

“[…] fixação do papel ou caderno na mesa com fitas adesivas; engrossadores de 

lápis ou caneta confeccionados com esponjas enroladas e amarradas, ou com 

punho de bicicleta ou tubos de PVC “recheados” […]” (GALVÃO FILHO; 

DAMASCENO, 2008, p. 27). Observa-se então, que no contexto da educação de 
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pessoas com deficiência, alternativas simples, como a adaptação de materiais, 

como importantes alternativas no sentido de facilitar o desenvolvimento e 

aprendizagem do estudante. 

 

4 O USO DA TA NO AEE DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS 

 

O Atendimento Educacional Especializado para a pessoa com surdez, 

na perspectiva inclusiva, determina o ponto de partida ao entendimento do 

potencial e das aptidões desse ser humano, compreendendo o seu pleno 

desenvolvimento e aprendizagem. O AEE, surgiu em gabinetes, por pessoas que 

não tinham nenhuma relação com surdos. 

O AEE é de fundamental importância porque trabalha as reais 

necessidades do aluno, respeitando os ritmos de aprendizagem e as 

especificidades de cada um, desenvolvendo a Independência dos alunos, 

possibilitando a conquista de seus valores, além de aprimorar os conhecimentos. 

O Ministério da Educação (MEC) define o AEE como uma proposta 

educacional, realizada em escolas inclusivas em “um período adicional de horas 

diárias de estudo”. (BRASIL, 2008).   
 

1) Momento do Atendimento Educacional Especializado em Libras: 

trabalho realizado todos os dias, no qual os conteúdos de todas as 

disciplinas são explicados em  Libras por um professor, no contraturno 

dos alunos surdos; 

2) Momento do Atendimento Educacional Especializado para o ensino 

de Libras: aulas de Libras para os alunos surdos, que favorecem o 

conhecimento e a aquisição de termos, principalmente científicos, 

ministradas por instrutores e/ou professores de Libras no contraturno 

dos alunos; 

3) Momento do Atendimento Educacional Especializado para o 

ensino de Língua Portuguesa: trabalho realizado todos os dias no 

contraturno dos alunos surdos. (DAMÁZIO, 2007, p. 25, grifo nosso) 

 

No momento do atendimento de Língua Portuguesa o ensino é 

desenvolvido por um professor, preferencialmente, formado em Língua 

Portuguesa e que conheça os pressupostos linguísticos teóricos que norteiam o 

trabalho. 

O Atendimento Educacional Especializado é de suma importância no 

processo de aprendizagem do aluno com deficiência, aqui de modo especial, o 

aluno surdo, o que é garantido por lei, devendo ser necessariamente cumprido 
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pelos profissionais da educação escolar. É preciso garantir ao aluno surdo o 

direito de ser um sujeito bilíngue, ou seja, tendo como primeira língua a Libras e 

como segunda, a Língua Portuguesa na modalidade escrita, mas para tanto, é 

necessário que ele tenha conhecimentos em sua primeira língua, o que também 

é oportunizado no momento do AEE de Libras, língua esta que facilitará o 

processo de compreensão da Língua Portuguesa (DAMÁZIO, 2007). No entanto 

o professor deve lançar mão de estratégias e recursos para que seus alunos 

com deficiência auditiva/surdez não fiquem à margem do processo de ensino e 

aprendizagem no que diz respeito às demais áreas do conhecimento e, em 

especial, da Língua Portuguesa, considerada pelo surdo o componente 

curricular de maior dificuldade na vida escolar e social. 

Diferente do aluno ouvinte, o aluno com surdez necessita de canais 

que que facilitem e que o levem a compreender a Língua Portuguesa; neste 

sentido, o meio mais adequado para utilizado com esse aluno é a própria 

língua, ressaltando que no ensino da escrita, os recursos visuais a leitura a 

organização do plano de atendimento e o conhecimento que o docente 

possuem são essenciais para que se obtenha sucesso, chamando atenção que 

o docente precisa ter o conhecimento das duas línguas, para que possa ter 

esse contato com o aluno e ajudar na aprendizagem da Língua Portuguesa, 

como segunda Língua  (SILVA, et al., 2016). 

O AEE para o Ensino de Língua Portuguesa acontece na Sala de 

Recursos multifuncionais no contraturno do horário escolar, das salas regulares, 

momento este em que deve ser oportunizado a esses alunos o aprendizado 

dessa disciplina como segunda língua. Como o próprio nome da sala já revela 

“sala de recursos”, cabe à escola oferecer ao ensino desses alunos recursos de 

Tecnologia Alta (que são ofertados pelo MEC às escolas que possuem o AEE) e 

recursos de baixa tecnologia que são os que o próprio professor pode 

confeccionar a depender do objetivo de aprendizagem que ele quer que seu 

aluno alcance. 

Ainda Silva et al (2016, p.3):  

 
Para dar conta das questões que permeiam a aprendizagem da língua 

portuguesa do aluno surdo, surge como já mencionado, a necessidade 

de um atendimento educacional específico, ficando evidente a 

necessidade de repensar educação atual e seu sentido, tendo em vista 

as possibilidades de aprendizagem sólida que lhe permitam enfrentar 

criticamente a sociedade linguística. 
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Considerando, pois, que a Língua Portuguesa se estrutura a partir da 

combinação de vocábulos que conectados corretamente dão sentido: palavras 

combinadas formam frases; frases conectadas formam orações; orações 

transpostas por meio de conectivos formam períodos e assim por diante, até 

chegar ao texto, pode se iniciar o trabalho com os alunos, no AEE, 

paralelamente à ampliação do vocabulário, a elaboração de tópicos frasais.  

O uso da Tecnologia Assistiva, é de fundamental importância na 

educação na perspectiva inclusiva, haja visto, que o aluno que frequenta o AEE, 

estuda numa escola inclusiva no contraturno, pois esta possibilita a redução das 

barreiras de aprendizagem, facilitando o acesso ao ensino de pessoas com 

surdez. Algumas TA’s são utilizadas para os alunos surdos no AEE, destacando-

se: o computador, tablets com acesso à internet, jogos educativos que 

favoreçam o ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, na modalidade 

escrita, como segunda língua para pessoas com surdez, entre outros recursos. 

As TA’s são mecanismos muito eficazes na promoção do processo de 

ensino e aprendizagem, porquanto dão ao aluno com necessidade educativa 

especial o direito de participar, aprender e de ter uma convivência educacional 

como qualquer outro sujeito. Essa constatação é ainda mais válida, já que o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços e tecnologias tem auxiliado os 

usuários nos mais diversos aspectos de suas vidas. Realça também, observar o 

quanto é importante a sala do AEE para o desenvolvimento do ensino e 

aprendizando  LP escrita para o aluno com surdez utilizando as TA'S. 

 

 

5 ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Tomando-se por base o fato de que em uma pesquisa a investigação 

deve ser norteada por princípios éticos, a fim de se evitar constrangimentos e 

possíveis distorções nos fatos, achou-se pertinente denominar os sujeitos de 

alunos A1, A2, A3, A4, A5, A6. 
        

 

   Gráfico 1 - Tem dificuldade em Português 
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         Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados de campo 
 

 

De acordo com as respostas apresentadas pelos alunos, observa-se 

que de acordo com o que é demonstrado no gráfico 1, que 50% dos entrevistados 

responderam que sim, tem dificuldade e 16,6% responderam não tem dificuldade 

com o português já 33,30% responderam que às vezes tem dificuldade com a 

Língua Portuguesa. Infere-se assim, que a grande dificuldade de aprendizado de 

uma língua escrita por pessoas surdas se dá, muitas vezes, não apenas por se 

tratar de outra língua, mas também devido ao fato de não terem familiaridade 

com alguns aspectos discursivos como a pontuação, parágrafos, sequências 

argumentativas e outros (GUARINELLO, 2007). 

Isso acontece porque a Libras, primeira língua do sujeito surdo 

brasileiro, é uma língua de modalidade diferente da Língua Portuguesa, onde a 

primeira ocorre na modalidade visual-espacial e a segunda na modalidade oral-

auditiva, e mesmo que Libras possua sua organização gramatical, não possui as 

mesmas características discursivas que a Língua Portuguesa (QUADROS ; 

KARNOPP, 2004) 
  

    Gráfico 2- Tem acesso a recursos tecnológicos como a internet 
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      Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados de campo 

 

A partir do gráfico 2, pode-se avaliar desse resultado que 83,3% dos 

alunos têm acesso à internet, e 16,6 % não conseguem conexão com a internet 

por dificuldades de acesso ou por terem o dispositivo adequado para tal uso. Vale 

ressaltar que, por meio da internet este educando também tem contato com a 

leitura e a escrita, uma vez que quando se coloca para pesquisar um 

tema/conteúdo ou até mesmo interagir com os amigos, utilizam ambas. 

A quarta questão indagava acerca do costume em acessar jogos 

educativos, e sites com atividades educativas para o aprimoramento de sua 

aprendizagem em Português ou em outras disciplinas. 100 % dos entrevistados 

responderam que costumam utilizar bastantes esses recursos utilizando a 

internet. Para Costa (2011) através da internet os surdos vêm se apropriando da 

escrita da Língua Portuguesa a desenvolvendo com sucesso. O que se tem hoje, 

em termos tecnológicos, é algo que proporciona aos surdos uma independência 

quase que total em relação ao ouvinte.  

Percebe-se que 100% dos entrevistados usam os jogos educativos 

para desenvolver o seu aprendizado na Língua Portuguesa na sala de recurso, 

uma vez a aprendizagem através dos jogos se torna mais interativa e atraente, 

devido às ferramentas e recursos utilizados nestes. 

A quinta questão indagava os entrevistados sobre qual tipo de 

metodologia aplicada pela professora contribui para seu aprendizado. As 

metodologias citadas a seguir: 

Quadro 2- Metodologia da professora  
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ALUNO RESPOSTA 

Aluno A1 “ - O quadro branco, laptop, atividade no papel escrito, vídeo.”; 

Aluno A2 “ - O quadro branco e vídeo.” 

Aluno A3 “ - O quadro branco e vídeo.” 

Aluno A4 “ - Jogos e vídeo.” 

Aluno A5 “ - Atividade escrita, vídeo” 

Aluno A6 “ - Atividade escrita, vídeo” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As respostas dos alunos relacionadas à metodologia da professora 

houve equívocos, pois nota-se que respostas ditas como metodologias são na 

verdade recursos, tais como: laptop, jogos, vídeo, quadro e atividade no papel 

escrito. 

Sobre metodologia, Libâneo (1990) afirma que são os métodos e as 

técnicas utilizadas pelo professor que poderá desenvolver com seu aluno em sala 

de aula na perspectiva de promover a aprendizagem. A metodologia diz respeito 

de como o professor irá trabalhar o conteúdo escolhido, ou seja, qual o caminho 

a ser tomado para que alcance com sucesso os objetivos de aprendizagem. Desta 

forma os alunos confundiram metodologia com recursos tecnológicos, que serão 

tratados na questão a seguir. 

Na quinta questão indagou-se, se nas aulas de Português a professora 

utilizava alguma tecnologia, estes afirmaram que sim, também foi pedido 

entrevistados que exemplificassem quais tecnologias docente empregava. Os 

educandos apontaram as seguintes: 

Quadro 3 – Tecnologia utilizada pela professora 
 

ALUNO RESPOSTA 

Aluno A1 “ - Vídeo e computador” 

Aluno A2 “ - laptop.” 

Aluno A3 “ - cartas com imagens.” 

Aluno A4 “- Jogos e vídeo.” 

Aluno A5 “ - laptop.” 

Aluno A6 “ - computador ” 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observa-se que a principal tecnologia utilizada pela educadora 

segundo os alunos é o computador, pois este recurso oferece uma série de 

possibilidades visuais que podem ser exploradas com os educandos visando a 
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sua aprendizagem, como o surdo é um ser extremamente visual a adoção deste 

recurso tende a ter sucesso com ele, pois ele aprende melhor quando relaciona 

os conceitos com imagens. (QUADROS, 1997). 

A sétima questão versou sobre qual TA utilizada pela professora, que 

mais favorecia a aprendizagem do aluno, a resposta dos entrevistados segue no 

quadro abaixo: 
 

 Quadro 4 – Tecnologia facilitadora da aprendizagem 
 

ALUNO RESPOSTA 

Aluno A1 “ - Quadro branco, pinceis, cartas com imagens e palavras, vídeo do INES.” 

Aluno A2 “ - laptop.” 

Aluno A3 “ - cartas com imagens.” 

Aluno A4 “ - Jogos e vídeo.” 

Aluno A5 “ - laptop.” 

Aluno A6 “ - computador. ” 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir das respostas dos alunos, observou-se que são utilizados 

variados recursos tecnológicos a fim de promover o avanço significativo da 

aprendizagem no atendimento educacional especializado e, entre eles, o laptop 

foi o mais citado pelos entrevistados. 

A oitava questão inquiria os entrevistados sobre as tecnologias usadas 

na sala do AEE, se estas auxiliam na disciplina do português na sala regular. Todos 

os entrevistados reapoderam sim, justificando sua resposta com os motivos 

expostos no quadro abaixo: 
 

Quadro 5 – Auxilio da tecnologia na disciplina de português 
 

ALUNO RESPOSTA 

Aluno A1 “ - ajudam, porque elas lembram do que aprendeu na sala do Recurso, as palavras”.” 

Aluno A2 “ - fica mais quando a professor da sala regular pergunta 

Aluno A3 “ - ajuda muito, aprendemos melhor na sala regular” 

Aluno A4 “ - ajuda.” 

Aluno A5 “ - alembra melhor .” 

Aluno A6 “ - vai no laptop pesquisar palavras” 

       Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os resultados obtidos apontam que todos os entrevistados 

concordaram que a TA contribui para o aprendizado, esse dado reforça a ideia 
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que se tem sobre a importância da TA para a promoção de melhor aprendizagem 

para esses estudantes. Para Galvão Filho (2009, p. 149), a TA representa “novo 

horizonte nos processos de aprendizagem e desenvolvimento de alunos com 

deficiências até bastante severas”. 

Para Sá (2015), o sucesso de alunos com deficiência pode ficar 

comprometido pela falta de recursos que os auxiliem na superação de 

dificuldades funcionais no ambiente escolar. Por isso, torna-se importante 

fomentar e disseminar esse conhecimento acerca da TA na educação, a fim de 

colaborar para que se torne cada vez mais funcional. 

De acordo com as respostas apresentadas pelos alunos com surdez 

atendidos no AEE. Observa-se que são favorecidos com o uso da TA na sua 

aprendizagem, pois no atendimento com a adoção das TA’s a professora encontra 

um meio para beneficiar a aprendizagem, tornando o ambiente mais estimulante 

para o estudante, podendo assim, desafiar seu pensamento e sua capacidade.  

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considera-se que TA auxilia no trabalho desenvolvido em sala de aula, 

no que concerne à aprendizagem da Língua Portuguesa, como segunda língua 

pelos educandos surdos, uma vez que os recursos utilizados propiciam ao 

educando aprender de maneira interativa, tornando mais fácil associar conceitos 

e ideias. 

Ainda que as Tecnologias Assistivas sejam empregadas junto a pessoas 

com deficiência, os resultados destas, na aprendizagem de educandos surdos, 

ainda se mostram tênues, especialmente pelo fato de a maioria ou um grande 

número de estudantes virem acumulando dificuldades em relação ao 

desenvolvimento da língua portuguesa em sua modalidade escrita.  

Tais dificuldades, para serem sanadas, ainda demoram algum tempo e 

esforço por parte dos educadores, tanto no que diz respeito à própria formação 

quanto ao manuseio dos artefatos tecnológicos que compõem a Tecnologia 

Assistiva. 

Em razão da grande necessidade de trabalhar a escrita de Língua 

Portuguesa (L2) no contexto da educação de surdos e em virtude das dificuldades 

que se evidenciam nessa esfera, as Tecnologias Assistidas se apresentam como 
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suporte de grande relevância para o ensino da Língua Portuguesa para surdos a 

partir de uma possibilidade de condicionar com os recursos da visualidade para 

o surdo, ao mesmo tempo em que, dado que estudos e pesquisas nesse campo 

são incipientes, o uso das TA’s, portanto, se constituem como perspectiva 

importante para o ensino de surdos. 
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RESUMO: O centro urbano de São Luís-MA, apresenta um contraste muito evidente. Cidade 

reconhecida pelos azulejos e ruelas no Centro histórico, entre tantas outras em destaque. 

Mas também apresenta algumas barreiras arquitetônicas que dificultam o acesso de 

pessoas com deficiência, sejam elas visuais ou motoras. Neste aspecto o presente trabalho 

tem como objetivo pesquisar por meio da literatura disponível quais Tecnologias Assistivas 

e Recursos de Acessibilidade podem contribuir para que as pessoas com deficiência motora 

possam sentir-se incluídas no centro urbano deste município. Para referenciar o estudo em 

questão buscamos fundamentação em Legislação como, Lei Federal N 10.048\00 

(BRASIL,2000), Lei de Diretrizes e Bases 9394\96 (BRASIL,1996), Constituição Federal de 

1998 (BRASIL,1998), Lei N.º 3478/96 (SÃO LUÍS,1996), SÃO LUÍS. Lei Municipal N.º 335\1994 

(SÃO LUÍS,1994), entre outros. Quanto a metodologia, utilizaremos a pesquisa bibliográfica 

com leituras e análises sobre o tema. Desta forma, espera-se contribuir com o referente 

estudo sobre a importância das tecnologias Assistivas, bem como, trazer reflexões quanto 

as dificuldades de acesso da pessoa com deficiência motora no referido municipio. 

Palavras-chave: Tecnologia ;Acessibilidade;Deficiência;;Inclusão;Legislação 
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ABSTRACT: The urban center of São Luís-MA, presents a very evident contrast. A city 

recognized by the azulejos and alleys in the historic center, among many other highlights. 

But it also presents some architectural barriers that make it difficult for people with 

disabilities, whether visual or motor. In this aspect, the present study aims to search 

through the available literature which Assistive Technologies and Accessibility Resources 

can contribute so that people with motor disabilities can feel included in the urban center 

of this municipality. In order to refer to the study in question, we seek to provide a 

foundation in Legislation such as, Federal Law N 10,048 \ 00 (BRASIL, 2000), Law of 

Guidelines and Bases 9394 \ 96 (BRASIL, 1996), Federal Constitution 1998 . 3478/96 (SÃO 

LUÍS, 1996), SÃO LUÍS. Municipal Law No. 335 \ 1994 (SÃO LUÍS, 1994), among others. As 

for the methodology, we will use bibliographical research with readings and analyzes on 

the subject. In this way, it is hoped to contribute with the referring study on the 

importance of the Assistive technologies, as well as, to reflect on the difficulties of access 

of the person with motor deficiency in said municipality. 

 

1INTRODUÇÃO 

A acessibilidade é algo muito importante no perímetro urbano de 

qualquer município. É comum encontrarmos entraves de locomoção vivenciados 

por pessoas com deficiência motora em nosso município. De acordo com os 

dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE, 

aponta que 45,6 milhões de pessoas declararam ter ao menos um tipo de 

deficiência, correspondendo a 23,9% da população brasileira, em que a maior 

parte está aglomerada em áreas urbanas. A deficiência visual atinge 18,8% da 

população sendo a mais abrangente. Em seguida, destaca-se as deficiências 

motora com 7%, em seguida auditiva com 5,1% e por fim, mental ou intelectual 

1,4%. 

Em nosso município, temos mais de 320 mil pessoas com deficiência, 

seja visual, auditiva, motora ou mental\intelectual. Segundo dados de pesquisa 

coordenada pela Doutora em Geografia da Universidade Estadual do Maranhão- 

UEMA, Hermeneilce Wasti Aires, dos 320 mil deficientes, 55 mil possui deficiência 

motora. (CUNHA,2010).  

De acordo com dados tão expressivos, é pertinente pesquisar sobre as 

Tecnologias Assistivas e Recursos de acessibilidades para pessoas com deficiência 

motora, para assim contribuir para minimizar os entraves quanto locomoção e 

potencializar ações inclusivas no centro urbano deste municipio. 

As Tecnologias Assistivas, conhecidas como T.A são de fundamental 

importância para favorecer qualidade de vida e maior autonomia aos usuários. 
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A escolha por este tema surge dos diálogos e inquietações entre as 

autoras a respeito dos Recursos de Acessibilidades e Comunicação Alternativa e 

Tecnologias Assistivas quanto a recursos pedagógicos acessíveis, na perspectiva 

da inclusão e necessidades educativas especiais . 

Neste contexto justifica-se o tema em questão para contribuir para 

minimizar  as barreiras existentes ,sejam elas  arquitetônicas,  de comunicação ,ou 

atitudinais tão presentes na sociedade contemporânea, favorecendo assim 

possibilidades de contribuição para o desenvolvimento da sociedade ludovicense 

no centro urbano deste municipio, para assim sugerir propostas quanto a Política 

de transportes de acessibilidade, e Plano de acessibilidade de nossa rede 

municipal a qual está em discussão desde janeiro de 2018.    

Com o propósito de alcançar uma melhor compreensão a respeito da 

temática, algumas questões são realizadas neste estudo com intuito de propor 

melhorias a qualidade de vida e autonomia ás pessoas com deficiência motora: 

1 Quais entraves de locomoção, são vivenciados pelas pessoas com 

deficiência motora no centro urbano de São Luís?   

2 Quais Tecnologias Assistivas podem contribuir para desenvolver 

maior autonomia da pessoa com deficiência motora? 

Tais questionamentos nortearam a pesquisa, em que buscou-se 

responder ao longo deste estudo. Para tanto, temos como objetivo  investigar 

quais as Tecnologias Assistivas e Recursos de Acessibilidade podem contribuir 

para que as pessoas com deficiência motora possam sentir-se inclusas no centro 

urbano de São Luís e quanto aos  objetivos específicos, temos: verificar os 

possíveis entraves existentes no Centro Urbano de São Luís que dificultam a 

acessibilidade de pessoas com deficiência motora; conhecer os Recursos de 

Tecnologias Assistivas e sua aplicabilidade, que favorecem maior autonomia a 

pessoas com deficiência motora; identificar os tipos de acessibilidade que podem 

favorecer melhor qualidade de vida para pessoas com deficiência motora. 

Para direcionar o estudo em questão, partimos das seguintes 

hipóteses: 

-Incidência de Barreiras Arquitetônicas no centro urbano de São Luís; 

-As Tecnologias Assistivas contribuem para desenvolver maior 

autonomia da pessoa com deficiência motora; 

-A sociedade ludovicense encontra desafios no processo de inclusão 

de pessoas com deficiência motora. 
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Para melhor compreensão do presente estudo, o mesmo encontra-se 

estruturado em quatro seções. A primeira apresenta o contexto da pesquisa 

denominada Introdução. 

A segunda seção aborda as tecnologias assistivas e recursos de 

acessibilidades para pessoas com deficiência motora. 

A terceira seção trata dos direitos das pessoas com deficiência motora, 

quanto a acessibilidade no município de São Luís, abordando os entraves de 

locomoção e tecnologias assistivas vivenciados pelas pessoas com deficiência 

motora em nosso espaço urbano. 

E por fim a quarta e última seção apresenta-se as considerações finais 

dos resultados encontrados. 

 

2 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E RECURSOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM 

DEFICIENCIA MOTORA 

 

2.1 Tecnologias Assistivas  

O termo tecnologia é muito discutido na atualidade, entretanto este, existe 

há muito tempo, pois a comunicação escrita, o papel, a caneta, a criação do 

alfabeto, “tudo isso é tecnologia”. E tudo isso esteve sempre muito próximo do 

ser humano e de suas necessidades” (GALVÃO FILHO,2009 p.38). Para o autor; 

 
As tecnologias estão presentes em cada uma das pegadas que o ser 

humano deixou sobre a terra, ao longo de toda história. Desde um 

simples pedaço de pau que tenha servido de apoio, de bengala, para 

um homem no tempo das cavernas, por exemplo, ata as modernas 

próteses de fibra de carbono que permitem hoje, que um atleta com 

amputação de ambas as pernas possa competir em uma Olimpíada, 

disputando corridas com outros atletas sem nenhuma deficiência 

(GALVÃO FILHO,2009 p.38). 

 

Observa-se assim que o termo é bem antigo e atende ás necessidades 

diversas de diferentes contextos. A Tecnologia Assistiva vem se tornando, 

crescentemente, um fundamental instrumento de nossa pratica pedagógica e sua 

utilização um meio concreto de interação e inclusão social (LÉVY,1999). 

Vale ressaltar a grande pertinência do tema na questão no aspecto 

educativo, entretanto sua abordagem vai além do campo educacional, em que o 

foco deste estudo é pesquisar como pode favorecer condições a pessoas com 

deficiência motora a conquistar mais autonomia no seu dia a dia. Nesta 
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perspectiva temos as Tecnologias Assistivas criadas para facilitar a vida de pessoas 

que possuem algum tipo de deficiência. 

O termo Assistive tecnology, no Brasil surge como Tecnologia Assistiva, 

criado em 1988 como elemento jurídico na área de legislação norte americana 

conhecido como public Law 100-407, conjuntamente com outras leis. Este 

conjunto de leis regula os direitos dos cidadãos com deficiência nos Estados 

Unidos na América. Assim, no Brasil, o Comitê de Ajudas Técnicas-CAT-instituído 

pela portaria número 142 de 16 de novembro de 2006. 

Assim, segundo o CAT;  
Tecnologia Assistiva é uma área de conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada á atividade e participação de pessoas com 

deficiências incapacitadas ou mobilidades reduzidas, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social 

(CAT,2007 p.12)  

 

Percebe-se a grande abrangência do termo Tecnologias Assistivas-T. 

A., as quais favorecem a autonomia, qualidade de vida aos seus usuários. Assim, 

as nomenclaturas “Tecnologia Assistiva”, “Ajudas Técnicas”, “Tecnologia de Apoio”, 

no Brasil, são utilizadas como sinônimos (LÉVY,1999). 

Para que o cidadão tenha seus direitos garantidos existem leis, 

decretos que validam tais benefícios, o que se caracteriza uma luta constantes em 

nosso país. 

Neste contexto, destacamos em nosso estado a Cartilha 

disponibilizada pelo Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de 

Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular-SEDIHPOP, a qual contem a 

Lei Brasileira de Inclusão-LBI, também chamada de Estatuto da Pessoas com 

Deficiência –Lei N.13.146\2015, em que contempla no Capitulo III, nos Artigos 74 

e 75 garantia de acesso a produtos,estratégias,métodos e serviços de tecnologia 

assistiva que maximizem a autonomia e mobilidade pessoas e qualidade de vida 

(BRASIL,2016, p.48). 

Desta forma, é necessário estarmos cientes das conquistas já 

alcançadas, as reformulações constantes em andamento para que dessa forma 

possa ser usufruído de seus direitos para que estes possam se considerar inclusos 

em uma sociedade tão desigual.  
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Desta forma além das Tecnologias Assistivas, outro fator é muito 

importante neste contexto, a acessibilidade, que nem sempre é usufruída por 

todos os cidadãos. 

 

2.2 Recursos de Acessibilidade  

 

De acordo com as Normas Técnicas NBR 9050\2004 (NBR,2015, p.16), 

“acessibilidade” é possibilidade e condição de alcance, percepção e 

entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos,edificações,transportes,informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, em como outros serviços e 

instalações, abertos ao público, de uso público ou privado de uso de coletivo, 

tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade 

reduzida. 

Nesta perspectiva, nos remete a refletir o quanto tem sido negado 

direitos e oportunidades ao cidadão quanto, acessibilidade seja física ou de 

comunicação. 

Assim a acessibilidade pode favorecer melhor qualidade de vida a 

pessoas com deficiência motora, como carros e caixas eletrônicos adaptados, 

estacionamento para cadeirantes, assim como projetos arquitetônicos 

apropriados aos municípios. Falar de acessibilidade é se deparar com muitas 

dificuldades, como barreiras sejam elas arquitetônicas ou comunicacionais. 

Pertinente ressaltar que falar dos direitos dos cidadãos é se reportar 

aos Direitos Humanos, o qual está fundamentado. Direitos Humanos e Cidadania, 

ambos regulamentos no Brasil, pela Norma Brasileira NR 9050, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT\NR 9050,2004), em que esta já se encontra 

na terceira edição em 2015.    

É um direito universal, solidificado no direito constitucional de 

igualdade, representando uma concretização dos objetivos e princípios traçados 

por Constituições, Declarações e Conferencias de vários estados e nações, 

incluindo o Estado Brasileiro e a Constituição de 1988. Esta igualdade não deve 

ser compreendida em um sentido de igualdade formal, mas como uma insônia 

de oportunidades sociais, acesso a trabalho, educação e lazer (CANOTILHO,2000). 

Para Villaça (2001), acessibilidade é o valor de uso mais importante 

para a terra urbana, embora toda e qualquer terra o tenha em maior ou menor 
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grau. Os diferentes pontos do espaço urbano têm diferentes acessibilidade a todo 

conjunto da cidade. 

Para Raia (1997), a acessibilidade possibilita o acesso dos indivíduos 

aos pontos de emprego, educação, lazer e equipamentos públicos, tanto em 

função do uso do solo, como, em razão das características dos sistemas de 

transportes. 

Observa-se que o termo acessibilidade veio sendo modificado, ao 

longo dos tempos em que estudiosos e leis se aprimoram para assegurar 

condições e formas possíveis de atendimento ás pessoas que dela necessitam. 

 

3 DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA, QUANTO A 

ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 

 

Falar em oportunidades sociais, acesso a trabalho, são temas que 

devem ser abordados com inúmeras reflexões, pois quantos cidadãos se vêm 

privados destes direitos, os quais algumas vezes se deparam com tantas 

limitações a pessoas com deficiência motora. 

Desafios que a sociedade ludovicense ainda encontra no processo de 

inclusão de pessoas com deficiência motora, embora tenhamos lei que 

asseguram tais direitos, ainda se encontram violados em função de 

comportamentos inadequados de uma sociedade que luta por uma inclusão justa 

e respeitosa. 

Percebemos em algumas circunstancias em nosso municipio que tais 

direitos, se veem violados, por meio de barreiras arquitetônicas como dificuldades 

de acesso, ausência de rampas ou quando existem ausência de manutenção das 

mesmas, presença de escadas e postes nas calçadas, meios de transporte como 

ônibus sem manutenção entre outros problemas visíveis em nosso municipio. 

A Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada pelo 

Brasil em 2008, visa combater a discriminação contra pessoas com deficiência, 

assim como promover sua inclusão social e mercado de trabalho, nos termos § 3º 

do art.5º da Constituição Federal e outras instancias, o ordenamento jurídico e 

brasileiro apresenta um novo conceito fundamentado em critérios sociais e 

médicos. 

Segundo a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência 

(2008,p.27),diz que:  
                                  Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a 

deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as 
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barreiras devidas ás atitudes e ao ambiente que impedem a plena e 

efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de 

oportunidade com demais pessoas [...] 

 

Percebe-se ao longo de lutas e conquistas como é árduo a luta pela 

igualdade de direitos da pessoa com deficiência para que estes possam transitar 

livremente livres de barreiras sejam arquitetônicas ou de comunicação. 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Lei 

N.13.146\2015, contempla no Capitulo X, o Direito ao transporte e à mobilidade, 

Artigo 46; 

 
                                  O direito ao transporte e á mobilidade das pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de 

eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. 

(BRASIL,2015, p.36). 

 

A lei supracitada tramitou por aproximadamente doze anos no 

Congresso Nacional, em que a legislação aprovada e sancionada pela Presidente 

Dilma Rousseff, em que se tratou de uma grande conquista dos direitos das 

pessoas com deficiência beneficiando assim mais de 45 milhões de brasileiros 

com algum tipo de deficiência. A referida lei objetiva assegurar e promover de 

maneira igualitária o exercício de direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoas com deficiência. 

Direitos básicos, fundamentais para assegurar uma vida de qualidade 

e maiores benefícios.  

Embora tai eficiência. s direitos sejam assegurados em lei vigente, 

ainda se observa em nosso  municipio casos de desrespeito como utilizar 

indevidamente as vagas aos cadeirantes no   estacionamento, sentar-se 

indevidamente no assento preferencial para pessoa com mobilidade  reduzida, 

entre outros. 

Quanto aos esforços empenhados na luta quanto garantia dos direitos 

das 

pessoas com  deficiência, quanto a acessibilidade, temos em nosso estado 

referência  

 da Lei Estadual N.8360 de 29 de dezembro de 2005, alterada pela Lei N.10.490 

de 18 de julho de 2016, que  dispõe  sobre a criação do Conselho Estadual dos 

Direitos da  
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Pessoas com  deficiência, em que  destacamos uma   grande conquista   em   meio  

ás lutas  ainda  necessárias  em meio de tantas   conquistas.    

O centro urbano de São Luís-MA, como outros municípios oferecem 

as pessoas com deficiência motora limites, os quais vem sendo vencidos ou 

minimizados por conquistas de Leis municipais que favorecem;  

✓ Lei n.º 3732/98: obriga os estabelecimentos comerciais, supermercados e 

similares a destinarem um caixa especial para atendimento prioritário a 

gestantes, idosos e portadores de deficiência (BRASIL,1998); 

✓ Lei n.º 3354/94 (obriga a adequação dos edifícios públicos e 

equipamentos urbanos de São Luís às necessidades de locomoção de 

pessoas portadoras de deficiência (BRASIL1994);  

✓ Lei n.º 3442/96: estabelece a criação de áreas nos cinemas e teatros 

destinadas às pessoas que se locomovem em cadeiras de rodas, bem 

como a adaptação de suas estruturas (construção de rampas, pisos 

demarcados, bilheterias, sanitários) para permitir o acesso (BRASIL,1996); 

e por fim,  

✓ Lei n.º 3478/96: veda a instalação ou construção de obstáculos em 

calçadas no perímetro urbano (BRASIL,1996).  

 

3.1 Entraves de locomoção vivenciados pelas pessoas com deficiência 

motora no espaço urbano de São Luís. 

Em nosso municipio é comum encontramos barreiras arquitetônicas 

que impossibilitam o livre acesso das pessoas principalmente as que possuem 

deficiências, entre elas a motora. 

Neste sentido, destaca-se algumas barreiras que a acessibilidade 

precisa transpor: as arquitetônicas; as comunicacionais e as atitudinais. 

As barreiras arquitetônicas são encontradas em diferentes locais e 

podem estar relacionadas à falta de planejamento de projetos. Essas barreiras 

ambientais ou naturais acarretam dificuldades de acessibilidade dos usuários nas 

estruturas instaladas. Sendo assim, o mais vigente seria evitar estas barreiras, 

obedecendo aos critérios ou exigências mínimas das leis e normas referentes à 

estrutura física dos ambientes (MOREIRA, 2008). 

Desta forma, as barreiras Arquitetônicas ou Físicas são todo tipo de 

obstáculo que impede as pessoas de desfrutarem e ocuparem o espaço físico. 

Elas são as mais fáceis de identificar e estão presentes tanto nas residências e 

estabelecimentos comerciais quanto no espaço público. Comum encontrarmos 
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no centro urbano deste municipio escadas sem acesso às rampas, ausência de 

rampas em calçados e próximo à cruzamentos, bloqueio de passagens de acesso 

à rampas, calçadas quebradas o que dificulta em muitos casos impossibilita a 

passagem de cadeirantes. 

Importante destacar o desenvolvimento de projetos de urbanização 

que eliminam as barreiras físicas de acesso e de mobilidade das pessoas com 

deficiência por intermédio de modificações e/ou adaptações em diferentes 

ambientes (caso e/ou trabalho) como: rampas, elevadores, prateleiras, etc 

Para Chiavaneto (2004), problemas de barreira são obstáculos ou 

resistências á comunicação entre as pessoas.  

Segundo os autores Cohen e Fink (2003, p.225), são barreiras de 

comunicação: as características da linguagem, os diversos canais utilizados para 

se comunicar, o estado mental das partes que se comunicam e as diferenças de 

gênero.  

Percebe-se que as barreiras comunicacionais são geradas pela falta de 

informações a respeito do local. É comum identificarmos essa ausência de 

informações em nosso centro urbano, ausência de sinalização urbana, deficiência 

nas sinalizações internas de alguns edifícios.  

Para Edler Carvalho (2006), as barreiras atitudinais devem ser 

identificadas para serem enfrentadas, não como obstáculos, mas sim como 

desafios.  

Nesta perspectiva observa-se que a medida que a sociedade evolui, 

muda e passa por transformações, as barreiras atitudinais também surgem 

alinhadas ás transformações do mundo moderno, em que algumas vezes nem é 

percebida em que surgem em meio a preconceitos e atitudes negativas da 

população em que se reflete em vários ambientes: na escola, nas instituições, nas 

ruas, etc. 

Em meio a alguns entraves, não podemos deixar de citar os meios de 

transporte, em que se destaca os coletivos em que profissionais como motoristas 

e cobradores ainda se comportam de forma despreparada, em que alguns 

momentos apresentam dificuldade de manuseio no equipamento de elevação da 

cadeira para entrada no veículo sem falar na relação interpessoal que deixa muito 

a desejar. Como se não fosse suficiente, pontua-se a falta de manutenção em tais 

veículos que algumas vezes deixa de levar o passageiro devido a problemas 

técnicos no equipamento. É raro ver um profissional do meio de transporte 

acolher um cadeirante ou deficiente físico com respeito e dignidade.  
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3.2  Tecnologias Assistivas para pessoas com deficiência motora  

 

A tecnologia Assistiva (T.A) é compreendida como uma área do 

conhecimento constituída por “recursos, metodologias, estratégias, práticas e 

serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada á atividade e 

participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida”. 

(GALVÃO FILHO et al,2009, p.26). 

Neste sentido, tais recursos favorecem maior autonomia, em alguns 

casos independência, proporcionando qualidade de vida e principalmente 

viabilizar inclusão social.  

Bersh (2008) aponta que há diferentes categorias de recursos e 

materiais que compõem as Tecnologias Assistivas, para este estudo destaca-se: 

-Recursos de acessibilidade ao computador; (síntese de voz, ponteira 

de cabeça, teclados e mouses modificados, acionadores) 

-Sistemas de controle de ambiente; (controles de aparelhos eletrônicos 

de casa) 

-Projetos arquitetônicos para acessibilidade; (eliminação de barreiras 

físicas) 

-Órteses e próteses; (apoios, gravadores de fita magnética) 

-Auxílios de mobilidade; (andadores, cadeiras, bengala, muleta) 

-Adaptações em veículos e adequação postural (mesa ergonômica, 

cadeira com vários acessórios, colar estrutural). 

Todos estes recursos têm objetivo de promover autonomia a pessoa 

com deficiência motora. 

 

3.3 Acessibilidade a pessoas com deficiência motora   

 

 Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a definição de 

acessibilidade é o processo de conseguir a igualdade de oportunidades em todas 

as esferas da sociedade. 

No Brasil, a lei de acessibilidade Decreto Lei nº 5.296\2004 trata das 

temáticas de transportes e trânsito. (BRASIL,2004) 

Para Tavares (2003), as categorias de acessibilidade fazem parte de um 

conjunto de fatores interdependentes que não podem ser tratados de maneira 

solada. 
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Kinsky (2004), define que o termo acessibilidade está ligado á 

superação de barreiras previstas no artigo 5º da Constituição Federal, (...), 

segundo o qual todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza 

Diante das diferentes perspectivas de autores quanto acessibilidade, 

entende-se como é presente os obstáculos arquitetônicos em nossa sociedade, 

em que tais barreiras impedem o acesso das pessoas com deficiência, impedindo 

assim que estes transitem em espaços públicos do nosso centro urbano do nosso 

municipio, impedindo assim seu livre acesso. O que nos faz refletir como as 

pessoas com deficiência ainda possuem alguns dos seus direitos negados. 

Diante de tantas barreiras quanto a acessibilidade, podemos elencar 

os carros e caixas adaptados aos cadeirantes, vaga de estacionamento para 

cadeirantes que muitas vezes é ignorado, a necessidade de utilização de 

adequação postural.  

Para minimizar tais problemas, os benefícios de acessibilidade, são: 

Quanto a Direção de veículos favorece a isenção de Impostos. 

-Isenção sobre Produtos industrializados-IPI para automóveis de 

passageiros ou de uso misto fabricados no Brasil. 

-Isenção do imposto sobre Operações Financeiras –IOF nas operações 

de crédito para compra de automóvel destinado ao transporte de pessoas com 

deficiência. 

-Isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços –

ICMS para carros com até 127 cavalos, sendo exclusivo para o comprador com 

deficiência. 

-Isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores-

IPVA varia, pois, a legislação que regula a isenção do IPVA compete a cada estado. 

Quanto a adaptações para transportes coletivos (BRASIL,1994) 

Pela Lei Federal Nº 8.899, é concedido passe livre ás pessoas com 

deficiência desde que comprove ser carentes. As empresas devem reservar duas 

vagas nos ônibus para passageiros com tais características. 

De forma geral, pensar em acessibilidade em nosso centro urbano é 

almejar que sejam respeitados os direitos das pessoas com deficiência, para este 

estudo em especial, nos reportamos aos que possuem deficiência motora. Neste 

aspecto esperamos que sejam atendidos por meio de vagas de veículos 

reservados para pessoas com deficiência, calçadas antiderrapantes e 

antitrepidantes, calçadas com inclinações aceitáveis e sem obstáculos, 
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rebaixamento do meio-fio (rampa) nas calçadas, equipamentos acessíveis de 

autoatendimento, e por fim sanitário públicos acessíveis. 

Favorecendo possibilidades de maior autonomia e qualidade de vida 

para estas pessoas. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo deste tema teve como objetivo investigar quais tecnologias 

assistivas e recursos de acessibilidade podem contribuir para que as pessoas com 

deficiência motora, possam sentir-se inclusas no centro urbano de São Luís. Neste 

contexto foi possível verificar os entraves existentes em nosso centro urbano, os 

quais dificultam a acessibilidade de pessoas com deficiência motora. 

Apresentamos de forma sucinta, alguns recursos de tecnologias assistivas e sua 

aplicabilidade, os quais favorecem maior autonomia a pessoas com deficiência 

motora.  

Desta forma o estudo promoveu reflexões que possibilitou 

respondermos aos questionamentos iniciais, o que proporcionou elementos para 

verificar que as hipóteses elaboradas no início do estudo evidenciam-se como 

afirmativas quando tratamos da acessibilidade para pessoas com deficiência 

motora em que constatou-se que há incidência de barreiras arquitetônicas em 

nosso centro urbano, quando concluímos que as tecnologias assistivas 

contribuem para desenvolver maior autonomia da pessoas com deficiência 

motora e quando elencamos alguns  desafios que a sociedade ludovicense 

encontra no processo de inclusão de pessoas com deficiência motora em que em 

muitos momentos estas pessoas tem seus direitos negados e violados.  

Destaca-se que por meio destas abordagens foi possível contribuir 

quanto a socialização da existência da Cartilha disponibilizada pelo Governo do 

Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos,a 

qual contem a Lei Brasileira de Inclusão-LBI, também chamada de Estatuto da 

Pessoas com Deficiência –Lei N.13.146\2015, em que a LBI  se destina a assegurar e 

a promover, de maneira igualitária, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 

por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social, cidadania, equiparação de 

oportunidades, autonomia e acessibilidade. 

Para estudos futuros, sugere-se aprofundar quanto possíveis 

contribuições quanto a Política de transportes de acessibilidade, e Plano de 

acessibilidade de nossa rede municipal a qual está em discussão desde janeiro de 

2018, verificando por meio de pesquisa de campo como está sendo aplicada.   
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TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

  

Aristides Costa de Queiroz243 

 

RESUMO: As Tecnologias Assistivas (TA) são Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), constituídas por hardwares e softwares desenvolvidas para servir como ferramentas 

de acessibilidade digital. As TA’s emergem como uma área do conhecimento repleta de 

novas e amplas possibilidades para promover autonomia, acesso ao conhecimento e a 

inclusão social de alunos com deficiência ou com alguma limitação motora, visual, 

auditiva, psíquica e de aprendizagem. Inúmeros são os desafios para se implantar as TA’s 

em cursos de EaD, entre os quais, se condicionam a fatores institucionais, culturais, 

sociais, econômicos, políticos e legais. Este estudo trata de uma revisão bibliográfica 

elaborada com a finalidade de produzir reflexões sobre aplicabilidade de TA em práticas 

e processos educativos, nos Ambientes virtuais de Aprendizagem (AVA) em cursos de 

Educação a Distância (EaD) via Web. O referencial teórico foi fundamentado em 

pesquisas educacionais elaboradas por Vygotsky, Bronfenbrenner e Mantoan, entre 

outros, onde se discutirá a viabilidade pedagógica de uso das TA’s no processo de 

aprendizagem pessoas com deficiência em cursos de EaD.  As TA’s ampliam a percepção 

sensorial sobre o mudo exterior, estimulando aprendizagem e a construção do 

conhecimento. A escolha de uma ferramenta de TA para a EaD, depende da 

especificidade clínica que cada caso de deficiência possui e de uma avaliação da 

aplicabilidade da ferramenta por uma equipe multidisciplinar, sem desconsiderar as 

preferências do usuário. Em Ambientes Virtuais de Aprendizagem é importante possuir 

recursos de acessibilidade digital compatíveis aos padrões da W3C e utilizar softwares 

de TA, para se promover a mediação pedagógica. 

PALAVRAS-CHAVES: Ambientes Virtuais de Aprendizagem; Alunos com deficiência; 

Mediação Pedagógica; Acessibilidade Digital; Inclusão Social. 

 

ABSTRACT: Assistive Technologies (TA) are information and communication 

technologies (ICT), made up of hardware and software developed to serve as digital 

accessibility tools. TAs emerge as an area of knowledge replete with new and wide 

possibilities to promote autonomy, access to knowledge and social inclusion of students 

with disabilities or with some motor, visual, auditory, psychic and learning disabilities. 

 
243 Engenheiro Agrônomo/UFBA; Licenciado em Biologia/UESC; Especialista em Metodologia 

do Ensino Superior/FACE; Especialista em EAD/UNEB; Especialista em Mineração e Meio 

Ambiente/UFRB; Pós-graduando em Educação Ambiental Interdisciplinar/UNIVASF. 

(aristides.queiroz@hotmail.com). 

 

mailto:aristides.queiroz@hotmail.com


 
 

 
1273 

There are many challenges to implementing TAs in EAD courses, among which, they are 

conditioned to institutional, cultural, social, economic, political and legal factors. This 

study deals with a literature review elaborated with the purpose of producing reflections 

on the applicability of TA in educational practices and processes, in Virtual Learning 

Environments (AVA) in Distance Education (EaD) courses via the Web. The theoretical 

framework was based on educational research developed by Vygotsky, Bronfenbrenner 

and Mantoan, among others, where the pedagogical feasibility of using TAs in the process 

of learning disabled people in EAD courses will be discussed. TAs expand sensory 

perception of the outer world, stimulating learning and building knowledge. The choice 

of a TA tool for EaD depends on the clinical specificity of each disability case and an 

evaluation of the applicability of the tool by a multidisciplinary team, without 

disregarding the user's preferences. In Virtual Learning Environments, it is important to 

have digital accessibility features compatible with W3C standards and use AT software to 

promote pedagogical mediation. 

KEYWORDS: Virtual Learning Environments; Students with disabilities; Pedagogical 

Mediation; Digital Accessibility; Social inclusion. 

 

INTRODUÇÃO 

Vivenciamos um momento histórico marcado por profundas transformações 

sociais, culturais, políticas e econômicas provocadas pelo advento das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Uma sociedade onde mudanças 

e produções tecnocientíficas ocorrem muito rapidamente, na qual o uso da 

informática e de seus subprodutos se expande em todas as atividades da 

sociedade.  

No entanto o alto custo dos equipamentos ou o difícil acesso inviabiliza o 

emprego universalizado das tecnologias da informação e comunicação para 

alguns extratos sociais, sendo as pessoas com deficiência bastante prejudicadas. 

Dentro de uma concepção contemporânea ampla de ensino universalizado, se 

evidencia equacionar soluções para se utilizar dispositivos digitais e 

metodologias atuais que compensem ou reduzam as “desvantagens” ou 

“limitações” funcionais encontradas pelo indivíduo deficiente ao acesso às 

informações e ao ensino formal. Assim como, visa garantir as pessoas com 

deficiência a plena participação em seu ambiente físico, social e a sua inserção no 

mercado de trabalho. 

Diante este contexto no qual a sociedade se revela consciente sobre a 

diversidade, e atenta às demandas sociais, questionam-se os mecanismos de 

segregação social aos grupos em minoria e em desvantagem de exercer uma 

cidadania justa e igualitária.  
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Neste sentido o presente estudo tem como principal objetivo produzir reflexões 

sobre a viabilidade do emprego das altas Tecnologias Assistivas (TA) em prol da 

acessibilidade digital de deficientes, nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA) da modalidade de Ensino a Distância (EaD). 

A escolha do tema deste ensaio revela sua significância social e científica diante 

à demanda de universalização das Tecnologias da Informação e Comunicação a 

todos os cidadãos. Tendo em vista a “acessibilidade digital” ser amparada por lei, 

reconhecida como um direito humano fundamental, conforme regulamenta a Lei 

Nº 12.527/2011, Art. 8º, § 3º, inciso VIII, no que dispõe sobre o acesso a 

informações. 

Justifica-se a opção de escolha do tema em estudo por este se aplicar a uma 

parcela significativa de 23,9% da população dos 190 milhões de brasileiros, ou 

seja, 45,6 milhões de pessoas que possui e/ou adquiriram ao longo de sua vida 

algum nível de limitação motora, visual, auditiva, psíquica ou de aprendizagem, 

segundo informações obtidas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) durante a sua coleta de dados do censo demográfico de 2010 (Brasil, 

2010). 

Esta parcela de pessoas com deficiência no Brasil pode estar em desvantagem 

funcional em relação às pessoas normais no que se refere ao uso e a manipulação 

dos recursos tecnológicos das mídias digitais. Considera-se também nesta 

perspectiva que além do grupo dos deficientes, existe um percentual de 67,7% 

entre a população de idosos, de 65 anos ou mais de idade, que adquiriu alguma 

deficiência ao longo da vida (IBGE, 2010).  

A utilização de emergentes tecnologias de acessibilidade digitais é um 

instrumento potencializador de práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem, 

capazes de fomentar por uma educação de qualidade total, pela qualidade de 

vida e inserção sociocultural dos indivíduos com deficiência.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Este estudo de cunho bibliográfico empregou uma abordagem qualitativa no 

intuito de produzir reflexões sobre o tema em questão. Utilizou-se como 

referencial teórico o sócio-interacionismo, aplicando as reflexões filosóficas 

produzidas pela psicologia histórico-cultural de Lev Semiónovich Vygotsky na sua 

obra intitulada de “Fundamentos de Defectologia”, para servir como fonte 

primária de embasamento no estudo sobre o desenvolvimento cognitivo de 

pessoas com deficiência, a partir da sua infância.  
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Outros referenciais teóricos contemporâneos em pesquisas educacionais, 

também serviram como fontes secundárias de fundamentação a este trabalho, 

como: o Modelo Ecológico de Desenvolvimento de Bronfenbrenner; o estudo 

sobre a Educação Inclusiva de Mantoan e o estudo sobre as Tecnologias Assistivas 

na educação de Bersch. 

A obra de Vygotsky intitulada de Defectologia estuda sobre o desenvolvimento e 

a educação da criança anormal, dentro de uma concepção de que a sua limitação 

biológica exerce uma dupla influência, que lhe impõe limites à adaptação ao 

meio, e por outro lado, esta pode servir de automotivação para que a limitação 

funcional possa ser superada com estímulos sensoriais provenientes da própria 

deficiência, ou com estímulos sociais exteriores, denominados de “compensações 

sociais” (VYGOTSKY, 2011, p.863). 

Vygotsky concluiu que o desenvolvimento de funções psíquicas superiores, como 

o pensamento abstrato, a formação de conceitos, o livre-arbítrio e a memória 

lógica, nos deficientes, não depende exclusivamente da origem orgânica de sua 

deficiência, e sim devido ao processo de desenvolvimento cultural, com a 

apropriação de habilidades como a comunicação oral e a escrita (SILVA; TURECK; 

ZANETTI, 2017, p.09). 

O autor se contrapõe à abordagem mística que vê na deficiência uma fatalidade, 

explicada por preceitos divinos, na qual a pessoa cega é compreendida como 

incapaz e limitada pelo defeito que toma conta de toda a sua personalidade. 

Ainda, contesta a concepção biológica determinista, que apresenta a deficiência 

por meio de diagnósticos referentes ao defeito orgânico que trazem consigo um 

prognóstico negativo e inalterado, no qual, a falta da visão pode ser compensada 

de forma mecânica pelo desenvolvimento elevado do tato, da audição, etc. 

O Modelo Ecológico de Desenvolvimento de Bronfenbrenner estuda o 

desenvolvimento do cognitivo humano a partir da sistematização de uma análise 

dos contextos ambientais em que ocorrem as ações e interações humanas desde 

o ambiente familiar ás interconexões de contato social.  Adota como premissa, 

que as relações interpessoais exerçam uma influencia direta ou indireta no curso 

do desenvolvimento humano (ALVES,1997, p.370). 

Neste sentido, a utilização de ferramentas de TA na educação permite quebrar 

com o paradigma cultural de que as pessoas com deficiência são consideradas 

como incapazes e limitadas pela deficiência que afeta a sua personalidade, 

comportamento e sua autoestima. As TA’s ampliam a percepção sensorial sobre 

o mudo exterior, estimulando aprendizagem e a construção do conhecimento, 
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através da interface interativa entre a pessoa com deficiência com as informações 

contidas no ciberespaço. 

 

Legislação 

A proposta de Educação Inclusiva faz parte do ideário cultural de um movimento 

social contemporâneo, em nível globalizado, que aspira pela igualdade de 

direitos dos deficientes, sendo parte de uma articulação política, cultural, social e 

pedagógica, que aos poucos está sendo normatizada através de leis de amparo 

e de macro políticas públicas de fomento a inclusão social do deficiente.  

No Brasil, diversos documentos legais orientam para uma busca de inclusão plena 

das pessoas com deficiência no sistema educacional, nos três níveis de ensino: 

básico, médio e superior. Desde 1994 após a publicação da Política Nacional de 

Educação Especial (BRASIL, 1994), houve maior visibilidade nacional para as 

questões educacionais inclusivas, e no âmbito mundial isso se deu através da 

Declaração de Salamanca (1994). Esta declaração propõe que os indivíduos com 

necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, as quais 

deverão se adequar através de uma pedagogia com foco no indivíduo, capaz de 

ir ao encontro de suas necessidades (ONU, 1994). 

Atento a evolução de normas legais internacionais de amparo a pessoas com 

deficiência e às demandas sociais, no Brasil em 2008 foi lançada a “Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”, destinada 

principalmente aos alunos com necessidades educacionais especiais, 

enquadrando nessa denominação os alunos com deficiência, transtornos globais 

de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008).  

Essa nova política apresenta como objetivo “assegurar a inclusão escolar de 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação”. Para que isso aconteça, afirma-se nela que é preciso 

que os sistemas de ensino sejam orientados para que possam garantir:  

[...] acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos 

níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação 

especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do 

atendimento educacional especializado; formação de professores para os 

atendimentos educacionais especializados e demais profissionais da educação 

para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 

urbanística, arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários e equipamentos, nas 

comunicações e informação; e articulação intersetorial na implementação das 
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políticas públicas (BRASIL, 2008).  

Outro ponto importante abordado refere-se à garantia da acessibilidade em 

todos os âmbitos (urbanística, arquitetônica, transportes, mobiliários e 

equipamentos, comunicações e informação) o que certifica o direito do cidadão 

brasileiro de ir e vir e do acesso à informação, os quais estão presentes na nossa 

Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

Ainda nesta perspectiva de legislação o Decreto 7.611 que trata do atendimento 

educacional especializado e da educação especial, descreve as ações para 

eliminar barreiras que impeçam o aprendizado em todos os níveis de ensino, 

enfatiza o compromisso da disponibilização de recursos financeiros do Governo 

Federal para investimento em adequação arquitetônica, formação de gestores e 

demais profissionais, sala de recursos multifuncionais, entre outros (BRASIL, 

2011). 

Contemplando a inserção da pessoa ao ensino superior o Plano Nacional de 

Educação atual (2011-2020) aprovado pelo projeto de Lei nº 8.035/2010, propõe 

para o ensino superior, entre outras estratégias:  

[...] ampliar, por meio de programas especiais, as políticas de inclusão e de 

assistência estudantil nas instituições públicas de educação superior, de modo a 

ampliar as taxas de acesso à educação superior de estudantes egressos da escola 

pública; assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação 

superior, na forma da legislação (BRASIL, 2010).  

Para operacionalizar as ações de inclusão no ensino superior, uma das formas de 

incentivo financeiro e auxílio às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), foi 

a criação de o Programa Incluir em 2005. Até o ano de 2011 este programa se 

desenvolveu através de Chamadas Públicas, por meio das quais as IFES 

“apresentaram projetos de criação e consolidação dos Núcleos de Acessibilidade, 

visando eliminar barreiras físicas, pedagógicas, nas comunicações e informações, 

nos ambientes, instalações, equipamentos e materiais didáticos” (BRASIL, 2008).  

Outra ação do Governo Federal vinculada à pessoa com deficiência foi o Decreto 

7.612 que institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver 

Sem Limites, proposto para melhorar a realidade das pessoas com deficiência nas 

áreas da saúde, acessibilidade, inclusão social e o acesso à educação.  De acordo 

com o Plano Viver Sem Limite, o Governo Federal investirá recursos na educação 

do país para garantir a inclusão e a inserção de pessoas com deficiência nos 

espaços de aprendizagem proporcionando condições reais para a formação 

dessas pessoas. A Tecnologia Assistiva é outra área abordada no Plano Viver Sem 
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Limite (BRASIL, 2011). 

Existe uma linha de crédito disponibilizada pelo Banco do Brasil, o BB Crédito 

Acessibilidade, destinada à compra de produtos que facilitem o dia a dia e ajudem 

a melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência, tais como: cadeiras 

de rodas, adaptação de veículos, órteses, próteses, itens de adequação postural, 

andadores, produtos para ampliação da habilidade auditiva e visual, artigos para 

esporte e lazer, recursos para o computador, adaptação de imóvel residencial, 

dentre muitos outros (BANCO DO BRASIL, 2018).  

Diante o exposto, aplicação de tecnologias voltadas para a pessoa com 

deficiência já faz parte da legislação brasileira. Com as tecnologias, métodos e 

programas disponibilizados e apoiados por marco legal, as pessoas com 

comprometimentos temporários ou permanentes, poderão participar mais 

ativamente na construção de uma nova ordem social, na qual com sua força de 

trabalho equiparada, terão um papel de destaque.  

 

Tecnologias Assistivas 

A Tecnologia Assistiva objetiva utilizar recursos que geram autonomia pessoal e 

vida independente do usuário, envolvendo tanto o objeto, ou seja, a tecnologia 

concreta (o equipamento ou instrumento), quanto o conhecimento requerido no 

processo de avaliação, criação, escolha e prescrição, isto é, a tecnologia teórica. 

Rocha (2015) exemplifica este instrumental: 
[...] Tem como áreas de aplicação: adaptações para atividades da vida 

diária; sistemas de comunicação alternativa; dispositivos para utilização 

de computadores; unidades de controle ambiental; adaptações 

estruturais em ambientes domésticos, profissionais ou público; 

adequação da postura sentada; adaptações para déficits visuais e 

auditivos; equipamentos para mobilidade; adaptações em veículos 

(ROCHA, 2015). 

A Tecnologia Assistiva diferencia-se da Tecnologia Médica ou de reabilitação na 

área da saúde por esta visar ao diagnóstico ou tratamento clinico, sendo aplicável 

exclusivamente por profissionais dessa área (Rede Entre Amigos, 2018). 

As Tecnologias Assistivas visam atender a um público alvo constituído por 

pessoas com limitações funcionais - físicas ou sensoriais. Mesmo sem possuir 

nenhuma deficiência, podem existir indivíduos que apresentem algum tipo de 

incapacidade ao realizar determinada tarefa. Uma incapacidade seja ela 

consequência de uma deficiência ou não, pode causar uma desvantagem 

gerando uma “necessidade especial” que precisa ser trabalhada, para que esta 

desvantagem seja suplantada. Apesar de muitas vezes serem considerados iguais 
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e estarem intimamente relacionados os termos “deficiência” e “incapacidade” têm 

significados diferentes.  

A acessibilidade digital é uma forma de tornar uma tecnologia digital fácil de ser 

usada por qualquer pessoa, independente de sua condição física, sensorial, 

cognitiva, social ou condição de trabalho. 

Importante destacar que o simples ato de escolha de um equipamento de 

tecnologia assistiva adequado à limitação do deficiente não promove em si 

mesmo aquisição e construção do conhecimento. A falta de profissionais 

capacitados a orientar sobre a sua utilização, ou também o pouco conhecimento 

sobre a tecnologia também impede o uso eficiente dos recursos das tecnologias 

assistivas por seus usuários. 

Durante o processo de aprendizagem, empregando-se a interface entre a 

tecnologia versus homem, devem ser consideradas também para este fim, as 

habilidades e dificuldades físicas, sensorial, intelectual e emocional do aprendiz 

com deficiência, como integrante de um processo de aprendizagem, assim como 

o contexto ambiental no qual está inserido. 

As altas Tecnologias Assistivas não são as únicas opções de acessibilidade digital 

disponível, existem muitos recursos de acessibilidade digital com uma gama de 

ferramentas e opções no próprio sistema de configuração do computador, basta 

o usuário procurar configurá-lo a sua necessidade.  

Existem também alguns sítios na web elaborados com uma concepção pró-

acessibilidade no espaço digital, atendendo a recomendações internacionais de 

padrões preconizadas pelo W3C (Recomendações para Acessibilidade em Páginas 

Web), estes sites possuem ferramentas com múltiplas combinações de 

acessibilidade, tais como ampliação de imagens da tela, sistemas de leitura de 

textos, sistemas de reconhecimento da fala, simuladores virtuais de teclado que 

permitem um melhor acesso a informação pelas pessoas com limitações oriundas 

de deficiências. 

Os recursos de acessibilidade ao computador são classificados como: recursos 

para acesso direto e indireto. Bersch (2013) relata que: 
[...] os recursos para acesso direto permitem que o usuário introduza de 

forma autônoma comandos em seu computador: direcionamento do 

cursor, o clique e a digitação. São mouses e teclados diferenciados que 

são ativados a partir de diferentes habilidades do usuário: mover mão, 

braço, cabeça, boca, pé, olhos, som, voz. (BERSCH, 2013, p.11). 

[...] os recursos indiretos permitem que o usuário realize de forma 

autônoma e indireta comando em seu computador. Para isto o usuário 

utiliza-se de softwares especiais que possuem sistemas de varredura 
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automática, como por exemplo, os teclados e mouses virtuais ou 

programas nos quais poderemos programar/propor varreduras em 

áreas específicas. (BERSCH, 2013, p.12). 

Bersch (2013) menciona que entre estes recursos de TA, softwares e hardwares, 

existem inúmeras que são empregadas em diversas funções de acessibilidade ao 

computador, conforme a necessidade funcional de cada usuário. 

 

Mediação Pedagógica 

Existe no mercado uma ampla disponibilidade de dispositivos adaptados a cada 

caso particular de deficiência, são softwares, hardwares e a cada dia surgem novos 

equipamentos de Tecnologias Assistivas no mercado da Tecnologia da 

Informação e Comunicação. Estes equipamentos são constantemente 

remodelados visando atender às necessidades funcionais do seu público alvo. 

O principal objetivo dessas tecnologias é possibilitar autonomia à pessoa com 

deficiência ou com alguma limitação, proporcionando uma maior independência, 

melhor qualidade de vida e a inclusão social, ampliando suas habilidades de 

comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, aprendizado, trabalho, 

cuidados pessoais e participação na sociedade. 

Na educação, as Tecnologias Assistivas possuem diversas aplicações nos 

processos de aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo, sendo utilizada em 

todos os níveis de ensino, no ensino presencial e na EaD. Inclusive como recurso 

didático estratégico para alfabetização de crianças, jovens e adultos, em crianças 

com déficit de aprendizagem e principalmente em alunos com sérias limitações 

funcionais, motoras ou sensoriais.  

As Tecnologias Assistivas quando criteriosamente selecionadas e utilizadas com 

um acompanhamento pedagógico contínuo, ofertado preferencialmente pelo 

próprio curso de EaD podem possibilitar de fato uma maior efetivação do 

aprendizado a distância via Web, devido às múltiplas interfaces de interação que 

os Ambientes Virtuais de Aprendizagem proporcionam. Assim como, a própria 

didática e metodologia de ensino empregada no ensino a distância promovem 

uma condição de autonomia de aprendizagem para os usuários destes 

ambientes.  

No entanto, a eficácia das Tecnologias Assistivas em programas de ensino EaD on 

line se condiciona a organização de uma série de fatores institucionais, para que 

se efetive o aprendizado de deficientes com eficiência e o programa atinja o êxito 

pedagógico proposto. O programa deve contemplar desde a sua fase de 

planejamento pedagógico, um design instrucional que atenda as recomendações 
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de acessibilidade preconizadas pela W3C, onde navegação possibilite haver uma 

interface entre homem e máquina que seja compatível com a limitação orgânica 

do deficiente.  

Para tanto a plataforma virtual de ensino, deve ser projetada a ser utilizável por 

qualquer tipo deficiente, empregando um Desenho Universal capaz de atender a 

este requisito fundamental de acessibilidade virtual.  

O AVA deve ser projetado visando permitir a utilização instantânea de serviços e 

informações pedagógicas e administrativas pelo deficiente. Compondo um 

acervo diversificado e acessível aos leitores com necessidades especiais, com 

recursos da TA (softwares) que possibilitem a conversão de jornais, revistas e livros 

em vários idiomas para edição sonora ou eletrônica. 

Portanto, a interface entre o homem e máquina no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem deve contemplar os recursos multifuncionais das Tecnologias 

Assistivas, os softwares, visando permitir uma navegação adequada e o acesso 

aos conteúdos pedagógicos, de usuários com distintas deficiências, tais como: 

textos ampliados, textos em Braille, leitores de texto, leitores de tela, teclados 

virtuais com varreduras, mouses virtuais, os programas que possuem sistema de 

varredura visual e/ou auditiva, softwares com reconhecimento de voz, softwares 

que auxiliam a introdução de comandos e instruções, entre outros. 

Importante destacar que além do Ambiente Virtual de Aprendizagem acessível, 

em muitos casos a depender do nível e gravidade da sua deficiência, o deficiente 

precisará de um acompanhamento pedagógico suplementar, conduzido por uma 

equipe multidisciplinar, capaz de orientar o uso e a escolher a ferramenta da 

Tecnologia Assistiva mais adequado para possibilitar o acesso ao computador.  

Neste caso supracitado, o acompanhamento pedagógico suplementar tem como 

finalidade clínica a reabilitação das limitações dos deficientes, em paralelo com a 

sua formação educacional, sendo um requisito essencial ao aprendizado on-line.  

Para cada tipologia de deficiência, a escolha de uma ferramenta da Tecnologia 

Assistiva, aplicada à educação on-line, também deve ser avaliada conforme as 

preferências do usuário. Para tanto Guimarães et. al (2015) elaborou um 

instrumento metodológico para avaliar ferramentas da tecnologia assistiva 

educativa, tendo como referência a satisfação do usuário. 

O Autor elaborou um questionário semiestruturado contendo quatro atributos: 

interatividade, objetivos, relevância e eficácia e, clareza, distribuídos em 14 itens, 

aplicados em um grupo focal de pessoas cegas. Cada critério foi avaliado por 

meio de escala tipo Likert com três pontos: 0 inadequado, 1 parcialmente 
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adequado e 2 adequado. Empregou a Técnica Delphi como estratégia para 

estruturar o aperfeiçoamento de instrumentos da pesquisa, onde convocou 

especialistas no assunto. Utilizou o coeficiente alpha de Cronbach para garantir a 

validade e confiabilidade da metodologia. 

A confiabilidade de uma pesquisa qualitativa envolve a possibilidade de mensurar 

os dados obtidos, para serem avaliados, através de diversos instrumentos e 

protocolos metodológicos da pesquisa quantitativa, entre estes se destaca os 

testes estatísticos.  

 

CONCLUSÕES 

Em relação ao tema, este estudo amplia o debate e a análise da questão social 

sobre a inclusão digital dos deficientes na emergente da “sociedade do cognitivo”, 

revelando a aplicabilidade das Tecnologias Assistivas em prol do ensino a 

distância.  

Foi evidenciado que a escolha de uma Tecnologia Assistiva para a EaD, depende 

da especificidade clínica que cada caso de deficiência possui, e de uma avaliação 

da ferramenta por uma equipe multidisciplinar, sem desconsiderar a preferência 

e a satisfação do usuário em poder utiliza-la.  

Em Ambientes Virtuais de Aprendizagem é aconselhável possuir um design 

instrucional em formato de Desenho Universal, com recursos de acessibilidade 

digital compatíveis aos padrões da W3C e utilizar softwares das Tecnologias 

Assistivas, para se promover a mediação pedagógica. 

Também é recomendável que nos cursos EaD on-line, se dispor de Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRM), com diversos equipamentos de acessibilidade, 

os hardwares de TA, manuseados com o auxílio de profissionais habilitados, para 

promover o acesso digital dos deficientes durante os momentos de encontros 

presenciais. 
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RESUMO: As tecnologias assistivas são recursos e serviços que proporcionam 

habilidades funcionais às pessoas com deficiência, promovendo participação, autonomia, 

inclusão social e educacional. O presente estudo teve por objetivo investigar como vinha 

sendo utilizadas as tecnologias assistivas por usuários com deficiência visual e auditiva 

na Biblioteca Central da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) na percepção das 

bibliotecárias que trabalham diretamente com esses usuários. Nesse sentido, 

desenvolveu-se uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem qualitativa, por 

meio de revisão de literatura e entrevistas semiestruturadas. Os participantes foram 3 

bibliotecárias do setor de referência. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturada. Os resultados revelam que a situação atual da Biblioteca Central da 

UFMA se encontra pouco favorável, visto a existência de falhas em relação à 

acessibilidade plena. As bibliotecas universitárias precisam dispor de tecnologia assistiva 

visando a democratização da informação, autonomia e promoção da inclusão social e 

educacional às pessoas com deficiência. 

Palavras-chave: Tecnologia assistiva; Biblioteca universitária; Usuários com deficiência; 

Acessibilidade; Autonomia 

 

ABSTRACT: Assistive technologies are resources and services that provide functional 

skills to people with disabilities, promoting participation, autonomy, social and 

educational inclusion. The present study aimed to investigate how the assistive 

mailto:thelmachahini@hotmail.com


 
 

 
1286 

technologies had been used by users with visual impairment and hearing in the Central 

Library of the Federal University of Maranhão/UFMA on perception of the librarians who 

work directly with these users. In this sense, developed an exploratory, descriptive 

research with qualitative approach, through literature review and semi-structured 

interviews. The participants were three librarians from referencing sector. The data were 

collected through semi-structured interviews. The results show that the current situation 

of the Central Library at UFMA is little favourable, due to the existence of flaws in relation 

to full accessibility. The University libraries need to be equipped with assistive technology 

aimed at the democratization of the information, autonomy and promotion of social and 

educational inclusion of the people with disabilities. 

Keywords: Assistive technology; University library; Users with disabilities; Accessibility; 

Autonomy 

 

1 INTRODUÇÃO 

O conceito de biblioteca baseia-se na igualdade de acesso para todos, sem restrição 

de idade, etnia, sexo, status social, etc. e na disponibilização aos usuários de todo 

tipo de conhecimento. Assim, a biblioteca é um espaço atuante na qual o usuário 

deve usufruir de toda a sua potencialidade, pois, além de servir como apoio no 

processo ensino-aprendizagem, pode contribuir para a formação de cidadãos 

críticos e criativos. 

Nesse sentido, a contribuição das bibliotecas na construção do conhecimento 

humano deve acontecer de forma efetiva, local onde o conhecimento e as 

informações assumem destaque central, pois a biblioteca faz, realmente, a 

diferença (ANDRADE, 2003). 

Nesse sentido, a biblioteca universitária tem como papel primordial, oferecer o 

suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão com a precisão e a rapidez que o meio 

acadêmico exige. Portanto, para atender as demandas de seus usuários, a 

biblioteca precisa se desenvolver junto com a Universidade e contribuir para a 

democratização da informação e promover a inclusão social.  

Podemos afirmar que a biblioteca e universidade são fenômenos indissociáveis, 

vasos comunicantes, como causa e efeito. A biblioteca não pode ser melhor ou 

pior que a universidade que a mantém. Por sua vez, o inverso também é 

verdadeiro, a universidade, consequentemente, não é melhor ou pior que o 

sistema bibliotecário em que se alicerça (MIRANDA, 1980 apud SANTOS, 2015). 

Portanto, as bibliotecas precisam ser acessíveis, para que possam atender as 

necessidades informacionais a todos os usuários sem ou com deficiência. 
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A realização de atividades simples como pegar um livro na estante ou folheá-lo 

pode, dependendo de o tipo de deficiência, afugentar usuários haja vista o quão 

penoso isso pode ser. Sendo assim, o acesso a biblioteca universitária é 

fundamental para a promoção da democratização da informação e não pode se 

restringir somente para alguns, mas, deve abranger a população em sua 

totalidade, respeitando as diferenças e peculiaridade de cada indivíduo. 

As bibliotecas são exemplos de espaços em que o direito e a acessibilidade, 

infelizmente, ainda não são uma realidade para todos os usuários. No caso 

específico, alunos com deficiência enfrentam inúmeras dificuldades no seu 

cotidiano acadêmico para desempenhar atividades simples como realizar uma 

pesquisa na biblioteca da universidade. 

No contexto, as tecnologias assistivas são imprescindíveis para dar suporte no 

processo da pesquisa aos usuários com algum tipo de deficiência, possibilitando 

o acesso à informação com autonomia, tendo como parâmetro a equiparação de 

oportunidades.  

Sendo assim, a questão norteadora deste estudo questiona: como vem sendo 

utilizada as tecnologias assistivas pelos usuários com deficiência visual e auditiva 

no contexto da Biblioteca Central do Núcleo Integrado de Biblioteca (NIB) da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) na percepção das bibliotecárias? 

Nesta perspectiva, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória, descritiva com 

abordagem qualitativa, com objetivos de investigar se as tecnologias assistivas 

da Biblioteca Central do NIB atendem as necessidades de pesquisa do usuário 

com deficiência auditiva e visual e se garantem acessibilidade plena e autonomia. 

Visto que, investir nesse setor representa diferencial de grande importância à 

formação acadêmica e profissional da pessoa com deficiência  

 

2 BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS E ACESSIBILIDADE PLENA 

 

A biblioteca universitária tem como função de prover infraestrutura bibliográfica, 

documentária e informacional para apoiar as atividades da universidade, 

centrando seus objetivos nas necessidades dos seus usuários por meio da 

prestação de serviços, proporcionando acesso à informação, à leitura e a outros 

recursos disponíveis que são instrumentos da sociedade. Deve servir de apoio ao 

programa de ensino, pesquisa e extensão da universidade, atendendo o perfil de 

cada usuário, garantindo espaço acessível.   
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O termo “acessibilidade” teve origem no início dos anos 60, quando surge na área 

da arquitetura, tanto nos Estados Unidos da América (EUA) como na Europa, o 

conceito de projetos livres de barreiras, focado na deficiência física de pessoas 

usuárias de cadeiras de rodas (MAZZONI, 2001). 

No Brasil, as questões de acessibilidade tornaram-se mais visíveis a partir da 

década de 80, quando se iniciou o movimento organizado por pessoas com 

deficiência (ARANHA, 2005). 

Com o desenvolvimento das tecnologias da informação o conceito de 

acessibilidade evoluiu. Atualmente, o termo utilizado é desenho para todos ou 

desenho universal. De acordo com a NBR 9050 desenho universal é aquele “que 

visa atender à maior gama de variações possíveis das características 

antropométricas e sensoriais da população” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 3). Busca alcançar a diversidade humana de forma 

a respeitar as diferenças existentes entre as pessoas e garantir acessibilidade a 

todo e qualquer indivíduo. 

O Desenho Universal é um conceito que, aplicado ao ambiente, visa assegurar 

que os espaços, as estruturas, produtos e serviços possam ser utilizados por todas 

as pessoas independentemente da sua idade, condições físicas e econômicas 

(FREGOLENTE, 2008). Portanto, os princípios Desenho Universal são: igualitário, 

abrangente, adaptável, conhecível, seguro, sem esforço e óbvio, a premissa é 

facilitar a vida de diversas pessoas, entre elas das pessoas com deficiência.      

Sendo assim, enfocar a dimensão psicossocial da acessibilidade em Bibliotecas 

Universitárias significa reconhecer o papel que as estruturas acessíveis 

desempenham na vida do indivíduo dentro e fora da universidade, e isso inclui 

sentimentos que podem tanto fortalecer quanto enfraquecer a estrutura 

emocional da pessoa, resultando em posturas adequadas ou não ao futuro 

profissional, dela. 

Cabe aos bibliotecários a busca constante por práticas inclusivas em prol das 

pessoas com deficiência. Uma biblioteca acessível e inclusiva é aquela que 

trabalha além da perspectiva de acesso ao acervo, mas também o próprio espaço 

físico dentro da organização e visa ter condições de atendimento de forma 

adequada, sendo assim esses espaços devem ser valorizados e também o 

profissional que neles atuam; o bibliotecário é o responsável principal para que a 

biblioteca seja de qualidade, tenha um bom atendimento e acesso a todos os 

seus possíveis usuários. 
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Vale ressaltar que em 1931, o bibliotecário e matemático Ranganathan já se 

preocupava em atender qualquer tipo de usuário, no seu livro intitulado “As Cinco 

Leis da Biblioteconomia”, ao tratar sobre a segunda lei – “para cada leitor seu 

livro” –, o objetivo é levar a uma reflexão: todos os indivíduos tem o direito igual 

de acesso à informação, ou seja, as mesmas oportunidades, “[...] No entanto a 

Segunda Lei tratará a todos como iguais e oferecerá a cada um o seu livro. 

Obedecerá escrupulosamente ao princípio da igualdade de oportunidades em 

relação aos livros, ao ensino e ao entretenimento”. (RANGANATHAN, 2009, p. 92, 

grifo do autor). 

Nessa perspectiva, destaca-se o usuário cego que para ter acesso ao seu livro 

impresso deverá ser mediante a escrita em Braile, além de todas as informações 

necessárias para que esse usuário possa frequentar a biblioteca com segurança e 

autonomia como por exemplo: piso tátil, computadores adaptados, estantes 

sinalizadas e etc.    

Portanto, o bibliotecário deverá conhecer as singularidades de cada usuário para 

proporcionar a informação de forma precisa e coerente, enfatiza-se que não basta 

tornar o ambiente acessível, mas é importante que as barreiras do próprio 

preconceito devem ser rompidas para que o bibliotecário se torne uma pessoa 

acessível e inclusiva.  

Para muitas pessoas, é na Universidade que acontece a formação inicial em busca 

de uma qualificação profissional, e é neste contexto que as instituições de 

educação superior assumem um papel relevante na formação profissional de seu 

estudante, devendo, para tanto, se encontrar estruturada arquitetonicamente, 

acessível, com recursos humanos capacitados e tecnologia adequada e assistiva 

aos discentes com necessidades educacionais diferenciadas. 

No contexto, tanto a universidade, enquanto instituição de ensino, quanto a 

comunidade acadêmica, devem assumir seus papéis enquanto protagonistas do 

e no processo ensino-aprendizagem. Em relação à pessoa com deficiência, deve-

se ter como meta a busca pela postura de independência funcional, construída a 

partir do reconhecimento do próprio corpo. É com base na independência 

individual, que envolve o reconhecer-se, que se vai buscar outros sentimentos 

benéficos que irão colaborar com a formação do ser, são eles: a autonomia, 

liberdade, dignidade, auto estima, auto realização, o sentir-se capaz de realizar e 

conquistar novas perspectivas e horizontes. Envolve o acreditar em si mesmo. 

Necessário esclarecer que, o conceito de autonomia empregado, envolve a 

independência para o fazer e nesse contexto deve significar o fazer das 
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atividades acadêmicas que envolve o ir e vir da universidade, assistir aula com 

os demais colegas de turma, participar de todas atividades que envolver o 

fazer universidade, dentre eles, fazer uso de uma biblioteca com eficácia. 

Assim, se o estudante se sente íntegro para realizar as tarefas que o 

compromisso universitário exige, certamente, chegará ao mundo do trabalho 

competitivo sentindo-se capaz de realizar aquilo para qual estudou e se 

graduou. 

Enquanto estrutura de ensino público, a Universidade deve incorporar medidas 

que visem à redução a zero, preferencialmente, das barreiras arquitetônicas e 

atitudinais que se colocam a frente da pessoa com deficiência. Este constitui um 

passo importante para a equiparação de oportunidades e direciona a pessoa com 

deficiência para a conquista da autonomia, da independência, autoestima e 

autorrealização. 

Paralelo a quebra de barreiras, o investimento em tecnologia assistiva, entendida 

como “[...] toda e qualquer ferramenta ou recurso utilizado com a finalidade de 

proporcionar uma maior independência e autonomia à pessoa portadora de 

deficiência” (DAMASCENO; GALVÃO FILHO, 2002, p. 1), associada aos preceitos 

do desenho universal sugerem uma alternativa acessível que deve ser integrada 

aos projetos de biblioteca. 

A aquisição de equipamentos, adaptação de estruturas socioespaciais, o 

envolvimento de equipes multiprofissionais (arquitetos, engenheiros, pedagogos, 

psicólogos, bibliotecário, tecnólogos, profissionais da informática, entre outros) 

também é de suma importância para que seja alcançada uma mudança 

estruturalmente física, cultural e humana que repassada às gerações futuras não 

precise priorizar ou chamar a atenção para a acessibilidade, mas que esta já esteja 

presente permanentemente nas ações políticas, econômicas, sociais e ambientais. 

 

3 TECNOLOGIA ASSISTIVA NA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFMA 

 

As tecnologias assistivas podem ser definidas não somente como objetos, 

recursos, equipamentos ou dispositivos para execução de tarefas e sim, tudo 

o que o homem criou e cria para ampliar nossas capacidades físicas, mentais, 

a comunicação entre as pessoas, para dar sentido à vida e ao mundo. Mesmo 

a comunicação escrita, o papel, a caneta, a criação do alfabeto, “tudo isso é 

tecnologia. E tudo isso esteve sempre muito próximo do ser humano e de suas 

necessidades” (GALVÃO FILHO, 2009, p. 38). 
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[...] as tecnologias estão presentes em cada uma das pegadas que o ser 

humano deixou sobre a terra, ao longo de toda a sua história. Desde um 

simples pedaço de pau que tenha servido de apoio, de bengala, para um 

homem no tempo das cavernas, por exemplo, até as modernas próteses 

de fibra de carbono que permitem, hoje, que um atleta com amputação de 

ambas as pernas possa competir em uma Olimpíada, disputando corridas 

com outros atletas sem nenhuma deficiência. [...]. (LÉVY, 1999 apud 

GALVÃO FILHO, 2009, p. 38). 

As tecnologias assistivas são todos os aparelhos e recursos utilizados afim de 

tornar mais simples a vida das pessoas que necessitam de atendimento especial 

devido às suas necessidades específicas. 
Para as bibliotecas as tecnologias assistivas podem ajudar a torná-las inclusivas, 

possibilitando o acesso à informação, compreendendo as necessidades e 

limitações de cada usuário, a fim de que estes sejam mais independentes nos 

exercícios de suas atividades (NASCIMENTO, 2011). “Desenvolver recursos de 

acessibilidade seria uma maneira concreta de neutralizar as barreiras e inserir esse 

indivíduo nos ambientes ricos para a aprendizagem, proporcionados pela cultura” 

(DAMASCENO; GALVÃO FILHO, 2002, p. 1). 

Na Biblioteca Universitária é de extrema importância saber que essas tecnologias 

assistivas ajudam os usuários com deficiência a terem o acesso à informação, ao 

conhecimento e a comunicação, salientando que a importância do profissional 

bibliotecário é indispensável, já que ele é o mediador nesse processo de inclusão 

social, dando um suporte aos seus usuários com deficiência que vão se tornar 

independentes em suas vidas. 

A Biblioteca Central da UFMA define que tem como expectativa de oferecer um 

atendimento dinâmico e moderno aos seus usuários, com ênfase na 

acessibilidade e em serviços que privilegiem itens como rapidez e autonomia, 

oferecendo terminais de autoatendimento para empréstimo, devolução e 

renovação de títulos, por exemplo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 

2019). As tecnologias assistivas podem ser importantes para a eficiência de um 

atendimento que prioriza a autonomia dos usuários. 

Atualmente, a Biblioteca Central tem duas salas de acessibilidade, uma é direcionada 

para leitura individual a outra sala tem algumas tecnologias assistivas pra auxiliar na 

pesquisa como: lupa eletrônica, dois computadores com ferramentas de ledores e 

libras, também tem um bolsista que faz o serviço de ledor aos usuários com 

deficiência visual. 

Nessa perspectiva, é interessante investigar como vem sendo utilizado as 

tecnologias assistivas pelos usuários com deficiência visual e auditiva no contexto 
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da Biblioteca Central do Núcleo Integrado de Biblioteca/NIB da UFMA na 

percepção das bibliotecárias que trabalham diretamente com esses usuários.  

 

4 RESULTADO, ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Nesta perspectiva, apresentam-se as análises e discussões dos dados de como 

os usuários com deficiência visual e auditiva utilizam as tecnologias assistivas na 

biblioteca de acordo com a percepção das bibliotecárias. As bibliotecárias estão 

identificadas como P1, P2 e P3. Dentre as participantes, P1 tem 42 anos e 

trabalha há 6 anos na biblioteca central; P2 tem 41 anos e 12 anos de serviços; 

P3 tem 42 anos e tempo de serviço de 2 anos e 6 meses.  

No quadro 1 são apresentados os relatos em relação à primeira questão: Quais 

são as tecnologias assistivas que se encontram a disposição dos usuários 

com deficiência visual e auditiva na biblioteca da UFMA? 

 

Quadro 1 - Tecnologias assistias disponibilizadas aos usuários com deficiência 

visual e auditiva 

 

P1 

Nós temos DOSVOX que é um programa UFRJ, ele auxilia de uma forma mecanizada 

em vários tipos de vozes, o VLibras, tem a lupa eletrônica, também a lupa portátil e 

tem o serviço ledor humano que é um serviço novo realizado pelos bolsistas e tem 

muita gente que não sabe sobre esse serviço. Fazemos divulgação para que o usuário 

com deficiente visual possa vir utilizar e ao mesmo tempo fazemos o convite para 

quem quiser ser voluntariado. 

P2 VLibras NVDA e a lupa eletrônica. 

P3 
Temos DOSVOX, VLibras, lupa eletrônica, lupa portátil e o serviço ledor humano que 

é realizado pelos bolsistas e fazemos a divulgação para quem quiser ser voluntário. 

 

Diante dos dados, nota-se que o quantitativo de tecnologias assistivas existentes na 

Biblioteca Central ainda são poucas para atender, por exemplo 146 estudantes 

ingresso em 2019 com deficiência visual e auditiva da UFMA, provavelmente, 

usuários da biblioteca. Portanto, aquisição de um maior quantitativo de tecnologias 

assistivas possibilitará o acesso de mais usuários para realização de pesquisa na 

biblioteca. Nesse sentido, os estudos de Santana, Pereira e Santana (2012, p. 1) 

enfatizam que a utilização de tecnologia assistiva na educação “[...] favorece as 

pessoas com deficiência, pois, facilita a obtenção de informações, a autonomia e 
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independência na execução de tarefas, além do resgate das suas potencialidades e 

motivações para aprender”.  

No quadro 2 são apresentados os relatos referentes ao segundo questionamento: 

Como as tecnologias assistivas estão disponibilizadas aos usuários com 

deficiência visual e auditiva? 

 

Quadro 2 - Disponibilização das tecnologias assistivas aos usuários com 

deficiência visual e auditiva 

 

P1 
Aqui é na sala de acessibilidade com os programas disponibilizados e nós recrutamos 

bolsistas que são exclusivos para dar apoio aos alunos com deficiência. 

P2 

Ficam na sala de acessibilidade e temos mais para alunos com deficiência visual e 

também os surdos, mas são poucos e quando não sabemos os sinais eles escrevem 

no papel 

P3 
Elas estão na sala de acessibilidade e são mais direcionadas para alunos com 

deficiência visual 

 

Diante do exposto, percebe-se que as tecnologias assistivas estão dispostas aos 

usuários em uma única sala na biblioteca central e que essas são mais voltadas 

para usuários com deficiência visual.  

No contexto, ressalta-se, que os serviços de uma biblioteca se baseiam na 

igualdade de acesso para todos, ou seja, uma “[...] biblioteca acessível é a que 

disponibiliza a informação em qualquer suporte e provê acesso a todas as 

pessoas que dela necessitam, ou seja, segue os princípios do desenho universal” 

(GONZALES, 2002 apud GONÇALVES, 2012, p. 2). 

No quadro 3 são apresentados os dados obtidos da terceira questão: Qual a 

frequência que os usuários com deficiência visual e auditiva utilizam as 

tecnologias assistivas na biblioteca central da UFMA? 

 

Quadro 3 - Frequência dos usuários com deficiência visual e auditiva no uso das 

tecnologias assistivas na biblioteca central da UFMA 

 

P1 

Nós temos um público cativo são os alunos que sabem sobre os serviços, então eles 

estão aqui toda semana , mas se a gente foi ver não é um número muito variado de 

alunos, geralmente são os mesmos alunos e são mais os que tem a deficiência com 

baixa visão e também uma surda que sempre vem acompanhada de uma interprete, 



 
 

 
1294 

ela vem duas vezes na semana e passa o dia inteiro aqui e ela também utiliza o acervo 

da biblioteca. 

P2 Os alunos com deficiência visual frequentam mais do que o auditivo 

P3 

Temos uma frequência boa de alunos que conhecem os serviços, mas se fomos 

analisar o quantitativo geral que existem na UFMA de estudantes com deficiência a 

frequência é baixa, é necessário um estudo de usuário para saber porque a maioria 

não frequenta a biblioteca 

 

Diante dos dados, percebe-se que a frequência na biblioteca central é mais de 

usuários com baixa visão e que apenas uma usuária surda frequenta a biblioteca, 

acompanhada por uma interprete de libras. De acordo com as bibliotecárias, 

apesar de haver, na UFMA, pessoas cegas, essas não costumam frequentar o 

referido local. Nesse sentido, se faz importante ressaltar que as Tecnologias 

Assistivas podem ser consideradas como Tecnologias criadas para gerar 

acessibilidade e inclusão a todo tipo de indivíduo (FONSECA; PINTO, 2010).   

No quadro 4 estão os relatos das participantes referentes a quarta questão: Em 

sua percepção, as tecnologias assistivas existentes na Biblioteca Central da 

UFMA contemplam as necessidades especificas dos usuários com deficiência 

visual e auditiva? 

 

Quadro 4 - Tecnologias assistivas existentes na Biblioteca Central da UFMA em 

relação às necessidades especificas dos usuários com deficiência 

visual e auditiva 

 

P1 

Eu acho que deveria ampliar mais porque temos só esses programas as vezes 

não funciona, acho que uns programas mais modernos para contemplar de 

forma mais efetiva, mas pelo ou menos já começamos e está sendo frequentado 

por alguns usuários. A minha esperança é que melhore. 

P2 

Elas contemplam mais para os alunos com deficiência visual os auditivos não. 

Também temos os livros em Braile, mas não são utilizados. Os alunos com 

deficiência auditiva frequentam mais o acervo do que a sala que tem as 

tecnologias assistivas. 

P3 

Contemplam mais para usuários com baixa visão, os usuários cegos eu nunca 

atendi nenhum e nem tenho conhecimento de frequência de alguma pessoa 

cega aqui na biblioteca. Sobre o usuário com deficiência auditiva é necessário 

um curso de libras especifico com linguagem técnicas da biblioteconomia para 

evitar o entrave de comunicação com o usuário que tem essa deficiência, pois 
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já ocorreu um caso de estudante de letras que é surda ter saído insatisfeita 

porque não entendemos o que ela queria dizer e ela nunca mais veio aqui. 

  

De acordo com os relatos, nota-se que as tecnologias assistivas contemplam mais 

os usuários com baixa visão. Em relação aos usuários com deficiência auditiva 

e/ou surdos, há barreiras de comunicação que dificultam o atendimento e, 

consequentemente, o acesso para que esses usuários possam utilizar as 

tecnologias assistivas. Nesse sentido, registram-se os estudos de Pereira, Chahini 

e Bottentuit Júnior (2018, p. 12), ao enfatizarem que: 
As tecnologias assistivas permitem o desenvolvimento das habilidades 

e potencialidades de pessoas com deficiência, trazendo consistência ao 

processo formativo e valorizando a diversidade humana, bem como 

fortalecendo o processo de inclusão de pessoas com deficiência nas 

instituições de ensino.   

No quadro 5, encontram-se os relatos referentes à quinta questão: Na sua 

opinião, o que pode vir a melhorar o acesso às tecnologias assistivas aos 

usuários com deficiência visual e auditiva na biblioteca da UFMA? 

 

Quadro 5 - Melhoria do acesso às tecnologias assistivas aos usuários com 

deficiência visual e auditiva na biblioteca da UFMA 

 

P1 

Os programas deveriam ser mais aperfeiçoados até mesmo o acervo deveria ter 

livros por exemplo em formato braile. Nós temos de literatura geral, mas não 

temos específicos das áreas. Da medicina não temos nada, direito não temos 

nada, biologia, dos cursos de graduação em si não temos nada. O que temos é 

mais de literatura. E não temos impressora, poderia ter para ajudar na pesquisa. 

Tem um aluno que tem baixa visão que passa muito tempo com o livro as vezes 

paga multa porque ele leva para fazer a transcrição e eu acho que ele leva para 

o núcleo de acessibilidade então se aqui tivesse seria mais rápido a pesquisa 

desse usuário. 

P2 
Mais equipamentos e programas para que a pesquisa realizada por esses 

usuários torne mais eficiente. 

P3 
Tecnologias mais modernas e treinamento para nós bibliotecários para atender 

de forma mais eficiente os usuários com qualquer tipo de deficiência 

 

Conforme verifica-se, as bibliotecárias relatam que são necessárias mais 

tecnologias assistivas para melhorar os serviços da biblioteca e, também, 

treinamentos que possam contribuir para um atendimento eficiente aos usuários 
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com vários tipos de deficiência. No contexto, cita-se Madeiros et al. (2015, p. 8), 

ao enfatizarem que: 
O profissional disseminador da informação tem como dever então 

assegurar o acesso à informação de forma a atender todos os 

indivíduos, sendo eles ou não portadora de necessidades especiais, 

satisfatoriamente; portanto devem ser desenvolvidos durante sua 

capacitação profissional habilidades e conhecimentos específicos na 

área das tecnologias assistivas, pois precisaram aperfeiçoar maneiras de 

transmitir exatamente o que o usuário buscar ao pedir auxílio de um 

profissional. 

No quadro 6, descrevem-se os relatos correspondentes ao sexto e último 

questionamento: Para você, qual a relevância das tecnologias assistivas aos 

usuários com deficiência visual e auditiva? 

 

Quadro 6 - Relevância das tecnologias assistivas aos usuários com deficiência 

visual e auditiva 

 

P1 

Pra mim isso deveria ser o primeiro passo de uma biblioteca porque temos uma 

biblioteca aberta para que o usuário tenha autonomia de fazer a pesquisa então 

com as tecnologias assistivas facilitaria para que usuário com deficiência 

também tenha essa autonomia para que explore todos os serviços da biblioteca 

para que ele saia da universidade com uma formação completa 

P2 
Elas são de grande importância principalmente para o aluno com deficiência 

visual que não tem como fazer a leitura dos documentos e livros do acervo 

P3 
São extremamente importantes, pois facilita muito na pesquisa desses usuários 

e eles tem autonomia nos seus estudos      

 

Na referida questão, as bibliotecárias são unanimes ao enfatizar a relevância das 

tecnologias assistivas aos usuários com deficiência na biblioteca central da UFMA, 

pois essas possibilitam o acesso e a autonomia no decorrer das pesquisas. Sendo 

assim, cita-se os estudos de Pereira, Chahini e Bottentuit Júnior (2018, p. 2), por 

esclarecerem que: “O uso dos recursos de tecnologia assistiva constitui 

ferramentas fundamentais para que as pessoas com deficiência não apenas 

ingressem na educação superior, mas tenham condições de aprendizagem e 

participação no contexto universitário”. 

Portanto, a biblioteca universitária, ao disponibilizar o acesso à informação por 

meio dos recursos de tecnologias assistivas, contribui para que o usuário, 
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independentemente da sua condição social ou especificidade, adquira 

conhecimentos para poder exercer seus direitos de cidadão.   

 

5 CONCLUSÃO 

 

A Biblioteca Central da UFMA, apesar de disponibilizar tecnologias assistivas aos 

usuários com deficiência, essas ainda são insuficientes aos usuários com 

deficiência visual e auditiva. Nesse sentido, não atende as especificações dos 

padrões de qualidade estabelecidos pela Norma Brasileira (NBR) 9050/2004, visto 

que necessita reestruturar seu espaço físico e adquirir recursos matérias e 

humanos a fim de proporcionar acessibilidade plena aos usuários com deficiência, 

como por exemplo, piso tátil, sinalizações em Braile e letras ampliadas, 

treinamentos de Libras para os bibliotecários com especificações das linguagens 

biblioteconômicas.    

As bibliotecárias reconhecem que ainda há muito a ser melhorado na Biblioteca 

Central e que se faz urgente um levantamento em relação às ausências de 

usuários com deficiência, visando identificar a causa dessa baixa frequência e o 

que falta para que esta se torne um espaço acessível a todos os seus usuários.     

Diante dos fatos, enfatiza-se que cabem aos pesquisadores da tecnologia, 

arquitetura, informática, engenharia e os profissionais da Biblioteca Universitária 

da UFMA, buscar soluções inteligentes que visem a acessibilidade plena aos 

usuários com ou sem deficiência. 

Espera-se que este estudo traga visibilidade à promoção da acessibilidade aos 

usuários com deficiência visual e auditiva nas Bibliotecas da UFMA e que a 

referida Universidade busque parcerias com arquitetos, designers, analista de 

sistemas e com toda a comunidade acadêmica, para que esses locais se tornem 

espaços de democratização da informação, autonomia e promoção da inclusão 

social e educacional à todas pessoas com deficiência e/ou com necessidades 

especiais. 
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Resumo: As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são foco de discussões e 

propostas de políticas públicas educacionais nas últimas décadas devido à presença cada 

vez mais constante em sala de aula. Assim, este trabalho buscou identificar como a 

temática Tecnologias da Informação e Comunicação é concebidana área de Ciências da 

Natureza da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).Esta pesquisa é do tipo 

documental com abordagem qualitativa, tendo comoreferencial metodológico a análise 

de conteúdo. Identificamos elementossobre TIC que originaram as duas categorias 

discutidas neste artigo: Competências em TIC e Habilidades em TIC. Apesar de abordar 

aspectos importantes relacionados a competências e habilidades, identificamos que no 

quesito TIC o texto da área de Ciências da Naturezademonstra-se inconsistente por não 

contemplar todos os anos do Ensino Fundamental. Em suma, para que o currículo possa 

de fato contribuir para uma efetiva integração das TIC, deve focalizar na formação de um 

aluno reflexivo, crítico e participativo em sala de aula e nos demais contextos da vida 

cotidiana.  

 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC);Mídias digitais; Ensino de Ciências; Práticas pedagógicas. 

 



 
 

 
1301 

Abstract: Information and Communication Technologies (ICT) are the focus of 

discussions and proposals for educational public policies in the last decades due to their 

ever more increasing presence in classrooms. Thus, this work aimed to identify how ICT 

are conceived in the Natural Sciences are of the Brazilian National Common Curricular 

Base (BNCC). This is a documentary research with qualitative approach, whose 

methodological reference is content analysis. We identified elements regarding ICT, 

which lead to the two categories discussed in this article: Competences in ICT, and 

Abilities in ICT. Despite approaching important aspects related to competences and 

abilities, we identified inconsistencies regarding ICT in the text of Natural Sciences area, 

which does not contemplate every Primary School year. Overall, the formation of 

reflexive, critical, and participative students in classrooms, as well in as other contexts of 

daily life, must be the focus of curriculums in order to contribute to an effective 

integration of ICT to education.  

Keywords: Information and Communications Technologies (ICT); National Common 

Curriculum Base; Digital media; Science Teaching; Pedagogical practice.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, noartigo 210, prevê a 

necessidade de elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com a 

finalidade de estabelecer os conteúdos mínimos necessários para a formação 

escolar (BRASIL, 1988).Em seguida, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN -Lei 9.394), no artigo 26, determina e regulamenta uma base 

nacional comum para todas as etapas daeducação básica (BRASIL, 1996). 

Em 1997, houve a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental (PCN), propondo uma organização curricular com objetivos 

gerais do Ensino Fundamental, bem como com a especificação das áreaspautadas 

em competências e habilidades para cada uma (Arte, Ciências Humanas, Ciências 

Naturais, Educação Física, História e Geografia, Língua Portuguesa e Matemática). 

Também houvea apresentação dos Temas Transversais, que perpassam o ensino 

de todas as áreas (BRASIL, 1997). 

Apesar da proposição inicial da BNCC ser relatada no final da década de 

1980, somente em 2015 foi divulgada a primeira versão do documento, incluindo 

o Ensino Fundamental e Ensino Médio. A posteriori, foram realizadas outras 

reelaborações e no ano de 2018 foi divulgado o documento final da Base 

Nacional Comum Curricular.  

A BNCCconstitui-se como uma referência nacional para a construção de 

currículos e tem por objetivo declarado definir “o conjunto orgânico e progressivo 
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de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica’’ (BRASIL, 2018, p. 7). 

Pela característica do documento (caráter normativo),é necessário que 

possamos investigá-lo a fim de compreendermos quais as suas abordagens sobre 

a educação nacional e em específico para cada componente curricular. Portanto, 

devemos considerar o ambiente escolar e as relações socioculturaisque os alunos 

vivenciam cotidianamente.  

O ambiente escolar atual é um espaço de ensino-aprendizagem 

caracterizado pela utilização tanto de materiais mais tradicionais, como livros, 

cadernos, quadro e pincel, quanto pela presença cada mais frequente de 

equipamentos eletrônicos(smartphones, computadores,tablets, lousas digitais 

etc.), incluindo programas do tiposoftwares educacionaise aplicativos, entre 

outros instrumentos e meios pelo qual propostas de ensino são desenvolvidas 

(KENSKI, 2015).  

Muitos desses equipamentos podem assumir uma posição de material 

de apoio dentro da sala de aula, revelando-se importantes ferramentas para o 

desenvolvimento das atividades de ensino. Nesse contexto, o desafio consiste na 

tarefa do professor em optar pelos recursos mais adequados para cada objetivo 

e turma, e escolher como utilizá-losno ambiente escolar, uma vez que existe uma 

ampla variedade de materiais disponíveis(BIZZO, 2006). A variedade de 

equipamentos é decorrente do contexto de produção de eletrônicos pela atual 

sociedade, que, de acordo com Mercado (2002), é considerada a Sociedade da 

informação. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

Cultura (UNESCO), as Tecnologias da Comunicação e da Informação (TIC) 

incluem“todos os meios técnicosutilizados para lidar com informações e facilitar 

as comunicações, incluindo os equipamentos de computadores e redes, bem 

comoos programas necessários” (UNESCO, 2013, p.193). A inserção das TIC na 

educação pode ser, dependendo de como estas sejam utilizadas, importantes 

ferramentas no processo de ensino-aprendizagem. 

Para Martinho e Pombo (2009), as TIC podem assumir um papel 

importante nas práticas pedagógicas, proporcionado um acesso à informação de 
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forma diversificada e flexível, que pode contribuir para a compreensão de 

conceitos e fenômenos. Nessa perspectiva, deve ser dada atenção à prática 

pedagógica do professor, que precisa integrar os conteúdos, as competências e 

as habilidades ao utilizar diferentes tecnologias disponíveis (SOARES-LEITE; 

NASCIMENTO-RIBEIRO, 2012). 

Quando utilizadas no ensino das Ciências, as TIC podem promover uma 

variedade de situações para que os alunos possam relacionar a Ciência com suas 

próprias experiências; facilitar a coleta e apresentação de dados; agilizar a 

capacidade cognitiva e potencializar a autonomia dos alunos(WEBB, 2005). 

Considera-se importantetambém o uso de softwares que permitem 

compensar a falta dos laboratórios de Ciências em muitas escolas. Nesse 

contexto, as simulações podem proporcionar um contato com 

laboratóriosvirtuais, possibilitando experiências em que os usuários podem 

simular o uso e a manipulação de equipamentos e vidrarias. Essa pode ser uma 

das possibilidades de enfoque das TIC em aulas de Ciências. Portanto, é 

fundamental que a formação docente promova uma apropriação crítica das TIC, 

capaz de contribuir qualitativamente para o seu trabalho (SILVA et al., 2013). 

A BNCC é um documento recente e é imprescindívela realização de 

investigações desse texto. Portanto, este artigo objetivou identificar como a 

temática Tecnologias da Informação e Comunicação é concebida na área de 

Ciências da Natureza no documento da Base Nacional Comum Curricular.  

 

METODOLOGIA 

 

 Este trabalho corresponde a uma pesquisa de abordagem qualitativa, 

caracterizada por uma descrição detalhada a respeito do objeto e objetivos de 

pesquisa, focalizando na compreensão dos processos (BOGDAN; BIKLEN,1994). 

Em relação à tipologia, a pesquisa configura-se como documental. A 

compreensão dos documentos em análise precisa ser feita a partir de uma leitura 

minuciosa e investigativa para entender o contexto, os significados e os objetivos 

dos documentos (MCCULLOCH, 2004).  

 De acordo com o nosso objetivo, focamos em investigar o documento 

disponível na plataforma do MEC específica da área de Ciências da Natureza. Este 

documento é intitulado “BNCC_Ensino Fundamental”, disponível em planilha de 

formato .xlsx, e aborda as unidades temáticas, objetos de conhecimento, 
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competênciase as habilidades do componente curricular Ciências da Natureza do 

Ensino Fundamental (BRASIL, 2018).  

Para a análise do material, foi realizada a análise de conteúdo, que consistiu 

em trêsetapas: pré-análise, exploração do material e interpretação dos dados. Na 

fase de pré-análise, houve aescolha do documento de análise e uma leitura 

flutuante do documento. A etapa de exploração do material ocorreu em duas 

fases: codificação e categorização. Na fase de codificação,foram definidas as 

unidades de análise, em queutilizamos a análise por palavra (“tecnologias de 

informação e comunicação”;“tecnologias digitais” e “digital”) como unidade de 

registro, eos parágrafos e frases como unidade de contexto. Na fase de 

categorização, houve a classificação eorganização dessas unidades de acordo 

com as suas semelhanças. Na última fase, interpretação dos resultados, foram 

incluídas as inferências sobre os dados coletados e categorizados (BARDIN, 2011).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

No texto da BNCC, são apresentadas competências gerais, seguidas de 

competências específicas de cada componente curricular, e um conjunto de 

habilidades para o desenvolvimento das competências específicas. Essas 

habilidades são voltadas para os diferentes objetos de conhecimento (conteúdos, 

conceitos e processos), que são organizados em unidades temáticas (BRASIL, 

2018).   

Para a BNCC, competência é conceituada como a mobilização de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver 

necessidadescomplexas do dia a dia, do trabalho e do exercício da cidadania. As 

competências específicas reportam-se as competências gerais que se apresentam 

em cada componente curricular, em que o desenvolvimento deve ocorrer 

aolongo dos nove anos do Ensino Fundamental. E as habilidades expressam as 

aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes 

contextos escolares. 

O documento da BNCC analisado apresenta competências gerais, 

competências específicas da área de Ciências da Natureza, unidades temáticas, 

objetos de conhecimento e, por fim, habilidades voltadas a esses objetos de 

conhecimento. A análise do documento deu origem a elaboração de duas 

categorias: Competências em TIC e Habilidades em TIC, em que cada categoria é 

constituída por dois indicadores.  
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 A categoria Competências em TIC é composta pelos indicadores “Utilizar” 

e “Criar”. No trecho a seguir, é destacado um exemplo do indicador “Utilizar”: 

 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 

como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressare partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo (BRASIL, 

2018, grifo nosso). 

 

No trecho acima, a linguagem digital é considerada uma entre várias linguagens 

que podem ser utilizadas em situações de ensino-aprendizagem. O tipo de uso dessa 

linguagem indicado pelo documento é direcionado para a comunicação de informações, 

podendo ser uma aliada para alcançar esse objetivo. Para Meirinhos (2015), a 

possibilidade de acesso à informação e comunicação virtual pode permitir perpassar o 

ambiente escolar e, portanto, as práticas pedagógicas precisam estar adequadas aos 

objetivos pretendidos com o uso das TIC. 

 Na Sociedade da informação,“saber procurar a informação, selecionar, organizar 

dados, decifrar a informação para que possa ser aplicada no dia-a-dia tornou-se uma 

exigência social” (FLORES et al., 2015, p. 171). Assim, a escola precisa considerar as novas 

linguagens, os seus códigos e as oportunidades de expressões (OLIVEIRA; MOURA; 

SOUSA, 2015). Monte Mór (2007) enfatiza que a linguagem digital ainda deve ser foco 

de mais investigações para que os planejamentos e escolhas educacionais reflitam as 

novas necessidades da sociedade.  

O texto também aborda que uma das competências em TIC está relacionada à 

criação. Conforme apresentamos no exemplo relativo ao indicador “Criar”:  

 

Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e 

processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico 

(incluindo o digital), como também as relações que se 

estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 

perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da 

Natureza (BRASIL, 2018, grifo nosso).  

 

 

Foi possível evidenciar que o texto da BNCC enfatiza não apenas o uso das TIC, 

mas sugere um incentivo à participação criativa do aluno, colocando-o como 
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protagonista no processo de resolução de problemas por meio do uso de Tecnologias, 

incluindo a digital. Zanotelloet al. (2017) defendem que não se deve focalizar apenas no 

ensino do uso de equipamentos tecnológicos, mas preparar aulas em que os alunos 

sejam capazes de analisar, selecionar informações, discutir e criar. Ainda de acordo com 

os autores, incentivar a dimensão autoral dos jovens contribui para o desenvolvimento 

da criticidade, responsabilidade e autonomia.Nesse sentido, as práticas pedagógicas 

precisam ser repensadas levando em consideração aulas em que o uso das TIC seja 

menos centrado nos professores e focar mais na interação professor-aluno (CAVICHIA 

ATANAZIO; LEITE, 2018).   

Ainda em relação ao indicador “Criar”, apresentamos o seguinte trecho:  

 

[...] utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 

autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018, grifo nosso).  

  

Além do documento abordar a ideia de que os alunos podem criar soluções para 

problemas por meio das TIC, enfatiza também quesejam capazes de criar Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Essa competência deve ser analisada com 

cautela, pois criar TDIC não é um exercício simples e requer o conhecimento de conceitos 

e processos e de habilidades.A formação docente atual não tem como foco direcionar o 

professor para a criação de TDIC, pois segundo Garciaet al. (2011) a formação de 

professores direcionada as competências tecnológicas enfatiza que o professor saiba 

utilizar ferramentas e aplicativos, opte pelos recursos de acordo com os objetivos de 

ensino e domine ferramentas de criação e aplicação por meio da internet.  

A categoria Habilidades em TICé composta de dois indicadores: “Avaliar 

mudanças” e “Analisar o contexto histórico”. Para o indicador “Avaliar mudanças”, 

destacamos o exemplo a seguir:  

 

(EF07CI06) Discutir eavaliar mudanças econômicas, culturais e 

sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, 

decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e 

tecnologias (como automação e informatização) (BRASIL, 2018, 

grifo nosso).  

 

O desenvolvimento de diferentes Tecnologias da Informação e Comunicação ao 

longo dos anos vem refletindonas relações humanas em diversos aspectos, como pontua 

Kenski:  
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Durante os últimos 20 anos, temos vivenciado alterações 

significativas nas diferentes esferas da sociedade: na economia, 

no trabalho, no lazer, nos cuidados com a saúde, nos 

relacionamentos, nas comunicações etc. Todas essas mudanças 

são impulsionadas pelo mesmo fato gerador, ou seja, elas 

decorrem da ampliação do acesso às tecnologias digitais, que se 

apresentam de forma cada vez mais intensa e veloz (KENSKI, 

2015, p.430).  

 

As TIC contribuírampara o surgimento de hábitos sociais que resultaram em 

novas formas de interação, constituindo a Sociedade da informação (PEREIRA; SILVA, 

2010).Reconhecer as mudanças econômicas e socioculturais pode auxiliar os alunos a 

compreender essa sociedade, cujas características refletem no dia a dia da sala de 

aula.Assim, surge a necessidade de reelaborar os currículos escolares com competências 

e habilidades voltadas para as novas tecnologias (MERCADO, 2002). 

Outra habilidade em TIC está relacionada à análise histórica. Conforme 

apresentamos no exemplo a seguir do indicador “Analisar o contexto histórico”:  

 

(EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, 

incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, 

considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida 

(BRASIL, 2018).  

 

 No texto “Tecnologias: Isso serve para fazer guerra”, Kenski (2007) traz uma 

abordagem histórica da importância das tecnologias em uma relação direta com o 

desenvolvimento das sociedades e o poder que elas detêm. Para a autora, a evolução 

social do ser-humano entrelaça-se às tecnologias disponíveis ao longo do tempo. As 

tecnologias, enquanto conhecimento (seja ele de qualquer tipo) aplicado, existem desde 

o surgimento da espécie humana. Da idade da pedra às guerras e corridas espaciais, as 

tecnologias moldam as sociedades à medida que restringem ou possibilitam acesso à 

informação. Nesse panorama,a escola, enquanto um espaço que exerce poder sobre o 

conhecimento e sobre o uso de tecnologias, define o que é considerado válido para a 

formação do cidadão, validez essa atrelada ao poder governamental e às exigências do 

mercado de trabalho. 

Percebemos, assim, que voltar o olhar para o uso e desenvolvimento das 

tecnologias é necessário para uma abordagem crítica das sociedades. Para isso, 

ressaltamos, mais uma vez, que a formação docente precisa prever esse tipo de 

abordagem histórico-crítica às tecnologias para que o profissional consiga realizar tal 

análise. Outrossim, mais que um olhar histórico, como a BNCC prevê, acrescentamos a 
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indispensabilidade em analisar o uso das tecnologias atuais, em especial as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), o que inclui as redes sociais, amplamente 

utilizadas fora do contexto escolar pelos alunos de diversas classes sociais. É preciso que 

a BNCC também preveja a discussão das TDIC como ferramenta educacional, as quais, 

por vezes, são melhor dominadas pelos alunos do que pelos próprios educadores. As 

TDIC, redes sociais, aplicativos de mensagem instantânea etc. exigem discussões 

próprias, como uso responsável e cyberbullying, por exemplo. A BNCC, enquanto 

documento normativo, não deve omitir esse tipo de discussão. 

De maneira geral, o documento aborda algumas competências e habilidades 

relacionadas às TIC. No entanto, essa proposta de currículo da BNCC para a área de 

Ciências da Natureza não contempla todos os anos do Ensino Fundamental, restringindo-

se a apresentar apenas habilidades para o 7º ano. Ao tratar sobre as habilidades, o 

documento não apresenta orientações de ações ou condutas esperadas do professor, 

nem indica sugestões de abordagens ou metodologias. Essas escolhas estão no âmbito 

dos currículos e dos projetos pedagógicos, que devem ser adequados à realidade de 

cada sistema ou rede de ensino e a cada escola (BRASIL, 2019).  

Concordamos com Almeida (2008) ao discutir sobre as práticas 

pedagógicas para o uso das TIC e TDIC, em que estas não devem ser impostas: 

 

[...] por decreto ou troca de favores, nem há uma solução que dê 

conta das diferentes situações, ou um currículo que possa ser 

prescrito por um órgão central de qualquer instância. Mas há que 

ter referências e orientações para a construção de espaços e 

práticas mais promissoras” (ALMEIDA, 2008, p.122).  

 

No documento da BNCC, não é proposto um espaço focalizando a prática 

pedagógica do professor;obtemos apenas informações pontuais sobre as competências 

e habilidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos.A partir disso, é necessário 

enfatizar que a elaboração dos currículos escolares seja concebida não somente com o 

suporte das informações expostas na BNCC, mas também que seja complementada por 

reflexões sobre o ensino por meio das TIC.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Enquanto documento normativo, a BNCC tem a responsabilidade de abordar as 

variadas e complexas dimensões dos processos de ensino e aprendizagem. 
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Metodologias, instrumentos, recursos, conteúdos etc. devem ser cuidadosamente 

refletidos pelo documento de forma a abarcar a diversidade de ambientes escolares 

brasileiros. Nessa diversidade, encontram-se as tecnologias, presentes na história 

humana desde sua criação. 

 Pudemos identificar as tecnologias em partes diversas da BNCC, que 

constantemente fala em um olhar analítico, histórico e crítico para o exercício do 

protagonismo pelo aluno. No entanto, a formação dos professores, insuficiente em 

diversos aspectos, não é atrelada ao desenvolvimento do almejado olhar. Ainda que a 

BNCC traga um conjunto de competências e habilidades direcionadas aos alunos, não 

propor estratégias para que professores possam efetivamente concretizar tais 

perspectivas evidencia uma deficiência do documento. 

Por isso, propomos que a BNCC, por seu caráter normativo, seja utilizada junto a 

demais materiais para a elaboração de currículos que prevejam a inevitável utilizaçãode 

tecnologias. Reflexões sobre o acesso de informação, suas possibilidades e cuidados, 

bem como a formação de educadores, são condições sinequa non para que currículos 

consigam suprir as necessidades do aluno nativo da Sociedade da Informação. 
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) NO 

ENSINO SUPERIOR: PERCEPÇÃO DOS DOCENTES DE BIOLOGIA 

SOBRE O USO DAS TICS NO ENSINO DOS COMPONENTES 

CURRICULARES DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – 

CAMPUS BARREIRINHAS 

 

Breno Nunes Costa244 

Bruno Nunes Costa245 

Fabíola da Conceição Lima Monteiro246 

 

RESUMO: As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) é a nomenclatura usada 

para se referir à comunicação mediada por instrumentos tecnológicos que oportunizam 

o acesso e a compreensão dos conhecimentos escolares e científicos do presente século. 

O objetivo geral desta pesquisa visa conhecer a percepção dos educadores biólogos 

sobre o uso das TICs no processo de ensino das matérias curriculares do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, ofertado pelo Campus do Instituto Federal do 

Maranhão no município de Barreirinhas - MA. Quanto aos procedimentos 

metodológicos, a estratégia consistiu em um trabalho de leitura analítica e hermenêutica 

de artigos que tratassem sobre a temática em foco; aplicação de questionários com os 

sete professores de Biologia do IFMA – Campus Barreirinhas e tabulação das informações 

oriundas deste estudo. Com a pesquisa constatou-se que os educadores que lecionam 

os componentes curriculares do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus 

Barreirinhas, têm noção do que sejam as TICs, a ponto de usarem e recomendarem o uso 

destes para outros docentes de instituições de ensino brasileiras. Assim, entende-se que 

é necessário haver investigações sobre a temática em questão, tendo em vista que essa 

pode contribuir para disseminação de ideias e práticas que fortaleçam a atuação dos 

profissionais da educação, além de corroborar com a perspectiva de melhoria da 

participação dos estudantes, na superação de práticas consideradas “chatas e 

enfadonhas” e favorecendo os aspectos didáticos e a aplicação de estratégias ativas. 
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Abstract: Information and Communication Technologies (ICTs) is the nomenclature used 

to refer to communication mediated by technological instruments that provide access 

and understanding of the scholarly and scientific knowledge of the present century. The 

general objective of this research is to know the perception of biologists educators about 

the use of ICTs in the teaching process of the curricular subjects of the Biological Sciences 

Degree offered by the Campus of the Federal Institute of Maranhão in the municipality 

of Barreirinhas - MA. As for the methodological procedures, the strategy consisted of a 

work of analytical and hermeneutic reading of articles that dealt with the thematic in 

focus; application of questionnaires with the seven professors of Biology of the IFMA - 

Campus Barreirinhas and tabulation of the information coming from this study. With the 

research, it was verified that the educators who teach the curricular components of the 

Degree in Biological Sciences of Barreirinhas Campus, have notion of what the ICTs are, 

to the point of using and recommending the use of these to other teachers of Brazilian 

educational institutions . Thus, it is understood that it is necessary to have investigations 

on the theme in question, considering that this can contribute to disseminate ideas and 

practices that strengthen the performance of education professionals, and corroborate 

with the perspective of improving students' participation , in overcoming practices 

considered "boring and boring" and favoring didactic aspects and the application of 

active strategies. 

Keywords: Teaching of Biological Sciences; College education; Federal Institute of 

Maranhão; Information and Communication Technologies; Teaching Work. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) é a nomenclatura 

usada para se referir à comunicação mediada por instrumentos tecnológicos que 

facilitam a comunicação e o entendimento dos conhecimentos escolares e 

científicos do presente século.  

As TICs trazem uma nova concepção de aperfeiçoamento das 

metodologias de ensino, pois apresentam vantagens e métodos para se ensinar 

e aprender numa perspectiva ativa as ciências pesquisadas e discutidas na 

atualidade. 

No Brasil, as TICs são utilizadas pela maioria das faculdades, posto que 

os resultados do progresso discente e docente têm estado intrínseco e alicerçado 

em tais tecnologias, uma vez que estas permitem a ministração e a 
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democratização dos conteúdos dos componentes curriculares de forma eficiente 

e prática. 

O uso de internet, datashow, computadores e softwares pelas 

Instituições de Ensino estão cada vez mais frequentes na Educação Superior, 

fazendo com que o processo ensino e aprendizagem se torne híbrido e mais 

dinâmico no dia a dia dos cursos de graduações.   

No Maranhão, a maioria dos Centros de Ensino Superior fazem uso das 

TICs em suas aulas, como por exemplo, o Instituto Federal de Educação, Ciências 

e Tecnologia do Maranhão (IFMA), em que os profissionais da educação usam 

essas tecnologias em praticamente todas as suas atividades educativas, seja em 

sala de aula ou fora desta.  

Na cidade de Barreirinhas também é corriqueiro o uso das tecnologias 

em questão, nas atividades desenvolvidas em sala de aula, o IFMA - Campus 

Barreirinhas é um exemplo clássico de uma instituição que lança mão das TICs 

para o processo de ensino tanto em cursos técnicos quanto no superior 

(Licenciatura em Ciências Biológicas). 

Ante o exposto, levanta-se a seguinte pergunta: qual será a percepção 

dos docentes biólogos sobre o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) no processo de ensino dos componentes curriculares do 

curso de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas do IFMA – Campus 

Barreirinhas? Eis a pergunta que estimula esta pesquisa. 

Para essa problemática pode-se fazer a seguinte afirmação preliminar: 

os professores de Biologia têm uma noção sobre o que são as Tecnologias de 

Informação e Comunicação no Ensino Superior, a ponto de usarem as TICs de 

maneira frequente nas aulas dos componentes curriculares que ministram no 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.  

Isto posto, esta investigação tem por objetivo conhecer a percepção 

dos educadores biólogos sobre o uso das TICs no processo de ensino das 

matérias curriculares do curso de graduação em Biologia ofertado pelo Campus 

do Instituto Federal do Maranhão, no município de Barreirinhas (MA). 

A presente pesquisa se faz relevante, vez que com o advento da 

educação mediada por tecnologias, novos estudos precisam ser executados, para 

que se tenha um panorama real sobre o uso das TICs nas diferentes instituições 

de ensino brasileiras, portanto, os resultados apresentados neste artigo servirão 

para auferir proveito das ferramentas tecnologias existentes na atualidade. 
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2 METODOLOGIA  

 

A pesquisa realizada foi de natureza básica, em que se optou por 

metodologias de abordagens qualitativa (descritivo-exploratória) e quantitativa, 

tanto na coleta e análise dos dados quanto em sua apresentação, por entender 

que assim se poderia traçar um itinerário para o alcance dos objetivos formulados 

nesta pesquisa. 

Segundo Gil (2008), a pesquisa quantitativa lida com aquilo que se 

pode quantificar, ou seja, é tudo aquilo que pode ser convertido em uma 

representação de porcentagem, seja gráfico ou tabela. No que concerne a 

pesquisa qualitativa, o autor afirma que o fenômeno estudado pode ser 

investigado através de entrevistas, observações, narrativas ou documentos. 

No que diz respeito aos objetivos, esta investigação é caracterizada 

como exploratória. Vale salientar que uma pesquisa exploratória não visa 

encontrar conclusões, mas sim estudar problemáticas que gerem investigações e 

inquietações para se estudar os problemas sociais do presente século XXI 

(CERVO, BERVIAN e DA SILVA, 2010). 

A investigação concentrou-se no Instituto Federal do Maranhão – 

Campus Barreirinhas, em especial, com os educadores biólogos da graduação do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, que atualmente, possui quatro de 

sete professores com formação e atuação na área de Ciências Biológicas.  

Salienta-se que o Instituto citado acima, já dispõe de duas turmas  que 

concluíram o curso e no momento, possui quatro turmas em andamento, sendo 

que a entrada de novas turmas ocorre no segundo semestre.   

No que tange ao processo metodológico aplicado para o 

desenvolvimento deste trabalho, seguiu-se as seguintes etapas: 

 Primeiramente, pesquisou-se na internet artigos que tratassem sobre 

a temática “Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) no Ensino Superior 

nas faculdades brasileiras”, a fim de se obter mais conteúdos e informações sobre 

tal tema. 

Outrossim, elaborou-se o questionário para ser entregue aos 

professores da Graduação em Biologia da escola supratranscrita. Esse 

questionário foi constituído de perguntas fechadas (primeiro bloco) e abertas 

(segundo bloco). 

No que tange às indagações fechadas, essas tinham o objetivo de 

levantar o perfil dos questionados, por isso, nesta parte do questionário, haviam 
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questões sobre gênero, idade, cor/raça/etnia, cidade em que mora, tipo de 

moradia, nível acadêmico que possui, áreas de atuação no Curso Superior, entre 

outras perguntas. 

No que concerne às perguntas abertas, essas tinham a finalidade de 

conhecer a percepção dos professores biólogos sobre uso das TICs no ensino das 

matérias escolares do Curso de Ciências Biológicas do IFMA – Campus 

Barreirinhas, portanto, a segunda parte do questionário continha perguntas 

como: O que você entende por Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)?; 

Você considera as TICs como algo apropriado para auxiliar no processo de ensino 

dos componentes curriculares no Ensino Superior?; Você usa as TICs para lhe 

ajudar a ministrar suas aulas na graduação?; Você já fez algum curso ou formação 

continuada para aprimorar seus conhecimentos sobre TICs na Educação 

Superior?; etc. 

Após elaborar o questionário, procedeu-se com a entrega a sete 

professores biólogos nos seus respectivos dias de aula, a fim de que 

respondessem o instrumento no prazo de duas semanas 

Após o prazo dado aos docentes, cinco entregaram o questionário 

respondido e dois não retornaram com o documento preenchido. Por fim, 

tabulou-se todas as informações obtidas e, após análise dos resultados elaborou-

se este artigo. 

 

3  RESULTADOS  

 

Os resultados desta pesquisa são oriundos da aplicação do 

questionário com os professores biólogos do Instituto Federal do Maranhão – 

Campus Barreirinhas, onde foi entregue o documento supramencionado a sete 

docentes para ser respondido no prazo de duas semanas. Das setes pessoas 

participantes desta investigação, cinco retornaram com as indagações 

respondidas, ou seja, o estudo obteve êxito por parte dos seus participantes. 

A primeira parte deste estudo teve por objetivo levantar o perfil dos 

educadores formados em Biologia que ministram aulas no Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da Instituição supramencionada, por isso, conseguiu-se os 

seguintes dados: 

Quando perguntados sobre seus gêneros, 20% dos docentes 

questionados declaram-se do gênero masculino e 80% responderam que são do 

gênero feminino. 
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Gráfico 1: Gênero dos professores questionados 

Fonte: Autores do artigo, 2019. 

 

Perguntou-se, também, a idade dos professores, e constatou-se que 

100% têm mais de 30 anos de idade. 

Indagou-se os docentes sobre as suas cores/raças/etnias. 40% 

declarou-se branca e 60% parda.  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Cor/raça/etnia dos professores questionados 

Fonte: Autores do artigo, 2019. 

 

Foi questionado aos educadores em que cidade residem. 60% 

informaram que moram na cidade de São Luís (MA) e 40% disseram que reside 

no município de Barreirinhas (MA). 

 
Gráfico 3: Cidade em que os professores questionados residem 

20%

80%

Gênero dos professores questionados

Masculino Feminino

60%

40%

Cidade em que os professores questionados residem

São Luís (MA) Barreirinhas (MA)

40%

60%

Cor/raça/etnia dos professores questionados

Branca Parda
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Fonte: Autores do artigo, 2019. 

 

Foi pedido aos participantes desta pesquisa que dissessem que tipo 

de moradia habitam atualmente. Sendo que 40% explicitaram que moram em 

casa aluga e 60% disseram que moram em casa própria. 

 
Gráfico 4: Tipo de moradia que os professores questionados residem 

Fonte: Autores do artigo, 2019. 

 

Questionou-se ainda, sobre o nível de formação acadêmica e 100% 

dos participantes afirmaram que possuem pós-graduação stricto-sensu. 

Perguntou-se também aos professores em quais turnos eles 

trabalhavam. Para tanto, 100% declararam que lecionam em todos os turnos nos 

dias de seus expedientes de trabalho.  

Foi indagado os docentes em qual/quais área (s) eles ministram os 

componentes curriculares no Ensino Superior do IFMA – Campus Barreirinhas. 

80% afirmaram que leciona, somente, as disciplinas da área de Ciências 

Biológicas, ou seja, Ciência Natural; e 20% disseram que ministram nas cadeiras 

de Ciências Naturais e Educação. 

 Por fim, para fechar o bloco de questões sobre a caracterização dos 

biólogos do IFMA/Campus Barreirinhas, foi perguntado a há quanto tempo 

(meses ou anos) eles ensinam na(s) área(s) supracitadas. Nesta pergunta, tiveram-

se as seguintes respostas:  

 

Tabela 1: Tempo de experiência dos professores nas áreas de Ciências Naturais 

e Educação 

Docente Área (a) que 

ensina/ensinou 

Tempo de ensino 

 Ciências Naturais e 9 anos 

40%

60%

Tipo de moradia que os professores questionados 
residem

Alugada Própria
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Docente 1 Educação (Ciências Naturais) 

2 anos (Educação) 

Docente 2 Ciências Naturais 15 anos 

Docente 3 Ciências Naturais 9 anos 

Docente 4 Ciências Naturais 6 anos 

Docente 5 Ciências Naturais 7 anos 

Fonte: Autores do artigo, 2019. 

 

No tocante às respostas do segundo bloco do questionário, essas 

foram as mais variadas em relação à temática em foco, para melhor compreensão 

optou-se por se elaborar um quadro síntese das perguntas e respostas, conforme 

a seguir: 

 

Quadro 1: Respostas dos professores às perguntas abertas. 

O que você entende por 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs)? 

“São avanços associados à informática e à telecomunicação.” 

(Docente 1). 

“São ferramentas aprimoradas para gerar dados que 

possibilitem melhor conhecimento para a comunicação mais 

efetiva”. (Docente 2). 

“São instrumentos tecnológicos que facilitam o dia a dia em 

sala de aula.” (Docente 3). 

“São as tecnologias que servem para tornar, por exemplo, o 

processo ensino-aprendizagem mais efetivo e práticos tanto 

para os docentes como para os discentes.” (Docente 4). 

“As TICs são as tecnologias criadas para facilitar o cotidiano do 

ser humano através de seus instrumentos computacionais e 

midiáticos.” (Docente 5). 
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Você considera as TICs como 

algo apropriado para auxiliar 

no processo de ensino dos 

componentes curriculares no 

Ensino Superior? Se sim, por 

quê? 

“Sim. Devido à presença destes no cotidiano da sociedade. 

Dessa forma, os TIC’s tornam-se aliados no processo ensino-

aprendizagem.” (Docente 1). 

“Sim. Contudo, é necessário observar se tais tecnologias 

obedecem aos critérios observados por Ausubel e Balachef. 

Caso isso ocorra, as chances de uso de tais tecnologias podem 

ter excelente potencial.” (Docente 2). 

“Sim, considero, visto que elas dão mais facilidade para o 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos da 

graduação, que, muitas vezes, são complexos tanto para o 

professor explicar e o aluno aprender.” (Docente 3). 

“Sim. Por que as TICs fazem com que a didática do educador 

se torne melhor, o que permite que o educando entenda, de 

maneira melhor, as aulas ministradas na faculdade.” (Docente 

4). 

“Sim. Uma vez que foram criadas para aprimorar ainda mais o 

trabalho dos professores das Universidades e Institutos de 

Ensino do país.” 

Você usa as TICs em suas 

aulas? 

 

 

“Sim.” (Docente 1). 

“Sim.” (Docente 2). 

“Sim.” (Docente 3). 

“Sim, demais.” (Docente 4). 

Sim, com bastante frequência”. (Docente 5). 

 

Quais os tipos de TICs que 

você usa para lecionar os seus 

componentes curriculares no 

Ensino Superior? 

“Computador, celular, datashow, internet.” (Docente 1). 

“Computador, datashow, softwares educacionais.” (Docente 

2). 

“Computador e datashow.” (Docente 3). 

“Notebook, datashow, powerpoint, etc.” (Docente 4). 
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“Eu faço uso de Datashow, computador, formulários do 

Google, entre outras TICs”. (Docente 5). 

Com qual frequência você 

utiliza as TICs nas suas aulas 

do curso de graduação? 

“Em 95% das minhas aulas.” (Docente 1). 

“Sempre”. (Docente 2). 

“Em todas as minhas aulas no Ensino Superior (Docente 3). 

“Sempre que necessário, ou seja, quase sempre.” (Docente 4). 

“Frequentemente.” (Docente 5). 

Você tem dificuldades para 

usar as TICs nas aulas do curso 

de graduação? 

“Não.” (Docente 1). 

“Não.” (Docente 2). 

“Não”. (Docente 3). 

“Não”. (Docente 4). 

“Não.” (Docente 5). 

Você já fez algum curso ou 

formação continuada para 

aprimorar seus 

conhecimentos sobre TICs na 

Educação Superior? 

“Não.” (Docente 1). 

“Não.” (Docente 2). 

“Não.” (Docente 3). 

“Não, nunca fiz nem participei.” (Docente 4). 

“Não.” (Docente 5). 

Para quais temas das aulas 

dos componentes 

curriculares, você utiliza as 

TICs como ferramenta de 

ensino e aprendizado no 

Ensino Superior? 

“Nas minhas aulas de Microbiologia, Imunologia e Estágio 

Supervisionado.” (Docente 1). 

“Citologia, Bioquímica, Genética e Ecologia”.  

(Docente 2). 

“Botânica.” (Docente 3). 

“Eu utilizo as TICs nas aulas de Microbiologia e Parasitologia.” 

(Docente 4). 

“Eu utilizo as TICs nas minhas aulas de Ecologia, Biologia 

Celular, Introdução às Ciências Biológicas, ou seja, em todas as 

minhas cadeiras que ministram no IFMA.” (Docente 5). 

Em sua opinião, os estudantes 

da graduação gostam quando 

você utiliza as TICs no 

processo de ensino dos 

“Sim.” (Docente 1). 

“Sim.” (Docente 2). 

“Sim, eles gostam muito.” (Docente 3). 

“Sim.” (Docente 4). 

“Sim.” (Docente 5). 
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componentes curriculares da 

Educação Superior? 

Você percebe uma maior 

atenção por parte dos 

educandos do curso superior 

quando você usa as TICs em 

suas aulas? 

“Sim.” (Docente 1). 

“Não.” (Docente 2). 

“Sim.” (Docente 3). 

“Sim.” (Docente 4). 

“Sim, na minha perspectiva, eles dão mais atenção do que 

numa aula onde a gente só ler artigos científicos.” (Docente 5). 

 

Você recomenda as TICs para 

outras disciplinas do curso de 

Graduação? Se sim, por quê? 

“Sim. Uma vez que essas podem contribuir para o processo 

ensino-aprendizagem.” (Docente 1). 

“Sim. Devido às diversas possibilidades para abordagem de 

vários temas.” (Docente 2). 

“Sim. Pois com elas o ensino e a aprendizagem são mais 

significativos.” (Docente 3). 

“Sim. Porquanto as TICs são essenciais para auxiliar na 

construção dos conhecimentos ensinados na graduação.” 

(Docente 4). 

“Recomendo sim, uma vez que tornam as aulas tradicionais 

inovadoras.” (Docente 5). 

Você tem alguma ideia ou 

sugestão de 

projetos/ações/atividades 

para serem realizadas no 

Curso Superior usando as TICs 

como ferramenta facilitadora 

do processo de ensino dos 

componentes curriculares? 

“Não.” (Docente 1). 

“Sim. Proponho um workshop para dar mais instruções a meus 

colegas de trabalhos sobre e relevância de usar as TICs nas 

aulas do Curso de Graduação do IFMA.” (Docente 2).  

“Sim. O IFMA poderia realizar, na semana pedagógica, um 

momento só para falar sobre as TICs, visto que elas são tão 

corriqueiras em nosso ambiente de trabalho.” (Docente 3). 

“Sim, o Campus do IFMA poderia oferecer uma formação 

continuada para todos os docentes que dão no curso de 

Biologia, a fim de aprimorar os nossos conhecimentos sobre o 

uso de TICs.” (Docente 4). 

“Sim, eu sugiro um simpósio com o tema “TICs na educação”, 

pois através de um evento desse, alunos de professores do 

curso de Ciências Biológicas terão mais conhecimentos sobre 
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a importância de tais tecnologias em sala de aula.” (Docente 

5). 

Fonte: Autores do artigo, 2019. 

 
 

4 DISCUSSÃO 

 

Os professores participantes desta pesquisa apresentam um perfil bem 

característico dos docentes universitários brasileiros, ou seja, estes possuem uma 

faixa etária de 30 anos, moram em cidades diferentes daquelas que trabalham, 

tem moradia (em sua maioria) moradia própria, possuem mestrado e doutorado 

e ministram aulas em suas áreas de formação.  

Isso é muito bom, visto que mostra que as Instituições de Ensino 

Superior brasileiras estão admitido pessoas com experiências e níveis intelectuais 

inerentes à função de educadores na Educação Superior do país (FILHO, 2007). 

Os professores deram diversos conceitos do que seriam as Tecnologias 

de Informação e Comunicação, bem como afirmaram que consideram as TICs 

como algo apropriado para se usar em sala; o que foi muito bom, visto que, tais 

respostas, mostra que os questionados têm perspectivas distintas em relação ao 

uso dos instrumentos tecnológicos no cotidiano em sala de aula, no entanto, 

estes têm uma opinião em comum de que as tecnologias em questão colaboram 

com o trabalho docente e discente no IFMA – Campus Barreirinhas.  

Segundo Mossoró e Nascimento (2017), essa visão de que as TICs 

cooperam para as ministrações de aulas nos Institutos Federais Brasileiros se dá 

pelo fato dos IFEs fomentarem a tecnologia e a inovação em suas atividades, tem 

por objetivo reforçar a ideia de que a modernidade pode cooperar com o 

desenvolvimento das aulas nas graduações brasileiras. 

Os educadores que colaboraram com esta investigação reverberam 

que fazem uso das Tecnologias de Comunicação Informação para ensinar seus 

alunos de Biologia, a ponto de dizerem que utilizam as TICs em quase 100% dos 

componentes curriculares que ministram na graduação do Campus acima citado.  

De acordo com Meksenas (2014), essas utilizações frequentes de 

recursos audiovisuais pelos Institutos Federais é em virtude do seu estilo 

pedagógico técnico e científico, que por sua vez, presa por aulas mediadas por 

tecnologias digitais práticas e inovadoras.  
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Os professores disseram que não sentem dificuldades para usar as TICs 

no dia a dia em sala de aula, o que é bem positivo, porquanto explicita que estes 

têm noção de manusear e utilizar os instrumentos tecnológicos no IFMA.  

Todavia, mesmos que os docentes não encontrem nenhum óbice para 

usar as tecnologias, estes se mostram despreocupados com a atualização 

referentes às Tecnologias de Informação e Comunicação da atualidade, vez que 

nunca fizeram um curso ou participaram de uma formação continuada para 

aprimorar os conhecimentos sobre tais ferramentas tecnológicas na Educação 

Superior, mesmo que hoje existiam vários cursos na internet, inclusive gratuitos, 

na modalidade a distância sobre tal temática (ALVAREZ, 2017). 

Outro resultado que corrobora com o ensino a partir das TICs na 

Instituição em questão é a assertiva dos educadores quando esclarecem que os 

educandos gostam e se interessam mais nos assuntos escolares quando estes são 

mediados pelas TICs. Reforçando a declaração dos colaboradores desta pesquisa, 

Moraes e  Webber (2017) escrevem que as tecnologias servem de motivação para os 

discentes em suas aulas, visto que que dão nova roupagem as metodologias tradicionais 

das regências dos profissionais do magistério, favorecendo assim, uma aprendizagem 

prazerosa aos discentes. 

Finalizando este estudo, o corpo docente preconiza a serventia da 

modernização do ensino a outros colegas de profissões, bem como sugerem 

eventos que abordem o tema “TICs na Educação Superior”, com o intuito de 

proporcionar a educandos e educadores mais informações sobre a temática 

supramencionada no Instituto Federal do Maranhão, Campus Barreirinhas. 

Tais sugestões são louváveis e relevantes, uma vez que irá permitir a 

democratização dos saberes tecnológicos, além de contribuir para a formação 

acadêmica e profissional das pessoas que estudam e trabalham no IFMA, Campus 

Barreirinhas (MINOZZO, DA CUNHA E SPINDOLA, 2016). 

Considerando as respostas em relação às percepções dos professores 

de Biologia no que é relativo à TICs no ensino das disciplinas do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicos do IFMA, Campus Barreirinhas, pode-se, 

confirmar que os educadores, de fato, têm concepções corretas sobre o que são 

as Tecnologias em questão, assim como, aplicam estas em suas atividades de 

magistério, colaborando, assim, com a solidificação do uso de ferramentas 

computacionais, midiáticas e virtuais no ensino presencial.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A realização desta pesquisa foi de extrema importância para se 

conhecer as ideias dos professores de Biologias do Instituto Federal do Maranhão 

– Campus Barreirinhas em relação às Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), uma vez que tal Instituição utiliza, e muito, tais instrumentos tecnologias 

em suas práticas pedagógicas cotidianas. 

Os resultados mostraram que os docentes biólogos têm percepções 

diversas no que tange às TICs, no entanto, estes comungam de que as tecnologias 

em questão colaboram com o processo de ensino e aprendizagem dos 

componentes curriculares ministrados no Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, colaborando com uma repassagem de conhecimentos mais efetivas e 

significativas tanto para educandos e educadores.  

Essa impressão de que as ferramentas tecnologias acima citadas 

enobrecem ainda mais o trabalho dos profissionais da educação, se dá pelo fato 

dos professores considerarem que as TICs como algo recomendável e de 

utilização frequente no IFMA - Campus Barreirinhas, ou seja, essas tecnologias 

são presentes nas atividades docentes da Instituição supratranscrita.    

Essa concepção de que as modernizações de informação e 

comunicação secundam as ações dos professores do Campus do IFMA é algo 

positivo, visto que o mundo muda e evolui, e por isso, a educação deve, também, 

se transformar e acompanhar as atividades tecnologias vigentes, a fim de que 

esta usufrua das benevolências das TICs. 

Os resultados apresentados neste artigo poderão auxiliar outros 

pesquisadores da área da Educação e Tecnologia a compreender quais são as 

percepções que o professor brasileiro tem no que concerne ao uso das TICs no 

Ensino Superior. 

Ainda, este estudo poderá subsidiar estudos no meio acadêmico, 

como por exemplo, um que busque compreender a percepção dos educadores 

da Educação Básica sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

nas salas de aula do país, o que fará com que tal linha de pesquisa seja 

extensionada a outras Universidades Brasileiras.  

Por isso, é necessário que haja mais investigações sobre a temática 

deste artigo nas pesquisas dos acadêmicos e educadores brasileiros, uma que 

esta pode contribuir para disseminação de ideias que corroboram com a 

propagação de que as TICs tornam mais didáticas e efetivas aulas que outrora 

eram consideradas chatas e enfadonhas.  
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RESUMO: Com o uso de tecnologias digitais a escola pode transformar-se em um 

ambiente rico de aprendizagens significativas, que motivem os alunos a aprender 

ativamente e a serem mais proativos. O presente artigo propõe analisar a influência do 

uso das tecnologias digitais para uma aprendizagem significativa, por meio de uma 

sequência didática e a indagação norteadora de como as tecnologias digitais influenciam 

na aprendizagem dessa nova geração de estudantes. A temática dessa intervenção 

pedagógica foi “A vida na Caatinga” aplicada nas aulas de Ciências, com o 9º ano, do 

Ensino Fundamental, de uma escola pública em Juazeiro/BA. Os estudantes foram 

instigados a utilizarem seus próprios celulares que trazem para sala de aula como recurso 

tecnológico e por meio da internet para selecionar informações, dados e imagens 

relevantes relacionadas à temática, como também foi sugerido utilizar um aplicativo para 

a divulgação das produções e conclusões sobre as descobertas do bioma estudado. A 

investigação foi orientada através de uma pesquisa quanti/qualitativa de campo e para 

coleta dos dados foram utilizados questionários, constituídos por questões abertas e 

fechadas. Com as análises, pode-se perceber que as tecnologias digitais são poderosos 

recursos didáticos a favor do processo ensino-aprendizagem e uma possibilidade 

pedagógica valorosa recomendada pelos alunos.  Como contribuição esta pesquisa 

espera que os estudantes, professores e gestores da Educação Básica possam diante dos 

resultados obtidos, refletir com maior propriedade sobre como vem sendo desenvolvido 

a utilização das tecnologias digitais no espaço escolar. 

 

Palavras-chave: Tecnologias digitais; Recursos tecnológicos; Estratégias pedagógicas; 

Aprendizagem significativa; Educação. 
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ABSTRACT: By using digital technological schools can turn into a rich space of 

significative learning, which incite students to learn actively and become proactive. The 

present article aims to analyze the use of digital technologies to a significative learning 

by means of didatics sequencing and the directing issue of how the digital technologies 

influence on this new generation of students. The issue of this pedagogical intervention 

was "The life in Caatinga", applied to 9th grade students, in science lessons, at a public 

school in Juazeiro/BA. Students were oriented to make of their own cells in class as a tech 

resource and through the net to select information, data and images related to the issue, 

as well as an app was suggested in order to difuse the productions and conclusions on 

the biome the students studied. The investigation was be oriented by means of a mixed 

search (qualitative/quantitative), and for data collection was be used questionnaire, with 

multiple-choice and subjective questions. Taking the analyzes into consideration, we can 

perceive that the digital technologies are powerful didactical resources in favor of 

learning-teaching process and a valuable pedagogical possibility recommended by the 

students. As a contribution this survey expects that students, teachers and managers of 

Basic Education can, with the results obtained, reflect more appropriately on how the use 

of digital technologies in the school space has been developed. 

 

Key words: Digital Technologies; Tech resources; Pedagogical strategies; Significative 

learning; Education.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A era digital transformou a vida das pessoas. Agora, passa-se grande parte da 

vida online. Vivemos no mundo dos bits, internet, YouTube, Wikipédia e o desafio 

é: Como educar essa nova geração?  

Primeiro, é reconhecer que a situação mudou. Estimular os estudantes a participar 

ativamente na construção do conhecimento, dar-lhes ferramentas e habilidades 

de que necessitam para que se harmonizem com esse ambiente complexo e cheio 

de informação, fazendo-os agir com autonomia para aproveitar a conectividade 

a fim de ampliar suas possibilidades de aprendizagem. À educação cabe fornecer, 

de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, 

ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele. (DELORS, 2003) 

Estamos nos deparando com diferentes desafios que surgem, em especial no 

cotidiano da sala de aula e o uso das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) surge como um caminho para uma maior interação e 

melhores resultados na construção do conhecimento.  
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Os recursos tecnológicos em sala de aula têm significativamente garimpado 

resultados mais que satisfatórios, pois, por meio deles, os estudantes estão 

interagindo e participando mais das aulas, aproximando a escola do universo 

jovem estudantil, estimulando uma melhor compreensão dos conceitos e 

procedimentos trabalhados, sem mencionar o prazer que é aguçado em estudar 

e aprender.  

Este trabalho teve como objetivo analisar a influência do uso das tecnologias 

digitais para uma aprendizagem significativa, por meio de uma sequência 

didática, para tanto buscou-se aplicar tecnologias digitais como estratégia 

pedagógica por meio de uma sequência didática e relacionar a influência do uso 

das tecnologias digitais para maior êxito no processo ensino-aprendizagem.  

Teve como norte da investigação a seguinte pergunta: O uso de tecnologias 

digitais influencia efetivamente na aprendizagem dessa nova geração de 

estudantes? A partir da indagação do problema, definiu-se a hipótese de que o 

uso das tecnologias digitais (TD) pode colaborar positivamente para potencializar 

o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.  

A proposta consistiu em organizar uma sequência didática que oferecesse os 

recursos tecnológicos “mais queridinhos” dos alunos: o telefone celular e as redes 

sociais, na perspectiva de contribuir de forma interativa e atrativa e, 

concomitantemente, educacional.  

As intervenções didáticas realizadas em sala de aula foram pautadas em 

pesquisas, levantamento de dados técnicos, socialização das informações 

selecionadas, produções textuais coletivas e em grupo. As releituras apresentadas 

pelos estudantes foram registradas em papel e também em recurso digital, por 

meio de postagens no aplicativo Instagram para divulgação na comunidade 

escolar e outros visitantes interessados. 

Com relação à estrutura, este artigo está constituído por três seções. A primeira 

apresenta alguns referenciais sobre a utilização das tecnologias digitais como 

ferramenta pedagógica. A segunda seção traz os procedimentos metodológicos 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa e a terceira apresenta os 

resultados da pesquisa, abordando a análise e reflexões sobre a prática 

pedagógica desenvolvida e as considerações finais. 

 

USO DAS TD COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA 
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As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) vêm com força total 

no campo educativo, promovendo o desenvolvimento integral do estudante 

valorizando seu lado social, emocional, crítico e deixando margens para a 

exploração de novas possibilidades e de melhores resultados.  

A oferta de informação e conhecimento acessíveis pela internet estabelece novos 

paradigmas para o processo de ensino-aprendizagem e o uso dos ambientes 

virtuais incentiva ainda mais a difusão do conhecimento e do pensamento, o que 

contribui para uma aprendizagem cooperativa.  

 
Em resumo, em algumas dezenas de anos, o ciberespaço, suas 

comunidades virtuais, suas reservas de imagens, suas simulações 

interativas, sua irresistível proliferação de textos e signos, será o 

mediador essencial da inteligência coletiva da humanidade. […]  

Qualquer política de educação terá que levar isso em conta. (LÉVY, 2010, 

p. 170) 

 

É importante uma reflexão sobre a função da escola na sociedade atual, pois a 

escolaridade/educação consiste em garantir aos alunos-cidadãos a formação e 

aquisição de novas habilidades, atitudes e valores para convivência nessa 

chamada era digital. Para Palfrey e Gasser (2011, p. 277), “as escolas devem 

priorizar a descoberta de qual é a maneira correta de integrar a tecnologia no 

currículo para o nível de habilidade dos alunos”. 

Mas infelizmente as salas de aulas ainda têm funcionado com a mesma estrutura 

e métodos usados na educação no século passado: as propostas de atividades a 

base de papel e lápis, e o professor ainda como ator principal do processo ensino-

aprendizagem e o detentor e transmissor da informação, ratificando a ideia 

freiriana (1970) da tão criticada educação bancária.  “Saber que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção 

ou a sua construção” (FREIRE, 2011, p. 47). 

A educação não deve ser totalmente baseada na transmissão, nem totalmente 

baseada na construção, à interação de métodos e a diversidade de ferramentas 

podem garantir maior eficácia na aprendizagem. Como nos diz Moran (1999, p. 

8): 
Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm 

distantes professores e alunos. Caso contrário conseguiremos dar um 

verniz de modernidade, sem mexer no essencial. A Internet é um novo 

meio de comunicação, ainda incipiente, mas que pode ajudar-nos a 
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rever, a ampliar e a modificar muitas das formas atuais de ensinar e de 

aprender.  

 

Diante desse contexto, as TDIC vêm como uma alternativa para se criar novas 

situações de aprendizagem e para amenizar muitos problemas presentes no 

processo ensino-aprendizagem. O uso dos recursos tecnológicos tem tornando 

o aprendizado mais próximo do contexto em que os alunos vivem, pois, sempre 

se ouve que a aprendizagem escolar deve estar conectada com a vida dos alunos. 

Segundo Moran, Masetto e Behrens (2013, p.58-59): “As tecnologias móveis 

abrem os horizontes do mundo, as janelas da escola para vida, a comunicação 

com múltiplos grupos por afinidade, independentemente de onde cada um 

esteja. ” 

Como a educação não tem sido prioridade por nossos governantes, Lévy (2010, 

p.160) comenta que é a postura do professor na era digital que deve ser de 

incentivador e animador da inteligência coletiva digital. Não só a mera 

transmissão de informações, mas de fato, possibilitar a criação de novos espaços 

educativos, mais propícios para a excelência do processo de ensino-

aprendizagem, de forma mais libertadora e significativa. De acordo com Moran 

(1999, p. 3): 
Alunos motivados aprendem e ensinam, avançam mais, ajudam o 

professor a ajuda-los melhor. Alunos que provêm de famílias abertas, 

que apoiam as mudanças, que estimulam afetivamente os filhos, que 

desenvolvem ambientes culturalmente ricos, aprendem mais 

rapidamente, crescem mais confiantes e se tornam pessoas mais 

produtivas.  

 

Os recursos tecnológicos são poderosos, trabalhar com eles redefine a função do 

professor, pois, para “navegar” junto com os alunos afim vislumbrar novos 

caminhos e possibilidades, é necessário se ressignificar, compartilhar ideias, abrir-

se a novas estratégias, e principalmente, incentivar a aprendizagem e o 

pensamento. É preciso criar um ambiente que favoreça aprendizagens 

significativas ao aluno, despertando nele a vontade e o prazer em aprender, bem 

como, a elaborar com autonomia o conhecimento. 

O uso da internet provoca uma motivação nos alunos devido as inesgotáveis 

possibilidades de pesquisa e inovações que oferece. Os estudantes são motivados 

a adquirir conhecimentos e qualificação, uma gama de materiais e informações 

para aprender, o que desenvolve a aprendizagem autônoma.  
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É por meio do uso da internet e das redes sociais que podemos (re) organizar o 

ensino e a aprendizagem, de forma mais dinâmica e transformada, aproveitando 

essa interação bem como, a pesquisa em diversos espaços e tempos. Como nos 

diz Moran, Masetto e Behrens (2013, p. 58): 

 
A internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos, pela 

novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. 

[...] As tecnologias móveis, bem utilizadas, facilitam a 

interaprendizagem, a pesquisa em grupo, a troca de resultados... 

Desenvolvem a flexibilidade, a adaptação a novas situações, 

informações, emoções. 

 

Diante do paradigma da cibercultura (LÉVY, 2010), é imprescindível ensinar e 

aprender o universo tecnológico, pois as ferramentas digitais estão espalhadas 

por toda parte e são necessárias para a resolução de inúmeras atividades 

cotidianas e nas diferentes áreas profissionais. Nas palavras de Lévy (2010, p.103), 

“... o ciberespaço torna-se uma forma de contatar pessoas não mais em função 

de seu nome ou posição geográfica, mas a partir de seus centros de interesses. ”  

A oferta de informação e conhecimento acessíveis pela internet estabelece novos 

paradigmas para o processo de ensino-aprendizagem e o estímulo provocado 

pelo o uso de recursos tecnológicos incentiva ainda mais a difusão do 

conhecimento e a produção intelectual, o que contribui para uma aprendizagem 

colaborativa o que faz o aluno aprender com autonomia e interesse. O aluno 

torna-se sujeito e produtor do próprio conhecimento.   

 

METODOLOGIA 
 

O presente trabalho é um estudo de campo de caráter descritivo por meio de 

uma pesquisa quanti/qualitativa. Quanto aos instrumentos de coleta dos dados, 

foram utilizados questionários, constituídos por questões abertas e fechadas, que 

foram aplicados em uma turma de 32 (trinta e dois) alunos, não identificados, 

para que ficassem à vontade, quanto às possíveis críticas. O processo de seleção 

dos participantes se deu por via amostragem aleatória, sendo estudantes de uma 

das turmas de 9º ano, do Ensino Fundamental, de uma escola pública em 

Juazeiro/BA.  

O maior desafio do pesquisador na coleta dos dados de acordo Sampieri, Collado 

e Lucio (2013, p. 417) é: “Entrar no ambiente e passar despercebido, como se 
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fizesse parte dele, mas também conseguir capturar o que as unidades ou casos 

expressam e adquirir um profundo sentido de entendimento do fenômeno 

estudado”.  

Foi proposto a uma das professoras de Ciências da instituição escolar escolhida, 

a realização de uma sequência didática, para o período de 20 dias letivos, com os 

objetivos de conhecer melhor as particularidades do bioma Caatinga (fauna, flora, 

clima, relevo, hidrografia) bem como, aprimorar o uso de ferramentas 

tecnológicas durante a intervenção.  

Para abertura da ação didática houve um trabalho de sensibilização ao tema e 

descontração, através da escuta e bate papo sobre a música: Caatinga, de 

composição de Paulo Soares e a Terceira Cidade. Em seguida, foi proposto 

pesquisas na internet por meio do telefone celular para o levantamento de 

informações, dados e imagens considerados relevantes sobre a temática 

apresentada.  

Os conhecimentos pesquisados foram socializados coletivamente pelos grupos e 

usados para subsidiar os alunos na produção de pequenos textos para postagem 

em um aplicativo. Após a conclusão dos trabalhos, como última atividade, foi 

sugerido à turma a criação de um perfil no aplicativo Instagram para a postagem 

de todo material produzido pelos grupos durante o processo de pesquisa para 

divulgação dos conhecimentos construídos à comunidade escolar e familiares. 

A referida pesquisa não infringe as normas legais e éticas realizadas com seres 

humanos, logo, o participante esteve exposto a riscos mínimos. Os participantes 

foram informados sobre os objetivos da pesquisa e podiam desistir a qualquer 

momento sem justificativas, como também seus responsáveis autorizaram por 

escrito sua participação.  

As informações garimpadas nos questionários foram lidas, divididas em focos de 

discussão e comparadas, com base nos estudos de Lévy (2010) e Moran, Masetto 

e Behrens (2013). Para a análise dos dados foi empregada a análise de conteúdo 

que segundo Bardin (2011, p.50), “procura conhecer aquilo que está por trás das 

palavras sobre as quais se debruça”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a realização da sequência didática os alunos expuseram o que gostaram ou 

não dessa prática educativa. Discutiremos a seguir o que de positivo e negativo 
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apontou a ação docente, de acordo com os questionários aplicados pela 

professora responsável. 

Como resultados da pesquisa, pode-se relatar que ficou evidente que o uso de 

tecnologias digitais durante a aula é bem-vindo por 100% da amostra de alunos 

convidados. Todos concordaram que gostam mais da aula quando utilizam 

recursos tecnológicos. Nesse sentido Moran, Masetto e Behrens (2013, p.112) 

afirma que “Os recursos da informática não são o fim da aprendizagem, mas são 

meios que podem instigar novas metodologias que levem o aluno a ‘aprender a 

aprender’ com interesse, com criatividade, com autonomia”.  

Quando questionados sobre qual momento da intervenção didática mais 

gostaram, 66% elegeu a hora da pesquisa (acesso à internet) e o uso do celular e 

mais 28% escolheu a postagem no aplicativo, ratificando que a maior parte da 

amostra (94%) prefere o uso das tecnologias citadas na ação pedagógica. Assim, 

fica claro o quanto precisamos urgentemente ressignificar o uso desses recursos 

para seu melhor aproveitamento na sala de aula e na vida dos alunos.  

Outro ponto que autentica a importância do uso das tecnologias foi que durante 

o levantamento, 81% dos participantes depõem que os recursos tecnológicos 

contribuem muito para aprendizagem e deixam as aulas mais produtivas. “A 

presença de uma determinada tecnologia pode induzir profundas mudanças na 

maneira de organizar o ensino” (KENSKI, 2012, p. 44). 

Como fica evidente nos depoimentos dos alunos: “Porque podemos fazer uma 

pesquisa e conversar durante a aula”; “Tem muitas informações e novidades”. 

“Porque conseguimos achar conteúdos bem explicados”; “Porque com as 

tecnologias digitais podemos assistir vídeo aulas, pesquisar sobre os assuntos 

dados em sala de aula”; “ Porque podemos ter vídeo aulas e pesquisar muitas 

coisas interessantes ”.  

Na opinião dos jovens estudantes o contato com as diferentes tecnologias forma 

espaços para tirar dúvidas e aprender mais. Desse ponto de vista se tem um 

melhor aproveitamento, pois os alunos estão motivados a trabalhar em diferentes 

atividades, porque as consideram agradáveis. “Quando bem utilizadas, provocam 

a alteração dos comportamentos de professores e alunos, levando-os ao melhor 

conhecimento e maior aprofundamento do conteúdo estudado. ” (KENSKI, 2012, 

p. 45) 

Durante a pesquisa foi indicado pelos estudantes o uso de aplicativos (19%) e do 

celular (26%), eles apontaram essas ferramentas digitais como uma possibilidade 

pedagógica para produção de conhecimento e cultura. Daí a importância de o 
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professor estar conectado a cultura digital, pois sua influência tecnológica 

contribui decisivamente na formação desse cidadão. “Nosso papel fundamental 

na educação escolar é de ser mediadores interessantes, competentes e confiáveis 

entre o que a instituição propõe em cada etapa e o que os alunos espera, desejam 

e realizam”. (MORAN, MASETTO e BEHRENS, 2013, p. 12) 

Segundo o gráfico abaixo, podemos observar os resultados dos recursos 

tecnológicos mais recomendados pelos alunos: 

 

 
Fonte: Questionário aplicado a 32 alunos durante a pesquisa 

 

Como afirma Kenski (2012, p. 45): “Encaradas (tecnologias digitais) como recursos 

didáticos, elas ainda estão muito longe de serem usadas em todas as suas 

possibilidades para uma melhor educação. ”  

Indagados sobre as dificuldades encontradas durante a intervenção realizada, os 

alunos apontaram: a ausência de um laboratório de informática na escola (8%) e 

a deficiência na internet (92%), pois a falta da rede wi-fi foi a principal queixa. 

Alguns alunos não tinham internet em casa e também não conseguiam na escola, 

o que de maneira geral atrapalhou e atrasou muito a conclusão do trabalho.  Para 

se efetivar as atividades sugeridas na sequência didática foi necessário o uso da 

rede de dados móveis (4G) particular em alguns aparelhos celulares.  

Dessa forma, para se garantir de fato a educação digital desses jovens precisamos 

urgente promover a implementação ao acesso e a utilização das tecnologias 

digitais para o ensino e essa medida vai além de se montar laboratórios de 

informática nas escolas, na verdade é uma conquista social. “ O poder público 
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pode propiciar o acesso de todos os alunos às tecnologias de comunicação como 

uma forma paliativa, mas necessária de oferecer melhores oportunidades aos 

pobres, e também para contrabalançar o poder dos grupos empresariais e 

neutralizar tentativas ou projetos autoritários. ” (MORAN,1999, p. 6) 

Faz-se necessário, com urgência, a promoção de diálogo sobre a importância de 

políticas de inclusão digital e o incentivo ao aprimoramento dos instrumentos 

tecnológicos para melhor uso da comunidade estudantil. “Usamos muitos tipos 

de tecnologia para aprender e saber mais e precisamos da educação para 

aprender e saber mais sobre tecnologia”. (KENSKI, 2012, p. 44) 

É uma necessidade imediata no cenário educativo brasileiro, pois a cobrança aos 

professores sem oferecer condições mínimas de acesso à internet é realmente 

incompreensível. 

 

CONCLUSÕES   
 

Ao longo do artigo ficou sugerido uma reflexão sobre as práticas educativas 

vivenciadas no cotidiano escolar que incentivem a alunos e professores a 

descobrir novas percepções e novos significados para a educação digital. 

Acreditar que a proposta que valorize a gestão de conhecimento e uma 

aprendizagem colaborativa são possíveis de serem realizadas pelos docentes e 

discentes, e após análise e reflexão das atividades por mim alcançadas, pode 

servir de inspiração para uma maior inserção dos recursos digitais na educação 

de jovens. 

A partir dos argumentos indicados sobre a importância de mudanças do sistema 

educacional, dos benefícios promovidos pelas possibilidades da aprendizagem 

digital à nova geração de estudantes, também se mostrou o quanto é importante 

que a escola busque o desenvolvimento de soluções com base em tecnologias 

digitais. 

A estratégia apontada por meio do uso de recursos tecnológicos faz das aulas 

momento de maior participação e interação, pois essa aproximação do universo 

online do jovem estudante o deixa mais à vontade com o que está acontecendo 

na sala de aula e colaboram efetivamente para uma aprendizagem autônoma e 

significativa.   

É óbvio que os problemas sempre existiram, mas temos ciência que devem ser 

investigados e apontados na busca por soluções e recursos que os amenizem. 

Observa-se a carência tecnológica em muitas escolas, especificamente nas mais 
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pobres: a falta de estrutura, o acesso à internet e o analfabetismo digital, por 

parte de muitos professores.  

Com a inserção das tecnologias digitais nas salas de aula será possível propiciar 

uma melhor comunicação entre alunos e professores, contribuindo para uma 

prática pedagógica mais dinâmica e emancipadora. 
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Resumo: As transformações provenientes do ritmo imposto pela introdução das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano dos indivíduos e na 

organização dos empregos tradicionais demandam dos trabalhadores novas 

competências para integrar e interagir de acordo com as exigências presentes na 

realidade contemporânea. Essa prática acaba por se estender às instituições de ensino, 

requerendo dos professores e alunos novas formas de interagir por meio das TIC. A partir 

dessa perspectiva, o presente artigo expõe parte da investigação desenvolvida no âmbito 

do Programa Doutoral em Multimédia em Educação, na Universidade de Aveiro, Portugal. 

Trata-se de um estudo de caso único, de caráter interpretativo emergente, que 

corresponde ao acompanhamento, por meio da observação participante e entrevistas no 

final do processo, da utilização de ferramentas digitais no âmbito de uma disciplina de 

um curso em uma universidade brasileira. Os professores participantes entrevistados 

comentaram acerca dos aspectos que envolveram a utilização das tecnologias digitais 

em sala de aula, além da potencial evolução do trabalho colaborativo. 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação; Trabalho 

Colaborativo; Professores; Alunos; Educação. 

 

Abstract: The transformations arising from the rhythm imposed by the Information and 

Communication Technologies (ICT) has impacted individuals’ daily lives, changing also 

the organization of traditional jobs, which has also demanded from workers the 

development of new skills to interact and to be integrated in contemporary society. This 

scenario extends to other contexts, such as educational institutions, requiring from 

teachers and students the adoption of new approaches to interact through ICTs. In this 

context, the present article exposes part of a research thesis developed in the Doctoral 

Program in Multimedia Education, at the University of Aveiro, Portugal. The study 

underpinned in a unique case study that aimed at verifying the use of digital tools in a 

Brazilian university course. The research followed an interpretative approach, applying 

participant observation and the analysis of interviews conducted with professors in the 

end of the course. The teachers interviewed commented on the aspects that involved the 

use of digital technologies in the classroom, as well as the potential evolution of 

collaborative work. 
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Introdução 

Segundo Kozma (2011), o aumento do impacto das TIC relaciona-se com a 

convergência das capacidades cada vez maiores de processamento da 

informação e do intercâmbio de informações das redes, responsáveis por 

contribuir para uma mudança de paradigma.  

Assim como as TIC contribuem para aumentar a produção e circulação da 

informação, também influenciam a desatualização dos conhecimentos, 

contribuindo para a deterioração das qualificações dos profissionais (MEIRINHOS; 

OSÓRIO, 2014). Assim,  
[...] quanto mais ampla e profunda a difusão da tecnologia da 

informação avançada em fábricas e escritórios, maior a necessidade de 

um trabalhador instruído e autônomo, capaz e disposto a programar e 

decidir sequências inteiras de trabalho (CASTELLS, 1999, p. 306). 

As grandes transformações na organização do trabalho, resultantes da evolução 

das TIC, vêm exigir dos profissionais a apropriação de novas dinâmicas culturais 

a fim de evitar a exclusão digital e a consequente dificuldade para aceder e se 

adequar à nova configuração do mercado de trabalho, característico da sociedade 

da informação (RISOLETA; AIRES, 2013).  

Sendo assim, é importante que professores e alunos integrem as tecnologias 

digitais no desenvolvimento de atividades no âmbito educativo, com vistas à 

ambientação no uso propriamente dito das ferramentas para a realização de 

atividades diversas, mas, principalmente, para o exercício da colaboração. Esse 

processo colaborativo ocorre por meio de grupos de trabalho, no 

desenvolvimento das habilidades de comunicar, interagir, compartilhar conteúdo, 

e na construção e gestão do conhecimento. 

No entanto, são variados os fatores que podem vir a influenciar no 

desenvolvimento de trabalhos de cunho colaborativo. A participação efetiva dos 

membros do grupo em relação às atividades a realizar, passando pelos aspectos 

que envolvem o processo de colaboração, são determinantes para o sucesso ou 

fracasso dos objetivos pretendidos. Outro aspecto importante refere-se à 

ferramenta ou conjunto de ferramentas escolhidas como aquela(as) que é (são), 

supostamente, mais apropriada(s) para determinado tipo de atividade. 

Nesse sentido, o presente artigo expõe a percepção dos professores quanto à 

utilização de tecnologias digitais enquanto ferramentas de suporte ao trabalho 
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colaborativo, no âmbito de uma disciplina partilhada, tendo por base uma 

experimentação ocorrida em uma universidade pública brasileira. 

Em um primeiro momento, apresenta-se a caracterização das tecnologias digitais 

para a colaboração, destacando-se aspectos influentes quanto à sua escolha em 

relação à natureza da comunidade envolvida, às formas de interação possíveis, 

recursos disponíveis, capacidade de colaboração presente no ambiente, além de 

algumas indicações referentes às tecnologias web 2.0, passíveis de serem 

utilizadas no processo ensino aprendizagem. 

Em seguida, descrevem-se sucintamente os aspectos mais relevantes relativos ao 

processo de acompanhamento da experimentação, em especial a especificação 

dos participantes, ferramentas utilizadas e procedimentos efetivados.  

Ao final, apresentam-se os resultados, decorrentes da análise de conteúdo 

efetuada a partir das entrevistas, e as conclusões, com base na resposta à questão 

de investigação elencada/definida para o estudo: quais as ferramentas mais 

adequadas a utilizar no âmbito do trabalho colaborativo em contexto educativo? 

 

Caracterização das tecnologias digitais para a colaboração 

No trabalho colaborativo, para além do desempenho dos participantes, a escolha 

adequada das ferramentas de suporte pode influenciar os resultados alcançados, 

contribuindo ou não para uma maior liberdade criativa e para uma partilha e 

percepção mais fidedigna da situação de trabalho (BOLSTAD; ENDSLEY, 2003). A 

escolha vai depender da finalidade, das necessidades individuais dos utilizadores, 

sendo que o que funciona bem para determinada situação poderá não servir para 

outra. Logo, “a escolha adequada irá depender da natureza da comunidade, ou 

seja, se o foco das atividades estará na produção de conteúdo, no 

desenvolvimento de um projeto ou na interação entre seus membros” (BORGES; 

NICHELE; MENEZES, 2016, p. 15). 

No entanto, as características das ferramentas possuem grande influência na sua 

escolha, em especial quanto às interações que facilitam e acerca das 

funcionalidades disponíveis. Uma boa ferramenta de colaboração, na concepção 

de Lomas et al. (2008), é aquela que promove a comunicação, favorece a partilha 

de imagens, arquivos ou afins, proporciona interações naturais e espontâneas e 

é de fácil aprendizagem e manuseio.  

Wenger et al. (2005) consideram não existir uma configuração perfeita de 

tecnologia em decorrência da sua evolução constante e da complexidade 

resultante das tensões existentes na experiência de união através do tempo e 
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espaço, vivenciada por membros individuais, com necessidades e compromissos 

distintos e diferenciados tipos de relacionamentos. Assim, ao nível das 

ferramentas, existe a necessidade de que estas estejam focadas nas atividades 

que apoiam, nas formas como os membros aprendem uns com os outros, nos 

tipos de interação em curso, se são síncronas ou assíncronas, nos tipos de 

contribuição, nos artefatos a partilhar, na sua organização e armazenamento, nas 

ações a empreender, na administração das respectivas participações, entre outros 

aspectos. Algumas ferramentas podem suportar a realização de diferentes 

atividades, enquanto outras atividades necessitam de múltiplas ferramentas para 

a sua consecução (WENGER et al., 2005).  

Quanto à capacidade de colaboração presente nas ferramentas, Lomas et al. 

(2008) ressaltam a existência de três características que distinguem as 

ferramentas colaborativas das simples ferramentas de comunicação. São elas: 

capacidade de comunicação, interface fácil de entender e capacidade e 

expectativa de colaboração. A capacidade de comunicação caracteriza-se pela 

eficácia da ferramenta em facilitar a comunicação e a interação entre os 

participantes. Quanto à interface, deve ser fácil e intuitiva, permitindo a 

navegação sem maiores entraves, de preferência sem a necessidade de 

apoio/supervisão ou formação para utilização. A capacidade e expectativa de 

colaboração consiste nas condições oferecidas pela ferramenta capazes de 

motivar e incentivar os participantes no sentido da interação e colaboração. A 

ferramenta deve deixar claro para os participantes qual a sua finalidade, 

impulsionando os membros de um grupo a participar e a interagir.  

Diferentes tipologias de ferramentas encontram-se disponíveis para apoiar a 

colaboração em equipes distribuídas. Entre elas, por exemplo, são encontradas 

ferramentas de videoconferência, audioconferência, chat e mensagens 

instantâneas, transferência de ficheiros, e-mail, entre outras. No entanto, algumas 

características em torno da colaboração definem os tipos de ferramentas mais 

adequadas: tempo de colaboração, previsibilidade, lugar e grau de interação, pois 

a colaboração pode ocorrer de diferentes maneiras (BOLSTAD; ENDSLEY, 2003).  

O tempo de colaboração consiste na maneira como os participantes interagem, 

podendo ocorrer de forma síncrona, em tempo real, sem atrasos, ou de forma 

assíncrona, em tempos diferentes. A previsibilidade de ocorrência da colaboração 

envolve a definição ou não de horários previamente programados e previsíveis, 

ou em tempos imprevisíveis e não programados. O lugar refere-se à localização 

dos indivíduos participantes do processo, podendo estes encontrar-se co-
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localizados no mesmo lugar, como, por exemplo, em ambientes de trabalho e 

salas de aula, ou distribuídos em lugares diferentes (Quadro 1). O tempo e o lugar 

impõem restrições à escolha das ferramentas se se considerar a participação de 

membros localizados em distintos fusos horários. 

 
 TEMPO 

LU
G

A
R

 

 Mesmo Diferente/previsível Diferente/imprevisível 

Mesmo Reuniões face a face Turno de trabalho Salas de equipes 

Diferente 

previsível 
Videoconferência E-mail Escrita colaborativa 

Diferente 

imprevisível 

Seminários 

interativos 

Quadros de 

mensagens de 

computador 

Gerenciamento do 

fluxo do trabalho 

 

Quadro 1 Comunicação Tempo/Lugar 

Fonte: (Adaptado de Grudin, 1994) 

 

Ferramentas colaborativas online são aplicações disponíveis na web que 

permitem a comunicação e a interação entre indivíduos, bem como a integração 

de trabalho compartilhado em torno de interesses diversos. Segundo Machado 

(2009), essas aplicações possuem características específicas, entre elas: (i) a 

utilização da web como plataforma, com acesso pelo navegador 

independentemente do tempo ou lugar; (ii) evolução e aperfeiçoamento 

constantes, inclusivamente com o auxílio dos usuários ao reportar os problemas 

detectados aquando da utilização; (iii) total ou parcialmente gratuitas, sendo 

nesses casos limitadas às funcionalidades mais básicas, mas que são suficientes 

para a realização de determinados trabalhos que não requeiram demasiadas 

funcionalidades; (iv) maior facilidade de manuseio, além de possuírem, na maioria 

dos casos, orientações em forma de tutoriais, instruções de uso, primeiros passos, 

tour, etc., através de interfaces amigáveis que permitem aprender o uso de forma 

mais fácil e rápida; (v) construção e gestão do conhecimento de forma 

colaborativa, gerando oportunidades para a participação de diferentes 

indivíduos, tanto na condição de consumidores de informação quanto de autores 

de conteúdo; (vi) uso e produção de forma partilhada, construção de conteúdos 

no formato de texto, áudio, vídeo, imagens, entre outros media, contribuição por 

meio de edição, comentários, acompanhamento e/ou participação em grupos 

sem restrições com relação à localização geográfica ou temporal do usuário; (vii) 

reunião/aproximação de indivíduos em comunidades virtuais em torno de 
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interesses e/ou objetivos comuns, como, por exemplo, as comunidades virtuais 

de aprendizagem e de prática. 

A esse respeito, em relação às tecnologias Web 2.0, possíveis de serem utilizadas 

no processo ensino aprendizagem, Bower (2016) categoriza as ferramentas 

considerando a relação entre o que elas permitem realizar e as situações típicas 

de uso pedagógico. Para o autor, o propósito é auxiliar educadores na preparação 

de atividades específicas ou na organização de módulos quanto às necessidades 

de desenvolvimento de atividades produtivas ou colaborativas. Entre os usos 

colaborativos, o autor destaca as ferramentas síncronas colaborativas para 

realização de reuniões online, com possibilidades de partilha de áudio, vídeo, 

texto e outros tipos de informações, as planilhas (online spreadsheets) para 

análise colaborativa de dados numéricos, os quadros brancos (online whiteboard) 

para sessões de brainstorming colaborativo e as ferramentas de escrita coletiva 

para a autoria colaborativa de documentos em tempo real e respectivas 

possibilidades de revisão.  

No âmbito da aprendizagem colaborativa, Torres e Amaral (2011, p. 57) destacam 

como uma das principais vantagens do uso de ferramentas da Web 2.0 a 

liberdade de todos os atores em expressar a sua autonomia, além da 

possibilidade de “trabalhar integradamente e com maior eficiência os conteúdos 

das diversas disciplinas, oferecendo aos alunos uma visão interdisciplinar que 

favoreça a compreensão dos problemas da realidade sob uma perspectiva mais 

abrangente”. Os autores consideram as tecnologias como mediadoras do 

processo e destacam as ferramentas da Web 2.0 de acordo com o tipo de 

aprendizagem, a ênfase no processo de aprendizagem e respectivas 

potencialidades desenvolvidas com o uso, conforme Quadro 2. 

 
Tipo de 

Aprendizagem 
Ênfase no processo de aprendizagem Ferramentas 

Prática 

(Aprender  

fazendo) 

Criação individual e coletiva do 

conhecimento 

(Escrita colaborativa, investigação e proposição 

de soluções acerca de temas específicos, 

metacognição, entre outras). 

Wikis, mapas 

conceituais, redes 

sociais, entre outras. 

Interatuante 

(Aprender  

a partir da 

interatuação com 

os parceiros) 

Processo comunicacional entre pares 

(Gestão de conteúdos, troca de ideias, 

amplificação de capacidade de entendimento 

da realidade, entre outras). 

Blogs, wikis, chat, e-

mail, sites de criação 

e armazenamento de 

vídeos e áudios, 

redes sociais, entre 

outras. 
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Tipo de 

Aprendizagem 
Ênfase no processo de aprendizagem Ferramentas 

Referenciação 

(Aprender  

buscando) 

Identificação e organização das fontes de 

informação e conhecimentos 

(Organização de repertório bibliográfico, 

aprendizagens recíprocas, entre outras). 

Sites de busca, 

bibliotecas virtuais, 

repositórios de bases 

de dados, sites de 

criação e 

armazenamento de 

vídeos e áudios, 

entre outras. 

Recíproca 

(Aprender 

compartilhando) 

Colaboração e integração de esforços para a 

formação de redes de aprendizagem 

(Diálogo coletivo, colaborativo e 

interdisciplinar, troca de ideias, gestão de 

conteúdos, investigação coletiva, visão 

integrada dos conteúdos, entre outras). 

Vídeos educativos, 

wikis, blogs, autoria 

e edição de 

conteúdos, mapas 

conceituais, redes 

sociais, entre outras. 

Quadro 2 Ferramentas da Web 2.0/Processo de Aprendizagem 

Fonte: (Adaptado de Torres e Amaral, 2011) 

 

A ferramenta de colaboração mais adequada propiciará a forma de colaboração 

a efetuar, tendo em vista o contexto, o tipo de dados a partilhar, o número de 

participantes envolvidos e o processo a ser realizado (BOLSTAD; ENDSLEY, 2003). 

Assim, tanto a forma de colaboração pode influenciar na escolha, considerando 

a finalidade e necessidade do grupo, quanto as características presentes nas 

ferramentas podem modelar a forma de colaboração a ser desenvolvida pelos 

participantes do processo. Desse modo, o grupo envolvido deve ponderar os 

fatores influentes em relação aos resultados pretendidos ao proceder à escolha 

das tecnologias que irá apoiar o desenvolvimento do trabalho colaborativo. 

 

Acompanhamento da disciplina 

A experimentação em torno da utilização de tecnologias digitais no âmbito de 

uma disciplina decorreu durante um semestre letivo, com a participação de três 

professores, dois titulares e um colaborador. Foram inseridas duas ferramentas: 

Trello, de gestão de projeto, e Coggle, de elaboração de mapas mentais, com o 

envolvimento dos alunos. 

Os procedimentos adotados tiveram por base a realidade da disciplina com 

relação aos conteúdos, objetivos e cronograma, os quais foram definidos pelos 

professores participantes. Dentro desse contexto, buscou-se criar oportunidades 

para o desenvolvimento de trabalhos de cunho colaborativo. 
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Em um primeiro momento, procurou-se conhecer as preferências e o nível de 

habilidade dos participantes, sobretudo em relação à utilização de tecnologias 

digitais, no sentido de direcionar a escolha das ferramentas considerando as 

limitações existentes. Ocorreram reuniões presenciais para a exposição dos 

propósitos quanto às ações a desenvolver e ferramentas a utilizar, buscando o 

acordo entre a efetiva participação e o consenso acerca das decisões, em especial 

por parte dos professores, para o desenvolvimento das atividades colaborativas. 

O processo, propriamente dito, tinha início a partir da inserção/acesso dos 

participantes no ambiente online, seguido da exposição das 

funcionalidades/recursos disponíveis nas ferramentas e esclarecimento das 

eventuais dúvidas. 

Imediatamente após o primeiro acesso, um dos professores assumia a 

administração do ambiente e iniciava-se a utilização, não mais presencialmente. 

O ambiente online passava a ser o local de comunicação, partilha de orientações 

sobre as etapas do processo de experimentação e espaço disponível para o 

desenvolvimento do trabalho colaborativo entre os envolvidos. 

O acompanhamento das atividades seguiu etapas que foram adaptadas dos 

“ciclos formativos” de Sanavria (2014), que consistem na adoção de um mesmo 

conjunto de atividades para todas as ferramentas a serem utilizadas durante todo 

o processo: (i) escolha/inserção da ferramenta; (ii) exploração das funcionalidades 

da ferramenta; (iii) discussão das possibilidades de uso; (iv) utilização/uso da 

ferramenta; e (v) socialização das experiências ocorridas por meio de entrevistas 

ao final do processo. 

As entrevistas foram tratadas conforme as diretrizes da análise de conteúdo de 

Bardin (2016) e Amado (2014), resultando nas percepções dos professores em 

relação à utilização das ferramentas, suas vantagens e desvantagens, assim como 

reflexões acerca de melhorias futuras para o contexto da disciplina. 

 

Apresentação dos resultados 

Conforme defendem Wenger et al. (2005), quando se pensa em tecnologias 

direcionadas às comunidades, não há uma configuração de tecnologia perfeita. 

Diante da imensa quantidade de ferramentas disponíveis, definir aquelas mais 

adequadas a utilizar em auxílio ao desenvolvimento de trabalhos colaborativos 

torna-se uma tarefa bastante complexa, principalmente em decorrência da 

evolução das tecnologias e velocidade do surgimento de diferentes aplicações. 

Ademais, há a imprevisibilidade quanto aos padrões de comportamento 
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existentes entre os participantes de grupos quando se trata da utilização das 

tecnologias, principalmente envolvendo professores (HOLLAND; PIPER, 2014).  

Aquando da utilização de tecnologias, são muitos os aspectos influentes 

(KOEHLER et al., 2014; RABY, 2004; WENGER et al., 2005). Dentre esses, contam-

se aspectos relacionados ao contexto e às especificidades do trabalho a 

desenvolver, mas, no que diz respeito ao trabalho colaborativo entre professores 

e entre professores e alunos, acrescentam-se, para além das necessidades 

individuais dos participantes, as específicas do grupo colaborativo como um todo. 

Conforme foi possível observar durante o acompanhamento da disciplina, um 

grupo envolvido em atividades de colaboração, por meio da tecnologia digital, 

compreende a execução de procedimentos diferenciados do que seria expectável 

se a utilização envolver apenas um indivíduo e a ferramenta correspondente. 

Dessa forma, há que considerar os indivíduos participantes e demais aspectos 

passíveis de influenciar o processo.  

De acordo com os resultados deste estudo, configura-se como possível a 

hipótese de que o trabalho a desenvolver pelos envolvidos, assim como o 

contexto presente e as necessidades do grupo, condicionarão a escolha da(s) 

ferramenta(s) provavelmente mais adequadas. Acredita-se, com base na literatura 

(RABY, 2004; RODRIGUES, 2014; WATTY; MCKAY; NGO, 2016; WENGER et al., 2005) 

e nos aspectos observados durante este estudo, que as limitações presentes no 

contexto também poderão influenciar essa escolha. Essas limitações incluem, por 

exemplo, os custos envolvidos, o acesso possível dos participantes, o apoio 

técnico disponível, a experiência prévia dos professores e alunos, a utilização de 

outras ferramentas (obrigatórias) pela instituição de ensino, o ambiente de 

trabalho, principalmente se for presencial e se a interação face a face for facilitada, 

entre outras questões.  

Deve-se considerar as necessidades individuais e as necessidades do grupo no 

período de utilização (WENGER et al., 2005), procurando um equilíbrio a partir do 

consenso dos participantes. Opções tecnológicas mais simples, mencionadas 

pelos professores nas entrevistas, conhecidas e já utilizadas no cotidiano dos 

envolvidos, poderão suprir necessidades básicas de grupos menores (WENGER et 

al., 2005) e com exigências mais específicas, como o grupo presente neste estudo. 

Além disso, essas opções são mais simples de integrar, considerando as 

dificuldades presentes em relação ao novo, implícitas no primeiro uso, como foi 

possível verificar nos resultados provenientes deste caso. No entanto, acredita-

se, conforme referiu um dos professores participantes, que a utilidade da 
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ferramenta é que vai determinar a sua escolha. Essa utilidade, normalmente, está 

relacionada às funcionalidades que disponibiliza para os propósitos do trabalho 

colaborativo. O uso posterior pelos participantes determinará se será adotada, 

rejeitada ou adequada/adaptada aos propósitos das atividades e do grupo. 

A forma de colaboração existente e/ou formas específicas de desenvolvimento 

de atividades poderão condicionar a adoção (BOLSTAD; ENDSLEY, 2003), mas o 

uso ao longo do tempo também poderá proporcionar adequações aos diferentes 

estilos colaborativos, finalidades ou objetivos a atingir (WENGER et al., 2005).  

Tendo por base a experimentação vivenciada no âmbito desta investigação, 

acredita-se que um menor número de ferramentas seria o ideal, de preferência 

uma ferramenta que agregasse todas as funcionalidades básicas relacionadas às 

necessidades essenciais ao desenvolvimento do trabalho colaborativo, 

considerando o contexto, professores e alunos envolvidos, bem como 

especificidades relativas à disciplina, conforme expôs o Prof. A.  

“[...] não adianta a gente utilizar várias ferramentas, né e na verdade... é bom que 

se use uma ferramenta, que ela dê conta de tudo aquilo que a gente tá querendo 

[...]” [Prof. A]  

“[...] demanda trabalho pra quem que tá alimentando o tempo todo essas 

ferramentas, o professor por exemplo, até mesmo o aluno, pra eles vai ficar 

enfadonho ficar com várias ferramentas [...]” [Prof. A] 

Com base nas considerações feitas pelos professores participantes deste estudo, 

acredita-se que, na ausência de habilidade e literacia por parte dos utilizadores, 

assim como pela falta de hábito e domínio no uso de tecnologias digitais, 

ferramentas fáceis de usar são recomendáveis.  

 “[...] Minha maior dificuldade? Acho que era não saber mesmo mexer nas 

ferramentas e não procurar a orientação, talvez, ou, às vezes, nem mesmo… ir lá 

e... e vasculhar mesmo, ver o que que tava acontecendo, foi muito, foi muito isso 

[...]” [Prof. A]  

“A outra dificuldade, assim, eu mesma não conhecia, então eu passei a conhecer 

a ferramenta depois… e alguns, a operação mesmo desta ferramenta em alguns 

campos, eu utilizava alguns campos que não eram os certos que era para eu 

utilizar, era pra usar de outra forma, então eu também utilizei a ferramenta de 

uma forma errada, né? Ou equivocada, de uma forma menos eficiente, [...] 

acredito que eu, é... um professor tinha maior domínio dela [...] que eu, e tinha 

uma pessoa que tinha menos domínio ainda, então assim, é isso que eu estou 
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falando, não era homogêneo…não fluía, de forma fácil, a gente se esforçava para 

usar mas não era uma coisa natural [...]” [Prof. B] 

“[...] falta de prática mesmo, do conhecimento delas e da intimidade com a 

ferramenta [...] Mas é uma questão de encontrar uma ferramenta que seja cada 

vez mais fácil de utilizar” [Prof. B] 

Ferramentas simples, de fácil manuseio/utilização, fácil assimilação quanto ao 

entendimento de uso e aprendizagem (WENGER et al., 2005), fácil acesso, acesso 

primeiro, a fim de não constituir uma barreira para utilização, tutoriais e ajuda são 

recursos interessantes para proporcionar maior segurança aos professores e 

alunos. 

“[...] de fácil acesso, de fácil manuseio, [...] quando você não tem [...] prática nessa 

área, eu acho que tinha que ser algo que te desse é… uma facilidade de uso e [...] 

poder ter essa comunicação, professor professor, pudesse também ter a 

comunicação professor aluno [...] uma com um tutorial que [...] fosse mais 

acessível até às pessoas que não têm essa prática… porque você não vai ter tempo 

de explicar um aluno detalhadamente como utilizar uma ferramenta, então uma 

explicação rápida, ele poderia pegar e acompanhar, né? [...]” [Prof. A] 

Ferramentas intuitivas, com interface clara, que permitam a localização e acesso 

às informações requeridas com o mínimo de esforço e no menor espaço de 

tempo, que possibilitem a organização dos materiais de forma a facilitar a 

visualização do andamento do trabalho desenvolvido pelos demais participantes, 

evitando confusão visual e inviabilizando a apreensão imediata da informação 

requerida foram aspectos destacados pelos participantes deste estudo. Esses 

aspectos são importantes quanto à utilização de tecnologias no contexto 

investigado.  

“[...] que fosse de fácil, é… registro, [...] de fácil acesso, por todas as pessoas que 

entrassem [...] que fosse de fácil operação, né? Que [...] a interface dela fosse, é... 

não exigisse que você ficasse procurando muitas coisas, que fosse, é... as 

informações estivessem bem claras, que você pudesse interagir, que elas tivessem 

bastante espaço para arquivos, [...]” [Prof. B] 

De acordo com as declarações dos professores, as ferramentas que contribuam 

para a visualização do andamento dos trabalhos em ambiente de sala de aula, 

mesmo quando o professor não pode estar presente, e para o acompanhamento 

do trabalho desenvolvido pelos demais colaboradores são características 

interessantes a considerar quanto à utilização de ferramentas em contexto de 

disciplina partilhada.  
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“[...] a minha pouca presença em sala de aula também [...] não colaborou, por 

causa da ferramenta, que eu estivesse distante. Em determinados momentos eu 

pude ver o que o aluno tava fazendo por ali, e não, e não estando lá na sala de 

aula, eu vejo isso como muito positivo [...]” [Prof. C] 

Conforme expôs um dos professores, aquelas que possibilitam a notificação dos 

participantes podem contribuir para agilizar o retorno/feedback em tempo mais 

curto e auxiliar no processo de tomada de decisões. Receber um e-mail com as 

notificações de quem fez as modificações permite acompanhar e verificar quem 

está envolvido e qual foi a contribuição, ressaltou o Prof. C.  

“[...] um ponto que poderia melhorar isso, é... esse tempo de resposta e, talvez, 

isso melhoraria se a gente deixasse ativo, de repente, na ferramenta aquela 

notificação por e-mail, ou se houvesse a possibilidade de notificar por SMS [...]” 

[Prof. C] 

Ferramentas que possuem espaço adequado para o armazenamento dos 

documentos essenciais à disciplina, que permitem a visualização clara das 

informações inseridas, de preferência cronologicamente e relacionadas ao 

contexto de origem e/ou utilização, a fim de facilitar a localização da informação 

relacionada ao momento no qual foi criada e/ou utilizada no decorrer da 

disciplina foram alguns dos aspectos destacados pelos professores. Acredita-se 

que essas mais valias podem ser decisivas para a apropriação de ferramentas, 

sobretudo ao considerar o exposto por Wenger et al. (2005) em torno das 

necessidades individuais e de grupo.  

Em ambiente educativo, um dos professores destacou a importância de utilizar 

ferramentas que possibilitem o transporte fácil dos documentos armazenados 

para contextos de outras disciplinas. 

“[...] pontos positivos, [...] colocar arquivos grandes, [...] todo mundo ter acesso 

aos arquivos de todo mundo é... você poder compartilhar é... pastas. Por exemplo, 

nessa mesma ferramenta eu tinha é... salas que eu compartilhava com a outra 

turma do semestre passado e tinha deste, né, então... a do semestre passado 

algumas coisas eu queria que fosse compartilhado com esse semestre, mas outras 

coisas não, [...] pude fazer isso [...]” [Prof. B] 

Quanto à participação dos alunos, conforme destacaram os professores deste 

estudo, considerar a utilização de ferramentas que possibilitem a inclusão dos 

alunos pode constituir em motivação para os professores utilizarem as 

tecnologias, já que existirá a necessidade (RABY, 2004) de acompanhamento das 

atividades. Esse uso permitirá a inserção de orientações direcionadas aos alunos, 
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para além da partilha dos registros/atas de aula passadas e dos materiais 

relacionados às temáticas desenvolvidas para acesso em qualquer tempo e lugar.  

Supondo-se que as questões intrínsecas aos sujeitos sejam favoráveis ao 

desenvolvimento da colaboração, os professores necessitam de comunicar, 

coordenar as atividades a serem desenvolvidas (planear, elaborar, implementar e 

avaliar) e colaborar. Assim, acredita-se, com base neste estudo, que uma 

ferramenta que agregue diferentes funcionalidades básicas ao desenvolvimento 

das atividades de interesse do grupo, combinadas com as necessidades 

individuais dos participantes, seria essencial, incluindo diferentes formas de 

comunicação (síncrona e assíncrona), de acesso móvel e fixo, a fim de 

proporcionar rápida troca de mensagens. Para além dessas especificidades, 

infere-se, conforme manifestaram os professores, que ferramentas que 

possibilitam a criação coletiva de conteúdos, seu armazenamento e partilha de 

diferentes tipos de media (textos, vídeos, áudios, imagens, ficheiros/arquivos) 

concorreriam para o desenvolvimento das atividades compartilhadas em 

contexto de disciplina. As demais especificidades presentes incorreriam em 

ferramentas específicas para a execução das tarefas.  

 

Conclusão 

Em decorrência da evolução constante das tecnologias digitais, torna-se bastante 

complexa a tarefa relacionada à escolha/definição das ferramentas que são 

utilizadas no desenvolvimento de trabalhos colaborativos em contexto educativo.  

Constatou-se, a partir das falas dos professores envolvidos no processo, tendo 

em vista o contexto específico da disciplina utilizada para a experimentação, que 

a escolha e o uso das ferramentas digitais estão condicionados por diferentes 

fatores. 

Em relação à escolha e consequente adoção de uma ou outra tecnologia digital, 

a funcionalidade dela é determinante para influenciar na sua possível utilização, 

argumentou um dos professores, principalmente se essa tecnologia dispõe de 

recursos que venham a atender às necessidades do grupo no desenvolvimento 

das atividades. 

Além da utilidade, observou-se, nesse contexto, que seria interessante o 

envolvimento de um número menor de ferramentas em paralelo, ou mesmo uma 

que suprisse a maioria das exigências para consecução das atividades em 

decorrência da atenção, carga de trabalho envolvido e tempo dispendido. 
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A questão que envolve a ausência de hábito e prática ao lidar com as tecnologias 

digitais requer, no início, ferramentas mais fáceis de usar, de fácil registro e acesso, 

de preferência dotadas de tutoriais para auxiliar os primeiros acessos e incursões 

dos usuários no ambiente online. 

Ferramentas intuitivas, com interfaces que permitam a apreensão da informação 

em tempo mais curto e com o menor esforço por parte do usuário são 

interessantes, assim como aquelas que possibilitam o acompanhamento 

facilitado do trabalho desenvolvido pelos demais colaboradores, participantes do 

grupo de trabalho. 

Ferramentas que propiciem a criação coletiva de conteúdos, por meio de textos, 

vídeos, áudios, imagens, entre outros, armazenamento e partilha facilitariam a 

colaboração entre os envolvidos na elaboração das atividades. Ademais, essas 

ferramentas devem favorecer a organização dos materiais vinculados à disciplina, 

com indicações de data de inserção no ambiente, no sentido de permitir a 

visualização do vínculo da informação disponibilizada no momento específico do 

cronograma da disciplina, possibilitando a leitura do material e compreensão da 

cronologia de desenvolvimento das atividades no decorrer do período de 

funcionamento da disciplina. 

No entanto, conforme o exposto por Wenger et al. (2005), a(s) ferramenta(as)s a 

utilizar depende(m), essencialmente, das necessidades dos envolvidos, do 

trabalho a desenvolver e, neste caso, das especificidades da disciplina a trabalhar. 

Tendo em conta os resultados advindos deste estudo de caso, considera-se não 

ser possível prever ou definir quais as ferramentas mais adequadas para utilização 

em torno do desenvolvimento de trabalhos colaborativos, principalmente se não 

se considerar esses aspectos influentes. Tais aspectos são condições que apenas 

os participantes, diante da reflexão conjunta e análise pormenorizada da situação 

de trabalho presente, poderão indicar as opções disponíveis, experimentar, 

descartar ou adotar aquelas mais adequadas às necessidades do grupo. 
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RESUMO: Este estudo é um recorte da pesquisa realizada para o trabalho de conclusão 

do curso de Artes Visuais Licenciatura (UFPel) com o título “Encontrando brechas na 

objetividade das novas tecnologias para despertar subjetividades na educação em Artes 

Visuais” (SANTOS, 2018). Aborda uma experiência educativa no ensino de Artes Visuais, 

realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Santo Antônio, na cidade de Pelotas 

RS, com a turma de vinte e um alunos do nono ano. Tem o objetivo de aprofundar 

conhecimentos sobre o uso das novas tecnologias da informação e comunicação no 

ensino das Artes Visuais e visualizar novas formas de proposição e criação artísticas, além 

das tradicionais, em atividades pedagógicas em Artes Visuais. A pesquisa é qualitativa, 

com levantamento bibliográfico, revisão de literatura sobre o tema e coleta de dados a 

partir de uma atividade pedagógica utilizando o smartphone. As proposições artísticas 

que utilizam dispositivos interativos requerem a participação do corpo inteiro, passando 

a existir um novo relacionamento entre obra e espectador. As consequências dessa nova 

interação será a ativação de uma outra forma de pensar, “o pensamento do corpo”. Dessa 

 
249 Bacharel em Artes Visuais, acadêmica do curso de Artes Visuais Licenciatura.  
250 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, docente do Programa de Pós-

Graduação em Educação e do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. 
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forma, acredita-se que proporcionar experiências interativas em artes, através de 

dispositivos tecnológicos, aproximam os estudantes da arte contemporânea e do 

cotidiano de uma sociedade cada vez mais tecnológica, produzindo sentido e 

conhecimento para formar e educar com a nova cultura digital.   

 

Palavras-chave: Artes Visuais; novas tecnologias; desenho; aplicativo; educação 

 

INTRODUÇÃO 

 

É fato que o convívio com diferentes construções visuais presentes na 

cultura contemporânea nos permite a ampliação de repertórios imagéticos. As 

múltiplas facetas da arte contemporânea ampliaram os limites, estendendo-se 

além da especificidade dos meios tradicionais da arte (pintura, escultura, gravura). 

Os artistas sempre estiveram conectados aos avanços tecnológicos, 

incorporando-os em suas criações artísticas, desde as mais simples as mais 

complexas. Quando pensamos em novas tecnologias devemos lembrar do 

processo de aperfeiçoamento das tecnologias ao longo do tempo.  
As tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. Na verdade, 

foi a engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu origem às 

mais diferenciadas tecnologias. O uso do raciocínio tem garantido ao 

homem um processo crescente de inovações. Os conhecimentos daí 

derivados, dão origem a diferentes equipamentos, instrumentos, 

recursos, produtos, processos, ferramentas, enfim, a tecnologias 

(KENSKI, 2007, p. 15). 

Na contemporaneidade não é diferente, os artistas sensíveis a esses 

avanços, estão encontrando brechas, espaços para transgredir, ultrapassar 

normas e limites estabelecidos para produção de subjetividades, utilizando-se 

de equipamentos que são essencialmente objetivos, pensados em sua origem 

para atender com objetividade as necessidades de seus usuários. Não somente 

como os usuários da câmera fotográfica de Flusser (1985) que tentam esgotar as 

possibilidades do programa e suas múltiplas combinações, mas também como 

transgressão do uso.  

Sendo assim, entendo que na educação em Artes Visuais podemos 

proporcionar experiências interativas que aproximem as crianças e os 

adolescentes da arte contemporânea, sensibilizando-os para as múltiplas facetas 
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das poéticas atuais. Sandra de Souza fala sobre o interesse dos artistas em 

interações com a tecnologia na era digital. 

Os artistas da era digital [...]. Estão interessados em utilizar o 

ciberespaço para experimentar qualidades sensíveis da arte em tempo 

real, em interfaces, sensores como meio de expressar suas poéticas. 

Neste espaço o traço mais instigante é o da interatividade, o diálogo 

mediado pela máquina. [...]. A ideia da arte também se modifica e 

enfatiza o processo, a transformação, a metamorfose, o fluxo, o vir-a-

ser. Nas interações com a tecnologia, o sistema biológico se conecta 

aos sistemas artificiais, hibridizando-se (SOUZA, 2011, p. 62). 

Para este estudo delimitou-se a seguinte metodologia: a partir dos 

“Desenhos de Luz” de Pablo Picasso251 (Fig. 1) como referência e da utilização do 

aplicativo Strava, utilizado em smartphones para registrar atividades físicas 

(ciclismo, corrida, trilha, entre outras), foi proposto aos estudantes que 

observassem o espaço e fizessem um desenho/projeto, pensando o espaço da 

quadra de esportes da escola como suporte para realização posterior do desenho 

virtual. 

 
251 O artista Pablo Picasso fez suas experiências com os “Desenhos de luz” na primeira metade do 

século XX, na década de 1940, que foram registrados por um amigo fotógrafo americano, Gjon 

Mili. Picasso utilizou para a realização de seus desenhos a técnica que o fotógrafo já havia utilizado 

em um ensaio no qual patinadores tiveram luzes colocadas em suas botas e foram fotografados 

com a utilização da técnica de longa exposição, combinada com um ou mais disparos de flash 

eletrônico. 
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Figura 1 Desenhos de Luz de Pablo Picasso. Fonte: <http://foto.espm.br/index.php/sem-categoria/gjon-

mili-e-os-desenhos-luminosos-de-picasso/>. 

 

A atividade de ensino ocorreu durante o estágio252 na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Santo Antônio, na cidade de Pelotas, RS, com vinte e um 

alunos de uma turma do nono ano, utilizando um aplicativo para Smartphone 

chamado Strava253.  

Tratando do tema “visualidades” a ação teve como objetivo apresentar 

outras possibilidades de expressão através do desenho, além das tradicionais 

formas gráficas e proporcionar uma vivência interativa a partir do dispositivo 

Smartphone. O tema da aula foi Arte e tecnologia, onde foi trabalhado o 

conteúdo desenho virtual. 

Durante a observação da turma 92 (nono ano), foi possível constatar um 

grande interesse da turma pelos smartphones, por atividades práticas e 

atividades ao ar livre. A escola possui uma grande área externa, próxima da sala 

de aula da turma 92. A atividade foi pensada levando em consideração esses 

 
252 Disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Educação das Artes Visuais I, ministrada 

pela professora Maristani Zamperetti, no Centro de Artes (UFPel) no ano de 2018.  
253 Desenvolvido e oferecido por Strava Inc., empresa com sede em São Francisco, Califórnia, EUA. 

O site oferece uma plataforma pública onde é possível criar um perfil, planejar e registrar 

atividades esportivas, além de verificar o desempenho e conhecer pessoas que têm os mesmos 

interesses (STRAVA, 2017).  
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fatores, visando a aproximação e o reconhecimento dos espaços da escola e de 

suas visualidades.  

 

DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO 

 

As tecnologias e as Artes Visuais sempre andaram juntas. Os artistas 

perceberam nos avanços tecnológicos condições para ampliar as possibilidades 

de criação. As criações artísticas, assim como outras áreas do conhecimento vêm 

sofrendo grandes influências tecnológicas ao longo do tempo. 

Os artistas contemporâneos estão cada vez mais incorporando o 

ciberespaço e os novos dispositivos tecnológicos em suas poéticas.  
O que faz o artista com as tecnologias não é mais do que deter o 

movimento centrífugo da comunicação substituindo-o pelo centrípeto: 

o ícone onde está o âmago da criação. Portanto as Novas Tecnologias 

da Comunicação, podem também sê-lo da criação.  Com isso as NTC 

possibilitam sua utilização como veículos produtores de sentido e 

sensibilidade [...]. Fazer surgir novas forças escondidas nas virtualidades 

das NTC, significa explorar o “campo dos possíveis”, e isso é extrair o 

sensível do inteligível, o icônico (virtual) do simbólico, o tecno-poético 

do tecno-lógico (PLAZA, 1999, p. 86 e 87).  

O artista brasileiro Mut Randolph utiliza as novas tecnologias em suas 

obras (Fig. 2) utilizando o conceito de imersão sensorial, trabalhando com arte 

virtual além de instalações em 3D. Randolph concretizou o sonho de mergulhar 

em seus próprios desenhos, desenvolvendo softwares e hardwares 

personalizados que controlam os desenhos luminosos. 

 
Figura 2: Deep Screen, Light and sound installation Colaboration: Coddart New York, Beijing, São Paulo, 

2010/11. Fonte: <http://www.mutirandolph.com/projects/4039458>. Acesso em: 07 nov. 2018. 

http://www.mutirandolph.com/projects/4039458
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Flusser (1985) nos fala de um usuário que desconhece o conteúdo do que 

ele chama de “caixa preta”, que apenas brinca com os possíveis resultados já 

programados pelo fabricante e programadores, sem um conhecimento do 

funcionamento do hardware e do software. 
A pretidão da caixa preta é seu desafio, porque, embora o fotógrafo se 

perca em sua barriga preta, consegue, curiosamente, dominá-la. O 

aparelho funciona, efetiva e curiosamente em função da intenção do 

fotógrafo. Isto porque o fotógrafo domina o input e o output da caixa: 

sabe com que alimentá-la e como fazer para que ela cuspa fotografias. 

Domina o aparelho, sem no entanto, saber o que se passa no interior 

da caixa. Pelo domínio do input e do output, o fotógrafo domina o 

aparelho, mas pela ignorância dos processos no interior da caixa, é por 

ele dominado (FLUSSER, 1985, p. 15). 

Esse não é o caso do artista brasileiro Mut Randolph e de grande parte dos 

artistas que estão atualmente interessados na utilização das TIC em seus 

processos de criação. Ao contrário, justamente por terem um conhecimento 

prévio sobre o funcionamento desses dispositivos (hardware e do software), é que 

acabam incorporando-os em suas poéticas.  

A câmera fotográfica mudou a relação com as imagens. Avanços 

tecnológicos foram sendo implementados, dando origem à novos aparelhos 

fotográficos que passaram de analógicos para digitais. Somado a isso a internet 

alterou ainda mais essa relação, devido a facilidade e rapidez de produção e 

circulação das imagens que causaram mudanças culturais. Os artistas, afetados 

pelas novas ferramentas tecnológicas e por essa nova relação com as imagens, 

procuram dialogar e incorporar a cultura digital em novas formas de criação. 

A atividade com desenho virtual foi um desdobramento da ação 

pedagógica que deu origem a um artigo com o título: Pedalando e desenhando 

com o aplicativo Strava (SANTOS; ZAMPERETTI, 2017). Instigada por uma 

proposta de atividade pedagógica na disciplina de Artes Visuais na Educação I, 

elaborei uma prática utilizando um smartphone e um aplicativo. Essa atividade 

foi realizada com um menino de nove anos. As duas atividades tiveram o artista 

Pablo Picasso e seus “Desenhos de luz” como referência. Assim como o artista, as 

atividades pedagógicas surgiram da observação de imagens formadas por 

dispositivos tecnológicos, que despertaram o interesse para a realização de 

experiências criativas em arte. 

Após a apresentação da proposta os estudantes foram divididos em 

grupos e conduzidos ao pátio da escola, onde está localizada a quadra de 
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esportes (Fig. 3) Os estudantes levaram lápis preto e cada grupo recebeu uma 

folha A4 onde depois de observarem o espaço, fizeram um desenho/projeto, 

pensando o espaço da quadra como suporte para realização posterior do 

desenho virtual. 

 
Figura 3: Quadra de esportes da EEEF Santo Antônio, 2018. Fonte: Autora 

Na segunda parte da atividade os grupos baseados nos desenhos/projetos 

(Fig. 4), escolheram um dos integrantes do grupo para a realização do desenho 

virtual. Os escolhidos por cada grupo fizeram o desenho virtual através de 

caminhada no espaço destinado. Para tanto um Smartphone com o aplicativo 

Strava foi colocado na roupa do estudante com o objetivo de captar e registrar 

os seus movimentos. 

 
Figura 4: Desenho/projeto (grupo 1; grupo 2; grupo 3) da atividade pedagógica desenho virtual, 2018. 

Fonte: Autora 

Os movimentos do “estudante lápis”, foram orientados pelos outros 

integrantes do grupo procurando fazer com que o traçado virtual ficasse o mais 

próximo possível do desenho/projeto inicial. 
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Os integrantes dos grupos se posicionaram dentro da quadra para marcar 

os lugares onde o “estudante lápis” deveria passar ou trocar de direção (Fig. 5), 

seguindo o desenho/projeto. 

A quadra de esportes tem um piso de concreto formado por grandes 

quadrados que foram utilizados como referência para marcar o trajeto do 

“estudante lápis”. 

 
Figura 5: Atividade pedagógica desenho virtual, 2018. Fonte: Autora 

Os grupos fizeram desenhos com alguns detalhes e no decorrer da 

atividade, puderam constatar que não eram captados pelo GPS, ao visualizarem 

o registro feito pelo aplicativo na tela do celular (Fig. 6). Momentaneamente 

ficaram um pouco decepcionados, mas depois de conversarmos sobre como o 

GPS254 capta os movimentos através do satélite, ligando pontos, entenderam da 

impossibilidade de um traçado perfeito em dimensões tão pequenas. 

 
254 GPS (Global Positioning System), é um sistema que utiliza satélites para localizar onde o 

receptor do sinal do satélite está naquele momento. O GPS funciona a partir de uma rede de 24 

satélites que ficam distribuídos em seis planos, próximos a órbita do planeta Terra. Estes satélites 

enviam sinais para o receptor (o aparelho de GPS), e então, a partir disso, o aparelho de GPS 

interpreta esses sinais dizendo onde exatamente você está naquele momento. Fonte: 

<https://www.oficinadanet.com.br/post/12406-como-funciona-o-gps>. Acesso em: 11 nov. 2018. 

https://www.oficinadanet.com.br/post/12406-como-funciona-o-gps
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Figura 6: Atividade pedagógica desenho virtual, 2018. Fonte: Autora 

Os novos dispositivos tecnológicos estão cada vez mais sendo 

aperfeiçoados na tentativa de imitar e superar os seres humanos, porém ainda 

falta muito para que isso seja uma realidade. Por esse motivo, nas interações em 

arte ao utilizarmos esses novos meios, é preciso perceber as limitações e as novas 

relações que se estabelecem. 
Cada vez mais as máquinas estão tendo capacidades humanas além do 

humano. Mas os cientistas não se intimidam em afirmar que, mesmo 

nas pesquisas mais avançadas [...], ainda falta à máquina a capacidade 

de perceber e controlar o mundo em sua complexidade [...]. Temos de 

aceitar que “as máquinas têm ainda muito que aprender” (DOMINGUES, 

1997, p. 28).  

 

 Na atividade pedagógica “desenho virtual” os estudantes participaram de 

uma criação coletiva, onde “é o corpo do espectador e não somente seu olhar 

que se inscreve na obra [...]. Na participação ativa o espectador se vê induzido à 

manipulação e exploração do objeto artístico ou de seu espaço” (PLAZA, 2003, p. 

5).  

Durante a atividade os estudantes dialogaram com o software do 

aplicativo e com o espaço da quadra de esportes, fazendo uma conexão através 

do dispositivo smartphone. Conforme Domingues (1997 p. 26) “O corpo humano 

pelo diálogo com softwares se conecta com cérebros eletrônicos que nos levam 

a processos cognitivos e mentais em parceria com os sistemas”. 

O grupo 1 fez o desenho/projeto de um coração, obtendo um desenho 

virtual bem próximo do desenho feito anteriormente no papel (Fig. 7). Pode-se 
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observar o ponto verde que indica o ponto de partida da caminhada do 

“estudante lápis”, orientado pelos demais integrantes do grupo, sua trajetória 

com retas quebradas onde aconteceram as trocas de direção e o ponto de 

chegada, que não coincidiu com o local de partida. 

 
Figura 7: Desenho/projeto e desenho virtual - coração, 2018. Fonte: Autora 

O grupo 2 desenhou o contorno de uma árvore, com seu tronco e copa, 

que assim como o grupo anterior, resultou em um desenho virtual com traços 

que podem ser identificados como o contorno de uma árvore (Fig. 8). Pode-se 

perceber o ponto de partida, iniciando a linha do tronco da árvore e a abertura 

no movimento para formar a copa com linhas quebradas até a próxima linha do 

tronco indo até o ponto de chegada. 

 
Figura 8: Desenho/projeto e desenho virtual - árvore, 2018. Fonte: Autora 

O desenho/projeto do grupo 3 foi um pouco mais detalhado do que os 

desenhos dos outros grupos (Fig. 9). O grupo desenhou uma flor, saindo um 
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pouco da proposta que era a de que os desenhos deveriam ser apenas contornos. 

Por essa razão ficou mais difícil a realização do desenho virtual. Mesmo assim 

percebe-se o caule e a folha que ficou um pouco deslocada, ou talvez, o que 

parece uma folha, seria o detalhe do lado esquerdo da flor? 

 
Figura 9: Desenho/projeto e desenho virtual - flor, 2018. Fonte: Autora 

Ao final da atividade, pensei em um desenho que contasse com a 

participação de todos. Então fiz um desenho/projeto onde os pontos marcam a 

posição de cada aluno na quadra (Fig. 10). O smartphone foi colocado na roupa 

do aluno posicionado no ponto de partida que caminhou até o aluno do próximo 

ponto, entregando o smartphone e assim por diante até o último aluno, que 

caminhou até o ponto inicial. 

Os alunos não ficaram exatamente nos locais marcados e por esse motivo 

o traçado do desenho virtual ficou um pouco diferente.  

 
Figura 10: Desenho/projeto e desenho virtual, 2018. Fonte: Autora 
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Para a realização desse último desenho virtual foi preciso posicionar os 

dezessete estudantes na quadra. A imagem abaixo (Fig. 11) mostra o momento 

em que estávamos decidindo o local onde cada um ficaria na quadra. Nesse 

momento, enquanto uns se posicionavam os que já estavam em suas posições 

acabavam se deslocando e não retornando ao local marcado. O pensamento não 

era de seguir regras rígidas, mas sim de proporcionar uma interação entre os 

estudantes e a atividade. Dessa maneira a nova configuração que surgiu 

espontaneamente foi incorporada, pois, o foco não era na imagem virtual 

resultante e sim no processo. 

 
Figura 11: Atividade com desenho virtual, 2018. Fonte: Autora 

As “brechas” para a criação a partir do dispositivo smartphone, surgem 

com a transgressão da função objetiva do aplicativo Strava, sem compromisso em 

seguir regras rígidas durante o processo, onde os imprevistos acabam sendo 

incorporados. Segundo Plaza, nesse tipo de criação os “artistas tecnológicos”  
estão mais interessados nos processos de criação artística e de 

exploração estética do que na produção de obras acabadas. Eles se 

interessam pela realização de obras inovadoras e “abertas”, onde a 

percepção, as dimensões temporais e espaciais representam um papel 

decisivo na maioria das produções da arte com tecnologia (2003, p. 7). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade pedagógica com desenho virtual realizada com os alunos da 

turma do nono ano da EEEF Santo Antônio, demonstrou que através de atividades 

associadas a brincadeiras interativas com dispositivos tecnológicos, como o 
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smartphone, é possível proporcionar vivencias prazerosas em arte que estimulam 

a criatividade e despertam subjetividades. 

A utilização das novas tecnologias da informação e comunicação 

contribuem para uma ampliação da visão sobre arte, apresentando novas 

possibilidades de criação artística, de relação com a arte e com o espaço. 

Nessa atividade pedagógica com o desenho virtual, os grupos com seus 

“estudantes lápis”, desenharam no espaço virtual com o caminhar e um aplicativo 

para smartphone, assim como Picasso que desenhou com uma lanterna no ar. 

Ambos traçaram linhas contínuas em suportes não tradicionais, através de 

movimento. 

Os estudantes conheceram um pouco sobre o artista Pablo Picasso e suas 

experiências com “Desenhos de Luz” na primeira metade do século XX e, entraram 

em contato com as múltiplas possibilidades da arte contemporânea, participando 

ativamente da construção de uma imagem virtual que, assim como os desenhos 

de Picasso, só puderam ser vistos posteriormente através de registro. 

A experiência docente com os alunos da turma do nono ano da EEEF Santo 

Antônio mostrou que a utilização das TIC na educação em Artes Visuais, 

proporcionam interatividade, não somente com os software e hardware 

utilizados, mas também entre os estudantes e o espaço escolar.  

A partir dessa atividade abre-se um leque de possibilidades, não apenas 

com os smartphones, mas utilizando outras tecnologias disponíveis para 

apresentar novas possibilidades de criação artística, aproximando os estudantes 

da arte contemporânea. 
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Resumo: O presente artigo trata da relação entre os gêneros textuais e as 

tecnologias digitais como mediadores do processo de leitura e escrita com 

crianças do 4º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública estadual no 

município de Parintins-Amazonas. A experiência proporcionou construção das 

capacidades e habilidades linguísticas: falar, escutar, ler e escrever de forma 

significativa. Para tanto, foram utilizados diferentes portadores textuais, entre eles 

livros, revistas, encartes e mídias sociais: blogs, vlogs, youtube, facebook etc, que 

suscitaram nos alunos motivação e criatividade levando-os a construção de 

conhecimentos ao interagirem, manifestarem sentimentos, experiências, ideias e 

opiniões, definindo preferências e construindo critérios próprios para selecionar 

o que iriam ler ou realizar a partir dos textos. O trabalho desenvolvido dentro de 

uma perspectiva interdisciplinar resultou na criação do site “Espiando Parintins” 

como fruto do trabalho coletivo movido pelo interesse dos alunos e professores 
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em expandir a atividade realizada. A experiência suscitou ainda, novas 

possibilidades pedagógicas, tornando o site recurso utilizado em sala de aula 

com textos, jogos, exibição de vídeos produzidos pelos alunos, exposição de 

trabalhos e projetos. O site também passou a constituir-se em um ambiente 

colaborativo, prestando serviço social a comunidade com divulgação das 

demandas de serviços realizados pelos pais através do espaço “Rede Comunitária 

Empreendedora”. Diante dos resultados, tem-se o objetivo de ampliar as 

ferramentas e uso interativo do site na escola com o propósito de impulsionar o 

trabalho com diferentes portadores textuais no processo de leitura e escrita de 

todas as turmas, bem como incentivar novas práticas pedagógicas com a 

utilização de mediadores tecnológicos. Práticas essas, abertas ao novo e 

comprometidas com a formação cidadã já realizada na escola, que tem nos 

valores construídos na colaboração, na troca, no respeito ao outro, na 

responsabilidade socioambiental e na emancipação crítica intelectual dos sujeitos 

envolvidos seu fim enquanto educação. 

   

Palavras-chave:  Gêneros textuais. Mediadores tecnológicos. Processo de leitura 

e escrita. 

 

 

Introdução 

 

A leitura do mundo e o mundo da leitura continuam sendo um dos grandes 

desafios deste Século XXI. Entender o que está acontecendo no mundo através 

dos diferentes gêneros textuais argumentativo, discursivo, descritivo, narrativo, 

pressupõe uma relação entre leitor e o material selecionado para sua leitura, seja 

no meio impresso ou midiático. 

Ler tem sido uma prática necessária para se entender e ao mesmo tempo 

ser entendido. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe que todos 

componentes curriculares do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais 

proporcionem experiências que contribuam ao letramento e a participação 

significativa e crítica nas diferentes práticas da cultura letrada, favorecendo uma 

inter-relação de conhecimentos de mundo ao aluno.  Tornar essa experiência 

significativa depende muito da seleção metodológica a ser escolhida pelo 

professor. 
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 A experiência surgiu quando um diagnóstico inicial revelou que dos vinte 

e quatro alunos matriculados, oito ainda não tinham concluído o processo de 

alfabetização. No início do ano letivo, observamos uma dificuldade no processo 

de leitura oral e escrita, além de desinteresse na leitura do livro didático 

“reutilizável”, oferecido as crianças do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I. 

 No intuito de conferir as crianças competência do ler e escrever e, 

concomitantemente, trabalhar os conteúdos curriculares anuais de forma a 

avançarem satisfatoriamente em seu processo de aprendizagem, utilizamos os 

gêneros textuais por meio de tecnologias digitais como mediadores do trabalho 

pedagógico. Dolz e Schneuwly (1998) propostas de ensino/aprendizagem que 

são organizadas a partir de gêneros textuais permitem aos professores um 

trabalho que fornece orientações para intervenções didáticas e constitui-se para 

o aluno em [...] uma forma de se confrontar com situações sociais efetivas de 

produção e leitura de textos e, por outro, uma maneira de dominá-los 

progressivamente ".  

O uso de mediadores tecnológicas como site, link, blog, vlog, presentes no 

cotidiano, possibilitam cada vez mais interação entre pessoas, bem como 

integração entre os conteúdos de diversos contextos curriculares. De acordo com 

Moran (2013) as tecnologias digitais desafiam as instituições a saírem do ensino 

tradicional para uma aprendizagem mais participativa e integrada. Desse modo, 

em nosso percurso, pensar no processo de ensino e aprendizagem utilizando 

recursos midiáticos surgiu a partir do entendimento dos pressupostos do campo 

da “Educomunicação” compreendido, como um conjunto de ações que permitem 

que educadores e estudantes desenvolvam um novo gerenciamento, aberto e 

rico, dos processos comunicativos dentro do espaço educacional e de seu 

relacionamento com a sociedade” (CARLSSON; FEILITZEN, 2002, p. 264). A 

perspectiva ajudou a aproximar cada vez mais o que os alunos tinham e utilizavam 

no cotidiano e que sempre surgiam em suas conversas em sala de aula e o 

planejamento das atividades. 

A experiência realizada teve duração de aproximadamente  um semestre, 

resultando em uma exposição a comunidade escolar com a apresentação do site 

“Espiando Parintins”,  painéis com diversos tipos de texto, produção de autoria de 

poemas, vídeos,  blog educativo e outras ações interdisciplinares com os gêneros 

textuais, promovendo para os alunos um conhecimento significativo e para as 

famílias e responsáveis uma oportunidade de divulgação de seus trabalhos 
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artesanais, comerciais e de notícias de cunho social,  possibilitando a parceria 

Escola x Família. 

 Entendendo que a construção de conhecimento se dá em um processo de 

mediação e interação em que o objeto do conhecimento constitui-se por tudo 

que o envolve, o processo educativo vivenciado não se limitou aos aspectos da 

alfabetização e do letramento a partir dos gêneros textuais, mas a construção de 

valores e de ações que envolveram o usufruto de um bem comum construído 

coletivamente o site “Espiando Parintins” comungando com a formação cidadã 

que a escola busca desenvolver. 

 

Mediação Tecnológica no Processo de Ensino e Aprendizagem 

As transformações vivenciadas pela sociedade ao que tange a produção e 

difusão do conhecimento através da distribuição cada vez mais partilhada entre 

homens e dispositivos técnicos vem potencializando e modificando as formas de 

conhecer, trabalhar, criar, aprender e pensar. Como afirma Levy (1993 p. 162) [...] 

os processos intelectuais não envolvem apenas a mente, colocam em jogo coisas 

e objetos técnicos complexos [...]”. Vivemos assim, segundo o autor um tempo 

em que as novas tecnologias, bem como um dia, a oralidade e a escrita realizam 

um reordenamento mental.  

Ao entendermos estes meios, presentes hoje em todos os âmbitos da vida 

social, como sendo capazes de potencializar os processos de aprendizagem, 

somos levados a compreensão da importância imputada àqueles que pensam e 

efetivam a educação, pois a utilização das novas tecnologias no processo 

educativo perpassa pela concepção de educação, bem como de tecnologia, para 

que estas sejam concebidas como mediadoras e potencializadoras de 

aprendizagens, pois, inevitavelmente [..] um novo tempo, um novo espaço e 

outras maneiras de pensar e fazer educação são exigidos na sociedade [...] 

(KENSKI, 2012). 

É nesse sentido que, os diversos meios tecnológicos de comunicação e 

informação estão cada vez mais presentes nos planejamentos pedagógicos dos 

professores e professoras.  Planejar os conteúdos curriculares incluindo a 

utilização das tecnologias digitais como aliadas ao processo de aprendizagem 

oportuniza um repertório de conhecimentos conceituais (aprendizado do 

manuseio do recurso tecnológico e conteúdo pedagógico proposto no 

planejamento); procedimentais (habilidades no uso desses recursos e das 

atividades propostas) e atitudinais (envolvimento nas atividades propostas e nos 
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objetos de uso coletivo; critérios na seleção das informações a serem 

selecionadas e socializadas).  

 No caso da experiência vivenciada, levando em conta o diagnóstico inicial, 

a faixa etária das crianças envolvidas, o planejamento pedagógico e o interesse 

dos professores em oferecer um aprendizado que evoluísse o processo de 

alfabetização a partir dos portadores textuais; o uso das tecnologias digitais 

constituiu-se como diferencial, permitindo aos envolvidos se integrarem e 

avançarem na leitura e na escrita. Oroczo Gómez nos lembram que [...] não adianta 

a tecnologia reforçar o processo educativo tradicional. É preciso, antes de mais 

nada, repensar a educação. Repensar a educação é repensá-la a partir dos 

próprios educandos e, a partir daí, pensar um novo desenho do processo 

educativo. (1997, p. 79). 

O uso de mediadores tecnológicos nos processos de ensino e aprendizagem 

desafiam os professores a buscar novas metodologias, pois não é possível que 

enquanto a sociedade passa por mudanças profundas, a educação formal 

continue se organizando de modo previsível, não sendo atraente às crianças. 

Como despertar o interesse, a criatividade e a autonomia se a sala de aula se 

coloca distante do que o aluno vive lá fora?  

A adequada utilização de mediadores tecnológicos na sala de aula 

oportuniza protagonismo às crianças, quando se trata de leitura e escrita esse 

campo se abre ainda mais. Nessa linha de pensamento a “Educomunicação” em 

Carlsson e Feiltzen (2002) vê na relação entre comunicação e educação uma 

forma de interação entre os agentes do processo educativo, além de aprimorar o 

discurso do estudante com enriquecimento do vocabulário e melhor 

desempenho em atividades orais que requeiram exposição e diálogos. A internet 

permitindo o desenvolvimento de novas formas de comunicação, abre inúmeros 

horizontes de possibilidades. Segundo Moran (2008, p 06)  
Escrevemos de forma mais aberta, hipertextual, conectada, 

multilinguística, aproximando texto e imagem. Agora começamos a 

incorporar sons e imagens em movimento. A possibilidade de divulgar 

páginas grupais na internet gera uma grande motivação, sensibilidade, 

responsabilidade para professores e alunos. Todos se esforçam por 

escrever bem, por comunicar melhor as suas ideias, para serem bem 

aceitos, para “não fazer feio”.  

 

O autor lembra que cada professor pode encontrar sua forma de integrar 

em seu trabalho as novas tecnologias. Para isso, é imprescindível que, primeiro 

ele conheça o potencial desses meios e compreenda sua relação com a 
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aprendizagem para que supere visões destorcidas dos usos das mesmas. 

Tecnologias não podem ser encaradas no campo educacional como ameaças, tão 

pouco como redentoras, mas aliadas do processo. 

 

Mediadores Tecnológicos no Processo de Leitura e Escrita em uma Escola 

Pública Estadual no Município de Parintins-AM 

 

         A Escola Estadual Ministro Waldemar Pedrosa está localizada no Bairro São 

Benedito em Parintins no Amazonas e atende atualmente a faixa de quinhentos 

alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. No ano de 2018 a escola 

reorganizou a distribuição dos professores por turmas que passaram assim a 

atuar em uma única turma com diferentes disciplinas. A escola tem boas 

condições físicas estruturais, é toda climatizada, tem uma “Ludoteca” com um 

bom acervo literário. Um ponto importante a ser destacado que vem 

contribuindo para o desenvolvimento de bons trabalhos na escola é sua equipe, 

pois a união, ajuda recíproca, desejo de crescer, de promover o bem de todos e a 

qualidade da aprendizagem das crianças tem feito muita diferença. 

 A escola desenvolve Projetos de Aprendizagem, e esses tem criado 

oportunidades únicas de atendimento às necessidades pedagógicas da escola. A 

turma de 4º ano trabalhada, era composta por vinte e cinco alunos advindos de 

famílias de baixa renda. A turma era composta também por uma criança especial 

diagnosticada com autismo. A maior dificuldade de aprendizagem foi revelada 

no primeiro mês de aula a partir de um diagnóstico inicial. Dos vinte e cinco 

alunos matriculados, três estavam no nível silábico da alfabetização e cinco no 

nível silábico alfabético e apresentavam grandes dificuldades ortográficas, bem 

como não produziam textos, apenas frases escritas sem pontuação e sem 

segmentação. No tocante à leitura, tinham dificuldades de encontrar informações 

explícitas em um texto. Em matemática, realizavam operações somente de adição 

e subtração simples, sem reservas. 

 A realização de avaliações diagnósticas faz parte da rotina pedagógica da 

Escola. A primeira delas é realizada no máximo na segunda semana de aula e são 

enviadas a Coordenadoria de Educação do Estado do Amazonas. Para os 4º anos, 

o diagnóstico é composto por atividades de leitura e escrita em Língua 

Portuguesa, escrita com apoio de figuras, sendo as mesmas organizadas da 

menor para a maior dificuldade a fim de viabilizar uma análise de nível de 

alfabetização, ortografia, gramática, interpretação de texto e leitura. Em 
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Matemática, as atividades permitiram uma análise sobre conhecimento numérico, 

domínio de operações fundamentais com e sem reserva, além da capacidade de 

compreensão e de resolução de situações problemas.  

Com os devidos resultados em mãos, a prioridade era alfabetizar com 

brevidade os alunos que ainda não haviam concluído o processo de alfabetização 

e atender os demais, para que todos progredissem de forma satisfatória e com 

qualidade, visando o respeito mútuo, a parceria e a integração de todos. Nesse 

sentido, entendemos a avaliação diagnóstica como algo imprescindível para 

replanejamento e tomada de decisões a partir da realidade da turma. Luckesi, 

(2005, p. 81) nos lembra que a avaliação diagnóstica deve ser “[...] assumida como 

um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o 

aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar 

no seu processo de aprendizagem”. Sem dúvida, no caso aqui vivenciado, o 

diagnóstico constituiu-se em um elemento fundamental para o replanejamento 

das práticas, bem como suscitou inquietações que levaram a importantes ações 

e resultados. 

 Ao darmos início as atividades com o uso de Livro Didático, uma primeira 

surpresa, entregue às crianças enquanto na condição de reutilizáveis, muitas 

acabavam não o trazendo porque não poderiam usá-lo para escrever.  Por ser 

utilizado por 3 anos consecutivos e apresentarem desgaste, era inevitável um 

certo descaso e afastamento das crianças quanto ao uso desse livro. Todas as 

consignas (orientações para realização das questões a serem respondidas) 

deveriam ser copiadas pelas crianças ou então, lidas e respondidas no caderno 

pautado. Mas, como poderiam responder se ainda não tinham atingido o nível 

de alfabetização para ler, acompanhar e entender as consignas, transcrevê-las e 

depois respondê-las?  

  Com o resultado do diagnóstico e a semana de adaptação, começamos a 

conhecer melhor as crianças e o planejamento foi sendo adaptado as 

necessidades específicas do aprendizado. Foram três atividades envolvendo o 

mesmo tema. Uma para cada nível do Processo de Alfabetização para que todos 

ficassem envolvidos e interagissem em suas hipóteses de leitura e escrita. 

 O primeiro gênero textual trabalhado foi o “Conto”. As crianças eram 

orientadas a identificar o Tema (escolha do tema e sua relação com a história) 

personagens, as características de cada um (protagonistas e antagonistas); o 

cenário (onde se passava a história), o tempo (quando), o conflito (o problema e 

como se resolve o conflito) e desfecho (como termina a história). O segundo 

gênero textual foi o “Poema”. As crianças participaram de uma roda de conversa 
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sobre o que elas sabiam sobre poemas; indagamos se: poema é diferente de 

poesia? Qual a diferença? Foram apresentados aos alunos vários poemas com o 

intuito que percebessem suas características; Identificação da função social do 

poema (elementos que o compõe), diferença entre prosa e verso, etc. 

 Para o estudo dos “Gêneros Digitais” (facebook, watt app, chat, blog, e-

mail, vlog), solicitamos que os alunos listassem os seus preferidos, com os quais 

construímos um painel que trazia uma definição deste tipo de texto, de suas 

partes e principalmente uma explicação de sua utilidade no cotidiano. Destes 

gêneros, o facebook e watt app foram os mais citados e os mais divertidos de se 

trabalhar, pois algumas crianças tinham facebook e seus familiares possuem 

aparelhos telefônicos com acesso a internet. 

 O professor aqui, assumiu uma nova postura, a de facilitador, incentivador 

ou motivador da aprendizagem. Segundo Masetto (2006) este “[...] se apresenta 

com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem”. Os 

alunos fizeram acesso aos textos digitais usando o notebook pessoal da 

professora e da própria gestora, infelizmente, pois a escola ainda não dispõe de 

um laboratório de informática. 

 Somando-se a isso, algo que foi suscitado em sala pelas crianças foram 

suas socializações quanto a uma novela infantil que assistiam, em que a 

personagem era uma blogueira mirim. Comentavam sobre as informações 

transmitidas diariamente ao término da novela (jeito de falar, contar as novidades 

do dia, comentar sobre o comportamento de algum personagem durante os 

capítulos e até sugestões às crianças sobre temas transversais – bullyng- 

pequenos furtos entre outros). Tornou-se momento oportuno para observarem 

o estilo desse gênero e a relação da mensagem entre os demais gêneros citados 

e estudados. Todas essas situações criaram grande curiosidade e interesse, 

principalmente no capítulo do livro didático que tratava, especialmente, sobre o 

gênero textual digital. Entre as ferramentas apresentadas no texto, muitas são 

destacadas por Masetto (2006) como possíveis de utilização pedagógica em sala 

de aula como: uso da internet e com isso, teleconferências, chat ou bate-papo, 

listas de discussão, correio eletrônico, blog, vlog, aplicativos pedagógicos, 

facebook, watt app, instagram, Power Point etc. O autor enfatiza que o uso dessas 

tecnologias precisa de um complemento no contexto escolar, a partir da 

perspectiva pedagógica adotada, sendo vistos como meios capazes de 

potencializar e diversificar o processo de ensino e  aprendizagem. 
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            No livro didático, a atividade que orientava a construção de um blog 

coletivo para postagem, deixou as crianças eufóricas, já que trazia um passo a 

passo que todos se interessaram. Nesse momento, foi introduzido mais um 

gênero textual, o Instrucional. E, a curiosidade só aumentou. A abordagem do 

gênero no livro, trazia uma criança que tinha visitado o blog Diário de um Banana, 

As Histórias em Quadrinhos do Maurício de Sousa e visitado um site de um 

cachorrinho que foi adotado e que se chamava Estopinha, além de algumas 

reportagens sobre as Feiras de leitura, blogs e sites que mostravam sobre os livros 

lidos pelas pessoas e seus comentários.  Foi solicitado as crianças que 

pesquisassem com seus responsáveis sobre as preferências de leituras; os textos 

preferidos; a quantidade de livros lidos; se já tinham lido algum texto contido nos 

livros deles em outro livro. Percebemos que a turma era outra, o interesse os 

movia.  

Foi então proposto a turma pesquisa e leitura dos textos digitais, divididos 

em grupos para que pudessem fazer a leitura. Os textos foram apresentados em 

Power Point com a orientação que fizessem registro no caderno sobre: o que o 

título pode me informar sobre o texto? O que a imagem sugere de informação? 

O que eu já sei desse texto? Quais as características do texto lido? Se conheciam 

alguma história ou um fato parecido com o que haviam lido? Em que situação de 

escrita o texto serve de modelo? Em seguida houve troca das informações em 

cartazes, exposição das ideias pelo grupo como socialização do estudado e como 

auto avaliação do trabalho a partir das impressões que eles iam tendo ao término 

de cada estudo e o que estavam aprendendo. 

 Em um determinado momento do desenvolvimento das atividades, 

solicitamos a visualização de um site que falasse do seu Município. Foi realizado 

com eles então a busca na internet, mas não foi encontrado nada em específico. 

Isso causou inquietação, pois queriam ver algo. Nesse momento, foi sugerido que 

fosse produzido a partir das instruções do livro de apoio, um site de forma 

coletivamente. As ideias proliferaram e todos queriam participar (desenho da 

logomarca, cor do site, ícones ou botões de acesso) e foi então que o site 

começou a ganhar forma. 

 Assim, as aulas consistiam em uma sequência didática (levantamento do 

conhecimento prévio, descoberta do gênero, leitura de textos, relação do texto 

com a vida cotidiana ou fatos que eles conhecessem, que tenham lido). Debates 

na sala, apresentação das ideias sínteses, exploração dos gêneros em cartazes, 

músicas, vídeo, blogs, sites educativos, etc. Encerraram a atividade com produção 
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textual, produção de vídeos informativos no site. Em paralelo as atividades de 

sala de aula, as crianças participaram de atividades extraclasses já previstas no 

calendário anual da Secretaria do Estado de Educação. No planejamento inicial 

essas atividades foram inseridas em consonância com os conteúdos trabalhados 

(dia do combate contra a violência doméstica, dia do livro, dia da alfabetização; 

dia D contra a Dengue; dia de Sensibilização contra a exploração e a violência 

infantil; Participação do dia S na Escola. etc.). Não foi criado nenhuma aula 

diferente para trabalhar as temáticas, pois as crianças perceberam em alguns 

textos (sustentabilidade, dengue, violência infantil) uma relação com que se vive 

na sociedade. Esses temas transversais retroalimentaram os conteúdos propostos 

no currículo e eles realizaram atividades diversificadas envolvendo toda a 

comunidade escolar (Exposição de Maquetes; teatro; Coral; Concursos de 

Desenho; Participação em Concursos envolvendo a leitura e escrita; Exposição de 

Painéis etc.). E tudo agora estava exposto no site. Cada atividade, cada ação 

realizada, criação deles, para eles e agora para todos. 

Figura 1- Página de Atividades site “Espiando Parintins” 

 
Fonte: www.htpp://eeswpedrosa.wixsite.com 

 

Concomitante a cada parte proposta no planejamento inicial, foi trabalhada 

a temática cidadania, de forma que os conteúdos temáticos eram explorados nas 

aulas como manifestação do próprio cotidiano social dos alunos, da escola e do 

município. O site Espiando Parintins (www.htpp://eeswpedrosa.wixsite.com) se 

transformou num produto final de aprendizagem dos alunos no primeiro 

momento.  As atividades realizadas a partir da leitura dos textos eram 

fotografadas, legendadas e produzidas, à escrita do acontecimento e da 

http://www.htpp/eeswpedrosa.wixsite.com
http://www.htpp/eeswpedrosa.wixsite.com
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aprendizagem lida de forma compartilhada, avaliada pela turma como um diário 

vivo do que se realizava para posteriormente ser postada no site, transformando-

o em um novo material de leitura online. O site passou a ser utilizado em sala de 

aula, projetado no quadro e explorado pela turma. Compõe seu design ícones 

para leitura, onde a criança é conduzida a um link de textos. 

 

Figura 2- Link Espiando a leitura-  site “Espiando Parintins” 

 
Fonte: www.htpp://eeswpedrosa.wixsite.com 

 

Outro recurso trabalhado em sala, disponibilizado no site foi um link de 

jogos e brincadeiras educativos para realização de atividades envolvendo as 

diferentes áreas do conhecimento, sendo projetados e trabalhados coletivamente 

na sala. Caça-palavras, jogo da memória, com operações e problemas 

matemáticos, cartografia, textos em áudio eram algumas das opções que os 

professores podiam explorar com as turmas. Schlemmer e. Lopes (2016), 

destacam que “O fenômeno gamificação é emergente e deriva diretamente da 

popularização e popularidade dos games e de suas capacidades intrínsecas de 

instigar a ação, resolver problemas e potencializar aprendizagens nas diversas 

áreas do conhecimento”. ( p. 187) 

 

Figura 2- Link Jogos -  site “Espiando Parintins” 

http://www.htpp/eeswpedrosa.wixsite.com
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Fonte: www.htpp://eeswpedrosa.wixsite.com                    Fonte: 

http://www.escolagames.com.br/jogos/ 

 

No começo foi um pouco difícil pelo fato de os alunos não dominarem a 

leitura e em alguns momentos ser necessário um acompanhamento individual, 

mas o objetivo era exatamente a superação dessa questão e aos poucos os 

resultados foram surgindo e a ludicidade presente nesses mediadores faziam 

grande diferença. Para muitos alunos, o acesso à internet e aos smarthfones era 

uma situação nova, curiosa e divertida. Então os computadores pessoais da 

professora e gestora foram de grande ajuda, porque projetavam o site para todos 

verem e juntos realizávamos as atividades passo a passo. 

No processo, as crianças escolheram a imagem para a logomarca, o nome 

do site e as fotos de divulgação à comunidade escolar. Apresentaram o site 

Espiando Parintins, expuseram banners, fotos, recitaram poesias, explicaram para 

os pais e comunidade cada gênero textual, sua utilidade e importância na vida 

diária através do próprio site e ainda foi lançaram um ícone “Rede Comunidade 

Empreendedora” a todos os cidadãos da comunidade ali presentes como espaço 

para divulgação de empreendimento, serviços, atividades laborais, de forma 

gratuita. Com um cunho social, o espaço aproximou ainda mais a escola da 

comunidade, contribuindo para o fortalecimento mútuo de serviços entre os 

comunitários.  

O coletivo prevaleceu, dentro e fora das salas de aula, entre escola e 

comunidade, entre os pais, entre instituições parceiras. A escola tinha agora um 

espaço, mas um espaço de todos, com um pouquinho de cada um. Quem pouco 

falava na sala, agora gravavam vídeos, outros editavam, escreviam, estavam ativos 

em todas as atividades. 

 

http://www.htpp/eeswpedrosa.wixsite.com
http://www.escolagames.com.br/jogos/
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Figura 3- Link Rede Comunidade Empreendedora -  site “Espiando Parintins” 

 

 
 

Fonte: www.htpp://eeswpedrosa.wixsite.com    

 

 Foi gratificante vermos crianças apresentando o resultado construído, 

vivido de um projeto pensado para atender a uma questão específica (melhoria 

da leitura e da escrita) que ganhou dimensão coletiva e social. Podemos dizer 

como Alves que: 
Repentinamente percebi que a primeira tarefa do professor é, à 

semelhança dos pregos, entortar a sua “disciplina” (...) e transformá-la 

num brinquedo que desafie a inteligência do aluno. Pois não é isso que 

são a matemática, a física, a química, a biologia, a história, o português? 

Brinquedos, desafios à inteligência. (ALVES, 2006, p.41) 

 

 Repensar o processo de alfabetização dos alunos na ótica de capacitá-los 

ultrapassa só uma análise de olhar o currículo a ser ensinado durante o ano 

escolar, mas retroalimentar todo um planejamento curricular onde o protagonista 

do aprendizado é o aluno e sua interação com o conhecimento de forma 

integrada, mediada pelo professor ou professora com o uso de mediadores 

tecnológicos trouxe resultados qualitativos para a aprendizagem das crianças. 

Com a experiência percebemos que o viés pedagógico do ensino está na 

valorização dos diferentes saberes construídos e partilhados pelos alunos e 

compartilhados entre os seus familiares de forma significativa como avanços no 

processo de leitura e escrita deles.   

  

Considerações Finais 

http://www.htpp/eeswpedrosa.wixsite.com


 
 

 
1381 

 Pensar na ação avaliativa é retomar cada passo objetivado para o 

desenvolvimento do que foi proposto inicialmente.  Cada passo foi pensado a 

partir da coleta de informações adquiridas através da sondagem diagnóstica na 

primeira semana de aula. Buscamos assim, ao longo do processo respeitar as 

diferenças individuais e o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Foi utilizado 

registro para acompanhamento das crianças nos percursos e percalços 

acontecidos durante as sequências didáticas. Observando que as crianças, no 

início do ano já vinham com certo receio sobre o livro didático devido textos 

extensos, devendo serem copiados em alguns casos no caderno devido o livro 

ser reutilizável, objetivamos desenvolver de forma diversificada a leitura e a 

escrita usando os gêneros textuais de forma interdisciplinar atendendo aos 

conteúdos curriculares. A meta, era que as crianças compreendessem a utilidade 

dos gêneros em seu dia a dia. O uso dos diferentes materiais de leitura impresso 

e midiático contribuiu significativamente para a qualidade das sequências 

didáticas desenvolvidas e para a motivação das crianças. 

 A aplicação da metodologia favoreceu ao grupo compartilhamento de 

experiências e até integração de outras turmas em algumas ações como escuta 

de poemas, jogos lúdicos virtuais entre outros. Na disciplina Língua Portuguesa, 

conseguimos o envolvimento das crianças pela leitura de alguns textos do livro 

didático e dos paradidáticos. As crianças que estavam oscilando no nível silábico 

alfabético e alfabético conseguiram avançar através do envolvimento em todas 

as atividades. O projeto valorizou a retirada de livros para leitura deleite aos finais 

de semana, estimulando-os a opinarem sobre o que liam e até produzirem outros 

tipos de textos sobre a temática lida.  Já em relação à oralidade, houve a 

participação dos alunos mais introvertidos nos diferentes momentos de 

participação dos posts para o site, resgatando, assim, a autoestima do aluno. A 

desenvoltura deles através dos vários ensaios individuais e coletivos foi 

fundamental para gerar confiança em si mesmos e saberem se dirigir aos 

ouvintes.   

  No que tange a escrita das crianças mereceu destaque o avanço de alguns 

alunos (08 alunos) que estavam com déficit de aprendizagem e que evoluíram no 

trabalho em grupo, em atividades diferenciadas (oficinas de textos), produção 

coletiva, participação das opiniões de questões abordadas que necessitavam do 

apoio do texto. 

 Nas atividades que envolviam temas transversais como sustentabilidade, 

ética, respeito, cidadania, tivemos o envolvimento de 100% da escola e da família. 
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Houve momentos de manifestações, passeatas, discussões, participação em 

concursos. Uma aluna da turma conseguiu premiação em concurso de redação 

categoria poema. Muitas foram as atividades de produção oral e escrita que 

ficaram postadas no site em vídeo ou Power Point. Alguns pais comentaram sobre 

o benefício da construção do site como meio das crianças estarem mais 

envolvidas nas ações da escola através de informativos, entretenimento, 

postagens de atividades desenvolvidas na sala de aula, os momentos de leituras 

compartilhadas etc. Entediam isso como positivo, visto que refletia nas atitudes 

das crianças, que, antes tinham nos recursos digitais apenas motivação para 

jogos, vídeos que não eram educativos e que até mesmo induziam a violência.  

 A medida que o projeto ganhava força as outras turmas começaram a 

realizar atividades em comum: teatro, ação comunitária, passeatas, apresentações 

de saraus e externamente, a comunidade pode acessar os diferentes órgãos do 

município e a divulgar suas experiências profissionais através da Rede 

Comunidade Empreendedora. Percebemos que estávamos difundindo o sentido 

verdadeiro e prático de cidadania e, as crianças tiveram oportunidade de 

entender nesse conceito tão complexo que a escola é um bem comum de todos. 

 Alguns percalços também foram acontecendo ao longo do trabalho 

proposto, pois lidar com a ferramenta tecnológica ainda é uma busca constante 

de conhecimentos para operacionalizar a contento o planejado. O livro didático 

adotado na escola via secretaria, ensinava alguns caminhos para a construção de 

um blog e, inicialmente foi criado um modelo simples que não agradou muito. 

Com a chegada de uma Pedagoga para o turno matutino, visto que a escola só 

tinha pedagoga no turno vespertino, a mesma passou a concretizar as ideias 

devido conhecimento para construção de blogs e sites conseguindo materializar 

o tão sonhado site Espiando Parintins que ganhou vida e força levando a todos 

tudo que as crianças foram capazes de construir. A escola se tornou um espaço 

virtualmente lúdico, conseguindo, compartilhar os diferentes conhecimentos com 

todos, indo além da sala de aula. As parcerias encontradas com outras instituições 

ao longo do desenvolvimento do projeto se tornaram efetivas no ano letivo 

favorecendo ainda mais o vínculo de escola-cidadã. 

Acreditamos que essa experiência que nasceu do trabalho envolvendo a 

relação entre gêneros textuais e mediadores tecnológicos em prol da superação 

das dificuldades de leitura e escrita das crianças foi importantíssima, não só para 

o processo de construção de conhecimentos dos envolvidos, mas também no 

fortalecimento da concepção de educação que buscamos realizar. Entendemos 
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que a experiência compartilhada, pode contribuir com o trabalho de muitos 

educadores que desejem incorporar a sua prática pedagógica a utilização de 

mediadores tecnológicos no desenvolvimento de trabalhos criativos, 

significativos, prazerosos com efetivos resultados na aprendizagem dos alunos. 
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Resumo: Este artigo apresenta o relato de experiência de uma aula realizada no 6° ano 

do Ensino Fundamental de um colégio da rede particular da cidade de Sobral do estado 

do Ceará, a qual teve por objetivo introduzir o conceito de potenciação utilizando as 

abordagens de Tecnologias Digitais e de Jogos no Ensino da Matemática. Para o 

desenvolvimento da aula, foi realizado um estudo em que objetivou considerar os 

interesses dos alunos, o que conduziu um olhar para a realidade deles e, assim, aliar a 

perspectiva de etnomatemática com a de tecnologias digitais. A partir da análise dessa 

aula, destacou-se a participação efetiva dos estudantes na construção do pensamento 

matemático e uma motivação e interesse pela utilização das abordagens de ensino 

citadas. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Tecnologias Digitais; Jogos no Ensino da 

Matemática; Ensino de Matemática; Etnomatemática. 

 

Abstract: This article presents the experience report of a class held in the 6th year of 

Elementary School of a private school in the city of Sobral in the state of Ceará, whose 

objective was to introduce the concept of potentiation using the approaches of Digital 

Technologies and of Games in Teaching Mathematics. For the development of the class, 

a study was carried out in order to consider the interests of the students, which led to a 

look at their reality and, thus, to align the perspective of Ethnomathematics with that of 

Digital Technologies. From the analysis of this class, the effective participation of the 
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students in the construction of mathematical thought and a motivation and interest for 

the use of the abovementioned teaching approaches were highlighted. 

Keywords: Mathematics Education; Digital Technologies; Games in Teaching 

Mathematics; Mathematics Teaching; Ethnomathematics. 

 

Introdução  

 

O presente artigo apresenta um relato de experiência de uma aula desenvolvida 

sob as perspectivas de jogos no ensino da matemática e de tecnologias digitais, 

a qual foi elaborada considerando a cultura do aluno em seu ambiente escolar, 

com o intuito de promover uma aula interessante a esses alunos e 

consequentemente a participação efetiva desses na construção do conhecimento 

matemático.  

Além disso, este trabalho é parte de resultados de uma pesquisa que está sendo 

desenvolvida no Grupo de Pesquisas e Estudos em Educação Matemática 

(GPEEMAT) da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA. 

Sendo assim, este artigo está estruturado em três tópicos. No primeiro, 

destacamos a perspectiva de etnomatemática, em que foi utilizada como base de 

estudo para considerar a cultura dos estudantes, a qual aliamos ao uso de 

tecnologias digitais, tais como: smartphones, tablets, entre outros, pois nos dias 

atuais as tecnologias estão inseridas na cultura de grande parte dos alunos. Ainda 

no primeiro tópico, apresentamos a abordagem de jogos no ensino da 

matemática, pois a utilizamos os momentos de jogo conforme Grando (2000) no 

desenvolvimento da aula.  E também uma breve descrição do jogo CowEvolution. 

O segundo tópico trata da descrição e da análise interpretativa do relato de 

experiência de uma aula, em que foi constituída e desenvolvida sob aspectos 

teóricos das abordagens de ensino utilizadas. No último tópico, apresentamos 

uma reflexão sobre possíveis contribuições deste trabalho.  

 

1.Aspectos Teóricos 

 

Neste tópico, apresentamos aspectos teóricos que fundamentam e justificam 

nossa pesquisa referente a inserção da perspectiva de tecnologias digitais 

enquanto parte da cultura dos estudantes na atualidade, aliada com a de 

etnomatemática que ampara essa possível relação. Para tal, escolhemos um 

aplicativo de jogo dos aparelhos celulares e tablets, e para aprimoramento do 
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desenvolvimento da aula frente o uso de jogos, optamos por utilizar os 

momentos de jogos de conforme por Grando (2000).  

 

1.1 Etnomatemática e Tecnologias Digitais: uma possível relação 

 

Quando falamos em tecnologias digitais em sala de aula, embora esteja presente 

no cotidiano de grande parte da população, ainda é pouco usada no contexto 

educacional e também criticada. Vários professores não as utilizam, por diferentes 

pretextos e justificativas, contudo por ser um instrumento que tem se 

desenvolvido nas últimas décadas, com várias ferramentas educacionais, a sua 

inserção no ambiente escolar tem um papel de destaque em relação a utilização 

no ensino e na aprendizagem, por exemplo de matemática.  

Nesse sentido, podemos citar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual 

cita como uma ferramenta para o desenvolvimento das competências específicas 

para o Ensino Fundamental: "Utilizar processos e ferramentas matemáticas, 

inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas 

cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e 

resultados" (BRASIL, 2017, p. 267). 

Outra forma de entender a importância de seu uso no ensino e na aprendizagem 

de matemática, é por meio da etnomatemática, que nos permite fazer uma 

interação entre o cotidiano dos alunos e as tecnologias digitais.  

De acordo com Ubiratan D’Ambrósio, pesquisador precursor no estudo do tema, 

define da seguinte maneira o significado da palavra Etnomatemática,  

 
Tem seu comportamento alimentado pela aquisição de conhecimento, 

de fazer (es) e de saber(es) que lhes permitam sobreviver e transcender, 

através de maneiras, de modos, de técnicas, de artes (techné ou 'ticas') 

de explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de conviver com 

(mátema) a realidade natural e sociocultural (etno) na qual ele, homem, 

está inserido. (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 112) 

 

Ainda, segundo esse autor, a Etnomatemática está interessada 

 
[...] em privilegiar não apenas uma matemática – de uma única cultura 

–, mas em valorizar as diversas manifestações matemáticas “praticadas 

por grupos culturais, tais como comunidades urbanas e rurais, grupos 

de trabalhadores, classes profissionais, crianças de certa faixa etária, 
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sociedades indígenas, e tantos outros grupos que se identificam por 

objetivos e tradições comuns aos grupos. (D’AMBRÓSIO, 2013, p. 9) 

 

Sendo assim, esta perspectiva não está apenas interessada na visão 

escolar/acadêmica da Matemática, mas também nas diversas formas de 

Matemática, presenciadas nos diferentes contextos culturais. Nesse sentido, a 

Etnomatemática é apresentada por um âmbito que vai além dos algoritmos, 

caminha na busca em dar sentido para sua utilização, que usualmente estão 

interligados com questões culturais.  

Para D’Ambrósio (2013, p. 35-36) o termo cultura significa 

 
[...]o conjunto de comportamento, compatibilidade e conhecimentos 

compartilhados, inclui valores. Numa mesma cultura, os indivíduos dão 

as mesmas explicações e utilizam os mesmos instrumentos materiais e 

intelectuais no seu dia a dia. 

 

Desse modo, analisando a cultura na qual os jovens do contexto atual estão 

inseridos, é possível identificar aspectos culturais que podem ser usados em sala 

de aula aliando com o ensino e a aprendizagem de um certo objeto matemático, 

pois como D’Ambrósio (2013, p. 30) aponta, “Será impossível entendermos o 

comportamento da juventude de hoje e, portanto, avaliarmos o estado da 

educação, sem recorrermos a uma análise do momento cultural que os jovens 

estão vivendo”. 

Com isso, podemos destacar um aspecto cultural em que não somente os alunos 

estão inseridos, mas grande parte da sociedade atual também está, do mais 

jovem aos de mais idade, que é a utilização de tecnologias digitais, especialmente 

no uso dos telefones celulares, conhecidos atualmente como smartphones, por 

ser uma ferramenta utilizada para ter acesso a internet - computadores, tablets, 

entre outros. No contexto social vigente, tais recursos, devido aos avanços da 

globalização e de produção em massa para comercialização, encontram-se 

presentes em praticamente todas as camadas sociais. Tal acesso possibilita a 

integração da sociedade com a informação. 

Dessa maneira, se tornou incomum não possuir um aparelho celular, e, assim, a 

sua utilização tem sido necessária para a sociedade devido suas muitas funções 

que facilitam tanto a comunicação como a execução de tarefas, seja no âmbito 

profissional ou pessoal. 
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Devido a diversidade de funções, os smartphones vem quebrando barreiras, 

permitindo que adentre muitos espaços, dentre eles em algumas escolas, nas 

quais estão presentes um dos maiores públicos alvo desses aparelhos, os jovens 

estudantes, devido as diversas interações obtidas por meio das mídias sociais.  

Assim, conforme Gerstsberger e Giongo (2016, p. 2) 

 
Esta aceitação/aquisição acelerada e a utilização dos celulares ‘sem 

limites’ por parte da população – em especial a brasileira – mostra que 

os possuir, muitas vezes, transformou-se em uma necessidade, 

tornando-se um aspecto cultural em nossa sociedade. Apesar disso, 

muitos educandários têm-se posicionado contra o seu uso no ambiente 

escolar, inclusive, proibindo – em alguns casos – que os estudantes os 

levem em suas mochilas e bolsos na hora das atividades pedagógicas 

 

Porém, mesmo com essa resistência em algumas escolas, temos a tecnologia da 

internet que contribui para a construção do conhecimento dos alunos, e que 

pode ser acessada por um celular. 

De acordo com Borba e Penteado (2007, p. 45), “[...] uma nova mídia, como a 

informática, abre possibilidades de mudanças dentro do próprio conhecimento e 

que é possível haver uma ressonância entre uma dada pedagogia, uma mídia e 

uma visão de conhecimento”. 

Diante disso, buscamos desenvolver uma aula aliada ao uso dessa tecnologia por 

meio de um aplicativo de jogo chamado de CowEvolution. A seção que segue, 

apresentaremos uma breve descrição sobre a abordagem do uso de Jogos no 

Ensino da Matemática e também sobre o jogo escolhido para o desenvolvimento 

da aula. 

 

1.2 O Jogo no Ensino da Matemática 

 

O uso de um jogo no ensino de matemática, pode ser considerado como uma 

prática lúdica, em que é possível promover a aprendizagem dessa disciplina por 

meio da brincadeira. Contudo para que haja uma aprendizagem de modo 

significativo para os estudantes, ou seja, propiciando significados matemáticos 

na ação de jogar, deve-se considerar quais objetivos acerca do conteúdo deseja-

se alcançar por meio do jogo. Assim, o professor em seu planejamento deve 

atentar-se para qual tipo de jogo pretende utilizar relacionando-o com o objetivo 

da aula, para que seja possível o desenvolvimento da aprendizagem. Além disso, 

é preciso ter em vista, que o foco não é apenas a ação de jogar, mas por meio da 
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condução do jogo, promover o aprendizado de conceitos referentes à 

matemática.  

Nesse sentido, segundo Grando (1995, p.44)  

 
[...] o jogo dito pedagógico apresenta-se produtivo ao professor que 

busca nele um aspecto instrumentador e, portanto, facilitador à 

aprendizagem do aluno e, também, produtivo ao aluno, que desenvolve 

sua capacidade de pensar, refletir, analisar levantar hipóteses, testá-las, 

e avaliá-las, além do desenvolvimento da autonomia e da socialização 

propiciadas pelo momento do jogo. 

 

Logo, para que o jogo seja um potencializador para o ensino e para 

aprendizagem, o professor deve conhecer e aprimorar-se no que será proposto 

em sala, para assim, incentivar a cooperação e apropriação das regras, como saber 

gerir com as frustrações dos erros dos alunos, em que nos jogos são considerados 

importantes, pois com os erros podem ser geradas boas estratégias. Outro fator 

a considerar é o cálculo mental que os alunos nem imaginam estarem 

desenvolvendo a todo momento da partida (GRANDO, 2000). 

Grando (2000) em sua tese, apresenta sete momentos de jogo para direcionar a 

aprendizagem matemática utilizando dessa perspectiva, a saber: 1º Familiarização 

com o material do jogo; 2º reconhecimento das regras; 3º o ‘jogo pelo jogo’: 

jogando para garantir regras; 4º intervenção pedagógica verbal; 5º registro do 

jogo; 6º intervenção escrita; e 7º jogar com ‘competência’. 

Para o desenvolvimento da aplicação do jogo CowEvolution, utilizamos os sete 

momentos de Grando (2000) que apresentamos com maiores detalhes no tópico 

que trata sobre o relato de experiência da aula. Na seção que segue, descrevemos 

brevemente sobre o jogo escolhido.  

 

1.2.1 O jogo CowEvolution 

 

O aplicativo CowEvolution, é um jogo em que se gerencia uma fazenda de vacas. 

O objetivo é de evoluir as espécies de vacas, com isso podemos expor que, é 

necessário duas vacas iguais para que possam ser unidas e assim evoluir. A 

jogabilidade é simples, o jogo inicia em uma fazenda, onde a cada dez segundos, 

chega uma vaca bebê em uma caixa de madeira. Ao tocar na caixa, a vaca bebê 

aparece, quando se junta duas vacas bebês a evolução se inicia, gerando assim 

uma vaca adulta, para que ocorra a próxima evolução de espécie de vaca é 
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necessário duas vacas adultas que juntas evoluem para uma vaca Muutante, e 

assim sucessivamente para obter a mutação de novas espécies de vacas.  

O jogo acontece em quatro territórios diferentes, que vão sendo mostrados 

mediante as evoluções das vacas, que são: a fazenda, o continente, o mundo e o 

universo.  

As fezes das vacas geram moedas do jogo, que acumuladas podem fornecer 

benefícios, a exemplo, comprar vacas mais evoluídas e assim poder fazer 

combinações de vacas mais rápido. As vacas quanto mais evoluídas, maiores 

ficarão, com maiores proporções de moedas. Os quadros abaixo, mostram as 

espécies de vacas que são geradas pelas mutações em cada território do jogo. 

 

Quadro 1: Evoluções no território fazenda 

Fazenda 

Vaca Bebê 
Vaca 

Adulta 
Muutante Hipervaca Mamuute Vacalpaca 

Fonte:adaptado deminhasagatapps 

 

Quadro 2: Evoluções no território continente 

 

Continente 

Boveye Enormuus Vacazilla Muusa 
Vacomprid

a 
Floribela 

Fonte:adaptado deminhasagatapps 

 

Quadro 3: Evoluções no território mundo 

 

 

Mundo 

Mimosa Uddra Triangus Centovaca Muuriel Bahamuut

e 

Fonte: adaptado de minhasagatapps 
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Quadro 4: Evoluções no território universo 

 

 

Universo 

Vatlas Divini-

mamas 
Muuximos Vacarobo-

ros 

Prismuu Vadente 

Fonte: adaptado de minhasagatapps 

 

2. Relato de experiência da aula 

 

Neste relato, centramo-nos na aplicação de duas horas aulas, cada uma com 50 

minutos de duração, de uma turma de 20 alunos do 6° ano das Séries Finais do 

Ensino Fundamental, de uma escola da rede privada de ensino da cidade de 

Sobral no Ceará. Apresentamos relatos de uma aula que foi conduzida pela 

professora regente da classe, uma das autoras deste trabalho, na introdução do 

conteúdo de Potenciação por meio do uso de tecnologias digitais. A professora 

tinha como objetivo para a aula que os alunos reconhecessem e entendessem os 

elementos (base e expoente) de uma potência sua relação com a multiplicação. 

Observa-se no decorrer deste relato, trechos relacionados a interação (conversas) 

entre a professora (P) e seus alunos (a exemplo, Aluno A) que para evidenciar 

destacamos. 

Como mencionado anteriormente, a aula ocorreu de acordo com os momentos 

de jogo segundo Grando (2000). Para o seu desenvolvimento, foi solicitado na 

aula anterior, que os alunos trouxessem seus smartphones com o aplicativo 

CowEvolution instalado, e os que não possuíam celulares foram disponibilizados 

os tablets da escola para o uso.  

No início da aula a professora forneceu o registro do jogo (quadro 5) em uma 

folha impressa e solicitou aos alunos que portassem em mãos seus aparelhos e 

um lápis para fazer as devidas anotações no registro e na atividade (quadro 6) 

que foi entregue posteriormente.  

 

Quadro 5: Registro das evoluções 

 

 

Evolução 

 

 

Nome da mutação 

Quantidade de vacas 

bebê se chegar a essa 

evolução. 

Qntd. de vacas bebês 

(valor da coluna ao 
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lado) em forma de 

produto. 

- Vaca bebê 1 1x1 

1ª    

2ª    

3ª    

⋮    

8ª    

9ª    

10ª    

Fonte: Próprias autoras 

 Quadro 6:Perguntas para direcionar o desenvolvimento do jogo 
 

Estabelecendo uma relação entre o jogo e o quadro, responda cada item: 

 

a) Qual a primeira evolução? 

__________________________________________________________________________ 

 

b) Quantas vacas com a mesma evolução são necessárias para alcançar a evolução seguinte? 

__________________________________________________________________________ 

 

c) Quantas vacas bebês são necessárias para se chegar a primeira evolução? E para a segunda 

evolução quantas são necessárias? 

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

d) Para chegar na 3º evolução (Hipervaca), quantas Vacas Bebês, quantas Vacas Adultas e 

quantas Muutantes são necessárias? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

e) De quantas Vacas Bebês precisam para chegar na 10ª evolução? 

__________________________________________________________________________ 

 

Fonte: Próprias autoras 
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Após ter sido entregue essas folhas, iniciou uma discussão sobre o aplicativo, 

ocorrendo dessa forma o primeiro momento de jogo, conhecido como 

familiarização do jogo, vejamos a condução da aula. 

 

P: Amores, alguns de vocês já conhece esse jogo? 

Alguns responderam que sim, outros que não. 

P: Certo, quem conhece poderia dizer como funciona o jogo? 

Aluno A:E fácil, basta juntar as vaquinhas que gera uma "vacona" 

P: Mas só existe um tipo de “vacona”? 

Aluno B:Acho que não, acho que quanto mais juntamos vaquinhas mais evoluída a vaca fica. 

P: Muito bem, com essas informações vamos conhecer melhor o jogo? 

 

Após esse diálogo, a docente pediu que montassem duas combinações de vacas, 

para que assim haja o segundo momento de jogo o reconhecimento de regras, 

necessário para que os alunos conheçam o jogo. Além disso, a fim de motivar os 

estudantes, foi levantada uma pergunta desafiadora, e com isso conseguiu-se a 

participação de todos, caracterizando como o terceiro momento: o jogo pelo 

jogo.  

 

P: Vamos ver quem consegue a maior evolução da vaca em 15 minutos. 

 

Diante disso, iniciaram a partida e todos os alunos se puseram a jogar. A 

professora ficou circulando nas carteiras para supervisionar como eles estavam 

realizando o jogo. Passado 15 minutos, houve o quarto momento de jogo 

estabelecido como intervenção pedagógica, no qual a docente após observar as 

estratégias utilizadas levantou questionamentos para que assim os alunos 

percebessem a matemática inerente ao jogo. 

 

P: E ai galera? Quem será que conseguiu ficar mais evoluído? 

Aluno C: Tia cheguei na Muusa. 

Aluno D: Cheguei na Muusa não, cheguei na Vacazilla, nem vi essa Muusa. 

Aluno C: Se juntar duas Vacazilla, você chega na Muusa. 

P: Então como ocorre as evoluções? 

Aluno A: Junta duas vacas iguais e elas evoluem. 

P: Sempre são duas vacas? não tem como juntar três? 

Alunos: Não tia. 

P: Então, alguém conseguiu algo além da Muusa? 
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Aluno F: Não, demora a juntar, porque as caixinhas com as vacas bebês demoram 10 segundos 

para chegar, e a gente tem que ficar mudando de território. 

P:Certo, e vocês chegaram em qual território? 

Alunos: Continente. 

P:Quantas evoluções são necessárias para mudar de território? 

Aluno C: 50  

Aluno D:Não, acho que é mais de 100. 

P:Para termos certeza de quantas são necessárias, vamos responder a atividade*? 

 

A partir dessas indagações a professora pediu para anotarem seus resultados a 

fim de construírem um registro do jogo escrito, o qual conduz os alunos a 

organizarem seus pensamentos matemáticos, e, é considerando como o quinto 

momento de jogo. Sendo assim, os alunos começaram a jogar e anotar seus 

dados no quadro, logo depois responderam à folha de perguntas para direcionar 

o desenvolvimento do jogo, neste momento a professora ficou auxiliando os 

estudantes com alguns questionamentos, e, também, observando como eles 

realizavam para selecionar alguns para apresentarem posteriormente suas 

respostas na lousa.  

Em seguida, deu início a intervenção escrita, consistindo o sexto momento, que 

ocorreu com as apresentações das resoluções do jogo na lousa com a 

participação da professora por meio de questionamentos e direcionamentos. 

Cada vez que um aluno apresentava suas ideias para a turma outros colegas 

também participavam com perguntas e, assim, contribuíam auxiliando nos 

cálculos.  

Com as apresentações no quadro, foi observado que a maioria da turma utilizou 

a mesma estratégia, que consistia em colocar na coluna referente ao número de 

vacas bebês em forma de produto, uma multiplicação qualquer que resulta no 

valor desejado, porém um dos alunos apresentou uma resolução diferente, 

dizendo ser mais rápida, então a docente indagou-lhes do porquê, e obteve como 

resposta: 

 

Aluno G: Por que sempre pegamos de dois em dois.  

 

Este aluno referiu-se ao produto de termos repetidos, logo, a professora pediu 

que ele mostrasse para os demais como chegou neste resultado, apresentando 

as resposta de seu quadro na lousa. Com isso, constatamos que pela explicação 



 
 

 
1395 

do colega vários alunos compreenderam a ideia matemática utilizada por ele, mas 

ainda haviam alguns que não entenderam como ele chegou neste modo de 

pensamento, assim iniciou-se um novo diálogo com a turma. 

 

P: Por que você colocou as evoluções dessa forma? 

Aluno G: Porque sempre pegamos de dois em dois.  

P: Alguém percebe alguma relação entre esses números? 

Aluno D: São todos pares. 

P: E por que isso acontece? 

Aluno C: Porque sempre que vamos pegando de dois em dois. 

Aluno G: Na primeira evolução precisa de duas, na segunda de quatro, na terceira de oito e 

assim sucessivamente. 

 

Diante desse diálogo, percebemos que os alunos estavam entendendo o que seus 

colegas explicaram, a professora usando a resposta do aluno G na lousa 

sistematizou matematicamente o que esses estudantes falaram juntamente com 

a contribuição da turma. 

 

P: Já que estamos trabalhando de dois em dois, como eu posso escrever o quatro usando o 

número dois? 

Aluno A:Dois vezes dois.  

P: E o oito como posso escrever usando o número dois? 

Aluno B:Dois vezes dois vezes dois.  

Aluno G:Então, a quantidade de números dois na multiplicação é igual ao número da 

evolução. 

Aluno E: É, na terceira é só multiplicar três vezes o dois, dois vezes dois vezes dois, que é oito. 

P: Exatamente, então na 10ª evolução seria necessárias quantas vacas bebês? 

Aluno A:Dois vezes dois, vezes dois, dez vezes.  

Aluno G: É grande tia. 

P: Verdade, mas quanto “dá” essa multiplicação? (passados alguns minutos) 

Aluno A: "Dá" 1024. 

P:Bem, como o colega citou essa é uma conta grande, porém temos outra maneira de escrever 

essa operação. 

 

Diante disso, a docente por meio de indagações à turma começou explicar sobre 

o conceito de potenciação, dizendo cada um dos seus elementos e fazendo 

relação com o jogo.  
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P: A base é quem está se repetindo, nesse caso o número dois, o expoente é a quantidade de 

vezes que esse número se repete, aqui a repetição é a evolução da vaca, a exemplo, para a 

segunda evolução precisa-se de22vacas bebês. 

Aluno F: Então tia, a 10ª é 102 

P: Quem está se repetindo nessa multiplicação? 

Aluno F: O 2.  

P: E quem se repete é o que referente a potência? 

Aluno E: A base.  

Aluno F: Ah, então, é 210. 

P: Isso mesmo. 

 

Depois disso, a professora formalizou os conceitos utilizados na aula e em 

seguida, pediu que eles voltassem a jogar, para que assim vivenciássemos sétimo 

e último momento, jogar com competência, para que utilizassem os conceitos 

aprendidos sobre o conteúdo em questão e pudessem reforçar estratégias 

discutidas e (re)formular outras.  

 

3. Considerações finais 

 

Diante da análise realizada sobre a aula, percebemos o quanto os alunos 

participaram efetivamente para a construção do conhecimento em relação ao 

conceito de potência, ao relacionar as estratégias realizadas em cada jogada com 

os resultados obtidos, logo podemos destacar que a utilização dessa ferramenta 

despertou o interesse nos estudantes e o que consequentemente resultou no 

desenvolvimento do pensamento matemático do objeto em questão.  

Educar não é uma tarefa fácil, e com as mudanças que acontecem rapidamente 

na sociedade é preciso buscar meios para renovar, conhecer novas abordagens 

de ensino que o auxiliem no processo de ensino e de aprendizagem, assim como 

incorporar e valorizar o ambiente em que os educandos estão inseridos.  

Nesse sentido, quando o professor analisa os aspectos culturais a qual seus 

alunos estão imersos, é possível promover práticas pedagógicas que contribuem 

para a aprendizagem matemática.  

Diante disso, podemos perceber que a utilização de jogos no ensino de 

matemática aliado a tecnologia digital apresentou benefícios para aprendizagem 



 
 

 
1397 

dos alunos como a demonstração de interesse e atenção durante a aula, a 

compreensão desejada para o conteúdo daquela aula. 

Vale destacar que essas abordagens não fazem “milagre” somente pela sua 

utilização no ensino e na aprendizagem de matemática, com seu uso é possível 

que não se alcance os objetivos pretendidos de forma integral, nem que seja a 

solução para todos os problemas de aprendizagem dos alunos, mas pode ser uma 

alternativa de abordagem de ensino aliada a um planejamento detalhado, para 

auxiliar o professor e conduzir os alunos para a construção do conhecimento 

matemático. 
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RESUMO: Parece uma ubiquidade, todavia, a tecnologia provoca impactos em 

todos os aspectos da nossa vida, há uma revolução em curso em nosso tempo e 

aos poucos ainda estamos aprendendo e explorando todos os recursos oriundos 

do universo digital, pode-se afiançar que a sociedade está em uma mutação 

cognitiva. Para Silva (2008), os desdobramentos das transformações digitais são 

percebidos por meio da aceleração, instantaneidade e relacionamentos sociais. 

Assim, no tecido social, nos confrontamos com novas formas de deslocamento e 

apreensão da informação. Cabe então uma interrogativa: - as instituições de 

ensino estão adaptadas a essa nova realidade? Este artigo possui como proposta 

apresentar uma visão atual das perspectivas sociais e culturais e como as 

tecnologias podem corroborar com o processo de aprendizagem no ensino 

superior. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo Estevão (2004, p. 1), o campo da gestão tem sido pródigo em 

inovações, propostas de modelos e também em receitas, que quase se atropelam, 

mas que o tem colocado na ordem do dia, invadindo muitos outros domínios, 

públicos e privados, da esfera social, política e organizacional. Essa perspectiva se 

aplica à gestão da educação e sala de aula junto com as tecnologias educacionais.  
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Para Gabriel (2012), a hiperconexão e a disponibilidade de conteúdo 

têm modificado a forma como as pessoas obtêm informação e aprendem, e isso 

muda completamente a maneira como conduzimos nosso dia a dia.  

As TIC’s em sala de aula devem ser compreendidas como um meio de 

modernização e intercâmbio de experiências entre alunos e professores onde 

cada um pode contribuir com o processo cognitivo do outro por meio de trocas 

relevantes na transmissão e construção do conhecimento. O uso de dispositivos 

digitais deve ser compreendido como um elemento didático que favoreça o 

processo de ensino aprendizagem proporcionando ao aluno a obtenção de 

informações complementares que favoreçam o debate e reflexão, adequando à 

sua realidade e permitindo a criação de novos contextos.  

Segundo Valente (2012), à formação cabe hoje o papel norteador, para 

superação das crises do trabalho, transitando do homo studiosus para homo 

universalis. Visto tal ponderação, é preciso perceber o aluno com um ator social 

presente em um ambiente global de competitividade, sendo o papel do professor 

e da universidade inseri-lo neste contexto com preparo autêntico. Assim, no 

espaço acadêmico, o professor deve proporcionar condições para que o aluno 

aprenda de forma autônoma e as ferramentas de tecnologias da informação e 

comunicação aplicadas à educação são, portanto, uma ótima estratégia para o 

alcance desse objetivo.  

O desafio de desenvolver pessoas para o mundo e mercado na era 

contemporânea inclui não apenas melhorar a educação formal, mas também 

conectá-la a uma educação digital. Dessa maneira faz todo sentido analisar a 

educação formal e educação digital articuladamente.  

 

2 – TIC’S - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

2.1 Tecnologias digitais e metodologias de educação 

Historicamente, até o século 20 o ciclo de vida dos produtos 

tecnológicos era superior ao ciclo de vida humano, o tempo de vida da população 

nitidamente não alcançava a duração de telefones, aviões, carros, entre outros. 

Hoje um produto ou tecnologia nasce, cresce e declina numa velocidade muito 

rápida; soma-se a isso a quantidade de aplicativos que um único ser humano hoje 

possui: são endereços eletrônicos, perfis em redes sociais, apps. Especialistas 

denominam esse fenômeno como obesidade digital ou intoxicação digital.  
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Outro fenômeno tecnológico atual nos envolve, é o chamado “quarta 

tela”, que é o uso de dispositivos móveis em tempo real e permanente. Esse 

acontecimento mudou a nossa forma da sociedade de consumir conteúdo e 

também tornou os atores sociais produtores de conteúdo. Para Gabriel (2012) as 

pessoas passaram de espectadores a multiteleinterativos. Segundo a mesma 

autora, os comportamentos oriundos deste fenômeno modificaram o fluxo de 

informações, tornando-o ainda mais dinâmico e complexo.  

De acordo com um estudo realizado pelo instituto internacional 

Imaginingth Internet Center, da Universidade de Elon, o uso da internet aumenta 

a inteligência humana, potencializando os níveis de leitura, escrita e compreensão 

textual. Ante a tal revelação, vale um questionamento: Por que não aproveitar tal 

recurso como ferramenta de estímulo ao conteúdo trabalhado em sala de aula 

nas universidades? A tecnologia mudou os hábitos, padrões culturais, 

comportamentais e nossa estrutura mental, alterando principalmente a maneira 

que absorvemos as informações. As pessoas hoje compreendem o digital como 

uma “biblioteca gigante” disponível integralmente para busca e isso também 

modifica as expectativas do mercado de trabalho. 

O mercado de trabalho anseia por profissionais inovadores, com 

pensamentos estratégicos e autônomos; sob este ponto de vista, a universidade 

e os professores precisam de projetos transformadores. Dessa forma, o uso de 

tecnologias da informação e comunicação passa a ser compreendido como um 

relevante auxílio no processo de construção e disseminação de conhecimento, 

uma importante ferramenta educacional para modificar o ambiente, tornando-o 

mais dinâmico e garantindo o nascimento de novas ideias por parte dos alunos.  

Para Soares (2006), a tecnologia não melhora a essência do que se 

ensina e sim a forma de ser transmitida. Quando se alia, portanto, uma didática 

adequada às TIC’s, acontece um favorecimento do processo de ensino 

aprendizagem, pois os recursos utilizados estão em consonância com a nova 

estrutura cognitiva no alunado de vanguarda. 

Outro importante teórico, Corrêa (2004, p. 46) afirma que “o valor da 

tecnologia não está nela em si mesma, mas depende do uso que fazemos dela”. 

Por este olhar é possível afirmar que não basta alunos e professores estarem 

dotados e com disponibilidade de apps, AVA’s ou qualquer outro suporte 

tecnológico se não houver um planejamento e utilização adequado para 

colaborar com o processo de ensino.  
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É fundamental que o professor realize uma seleção adequada das 

plataformas, técnicas e estratégias mais eficientes frente à realidade dos seus 

alunos, oferecendo não apenas a possibilidade da interatividade, mas, 

principalmente o método mais assertivo para melhor decodificação do conteúdo 

e troca de conhecimento entre todos os envolvidos.  

Neste sentido, o professor se torna um gestor estratégico focado na 

inovação onde o seu plano de ação contempla hoje conteúdo, didática, métodos, 

ferramentas e o próprio público alvo. As TIC’s aqui devem ser integralmente 

associadas ao contexto social do aluno, ponderando sua realidade cultural, 

conectiva e cognitiva. Ao apontarmos a realidade cultural do aluno, deve ser 

ajuizado o poder de aquisição e utilização de determinadas ferramentas, como, 

por exemplo, o uso de aparelhos mobiles, apps, desktops, etc. Ao olhar a 

realidade conectiva é fundamental compreender se este aluno possui o acesso 

necessário para a realização de uma dada atividade, a exemplo da disponibilidade 

de uma internet ou um computador. E, por fim, é essencial perceber a realidade 

cognitiva – as associações, memórias e habilidades para o uso das mesmas 

ferramentas.  

Ao falar-se de tecnologia é preciso considerar três variáveis: físicas, 

organizadoras e simbólicas, que se converge com as realidades supracitadas.  

Brito e Purificação (2006, p. 19), com base em Sancho (1998), 

classificam as tecnologias em três grandes grupos: 
Físicas – são as inovações de instrumentais físicos, tais como: caneta 

esferográfica, livro, telefone, aparelho celular, satélites, computadores; 

Organizadoras – são as formas de como nos relacionamos com o 

mundo e como os diversos sistemas produtivos estão organizados; 

Simbólicas - estão relacionadas com a forma de comunicação entre as 

pessoas, desde o modo como estão estruturados os idiomas escritos e 

falados até como as pessoas se comunicam.  

 

Fazendo um breve intercâmbio entre os grupos de tecnologias e as 

realidades a serem consideradas nas tecnologias pode-se associar os grupos 

físicos à realidade conectiva, os grupos organizadores à realidade cultural e os 

grupos simbólicos às realidades cognitivas. De maneira geral, o professor deve 

ponderar criticamente se toda a turma possui os instrumentos necessários para 

realização de uma atividade, se eles possuem as competências e habilidades 

requeridas para tal demanda e se compreenderam a relevância e significado da 

mesma para a disciplina e aplicabilidade no mercado. 



 
 

 
1402 

Outra questão imprescindível é que o desenvolvimento da educação 

pela visão da tecnologia da informação e comunicação deve vir para gerar 

também inclusão, permitindo além da melhoria do processo educacional, a 

democratização do saber. Pela concepção da educação inclusiva, Rodrigues (2007, 

p. 35) advoga que a educação inclusiva tem por objetivo alterar as práticas 

tradicionais, removendo barreiras à aprendizagem e valorizando as 

singularidades dos alunos.  

Ao refletir-se sobre as metodologias da educação associadas às TIC’s, 

é possível comparar, por exemplo, uma atividade comum em sala de aula com 

reprodução da proposta avaliativa projetada no quadro branco a uma segunda 

proposta, mais interativa, do tipo webquest, realizada com auxílio de recursos 

digitais (computador, internet, e-books, vídeos, podcasts, etc.), tornando o 

interesse do aluno mais aguçado e a busca mais instigante.  

Quando o docente apresenta uma proposta de atividade com 

interação e recursos digitais, ele está inserindo o aluno em um universo de 

descobertas sem barreiras e com autonomia para pesquisa e gerenciamento do 

conteúdo, tornando este aluno mais curioso, independente e autônomo. Vale 

destacar também que neste processo de inclusão, pela visão da UNESCO (2008), 

alguns ganhos são substanciais, tais como a presença, participação e sucesso de 

todos os alunos, remoção das barreiras de aprendizagem, realça o caráter 

evolutivo do aluno, pois despertará o instinto da pesquisa.  

O uso das TIC’s em sala de aula universitária possui uma função de 

intercâmbio especial, sobretudo, pela característica heterogênea das turmas, pois 

proporciona experiências aos alunos para viver, negociar e progredir em seu 

contexto social e cultural.  

É importante lembrar também que desde a chegada das tecnologias 

da informação e comunicação às salas de aula, alguns equívocos foram 

instalados, sendo o maior deles, o de que a simples presença e emprego das TIC’s 

transformariam radicalmente as aulas. Instituições e professores acreditaram que 

o simples uso de recursos tecnológicos traria mais dinamicidade às aulas, todavia, 

não são os instrumentos isolados que são responsáveis por essa mudança, mas 

sim, toda uma reestruturação metodológica que contempla práticas e 

ferramentas. 

O computador, apps ou AVA’s não substituem a figura no professor, 

pelo contrário, dão força ao seu trabalho e facilitam os métodos e dinâmicas dos 

encontros acadêmicos. Após certo período, compreendeu-se que as TIC’s por si 
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só não representariam uma revolução educacional, e que são sim, ferramentas 

significativas no uso do serviço educacional.  Florian (2010, p.11) alerta para o 

fato de que ao se utilizar tais ferramentas se faz necessário a alteração de três 

fatores: 
 

1. Mudança de foco das diferenças dos aprendizes para a aprendizagem 

de todos (não “mais recursos só para alguns”); 2. Rejeição das crenças 

determinísticas sobre as aptidões e da ideia que a presença de alguns 

bloqueará o progresso de outros; 3. Formas de trabalho entre os alunos 

e entre estes e os professores que respeitem a dignidade dos alunos 

como membros plenos da sala de aula. 

 

Por essa visão é correto advogar que o aluno passa a ser parte central 

de uma ação de desenvolvimento de estratégias educativas para refinar as 

entregas e aprendizagem. Para Rodrigues (2007), as TIC’s são aliadas em sala de 

aula. Olhando de forma holística o sistema educacional universitário, para uma 

utilização das ferramentas de informação e comunicação as posturas 

preponderantes devem ser: 

a) O incentivo à comunicação entre alunos e professores por meio desses 

recursos, a exemplo das AVA’s (sistemas e intranets), mobile comunication 

(mensagens instantâneas), redes sociais (Facebook, comunidades), 

plataformas de e-learning (Moodle). 

b) A utilização de recursos interativos (projetores, telas ou quadros 

interativos), permitindo aos alunos a exploração dos diversos recursos 

multimídia e consequentemente explorando sua autonomia e criatividade. 

c)  Revisão dos meios de armazenamento e conteúdo, a exemplo do 

armazenamento em nuvens ou ambientes wikis, permitindo a participação 

ativa dos alunos e incentivando a colaboração. 

 

Dessa maneira, a universidade e/ou professor criam uma atmosfera 

ativa de participação, alterando o ritmo da aula, e não a limitando às estruturas 

de sala de aula, haja vista que a sociedade hoje, conforme articula Negroponte 

(2011), se tornou cíbrida, ou seja, cada pessoa vive em dois tipos de ambiente o 

formado de bits e bytes (ambientes digitais) e o formato de átomos (ambientes 

materiais). 

Frente a tal visão, por que então se torna imperativo e urgente o 

intercâmbio entre tecnologias digitais e metodologias de educação? 
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O centro da resposta está no fato da hiperconexão ter permitido a 

sociedade transferir parte de si (comportamento, personalidade e hábitos) para 

o mundo cibernético, liberando um estado de viver simbioticamente on e off. 

Se elucubrarmos a história da humanidade, há 20 anos vivia-se 

praticamente e exclusivamente num estado offline; porém aos poucos foi 

havendo uma transição e hoje estes ambientes se confundem. Hoje, não se 

precisa mais sair de onde se está para acessar uma máquina, conhecer um local 

geograficamente ou ir à escola, pois, tudo isso pode ser feito virtualmente. É 

correto afirmar que todas as áreas da ciência tentem a ser cada vez mais 

impactadas pela integração do on e off, potencializando as chances de 

relacionamento, interatividade, compartilhamento e colaboração. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ser humano é mobile por natureza; somos nômades em nossa origem e 

muitas tecnologias desenvolvidas tiveram por objetivo ampliar a nossa 

mobilidade e inteligência; quando utilizamos, portanto, tais recursos aos métodos 

educacionais e em sala de aula, a aula se torna mais dinâmica, o aluno mais 

interessado e todo o processo de ensino aprendizado melhorado, trazendo 

vantagens peculiares ao sistema educacional. Afirma-se que somos mobile em 

razão das nossas práticas digitais móveis, ou seja, estamos o tempo todo com 

nossos aparelhos móveis, como smartphones, notebooks, PDA’s e outros 

realizando as nossas tarefas diárias.  

Ao utilizarmos metodologias ativas de educação e associarmos essas 

práticas as TIC, o professor aproxima-se do modelo cognitivo e social do aluno 

atual, corroborando ativamente para assimilação, interação e participação do 

aluno. 

O uso das tecnologias na educação permite uma articulação peculiar 

principalmente ao analisar-se as caraterísticas plurais da turma, oferecendo como 

já supracitado, experiências aos alunos para viver, negociar e progredir em seu 

contexto social e cultural.  

Vale destacar mais uma vez que com a chegada das TIC às salas de 

aula, alguns equívocos foram instalados, sendo o maior deles, o de que a simples 

presença e emprego das TIC’s transformariam radicalmente as aulas.  

Mais do que ter tecnologias em salas de aulas, precisamos de novos 

pensamentos e novos comportamentos por parte dos docentes e dessa maneira 

realizar uma reestruturação metodológica que contempla práticas e ferramentas. 
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TECNOLOGIAS DIGITAIS NA AVALIAÇÃO DE PRODUÇÃO ORAL 

EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: EXPERIÊNCIA COM APRENDIZES DE 

LÍNGUA INGLESA 

 

Mizraim Nunes Mesquita (UFMA)  

Larize Kelly Garcia Ribeiro Serra (UFMA/IFMA) 

João Batista Bottentuit Junior (UFMA) 

 

RESUMO: Apresenta resultados de uma experiência de avaliação da produção oral de 

aprendizes de língua inglesa como língua estrangeira por meio de tecnologias digitais, 

cujo instrumento utilizado foi gravação de áudio. Tem como objetivo geral analisar a 

percepção de alunos de língua inglesa sobre uma estratégia de avaliação da produção 

oral em língua inglesa mediada por tecnologias digitais. E como específicos: discutir 

aspectos gerais e conceituais sobre avaliação de aprendizagem com base no disposto 

em literatura que trata sobre o tema e identificar as preferências dos alunos, bem como 

as vantagens e desvantagens relacionadas por eles quanto à atividade proposta. Consiste 

em um estudo de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e 

quantitativa dos resultados encontrados. Conta com uma amostra composta por 15 

alunos de inglês nível básico matriculados em uma escola de línguas em São Luís – MA. 

Para a coleta dos dados, utiliza questionários. Mostra a análise interpretativa dos dados 

coletados. Como resultados, aponta para a preferência dos alunos por tecnologias 

móveis, a satisfação com relação à tarefa e a diminuição do nervosismo na tarefa 

avaliativa em comparação com métodos tradicionais. Como desvantagem, aponta a 

limitação de tempo dos alunos para dedicarem-se à tarefa e a possível perda da 

naturalidade ao falar no idioma estrangeiro. Contribui para os estudos sobre avaliação 

da produção oral em língua inglesa como língua estrangeira e sinaliza caminhos para a 

ampliação de pesquisas na área.  

 

Palavras-chave: Avaliação. Língua estrangeira. Tecnologias Digitais.  

 

ABSTRACT: Presents results of experience with oral production assessment of English 

learners as a foreign language by means of digital technologies, which used audio 

recordings as instrument. It has the main objective of analyzing the perception of English 

language learners about an assessment strategy of oral production in English using 

digital technologies. It has the specific objectives: to discuss general and conceptual 

aspects about learning assessment, based on what is disposed on the literature that 

addresses the theme, and to identify the learners’ preferences, as well as the advantages 

and disadvantages that they report regarding the activity proposed. Consists of an 
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exploratory and descriptive study, with a qualitative and quantitative approach. Counts 

on a sample composed of 15 English language students from the basic levels enrolled in 

a language school in São Luís-MA. In order to collect data, it uses questionnaires. It shows 

the interpretative analysis of collected data. Results show students’ preference for mobile 

technologies, their satisfaction regarding the task and the diminishment of anxiety in the 

assessment activity compared to traditional methods. As for disadvantages, it shows 

learners time restriction to focus on the task and the possible loss of naturality while 

speaking in the foreign language. Contributes to the studies about oral production 

assessment in the English language as a foreign language and signals paths for the 

broadening of research in the area. 

 

Keywords: Assessment. Foreign language. Digital Technologies.  

 

1 Introdução 

 

A produção oral é uma das habilidades mais importantes para quem está 

aprendendo uma língua estrangeira. Ela é também uma das mais complexas para 

ser aperfeiçoada, por razões que incluem: a necessidade de mobilização de 

muitas outras habilidades (compreensão oral, captação de contexto, riqueza de 

vocabulário etc.); por vezes, o insuficiente trabalho voltado para ela em salas de 

aula; a escassez de oportunidades de prática, entre outras. 

A avaliação dessa habilidade também é repleta de desafios para alunos e 

professores. Os primeiros precisam superar a inibição inicial e o medo de errar, 

bem como aprender a identificar os pontos nos quais necessitam melhorar em 

práticas reais de comunicação no idioma alvo. Os segundos precisam estudar e 

experimentar estratégias e critérios, de forma contínua, sempre adaptando-os aos 

perfis dos grupos de alunos pelos quais se responsabilizam.  

Professores, alunos e instituições também precisam superar o pensamento de 

que as atividades avaliativas servem majoritariamente para a atribuição de notas. 

Elas devem ser planejadas como mais uma ferramenta para alavancar a 

aprendizagem dos alunos. Além disso, é preciso auxiliar os aprendizes a ter 

posturas mais participativas nesse processo. 

Dentre as possibilidades das quais se dispõe atualmente para diversificar as 

tarefas avaliativas, está a utilização das tecnologias digitais, tão presentes no dia 

a dia de professores e alunos. Elas podem facilitar a comunicação entre os 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, além de contarem com um 

extenso catálogo de aplicações e softwares voltados especificamente para a 
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aprendizagem de idiomas. Para a realização de atividades avaliativas, essas 

tecnologias podem automatizar o mapeamento de aspectos e auxiliar na 

mensuração do alcance de metas estabelecidas, permitindo que os professores 

dediquem mais tempo à personalização do processo de aprendizagem de cada 

aluno.  

Tendo em vista esse contexto, este estudo mostra os resultados de uma 

experiência com o uso dessas tecnologias em uma atividade avaliativa e guia-se 

pelo seguinte questionamento: qual a percepção de alunos de aprendizes de 

inglês sobre uma estratégia de avaliação da produção oral no idioma alvo 

mediada por tecnologias digitais? 

A experiência foi realizada na escola de idiomas Núcleo de Cultura Linguística 

(NCL), onde funciona um projeto de extensão da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), em São Luís – MA.  

Tem-se como objetivo geral analisar a percepção de alunos do curso de inglês do 

NCL/UFMA sobre uma estratégia de avaliação da produção oral em língua inglesa 

mediada por tecnologias digitais. E como específicos: discutir aspectos gerais e 

conceituais sobre avaliação de aprendizagem com base no disposto em literatura 

que trata sobre o tema e identificar as preferências dos alunos, bem como as 

vantagens e desvantagens relacionadas por eles quanto à atividade proposta. 

 

2 Tecnologias Digitais e Avaliação da aprendizagem: aspectos conceituais  

 

O desenvolvimento das tecnologias digitais e internet trouxeram mudanças na 

vida das pessoas, no que diz respeito à forma de pensar, de agir e de se 

comportar. Essas transformações vêm atingindo a maior parte dos setores da 

sociedade e estão relacionadas ao que Lévy (2010) denomina de cibercultura e 

ao que Santaella (2003) intitula como cultura digital. Cabe aqui, um destaque para 

os impactos dessas tecnologias na educação, área deste estudo. 

O uso frequente de notebooks, tablets, e, em especial, os smartphones  vem 

trazendo consequências que estão repercutindo no ensino, como a dupla 

mobilidade: informacional e mobilidade física do usuário. Este, que antes, para 

acessar as informações, precisava estar parado à frente de um computador fixo, 

atualmente, com o uso dos dispositivos móveis, passa a poder acessar à internet 

de qualquer lugar e a qualquer momento (SANTAELLA, 2013). 

Conforme ressalta Moura (2016), essa ubiquidade dos dispositivos móveis 

conduzirá a aprendizagem móvel, ou mobile learning (m-learning), a um 
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importante veículo de educação e formação, ao explorar o poder ubíquo dos 

dispositivos móveis para se poder aprender em qualquer lugar e a qualquer hora. 

Nesse sentido, pensando nessa possibilidade, professores poderão planejar 

atividades a serem realizadas através dessas ferramentas com fins de 

aprendizagem e que não precisam, necessariamente, ser executadas somente na 

sala de aula, mas ampliá-las para os espaços informais, como em casa, por 

exemplo. 

O professor, dessa forma, possui um papel essencial na aprendizagem de 

competências e habilidades demandadas pelo século XXI, de certa forma, 

influenciadas pelas tecnologias digitais, como: conectividade, cultura, 

criatividade, colaboração, comunicação e criticidade (NEA, 2010; MILLER, 2013). 

Sobre essa questão, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura – UNESCO (2009, p. 2) relata: 

  
Por intermédio do uso corrente e efetivo da tecnologia no processo de 

escolarização, os alunos têm a chance de adquirir complexas 

capacidades em tecnologia, sob orientação do principal agente, que é 

o professor. Em sala de aula, ele é responsável por estabelecer o 

ambiente e preparar as oportunidades de aprendizagem que facilitem 

o uso da tecnologia pelo aluno para aprender e se comunicar. 

Consequentemente, é essencial que todos os professores estejam 

preparados para oferecer essas possibilidades aos alunos. 

  

Quando a UNESCO fala em “professores preparados” está questionando a 

formação do professor, inicial e/ou continuada, para trabalhar com tecnologias 

digitais. No contexto da cultura digital, significa dizer se esse professor possui 

competências e habilidades para planejar situações de aprendizagem que 

integrem essas ferramentas no contexto escolar, e para além dele. 

Moura (2017, p. 22), após apresentar algumas experiências suas, bem-sucedidas, 

em sala de aula, com aplicações móveis, enfatiza que: 

 
As mudanças nos alunos são visíveis quando desenvolvemos projetos e 

integramos tecnologias. Os alunos implicam nas tarefas e trabalhos, 

mostram mais autonomia, capacidade de organização e espírito crítico, 

apesar de algumas falhas técnicas e de acesso à Internet que 

acontecem. Nestas aulas, os alunos experimentam situações de êxito, 

aprendem uns com os outros e são mais felizes. 
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Nos relatos da autora, é possível perceber que as atividades pedagógicas, quando 

integradas às tecnologias digitais, podem fomentar o protagonismo do aluno, 

ajudando no desenvolvimento da autonomia, do trabalho colaborativo, e da 

criatividade. Ou seja, incitam a aprendizagem ativa dos educandos. 

No entanto, para Masetto (2017), ações pontuais de professores com o uso 

pedagógico de tecnologias digitais não garantem um trabalho de inovação 

pedagógica curricular numa instituição de ensino. Essa inovação é causada por 

uma necessidade diagnosticada na formação dos profissionais, onde o currículo 

em vigor (formado pelos componentes: intencionalidade, gestão, protagonistas, 

organização curricular e contexto) não consegue dar uma devolutiva adequada, 

surgindo um novo cenário que aponta para um novo caminho para superar a 

necessidade encontrada. O citado autor acrescenta: 

 
[...] as questões “para que e para onde mudar, o que de novo 

pretendemos construir e para quê” são indicadores da intencionalidade 

de um currículo inovador. A casualidade, o espontaneísmo, o não 

planejamento de uma mudança impedem a construção de um projeto 

inovador (MASETTO, 2017, p. 205). 

  

  

Contudo, levando em consideração a concepção de currículo elencada pelo autor 

acima, imbuída de intencionalidade, planejamento conforme as demandas do 

contexto e formação adequada para os profissionais, para se ter um feedback, é 

coerente também um processo de avaliação que perpasse pelas atividades 

desempenhadas por todos os profissionais da instituição de ensino, o que 

contempla, sobretudo, a avaliação da aprendizagem dos alunos. 

Nesse universo, independente do meio pelo qual as atividades estão sendo 

preparadas para os alunos realizarem (tecnologias digitais ou não), os resultados 

do aproveitamento escolar dos alunos vão  fornecer subsídios para que os 

professores avaliem sua prática pedagógica. 

No contexto da aprendizagem ativa dos educandos, a avaliação, 
 

[...] é um processo contínuo, flexível, que acontece sob várias formas: 

avaliação diagnóstica, formativa, mediadora; avaliação da produção (do 

percurso – portfólios digitais, narrativas, relatórios, observação); 

avaliação por rubricas – competências pessoais, cognitivas, relacionais, 

produtivas; avaliação dialógica; avaliação por pares; autoavaliação; 

avaliação online; avaliação integradora; entre outras. Os alunos 

precisam mostrar na prática o que aprenderam com produções 
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criativas, socialmente relevantes, que explicitem a evolução e o percurso 

realizado. É importante avaliar e dar feedback frequente aos estudantes, 

acompanhando inteiramente seu progresso, tanto individual como 

coletivo (MORAN, 2019, p. 05). 

  

Nota-se, na fala do autor, que há diferentes formas de avaliação, e que são 

realizadas em momentos distintos, cada uma tem um fim em si, mas uma 

complementa a outra. Observa-se também, que quanto mais diversificados são 

os instrumentos de avaliação, maiores são as chances de avaliar diferentes 

competências dos alunos. Com esse olhar, poder-se-ia afirmar que a integração 

de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, além de fornecer 

mais uma possibilidade dos alunos obterem uma aprendizagem ativa (e não a 

única), ajuda-os a desenvolver competências digitais. 

Há diversas possibilidades de atividades pedagógicas que podem ser integradas 

às tecnologias digitais e que podem se constituírem como instrumentos de 

avaliação da aprendizagem dos alunos, tais como: o portifólio digital com todo o 

percurso do aluno, que avalia o processo em  vários momentos; redes sociais com 

fins de aprendizagem; quizzes; blogues; aplicativos móveis com vários fins 

pedagógicos (kahoot, Google Drive, powtoon), (MORAN, 2019), atividades em 

áudio, vídeos, podcats e outros recursos disponíveis (MOURA, 2017). 

E o que seria avaliar? Para Hoffmann (2014), avaliar é interpretar, isto é, no 

contexto da educação, é uma análise do momento em que o aluno se encontra 

para refletir e reconstruir práticas educativas, é avaliar o que o aluno aprendeu. 

Nesse caso, para a autora, avaliar não é corrigir para fins de registro. A avaliação 

precisa estar preocupada com o desenvolvimento da aprendizagem do 

educando, por isso, deve ser mediadora. Contudo, não pode estar baseada numa 

concepção classificatória, onde se prevalece as provas com fins de se obter nota. 

Corroborando com a autora, Luckesi (2013, 69) pontua que avaliação é “um juízo 

de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão”. 

Em ambos os conceitos, é notório a prevalência dos aspectos qualitativos da 

avaliação sobre os quantitativos, ao dar atenção aos resultados dos alunos para 

uma tomada de decisão, o que pode gerar dúvidas e incertezas no professor 

sobre suas práticas em sala de aula, após uma reflexão. 

Nesse sentido, a avaliação formativa indiretamente mostra-se presente na fala 

tanto de Luckesi (2013) quanto de Hoffmann (2013; 2014). Ao dar ênfase no 

processo de ensino-aprendizagem, a avaliação formativa é fundamental para a 

avaliação da aprendizagem, pois, entendida como processual e com caráter 
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reflexivo, fornece ao aluno informações sobre seu processo de aprendizagem, o 

que permite ao professor acompanhar o aluno e orientá-lo para superar suas 

dificuldades (ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

Para Luckesi (2013), precisa-se “aprender” a avaliar a aprendizagem, isto porque 

mesmo que o contexto sociocultural atual tenha se modificado, os professores, 

na sua totalidade, ainda não conseguiram essa habilidade, em virtude das suas 

práticas ainda estarem enraizadas nos exames escolares e não na avaliação. Essas 

práticas ainda acontecem por desconhecimento ou por “heranças” da educação 

que tiveram. Para o autor, enquanto o ato de examinar estar relacionado à 

classificação e seletividade do educando (com fins de aprovação ou reprovação), 

educar refere-se ao diagnóstico e à inclusão. 

Sobre essa diferenciação Hoffmann (2013) acrescenta que, na avaliação 

classificatória, “pergunta-se para ‘ver se o aluno aprendeu’ depois de ensiná-lo. 

Já na concepção de avaliação mediadora, pergunta-se para ver o que o aluno já 

sabe, o que ainda não sabe, de que jeito sabe fazer, para decidir sobre estratégias 

pedagógicas de continuidade. 

Nesse sentido, Luckesi (2013) enumera alguns pontos que para ele são essenciais 

para aprender a avaliar a aprendizagem dos educandos: estar aberto a aprender; 

observar se os se os resultados de aprendizagem são satisfatórios, caso não for, 

investigar o que está por trás dessa defasagem; estar aberto a ouvir e aprender 

com a experiência do outro. Para o autor, ao avaliar, o professor deverá: 

  
a)         coletar, analisar e sintetizar, da forma mais objetiva possível as 

manifestações das condutas – cognitivas, afetivas, psicomotoras – dos 

educandos, produzindo uma configuração do efetivamente aprendido; 

b)         atribuir uma qualidade a essa configuração da aprendizagem, a 

partir de um padrão (nível de expectativa) preestabelecido e admitido 

com válido pela comunidade dos educadores e especialistas dos 

conteúdos que estejam sendo trabalhados; 

c)         a partir dessa qualificação, tomar uma decisão sobre as condutas 

docentes e discentes a serem seguidas, tendo em vista: a reorientação 

imediata da aprendizagem, caso sua qualidade se mostre insatisfatória, 

e caso o conteúdo, a habilidade, ou hábito, que esteja sendo ensinado 

ou aprendido, seja efetivamente essencial para a formação do 

educando; o encaminhamento do educando para passos subsequentes 

da aprendizagem, caso se considere, que, qualitativamente, atingiram 

um nível satisfatório no que estava sendo trabalhado. 
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Portanto, percebe-se que a prática avaliativa do educador quando fundamentada 

numa avaliação mediadora não possui fins de aprovação ou reprovação, pelo 

contrário, está focada na aprendizagem dos educandos, observando o que ele 

aprendeu, o que ele não aprendeu, o porquê dele não ter aprendido e as 

estratégias necessárias para ele aprender mais. Somado a isso, fornece subsídios 

para que o professor reflita e reveja sua prática pedagógica, redirecionando seu 

planejamento, avaliando a adequação dos instrumentos de avaliação aplicados e 

as metodologias de ensino realizadas. E esse processo de avaliação, para respeitar 

o desenvolvimento da aprendizagem do educando, precisa acontecer, 

independente dos meios pelos quais os instrumentos de avaliação estão 

pautados, se é em tecnologias digitais, peças, atividades impressas, participações 

orais, etc.  

 

3 Avaliação no contexto do processo de ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira 

 

A produção oral é comumente tida como parâmetro para que os indivíduos 

avaliem seu progresso no processo de aprendizado e aquisição de línguas 

estrangeiras. Apesar disso, é comum observar esta habilidade não recebendo a 

devida atenção em instituições que trabalham com o ensino de línguas 

estrangeiras por razões variadas, que vão desde o foco nas questões gramaticais 

e na habilidade de produção de textos escritos até a proporção desfavorável entre 

o número de professores e alunos em sala de aula (LEONG; AHMADI, 2017). 

Trata-se de uma das habilidades mais importantes, porque é a mais utilizada em 

interações de variados tipos e contextos, e ela é também uma das mais 

complicadas, pois para falar em um idioma, vários componentes são mobilizados, 

como pronúncia, estrutura gramatical, vocabulário, ritmo, ênfase, fluência e 

compreensão de elementos orais e gestuais (LEONG; AHMADI, 2017). 

Nesse sentido, avaliação da produção oral apresenta particularidades complexas: 

é mais difícil estabelecer critérios objetivos para avaliar essa habilidade e costuma 

demandar mais tempo e atenção por parte de quem assume essa tarefa. Quem 

avalia essa habilidade precisa dispor de conhecimentos suficientes para 

selecionar estratégias e critérios a fim de criar oportunidades para que os alunos 

pratiquem essa habilidade. Entretanto, as seleções para contratação de 

professores de língua estrangeira não costumam avaliar esse aspecto da prática 

docente (LEONG; AHMADI, 2017). 
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Como resultado desse conjunto de circunstâncias, muitos alunos passam anos 

estudando línguas estrangeiras em instituições de ensino, ou fora delas, mas 

continuam com problemas para falar no idioma alvo.  

Rodrigues, Rocha e Gonçalves (2011) sinalizam que em termos de avaliação em 

língua estrangeira duas abordagens destacam-se: a abordagem tradicional e a 

comunicativa. A primeira preocupa-se em avaliar o que os alunos produzem com 

foco no sistema linguístico, na estrutura. Assim, memorização de vocabulário, 

tradução e regras gramaticais costumam ser enfatizadas no processo avaliativo.  

Na segunda, por outro lado, a língua é avaliada com base na sua função enquanto 

ferramenta para a comunicação social. As regras estruturais da língua também 

são abordadas, porém de maneira secundarizada. O processo de ensino e de 

avaliação concentra-se em situações reais e significativas de interação, e a 

participação ativa do aluno, contribuindo com seus conhecimentos prévios, é 

valorizada. O professor medeia o processo e avalia processualmente. O que difere 

a avaliação do restante dos momentos de ensino-aprendizagem é basicamente o 

suporte que o professor fornece. Na avaliação, ele deixa os alunos mais livres e 

independentes para produzirem, de modo que possam ser avaliados em termos 

de como se saem em situações nas quais precisam usar o idioma estrangeiro 

(RODRIGUES ROCHA; GONÇALVES, 2011). 

Os autores reconhecem que há diferentes abordagens, técnicas e métodos sendo 

utilizados em aulas de línguas estrangeira, mas lembram que o importante é 

conduzir um processo avaliativo condizente com a abordagem aplicada em cada 

sala de aula, respeitando as necessidades dos alunos. Além disso, eles sinalizam 

que é desejável fazer com que os alunos participem de maneira ativa nessa etapa, 

para que possam aproveitar os dados levantados em benefício de sua 

aprendizagem (RODRIGUES; ROCHA; GONÇALVES, 2011).  

Um dos principais entraves para que os alunos se comuniquem oralmente na 

língua estrangeira que estão aprendendo é a ansiedade. Eles costumam se sentir 

pressionados a falar da maneira mais correta, como condição para serem 

compreendidos, e temem o julgamento negativo de pares e professores diante 

dos erros cometidos. Em momentos avaliativos, essa ansiedade pode acentuar-se 

ainda mais, pois o medo de errar é relacionado ao baixo resultado nas provas, 

como se sinalizasse o fracasso do processo de aprendizagem. Na verdade, a 

própria ansiedade pode ser um fator que conduz a esse resultado abaixo do 

esperado. Ela pode limitar a mobilização dos conhecimentos que os alunos já 
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possuem no idioma estrangeiro, por conta do nervosismo (RIO; GUIMARÃES; 

DELGADO, 2016). 

O que pode auxiliar a superar essa ansiedade durante a produção oral é 

normalizar o exercício dessa habilidade nas salas de aula. Sabe-se que quem 

estuda um idioma estrangeiro fora do país onde ele é utilizado costuma ter 

menos oportunidades presenciais para exercitar essa habilidade. Por isso, as aulas 

devem incluir o máximo de oportunidades de fala possível, para que os alunos 

desenvolvam confiança para expressar ideias no idioma alvo (RIO; GUIMARÃES; 

DELGADO, 2016). Além disso, hoje, há uma série de ferramentas digitais que 

podem facilitar a prática de produção oral fora dos contextos de sala de aula. 

Contudo, por vezes caberá ao professor abrir os olhos dos alunos para essas 

oportunidades.  

Não há uma estratégia única a ser aplicada pelos professores de idiomas para 

evitar ou diminuir a ansiedade dos alunos na realização de tarefas de produção 

oral, mas eles podem, conforme avaliação diagnóstica do perfil das turmas nas 

quais lecionam, escolher testar os métodos que melhor funcionam com cada uma 

(RIO; GUIMARÃES; DELGADO, 2016). O que é preciso é fazer da sala de aula um 

ambiente confortável e fazer com que os alunos percebam os erros como parte 

positiva do processo, visto que reconhecendo-os podem superá-los. As correções 

indiretas pelos professores podem ser mais eficazes que as diretas na diminuição 

da ansiedade e é importante valorizar o progresso dos alunos, deixar claro os 

pontos nos quais eles se destacam positivamente em cada tarefa.  

Como se pode observar, ao professor cabe a tarefa de investigar e testar diversas 

estratégias para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais produtivo em 

sala de aula. Em trabalho sobre a avaliação dos alunos na produção oral em língua 

inglesa como língua estrangeira, Ariza (2003) utilizou a gravação de áudios como 

estratégia pedagógica para trabalhar a produção oral de seus alunos no 

momento avaliativo. Foram considerados os pontos fortes e pontos sensíveis, 

pronúncia, entonação, fluência e acurácia. Desta forma, ao dar feedback aos 

alunos, foi possível mostrar, com provas materiais, cada um desses pontos.  

Dar aos alunos a oportunidade de se ouvirem, guiados por esse olhar mais 

criterioso, os auxilia tanto da identificação do que devem melhorar quanto no 

aperfeiçoamento do próprio processo de autoavaliação, com a demonstração de 

critérios válidos para as tarefas.   

Após a realização da tarefa de gravação de áudios, Ariza (2003) também utilizou 

questionários para identificar a percepção dos alunos quanto às vantagens, 
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desvantagens e dificuldades na produção do material. Na ocasião, foi verificado 

que a maioria dos alunos considerou a tarefa um desafio que demandou um 

tempo considerável para a construção, mas que foi gratificante, por dar-lhes a 

oportunidade de se ouvirem e ver não apenas os pontos sensíveis, mas aqueles 

nos quais se destacaram positivamente.  

Apesar disso, alguns alunos ainda se sentiram intimidados durante a gravação, 

por lembrarem que esse produto seria avaliado pelo professor. Os principais 

pontos que os alunos identificaram como positivos foram o feedback individual 

e detalhado e a oportunidade de praticar mais para melhorar pronúncia e 

fluência, além da maior facilidade na identificação dos erros. Como pontos 

negativos, o principal sinalizado pela maioria dos alunos foi a falta de tempo para 

se dedicarem à tarefa (ARIZA, 2003). 

Com base no exposto, fica claro que o aperfeiçoamento da habilidade de 

produção oral em língua estrangeira é complexo e demanda dos professores 

estudo contínuo, para que possam aplicar estratégias conforme as necessidades 

dos alunos, que possuem perfis variados. Em termos de avaliação, nota-se que 

não há uma fórmula exata, mas há diretrizes como avaliar gradativamente, 

oferecendo aos alunos feedback qualitativo durante o processo, minimizar 

situações que possam provocar ansiedade e permitir que os alunos participem 

do processo de maneira ativa.  

 

4 Metodologia 

 

Este estudo é de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e 

quantitativa dos resultados encontrados.  

 

 4.1 Universo e Amostra 

 

O universo de participantes dessa pesquisa compreendeu 23 alunos de língua 

inglesa como língua estrangeira, ativos em turmas de Básico 1 e Básico 2, no 

Núcleo de Cultura Linguística da Universidade Federal do Maranhão (NCL/UFMA). 

Destes, 15 aceitaram participar, respondendo aos questionários entregues pela 

pesquisadora presencialmente, no dia do encerramento das atividades do 

semestre, em junho de 2019.  

 

4.2 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 
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Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário contendo 13  questões (9 

questões fechadas e 4 semiabertas) que indagaram sobre alguns dados relativos 

ao perfil dos participantes e sobre a percepção deles quanto à experiência de 

participarem de um procedimento de avaliação de produção oral mediado por 

tecnologias digitais.  

O procedimento de coleta utilizado foi a aplicação presencial dos questionários 

no último dia de atividades do semestre, destinado à entrega dos resultados e à 

despedida do alunos. Os questionários foram aplicados antes da entrega dos 

resultados da atividade de produção oral, a fim de tentar evitar que eles 

pudessem influenciar nas percepções dos alunos sobre a atividade.  

Os alunos receberam as instruções necessárias para o preenchimento do 

instrumento e foram informados sobre seus direitos e garantias para a 

participação da pesquisa, enquanto atividade voluntária, sem nenhum caráter de 

obrigatoriedade ou influência nos resultados finais. 

 

4.3 Sobre a experiência: avaliação de produção oral mediada por tecnologias 

digitais 

 

O NCL/UFMA conta com dois momentos oficiais para a realização de tarefas 

avaliativas (somativas) de produção oral em língua estrangeira pelos alunos, um 

realizado aproximadamente no meio do semestre letivo e o outro realizado no 

fim do semestre letivo, juntamente com as tarefas avaliativas de produção escrita 

e de compreensão oral. 

Os procedimentos de avaliação da produção oral não são determinados de forma 

detalhada aos professores, isto é, eles contam com significativo nível de 

autonomia para decidir os detalhes procedimentais. As principais diretrizes 

reforçadas pela coordenação pedagógica da instituição sobre esse momento são: 

seguir a abordagem escolhida pela escola, a Comunicativa; criar critérios claros 

para avaliação, tais como pronúncia, fluência, vocabulário etc.; e gerar uma 

avaliação a ser pontuada com até 5 pontos.  

As estratégias mais comumente utilizadas pelos professores da instituição para 

esse momento avaliativo são: atividade oral com perguntas e respostas realizada 

individualmente; atividade oral com diálogos entre alunos, em duplas ou trios; e 

seminários. Estes últimos não são frequentemente utilizados nos níveis mais 

básicos, levando em consideração o desenvolvimento ainda elementar dos alunos 
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na língua estrangeira para a produção de peças de produção oral mais longas e 

coesas.  

No caso da experiência demonstrada neste artigo, a professora das turmas de 

Básico 1 e 2, selecionadas como universo amostral, realizou, durante o semestre, 

duas estratégias de avaliação somativa da produção oral dos alunos, na língua 

inglesa. A primeira, realizada em abril de 2019, ocorreu na forma da atividade oral 

com diálogos entre alunos, em duplas ou trios. Já a segunda, a qual interessa 

diretamente para este estudo, foi realizada em duplas e planejada para ser 

mediada por tecnologias digitais.  

Duas semanas antes da realização das últimas atividades do semestre, os alunos 

receberam da professora as instruções para a realização da tarefa no novo 

formato proposto. Cada dupla deveria gravar, com as tecnologias digitais das 

quais dispusessem, dois áudios de até três minutos cada, entrevistando-se 

mutuamente sobre os tópicos elencados no Quadro 1, os quais sintetizaram os 

conteúdos estudados durante a segunda parte do semestre: 

 

Quadro 1 - Tópicos a serem desenvolvidos nas entrevistas 

Básico 1 Básico 2 

Família (descrevendo a família, 

aparência e traços de personalidade) 

Eventos passados (viagens, infância 

etc.) 

Eventos importantes programados 

(datas, locais, horários etc.) 

Acidentes e machucados (no 

passado) 

Preferências de roupas (cores, peças, 

tipos favoritos, tamanho, o que quer, 

o que precisa) 

Conselhos para diferentes situações 

(criadas pelos alunos durante as 

entrevistas) 

Rotina (atividades diárias e de lazer) Habilidades e talentos 

Tarefas domésticas Eventos futuros (sonhos e planos) 

Fonte: os autores (2019). 

 

Os alunos foram instruídos para elaborar os roteiros das entrevistas e foram 

avisados de que poderiam solicitar o auxílio da professora sempre que preciso. 

Ela os orientou a pensar na tarefa como se estivessem realizando um programa 
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de TV ou um quadro em um canal no Youtube, no formato Talk Show, eles 

poderiam, inclusive, interpretar personagens fictícios ou celebridades. Os alunos 

foram avisados de que os roteiros das perguntas poderiam ser iguais entre os 

membros de cada dupla, mas as respostas tinham que ser diferentes.  

Os alunos também foram informados de que teriam que avaliar os seus trabalhos 

depois de prontos. A professora sugeriu alguns critérios e deu-lhes liberdade para 

acrescentarem outros. Com essas instruções, os alunos puderam realizar a 

atividade proposta e entregá-la até o dia das últimas atividades do semestre.  

Para a avaliação das atividades, a professora utilizou quatro critérios: pronúncia, 

estrutura, vocabulário e fluência. Cada critério poderia pontuar entre 0 e 0,25, 

com o resultado final sendo multiplicado pelo peso 5, gerando, assim, a nota final 

da tarefa avaliativa de produção oral. Todas as informações e critérios foram 

informados aos alunos no dia da explicação da atividade avaliativa e reforçados 

em oportunidades posteriores.  

 

5 Resultados e discussão 

 

Neste tópico, serão demonstrados os resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários, os quais serão discutidos à luz da literatura que trata sobre o tema.  

 

5.1 Dados gerais 

 

Com relação ao perfil dos participantes, apenas duas informações foram 

mapeadas com os questionários: o nível que estudaram no semestre e a faixa 

etária. Desta forma, observou-se que 8 (53%) respondentes eram alunos 

concluindo o Básico 1, enquanto 7 (47%) eram provenientes do Básico 2.  

No tocante à faixa etária, observou-se que apenas 2 (19%) alunos tinham mais 

que 30 anos, enquanto os demais tinham entre 14 e 18 anos (4, 27%), 19 e 23 

anos (4, 27%) e 24 a 30 anos (4, 27%). Percebe-se, assim, que a amostra foi 

composta por alunos considerados adolescentes e jovens adultos.  

Tendo em vista que os eles poderiam escolher o instrumento tecnológico de 

preferência para a gravação e envio dos áudios, observou-se que a maioria optou 

pela facilidade e comodidade ofertadas pelos smartphones (13 alunos, 87 %). 

Apenas 2 (13%) alunos sinalizaram o computador como ferramenta de escolha.  

No que diz respeito à entrega das atividades, a professora deixou que os alunos 

escolhessem entre entregar os arquivos das gravações por meio do aplicativo 
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WhatsApp, do e-mail ou de pen drive. Observou-se que 14 (93%) alunos 

participantes da pesquisa optaram por entregar o resultado da tarefa pelo 

WhatsApp, enquanto apenas 1 (7%) optou pelo envio por e-mail.  

Trata-se de uma realidade que confirma o que fora mencionado sobre as 

postulações de Levy (2010) e Santaella (2003) sobre cibercultura, ou cultura 

digital. Os dispositivos digitais, especialmente os móveis, estão cada vez mais 

presentes nas vidas dos indivíduos, sendo integrados às mais variadas tarefas que 

precisam ser executadas. 

Por ser uma tarefa colaborativa, os alunos precisaram escolher formas e meios 

para interagir. Nessa perspectiva, notou-se que 7 alunos (47%) optaram, 

preferencialmente, pela comunicação via mensagens trocadas pelo smartphone, 

enquanto 6 (40%) escolheram fazer isso presencialmente. Por fim, apenas 2 (13%) 

sinalizaram ter realizado a maior parte das comunicações para a execução da 

tarefa por meio de ligações.  

Aqui, percebe-se que a quantidade de alunos que resolveram as questões sobre 

atividade com seus parceiros presencialmente e por mensagens no celular foram 

quase iguais. O que mostra que o fato de ter à disposição a ferramenta 

tecnológica não garante que ela seja escolhida sempre, ainda que se note uma 

tendência por fazê-lo.  

 

5.2 Percepção dos alunos sobre a tarefa 

 

Para responder aos questionamentos que deram origem aos resultados dispostos 

nos gráficos 1, 2 e 3, os alunos tinham a opção de marcar mais de uma alternativa, 

e de adicionar respostas por escrito, caso as alternativas apresentadas não 

representassem sua percepção.  

 

Gráfico 1 - Dificuldades observadas pelos alunos para a realização da tarefa 
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Fonte: os autores (2019). 

 

Gráfico 2 - Vantagens da tarefa identificadas pelos alunos 

 
Fonte: os autores (2019). 

 

Gráfico 3 - Desvantagens da tarefa identificadas pelos alunos 
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Fonte: os autores (2019). 

 

Quatro alunos marcaram a opção “Outros” para identificar desvantagens que não 

estavam listadas nas alternativas. Destes, dois enfatizaram que o tempo mínimo 

para a tarefa, os três minutos, era excessivo, isto é, dois alunos que participaram 

da pesquisa acreditam que a tarefa deveria exigir menos tempo do conteúdo final 

gravado. Quanto às outras duas respostas adicionais, uma sinalizou a opinião de 

um aluno que não identificou desvantagens na tarefa, enquanto a outra tratou 

sobre a falta de naturalidade ao falar na gravação como sendo um ponto 

negativo. 

Levando em consideração que os alunos vivenciaram durante o semestre dois 

formatos de instrumento de avaliação somativa, foi-lhes perguntado qual eles 

preferiram. Observou-se que a maioria 12 (86%) preferiu a atividade com 

gravação de áudios. Apenas 2 (14%) preferiram o formato tradicional, com 

perguntas realizadas no dia dos exames de produção escrita e compreensão oral. 

Uma das respostas não foi contabilizada porque o aluno escreveu uma opção que 

não foi dada, sinalizando a preferência pelas duas estratégias. O dado aponta que 

a maioria dos alunos ficaram satisfeitos com o formato. 

Quando questionados se acreditavam que a avaliação por meio de gravação de 

áudios os ajudou a melhorar a produção oral em língua inglesa 13 (87%) 

afirmaram que sim, enquanto 2 (13%) marcaram a alternativa “não sei dizer”. O 

dado corrobora com o de satisfação dos alunos. Pode-se presumir que por 
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acreditarem que progrediram por meio da atividade, sentiram-se satisfeitos com 

ela.  

Estudos sobre a habilidade mostram que aprendizes de línguas estrangeiras 

precisam ter muitas oportunidades para a repetição oral significativa e para 

produzir textos orais em situações reais de comunicação (LEONG; AHMADI, 2017). 

Na atividade proposta, os alunos puderam agir sob essas duas perspectivas: tanto 

precisaram praticar bastante, quanto se basearam em um formato comum para 

comunicação oral (perguntas e respostas). 

Dois aspectos reportados como sendo de máxima importância no 

desenvolvimento da habilidade de produção oral em línguas estrangeiras são a 

acurácia e a fluência. A primeira relacionada à precisão na execução da pronúncia 

e na organização das estruturas linguísticas e a segunda relacionada à capacidade 

de expressar ideias de forma coerente e compreensível, usando ênfase e 

entonação, respeitando o fluxo comunicativo das interações verbais (LEONG; 

AHMADI, 2017). Esses dois pontos foram considerados como critérios para a 

avaliação da atividade, a ser realizada pelos alunos e pela professora.  

Na revisão da literatura, notou-se que os problemas mais frequentes encontrados 

em salas de aula no trabalho para o desenvolvimento da produção oral dos 

alunos em língua estrangeira estão: a inibição dos alunos; o vocabulário 

insuficiente; o uso da língua materna; o medo de receber críticas e cometer erros; 

a falta de situações reais de comunicação; as escolhas metodológicas e temáticas 

inapropriadas para os grupos por parte dos professores; e a falta de 

oportunidades e tempos iguais e suficientes para que todos os alunos possam 

falar nas salas de aula, especialmente em grupos grandes (LEONG; AHMADI, 

2017). 

Com a atividade proposta, acredita-se ter sido possível contornar parte desses 

problemas. Como demonstrado no Gráfico 2, a maioria das respostas apontou 

para menos nervosismo na realização da tarefa. Com relação ao vocabulário, os 

alunos puderam colocar em prática o conjunto lexical abordado no módulo e 

puderam expandir esse corpus linguístico.  

Brown (2002) menciona alguns princípios para guiar o trabalho do professor no 

processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, dentre os quais 

estão: diminuir as inibições, encorajar que os alunos se arrisquem na língua, 

ajudar a construir a autoconfiança dos alunos, promover uma aprendizagem 

cooperativa, ajudar os alunos a usar a intuição e ajudar os alunos a usarem os 

erros que cometem de forma proveitosa para a aprendizagem.  
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Quando fala deste último princípio, Brown (2002) sugere, como exemplo de 

atividade, gravar a produção oral dos alunos e sugerir que eles identifiquem seus 

erros. Na atividade de qual trata esta pesquisa, todos esses princípios foram 

acionados. Foi uma atividade avaliativa planejada não apenas para fornecer 

subsídios para o diagnóstico situacional dos alunos em termos de desempenho, 

mas também para produzir conteúdos capazes de ajudá-los a aprender com a 

experiência. 

Com o trabalho em duplas, buscou-se minimizar as inibições dos alunos, que 

exibiriam o material produzido apenas para a professora e para seus parceiros de 

tarefa. Como a professora fez apenas sugestões temáticas, os alunos foram 

encorajados a se arriscar na construção das perguntas e respostas, não estando 

limitados apenas ao vocabulário, estruturas e expressões trabalhados em sala 

durante o semestre. No Gráfico 2, inclusive, nota-se que boa parte dos alunos 

sinalizaram a possibilidade de usar a criatividade na tarefa como uma vantagem. 

Ao direcioná-los para a produção do material, a professora mostrou-lhes como 

eles já tinham habilidades suficientes para realizá-la, ajudando a fortalecer a 

confiança deles. O que pode explicar porque foram encontradas apenas 3 

respostas sinalizando alunos que tiveram muitas dificuldades relacionadas ao uso 

da língua inglesa (Gráfico 1).  

Com o trabalho em duplas, apostou-se em uma abordagem colaborativa, na qual 

eles teriam que produzir conteúdo juntos, avaliar e auxiliar na melhora do material 

produzido por cada integrante da dupla. Nesse processo, eles puderam usar a 

intuição linguística tanto na construção quanto na avaliação do que produziram. 

Houve poucas respostas sinalizando dificuldades com o trabalho em dupla 

(Gráfico 3), o que pode confirmar que se trata de uma estratégia interessante.   

A atividade enquadra-se no que se pode chamar de avaliação somativa, cuja 

principal função é verificar o nível de aprendizagem alcançado, comumente com 

a atribuição de notas. Embora Brown (2002) sinalize que no campo do ensino de 

línguas essa avaliação venha perdendo o prestígio que costumava ter diante das 

técnicas de avaliação formativa, ele ainda defende que a avaliação somativa tem 

sua relevância no processo por considerar as metas globais de um programa de 

ensino e mensurar de maneira mais objetiva em que medida elas têm sido 

alcançadas. O ideal seria associá-la com a avaliação formativa, que leva em 

consideração o processo e auxilia no ajuste de abordagens e técnicas durante o 

programa, e não apenas no final, a fim de aproximar mais as estratégias das 

necessidades dos alunos. 
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Ao conduzir os alunos na gravação das suas produções orais, oportuniza-se que 

eles tenham material para avaliar seu desempenho nessa habilidade, identificar 

os pontos de fragilidade para que possam trabalhar neles. No Gráfico 2, 

observou-se um número considerável de respostas corroborando com essa 

afirmação.  

O material pode ficar salvo com eles, que ficam livres para consultá-los 

posteriormente, inclusive servindo para identificar os avanços à medida que 

prosseguem com os estudos do idioma estrangeiro. Isto não é possível em 

avaliações orais feitas em uma data determinada nas quais apenas ao professor 

cabe estabelecer critérios e avaliar a produção dos alunos. Esse tipo de avaliação 

deixa os alunos em posição de dependência exclusiva da expertise do profissional 

da área, já que eles não costumam participar da avaliação em si.  

Ariza (2003) sinaliza a importância da realização de uma análise de necessidades 

nas salas de aula pelos professores a fim de adequar as estratégias de ensino de 

acordo com elas. No NCL, escola campo para este estudo, o foco da abordagem 

é a comunicação, de modo que os alunos inscritos no curso regular são 

informados quanto a esse alinhamento, para que possam decidir se é o mais 

adequado para seus propósitos individuais. Mas isso não dispensa a necessidade 

de os professores realizarem esse diagnóstico em cada sala de aula, para 

identificar o perfil dos alunos e seus objetivos no curso. 

Nas salas de aula dos participantes desta pesquisa, essa análise foi realizada por 

meio de conversa, na primeira semana de aulas, quando a professora tomou nota 

das observações dos alunos nesse sentido e montou o perfil das turmas. Os dois 

grupos de alunos, tanto de Básico 1 quanto de Básico 2, identificaram a produção 

oral como a maior necessidade e motor de motivação para o ingresso no curso. 

São alunos que desejam se comunicar de forma eficaz, especialmente oralmente, 

na língua inglesa. 

Nesse sentido, pode-se presumir que a tarefa avaliativa proposta foi ao encontro 

das necessidades desses alunos, por funcionar como um tipo de interação 

comum entre interlocutores, que perguntam e respondem em um diálogo. Assim, 

os alunos, iniciantes na produção em língua inglesa, puderam vivenciar os 

desafios de construir questionamentos que fizessem sentido na comunicação e 

responder outros, em contrapartida.  

Os resultados encontrados neste estudo assemelham-se em alguns momentos 

aos de Ariza (2003). Como pode ser observado no Gráfico 2, dentre as alternativas 

mais escolhidas pelos alunos para identificarem as vantagens da tarefa também 
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estava a possibilidade de avaliarem o próprio desempenho com mais facilidade. 

Como desvantagem, da mesma forma, nesta pesquisa, os alunos identificaram a 

falta de tempo para se dedicarem à tarefa como a principal. 

Uma das principais diferenças entre os dois estudos é que, no de Ariza (2003), a 

tecnologia utilizada para gravar os áudios foi o gravador de fita cassete. Os alunos 

gravavam em casa e entregavam o material físico ao professor na data prevista. 

Já nesta pesquisa, a atividade foi realizada majoritariamente por meio do 

smartphone dos alunos e entregue à professora pelo aplicativo WhatsApp assim 

que a finalizavam, não apenas na data limite. 

De maneira geral, essa diferença de tecnologias não parece ter implicado de 

maneira significativa no resultado da atividade, mas a tecnologia mais recente 

pode ter facilitado a comunicação entre as duplas, que podiam decidir detalhes 

sobre a realização da tarefa a distância, de maneira rápida, prática e sem maiores 

custos.  

 

6 Considerações finais 

 

Este trabalho mostrou os resultados de uma pesquisa que abordou o processo 

de avaliação da produção oral em língua inglesa como língua estrangeira por 

meio de tecnologias digitais. Buscou-se conhecer e analisar a percepção de 

alunos do curso de inglês do NCL/UFMA sobre uma estratégia de avaliação da 

produção oral em língua inglesa mediada por tecnologias digitais. 

A estratégia utilizada consistiu na gravação de áudios pelos alunos, a qual foi 

realizada majoritariamente por meio do uso de smartphones. A literatura 

abordada mostrou como esse é um tipo de atividade que auxilia os alunos a 

praticarem mais e a obterem subsídios materiais para a realização da 

autoavaliação. Constatou-se também como os alunos conhecem e aproveitam as 

possibilidades que os dispositivos móveis oferecem quando têm a chance.  

Observou-se que a maioria dos alunos ficaram satisfeitos com a tarefa, que lhes 

proporcionou menores níveis de nervosismo, maiores oportunidades para o uso 

da criatividade e deu-lhes mais tempo de preparo, prática e aperfeiçoamento, 

antes da entrega do produto final. Dessa forma, o processo de produção em si 

proporcionou oportunidades para o aprendizado e para o reforço do que fora 

estudado durante o semestre. 

Como dificuldades e desvantagens da atividade apontadas pelos alunos, vale 

salientar a falta de tempo para se dedicarem às atividades, o que é compreensível 
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visto que, para a maioria, o curso de inglês não é a prioridade entre as outras 

atividades que realizam. Também foi apontado, que com a gravação dos áudios, 

a produção oral tornou-se menos espontânea e mais artificial, afastando-se um 

pouco do que seria uma situação natural de comunicação. 

Pode-se considerar como limitações do estudo, o número reduzido da amostra, 

que não permite fazer generalizações, e a não correlação entre dados como perfil 

dos alunos e preferências ou dificuldades relacionadas às tecnologias, por 

exemplo. Futuros estudos nesse sentido podem explorar essas questões e buscar 

avaliar os resultados a nível de aprendizagem, para serem comparados com os 

dados de percepção dos alunos. Também seria interessante comparar os dados 

de avaliação da professora com os da autoavaliação dos alunos.  

Os resultados demonstrados nesse estudo contribuem para o amplo debate 

sobre estratégias e tarefas para a avaliação da produção oral em língua 

estrangeira, além de apontar caminhos para a diversificação de técnicas guiadas 

por uma abordagem mais voltada para a comunicação.  
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TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO 

ENSINO SUPERIOR: DEMOCRATIZAÇÃO, FLEXIBILIDADE E 

INTERAÇÃO 

 

Jovina da Silva 263 

Francisco Renato Lima 264 

 

RESUMO: Na atual sociedade do conhecimento, marcada por rápidas transformações 

tecnológicas, a Educação a Distância (EaD) tem se expandido de forma intensa e 

contínua. Neste estudo, objetiva-se analisar o uso das tecnologias digitais na EaD no 

Ensino Superior, apontando as possibilidades de democratização, flexibilidade e 

interação no processo de ensino e de aprendizagem. Na compreensão da temática, 

reflete-se acerca dessa modalidade de Ensino Superior, como um novo caminho e 

possibilidade de aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais. A trajetória 

metodológica do estudo tem natureza qualitativa e bibliográfica, fundamentada em 

teóricos como: Barbosa et al. (2007), Cecilio (2012), Lévy (1993), Lopes (2010), Moran 

(2001), Nova; Alves (2002), Silva; Lima (2018), Silva (2001), dentre outros. O corpus de 

análise parte de uma releitura de informações de um estudo de Azevedo (2013), o qual 

mostra que o professor no processo de formação, deve desenvolver competências para 

o uso das tecnologias, de forma adequada, rumo ao avanço na construção de uma 

sociedade mais justa e cidadã. Nesse sentido, o planejamento e a implantação da EaD 

no Ensino Superior devem partir da definição de objetivos claros, com abordagens que 

instigam a pensar nas transformações pelas quais passa a educação, o que implica em 

uma ressignificação de concepções e comportamentos na adoção de novos caminhos, 
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considerando os professores como mediadores do processo de ensino e aprendizagem 

e os alunos como protagonistas da própria aprendizagem. 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais; Educação a Distância; Educação Superior; Ensino; 

Aprendizagem. 

 

ABSTRACT: In the current knowledge society, marked by rapid technological 

transformations, Distance Education (EAD) has expanded in an intense and continuous 

way. In this study, the objective is to analyze the use of digital technologies in Higher 

Education, pointing out the possibilities of democratization, flexibility and interaction in 

the teaching and learning process. In the understanding of the subject, it is reflected on 

this modality of Higher Education, as a new path and possibility of learning mediated by 

the digital technologies. The methodological trajectory of the study has a qualitative and 

bibliographical nature, based on theoreticians such as: Barbosa et al. (2007), Cecilio 

(2012), Lévy (1993), Lopes (2010), Moran (2001), Nova; Alves (2002), Silva; Lima (2018), 

Silva (2001), among others. The corpus of analysis is based on a re-reading of information 

from a study by Azevedo (2013), which shows that the teacher in the training process 

must develop competences for the use of the technologies, in an appropriate way, 

towards the progress in the construction of a society. In this sense, the planning and 

implementation of ED in Higher Education must start from the definition of clear 

objectives, with approaches that instigate to think about the transformations through 

which education passes, which implies a re-signification of conceptions and behaviors in 

the adoption of new ways, considering the teachers as mediators of the teaching and 

learning process and the students as protagonists of the learning itself. 

Keywords: Digital Technologies; Distance Education; College education; Teaching; 

Learning. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
A cada nova tecnologia- do surgimento da escrita às invenções 

digitais- nosso modo de construção do conhecimento passa por 

mudanças, que são incorporadas ao processo ensino-aprendizagem. 
 

(RANGEL; FREIRE, 2012, texto da quarta capa do livro) 

 

Na sociedade do conhecimento, a educação deve ser um mecanismo social 

que possibilite a aquisição de saberes e habilidades necessárias ao enfrentamento 

das questões sociais, mundo do trabalho e exercício da cidadania, tornando-se 

indispensável o desenvolvimento do senso crítico e da autonomia no pensar e 

agir. A partir disso, neste estudo, foca-se o papel das tecnologias digitais na 
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Educação a Distância (EaD) no Ensino Superior, como recursos que contribuem 

para a democratização, a flexibilidade e a interação no processo de ensino e 

aprendizagem nessa modalidade e nível de ensino. 

As tecnologias digitais transformam as relações sociais e o modo de 

produção do conhecimento, e, consequentemente, alteram o contexto 

socioeconômico, cultural e educacional, exigindo estudos e debates acerca da 

inserção de ferramentas digitais no contexto educacional da EaD. Essa inserção, 

por si só, em qualquer nível de ensino, não garante a qualidade da educação, mas 

possibilita uma ressignificação dos saberes e fazeres docentes. 

No entanto, para que essa inserção e mediação pedagógica aconteçam, é 

necessária uma mudança sociocultural e pedagógica, que valorize novas 

concepções de formação, conhecimento e domínio de novas habilidades 

intelectuais e práticas/experienciais. Neste estudo, objetiva-se analisar o uso de 

tecnologias digitais na modalidade EaD no Ensino Superior, apontando para as 

possibilidades de democratização, flexibilidade e interação no processo de ensino 

e aprendizagem. Reflete-se assim, acerca da relação entre Ensino Superior e EaD, 

como um caminho e possibilidade de aprendizagem, mediado pelas tecnologias 

na construção de competências no ensinar e aprender. 

As tecnologias digitais estão em transformações constantes, e, portanto, 

conforme a lógica operacional e funcional da aprendizagem na EaD, elas 

apresentam-se como um espaço de possibilidades na busca de informações, 

interação, comunicação, entretenimento e produção de saberes. 

Essas possibilidades remetem ao entendimento acerca da correlação entre 

a formação e o uso de tecnologias digitais, de modo a facilitar o processo de 

produção do conhecimento e desenvolvimento intelectual e cultural dos sujeitos 

participantes. A dinâmica dos processos de formação superior precisa apropriar-

se do uso das tecnologias digitais, considerando seus constantes avanços. Dessa 

forma, investir na formação profissional representa melhoria para a educação e o 

mundo do trabalho, permitindo aos egressos do Ensino Superior, mais autonomia 

e desenvoltura em suas práticas profissionais. 

 

2 ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: NOVOS CAMINHOS E 

POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM 
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Segundo dados oficiais do Ministério da Educação (MEC), o número de 

matrículas no Ensino Superior no Brasil tem crescido, em especial no âmbito 

privado, que atualmente, responde por 75,3% desse percentual. Esse crescimento 

vem se consolidando, principalmente por meio do ensino a distância (EAD). Uma 

matéria de Mozart Neves, intitulada: ‘A importância do EaD no ensino superior’, 

publicada pela Revista Istoé, edição jan. 2019, aponta que “em 2007, 85% das 

matrículas eram presenciais, e apenas 15% no EaD, em 2017, a presença de 

ingressantes no EaD já correspondeu a um terço das matrículas”. Nessa 

perspectiva, nos próximos dez anos, a contribuição do EaD para a expansão do 

ensino superior no país será ainda maior. 

A EaD é o processo de ensino e aprendizagem mediado especialmente, 

por ferramentas tecnológicas digitais, no qual os sujeitos, professores e alunos, 

ficam separados espacial, temporalmente e fisicamente, no entanto, devem estar 

interligados, ‘próximos’ e conectados por meio das tecnologias. Na 

contemporaneidade, tem-se a educação presencial, híbrida e a distância. Com 

isso, a tendência é de em um futuro próximo, os sistemas de Ensino Superior cada 

vez mais ofertem cursos híbridos, combinando, na mesma disciplina, carga 

horária presencial e a distância. O acesso ao conhecimento não está mais 

necessariamente restrito a uma sala de aula com um professor presencial, mas 

ocorre também, por meio de diferentes canais, que segundo Silva; Lima (2018, p. 

57): 

 
[...] provocam mudanças nas formas como se processam as práticas 

sociais e culturais dos sujeitos no mundo. As redes interconexas de 

conhecimento ampliam as noções de ensino e aprendizagem, na 

medida em que alteram as formas como se apresentam os objetos do 

conhecimento, considerando-se, deste modo, que ensinar e aprender 

são atividades recíprocas, mútuas, complementares, que se (des) fazem 

e se (des) constroem na relação entre os sujeitos da aprendizagem. 

 

A literatura aponta que o modelo híbrido preserva a qualidade da oferta, 

desde que os componentes curriculares a distância tenha ferramentas 

tecnológicas digitais de qualidade para a referida mediação do processo de 

ensino e aprendizagem, recursos humanos capacitados, além de materiais 

didático-pedagógicos de boa qualidade. “O desafio das instituições que 

oferecem esse modelo híbrido é construir uma estrutura de curso harmônica, 

integrando as atividades presenciais e a distância” (NEVES, 2019, p. 01). Na 

medida em que avançam as tecnologias digitais, as pessoas mudam o conceito 
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de presencialidade, pois pode-se ter professores externos, compartilhando 

determinadas atividades, um intercâmbio de saberes, possibilitando que cada 

participante colabore com seus conhecimentos no processo de formação e 

construção de saberes pela EaD. 

Segundo Moran (2001), com o advento das tecnologias digitais, o conceito 

de aula muda, não se pode restringi-la a um espaço e um tempo determinados, 

pois estes estão cada vez mais flexíveis. O professor continuará ministrando aulas 

e enriquecerá esse processo com as possibilidades que as tecnologias interativas 

proporcionam: para receber e responder mensagens dos alunos, criar listas de 

discussão e alimentar continuamente os debates e pesquisas com textos, páginas 

da Internet, inclusive fora do horário específico da aula presencial. 

É inegável a expansão da modalidade EaD na educação superior no Brasil, 

principalmente, diante de um contexto marcado por dificuldades de acesso da 

população ao Ensino Superior, seja pelas questões de desigualdades econômicas 

ou sociais, culminando num processo de exclusão. 

Nesse cenário, há possibilidades cada vez maiores, de todos ou 

parcialmente, estarem conectados em muitos tempos e espaços diferentes. 

Assim, tanto professores, quanto alunos são participantes desse processo 

colaborativo, entendendo a “aula” como pesquisa e intercâmbio. Assim, o papel 

de cada um dos sujeitos é ressignificado e redimensionado. 

Sabe-se que qualquer transformação no processo educacional precisa de 

tempo, e, portanto, a EaD no Ensino Superior não é uniforme, nem simples de se 

fazer. A desigualdade socioeconômica existe, fatores culturais diversos impedem 

o acesso, maturidade no senso de autonomia, institucional, docente e discente, 

compromisso com a qualidade na formação constituem desafios para o momento 

de mudanças, pois mudar padrões adquiridos (gerenciais e atitudinais) das 

organizações, governos, dos profissionais e da sociedade, é tarefa complexa. 

Conforme Alencar; Estrela; Decurcio (2018, p. 60): 

Diversos estudos têm analisado os diferentes efeitos do impacto da 

tecnologia na sociedade e na educação e mostram que as tecnologias 

são mais do que ferramentas a serviço do homem. Por interferir nos 

modos de perceber o mundo, de expressar-se e de transformá-lo, as 

tecnologias resultam na modificação do próprio ser humano. 
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Desse modo, a possibilidade de acesso às tecnologias e à informação, 

representa a necessidade de aquisição de ferramentas e também, capacitação 

inicial e continuada de professores para esse novo papel de atuação na educação 

superior na modalidade EAD, mediada pela tecnologia, integrando sujeitos pelo 

processo de ensino e aprendizagem de diferentes regiões e culturas. Ressignificar 

a prática pedagógica no Ensino Superior, com a mediação tecnológica exige um 

docente com conhecimentos significativos em tecnologias digitais, possibilitando 

contribuir para uma formação de profissionais ativos, críticos e criativos. 

Dessa forma, espera-se do educador a competência pedagógica adequada 

ao Ensino Superior, no desenvolvimento de atividades docentes eficientes e 

eficazes para mediar o processo de ensino e aprendizagem do aluno e elevar a 

qualidade dos cursos de formação profissional. Para tanto, as ferramentas 

tecnologias, se escolhidas e utilizadas adequadamente, tornam as práticas 

docentes e discentes mais dinâmicas e interessantes, exigindo que esses atores 

reflitam acerca de seu uso, de modo proveitoso. 

A instituição e o professor não podem ficar omissos a essa realidade da 

era digital, incorporar os recursos tecnológicos é dever, seja na modalidade 

presencial ou na EaD, já que há uma variedade de recursos nesse mundo 

tecnológico, necessário à conectividade, expressa nas relações sociais, 

profissionais e pessoais, e, consequentemente, no processo de ensino e 

aprendizagem. Entretanto, torna-se essencial ter clareza da concepção e 

intencionalidade da educação, da formação desejada e da prática proposta. A 

ação didático-pedagógica na EaD precisa ser planejada e acompanhada pelo 

professor, compreendido como tutor nessa modalidade. São aulas pensadas com 

o uso de diferentes recursos e tecnologias digitais, sejam próprias do curso 

organizado por uma equipe multidisciplinar ou outros recursos selecionados pelo 

próprio professor, em parceria com professores da área. 

A proposta da EaD compreende um sistema de ensino e aprendizagem 

descentralizado, alinhado ao contexto sociopolítico e econômico local e global, 

às peculiaridades da demanda educacional e atender aos aspectos legais. Requer 

que se utilizem estratégias ativas e éticas, ante às tecnológicas, analisando 

cuidadosamente o processo, seus resultados e tomadas de decisões, tendo em 

vista, o crescimento qualitativo da formação ofertada. E ainda, torna-se 

necessário um processo avaliativo permanente, de forma coletiva, rumo à 

formação de sujeitos participativos e uma sociedade cidadã. 
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No cenário educacional, portanto, as tecnologias digitais constituem um 

campo de possibilidades de exploração de novas lógicas, competências, 

sensibilidades e comportamentos no processo de ensino e aprendizagem, o qual 

precisa ser revisto constantemente, sob pena de tornar-se obsoleto. Na EaD elas 

representam uma possibilidade de democratização, flexibilidade e interação no 

processo de ensino e aprendizagem, como se discute a seguir. 

 

3 TECNOLOGIAS DIGITAIS: POSSIBILIDADES DE DEMOCRATIZAÇÃO, 

FLEXIBILIDADE E INTERAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

NA EaD 

O advento da globalização influenciou todas as atividades humanas, em 

especial, a educação, que, como processo dinâmico e construtivo, não pode 

omitir-se dessa evolução, uma vez que o avanço propicia mudanças nas 

estruturas pedagógicas no que se refere ao planejamento, a avaliação e o 

controle das atividades escolares, a fim de promover a qualidade e a eficácia no 

processo de ensino e aprendizagem. A educação tradicional, antes baseada 

apenas em aulas expositivas e avaliações escritas, que exigiam a repetição e a 

memorização do conteúdo, se ressignifica com o uso dos recursos tecnológicos, 

uma vez que possibilitam uma dinamização, democratização, flexibilidade e 

interação nas formas de construir e reconstruir o conhecimento. 

Nesse contexto, as mudanças advindas do avanço do conhecimento e 

tecnológico impõem às Instituições de Ensino Superior (IES), o desafio de 

transformações, desde as estruturas físicas às pedagógicas. Para atender a esse 

propósito faz-se necessária a inserção sistemática, cuidadosa de procedimentos, 

recursos e técnicas, que construam uma educação pautada em valores, saberes 

plurais e capaz de intercambiar multirrelações. 
O impacto das transformações de nosso tempo obriga a sociedade, e 

mais especificamente os educadores, a repensarem a escola, a 

repensarem a sua temporalidade. E continua. Vale dizer que precisamos 

estar atentos para a urgência do tempo e reconhecer que a expansão 

das vias do saber não obedece mais a lógica vetorial. É necessário 

pensarmos a educação como um caleidoscópio, e perceberas múltiplas 

possibilidades que ela pode nos apresentar, os diversos olhares que ela 

impõe, sem contudo, submetê-la à tirania do efêmero (SILVA, 2001, 

p.37). 
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Na iminência do reconhecimento desse processo, Cecilio (2012, p. 14), 

acrescenta à discussão, ao ressaltar que: 

[...] estabelecer as conexões por meio de dispositivos tecnológicos e de 

convergência de mídias, [...] propicia a formação de links entre 

diferentes culturas, que agora passam a ter a possibilidade de se 

comunicar, se expor, de intercambiar multirrelações e interfaces entre 

sujeitos e máquinas, favorecendo transformações nos diferentes 

setores da vida social e introduzindo novas formas de se produzir 

conhecimento e cultura. 

Nessa visão, quebram-se paradigmas, na busca progressiva de 

atendimento ao componente educacional individual, profissional e social de uma 

sociedade competitiva e qualificada, por meio de um processo educacional que 

subsidie as correções de distorções sociais, desde as questões históricas, 

passando pela mudança nos cursos superiores, bem como, o reconhecimento de 

sua validade no âmbito do mercado de trabalho, satisfação pessoal e social. 

Assim, a EaD no Ensino Superior exige estudos e tomadas de decisão, tendo em 

vista o uso das tecnologias, de forma a adequá-las e/ou transformá-las para o 

atendimento as demandas da educação e as exigências do contexto sociopolítico 

e histórico-cultural e mundo do trabalho. 

A posição submissa dos alunos da educação tradicional vem sendo 

modificada pela flexibilidade da mediação propiciada pelas tecnologias, uma 

aliada importante, que favorece, inclusive, uma “maior adesão aos sistemas de 

ensino, pois, a barreira geográfica é superada pelo acesso onipresente no mundo 

digital” (SILVA; LIMA, 2018, p. 51). Essa lógica favorece a comunicação entre 

professor e aluno, permitindo a construção colaborativa do conhecimento, 

conforme as necessidades, os anseios, os ritmos e os tempos de cada sujeito. 

A EaD tornou-se cada vez mais presente na vida das pessoas, em razão da 

velocidade, qualidade, rapidez e segurança constituírem as características 

fundamentais no âmbito educacional, favorecendo assim, uma maior adesão dos 

sistemas de ensino, pois a barreira geográfica é superada pelo acesso onipresente 

no mundo digital. Essa condição desperta interesse e atenção dos sujeitos, já que 

a desmaterialização da informação mantém uma relação dialética ente a realidade 

e a virtualidade. Para Barbosa et al. (2015, p. 03): 
A Educação a Distância (EAD) possibilita uma maior flexibilidade de 

tempo e espaço para a comunicação entre professores e alunos. Nos 

ambientes virtuais de aprendizagem estão disponíveis uma infinidade 

de ferramentas que ampliam as possibilidades da mediação 

pedagógica sendo que os alunos, através da psicologia cognitiva, 
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percebem, aprendem, recordam e pensam sobre a informação. Numa 

perspectiva construtivista, a EAD está alicerçada principalmente nos 

princípio da atividade, participação e colaboração do sujeito, na 

construção do conhecimento e nas interações entre pares e professor-

aluno. Em função disso, o planejamento das situações de ensino e 

aprendizagem, da avaliação e a própria metodologia adotada pelo 

professor precisam estar em consonância e, de certa forma, traduzir tais 

princípios. 

Considerando esse pressuposto, entende-se que as tecnologias digitais, 

como mediadoras da EaD, constituem um espaço democrático, interativo e 

colaborativo na produção de conhecimentos, possibilitando que professores e 

alunos reavaliam suas posturas no processo de construção e reconstrução do 

conhecimento, independentemente do espaço físico, uma vez que o crescimento 

pessoal e profissional depende da comunicação sinérgica entre mundo real e 

virtual. Com isso, o educador é responsável por articular os recursos 

proporcionados pelas tecnologias digitais, as quais contribuem para o 

desenvolvimento de uma postura epistemológica do corpo discente, por meio da 

sistematização do conhecimento de forma colaborativa. 

4 PERCURSO METODOLÓGICO DO ESTUDO 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza 

bibliográfica, na qual discorreu-se sobre a eficácia das tecnologias digitais na 

EAD, possibilitando democratização, flexibilidade e interação na relação entre 

professor e aluno no Ensino Superior, a partir das leituras de Barbosa et al. (2007), 

Cecilio (2012), Lévy (1993), Lopes (2010), Moran (2001), Nova; Alves (2002), Silva; 

Lima (2018), Silva (2001), dentre outros. No que se refere à função desse tipo de 

pesquisa, Boccato (2006, p. 266) aponta que: 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) 

por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo 

as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios 

para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que 

enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na 

literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o 

pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de 

pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando pela 

construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de 

comunicação e divulgação. 
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O estudo bibliográfico foi fundamental para o levantamento do referencial 

teórico supracitado, constituindo-se como ferramenta para otimização do tempo, 

diminuição de custos e melhoria de qualidade no levantamento de dados 

atualizados sobre o tema. Quanto à abordagem qualitativa adotada para a leitura 

das informações, Minayo (2003, p. 23) aponta que ela “responde a questões muito 

particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado”. 

Para facilitar a compreensão da discussão teórica até aqui proposta, utiliza-

se a seguir informações de uma pesquisa realizada por Adriana Barroso de 

Azevedo (2013), intitulada: “Aprendizagem na EAD: contribuições e desafios”, na 

qual, a autora trata sobre “a importância da interação dos diferentes agentes 

envolvidos no sucesso da relação ensino-aprendizagem” (p. 151) na EaD no 

Ensino Superior. À luz da análise feita por Azevedo (2013) busca-se explorar os 

recursos da pesquisa de natureza exploratória, a qual, segundo Gil (2007, p. 38): 

 
Visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a 

torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas 

e Estudos de Caso. 

 

A análise e discussão das informações partem do posicionamento crítico 

dos pesquisadores, ponto fundamental para efetuar a aplicação do conhecimento 

teórico acumulado através dos métodos de análise, permitindo o confronto de 

concepções, a fim de abrir possibilidades para o aprofundamento de estudos e 

análises dos cursos existentes nas IES, das políticas públicas e nos programas 

nacionais postos como estratégias de democratização e elevação da qualidade 

da educação superior brasileira. 

 

5 APRENDIZAGEM NA EAD: ANÁLISE (OU REANÁLISE) DE UM ESTUDO 

EMPIRICO 

Nesse item, discute-se as informações teóricas apresentadas na revisão de 

literatura com auxílio de informações da pesquisa realizada por Azevedo (2013), 

que apresenta questões referentes a importância da tecnologia de informação na 
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EaD no Ensino Superior, com foco nos aspectos da democratização, flexibilidade 

e a interação nessa modalidade de ensino. 

Dessa forma, na referida pesquisa faz-se recortes que interessam a este 

estudo. Logo abaixo, apresentam-se os depoimentos dos alunos 

correlacionando-se analiticamente com a respectiva concepção teórica. No que 

se refere à questão sobre “A importância da tecnologia de informação na 

educação à distância no Ensino Superior” os alunos relatam: 
 

É um ensino complexo e nele estão presentes dimensões humanas, 

técnicas, políticas, sociais, econômicas, emocionais, culturais, cognitivas 

e tantas outras. É fundamental haver mais interação para a construção 

efetiva de prática docente e para nós mesmos entendermos como 

funciona a EAD. Então a EAD [é um formato] inovador que está 

ganhando cada dia mais seu espaço, e é de grande importância para a 

formação das pessoas que necessitam [dela] (ALUNO 2). (In: AZEVEDO, 

2013, p. 163) 

 

Através das novas tecnologias de informação e comunicação, a 

educação a distância é uma modalidade de ensino que vem se 

desenvolvendo consideravelmente, possibilitando uma maior 

interatividade entre os membros engajados neste processo. Esta 

modalidade beneficia muitos alunos que não tiveram oportunidade de 

concluir uma faculdade e que hoje, apesar de seus compromissos, são 

favorecidos [por ela] (ALUNO 2). (In: AZEVEDO, 2013, p. 163) 

Os depoimentos dos alunos acima corroboram com a concepção de Nova; 

Alves (2002), na medida em que percebe no ensino a distância em nível superior, 

a contribuição da mediação tecnológica nos processos de transformações 

qualitativas e quantitativas, na construção e reconstrução do conhecimento do 

corpo discente, compreendendo que o sistema de aprendizagem virtual é 

constituído por ferramentas didático-pedagógicas que despertam a atenção e o 

interesse dos sujeitos, independentemente da faixa etária ou condição 

socioeconômica. Com isso, as ideias e as experiências dos professores e alunos 

nos espaços virtuais relacionam-se de forma dialética, favorecendo o registro e 

análise das informações por meio da volatilidade da informação que possibilita o 

educador redefinir sua prática pedagógica, conforme a necessidade do aluno, 

adaptando a estratégia pedagógica às ferramentas tecnológicas que ajudam a 

sistematizar o conhecimento e desenvolvem habilidades no ensino superior. 
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A EaD desafia aos participantes a realização do auto estudo e da 

aprendizagem autônoma. O professor não precisa concentrar toda a sua energia 

de forma autocrática, como detentor exclusivo da informação. Mas, pode 

disponibilizar materiais para leitura individual e realização de atividades 

programadas, pesquisas, projetos, combinando o seu papel de informador com 

o de mediador e o de contextualizador, no desenvolvimento de competências 

didático-pedagógicas importantes na qualidade do ensino à distância e na 

aprendizagem interativa do aluno. Ao serem abordados sobre a “democratização 

do ensino por meio da educação a distância” os discentes informaram que: 

Ser aluno de uma EAD é um tanto diferenciado de tudo. É necessário 

ter autonomia, ser proativo; é perceber a importância da aprendizagem 

cooperativa na qual todos se ajudam mutuamente, seja com os colegas 

entre si, ou juntamente com professores, auxiliares, temáticos, entre 

outros, para uma prática [que promova] discussões reflexivas, 

facilitando o processo de construção do conhecimento (ALUNO 3). (In: 

AZEVEDO, 2013, p. 164-165) 

 

Ao produzir seu discurso, seu texto, o aluno, no caso deste trabalho, 

não expressa sua consciência livre de interferências. Ao contrário, aquilo 

que ele escreve é resultado de conjuntos discursivos que lhe são 

anteriores, que foram por ele interiorizados em função da exposição 

sócio-histórica a que estamos todos submetidos. A partir dela são 

constituídas nossas representações discursivas sobre o mundo. Nesse 

sentido, quando observamos os textos dos alunos, percebemos em 

alguns: “Sem dúvida, quanto mais interação, aproximação e 

envolvimento [houver] entre o educador e educando, mais interessante 

fica a aprendizagem” (ALUNO 4). (In: AZEVEDO, 2013, p. 165) 

A análise dos depoimentos acima, remete a autores como Lévy (1993), 

quando defende que um mundo virtual, concebido como um universo de 

possíveis interações, ao interagir com ele, os usuários exploram e atualizam 

simultaneamente. Quando as interações podem enriquecer ou modificar o 

modelo, este espaço torna-se um vetor de inteligência e criação coletiva. 

Analisando as falas dos alunos à luz deste pensador, entende-se a EaD, 

mediada pelas tecnologias, como condensadora de saberes necessários à 

formação e à profissionalização. O questionamento acerca da “Flexibilidade e a 

interação na modalidade EAD” as respostas dos alunos mostram que: 
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Esse é o fator principal para que as aulas sejam realmente aproveitadas. 

É necessária uma linguagem clara, precisa, de forma que prenda nossa 

atenção na aula; com muita leitura envolvida nas atividades, assim as 

propostas devem reforçar a leitura, o conhecimento e a pesquisa sobre 

o tema (ALUNO 5). (In: AZEVEDO, 2013, p. 166) 

 

[...] A interação entre todos é de grande importância para construção 

do saber. Creio que na EAD, a interação entre as pessoas envolvidas 

pode ser muito significativa e atraente se houver um comprometimento 

de todos os envolvidos: alunos, professores, auxiliares, gestão. E mais: 

se isto não acontece estraga o aprendizado, por isto quem nos 

transmite o saber tem que ser competente e comprometido. Afinal, [há] 

muitos alunos atentos ao que está sendo transmitido. Os professores 

temáticos devem saber atrair nossa atenção para eles sendo simpáticos, 

para promover a interação e um aprendizado mais atraente e 

significativo (ALUNO 6). (In: AZEVEDO, 2013, p. 167) 

A pesquisadora enfocou no seu estudo empírico, questões com conteúdos 

importantes e os respondentes forneceram informações pertinentes a qualidade 

da EaD com o emprego de recursos tecnológicos. A leitura dessa realidade 

expressa nas falas dos alunos tem uma relação com a ideia de Lopes (2010), ao 

afirmar que a flexibilidade e interação são qualidades inerentes ao sistema da EaD 

no Ensino Superior, uma vez que, essa modalidade motiva o comportamento 

autodidata do corpo discente, fidelizando-os, já que o conteúdo disponibilizado 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), através das ferramentas 

tecnológicas, tais como: chat, fórum, email, dentre outros, possibilitam que o 

aluno reorganize seus horários, efetue a pesquisa e a análise de informações por 

meio da biblioteca online e discuta os assuntos dos fóruns e email´s, evitando 

assim, a burocratização do ensino presencial  centralizado. Desse modo, a EaD no 

Ensino Superior requer colaboradores capacitados para esclarecer dúvidas sobre 

questões referentes a área administrativa e pedagógica online, promovendo 

assim, a qualidade no ensino e aprendizagem por meio da mediação tecnológica. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expansão da EaD, mediada pelas tecnologias digitais tem sido um 

fenômeno nos dias atuais, caracterizada pelo modo intenso e contínuo de 

interações em uma sociedade do conhecimento e de rápidas transformações 

tecnológicas. Desse modo, neste estudo, analisou-se a correlação entre 

tecnologias digitais e EaD, em especial, enfocando essa modalidade no Ensino 
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Superior, apresentando avanços e desafios, no que diz respeito a possibilidades 

de democratização, flexibilidade e interação no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Buscou-se refletir sobre a utilização das ferramentas tecnológicas na 

construção de competências no processo de ensino e aprendizagem, 

considerando a mediação tecnológica como elemento fundamental nessa 

modalidade de ensino, encurtando distâncias geográficas e criando novas 

possibilidades de ensinar e aprender, de maneira interativa e dinâmica. 

Os resultados do estudo, a partir dos aportes teóricos e da análise das 

informações fornecidas por uma pesquisa realizada por Azevedo (2013), mostram 

que os profissionais da educação no processo de formação, devem desenvolver 

competências no uso dessas tecnologias, para utilizá-las de forma produtiva, 

rumo a um avanço na construção de uma sociedade mais justa e cidadã. O desafio 

deve ser assumido por todos os sujeitos das instituições educativas, e, em 

especial, as IES e seus professores como mediadores do processo de ensino e 

aprendizagem. 

As IES precisam oferecer curso superior na modalidade EaD sob a égide da 

qualidade. Portanto, do planejamento a implantação dos cursos, devem estar 

bem definidos os objetivos previstos, com abordagens que instigam a pensar nas 

transformações pelas quais passa a educação, consequentemente, o processo de 

ensino e aprendizagem, o que implica em uma ressignificação de concepções e 

comportamentos ao adotar novos caminhos rumo a aprendizagens mais 

significativas e inclusivas. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALENCAR, Ana Helena G.; ESTRELA, Carlos; DECURCIO, Daniel de Almeida. Sala 

de Aula Contemporânea. IN: ESTRELA, C. Metodologia científica: ciência, 

ensino, pesquisa. 3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2018. p. 53-80. 

AZEVEDO, A. B. Aprendizagem na EAD: contribuições e desafios. Educação & 

Linguagem • v. 16 • n. 1 • 151-169, jan.-jun. 2013. ISSN Impresso: 1415-9902 • 

ISSN Eletrônico: 2176-1043. Disponível em: 

<https://www.metodista.br/revistas/revistas-

ims/index.php/EL/article/viewFile/4003/3662>. Acesso em: 05 abr. 2018. 

BARBOSA, Débora Nice Ferrari et al. Educação a Distância no Ensino Superior: 

caminhos organizacionais percorridos e suas propostas de formação de 



 
 

 
1447 

professores. Colabor@ - Revista Digital da CVA – Ricesu, vol. 4, nº 16, 2007, p. 

01-24. Disponível em: < 

http://pead.ucpel.tche.br/revistas/index.php/colabora/article/viewFile/101/86 >. 

Acesso em: 04 ago. 2018. 

BOCCATO, V. R. C. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e 

o artigo científico como forma de comunicação. Rev. Odontol. Univ. Cidade 

São Paulo, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 265-274, 2006. 

CECILIO, Rosemar Rosa e Sálua. Inovações tecnologias: concepções e potencial 

educativo no Ensino Superior. São Paulo: Annablume, 2012. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. 

LOPES, M. C. L. P. Educação à distância no Ensino Superior: Uma possibilidade 

concreta de inclusão social. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 10, n. 29, p. 191-204, 

jan./abr. 2010. 

MORAN, José. Novos desafios na educação: a Internet na educação presencial e 

virtual. In: PORTO, Tânia Maria E. (Org.). Saberes e linguagens de educação e 

comunicação. Pelotas: Editora da UFPel, 2001. p. 19-44. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 

criatividade. Petrópolis: Vozes, 2003. 

NEVES, Mozart. A importância do EaD no ensino superior. Revista Istoé, jan. 

2019. Disponível em: < https://istoe.com.br/a-importancia-do-ead-no-ensino-

superior/ >. Acesso em: 21 jul. 2019. 

NOVA, C. C.; ALVES, L. R. G. Tempo, espaço e sujeitos da Educação a Distância. 

In: JAMBEIRO, Othon; RAMOS, Fernando. (Org.). Internet e educação. Salvador: 

EDUFBA, 2002. p. 41-54. 

RANGEL, Mary; FREIRE, Wendel. Educação com tecnologia: texto, hipertexto e 

leitura. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012. 

SILVA, Jovina da; LIMA, Francisco Renato. Multilinguagens, tecnologias e 

letramentos em EAD: questões didáticas no Ensino Superior. São Carlos: Pedro 

& João Editores, 2018. 

SILVA, Mozart Linhares da. A urgência do tempo: novas tecnologias e educação 

contemporânea. In: SILVA, Mozart Linhares da (Org.). Novas tecnologias: 

educação e sociedade na era da informática. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. p. 

11-38.  



 
 

 
1448 

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Geraldo de Castro Gomes- UNIFSA265 

                                                                                         Jovina da Silva- UNIFSA266 

RESUMO: Este estudo versa sobre a relação entre educação e tecnologias digitais, 

enfocando os desafios e perspectivas na formação de professores. As transformações na 

sociedade atual resultam de mudanças constantes, uma das marcas perceptíveis refere-

se ao uso das tecnologias digitais nas mais diversas áreas do conhecimento e da 

atividade humana. A educação não pode omitir-se dessas transformações, o que implica 

em mudanças de concepção e de ação, em especial na formação inicial e continuada dos 

professores. Considerando a importância dessa temática, objetiva-se discutir os desafios 

e as perspectivas da formação de professores para o uso das tecnologias digitais, a partir 

de uma reflexão e análise   fundamentadas em autores que tratam do assunto, tais como: 

Frizon (2015); Lévy (1993), entre outros. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de 

abordagem qualitativa. As exigências da sociedade contemporânea advindas das 

tecnologias digitais pressupõem novas posturas, tanto da escola quanto do professor no 

que diz respeito à incorporação dos recursos tecnológicos ao processo de ensino e 

aprendizagem. Dessa forma, percebe-se que as tecnologias digitais fornecem subsídios 

na vida cotidiana, no ambiente escolar e social, as quais aprimoram os sentidos, criam 

possibilidades de interação e estreitam relações, isto é, permitem desenvolver atividades 

que os antepassados nem ousaram em sonhar. O importante não é a tecnologia em si, 

mas a necessidade de reconfigurar, de ampliar e criar novas práticas pedagógicas que 

potencializem a interação entre sujeitos envolvidos no ensinar e aprender, essas questões 

perpassam pela formação de professores, para o enfrentamento aos novos desafios.  

Palavras-chave: Educação; Tecnologias Digitais; Formação de professores; Ensino e 

aprendizagem; sociedade contemporânea. 
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ABSTRACT: This study deals with the relationship between education and digital 

technologies, focusing on the challenges and perspectives in teacher education. The 

transformations in the current society result from constant changes, one of the 

perceptible marks refers to the use of digital technologies in the most diverse areas of 

knowledge and human activity. Education can not ignore these transformations, which 

implies changes in conception and action, especially in initial and continuing teacher 

training. Considering the importance of this subject, the objective is to discuss the 

challenges and perspectives of teacher training for the use of digital technologies, based 

on a reflection and analysis based on authors who deal with the subject, such as: Frizon 

(2015); Lévy (1993), among others. This is a bibliographical research with a qualitative 

approach. The demands of contemporary society arising from digital technologies 

presuppose new postures, both of the school and of the teacher, regarding the 

incorporation of technological resources into the teaching and learning process. In this 

way, it can be seen that digital technologies provide subsidies in daily life, in the school 

and social environment, which enhance the senses, create possibilities for interaction and 

close relationships, that is, allow activities that the ancestors did not even dare to dream 

about. What is important is not technology itself, but the need to reconfigure, expand 

and create new pedagogical practices that potentiate the interaction between subjects 

involved in teaching and learning, these issues involve teacher training, in order to face 

new challenges. 

Keywords: Education; Digital Technologies; Teacher training; Teaching and learning; 

society. 

 

INTRODUÇÃO 

           A sociedade contemporânea resulta de mudanças significativas nas diversas áreas 

do conhecimento e do mundo do trabalho. O progresso do conhecimento e tecnológico 

influencia a forma de organização social e profissional, a forma de comunicação e a 

relação entre os indivíduos, no qual as tecnologias digitais (TD) contribuem para essas 

transformações.  

         Nesse cenário, as fronteiras diluíram-se e os limites estreitara-se na em decorrência 

das sofisticadas formas de comunicação, determinadas pelas tecnologias digitais (LÉVY, 

1993). A disponibilidade de surgimento de recursos tecnológicos provoca 

transformações nas atividades humanas e consequentemente, na sociedade como um 

todo. A educação vem se modificando com o advento das tecnologias digitais, em 

especial por ser responsável pela formação individual, social e profissional dos sujeitos. 

Dessa forma, o uso das tecnologias digitais, no processo de ensino e aprendizagem 

remete à possibilidade de integrar, socializar e produzir os conteúdos e desenvolver 

habilidades do corpo discente e docente, em uma dinâmica que ambos percebem as 
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ligações, as relações, as conexões existentes na construção de saberes, incidindo na 

formação, produção do conhecimento e exercício profissional. 

         O estudo dessa temática justifica-se na proposta dos pesquisadores em participar 

do debate acerca da formação e a contribuição das tecnologias digitais. Nesse sentido,  

objetiva discutir os desafios e as perspectivas da formação  de professores para o uso 

das tecnologias digitais, a partir  de uma reflexão e análise   fundamentadas em autores 

que tratam do assunto. Busca-se responder a indagação: como se dá a inserção das 

tecnologias digitais na formação de professores tendo em vista a importância na 

formação humana? Há uma necessidade de se refletir sobre a formação tecnológica dos 

profissionais da educação, enquanto mediadores do processo de ensino e aprendizagem 

e da produção de saberes sócio- profissionais. 

          Partido dessa preocupação com a formação de professores, entende-se que é 

possível viabilizar na formação inicial e continuada a aquisição de habilidades no uso das 

tecnologias digitais como facilitadoras do processo a partir do domínio das linguagens 

utilizadas pelas tecnologias que estão à nossa volta e da sua busca constante por um 

maior número de informações e conhecimentos de uma demanda de alunos que 

precisam descobrir, compreender, interagir e contribuir para modificar o mundo que os 

cercam. 

        A literatura mostra que a utilização das tecnologias digitais como ferramenta, traz 

uma enorme contribuição para a prática educativa em qualquer nível de ensino. Essa 

utilização apresenta múltiplas possibilidades que poderão ser realizadas na educação e 

perpassa por qualquer atividade escolar. Sabe-se que desde o final da década de 80 vem 

se implementando programas escolares com a pretensão de ensinar e aprender com o 

apoio das tecnologias e assim, melhorar a prática pedagógica. Para tanto, escolas têm 

sido equipadas com tecnologias como: TV Escola, Vídeo-escola, centrais de informática, 

dentre outras. Certamente, tais tecnologias têm auxiliado professores no processo de 

ensino e aprendizagem, mas o resultado tem sido pouco observável na prática da 

educação formal, o que merece a inserção na formação para que os profissionais 

adquiram habilidades no uso dessas ferramentas.  

 

                                      As tecnologias digitais estão em constantes transformações, 

apresentando-se como uma gama de possibilidades para a interação, 

para comunicação, para a busca de informações, para o entretenimento 

e para a produção do conhecimento. Desse modo, é preciso repensar 

as formas de ensino para que se assegure, realmente, a aprendizagem 

dos alunos, repensar isso perpassa pela formação inicial e continuada 

do professor (FRIZON. 2015, p. 02). 

 

  Na compreensão do papel das tecnologias digitais na formação de professores 

torna-se necessário reconhecer seus avanços ao longo dos tempos, isto é, entender 
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como o mundo vem se transformando. O homem, na luta pela sobrevivência, foi 

produzindo e reproduzindo formas, modificando a natureza e suas relações humanas.   

 As tecnologias que criaram desde a roda até o computador geraram grandes 

transformações na maneira de se comunicar, produzindo meios para que essa 

comunicação se realizasse de forma mais plena. Assim, aconteceu com o surgimento da 

escrita, da imprensa e da informatização (KERNAN, 1994; LÉVI, 1993), apud Sampaio 

(1999). 

Com o surgimento da escrita houve um impacto na história da 

sociedade humana, a escrita adquiriu importância fundamental para a 

comunicação. Com esta nova descoberta do homem, a sociedade 

buscou novas formas para sua sobrevivência, invenções, decodificação 

e interpretação do mundo.    

 

        O desenvolvimento acelerado das tecnologias provocou o surgimento de novas 

técnicas da microeletrônica e da informática, responsáveis pela automação industrial, 

aparelhos sofisticados e informatização de serviços. Estes meios vêm gerando, desde o 

final do século XX, novas relações econômicas e culturais em diversas áreas, como saúde 

administração, comunicação, entre outras. Enquanto isso, a escola ainda engatinha. 

Segundo Sampaio (1999), 

a preocupação com o rumo das mudanças tecnológicas impõe à área 

da educação um posicionamento entre tentar entender as 

transformações do mundo, produzindo conhecimento pedagógico 

sobre ele e auxiliando o homem a ser sujeito da tecnologia; ou, ao 

contrário – ou dar as costas para a realidade. 

       Em relação a este posicionamento, há uma grande preocupação teórica do sistema 

em fazer com que os professores recebam, além da formação técnica continuada, uma 

formação humana e ética que lhes possibilite uma maior atuação junto à sociedade. 

Conforme Demo (1991) citado por Sampaio (1999), 

a escola é uma instituição social que tem como função preparar 

cidadãos para o trabalho e para a vida, não pode e não deve ficar à 

margem do processo de tecnologização da sociedade, sob pena de se 

tornar defasada, desinteressada, alienada, e de não cumprir suas 

funções. 

        Os professores já possuem e reconhecem a necessidade de uma formação integral 

do educando, mas só uma parcela percebe a importância das tecnologias a serem 

trabalhadas na escola para a formação e o exercício da cidadania. Sampaio (1999) ressalta 

a relevância dessa parcela na percepção da profundidade em que as diversas formas de 

interação evoluíram ao longo do tempo, o que alguns estudiosos denominam de 
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alfabetização tecnológica como um processo de aquisição das habilidades no uso das 

tecnologias digitais. 

         A alfabetização tecnológica do professor implica no conhecimento da realidade em 

permanente mutação, no uso das tecnologias em constante aperfeiçoamento e 

diversificação. Dessa forma, o professor em sua formação deverá buscar sempre 

inovações na área tecnológica, conceitos, conteúdos, habilidades métodos e práticas 

pedagógicas para aquisição das competências imprescindíveis na transformação do fazer 

teórico-prático consciente e crítico, no sentido de interpretar as informações a serem 

produzidas na realidade do aluno.    

       Verifica-se que os gestores da área de educação vêm a cada dia investindo em 

tecnologia nas escolas: TV, rádio, vídeo, computador, internet.  Essas tecnologias deverão 

ser usadas no processo de ensino e aprendizagem dos alunos e também na 

formação/atualização de professores. Apesar desses investimentos, nota-se que a 

maioria dos professores não têm habilidades para trabalhar com essas ferramentas. 

Pergunta-se: Como serão recebidos essas ferramentas nas diferentes escolas? Qual será 

o conteúdo dos programas a serem trabalhados? Como serão utilizados e interpretados? 

Que linguagens utilizarão? Tais questionamentos devem ser feitos hoje por todos os 

educadores atentos a esses programas, à linguagem utilizada e ao perfil de professores 

que pretendem formar. As respostas a esses questionamentos implicam na necessidade 

de os professores dominarem esses recursos tecnológicos. 

        No livro Alfabetização tecnológica do professor, Sampaio (2001), aborda uma ideia 

interessante: vive-se hoje em uma sociedade tecnológica muito diversificada, ao 

contrário, para muitas pessoas, as formas de sobrevivência estão mais próximas do século 

XIX do que do século XXI. Assim como, durante séculos, a alfabetização tem sido fator 

de socialização, inserção no mundo e interpretação desse, hoje se torna cada vez mais 

importante uma alfabetização audiovisual (DEMARTINI, 1993), uma educação para a 

mídia (BELLONI, 1991), enfim, uma alfabetização tecnológica para interpretação e ação 

crítica juntos às novas tecnologias e formas de comunicação.  

        O uso das tecnologias digitais de forma eficiente e eficaz na educação requer 

evitar/minimizar choques e danos para o ser humano, torna-se necessário capacitação 

docente para que possa trabalhar com desenvoltura e dignidade em ambientes, onde 

professores e alunos pesquisem e aprendam juntos, visando a construção  do 

conhecimento. Na educação atual, a informação e o conhecimento possuem diversas 

formas de manifestação, em especial o uso indelével dos recursos da tecnologia: 

computador, satélite, fax, mídias, multimídia, bancos,... Os professores precisam refletir 

acerca do uso das tecnologias digitais para que possam orientar seus alunos de forma 

crítica, de modo que não sejam manipulados por elas. 

        Os recursos tecnológicos de comunicação e informação têm se desenvolvido e se 

diversificado rapidamente. Eles estão presentes na vida cotidiana de todos os cidadãos, 

que não podem ser ignorados ou desprezados. Na atualidade é praticamente impossível 



 
 

 
1453 

ensinar e aprender sem tais recursos, as escolas têm investido cada vez mais nas TG; pela 

enorme influência que têm exercido atualmente na educação, mas torna-se necessária 

uma reflexão sobre a concepção de aprendizagem que deverá perpassar a utilização 

dessa tecnologia na prática educativa. 

        A revolução tecnológica e científica mudou rápida a sociedade nas últimas décadas. 

Assim, a educação não tem somente que se adaptar às novas necessidades dessa 

sociedade do conhecimento como, principalmente, tem que assumir um papel de uso 

crítico nesse processo. Segundo Frison (2015),  

 
formação necessita de uma revisão curricular que apresente disciplinas 

voltadas para o uso das tecnologias digitais; um projeto político de 

curso que contemple o uso das tecnologias, ultrapassando questões 

operacionais e instrucionais, que visam apenas a aquisição de 

competências e habilidades para questões que visem a produção de 

situações pedagógicas que contribuam para melhorar intelectual e 

culturalmente a formação dos indivíduos. 

 

         Diante desse contexto, como garantir uma qualidade mínima para a 

formação dos professores em condições tão díspares, tanto institucionais como 

dos próprios docentes dessas instituições? Constitui um desafio responder a essa 

questão, convida-se considerar à diversidade de oportunidade, a partir de 

critérios técnicos, éticos e políticos. Esses merecem uma discussão ampliada, com 

vistas a se chegar a alguns princípios claros, objetivos e viáveis, e a obter 

proposições concretizáveis que possam ser de fato compreendidas, assimiladas e 

implementadas nas instituições e, sobretudo, nas salas de aula. 

        Desse modo, precisa de parcerias, um diálogo de todos os segmentos envolvidos, é 

um processo plural e complexo, mas possível, se existirem um horizonte comum e uma 

vontade de interação democrática e de mudança do status quo.   

 Sabe-se que o caminho não é fácil, exige um esforço contínuo e um trabalho 

constante no sentindo de formar nos professores essa consciência profissional.  Para 

Betânia (2003), existem vários pontos essenciais na perspectiva da profissionalização do 

professor “formalização do saber, autonomia, salário e ética”.  Observa-se diante desta 

situação que a identidade profissional é complexa porque a docência é uma atividade 

social.  

         Visando à formação de professores quanto ao uso pedagógico das 

tecnologias, os responsáveis pelo sistema educacional devem realizar seminários, 

debates, nos cursos de formação, não se limitando ao ensino de conteúdos e 

habilidades. Devido à grande velocidade com que novos equipamentos e 

programas são desenvolvidos, a formação não deve ocorrer em um momento 
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único, é necessário que esse processo seja permanente, possibilitando aos 

professores o acompanhamento das mudanças.   

        Nessa perspectiva, a própria escola atual exclui grande parte da população, ao 

aumentar as vias de acesso à educação sem, no entanto, oferecer condições para uma 

melhoria do ensino e aprendizagem. Acreditando na escola como mola propulsora da 

mudança social, é preciso reconhecer os limites impostos pelo sistema ao educador na 

sua formação enquanto profissional.  

        Esses limites muitas vezes fazem parte do próprio professor, por não possuir 

competência e habilidades no saber e no saber fazer. O agir competente conforme 

Betânia (2003), é interagir uns com os outros, num processo comunicativo e social. A 

competência não se restringe apenas ao saber, as atitudes, mas utilizar estes e outros 

recursos para agir em contexto.   

        Nessa discussão, Moran (1997) admite que as novas tecnologias oferecem inúmeras 

possibilidades de interação, de troca e de pesquisa. Porém defende a integração delas 

em um novo paradigma educacional, pois, se a instituição de ensino permanece 

autoritária e controladora, a simples presença das tecnologias não irá modificar o 

processo já instalado, ou então a escola está preparada e falta mão de obra especializada 

por parte dos professores que possam manusear as ferramentas juntamente com seus 

alunos. 

        Pesquisas mostram que iniciativas recentes têm colocado novas alternativas para o 

desenvolvimento dessa formação, sobretudo sob a forma de educação continuada. 

Porém, ainda não se percebe a consolidação de um processo com suportes financeiros 

definidos e alocados sob formas institucionais mais estáveis para o oferecimento desse 

aperfeiçoamento.  

        As habilidades para utilizar pedagogicamente as tecnologias digitais pressupõe que 

a formação de professores adotem perspectivas para as novas formas de se relacionar 

com o conhecimento, com os outros indivíduos e com o mundo. Na formação de 

professores deve ser vista a possibilidade de ir além dos cursos de cunho técnico e 

operacional, precisa assegurar que o professor reflita acerca do uso das tecnologias 

digitais na e para a democratização da educação. 

        Na formação de professores, é necessário levar em conta a renovação tecnológica, 

e cada escola deve ter um projeto tecnológico claro, flexível e atualizável. Moran (1997) 

defende que a integração de novas tecnologias deve estar dentro de uma proposta 

pedagógica nova, criativa e aberta.  Já para Loing (1998), as novas tecnologias devem ser 

acompanhadas de uma reflexão sobre a necessidade de uma   mudança na concepção 

de aprendizagem vigente na maioria das escolas atualmente. 

        A formação de professores nessa perspectiva se torna abrangente e tende a 

romper com o modelo instrumentalista as vezes adotados pelas políticas públicas 
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de formação de professores. Formar professores para a utilização da tecnologia 

educacional segundo Valente; Almeida (1997, p. 08) requer: 

 

[...] condições para que ele construa conhecimento sobre as 

técnicas computacionais, entenda por que e como integrar o 

computador na sua prática pedagógica e seja capaz de superar 

barreiras de ordem administrativa e pedagógica. 

 

        A formação no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) 

vigente, o tratamento da questão dos profissionais da educação se faz em seu Título VI. 

Esse texto toca em algumas questões substantivas, de princípios. Lê-se nele que a 

formação dos profissionais da educação que terá como fundamentos “a íntima 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço”, e, 

mediante o “aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades”. Propugna-se aí a “formação preferencial em nível superior”.  

        Considerando esses pressupostos, a formação de professor deve ter como 

perspectiva alcançar um ambiente inovador e de qualidade, com a inserção das 

tecnologias digitais nos processos educativos. Libâneo (2001, p.10) afirma que é preciso 

uma formação “que o auxilie a ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do 

conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais”. 

        Percebe-se, que hoje, todos os professores serão desafiados a ter uma formação 

tecnológica, além de uma formação inicial. Portanto, o próprio dispositivo legal, assegura 

que os entes federal, estadual e municipal tem obrigação em fazer com que este 

profissional se torne capacitada para utilizar as tecnologias de forma ética, associando-

as à área da sua formação técnica, com vistas a uma formação integral do educando para 

ser cidadão.  

        As tecnologias digitais chegaram à escola e o desafio posto por elas é real, 

essencialmente para os professores que necessitam de formação para conhecer melhor 

as características dessa cultura, que tem adentrado os espaços educativos e que muitas 

vezes ficam em desuso por falta de conhecimento necessário para o uso eficaz dos 

recursos tecnológicos disponíveis no contexto educativo. Sem dúvida, as tecnologias 

digitais fornecem diversos subsídios tanto na vida cotidiana quanto no ambiente escolar 

e social. Elas aprimoram os sentidos, criam possibilidades de interação com maior 

facilidade, estreitam relações, ou seja, permitem desenvolver uma infinidade de 

atividades que outrora não se ousaria fazer e pensar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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        As transformações impostas pelo avanço do conhecimento e tecnológicos 

influenciam o desempenho e resultados em todas as atividades humanas. Discutir o uso 

das tecnologias digitais na educação é de fundamental importância. As teses defendidas 

por teóricos apresentadas nesse estudo, acerca do uso das tecnologias digitais na 

formação docente mostram a sua incidência no contexto social e cultural das pessoas e 

consequentemente, no processo de ensino e aprendizagem. 

          Infere-se que, os profissionais da educação precisam utilizar os recursos 

tecnológicos em todo o seu potencial de flexibilidade, colaboração, apropriação e 

produção de conhecimento. Dado que as tecnologias digitais têm permitido novas e 

rápidas possibilidades de acesso ao conhecimento, abrindo possibilidades de relações 

interativas e comunicativas, estreitando o contato entre as pessoas independente do 

local que estejam e como suporte para formação e atuação profissional. Assim, as novas 

exigências educacionais advinda do desenvolvimento das tecnologias digitais, muda a 

relação com o conhecimento, com a formação e atuação profissional, o que configura 

um dos desafios da instituição de formação. 

        Diante do exposto, se as tecnologias digitais nas escolas forem direcionadas para 

fins pedagógicos que contribuam com o desenvolvimento intelectual e cultural dos 

alunos, estarão exercendo seu papel, de ferramenta que facilita a implementação de uma 

nova concepção de currículo, de organização escolar, de tempo e espaço, 

redimensionando o olhar de todos os envolvidos no processo educativo.  

        Por fim, pode-se afirmar  que não há mais como evitar as transformações que vem 

ocorrendo por meio das tecnologias e as necessidades propostas por essas 

transformações, não cabe mais a resistência, o receio do novo e o medo de ousar, que 

se apresentam como impedimento, é o momento de se enfrentar,  de inovar, de buscar 

novas alternativas, de aprimorar, de conhecer e fazer uso das tecnologias digitais em 

favor da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, da construção de saberes, da 

formação de professores e atuação na busca de uma sociedade mais justa e um estado 

democrático de direito efetivo. 
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RESUMO: O presente artigo é parte integrante das pesquisas realizadas em âmbito das 

atividades do mestrado em Educação e Novas Tecnologias e tem como base a utilização 

do cinema nas práticas educativas da Educação Infantil. A partir do objetivo de evidenciar 

a relevância da linguagem cinematográfica para otimizar o planejamento neste nível de 

ensino e por meio de uma abordagem qualitativa, o estudo foi estruturado em três 

práticas investigativas: (i) em uma revisão de literatura sobre temas como  “práticas 

docentes na educação infantil”, “cinema e práticas docentes”, “cinema na educação” e (ii) 

aplicação de atividades com tecnologias de e para o cinema; (iii) entrevista 

semiestruturada com profissionais de um Centro Municipal de Educação Infantil de 

Curitiba. Logo, com a análise de conteúdo dos dados obtidos, foi possível verificar que 

tais práticas podem ser fortes alicerces para a compreensão de narrativas, ampliação de 

repertório, conhecimento histórico social, para a abrangência do pessoal. 

Palavras Chave: Cinema, Educação Infantil, Planejamento Docente. 

 

ABSTRACT: This article is an integral part of the research carried out within the ambit of 

the activities of the Masters in Education and New Technologies and is based on the use 

of cinema in the educational practices of Early Childhood Education. Based on the 

objective of highlighting the relevance of cinematographic language to optimize 

planning at this level of education and through a qualitative approach, the study was 

structured in three investigative practices: (i) a literature review on topics such as " in 

children's education "," cinema and teaching practices "," cinema in education "and (ii) 

the application of activities with cinema technologies; (iii) semi-structured interview with 

professionals of a Municipal Center for Early Childhood Education in Curitiba. Therefore, 

with the content analysis of the data obtained, it was possible to verify that such practices 

can be strong foundations for the understanding of narratives, expansion of repertoire, 

historical social knowledge, for the comprehension of the personnel. 

Keywords: Cinema, Child Education, Teaching Planning. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O tema que direciona o presente artigo é a linguagem cinematográfica, 

utilizada como ferramenta pedagógica para a Educação Infantil. Aliado a isso, o 

artigo apresenta a importância do trabalho planejado, integrando a forma de 

ensinar ludicamente considerando nesse contexto o uso do cinema.  

Conforme Napolitano (2006), apesar de centenário, o cinema ainda é 

considerado uma nova linguagem no âmbito educacional principalmente 

considerando o trabalho vinculado as práticas educativas e efetivas na Educação 

Infantil. O uso das novas tecnologias no ensino precisa ser incentivado, uma vez 

que estão presentes no cotidiano das crianças. É necessário auxiliar os professores 

para que valorizem e utilizem os recursos da linguagem cinematográfica, durante 

suas aulas, em seus planejamentos, favorecendo a ampliação de conhecimento 

dos seus alunos.  

Os recursos audiovisuais favorecem um trabalho prático, com diversas opções 

de uso, tornando-se instrumentos imprescindíveis para a realização de aulas 

dinamizadas, tornando o ensino atrativo, despertando nos alunos um maior 

interesse por aprender e desta maneira, estimulando o protagonismo e a 

aprendizagem significativa. Segundo Kenski (2004), a utilização das novas 

tecnologias de informação e comunicação, caracterizadas como midiáticas no 

processo ensino e aprendizagem contribuem para a formação de um novo 

modelo sociocultural, além disso, a incorporação das tecnologias em sala de aula 

permite a potencialização do acesso à informação, permitindo ampliação nas 

possibilidades de interação entre professor e aluno, desta maneira estimulando o 

estudante a aprendizagem significativa. 

As crianças da Educação Infantil estão na fase da imaginação, experimentação. 

Idade ideal para estimular e potencializar o pensamento criativo. Vygotsky (1994), 

afirma que a criança desenvolve-se a partir de brincadeiras, sendo criadas pela 

própria imaginação, ou por brinquedos prontos. A experimentação e a 

imaginação são processos indissociáveis para as crianças. O grande objetivo deste 

artigo, é evidenciar a importância do planejamento de práticas educativas para o 

trabalho com a linguagem cinematográfica, pensando nas crianças como 

partícipes de todas as fases da prática. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho está divido em etapas, na primeira 

apresenta um breve histórico do cinema e a inserção do mesmo na educação, 

enfatizando na Educação Infantil. A segunda etapa discorre sobre a importância 
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de planejar as práticas educativas na Educação Infantil. Na terceira etapa 

apresenta-se uma possibilidade real de trabalho com o cinema, a partir de 

entrevistas com professores. 

 

2. A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DO CINEMA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Historicamente o cinema originou-se há mais de um século, onde ocorreu a 

primeira exibição pública. Esta exibição segundo Duarte (2009), ocorreu no 

“Grand Café”, em Paris, foi realizada pelos irmãos Lumière, inventores do 

Cinematógrafo (um aparelho com a concepção de cinema a partir da sua 

oposição ao teatro). Desta maneira o cinema, foi apresentado à sociedade com a 

projeção do “L’Arrivée d’um Train à La Ciotat”, o público que assistiu era composto 

por trinta e três pessoas, que segundo Bernardet (2006, p.12) ficaram 

emocionados, quando viram o trem chegando na estação. A filmagem foi 

realizada de tal maneira que na medida em que a locomotiva se aproximava a 

tela foi se enchendo, como se fosse projetar sobre a plateia, o susto foi muito 

grande, pois a cena ficou muito próxima ao real. É muito provável que os irmãos 

Lumière não tomaram consciência da grande invenção que estavam criando e 

muito menos imaginavam tamanha repercussão e que se tornaria uma grande 

indústria conhecida como sétima arte.  

Diante deste recurso conhecido por cinema, é válido ressaltar que 

 
há mais de um século o cinema encanta, provoca e comove bilhões de 

pessoas em todo o mundo. Dentre estes bilhões de pessoas que 

regularmente foram, vão e irão assistir a filmes na sala escura do 

cinema, certamente estão incluindo milhões de professores e alunos. 

Apesar de ser uma arte centenária e muitas vezes ao longo da história 

ter sido pensado como linguagem educativa, o cinema ainda tem 

alguns problemas para entrar na escola. (NAPOLITANO, 2006, p.7) 
 

 Porém Napolitano, acreditou que era possível e viável a aplicabilidade deste 

recurso em sala de aula.  

 Já há algum tempo estudiosos e professores vem trabalhando e alimentando 

a ideia que educação atual, deve ultrapassar as paredes e muros escolares, 

compreendendo uma educação para a formação integral do cidadão, “com a 

produção de novos espaços de aprendizagem, construção do conhecimento, 

mobilização e participação” (MARTINS, 2015, p. 26). As aprendizagens na escola 

não mais comportam a concepção fragmentada dos conteúdos e disciplinas, ao 
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contrário, devem favorecer o desenvolvimento de uma visão sistêmica, na qual o 

conhecimento é multidimensional, ou seja, é complexo. As linguagens midiáticas, 

no caso aqui o cinema, portanto, surgem para auxiliar na formação do sujeito 

atuante, crítico-reflexivo, que construa seu pensamento e práticas, a partir de uma 

visão transdisciplinar da realidade, considerando suas múltiplas dimensões e 

representações. 

 O cinema vai além de uma simples exibição de imagens, e pode ser 

considerado como um agente de conhecimentos que influencia a realidade, que 

amplia o conhecimento de muitas pessoas, Freire (2004), aponta que o 

espectador ao assistir filmes, está sempre fazendo associações com seu espaço-

tempo. Os acontecimentos da sua rotina diária interferem na sua percepção da 

obra e, assim, se estabelece um diálogo entre quem assiste e a realidade da tela. 

É possível estabelecer relação dialógica quando o espectador se sente partícipe 

no processo de construção dos seus valores e do seu aprendizado. Isso acontece 

na medida em que o próprio indivíduo consegue perceber as relações entre o 

que está assistindo e sua própria vivência. Além disso, não se pode esquecer o 

caráter de ludicidade na experiência cinematográfica, pois o cinema é e sempre 

será um meio atrativo na transmissão de conhecimento, capaz de seduzir a 

atenção do espectador/aprendiz, relacionando a fantasia com a realidade, ele 

pode aproximar-se das vidas das pessoas. Para as crianças, o trabalho com o 

cinema é uma possibilidade de experimentar a vida. Os filmes assistidos pelas 

crianças são fontes de importante formação do imaginário. Cinema com proposta 

de ensino, possibilita um trabalho motivador, intensificador das relações entre os 

envolvidos, auxilia na compreensão e diversidade de valores, além de favorecer o 

entendimento da imaginação humana. 

 O cinema precisa ser visto como uma linguagem da realidade, linguagem que 

trabalha intimamente com a imaginação, pois sem o trabalho com a imaginação 

os filmes seriam nada mais que meras imagens em sequência. 

 Já Carrière (2006), retrata que no início das exibições cinematográficas, havia 

uma grande preocupação com o entendimento por parte das pessoas que 

assistiam, pois as pessoas não estavam alfabetizadas para compreender aquela 

linguagem, se fazia necessário a fala dos explicadores, pessoas que ficavam ao 

lado da tela com uma vara, apontando as imagens e explicando o sentido dos 

cortes, o que com o passar dos anos desapareceu, pois a humanidade conseguiu 

compreender as imagens, a partir das experiências e imaginação.  
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 Neste sentido, a linguagem cinematográfica, é uma linguagem que exige a 

mínima compreensão do seu espectador, para que tenha significado do que está 

se assistindo. É necessário levar em consideração também a bagagem cultural de 

cada indivíduo, portanto cada um terá uma compreensão do filme, a partir de 

suas experiências, do seu conhecimento prévio. Dessa forma o filme pode ter 

várias interpretações. Como os filmes estão presentes no cotidiano das crianças 

é viável utilizá-los num ambiente escolar como importante ferramenta de 

aprendizagem, experimentação, motivação, ludicidade.  

 Napolitano (2006) em seu livro Como usar o cinema na sala de aula, afirma 

que o cinema é uma experiência cultural importante, assim como a música e a 

literatura. A escola precisa levar isso em conta e tratar esse trio com igualdade. 

Pensando especificamente na Educação Infantil, o cinema tem um papel muito 

importante, pois atua diretamente no imaginário das crianças, diferenciando-se 

assim das outras mídias, pois consegue garantir meios expressivos no pequeno 

espectador, estimulando o imaginário infantil em diferentes esferas, o momento 

de contato com o filme torna-se mágico, pois a criança em seu imaginário 

consegue se transpor, ou melhor consegue viver o momento não apenas como 

espectadora, mas como partícipe daquele momento. Com certeza é um ato que 

remete ao faz de conta, traz à tona a imaginação, relacionando com a realidade 

que nos cerca. 

 Lopes (2007, p.37), afirma que “educar pelo cinema ou utilizar o cinema no 

processo escolar é ensinar a ver diferente. É educar o olhar”. O cinema planejado 

nas práticas educativas da escola, pode provocar e ampliar o olhar estético das 

crianças, a partir de discussões mediadas pelos professores, enriquecendo e 

ampliando o conhecimento das crianças de forma crítica.       

 Neste viés, o cinema desperta na criança o poder da imaginação e 

é a partir disto que a criança consegue realizar suas conexões com o mundo.  

Nesta perspectiva da imaginação há uma reelaboração de imagens do vivido. Ao 

lado da conservação da experiência anterior, tem-se a possibilidade de criação de 

novas imagens ou ações. Portanto experienciar sensações diferentes das que está 

acostumada em seu cotidiano, interligar o passado e o futuro dentro de sua 

imaginação, pode tentar de sua maneira resolver os conflitos apresentados, e 

tudo isso favorece a sua aprendizagem significativa, pois cada criança de maneira 

única, irá absorver as informações, levando em consideração suas condições de 

vida e suas experiências. Para que isso ocorra de maneira concreta é necessário 
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que os professores tenham em seu planejamento de forma bem clara o que 

realmente querem despertar em seus alunos. 

 Nesse processo de planejar, o professor precisa definir o conceito a ser 

discutido com seus alunos, os objetivos da aprendizagem, a metodologia, os 

recursos, o ambiente, a proposta, a faixa etária. Ao iniciar o trabalho, ele deve 

explicar esse planejamento aos alunos, de forma que seja compreensível para a 

idade deles, indicando qual será o roteiro de discussão. 

 

3. METODOLOGIA  

  

 Para realizar a presente pesquisa, adotou-se a metodologia de pesquisa 

qualitativa, com potencial de explorar as características dos indivíduos e cenários 

que dificilmente podem ser descritos e compreendidos de outras formas, ou seja, 

é uma alternativa metodológica interessante de pesquisa na educação, já que 

tem-se o objetivo de evidenciar possibilidades significativas e práticas de trabalho 

com o cinema voltados para a Educação Infantil. 

 A pesquisa foi realizada durante o primeiro semestre de 2018, em um Centro 

Municipal de Educação Infantil de Curitiba (CMEI), por meio de aplicações de 12 

etapas de atividades envolvendo o cinema nas práticas pedagógicas deste nível 

de ensino e de entrevistas realizadas com duas professoras atuantes na Educação 

Infantil, chamadas “P” e “S”, todas as perguntas e respostas foram anotadas em 

um diário de bordo. 

 

4. RESULTADOS  

 A partir dos dados coletados, iniciou-se uma análise e reflexão dos mesmos, 

somando a um corpo teórico, enquanto exigência da pesquisa acadêmica. Os 

dados colocados a seguir procuram evidenciar as reflexões sobre cinema e 

educação.  

 A partir de toda a pesquisa realizada, notou-se a necessidade de analisar os 

métodos para a elaboração de roteiros cinematográficos, pois as professoras 

entrevistadas, relataram que foi preciso criar além do planejamento das práticas 

educativas, um roteiro para subsidiar e direcionar a construção de filmes de curta 

metragem que criaram junto com as crianças. 

 Tendo em vista que o grande objetivo deste artigo, é mostrar a possibilidade 

real de trabalho de duas professoras da Educação Infantil, que em seu local de 

trabalho, a partir da exposição da linguagem cinematográfica para as crianças, 
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sentiram a necessidade da criação de um roteiro, pois criaram junto aos seus 

alunos filmes de curta metragem.  

  E foi a partir desta estrutura que aconteceu a construção do roteiro das 

professoras com seus alunos. Elas oportunizaram aos alunos a escolha de temas, 

a partir de filmes que assistiram na unidade escolar, no caso aqui um CMEI, e 

esses filmes foram escolhidos pelas próprias crianças. A partir disto definiram a 

história, personagens, situação, os conflitos e a resolução. 

 Porém antes desta construção de roteiro de filme, as professoras planejaram 

suas práticas educativas, pensado nos filmes que iriam trabalhar em sala com os 

pequenos e para isto também elaboraram um pequeno roteiro. Num primeiro 

momento realizaram uma aula introdutória, com comentários acerca do filme que 

as crianças iriam assistir, possibilitando aos mesmos a participação com suas 

experiências culturais. O segundo momento foi propriamente a exibição dos 

filmes, alguns completos, outros apenas trechos. O terceiro momento permeou 

em todas as seções de filme, pois no fim de cada exibição as crianças podiam 

falar sobre o que viram, dialogando e enriquecendo seus vocabulários. A última 

etapa foi a reflexão de todos os filmes assistidos. A partir disso eles realizaram 

entrevistas com pais, professores, funcionários e direção da unidade 

questionando a importância de assistir filmes. 

 As respostas destas entrevistas, que foram filmadas pelas próprias crianças 

expressaram o sentimento das mesmas, pois elas sentiram-se realmente 

partícipes do processo de aprendizagem e seu protagonismo foi colocado em 

cena. 

 Foi a partir das entrevistas com as professoras e algumas crianças, com o 

objetivo de entender todo o processo imbuído de muitos significados do trabalho 

das mesmas, que utilizaram a linguagem cinematográfica na Educação Infantil. 

Concebendo as crianças como produtoras de saberes, reconhecendo que por 

meio de suas experiências construídas no meio social, no encontro com os outros, 

elas tornaram-se narradoras de sua própria história.  

 No primeiro momento as professoras P e S foram questionadas, de onde 

havia surgido a ideia da utilização do cinema em sala de aula. E as respostas foram 

bem francas, elas tinham percebido enquanto educadoras, que havia uma 

necessidade de não apenas sermos telespectadores do cinema, mas de 

compreendermos suas origens e colaborarmos com uma produção. Ambas 

professoras citaram uma frase de Napolitano (2006, p.23), "o cinema é uma 

experiência cultural importante, assim como a música e a literatura. A escola 
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precisa levar isso em conta e tratar esse trio com igualdade". E pensando nesse 

viés de experiências, que de forma gradativa oportunizaram as crianças o contato 

com o cinema e a compreensão de sua importância histórica. A entrevista 

continuou com o questionamento, se elas haviam elencado dentro do 

planejamento das práticas educativas os objetivos para estas atividades? 

Responderam que sim, além de expor os planejamentos, elencaram todos os 

objetivos propostos para estas atividades, em acordo com a Proposta Pedagógica 

do Município: (i) compreender o cinema em suas diferentes vertentes, 

investigando sua história e características, (ii) produzir por meio do repertorio 

apresentado diversas expressões dentro da arte cinematografia, (iii) desenvolver 

gradativamente a ideia de representação por meio de filmes de diversos gêneros, 

(iv) participar na elaboração de roteiros cênicos, a partir de histórias conhecidas 

ou inventadas pelo grupo. 

Ainda em meio à conversa, questionou-se sobre os fatores que 

influenciaram este trabalho com o cinema, elas afirmaram que o que realmente 

influenciou foi o interesse dos adultos (professoras) e das próprias crianças pelo 

tema, além do encantamento que o cinema produza nas pessoas, 

independentemente da idade. Solicitou-se que explicações sobre  passo a passo 

como aconteceram as atividades nas práticas pedagógicas, sendo 12 etapas aqui 

descritas: 

 
Figura 1: Etapas de 1 a 6 da atividade proposta 

 
Fonte: as autoras (2019) 

Por meio destas etapas foi possível analisar bases como o cinema mudo e 

o Star Wars, para além de“ L’Arrivée d’um Train à La Ciotat” que foi a primeira 

filmagem; “Le Voyage dans la lune”, primeiro filme produzido em um estúdio; 

“Sunnyside” cinema mudo com Charlie Chaplin; “O cantor de Jazz”, primeiro filme 

com áudio e “Cinema Paradiso”, bastidores de uma projeção no cinema antigo). 

Os alunos escolheram massinha e bonecos para confeccionar os 

personagens, montar o cenário e bater as fotos, tudo divididos em grupo onde 

1ª Etapa 

• rodas de 
conversas

2ª Etapa

• o cinema e 
sua história 
propriamente 
dita

3º Etapa

• criação de 
um stop 
motion

4º Etapa

• criação de 
uma história 
com roteiro e 
montagem de 
cenário e 
personagens 
com 
massinha

5º Etapa

• produção de 
um cinema 
no CMEI e 
depois de 
pronto foi só 
diversão com 
o novo canto.

6º Etapa

• depois do 
stop motion
e filmes de 
diferentes 
gêneros. 
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cada um executou uma função, montaram o cenário escolhido na roda de 

conversa, depois posicionaram os personagens e fotografar os leves movimentos 

dos personagens e assistiram o resultado do stop motion produzido pela turma. 

Junto com os alunos reproduziram-se espaços como: Bilheteria, caixa, 

lanchonete e a própria sala de cinema. 

Destacam-se filmes de diferentes gêneros. Tais como: Aventura/ animação 

(Toy Story) Terror (noiva cadáver) Ação/ ficção científica (Star Wars lego), musical 

(Dançando na chuva), Drama (Marley e eu), Documentário (vida dos animais), 

comédia (Minions).  

Em uma roda de conversa abordamos o assunto, perguntamos o que eles 

sabiam sobre diferentes gêneros dentro do cinema, como recurso nesta roda de 

conversa utilizamos imagens de cartazes e rostos com expressões. Começamos 

com Aventura/Animação vendo o filme Toy Story). 
Figura 2: Etapas de 7 a 12 da atividade proposta

 
Fonte: as autoras (2019) 

Nestas fases foram explorados todos seus elementos começamos pelo 

roteiro, e as pessoas necessárias para colocá-lo em pratica, como atividades 

construíram um roteiro com a turma e criamos uma história para um filme, 

alternando com as sessões de filmes e gêneros, criamos de um. 

Começou-se pelo roteiro, divisão de funções, escolhemos os cenários e 

figurinos a serem usados no dia da filmagem, filmamos a proposta de cada turma; 

editamos os vídeos com a ajuda de algumas crianças e finalmente apresentamos 

o trabalho final de cada turma. 

 Concluíram que este trabalho oportunizou para as crianças, o contato desde 

o surgimento do cinema, o reconhecimento de diferentes gêneros, as ricas 

contribuições que cada criança realizou muitas vezes de maneira espontânea, 

além do uso do imaginário, que aflorou a partir das exibições dos filmes.  

7º Etapa

• gêneros 
Documentários 
e comédia

8º Etapa

• gênero terror e 
para ilustrar 
apresentaremo
s o filme 
“Noiva 
Cadáver

9º Etapa

• musical 
“Dançando na 
chuva”, Drama 
“Marley e eu”. 

10º Etapa

• gênero Ação/ 
ficção 
científica com 
o filme Star 
Wars Lego

11º Etapa

• os bastidores 
dos filmes

12º Etapa

• roteiro 
cinematográfic
o e dentro 
dessa 
proposta cada 
turma 
escolheu as 
funções e 
papeis dentro 
da produção
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CONSIDERAÇÕES 

 

Diante de todos os passos citados acima, nota-se que as pesquisas com teor 

acadêmico dentro das unidades escolares são mais que necessárias, pois além de 

trazer subsídios teóricos, apresenta uma possibilidade completamente prática, 

detalhada e cabível para o trabalho com a linguagem cinematográfica com a 

Educação Infantil.  

Viu-se que ainda é preciso de mais pesquisas deste cunho exploratório, pois 

muitas práticas de professores ficam apenas nos cadernos de planejamento não 

transformando-se em documentos acadêmicos que podem ser compartilhados, 

auxiliando outros profissionais da Educação.  

E ao que se refere as atividades cinematográficas neste nível de ensino percebeu-

se a necessidade incontestável de que haja planejamento contextualizado, ou 

seja,  Planejar para que? O planejamento acompanha os seres humanos desde 

os primórdios da evolução, planejamos tudo em nossas vidas, o que vamos fazer, 

como vamos fazer, o que iremos utilizar para fazer, entre outras facetas, desde as 

ações mais simples até as mais complexas tentando transformar e melhorar nossa 

rotina diária, pensando em formas, de atingir as metas, objetivos, mas não é só 

na vida pessoal que utilizamos o ato de planejar, o planejamento atinge vários 

setores da vida social.  

 Afinal, sabemos que planejar é um processo que exige organização, 

sistematização, previsão, intenção em expor o que se pretende realizar e atingir, 

portanto pensar e planejar são ações indissociáveis, que andam lado a lado. 

 As práticas educativas (também conhecidas por aulas no Ensino 

Fundamental), são fundamentais na Educação Infantil, a qualidade destas práticas 

precisa ser muito bem pensada e fundamentada, pois não basta qualquer ação.   

 A prática educativa devidamente planejada, possibilita condições para que as 

aprendizagens ocorram de maneira significativa. Isso significa que os 

profissionais que atuam na Educação Infantil precisam organizar-se previamente 

para além dos objetivos propostos, precisam pensar na adequação dos espaços, 

disposição do tempo destinado para a efetivação da prática e nos recursos 

necessários. Dessa forma, o planejamento deve determinar o que se pretende 

alcançar, a real distancia daquilo que se pretende alcançar, o que realmente é 

necessário ser efetivado, para quem e como será essa efetivação. Essas decisões 

que aparentemente parecem básicas, precisam ser pensadas e repensadas para 

ressignificar o ato educativo.  
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 Compete ao professor a escolha das obras, considerando a faixa etária das 

turmas, a capacidade dos alunos e os conteúdos apresentados, contextualizando 

as obras, propondo discussões antes e depois de assistirem, garantindo aulas 

proveitosas e instrutivas. 

 Desta maneira, é de suma importância que seus professores possibilitem aos 

seus alunos o acesso a linguagem cinematográfica, cuidando apenas para não a 

transformar em meros instrumentos geradores de conteúdos, precisando ser 

vista como uma linguagem geradora de histórias, criações, cultura a partir da 

imaginação e experiência de cada aluno. 
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AS TECNOLOGIAS E SEUS PARADIGMAS NA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA-EAD 

Liduina de Sousa Silva269 

 

RESUMO: O presente trabalho acadêmico intitulado com o título as tecnologias e seus 

paradigmas na Educação a Distância-EAD, tendo como averiguar a importância do uso 

das tecnologias na educação a distância. A Educação a Distância é uma forma de ensino 

que acontece de forma virtual no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), este espaço 

é como uma sala de aula do aluno, neste ambiente está disponível os materiais de 

estudos, avaliações, chats, web conferências, fóruns de discussões e outras ferramentas 

de suporte aos estudantes. Nesta mesma modalidade de EAD, acontece a interação do 

professor e alunos de formas síncronas e assíncronas. O estudo ocorreu de forma 

qualitativa, com uma pesquisa bibliográfica tendo como autores principais:  Fonseca e 

Fonseca (2016), Mill (2015), Moran (2013), Oliveira (2017), (Silva e Prates, 2017). Concluiu-

se com a pesquisa as tecnologias são recursos que muito tem contribuído com a 

Educação a Distância-EAD. O professor e tutor tem a função de interagir com o aluno de 

acordo com suas necessidades embora de forma virtualmente, deve ser um estimulador 

na aprendizagem colaborativa virtual. 

Palavras-chave:  Aprendizagem; Assíncronas; Educação a Distância; Interação; Síncronas; 

Tecnologias. 

 

ABSTRACT: The present academic paper entitled the technologies and their paradigms 

in distance education-EAD, with the purpose of ascertaining the importance of the use 

of technologies in distance education. Distance Education is a form of teaching that 

happens in a virtual way in AVA (Virtual Learning Environment), this space is like a 

student's classroom, in this environment there are available study materials, assessments, 

chats, web conferences, discussion forums and other student support tools. In this same 

modality of EAD, the interaction of the teacher and students occurs in synchronous and 

asynchronous forms. The study was carried out in a qualitative way, with a bibliographical 

research having as main authors: Fonseca and Fonseca (2016), Mill (2015), Moran (2013), 

Oliveira (2017), (Silva and Prates, 2017). It was concluded with the research the 

technologies are resources that have contributed much with Distance Education-EAD. 

The teacher and tutor has the function of interacting with the student according to their 
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needs, although in a virtual way, it must be a stimulator in the virtual collaborative 

learning.  

Keywords: Learning; Asynchronous; Distance Education; Interaction; Synchronous; 

Technologies. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente a educação do século XXI enfrenta seus avanços na educação, 

sendo um evolução o desenvolvimento tecnológico, grande potência na 

modalidade de EAD( Educação a Distância), principalmente no ensino superior, 

por meio da acessibilidade  dos recursos tecnológicos tem auxiliado muitos 

estudantes a concluírem uma formação do meio da tecnologia, após o 

surgimento da internet, softwares que possam realmente está facilitando a 

oportunidade para aqueles que não tem tempo de  está em uma sala de aula 

presencial. 

 A tecnologia vem evoluindo cada vez mais de forma brusca em alguns 

casos a tecnologia é benéfica ao homem, permite o indivíduo ter acesso as 

informações do mundo sem sair de casa, sem viajar pelo, ou seja, a pessoa acaba 

viajando pelo mundo virtual. Na Educação a Distância não é diferente, a 

aprendizagem vem até ao estudante ao invés dele ir até à universidade, a mesma 

vem até a ele por meio da tecnologia. 

 Atualmente, podem ser consideradas as seguintes modalidades de 

Educação: presencial e a distância. A modalidade presencial é a comumente 

utilizada nos cursos regulares, onde professores e alunos encontram-se sempre 

em um mesmo local físico, chamado sala de aula, e esses encontros se dão ao 

mesmo tempo: é o denominado ensino convencional. Na modalidade a distância, 

professores e alunos estão separados fisicamente no espaço e/ou no tempo. 

 No bojo da educação brasileira ainda percebe um grande desafio dos 

educadores   estudantes de manusear os recursos tecnológicos em sala de aula, 

tem dificuldade em lidar com hardwares e softwares instrumentos estes que 

podem ser utilizados como tecnologias educativas como facilitadores de 

aprendizagem. 

 No contexto do sistema de educação brasileira, no que diz respeito ao uso 

da tecnologia no processo de ensino aprendizagem no tocante da educação a 

distância, ainda enfrenta seus impactos como falta de conhecimentos por parte 

dos educadores a lidar com alguns softwares e aplicativos educacionais para 

estudos e pesquisas e também os estudantes sentem dificuldade quando são 
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estudantes de primeira viagem ou seja nem todo mundo arrisca fazer um curso 

de graduação na modalidade EAD se não tiver domínio da tecnologia, embora 

todos estejam conectados ao mundo virtual, mas como instrumentos 

pedagógicos ainda percebe estas dificuldades. 

 Diante destes impactos surgem a necessidade averiguar a importância do 

uso das tecnologias na educação a distância. Tendo como objetivos específicos 

analisar os paradigmas e contribuições da tecnologia na EAD. Observar como 

ocorre o processo de interação entre aluno e professor na EAD por meio da 

tecnologia. Identificar o papel do professor na EAD no ensino superior com o uso 

das tecnologias. 

  A pesquisa ocorreu por meio de uma pesquisa bibliográfica com análise 

de fontes secundárias, obras já publicadas por outras pessoas, na abordagem de 

um estudo qualitativo sem levar em consideração números matemáticos, com 

fins de estudos exploratórios. Os principais autores foram: Fonseca e Fonseca 

(2016), Mill (2015), Moran (2013), Oliveira (2017), (Silva e Prates, 2017). 

 

 

1. AS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EAD NO SÉCULO XXI 

 

 As tecnologias são ferramentas tecnológicas a serviço da educação no 

século XXI, porque vivemos em uma sociedade globalizada, a tecnologia faz o 

mundo girar, por meio dos meios eletrônicos e tecnológicos. A educação 

brasileira no contexto das tecnologias sempre está explícita as competências e 

habilidades que os educandos devem ter para com sua aprendizagem na 

utilização dos recursos tecnológicos por está acessível a vida cotidiano do aluno 

(SILVA e PRATES, 2017). 

 Nota-se que por meio do conhecimento tecnológico, é possível a 

aprendizagem, porém de forma virtual.  De acordo com Silva e Prates (2017), 

afirmam que; 
A educação é uma área em que as mudanças sofrem grandes e 

constantes resistências, porém as demandas sociais por mudanças 

estão cada vez mais intensas e constantes exigindo das instituições 

educacionais uma nova postura acerca do novo cenário tecnológico 

social. É cada vez mais frequente a presença de tecnologias nas escolas, 

porém, infelizmente, apesar das iniciativas de formação, os 

computadores têm sido pouco utilizados e as formas de trabalhar e 

conduzir as atividades ainda são bastante contraditórias.(SILVA e 

PRATES, 2017, p.128). 
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 As contribuições das tecnologias na educação na modalidade de EAD, sem 

dúvida são várias dentre elas a construção dos conhecimentos tecnológicos, 

auxilia no manuseamento dos recursos tecnológicos na vida cotidiana. sem 

dúvida vale ressaltar, que a tecnologia também ajuda no raciocínio dos 

educandos, devido alguns instrumentos terem softwares que estimule o 

pensamento/raciocínio. 

 Conforme Machado (2015), diz que; 
A educação a distância é uma modalidade de ensino que está atrelado 

ao avanço das tecnologias e a maior necessidade de maior qualificação 

de pessoas. Assim, discutir e estudar uma modalidade de ensino é 

também perceber que as pessoas e instituições naquele momento 

buscavam solucionar ao maior número de pessoas acesso ao ensino e 

por consequência melhor qualidade de vida (MACHADO, 2015, p. 12). 

 

 Assim nesse contexto, a educação a distância trata de uma modalidade de 

ensino que surge com a necessidade de qualificar aqueles que não tem tempo 

de está em uma sala de aula, a tecnologia surge com o propósito de solucionar 

estas dificuldades na EAD(Educação a Distância). Na abordagem do uso das 

tecnologias tem como uma ferramenta o computador e internet são 

instrumentos/recursos importantes neste processo. Todavia Oliveira (2017), aduz 

que; 
Com o uso de computadores e da internet, a EAD minimizou o seu maior 

problema em termos de interação: a distância física entre o educador e o 

educando. Hoje nos ambientes virtuais, podemos ter encontros entre 

professores e alunos a partir de comunicação síncrona (todos juntos em 

um mesmo horário) e de comunicação assíncrona (todos juntos, mas em 

horários diferentes) (OLIVEIRA, 2017, p. 15). 

 

 No tocante  na visão de Oliveira, pode-se compreender que embora seja 

uma educação virtual por meio da EAD com uso das tecnologias, ainda há um 

encontro com educadores e educandos, porém por meio de uma interação virtual 

podendo ser síncrona ou assíncrona, mas que há esta comunicação só que não 

mais aquele físico e sim com o uso das tecnologias.  De acordo com Almeida e 

Silva, (2018), dizem que; 
A disseminação e o uso de tecnologias digitais, marcadamente dos 

computadores e da internet, o desenvolvimento de uma cultura de uso 

das mídias e, por conseguinte, de uma configuração social pautada em 

um modelo digital de pensar, criar, produzir, comunicar, aprender- viver. 

As tecnologias móveis e a web 2.0, principalmente, são responsáveis por 
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grande parte dessa nova configuração social do mundo que se 

entrelaça com o espaço digital (ALMEIDA e SILVA, 2014, p.4). 

 

 As tecnologias elas começam com a presença dos computadores e o uso 

da internet, posteriormente os recursos móveis como o celular, smart fones, e 

outros recursos que podem ser utilizados como recursos tecnológicos.  De acordo 

com os autores Fonseca e Fonseca (2016), afirmam que; 
A sociedade em que vivemos foi designada como sendo do 

conhecimento, caracteriza-se pelo dinamismo da informação, que 

transita a velocidades e quantidades crescentes em redes de 

comunicações globais. A utilização da informação e da comunicação foi 

acompanhada por inovações organizacionais, comerciais, sociais e 

jurídicas que alteraram o nosso modo de vida. (FONSECA e FONSECA, 

2016, p.24). 

 Nesse contexto, esse processo foi estimulado pelo desenvolvimento das novas 

tecnologias da informação e comunicação que invadem o nosso cotidiano do homem e 

que permeiam o mundo dos negócios e da educação, socializando e difundindo novas 

concepções de mundo, novas ideias, crenças, valores e modelos de comportamento.  

 

1.1 A Evolução da Tecnologia na EAD 

 

 As tecnologias na educação na modalidade de EAD, historicamente 

falando, elas tiveram uma evolução de acordo com cada período histórico da 

sociedade, o que se falava como em educação a distância, tendo como tecnologia 

as correspondências, os educandos estudavam e respondiam as 

apostilas/módulos e enviam via correio sendo o meio de comunicação mais 

acessível, depois surgiu o computador com o avanço da internet, que ajudou 

bastante a todos na evolução desse processo tecnológico. 

 A Revolução Industrial, cujas bases datam do século XIX, acirrou ainda mais 

modificações profundas que já se delineavam no modo de pensar e agir do 

homem contemporâneo, pois a partir dela que as mudanças passaram a correr o 

risco de maneira cada vez mais dinâmica e intensa (SILVA, 2013). Assim as 

tecnologias aumentaram além de seu próprio alcance da sociedade e suas 

necessidades, tanto para o mercado de trabalho como para a educação. 

 Conforme Silva (2013), afirma que; 
Do ponto de vista tecnológico, a primeira fase da EAD se caracterizou 

pelo uso de material impresso e dos meios básicos de comunicação 

pessoal, particularmente, audiovisuais, os auditivos e os livros. As 

teleconferências, por sua vez marcam o início da segunda geração. E, 
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sendo resultado direto de um contexto marcado por rápidas mudanças, 

a terceira geração é caracterizada não só  pela soma de todos os 

benefícios advindos das fases anteriores, mas principalmente, pelo uso 

do computador pessoal, tido como motivador da evolução pedagógica 

em virtude de sua capacidade de gerar ambientes interativos a partir 

de diálogos simultâneos e dinâmicos, sejam de professores e alunos ou 

desses entre si (SILVA, 2013, p.20). 

 

 Assim entende-se que a educação na modalidade EAD foi se evoluindo de 

acordo com a tecnologia, o que antes o aluno tinha que esperar meses para 

receber seu material, hoje é questão de minutos, o aluno tem seu material 

disponível para acessar e estudar já tem o resultado de imediato, porém ressalto 

ainda que muitos ainda estão se adaptando ao novo avanço tecnológico como 

um avanço na educação principalmente. 

 A educação a distância destaca-se como uma modalidade com potencial 

no atendimento às crescentes necessidades de formação inicial e ao longo de 

toda a vida, impostas pelas permanentes mudanças sociais e tecnológicas. Além 

disso, ela possibilita atender a públicos alvos que pelas suas especificidades 

dificilmente teriam possibilidades de ser atendidos pela educação presencial. 

(FONSECA e FONSECA, 2016). 

 A educação a distância tem ao longo dos tempos, tentado corresponder 

às exigências educacionais decorrentes das mudanças de ordem econômica e 

social, sendo uma forma de inserir todos no processo educacional de forma 

igualitária. Tem ampliado a possibilidade de acesso à educação para todos. 

 

2. OS PARADIGMAS E CONTRIBUIÇÕES DA TECNOLOGIA NA EAD 

 

 A sociedade em que vivemos foi designada como sendo do conhecimento 

em todos os aspectos sociais, econômicos, culturais, caracteriza-se pelo 

dinamismo da informação, que transita a velocidades e quantidades crescentes 

em redes de comunicações globais. A utilização da informação e da comunicação 

foi acompanhada por inovações organizacionais, comerciais, sociais e jurídicas 

que alteraram o nosso modo de vida.  
  De acordo com Fonseca e Fonseca (2016, p. 24) “o exercício de um 

profissional na Sociedade da Informação exige das instituições de formação inicial 

e permanente, um esforço de atualização dos conteúdos científicos e da prática 

docente, de modo que os seus egressos estejam em condições de prestar os 

melhores cuidados de saúde à população.” Assim entende-se que sem dúvida as 
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contribuições são várias e vantagens também no que diz respeito à tecnologia na 

educação, hoje todo está conectado com a internet. 

 A Internet é uma rede mundial que interliga milhões de computadores. É 

uma rede de comunicação e de processamento de dados e informações, cujo 

suporte material é composto de redes de conexões digitais entre diversos 

computadores espalhados pelo mundo inteiro (PRETTO, 2003). Essa rede mundial 

de internet que muito tem contribuído grandiosamente com a interação com 

pessoas de todo o mundo trazendo informações. 

 A atualização deverá na Sociedade do Conhecimento constituir uma 

preocupação permanente. O volume de informação publicada nas diversas áreas 

do conhecimento está aumentando rapidamente. Embora o homem tente se 

modernizar, ainda existem os desafios no que diz respeito à tecnologia. 

 De acordo com Fonseca e Fonseca (2016); O aparecimento de novas 

descobertas na ciência;  
• O incremento do desenvolvimento e utilização generalizada de 

novas tecnologias;  

• A generalização da ideia de conhecimento enquanto base para o 

desenvolvimento econômico;  

• O incremento da globalização;  

• O aumento do nível acadêmico e informacional da população;  

• A mudança do conceito de trabalho baseado na força manual para o 

trabalho baseado no conhecimento. (FONSECA e FONSECA, 2016, 

p.25). 

 

 Assim percebe-se que a tecnologia como inovação na sociedade ela vem 

com uma concepção de ajustes e crescimento para as pessoas. A mesma tem suas 

contribuições na educação a distância sem dúvida é um novo desafio, tem como 

paradigmas ainda os desafios do uso da internet, mas o público sente dificuldade 

em lidar software a parte de sistema se plataformas. 
  Conforme Fonseca e Fonseca (2016), a educação a distância destaca-se 

como uma modalidade com potencial no atendimento às crescentes 

necessidades de formação inicial e ao longo de toda a vida, impostas pelas 

permanentes mudanças sociais e tecnológicas. Além disso, ela possibilita atender 

a públicos alvos que pelas suas especificidades dificilmente teriam possibilidades 

de ser atendidos pela educação presencial. 

 

3. O PAPEL DO PROFESSOR TUTOR NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 



 
 

 
1476 

 O professor é mediador e coparticipante, assumindo funções de facilitador, 

problematizador, articulador e orientador da aprendizagem, de forma que o 

conteúdo seja construído na criação de redes de informação, o que incentiva a 

atividade do sujeito, a autoria e o desenvolvimento da autonomia em um 

processo de interação mútua. O professor-tutor desempenha na Educação a 

Distância é prudente que compreendamos o sistema comunicativo em que as 

personagens envolvidas com a educação a distância estão imersos. 

 Corroborando essa ideia, Oliveira (2013), afirma que:  
[...] o papel do tutor deve basear-se numa concepção de participação, 

de educador comprometido com a formação dos alunos, capaz de 

prepará-los ou subsidiá-los para pensar, resolver problemas e 

responder competentemente às demandas do curso em questão, o que, 

consequentemente, o prepara para ações cotidianas da vida.(OLIVEIRA, 

2013, p.25). 

 Na educação a distância, o papel do professor tutor se dá primeiramente 

com o contato com o aluno podendo ser de forma virtual ou presencial, depois 

disso ele terá várias incumbências no AVA para auxiliar o aluno na resolução de 

problemas. 

 Niskier (1999, p. 393) observa, oportunamente, que o papel do tutor é:  
• comentar os trabalhos realizados pelos alunos; 

 • corrigir as avaliações dos estudantes;  

• ajudá-los a compreender os materiais do curso através de discussões 

e explicações;  

• ajudar os alunos a planejarem seus trabalhos;  

• organizar círculos de estudo;  

• fornecer informações por telefone, fac-símile e e-mail;  

• supervisionar trabalhos práticos e projetos;  

• atualizar informações sobre o progresso dos estudantes;  

• fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais dos cursos e 

as dificuldades dos estudantes; 

 • servir de intermediário entre a instituição e os alunos. 

 

 Assim entende-se que a ligação entre aluno e professor ainda é, no 

imaginário pedagógico, uma dominante, o que torna a tutoria um ponto-chave 

dentro de um sistema de ensino à distância. Verifica-se nessas definições que o 

papel do tutor ultrapassa as orientações e o simples acompanhamento. O tutor 

elucida as dúvidas de seus alunos, acompanha seu processo de aprendizagem, 

corrige trabalhos fornecendo-lhes um retorno de seu desempenho, e ainda, avalia 

o aluno. 
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 Na educação a distância, Mill (2015, p. 78) considera o tutor como o 

principal docente da atividade pedagógica dessa modalidade. Para o autor, o 

tutor “[...] participa do ensino-aprendizagem como um mediador e um motivador 

na relação do aluno com os conteúdos e os materiais didáticos, na busca pelo 

conhecimento”. Nesse contexto o tutor é considerado como um mediador entre 

aluno e professor. Porém tutor e professor desempenham funções diferentes. 

 Litwin (2001) considera que as ações do tutor diferenciam-se das do 

professor em três aspectos fundamentais: tempo, oportunidade e risco. Sobre o 

aspecto tempo, o referido autor relata ser escasso o tempo que o tutor dispõe 

com o aluno, uma vez que esse profissional não tem como saber quando o aluno 

voltará a contatá-lo para nova orientação, dessa forma o aspecto oportunidade 

deve ser bem explorado por ele para que haja o aprofundamento e diálogo. Já o 

aspecto risco está relacionado ao fato de, muitas vezes, não se utilizar de forma 

correta os aspectos tempo e oportunidade, assentindo que o aluno cumpra com 

suas atividades de estudo por meio de uma visão distorcida sobre o tema, que 

ocasionará prejuízo em sua disciplina. 

 Para Faria e Lopes (2014), o tutor é incluído na EaD com o propósito de 

estimular os estudantes, oferecendo-lhes desafios. Porém, há o perigo de o tutor 

se converter em um protetor do aluno, realizando suas tarefas, o que se torna 

inapropriado. Os autores informam também que o tutor é o contato mais próximo 

dos alunos; portando-se como um motivador, mediador, e ainda deve 

desempenhar funções administrativas, sociais pedagógicas e didáticas. 
 A internet, de acordo com Moran (2013), possibilita a flexibilização do 

acesso ao material didático, juntamente com a participação e interação; combina 

o melhor do on-line com o off-line, a viabilidade de conexão, de orientar, de estar 

junto, de esclarecer dúvidas, de compartilhar resultados.  

 Em todos esses processos, o papel do tutor é fundamental para se criar 

laços afetivos. O autor cita que cursos exitosos, com menor evasão, a ênfase é 

dada ao atendimento do estudante e a criação de vínculos afetivos. Guarezi e 

Matos (2012) afirmam que, o tutor é um facilitador e deve ser entendido como 

“presença a distância”. Ele fortalece os relacionamentos em prol do ensino e da 

aprendizagem.  Enquanto para Formiga (2009), em seus estudos, afirma que o 

tutor é um agente orientador e motivador responsável pelo acompanhamento e 

avaliação do aprendizado do estudante em todo o processo de estudo.  

 Para Belloni (2015), na EaD o tutor deve ser um parceiro dos alunos no 

processo pedagógico da construção de conhecimento. Nessa perspectiva, para 
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Maggio (2001) o bom tutor é o bom professor, pois cria propostas de ações para 

a reflexão, colabora para sua resolução, indica outras fontes de informação, 

fornece explicações, facilita o processo de compreensão. O tutor orienta, guia, 

apoia, constituindo, assim, seu ensino. Para Saraiva (2010), o papel do tutor é o 

de acompanhar uma turma, esclarecer dúvidas, orientar a aprendizagem e animar 

as discussões. Assim nota-se que no ensino da modalidade de EAD faz-se 

necessário uma aproximação entre tutor/professor e estudantes. 

 
3.1 Interação Professor/Aluno no AVA 

 

  A relação professor/aluno acontece na busca do conhecimento onde o ser 

humano é convidado a experimentar técnicas e métodos diversos, visando um 

desenvolvimento pleno de suas capacidades. Na educação a distância não 

poderia ser diferente; tendo em vista que a mesma retrata o aprendiz como foco 

principal no processo de ensino aprendizagem; criando assim um forte vínculo 

entre professor/aluno. Ampliando horizontes, ajustando as ideias para uma 

aprendizagem significativa. 

 Nesse sentido a interação entre professor e aluno passa a ter um papel 

significativo na relação professor, aluno e conhecimento, de uma prática oral-

vertical para uma parceria nas relações entre elaboração, construção, acesso e 

possibilidades de difusão às informações. Mattar (2012, p. 42), afirma sobre tais 

possibilidades de interação ao afirmar: 
 A interação é o elemento-chave na educação, que um nível elevado de 

interação resulta em atitudes mais positivas, que a interação leva a um 

grau elevado de realização, que a interação desempenha um papel 

fundamental no aprendizado, na retenção e nas percepções gerais do 

aluno em relação à eficácia do curso e do professor e que ambientes 

interativos são propícios para a aprendizagem e satisfação do aluno. 

 

 O processo de interação acontece no AVA(Ambiente Virtual de 

Aprendizagem), onde nesse espaço  de aprendizagem, o professor e tutor 

acompanha o aluno por meio de diversas ferramentas como acompanhamento 

em; nos módulos, fóruns de discussões, web conferências, chats, registros de 

atividades, essa interação é muito importante embora de forma virtual, mas se 

faz necessário a intervenção do professor/tutor. O ambiente virtual de 

aprendizagem vem se evoluindo cada vez mais com o avanço tecnológico. 

 De acordo com Pereira (2004), diz que; 
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Nos últimos anos, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) estão 

sendo cada vez mais utilizados no âmbito acadêmico e corporativo 

como uma opção tecnológica para atender uma demanda educacional. 

A partir disso, verifica-se a importância de um entendimento mais 

crítico sobre o conceito que orienta o desenvolvimento ou o uso desses 

ambientes, assim como, o tipo de estrutura humana e tecnológica que 

oferece suporte ao processo ensino- aprendizagem (PEREIRA, 2007, 

p.4). 

 Pode-se dizer que Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) consiste em 

uma excelente opção de mídia que está sendo utilizada para mediar o processo 

ensino aprendizagem a distância.  

 As ferramentas de interação entre professor e aluno acontece nos 

ambientes virtuais de aprendizagem são muito importantes neste processo da 

construção do conhecimento, mas para que sejam realmente eficazes no 

processo de ensino e aprendizagem, os professores devem utilizá-las de forma 

pedagogicamente adequada e contextualizada aos propósitos de formação do 

curso. Prado (2013), explica que 
O uso que se faz destas ferramentas depende do objetivo do professor 

e das características dos participantes (necessidades e/ou interesses). 

Embora estas ferramentas sejam de extrema importância, cabe ao 

professor dar vida, ou seja, dinamizar o seu uso com os alunos. (PRADO, 

2013, p.3) 

 As ferramentas de interação entre docente e discente decorre da 

necessidade e interesses de ambas as partes, esta interação é muito importante 

para o desenvolvimento do aluno na educação na modalidade EAD. Esta interação 

decorre de formas síncronas e assíncronas. Para Andrade e Santos (2010), a 

interação nos ambientes virtuais será intensificada, somente se, os professores e 

alunos utilizarem as ferramentas interativas síncronas e assíncronas de forma 

significativa no processo de ensino aprendizagem e em sua inter-relação para o 

desenvolvimento acadêmico. E, estas ferramentas devem ser utilizadas de forma 

intencional pelos participantes do curso, sempre visando a melhor forma de 

atingir o objetivo de aprendizagem. 

 

4.MATERIAL E MÉTODO APLICADOS NA PESQUISA 

 O estudo investigativo foi aplicado na abordagem de uma pesquisa 

qualitativa, sem levar em consideração números matemáticos, o método utilizado 

foi a pesquisa bibliográfica, fontes secundárias como obras já publicadas, sendo 

esse procedimento um dos mais relevantes para a pesquisa por exigir do 
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pesquisador mais leitura que fundamente a temática em estudo.  Os materiais 

usados foram opiniões de outros autores na discussão do estudo. 

 Assim de acordo com o autor Prodanov (2013), aduz que a pesquisa 

qualitativa; 
Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. (PRODANOV, 2013, p.51) 

 Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente como fonte direta 

dos dados, não levando em consideração números estatísticos. Nessa abordagem 

também quanto à natureza de pesquisa foi selecionado o procedimento de uma 

pesquisa bibliográfica. 

 Conforme Prodanov (2013), diz que; 
 Pesquisa bibliográfica é quando elaborada a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações 

em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, 

dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de 

colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito 

sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados na 

internet, devemos atentar à confiabilidade e fidelidade das fontes 

consultadas eletronicamente (PRODANOV, 2013, p,54). 

 

 Porém, ressalta-se que nesse tipo de pesquisa o pesquisador deve ter o 

cuidado de verificar a veracidade dos dados, ou seja, das obras que foram 

utilizadas no estudo, também deve se atentar para o fenômeno de exclusão e 

inclusão. Como inclusão foi selecionado, a verificação das obras e verificação dos 

anos de publicação. As obras utilizadas foram dos anos de 1999 a 2017. Os 

principais autores em destaques foram: Fonseca e Fonseca (2016), Mill (2015), 

Moran (2013), Oliveira( 2017),( Silva e Prates, 2017). Os critérios de inclusão foram 

analisado as melhores obras e autores e anos de publicação procurando 

publicações mais recentes. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Concluiu-se com o estudo que as tecnologias atualmente enfrentam seus 

paradigmas, mas trazem suas contribuições para a Educação a Distância, por meio 

dos recursos tecnológicos tem levado educação até as pessoas que não tem 
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tempo de frequentar uma sala de aula presencial. Concluiu-se ainda também que 

por meio da Educação a Distância-EAD, o aluno tem como contribuições: a 

flexibilidade de horários, redução de gastos financeiros, o estudante aprende de 

forma autônoma.  

 Concluiu-se com estudo investigativo que na Educação a Distância a 

interação entre professor e aluno acontece também podendo ser síncrona ou 

assíncrona, mas que há e deve proporcionar segurança na aprendizagem 

colaborativa virtual. 

 O papel do professor/tutor ambos tem um papel social e importante na 

EAD, ora de preparar e disponibilizar de materiais didáticos para o aluno estudar, 

tais como: atividades, chats, web conferências, fóruns de discussões e vídeos 

aulas, estimular o aluno no processo de ensino aprendizagem, eles assumem o 

papel de corrigir as avaliações interagindo sempre virtualmente com o aluno. 
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TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, METODOLOGIAS ATIVAS E 

FORMAÇÃO DOCENTE: NOVAS ABORDAGENS 

 

Edilene Bezerra Silva270 

Jucilene Sousa de Jesus271 

Lourdes Andréia dos Santos Matos272 

 

RESUMO: Neste artigo, analisamos a relevância das tecnologias educacionais, as 

metodologias ativas de aprendizagem como recursos que potencializam o 

processo ensino e aprendizagem, ressaltando a formação docente enquanto 

meio que facilita a inserção de novas ferramentas na prática pedagógica. É 

possível observar no cotidiano escolar a necessidade de implementar um 

trabalho voltado para a inserção de novas tecnologias, garantindo na prática 

docente as metodologias ativas de aprendizagem a fim de tornar o ensino mais 

atraente e desafiador ao educando. Nesse sentido, a formação docente se impõe 

como condição necessária ao alcance dos objetivos, uma vez que, constitui um 

espaço privilegiado de discussões e aprendizagens que podem favorecer práticas 

diferenciadas a partir do uso pedagógico das tecnologias. 

Palavras-chave: Tecnologias educacionais; Ensino-aprendizagem; Metodologias 

ativas. 

 

ABSTRACT: In this article, we analyze the relevance of educational technologies, 

the active learning methodologies as resources that potentialize the teaching and 

learning process, emphasizing teacher education, as a means that facilitates the 

insertion of new Tools, in pedagogical practice. It is possible to observe in the 

school routine the need to implement a work aimed at the insertion of new 

technologies, guaranteeing, in the teaching practice, the active learning 

methodologies in order to make the teaching more attractive and challenging to 

the educating. In this sense, teacher education imposes itself as a necessary 
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condition for achieving the objectives, since it constitutes a privileged space for 

discussions and learning that can favor differentiated practices based on the 

pedagogical use of technologies. 

Keywords: Educational Technologies; Teaching-Tearning; Active Methodologies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na história da evolução humana múltiplas transformações já ocorreram e 

continuam a ocorrer. Assim, a formação humana tem absorvido novas demandas, 

sobretudo, com o advento das tecnologias digitais, as quais têm grandes 

potencialidades no processo de ensino e aprendizagem. 

Novas concepções, novos paradigmas, novas perspectivas de ensino estão 

surgindo e sendo disseminadas no mundo inteiro, em função do crescimento 

exponencial das tecnologias. Enfim, todas essas mudanças e inovações têm 

trazido importantes desafios no âmbito educacional. 

Nesse cenário, é fundamental a implementação de propostas em que o 

educando desenvolva, de fato, sua autonomia. As práticas e experiências criativas, 

inovadoras oferecem novos horizontes aos processos pedagógicos, bem como as 

metodologias ativas de aprendizagem. Daí a relevância desta pesquisa, pois traz 

reais benefícios à comunidade escolar. 

Diante dessas novas proposições, bem como dessas estratégias 

desafiadoras e atrativas, o ensino ganha um novo sentido, deixa de ter a 

finalidade de mera transmissão dos conhecimentos e passa a ter uma nova 

dimensão, privilegiando práticas diferenciadas em que educador e educandos 

interagem intensamente. 

Contudo, como elemento central dessas discussões, está a formação 

docente que é determinante para que as tecnologias transformem o contexto 

pedagógico e para que haja efetividade na aplicação e desenvolvimento das 

metodologias ativas de aprendizagem. 

Dessa forma, este artigo propõe um estudo crítico e reflexivo acerca das 

tecnologias educacionais e sua relevância no contexto escolar, as metodologias 

ativas como meio para a potencialização do processo de ensino e aprendizagem 

e a formação docente.  

Tem como objetivos: Ressaltar a importância das metodologias ativas de 

aprendizagem como estratégias inovadoras na formação dos educandos; discutir 

a relevância das tecnologias educacionais no contexto escolar, dando ênfase à 
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formação docente enquanto meio que proporciona a inserção destas no processo 

pedagógico. 

  

2 AS NOVAS TECNOLOGIAS E SUA RELEVÂNCIA NO PROCESSO DE ENSINO 

E APRENDIZAGEM 

 

As práticas criativas e desafiadoras no meio escolar, ganham cada vez mais 

importância. Sendo assim, é preciso promover aprendizagem ativa, a partir do 

uso inovador de tecnologias, redimensionando assim, a ação educativa. 

O novo contexto digital trouxe avanços tecnológicos significativos: as 

informações circulam em grande velocidade, a busca por novas aprendizagens 

movimenta o mundo, as demandas no campo do conhecimento crescem 

exponencialmente, um novo horizonte surge no âmbito educacional. 

Nessa perspectiva, diferentes possibilidades pedagógicas devem ser 

pensadas e repensadas, a escola, de maneira alguma pode dar ênfase aos antigos 

paradigmas que sustentam a ideia de um educando passivo. 

A respeito dessas reflexões, Lima (2011, p. 157) assinala que: 

 
Para lidar com as demandas do séc. XXI, as pessoas têm de usar suas 

habilidades para pensar criticamente, saber aplicar um determinado 

conhecimento a uma situação nova, analisar as informações e 

compreender novas ideias, bem como comunicar e saber colaborar   na 

resolução de problemas e na tomada de decisões. 

                                                    

Assim, as novas demandas de aprendizagem envolvem o desenvolvimento 

da criatividade digital, as inúmeras possibilidades tecnológicas para ensinar e 

aprender é um ponto primordial a ser considerado na contemporaneidade. 

Um documento bastante recente, no atual cenário nacional, aponta para a 

importância de um trabalho significativo com as tecnologias, a Base Nacional 

Comum Curricular (2017), enfatizando que tais ferramentas possuem um papel 

preponderante na educação. Ressalta ainda, que saber utilizar as tecnologias 

digitais crítica e reflexivamente, é uma competência básica relacionada à 

produção do conhecimento e à resolução de problemas. 

O crescimento exponencial das novas tecnologias provocou consideráveis 

transformações em todos os setores da sociedade, bem como, nas formas de 

relacionamentos e processos comunicativos. No âmbito educacional, a integração 

destas, é primordial para a garantia de um trabalho significativo. 
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O processo educativo atual exige um ensino dinâmico, centrado em 

metodologias ativas, em que o educando seja estimulado, permanentemente, a 

ser protagonista. Pois, quanto mais ele atua como sujeito, diante do ato de 

aprender, mais desenvolve autonomia e segurança. 

Dessa forma, Souza e Lins (2016, p. 28) esclarecem que: 

 
Nos dias atuais, os seres humanos precisam construir sua própria 

aprendizagem, de maneira a atuar e interagir de forma crítica e 

produtiva em várias situações do cotidiano. As práticas sociais 

requerem, por parte desses cidadãos, um arcabouço concreto de 

competências para que sua inserção nos diversos eventos 

comunicativos seja, de fato, efetivada. 

 

Sendo assim, faz-se necessário explorar os recursos digitais enquanto 

suporte às atividades pedagógicas, já que são instrumentos que potencializam o 

ensino e a aprendizagem. Contudo, a utilização eficiente, pressupõe um trabalho 

sistematizado, direcionando para fins pedagógicos. 

Kenski (2012) enfatiza que as novas tecnologias de comunicação, quando 

usadas de forma apropriada, podem gerar excelentes oportunidades para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Em razão disso, os professores devem reinventar estratégias em sala de 

aula de modo a favorecer a aprendizagem do educando, tendo como aliadas as 

ferramentas tecnológicas, ou seja, devem saber fazer o uso qualificado destas. 

Sobre este ponto de vista, Santos e Lima (2016, p.137) ressaltam que: 

 
Um ponto primordial para o sucesso no trabalho com as tecnologias no 

ensino escolar parece ser a destreza necessária ao professor para saber 

quando, como, onde, por que e com que lançar mão de um recurso 

tecnológico para efetivar a mediação pedagógica. 

 

O estudante, nesse novo panorama, tem que desenvolver processos 

criativos. Diante das novas demandas que emergem no campo do saber, não 

pode mais se portar como sujeito passivo, para dar conta de situações complexas, 

precisa aprender efetivamente, num processo interativo como sujeito de sua 

aprendizagem. 

Rangel e Freire (2012, p. 52) enfatizam que: “As tecnologias de informação 

e comunicação, por serem partes indissociáveis da vida social, devem ser 
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consideradas pela comunidade escolar e aproveitadas em seu potencial como 

recursos ao processo de ensino e aprendizagem”. 

Em função disso, não cabe ao professor ser um mero reprodutor de 

informações, suas propostas devem ser eficazes e significativas, sua mediação 

pedagógica deve alcançar níveis diferenciados, considerando o aluno o centro do 

processo de aprendizagem. Para tanto, é primordial que o ensino atual 

contemple, permanentemente, a incorporação de tecnologias digitais. 

Nessa linha de pensamento, Moran (2018, p.16) reflete que: 

 
O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e 

tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, 

profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo 

digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, 

uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. 

Por isso a educação formal é cada vez mais blended, misturada, híbrida, 

porque não acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos 

múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais. O professor 

precisa seguir comunicando-se face a face com os alunos, mas também 

digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando a interação com 

todos e com cada um. 

 

Assim, as transformações progressivas desencadeadas pelas tecnologias 

impactam a escola e as práticas de ensino, tendo em vista que um novo currículo 

precisa ser implementado, redesenhado, portanto, os modelos pedagógicos 

adaptados a uma nova realidade em que o componente tecnológico cada vez 

mais se sobressai com grande imponência. 

Nessa nova realidade, a própria concepção acerca do conhecimento foi 

redimensionada, tendo em vista que o que se aprende hoje, amanhã precisa ser 

rediscutido, ganhando novas configurações. Portanto, a mudança, a 

transitoriedade do saber sempre será um aspecto inerente à vida. 

Em consonância com tais ideias, Sampaio e Leite (2013, p. 71) asseveram 

que: 

 
Atualmente, mais do que nunca, devido às características que a 

sociedade tecnológica vem desenvolvendo, está presente a concepção 

do conhecimento como uma busca permanente e decorrente da 

relação dialética sujeito-objeto, inserido em um processo constante de 

construção, sendo provisório, histórico e social, não estático, dado ou 

acabado e sem estabelecer uma verdade única e universal, sendo, tal 

como a realidade, dinâmico, diverso e mutável. 
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O desafio da incorporação tecnológica nas instituições educativas vem 

exigindo uma nova postura dos professores e de todos os agentes educacionais, 

é necessário, sobretudo, modificar a dinâmica de trabalho para que o processo 

de ensinar e aprender aconteça sob a perspectiva das novas tecnologias digitais. 

Corroborando essa linha de pensamento, Kenski (2012, p. 46) defende que: 

 
Para que as TIC’s possam trazer alterações no processo educativo, elas 

precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso 

significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da 

própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, realmente, faça 

diferença. Não basta usar a televisão ou o computador, é preciso saber 

usar pedagogicamente correta.  

 

Costa (2014, p. 41) reafirma esta concepção: “é fundamental que o 

educador tenha conhecimentos e domínio das NTICs, pois, além de constituírem 

uma fonte de informações, são recursos pedagógicos muito ricos, desde que 

utilizados de forma adequada pelo professor”. 

Assim, os desafios são enormes para os docentes, visto que são eles que 

vão promover as experiências inovadoras, são eles os responsáveis para 

oportunizar contextos pedagógicos a fim de que os educandos se tornem 

construtores ativos, dominando as tecnologias para produzir conhecimento, 

criando assim, novas tecnologias. 

 

3 AS METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM COMO MEIOS QUE 

POTENCIALIZAM O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Nas últimas décadas, as metodologias ativas surgiram como alternativa 

para ressignificar a prática docente. Essas metodologias visam incentivar o aluno 

a assumir uma postura ativa em sua aprendizagem, de tal forma que se torne 

autônomo e alcance uma aprendizagem significativa. 

Nessa perspectiva, Almeida (2018, p.11) explicita: 

 
Metodologias ativas para uma educação inovadora aponta a 

possibilidade de transformar aulas em experiências de aprendizagem 

mais vivas e significativas para os estudantes da cultura digital, cujas 
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expectativas em relação ao ensino, à aprendizagem e ao próprio 

desenvolvimento e formação são diferentes do expressam as gerações 

anteriores. Os estudantes que estão, hoje, inseridos nos sistemas de 

educação formal requerem de seus professores habilidades, 

competências didáticas e metodológicas para as quais eles não foram 

e não estão preparados. 

 

Isso porque a aprendizagem para se tornar efetiva precisa se alicerçar em 

um conhecimento construído e reconstruído pelo próprio educando e, não 

apenas reproduzido acriticamente. 

Nesse novo panorama, educador e educando passam a ser sujeitos do 

processo. E por meio do diálogo, um educa o outro, já que ensinar e aprender 

são lados da mesma moeda. Ensinar, então, relaciona-se dialeticamente com um 

processo inacabado de compreender e captar a realidade, no qual a postura ativa 

do aluno é indispensável.  

As metodologias ativas, deste modo, possibilitam que o centro do 

processo de aprendizagem seja o educando. Por meio dessas metodologias, ele 

é motivado a aprender com autonomia diante de diversas situações reais, 

tornando-se assim, sujeito ativo na construção do conhecimento. 

Em virtude disso, as metodologias precisam se alinhar aos objetivos 

almejados. Para que se tenha alunos proativos e criativos é imprescindível que se 

implemente estratégias em que o educando seja levado a tomar decisões, assim 

como a vivenciar diversificadas situações didáticas que favoreçam a inovação. 

Além disso, com auxílio das tecnologias, as atividades do discente podem ser 

planejadas e monitoradas, com intuito de estimular as competências pretendidas. 

Para tanto, é primordial redesenhar o currículo, bem como a forma de o 

docente organizar as atividades didáticas, os espaços e os tempos. Nesse viés, e 

tendo por suporte as metodologias ativas, a aprendizagem se consolida por 

intermédio de problemas e situações concretas, que serão experimentadas no 

ambiente profissional. 

Assim, primando-se por uma concepção mais ativa e centrada no discente, 

a sala de aula precisa passar por uma reconfiguração, tornando evidente a 

integração entre lazer e estudo. Nesse espaço as atividades individuais e de grupo 

devem ser harmonizadas. Pode-se ainda, articular atividades presenciais com 

virtuais; um currículo que apresente o essencial para todos e, paralelamente, 

disponibilize itinerários personalizados para suprir as demandas e as 

especificidades do educando. 
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Nesse contexto, surge a ideia de ensino híbrido (blended), que pode ser 

implementado por qualquer escola. Isso porque o ambiente físico escolar precisa 

se integrar ao virtual, assim como a sala de aula às tecnologias. Precisa, inclusive, 

relacionar-se com o entorno, já que as tecnologias possibilitam trazer o mundo 

inteiro para dentro de tal ambiente de forma síncrona. 

Para Moran (2018, p. 30): 

 
[...] As metodologias ativas, num mundo conectado e digital, 

expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos, com muitas 

possíveis combinações. A junção de metodologias ativas com modelos 

flexíveis e híbridos traz contribuições importantes para o desenho de 

soluções atuais para os aprendizes de hoje. 

 

Diversas são as metodologias ativas que oportunizam ao aluno vivenciar 

uma educação horizontalizada e, que se expressam por inúmeras interações 

personalizadas ou em grupo, alinhando assim, no projeto pedagógico e no 

currículo, espaços e tempos que se harmonizem com uma comunicação 

presencial e online. Dentre essas metodologias, tem-se: 

a) Aprendizagem baseada em problemas (problem-based learning): A 

aprendizagem baseada em problemas se constitui em uma estratégia 

metodológica de ensino inovadora em que o educando busca solucionar um 

problema real ou simulado, de forma contextualizada. Essa estratégia é centrada 

no educando. E com apoio da pesquisa, este torna-se protagonista de sua 

aprendizagem, distanciando assim de uma postura passiva. 

Por meio dessa estratégia, o aluno tem a possibilidade de partir de um 

problema objetivando adquirir e integrar novos conhecimentos. Isso porque o 

problema impulsiona tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento de 

habilidades diversificadas. 

Conforme Moran (2018, p. 42):  

 
[...] O foco na aprendizagem baseada em problemas é a pesquisa de 

diversas causas possíveis para um problema. [...] A PBL tem como 

inspiração os princípios da escola ativa, do método científico, de um 

ensino integrado e integrador dos conteúdos, dos ciclos de estudo e 

das diferentes áreas envolvidas, em que os alunos aprendem a aprender 

e preparam-se para resolver problemas relativos às suas futuras 

profissões. [...] 
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A aprendizagem baseada em problemas oportuniza ao aluno superar 

desafios, de forma colaborativa e criativa, com o auxílio de tecnologias digitais, 

levando em consideração determinado contexto. 

b) Aprendizagem baseada em projetos (project-based learning): A 

aprendizagem baseada em projetos apresenta uma intrínseca relação com a 

aprendizagem baseada em problemas. Isso decorre do fato de que ambas 

abordagens almejam uma finalidade compartilhada e alicerçada na colaboração 

e na interação. No desenvolvimento do projeto, podem surgir problemas que 

devem ser tratados como fundamentos para a produção e exposição de um 

produto final necessário à solução de uma questão em apreço. 

Nesse sentido, esclarece Moran (2018, p. 43): 

 
[...] em um projeto de aprendizagem há preocupação em gerar um 

produto. Porém, esse produto não precisa ser um objeto concreto. Pode 

ser uma ideia, uma campanha, uma teoria etc. A grande vantagem de 

gerar esse produto é criar oportunidades para o aluno aplicar o que 

está aprendendo e também desenvolver algumas habilidades e 

competências [...] 

 

A aprendizagem baseada em projetos tem por elemento fundante um 

projeto coletivo e interdisciplinar. Esse projeto pode surgir de um contexto real, 

reportando-se a situações inesperadas e relevantes para a comunidade. 

Em relação a aprendizagem baseada em projetos, Moran (2018, p. 42-43) 

ressalta: 

 
É uma metodologia de aprendizagem em que os alunos se envolvem 

com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um 

projeto que tenha ligação com a vida fora da sala de aula. No processo, 

eles lidam com questões interdisciplinares, tomam decisões e agem 

sozinhos e em equipe. Por meio dos projetos, são trabalhadas também 

suas habilidades de pensamento crítico e criativo e a percepção de que 

existem várias maneiras de se realizar uma tarefa, competências tidas 

como necessárias para o século XXI. [...] 

 

Tal estratégia atinge seu ápice quando gera um produto e, torna evidente 

as atividades executadas por intermédio de projetos, tendo em vista a produção 

do conhecimento como decorrência do protagonismo do aluno. 

c) Aprendizagem baseada em times (team based learning): A 

aprendizagem baseada em times se apresenta como uma forma interativa e 
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colaborativa de organizar grupos com caráter permanente, de tal modo que 

potencialize e assegure a participação de todos os integrantes e, viabilize, 

inclusive, a realização de atividades didáticas, assim como a avaliação em grupo. 

Conforme Allan (2015, p. 112): 

 
[...] uma das principais maneiras de promover a criatividade e a inovação 

é estimular o trabalho em grupo, por meio da formação de equipes 

multidisciplinares. É importante, nesse processo, refletir qual a melhor 

forma de selecionar seus membros, valorizando a presença e sujeitos 

com diferentes competências e conhecimentos, uma vez que isso 

influenciará diretamente na criatividade. [...] 

 

Essa estratégia pode direcionar os educandos a superarem desafios 

colaborativamente, de tal forma que construam um pensamento reflexivo e crítico 

mediante discussões em grupo. 

d) Sala de aula invertida (flipped classroom): Essa dinâmica modifica a 

lógica de estruturação tradicional do ensino presencial, possibilitando ao 

educando ter acesso ao material de estudo (impresso ou online) de forma 

antecipada. O que otimiza o tempo em sala de aula e, torna viável o 

compartilhamento e a discussão dos conteúdos com o docente e com os alunos. 

De acordo com Moran (2018, p. 39):  

 
A aula invertida é uma estratégia ativa e modelo híbrido, que otimiza o 

tempo da aprendizagem e do professor. O conhecimento básico fica a 

cargo do aluno – com a curadoria do professor – e os estágios mais 

avançados têm interferência do professor e também um forte 

componente grupal. [...] 

 

Nesse viés, é possível reconfigurar e revitalizar o espaço da sala de aula, de 

tal forma que esta ganhe contornos de criatividade, inovação e interatividade. Por 

conta disso, a relação vertical, que antes se estabelecia entre educador e 

educando, é substituída pela partilha de concepções e saberes, permitindo assim, 

a investigação minuciosa das temáticas abordadas, bem como o fomento ao 

debate. 

e) Gamificação: O progresso tecnológico tem impactado a educação e, 

nesse cenário a gamificação se evidencia como uma estratégia que influencia de 

forma contundente o processo de ensino e aprendizagem. Isso porque a 
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gamificação tem por finalidade estimular e ampliar o interesse e a dedicação do 

educando como nos games. 

A gamificação pode ser uma extraordinária ferramenta para direcionar o 

processo de ensino e aprendizagem, desde que o professor avalie os cenários de 

jogos, adequando-os as práticas pedagógicas. Usar a gamificação em sala de aula 

pode potencializar a motivação e o desempenho do aluno. 

Segundo ressalta Allan (2015, p. 94): 

 
A introdução dos jogos nos processos pedagógicos exige 

planejamento. Isso envolve não somente editoras e desenvolvedores de 

tecnologia, mas principalmente os professores e gestores de escolas. 

Não restam dúvidas de que recursos de animação e desafios podem 

facilitar, e muito, o aprendizado. Mas, sem o olhar crítico no momento 

da aquisição e o cuidado pedagógico na execução das atividades com 

os alunos, os jogos não vão passar de mero entretenimento. 

 

Os games fazem parte do ambiente tecnológico de muitos educandos. O 

que estimula habilidades que podem ser empregadas no momento em que o 

professor ensina um conhecimento específico mediando as situações de 

aprendizagem. 

Diante dessa gama de possibilidades em relação as metodologias ativas, o 

docente tem grandes desafios ao mediar conhecimentos. Daí porque sua 

formação é um aspecto primordial a ser considerado nesse contexto. 

 

4 A FORMAÇÃO DOCENTE COMO MEIO FACILITADOR PARA INTEGRAÇÃO 

DE NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Discutir a formação docente torna-se uma questão de extrema relevância 

tendo em vista que para que os professores possam gerenciar novas dinâmicas 

de ensino com aplicação das metodologias ativas de aprendizagem, seu processo 

formativo, é um aspecto determinante. Em decorrência disso, é necessário 

ressignificar os processos formativos desse profissional, tanto no que diz respeito 

à formação inicial como a formação continuada, haja vista ser a docência uma 

atividade extremamente complexa e dinâmica a exigir competências e 

habilidades específicas. 

Ressaltando a importância disso, Libâneo (2008, p. 227) assinala que: 
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A formação continuada é condição para a aprendizagem permanente e 

para o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional de professores 

e especialistas. É na escola, no contexto de trabalho que os professores 

enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam 

procedimentos, criam e recriam estratégias de trabalho e, com isso, vão 

promovendo mudanças pessoais e profissionais. 

 

A formação humana, nos dias atuais, demanda reflexões profundas acerca 

das competências do professor, as mudanças constantes vivenciadas na prática 

escolar impulsionam consideráveis investimentos na formação docente. Saber 

utilizar tecnologias como ferramentas pedagógicas para potencializar o processo 

de aprendizagem, é uma dessas competências, daí a necessidade de o professor 

buscar sua inserção em processos formativos consistentes e eficientes, seja na 

escola ou fora dela. 

A nova conjuntura escolar exige formação de caráter contínuo, sob novas 

perspectivas e abordagens, os paradigmas atuais primam por uma educação mais 

dinâmica e desafiadora, uma geração mais ativa se apresenta, com grandes 

expectativas de aprendizagem. 

Sobre essas considerações, Ramal (2013, p. 46) postula que: 
Num contexto em que o conhecimento envolve velozes processos de 

geração e transformação, a capacidade de elaborá-lo, retê-lo, 

compartilhá-lo e, sobretudo, de transformá-lo em efeitos tangíveis 

torna a aprendizagem e as formas de desenvolvê-la objeto de especial 

atenção e trabalho. E isso coloca a educação em um novo patamar, 

agora, porém, menos vinculada às modalidades escolares e presenciais, 

passando a estar crescentemente apoiada em tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

O conhecimento se transforma e se renova a cada dia, estando acessível a 

todos, não mais restrito a um espaço físico, a era digital trouxe inúmeras 

modificações e impactou o ambiente educacional, é um processo instigante, 

exigindo reformulações constantes. Sendo assim, é fundamental que os 

profissionais da docência saibam fazer uso inteligente das tecnologias no meio 

escolar, se qualifiquem, posicionando-se enquanto seres críticos e reflexivos para 

que os estudantes entendam o sentido pedagógico de tais artefatos. 

Reafirmando essa visão, Abreu (2009, p. 54) comenta: 

 



 
 

 
1496 

Tudo isso significa que os professores precisam estar bem informados 

e críticos quanto ao material que chega a suas mãos, ou do material, do 

recurso que vão usar com seus alunos. Além disso, eles têm a clareza 

de que com a internet não se pode controlar o processo pedagógico 

da maneira como estavam acostumados. A imprevisibilidade 

característica da rede está penetrando no cotidiano pedagógico e saber 

lidar com o inusitado, “ter jogo de cintura” é hoje uma competência 

docente mais que necessária. 

 

Desse modo, é pertinente afirmar que a formação permanente do 

professor constrói bases importantes e consistentes para que ele supere desafios 

concretos do mundo contemporâneo, torna-se um meio eficaz para a produção 

de resultados positivos no ambiente escolar, sobretudo, diante da necessidade 

em utilizar novas tecnologias para ressignificar o ensino. Portanto, o professor 

deverá se apropriar das ferramentas modernas que surgiram e estão surgindo 

constantemente no meio educacional, porque impõem-se como instrumentos de 

trabalho docente; isso implica em processo de alfabetização tecnológica. 

Sampaio e Leite (2013, p. 75) sobre isso destacam que: 

 
A alfabetização tecnológica do professor refere-se, portanto, também à 

capacidade dele de lidar com as diversas tecnologias e interpretar sua 

linguagem, além de distinguir como, quando e por que são importantes 

e devem ser usadas. Esta alfabetização significa um domínio inicial das 

técnicas e suas linguagens, mas está relacionada também a um 

permanente exercício de aperfeiçoamento mediante o contato diário 

com as tecnologias. Relaciona-se ao conhecimento técnico e 

pedagógico que o professor deve ter das tecnologias e de seu potencial 

pedagógico.  

  

Para essas autoras, a chamada “alfabetização tecnológica dos professores” 

é um processo de grande relevância, que vai além do mero manuseio das 

ferramentas, envolve aspectos de profundo entendimento de seus reais objetivos 

pedagógicos e como fazer uso inteligente destas, promovendo adaptações 

coerentes ao processo de ensino. 

Guevara e Dib (2007, p.123) ampliam essa discussão preceituando que: 

 
As pessoas devem ser preparadas para aprender a como aprender, e daí 

é que vem a importância das universidades corporativas, das 

comunidades de prática e de aprendizagem e das organizações de 

aprendizagem para a era do conhecimento. A moderna gestão de 
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competências passa pela gestão do conhecimento (aprender a 

conhecer) habilidades (aprender a fazer) e atitudes (aprender a conviver 

e aprender a ser), e, portanto, pelo desenvolvimento de uma cultura 

geral de aprendizagem e pela incorporação de novas tecnologias de 

conhecimento [...] 

 

Neste sentido, a formação docente deve se tornar um item importante na 

construção de políticas públicas efetivas, principalmente porque se trata de lidar 

com tecnologias digitais no âmbito escolar, isso implica em mudanças cruciais 

nos modelos curriculares vigentes, agora, não basta ser um mero reprodutor de 

conteúdos prontos e acabados. 

Em concordância com essa afirmativa, Gabriel (2013, p.103) esclarece que: 

 
Com a disseminação das tecnologias que alavancam a educação 

distribuída e personalizada, as pessoas passam a aprender o que 

querem, quando querem e onde querem, de forma dinâmica, ativa e 

não mais apenas por meio do modelo passivo. Dessa forma, os 

conteúdos educacionais precisam ser pensados nesse novo modelo que 

favoreça e atenda mais as necessidades específicas de cada aluno do 

que a padronização que era característica dos modelos 

predominantemente passivos. Nesse contexto, os professores passam a 

ter um importantíssimo papel na orientação, instigação e inspiração dos 

estudantes, e não mais como provedor de conteúdos. 

 

O objetivo central em qualquer espaço educacional é melhorar os níveis 

de aprendizagem, fortalecendo as estratégias da formação humana, para tanto, 

as políticas públicas devem priorizar a formação docente, tendo em consideração 

que novas tecnologias vão continuar surgindo e desafiando docentes e todos os 

atores sociais.                                             

A gestão do ensino na era tecnológica exige o claro entendimento de que 

para favorecer efetivas aprendizagens, faz-se necessário construir novas práticas 

de ensino, motivando o estudante para um processo mais dinâmico e interativo, 

em que ele se torna apto a criar, a ser um produtor de conhecimento, daí porque 

são importantes os espaços de formação permanente para os docentes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As demandas inerentes à educação, constituem-se verdadeiros desafios e, 

nesse processo dialético, é necessário promover importantes mudanças no meio 
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educacional. Além disso, é importante ressaltar que um aprendizado envolvente 

e interessante, desperta interesse das crianças e jovens, motiva-os a serem 

proativos no ato de aprender, daí porque o docente precisa reinventar seu fazer 

pedagógico. Para tanto, deve se preocupar com o uso qualificado das tecnologias 

educacionais. 

As metodologias ativas de aprendizagem também são formas inovadoras 

de transformar os processos pedagógicos, porque facilitam e impulsionam os 

educandos a aprenderem sob uma nova perspectiva, em que passam a assumir 

seu protagonismo. Em virtude disso, é preciso ampliar as possibilidades de 

aprendizagem dos estudantes, oferecer oportunidades com base em experiências 

bem sucedidas, favorecendo seu processo de aprendizagem para que se tornem 

autônomos, reflexivos e críticos. 

Desta forma, os professores envolvidos em processos formativos eficientes 

estarão permanentemente, construindo competências a fim de que tais 

metodologias sejam usadas como ferramentas facilitadoras no universo 

educacional. 
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Resumo: As tecnologias são relevantes para a comunicação de informações e, por 

conseguinte, para a Educação. No contexto educacional, alguns desafios ainda precisam 

ser superados, como a escassez de políticas públicas e também a exclusão digital. Este 

artigo objetivou verificar como tecnologias e Educação se relacionam, quais as relações 

históricas com a formação docente e de que maneira os aspectos informacionais e 

midiáticos vêm sendo contemplados. A partir da investigação realizada, identificamos 

que os desafios para o uso das Tecnologias da Informação (TIC) e Tecnologias Digitais da 

Informação (TDIC) também são consequências da formação histórica e atual dos 

professores, que é centrada em aspectos instrumentais e não se mostra suficiente para 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Nessa perspectiva, a Alfabetização 

Midiática e Informacional (AMI) surge com uma proposta de desenvolvimento de 

competências e habilidades que podem promover a formação de cidadãos capazes de 

acessar, utilizar e avaliar os conteúdos midiáticos. Assim, uma formação de professores 
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tomando por base a AMI parte da necessidade em explorar os aspectos pedagógicos, 

para que de fato haja uma formação capaz de superar as dificuldades enfrentas pelos 

professores ao utilizar mídias. Ademais, a AMI visa contemplar as necessidades das salas 

de aula da atualidade e os variados perfis de alunos.  

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC); Formação de professores; Mídias digitais; Novas 

tecnologias. 

 

 

Abstract: Digital technologies are relevant to communication of information and, 

therefore, to Education in general. In the educational context, some challenges still need 

to be overcome, such as the shortage of public policies and digital divide. This article 

aimed to verify how technologies and Education relate to each other, the historical 

relations with teacher education, and how information and media aspects have been 

contemplated. From our investigation, we identified that the challenges to use 

Information and Communications Technologies (ICT) and Digital Information and 

Communications Technologies (DICT) also are historical consequences from teacher 

education, centered on instrumental aspects, and does not seem to be enough to keep 

up with technological advances. In such perspective, Media and Information Literacy 

(MIL) emerges as a proposal to develop competences and abilities in order to promote 

citizens able to access, use, and assess media contents. Thus, teacher education based 

on MIL stems from the necessity to explore pedagogical aspects to overcome difficulties 

teachers face when accessing media. Moreover, MIL aims to contemplate present 

classroom needs and various students’ profiles. 

Keywords: Information and Communications Technologies (ICT); Digital Information and 

Communications Technologies (DTIC); Teachers’ education; Digital media; emerging 

technologies. 

 

 

Tecnologias, mídias, informação e Educação: caminhos cruzados 

 

O termo “tecnologia” é costumeiramente associado a equipamentos e aparelhos 

eletrônicos, ainda que seus variados significados consigam abranger muito além. 

Tecnologia pode se referir a todas as criações humanas ao longo da sua existência, 

englobando suas formas de aplicações e usos. Especificamente, podemos definir 

tecnologia como o “conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam 

ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado 

tipo de atividade” (KENSKI, 2007, p. 25). 

De acordo com a mesma autora, mais recentemente observamos um amplo uso 

do termo “novas tecnologias”, o qual apresenta significado variável de acordo com o 



 
 

 
1502 

contexto em que é empregado uma vez que definir o limite temporal daquilo que é 

considerado “novo” é difícil de ser estabelecido. Na atualidade, as chamadas “novas 

tecnologias” se referem principalmente aos produtos relacionados à eletrônica, 

microeletrônica e tecnologias de telecomunicação, com seu espaço de ação sendo virtual 

e cuja matéria-prima é a informação. 

Assim, para a melhor compreensão das novas tecnologias é importante olharmos 

para o que é “informação” e de que formas estas são criadas, difundidas e consumidas. 

“Informação”, assim como “tecnologia”, é um termo de significado amplo, incluindo os 

dados, símbolos, sinais e conhecimentos originados a partir de estudos, instruções ou 

experiências. As informações, assim, são frequentemente acessadas por meio de mídias, 

que se referem tanto a objetos físicos utilizados para comunicação de mensagens quanto 

à comunicação de grande alcance pelos quais as mensagens são transmitidas. 

Tecnologias e Educação se cruzam à medida que a escola, em uma perspectiva 

transformadora, tem a responsabilidade de formar cidadãos. Nessa conjuntura, as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) amplificam o entendimento de que os 

alunos detêm uma posição ativa no ambiente escolar (ALMEIDA, 2008), já que estas 

constituem uma pluralidade de instrumentos que permitem criar, receber e transmitir 

informações (SOARES-LEITE; DO NASCIMENTO-RIBEIRO, 2012). 

 Na atualidade, as mídias existem tanto em meios físicos quanto online (UNESCO, 

2016), chamadas neste trabalho de “mídias digitais”. Assim, mídias e tecnologias, em 

especial as digitais, assumem um papel importante para comunicação humana e, 

consequentemente, para a Educação. À medida que novas tecnologias são criadas, em 

especial as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) da atualidade, 

surgem ambientes e ferramentas que potencializam a socialização e a colaboração. 

Marcadas pela conectividade e mobilidade, as TDIC possibilitam a imersão em mundos 

virtuais, com vastos potenciais para a Educação (ALMEIDA, 2008). 

As influências das tecnologias sobre as atividades humanas remontam desde as 

primeiras civilizações, transformando profundamente as organizações sociais, os 

comportamentos, as culturas, os valores, as formas de comunicação e a aprendizagem. 

De fato, toda aprendizagem é, de alguma forma, influenciada pelas tecnologias 

disponíveis em determinado momento histórico (KENSKI, 2003). 

Dada a abrangência das tecnologias e seus impactos sobre as relações humanas, 

percebe-se que estas passam a afetar os espaços em que os seres humanos habitam, 

bem como suas estruturas e processos naturais. Os meios de informação e comunicação, 

junto às transformações nas formas de trabalho, apresentam novos desafios para a 

instituição escolar à medida que os avanços tecnológicos moldam as sociedades 

contemporâneas (MARANDINO, SELLES, FERREIRA, 2009). 

Com a disseminação das TIC, o acesso à informação e ao conhecimento cresceu 

nos últimos anos conforme as taxas de alfabetização básica de vários países 

apresentaram melhoras em seus índices. No entanto, vários obstáculos ainda precisam 
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ser superados, como a exclusão digital, por exemplo, mesmo entre indivíduos 

alfabetizados, seja ela física, material, técnica ou de conhecimento. Para o enfrentamento 

dessa realidade, é necessária uma nova abordagem quanto à alfabetização, que seja mais 

ampla e inclua aspectos relacionados à informação, comunicação, mídia, tecnologias e 

aos aspectos digitais (UNESCO, 2016). Nesse sentido, é proposto o conceito de 

Alfabetização Midiática e Informacional (AMI), definido: 

 

como um conjunto de competências que empodera os cidadãos, 

permitindo que eles acessem, busquem, compreendam, avaliem 

e usem, criem e compartilhem informações e conteúdos 

midiáticos em todos os formatos, usando várias ferramentas, de 

forma crítica, ética e eficaz, com o objetivo de participar e de se 

engajar em atividades pessoais, profissionais e sociais. (UNESCO, 

2016, p. 17). 

 

 Em suas diferentes formas, percebemos que as tecnologias perpassam as 

múltiplas dimensões da existência humana, entre elas o consumo, criação e disseminação 

de informações. Comunicarmo-nos uns com os outros depende não mais somente do 

contato entre as pessoas, mas dos meios tecnológicos ao quais temos acesso e em como 

os utilizamos, o que constitui saberes, competências e habilidades indispensáveis à vida 

contemporânea. A Educação, portanto, é substancial para a composição desse cenário. 

Visto que as tecnologias transformam as sociedades, as relações interpessoais e, 

consequentemente, a Educação, objetivamos verificar de que maneira tecnologias e 

Educação se relacionam, identificar suas relações históricas com a formação docente e 

de que maneira os aspectos informacionais e midiáticos vêm sendo contemplados. 

 

Histórico e incentivos das tecnologias na Educação Básica brasileira 

 

Entre os objetivos traçados para o Ensino Fundamental, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) definem que o aluno deve ser capaz de “saber utilizar 

diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir 

conhecimentos” (BRASIL, 1998, p. 8). De forma que o professor consiga suscitar tal saber 

em seus educandos, a Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) do docente torna-

se indispensável para que este consiga exercer um papel mediador na aprendizagem 

sobre as variadas tecnologias. 

Entretanto, é interessante notar que, apesar do potencial transformador das 

tecnologias, em específico das TIC no contexto educacional, a implementação delas no 

contexto escolar tem enfrentado diversos desafios. Dentre eles, destacam-se a falta de 

políticas públicas eficientes, a rigidez dos currículos, o pouco acesso às TIC e a própria 

formação dos professores, majoritariamente insuficiente para acompanhar o 
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desenvolvimento tecnológico moderno (SOARES-LEITE; DO NASCIMENTO-RIBEIRO, 

2012). 

Dada a magnitude da influência das tecnologias em nossas vidas e, 

consequentemente, na Educação, é necessário olharmos cuidadosamente para como as 

tecnologias foram historicamente introduzidas na Educação Básica brasileira, os 

incentivos à adoção das mesmas e com quais fins. 

O histórico das tecnologias na Educação brasileira teve início na década de 1960, 

desenvolvendo-se primeiramente nas instituições de Ensino Superior. Com a criação do 

Núcleo de Computação Eletrônica, a Universidade Federal do Rio de Janeiro teve suas 

primeiras aplicações da informática ao ensino, tornando-se pioneira no cenário brasileiro. 

Concomitantemente, o desenvolvimento de softwares na Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e parcerias entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos EUA, impulsionaram a adoção 

das tecnologias de informática na educação do país (ALMEIDA, 2008). 

Na década de 1980, podemos verificar a criação das primeiras políticas públicas 

que guiaram várias ações do governo brasileiro para a implementação e 

desenvolvimento de tecnologias educacionais. Inicialmente, destacou-se a criação da 

Secretaria Especial de Informática (SEI), que, junto ao Ministério da Educação (MEC), ao 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico (CNPq) e a Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finep), elaborou o documento “Subsídios para a Implantação do 

Programa Nacional de Informática na Educação”. Nesse primeiro momento, o documento 

propunha iniciativas centradas nas universidades em vez de nas Secretarias de Educação, 

pois ainda era necessária a criação de centros formadores para qualificação de 

profissionais e o desenvolvimento de softwares educativos, com flexibilização e 

adequações às realidades regionais brasileiras. Nas duas décadas seguintes, outros 

programas, como Programa Nacional de Informática Educativa (Proninfe), surgem para 

o desenvolvimento da informática educacional nos 1º, 2º e 3º graus, com fomento de 

estruturas, capacitação de professores, integração a pesquisas acadêmicas e aquisição 

de equipamentos computacionais às escolas públicas (BRASIL, 2007).  

Os esforços brasileiros em implementar tecnologias informáticas nas escolas 

refletem algumas das ações observadas em outros países durante esse mesmo período. 

Nos países do norte europeu, a adoção de tecnologias ocorreu com a prioridade da 

alfabetização informática das populações, com grande foco na integração dessas 

tecnologias aos currículos das disciplinas. Em contraste, outros países, como Portugal e 

França, tiveram um enfoque mais instrumentalista em tentativas de modernizar o ensino. 

Nos Estados Unidos da América (EUA), houve grande influência dos setores privados, 

com políticas públicas que passaram a incentivar a adoção de TIC no currículo das escolas 

principalmente a partir da primeira década dos anos 2000. De maneira semelhante, 

ocorreram esforços na França e em Portugal nessa mesma época, países estes que 
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influenciaram as ações do governo brasileiro para a adoção de TIC nas escolas (ALMEIDA, 

2008).  

Entre essas ações, destacamos a criação do Programa Nacional de Informática na 

Educação (ProInfo) como uma importante ação governamental para a promoção do uso 

pedagógico da informática nas escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio. As 

operacionalizações do ProInfo ocorrem até os dias atuais, de maneira descentralizadas 

sob responsabilidade das Secretarias de Educação estaduais e municipais. Em cada 

Estado, há uma coordenação do ProInfo responsável pela introdução das TIC nas escolas 

com o apoio dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), constituindo-se como locais 

com infraestrutura de informática e comunicação que conta com especialistas em 

software e hardware educacionais (BRASIL, 2007). No Maranhão, o ProInfo foi 

implementado em junho de 1998 com o decreto nº 16.268 e, em 2009, o Estado já 

contava com nove NTE, sendo três em São Luís (MARANHÃO, 2008). 

 Percebemos, assim, esforços contínuos de órgãos governamentais e instituições 

de Ensino Superior para o desenvolvimento e implementação das tecnologias 

informáticas na Educação Brasileira. Esses esforços, em parte, são destinados à formação 

e capacitação de professores da Educação Básica em uma tentativa de maior adoção das 

tecnologias educativas. Há de se investigar, no entanto, se esses esforços são suficientes 

para que a Educação consiga suprir às demandas de habilidades e capacidades 

tecnológicas da atualidade. 

 Para Kenski (2015), nas últimas duas décadas, observamos mudanças 

significativas em várias esferas de nossas vidas, desde a forma de trabalharmos e 

cuidarmos de nossa saúde até nossos relacionamentos e comunicações, impulsionadas 

pela adoção das tecnologias digitais em ritmo cada vez mais intenso e veloz. Os cursos 

de formação de professores, no entanto, têm demonstrado dificuldades em conseguir 

acompanhar o ritmo das novas tecnologias.  

 

A formação de professores para uso de tecnologias 

 

A formação de professores permeia processos e dimensões diversos, articulando 

as necessidades sociais em meio a forças políticas, econômicas e culturais, dentre outras. 

Diante das tecnologias do mundo contemporâneo, é esperado que o profissional 

docente tenha conhecimentos mínimos para utilizá-las, quando disponíveis, ensiná-las 

aos estudantes e abordar a respeito de suas potencialidades e riscos. Para isso, é 

importante que aspectos da AMI estejam presentes nas formações dos docentes para 

que estes consigam atender tais demandas. 

Kenski (2015) alerta à urgência de se repensar a formação docente quanto ao uso 

de tecnologias, em especial as digitais. Com o advento das mídias digitais e a 

implementação da internet em uma gama de dispositivos portáteis cada vez maior, como 

celulares, tablets e notebooks, a realidade atual se configura como um desafio à 
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formação de professores em nível superior. A portabilidade de equipamentos, a 

flexibilidade de acesso e as possibilidades da convergência digital modificam valores e 

concepções culturais e sociais à medida que potencializam as capacidades de interação, 

comunicação, acesso e armazenamento de informações. A intercomunicação, assim, é 

um traço marcante dessas novas tecnologias, possibilitando que as pessoas possam 

comunicar, trocar ideias e interagir independentemente de onde estejam. 

Segundo a autora, essa é uma nova realidade que as universidades vêm tentando 

encarar, com diferentes abordagens e sucessos. Ainda que já ocorra o desenvolvimento 

de laboratórios digitais e a implementação de ambientes virtuais nos cursos de ensino 

superior, isso não é o suficiente para criar uma nova cultura de aprendizagem. A atual 

realidade tecnológica exige mudanças profundas nos comportamentos e práticas de 

professores que somente esforços de implementação das mídias digitais ao ensino não 

consegue garantir. 

Mais que equipar as instituições de ensino com tecnologias, é necessário um 

olhar atento à formação de professores críticos e que dominem as novas tecnologias. 

Para isso, o papel e as competências necessárias aos educadores devem ser repensados 

para a superação dos paradigmas tradicionais de formação docente. Uma nova cultura 

do magistério, não mais com as tecnologias como algo exógeno, mas como algo 

pertencente à docência, integra a renovação da formação de professores. Quais novas 

competências são necessárias, como os professores precisam lidar com essas tecnologias 

e de que maneira a qualidade de ensino é influenciada são algumas das perguntas que 

surgem face a novas expectativas para a formação de docentes (GARCIA et al., 2011). 

Sobre as transformações necessárias na formação docente, Kenski (2015) elucida 

que: 

 

A formação de docentes vai bem além de estruturas fechadas e 

anacrônicas de ensino, em que se valoriza a transmissão de 

conteúdos de áreas especificas do conhecimento, 

descontextualizados com a formação de professores para a 

escola básica. É preciso mudar. Essas transformações no processo 

de formação docente exigem tempos e espaços mais amplos do 

que os restritos aos momentos de encontro massivo presencial 

nas salas de aula dos cursos superiores. Novas formas de ação 

devem ser praticadas em múltiplos caminhos. (KENSKI, 2015, p. 

427). 

 

Nesse cenário, várias questões necessitam ser refletidas a respeito de como 

formar professores capazes de utilizar as TIC no contexto escolar. Somente ter acesso a 

elas, em uma abordagem instrumentalista, não é o suficiente. Para a construção de novos 

modelos pedagógicos, é preciso agregar a prática docente a tais tecnologias, 
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principalmente às digitais. Dessa forma, o professor precisa conhecer os aspectos 

técnicos das tecnologias para que consiga utilizá-las e igualmente conhecer seus 

aspectos pedagógicos para que consiga implementá-las na sua prática (GARCIA et al., 

2011). Ou seja, precisamos de uma nova abordagem de formação de professores que 

lhes desenvolva um maior domínio sobre as tecnologias.  É nesse cenário que a 

Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) ganha força como uma proposta de formar 

professores que conheçam canais de mídias e demais TIC, entendendo suas funções e 

sabendo acessá-las.  

 

A Alfabetização Midiática e Informacional e a formação docente 

 

A AMI abrange os elementos comuns de dois conceitos distintos: alfabetização 

informacional e alfabetização midiática. Enquanto a alfabetização informacional tem 

ênfase na importância do acesso à informação e na avaliação em seu uso ético, a 

alfabetização midiática foca na compreensão das funções das mídias e na avaliação de 

suas funções. Assim, a AMI incorpora ambas as perspectivas, com foco no 

“desenvolvimento de habilidades a partir de investigações e a capacidade de 

engajamento significativo junto às mídias e aos canais de informação 

independentemente das tecnologias usadas” (UNESCO, 2013, p. 18). 

De acordo com a organização citada, é necessário, primeiramente, que os 

professores sejam alfabetizados em mídia e informação para, em efeito multiplicador, tal 

conceito possa ser fortalecido entre os alunos. Professores alfabetizados nesse sentido 

serão capazes de empoderar seus alunos para aprender de forma autônoma e 

continuada, em defesa de uma cidadania racional e bem informada. Percebemos, então, 

a premência de se trabalhar a formação desses professores para a construção de uma 

sociedade que faça uso responsável das tecnologias e mídias disponíveis. 

A UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ou 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em tradução 

oficial), promotora da AMI, esclarece que a alfabetização está diretamente relacionada às 

habilidades de ler, escrever e compreender informações. De acordo com a organização, 

com a culminância da Década Das Nações Unidas Para Alfabetização, dos anos de 2002 

a 2013, reconhece-se que não há apenas um conceito de alfabetização, mas sim múltiplas 

alfabetizações, compondo-se, então, um leque de conceitos que evoluem 

conjuntamente aos padrões sociopolíticos, econômicos e tecnológicos nos locais de 

trabalho e na sociedade. Nesse sentido, um indivíduo nunca é totalmente analfabeto ou 

alfabetizado, mas demonstra habilidades diferentes de acordo com seus ambientes, 

necessidades e recursos disponíveis (UNESCO, 2016). Por isso, 

 

Alfabetização Midiática e Informacional não é adquirida de uma 

só vez. Ela é completa quando inclui conhecimento, 
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competências e atitudes; quando cobre acesso, avaliação, uso, 

produção e comunicação de conteúdos de informação, midiático 

e tecnológico. (UNESCO, 2017) 

 

 Dada a potencialidade de promover o acesso, uso e avaliação das mídias e das 

TIC, reconhecemos a AMI como uma peça-chave para a formação de professores capazes 

de integrá-las a suas práticas. Também reconhecemos que professores, mais do que 

usuários, são formadores de cidadãos atuantes que fazem uso dessas tecnologias. É 

importante, assim, que os docentes consigam relacionar as tecnologias com os impactos 

que elas causam ao ambiente e às sociedades, por exemplo.  

Para que se possa iniciar mudanças no trabalho dos professores, é importante 

que estes profissionais tenham uma formação que contemple aspectos relacionados às 

tecnologias, objetivo da AMI. Contudo, mais do que abordar os aspectos teóricos, o 

manuseio das tecnologias também é fundamental. De forma que os proveitos da AMI 

sejam profícuos a toda uma sociedade, é condição sui generis que “as mulheres, os 

homens e os grupos marginalizados, como as pessoas com deficiências, os povos 

indígenas ou as minorias étnicas, devem ter acesso igualitário à informação e ao 

conhecimento” (UNESCO, 2013, p. 20). Assim, torna-se imprescindível que educadores 

tenham a chance de manusear as tecnologias para vivenciarem o acesso democrático às 

informações, bem como conhecer os potenciais didáticos das tecnologias a fim de 

difundi-las em suas realidades. 

No que tange a realidade tecnológica maranhense, a necessidade de se olhar 

para a formação do professor torna-se mais relevante perante os altos níveis de exclusão 

digital. De acordo com o Mapa da Inclusão Digital da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o 

Maranhão figura em último lugar entre as 27 unidades federativas brasileiras nos índices 

de microcomputador por domicílio (apenas 15,16%) e de microcomputador com internet 

(apenas 10,98%), ficando muito abaixo das médias nacionais de 41,11% e 33,2% 

respectivamente (FGV, 2012). 

Os cidadãos, independentemente do gênero, necessitam ser empoderados para 

acessar, criar e expressar informações e conhecimentos. O direito de um cidadão em 

saber e entender informações jamais deve ser comprometido, uma vez que informação, 

mídias e tecnologias, incluindo a internet, têm importante relevância para o engajamento 

cívico crítico (UNESCO, 2017).  

Tendo isso em vista, os altos índices de exclusão digital no Maranhão revelam a 

urgência de se desenvolver estratégias para formação de professores, agentes primários 

da AMI, e para o ensino que consigam contornar a grave situação tecnológica estadual. 

É preciso garantir, ainda que minimamente, a democratização do acesso à informação e 

o desenvolvimento de competências e habilidades de AMI necessárias aos cidadãos da 

sociedade contemporânea. 
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Considerações finais 

 

Discutir sobre tecnologia, informação, mídia e Educação mostra-se importante 

para compreendermos o uso de mídias digitais na Educação. Ao longo da nossa 

investigação, identificamos que a formação de professores é um elemento-chave para 

que educandos sejam capazes de utilizar as mídias e avaliar as informações nelas 

veiculadas.  

Em um panorama histórico, o foco em tecnologias digitais na formação de 

professores teve início na década de 1960 na Educação Superior com o objetivo 

instrumental, restrito para o ensino de como utilizar as mídias disponíveis naquela época. 

Na década de 1980, as ações passaram a ser voltadas para o desenvolvimento de 

softwares educacionais. Somente na década de 1990, os programas desenvolvidos como 

o Proninfe e ProInfo passaram a focalizar a Educação Básica, com a proposição de 

políticas públicas voltadas para a aquisição de equipamentos e capacitação de 

professores para utilizar esses recursos em sala de aula.  

Apesar do direcionamento para a Educação Básica, as medidas adotadas para o 

trabalho com as TIC e TDIC na formação de professores ainda detêm um foco em 

objetivos instrumentais e não correspondem aos atuais ambientes de sala de aula, nem 

às relações estabelecidas entre os alunos e as mídias digitais. Nesse contexto, é 

fundamental repensarmos a formação de professores que vise também a abordagem 

dos aspectos pedagógicos para que os docentes sejam capazes de implementar e avaliar 

o uso das mídias em sala de aula. Para que os alunos desenvolvam a Alfabetização 

Midiática e Informacional, é necessário, primeiramente, a formação voltada para os 

professores. Para isso, são elencadas competências e habilidades que precisam ser 

desenvolvidas ao trabalhar-se com as mídias e acessar informações.  

O atual professor precisa ser formado para lidar com as novas tecnologias. Nesse 

sentido, a proposta de formação docente precisa ser flexível para aliar os aspectos 

informacionais e midiáticos. É necessário, portanto, focar tanto na formação inicial como 

na formação continuada, uma vez que as mudanças nessa área ocorrem de maneira 

rápida e constante.  
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TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: O COMPUTADOR COMO 

FERRAMENTA DE INCENTIVO À LEITURA E À ESCRITA NA 

ESCOLA 

 

Raiza Macêdo Barros276 

Stanley Braz de Oliveira277 

 

RESUMO: Este trabalho apresenta a seguinte temática: “Tecnologias na educação: 

o computador como ferramenta de incentivo à leitura e à escrita na escola”. A 

escolha transcorre do interesse em investigar os processos de leitura e escrita na 

escola, identificando as contribuições do computador no incentivo a estas 

práticas. A problematização deste estudo baseia-se na seguinte questão: de que 

maneira o computador pode ser compreendido como ferramenta de incentivo à 

leitura e escrita na escola? Delimitou-se como objetivo geral: investigar a 

utilização do computador como ferramenta de incentivo à leitura e escrita na 

escola, e como objetivos específicos: analisar como se desenvolve os processos 

de leitura e escrita no contexto escolar; descrever os desafios da inserção de 

tecnologias na educação; e identificar as contribuições do computador, enquanto 

ferramenta de incentivo à leitura e escrita na escola. O estudo aborda o 

desenvolvimento dos processos de leitura e escrita na escola, assim como discute 

os desafios da inserção de tecnologias na educação, identificando principalmente 

as contribuições do computador enquanto ferramenta de incentivo à leitura e 

escrita. 

Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Computador; Leitura; Escrita.  

 

ABSTRACT: This work presents the following theme: "Technologies in education: 

the computer as a tool to encourage reading and writing in school. "This choice 
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comes from the interest in investigating the reading and writing processes in the 

school, identifying the contributions of the computer in the incentive to these 

practices. The problematization of this study, thus, is structured: in what way can 

the computer be understood as a tool to encourage reading and writing in 

school? Also, it was defined as a general objective: to investigate the use of the 

computer as a tool to encourage reading and writing in school, and as specific 

objectives: analyze how the reading and writing processes are developed in the 

school context; describe the challenges of integrating technologies into 

education; and identify the contributions of the computer as a tool to encourage 

reading and writing in school. The study addresses the development of the 

reading and writing processes in school, as well as discusses the challenges of the 

insertion of technologies in education, identifying mainly the contributions of the 

computer as a tool to encourage reading and writing. 

Keywords: Technology; Education; Computer; Reading; Writing. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O ensino da leitura e da escrita no ambiente escolar tem instigado 

pesquisadores e educadores que buscam compreender as facetas que norteiam 

os impasses que giram em torno destes processos. No âmbito destas 

inquietações, os professores, enquanto mediadores do processo de ensino 

aprendizagem; se diferenciam pelas metodologias que selecionam para incentivar 

seus alunos a ingressarem no mundo da leitura e da escrita.  

Assim, o cenário atual de avanços tecnológicos, que abrange o âmbito 

educacional e todo o meio em que o aluno se encontra, estabelece estruturas 

que compreendem os recursos tecnológicos como ferramentas de transformação 

nas práticas educativas. É com esta percepção que o computador, com toda a sua 

riqueza e sendo um instrumento de interesse dos jovens atuais, pode incentivar 

a prática da leitura e escrita no contexto escolar. Considerando essas reflexões é 

que surge essa temática: “tecnologias na educação: o computador como 

ferramenta de incentivo à leitura e à escrita na escola”.  

Posto isso, esse estudo tem como objetivo geral investigar a utilização do 

computador como ferramenta de incentivo à leitura e escrita na escola. A 

pesquisa traz ainda como objetivos específicos: analisar como se desenvolve os 

processos de leitura e escrita no contexto escolar; descrever os desafios da 
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inserção de tecnologias na educação; e identificar as contribuições do 

computador, enquanto ferramenta de incentivo à leitura e escrita na escola. 

Neste enfoque, quebrar paradigmas de visões tradicionais e apresentar 

uma concepção inovadora nas práticas educativas, em toda sua complexidade, 

implica utilizar estratégias diversificadas e ligadas ao contexto do aluno, a fim de 

proporcionar um ensino criativo e construtivo amparado pelas possibilidades 

oferecidas pelos recursos tecnológicos. Partindo desses entrelaces é que se 

estrutura nossa problemática: de que maneira o computador pode ser 

compreendido como ferramenta de incentivo à leitura e escrita na escola? 

Optamos por esta pesquisa, por compreendermos que em meio a tantos 

avanços, a tecnologia na educação projeta-se como uma das questões a serem 

compreendidas como possibilidade de ressignificação do processo de ensino 

aprendizagem. Posto isso, o alicerce deste estudo conecta-se a três pontos 

principais. Primeiramente, transcorre de nosso interesse investigar o 

desenvolvimento dos processos educativos; almejando compreender como 

ocorrem os processos de leitura e escrita na escola, identificando as contribuições 

do computador no incentivo a estas práticas. Outro enfoque origina-se do desejo 

de compreender os desafios da inserção de tecnologias nos processos 

educativos. O último aspecto decorre do entendimento de que estas discussões 

contribuem com a educação, possibilitando compreensões de aspectos ligados 

ao ensino da leitura e escrita através de metodologias prazerosas e diferenciadas, 

como a inserção de recursos tecnológicos. 

O estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva. Tratando desta, Gil 

(1999) salienta que as pesquisas descritivas têm como finalidade principal: a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Em relação aos procedimentos 

técnicos, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a de campo. Em relação à 

primeira: “a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como 

livros, artigos, teses” (SEVERINO, 2007, p. 122). É relevante enfatizar que esse 

procedimento possibilita consultar informações e aprofundar-se intelectualmente 

no tema a ser investigado.  

A segunda, a pesquisa de campo: possibilitou coletar dados através de 

questionários para garantir o alcance dos objetivos propostos. Sobre esta, Gil 

(2002, p. 53) afirma que: “no estudo de campo, o pesquisador realiza a maior 

parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada a importância de o 
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pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com a situação de 

estudo”.  

O método de abordagem escolhido foi o dedutivo “que, partindo das 

teorias e leis, na maioria das vezes, prediz a ocorrência dos fenômenos 

particulares (conexão descendente)” (MARCONI; LAKATOS, 2013, p. 110). 

Entende-se assim, que se o raciocínio dedutivo for adequado, as conclusões serão 

válidas.  

Em relação ao método de procedimento, foi empregado o método 

monográfico, o qual, de acordo com Gil (2008, p. 18), “parte do princípio de que 

o estudo de um caso em profundidade pode ser considerado representativo de 

muitos outros ou mesmo de todos os casos semelhantes”. Assim, muitos estudos 

com embasamento e profundidade, podem se tornar fontes de pesquisas.  

A amostra ocorreu com três professores de uma escola privada de Teresina, 

sendo preservado o anonimato. As informações foram coletadas através de um 

questionário para recolha de dados primários, o qual Marconi e Lakatos (1996, p. 

88) definem como uma “[...] série ordenada de perguntas, respondidas por escrito 

sem a presença do pesquisador”. Como método de adquirir dados secundários, 

foi utilizada a análise bibliográfica. Para Marconi e Lakatos (2003, p. 183), “[...] sua 

finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, 

dito ou filmado [...]”. Este momento possibilitou comparar e associar as respostas 

dos sujeitos às fontes seguras. A análise e interpretação dos dados foi qualitativa, 

sobre esta, pode-se dizer que visa compreender e interpretar fenômenos e 

comportamentos.  

 

2. REFLEXÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE LEITURA E ESCRITA NO 

CONTEXTO ESCOLAR 

 

 Discussões relacionadas à prática de leitura e escrita na escola têm 

ganhado destaque ao longo da história da educação. Atualmente, estes mesmos 

processos se apresentam como um dos enfoques de alta relevância, pois em um 

mundo letrado e suas diversas tecnologias de comunicação, as dificuldades em 

relação à leitura e escrita, se traduzem como marginalização e exclusão. 

Partindo desta compreensão Antunes (2009) salienta que a desmotivação 

quanto ao ler e escrever são manifestadas nas aulas exaustivas e enfadonhas, 

assim como nos trabalhos que apresentam desconectados das vivências do aluno. 

Esta visão compreende o processo de leitura e escrita mecanicista e desvinculado 
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da realidade do aluno, o que acaba gerando desinteresse e desmotivação. Tais 

métodos são entendidos ingenuamente, como sendo capazes de construir 

saberes e desenvolver processos de aquisição da leitura e escrita.  

 Estes fatos se evidenciam nas práticas de muitos educadores que resumem 

os processos de leitura e escrita em meras técnicas de ensino. Práticas assim estão 

repletas de contradições, o que torna as atividades de leitura e escrita, em grande 

parte; afetadas por metodologias incoerentes com os estudos que fundamentam 

os paradigmas defendidos por Ferreiro (1996). Segundo a referida autora a leitura 

e a escrita devem acontecer em um contexto social, através das interações entre 

sujeitos e de ensino variados. Assim, as aulas devem oferecer aos alunos uma 

relação estreita com textos e metodologias diferenciadas, despertando prazer e 

interesse pela leitura e escrita. 

Nesse pressuposto, pensamentos que compreendem as práticas de leitura 

e escrita como mera codificação/decodificação de signos, precisam ser 

desconstruídos para que haja o alcance dos avanços escolares. Estes 

redirecionamentos são possíveis a partir de métodos que instiguem o aluno a 

realizar escritas e leituras críticas. Pois “após o domínio da técnica, o indivíduo 

aplica esse saber teórico sobre a língua escrita, na prática de leitura” (BARBOSA, 

1990, p.28). Assim sendo, não basta escrever uma frase, um texto, ou transcrever 

uma história, é preciso ler uma notícia e refletir, questionar, argumentar fazer as 

ligações necessárias para conseguir transformar a codificação/decodificação em 

um saber crítico e significativo sobre este processo. 

Estas indagações acerca da leitura e escrita no contexto escolar devem ser 

analisadas de forma reflexiva pelo professor durante suas práticas, pois “o ensino 

como prática reflexiva tem se estabelecido como tendência significativa nas 

pesquisas em educação, apontando para a valorização dos processos de 

produção do saber docente a partir da prática [...]” (PIMENTA, 2002, p. 32). Sem 

dúvidas, compreende-se nesse contexto que o professor deve se libertar de 

visões reducionistas, apropriando-se de novas perspectivas e reflexões acerca da 

gama de possibilidade oferecidas por recursos variados como facilitadores do 

processo de ensino aprendizagem. 

 Contudo, não se propõe aqui modificações radicais nos processos 

educativos, mas sim a discussão de algumas lacunas que se apresentam nas 

práticas de leitura e escrita, destacando a relevância de maior abrangência de 

atividades diversas e inovadoras, dando destaque aos recursos tecnológicos, por 

estarem ligados ao cotidiano dos alunos atuais e por oferecerem inúmeras 
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possibilidades de uso, mais especificamente, ao computador, como uma das 

ferramentas que merecem destaque nas práticas leitura e escrita.  

 

3. DESAFIOS DA INSERÇÃO DE TECNOLOGIAS NA ESCOLA 

 

Um dos enfoques que se destaca no século XXI no contexto escolar é a 

necessidade da inserção de novas tecnologias nas práticas educativas, isso em 

função das novas exigências e saberes que se produzem nessa nova geração. 

Estas inserções da tecnologia na sociedade atual são discutidas por Lévy (2005), 

que evidencia o surgimento da “cibercultura”, sendo esta, denominada pelo autor, 

como um grupo de técnicas materiais e intelectuais que se alargam a partir do 

crescimento do “ciberespaço”. Este último é entendido pelo estudioso como um 

novo meio de comunicação oriundo de interconexões mundial de computadores.  

Estas discussões compreendem que as tecnologias estão cada vez mais 

próximas dos educadores e alunos, devendo fazer parte também da educação 

escolar. Tal realidade exige, portanto, um novo perfil do professor; apto para 

trabalhar com essas novas demandas. Entende-se que não basta inserir as 

tecnologias no processo educativo, é preciso compreender e acompanhar as 

mudanças desse novo contexto destacando as possibilidades de mais práticas 

pedagógicas ligadas aos saberes virtuais, visto que se distanciam de modelos 

tradicionais e oferecem inovações nas propostas de construção do conhecimento 

(LÉVY, 2005). Assim, simplesmente usar tecnologias nas práticas educativas não 

assegura melhorias na aprendizagem, é preciso construir juntamente com o 

aluno, um significado para esta inserção.  

Partindo deste entendimento é que se evidencia um novo perfil para o 

educador, o qual, “integrará melhor as tecnologias com a afetividade, o 

humanismo e a ética. Será um professor mais criativo, experimentador, orientador 

de processos de aprendizagem [...]” (MORAN, 2005). Deste modo, pensar, analisar, 

refletir e discutir as tecnologias como recursos educativos é um dos grandes 

desafios dos professores atuais. Para isso, políticas que busquem preparar estes 

profissionais para tais desafios, são necessárias. Bem como, a própria procura 

destes sujeitos por saberes relacionados a essas novas demandas educacionais, 

visto que dificuldades para trabalhar com tecnologias em sala de aula ainda são 

frequentes, pois o acesso escasso e a falta de recursos na escola ainda é uma 

realidade de muitos educadores. 
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Frente a estes novos dilemas comprova-se a importância de o professor 

atualizar-se para inserir os recursos tecnológicos no âmbito educacional de forma 

segura e consciente. Conforme Brito e Purificação (2011, p.53) “[...] quando se fala 

em tecnologia educacional, temos percebido que há uma tendência dos 

profissionais da educação, de diversos níveis, a pensar na ferramenta 

COMPUTADOR, da qual admitem abertamente sentir ‘medo’”.  

Estes fatos ainda fazem parte da realidade de alguns educadores, muitas 

vezes sendo fruto de sua formação inicial e ausência de formações continuadas, 

os quais, não raramente, apresentam dificuldade em manusear o computador e 

até mesmo receio de ligar/desligar este, bem como outras ferramentas 

tecnológicas. Avanços neste enfoque são indispensáveis para a inclusão das 

tecnologias no processo educativo.  

Acrescenta-se, ainda, que as tecnologias na educação, se revelam como 

uma gama de progressos e avanços, quando bem utilizadas. É com esta 

compreensão que Staa (2011, p. 53) salienta que “Os trabalhos mais recentes 

sobre tecnologia e educação indicam claramente que a primeira está provocando 

uma ampla reforma na segunda”. Assim, a habilidade de lidar com a situação de 

forma crítica e reflexiva, torna o papel da educação ainda mais decisivo. 

 Mediante esse contexto de discussões sobre a inserção das novas 

tecnologias no ambiente escolar, salienta-se que outro impasse que dificulta tais 

avanços é a ausência destes recursos em algumas escolas. Esta é uma realidade 

do mundo contemporâneo que exige reestruturações imediatas nesse sentido, 

visto que a inserção das tecnologias em sala de aula facilita o desenvolvimento 

do aluno, proporcionando melhorias na aprendizagem, ao tempo em que 

contribui significativamente para as práticas docentes. 

 

4. O COMPUTADOR ENQUANTO FERRAMENTA DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS 

DE LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA 

 

 A era digital, que permeia a população moderna, proporciona novas 

ferramentas pedagógicas. Pois os alunos atuais demonstram maior preferência 

por tecnologias. Trata-se de uma geração que se desenvolve cercada pela 

tecnologia, compreendendo o computador como parte indissociável de seu 

mundo, da mesma forma que os adultos percebem a televisão. Nesta 

compreensão, Teberosky (2003, p. 31) salienta que: “com a difusão do uso da 

informática, entramos em uma nova etapa cultural: a era digital. Essa realidade 
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não passa despercebida às crianças”. Daí a relevância de aproveitar as 

contribuições do computador para despertar nos alunos o interesse pelas práticas 

de leitura e escrita. 

 Deste modo, no bojo da era digital, dentre várias possibilidades de 

recursos e metodologias disponíveis ao professor, o computador evidencia-se 

como um apoio multimodal de leitura e escrita que oferece som, imagem, letras 

com diferentes formas - tamanhos e cores, comunicação on-line, entre outras 

possibilidades que despertam prazer nos alunos, aguçando seu interesse em ler 

e escrever. Ademais, a leitura e escrita através do uso do computador, se revelam 

de diferentes formas no contexto escolar, pois os alunos:  

 

                                    Aprendem a conhecer o teclado da máquina – no teclado estão as 

letras do alfabeto, além de outros signos. A materialização no 

teclado ajuda-as a representar o conjunto finito de letras com as 

quais se trabalha e, além disso, ajuda-as a estabelecer relações 

tipográficas (TEBEROSKY, 2003, p. 31). 

 

Nos meandros dessas novas ferramentas de ensino, o professor deixa de 

ser um mero transmissor de conhecimento e desperta para a necessidade de 

atualizar-se, de recriar seus próprios métodos educativos, de conhecer e perceber 

a importância das tecnologias no processo de ensino aprendizagem. 

Entretanto, pensar os processos de leitura e escrita a partir dos diversos 

recursos oferecidos pelo computador, não significa defender um único recurso 

metodológico para este momento, tampouco desconsiderar a relevância da 

escrita à mão, do uso de textos impressos, entre outros. Pois, “o surgimento da 

escrita cibernética não significa o fim do livro ou do leitor” (CHARTIER, 2002, p. 

117). Trata-se, portanto, de oferecer recursos variados nos processos educativos, 

e principalmente da inserção das tecnologias nestas práticas. 

  Posto isso, o computador se apresenta mediante as novas exigências do 

processo de ensino aprendizagem, como um instrumento capaz de despertar o 

gosto pela leitura e escrita, “por ser um instrumento tão diversificado [...] a criança 

se apropria de tal forma do computador que este faz parte de sua vida, como 

mais uma maneira de adquirir conhecimento” (MELLO, 2004, p. 172). O referido 

autor acrescenta suas experiências com estes mesmos processos, ressaltando: 

“verifica-se que ler e escrever usando o teclado pode ser (na visão das crianças) 

um grande ‘barato’, mesmo para os que ainda não reconhecem as letras do 

alfabeto” (MELLO; 2004, p. 174).  
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Nesse sentido, as práticas de leitura e escrita se tornam mais prazerosas 

quando trabalhadas a partir de recursos que fazem parte das vivências e 

experiências dos alunos, tornando a aprendizagem mais rica, amparada por uma 

maior oferta de recursos metodológicos.  

 

5. ANÁLISES DOS DADOS 

 

 Apesar dos avanços ligados aos processos educativos que vêm ocorrendo 

nos últimos anos, ainda existem algumas lacunas relacionadas à prática de leitura 

e escrita no contexto escolar, muitas vezes oriundos dos próprios métodos 

educativos, que não raramente transformam esses momentos em exercícios 

monótonos e cansativos. Partindo destas compreensões, questionou-se: de que 

maneira você trabalha os processos de leitura e escrita na escola? Quais 

métodos você mais utiliza? 

 

Peço os alunos para escolher os livros que mais gostam para 

lerem, também trago textos para a sala de aula, revistas, etc. Na 

escrita, peço para o aluno criar e escrever textos e histórias 

(PROFESSORA A, 2019). 

 

Com o posicionamento da professora A, percebe-se avanços educativos, 

pois a ela demonstra preocupação com o interesse dos alunos pelo tipo de leitura 

e escrita que preferem praticar. Entende-se, assim, que o pensamento da docente, 

se adequa às compreensões de Geraldi (2001), pois o autor enfatiza a relevância 

que há no ato de um professor refletir sobre as práticas de leitura e escrita em 

sala de aula, destacando a importância destas práticas se desenvolverem de 

forma contextualizada.  

Nesse sentido, o professor enquanto mediador dos processos de leitura e 

escrita na escola deve encarregar-se de dar sentindo a estas práticas, assim, ao 

pedir para o aluno selecionar o assunto que prefere trabalhar, possibilita que este 

sujeito atribua um significado ao objeto de estudo. Para melhor tratar do mesmo 

questionamento, acrescenta-se mais um posicionamento: 

 

Nas sextas os alunos sempre levam um livro para ler em casa. Na 

escola eu costumo utilizar vários textos, visitas à biblioteca e a 

sala de computadores para que os alunos tenham acesso a uma 

diversidade de leituras, sempre com a minha intervenção, depois 
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peço para que escrevam sobre o que leram (PROFESSORA B, 

2019). 

 

 Percebe-se que a professora oferece aos alunos recursos e metodologias 

diversificadas durante as práticas de leitura e escrita, aproximando-se dos 

parâmetros defendidos por Soares (2002), que enfatiza a necessidade da escola 

de proporcionar ao aluno um vasto e irrestrito acesso à leitura e escrita em suas 

mais diversas expressões. Desta maneira, torna-se essencial um ensino com 

recursos e metodologias diversas para o alcance de uma aprendizagem 

significativa, assim como foi exposto na fala da professora aqui indagada.  

 Sabendo que os processos de leitura e escrita podem se desenvolver de 

várias formas e através de diferentes métodos, situa-se o posicionamento de mais 

uma docente, que afirma:  

 

Através de livros, textos e outros. Gosto de pedir para os alunos 

escolherem o livro, e na escrita peço para que escrevam histórias 

de seu interesse (PROFESSORA C, 2019). 

 

 Percebe-se que a professora C também reconhece a importância da 

participação ativa do aluno nos processos de leitura e escrita. Metodologias assim 

dão significados a estes momentos, visto que os alunos tendem a escolher 

leituras e escritas ligadas ao contexto em que se encontram, tornando o processo 

significativo. 

 É com esta mesma compreensão que Bakhtin (2011, p. 401) acrescenta: “o 

texto só tem vida contrastando com outro texto (contexto). Só no ponto desse 

contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente”. 

Nessa abordagem, o professor deve proporcionar uma estreita relação entre o 

conteúdo trabalhado em sala de aula e as vivências, experiências e gostos dos 

alunos. Isso é possível a partir de uma participação ativa do aluno na escolha da 

leitura e escrita, como na prática da professora C.  

Mediante essa busca de melhorias no processo de ensino aprendizagem 

através de uma oferta variada de recursos e metodologias, as tecnologias e suas 

ferramentas na educação, cogitam como avanços significativos que facilitam o 

desenvolvimento desse processo. Contudo, apesar de tamanho valor, a inserção 

destes recursos no contexto escolar ainda é marcada por grandes desafios. Assim 

sendo, questionou-se: quais os desafios que você encontra na inserção de 

tecnologias no processo de ensino aprendizagem? 
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Muitas vezes tem uma atividade para ser realizada na sala de 

informática, mas a internet não está funcionando. Na escola 

também só tem uma televisão e às vezes está ocupada. Estes e 

outros, são os desafios que estamos caminhando para superar 

(PROFESSORA A, 2019). 

 

 A docente contribui apresentando dificuldades relacionadas às condições 

físicas da escola. Estes são fatos que ainda fazem parte de muitas instituições e 

que precisam ser superados, para maior aproveitamento das possibilidades 

oferecidas pelas tecnologias. No entanto, destaca-se a importância dos saberes 

docentes nesta inserção, que possibilita ao professor utilizar diferentes 

estratégias para tirar grandes benefícios de poucos recursos.  

Frente ao exposto observa-se a seguinte exposição, “embora ter boa 

infraestrutura e recursos traga muitas possibilidades de integrar presencial e 

online, conheço muitos professores que conseguem realizar atividades 

estimulantes, em ambientes tecnológicos mínimos” (MORAN, 2015, p. 23). Desta 

maneira, a professora pode estar buscando inserir as tecnologias no processo de 

ensino aprendizagem, através de estratégias que enriqueçam estes momentos, 

mesmo com as poucas ferramentas que a escola apresenta, garantindo aos 

poucos, a inserção destes recursos na educação. 

 Para melhor subsidiar a discussão, a professora B acrescenta: 

 

Um dos desafios é manter-se atualizada para lidar com os 

avanços acelerados das tecnologias, infelizmente nem todo 

professor tem tempo e oportunidade para se engajar nesses 

desafios (PROFESSORA B, 2019). 

 

 A docente se posiciona ainda ingenuamente em relação às novas 

demandas educacionais do mundo contemporâneo, pois assim como salienta 

Reis (2009), a escola, com seu papel de difundir saberes e preparar o aluno para 

a vida em sociedade, não deve se distanciar da evolução tecnológica, muito 

menos ignorar as transformações sociais. Assim, torna-se imprescindível que os 

professores apresentem a competência crítica necessária para compreender as 

exigências educacionais atuais, buscando refletir sobre papel das tecnologias na 

educação. Sobre o mesmo questionamento, a Professora C em relação à mesma 

discussão, afirma: 
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A indisciplina de alguns alunos, que muitas vezes querem 

aproveitar as aulas na sala de informática para fugir do assunto 

da aula e pesquisar outras coisas no computador, às vezes é a 

internet lenta também (PROFESSORA C, 2019). 

 

 A docente chama atenção para a dispersão dos alunos durante as aulas no 

computador, visto que tal ferramenta apresenta uma riqueza de entretenimento 

que pode direcionar o aluno a outro foco. Esta é uma característica do 

computador, porém ressalta-se que o professor deve utilizar estratégias que 

mantenham o aluno envolvido no processo de ensino aprendizagem, 

aproveitando seus interesses, gostos e curiosidades também para enriquecer este 

momento.  

Assim, de acordo com Moran (2000, p.17) “as mudanças na educação 

dependem também dos alunos. Alunos curiosos e motivados facilitam 

enormemente o processo, estimulam as melhores qualidades do professor [...]”. 

Deste modo, o que é considerado pela professora um desvio de foco, pode ser 

aproveitado para beneficiar o processo de ensino aprendizagem, visto que a 

docente transformar os interesses dos alunos em objeto de estudo, possibilitando 

uma participação ativa do aprendiz no processo.  

 Frente a esse contexto que evidencia avanços no processo de ensino 

aprendizagem através da inserção de recursos tecnológicos, o computador se 

apresenta como um instrumento de incentivo à leitura e escrita na escola, 

proporcionando diversas contribuições. Assim sendo, questionou-se: como você 

utiliza o computador enquanto ferramenta de incentivo à leitura e escrita na 

escola? Quais as contribuições deste instrumento nesse processo?  

 

O computador apresenta várias vantagens para a aprendizagem 

do aluno. Eu uso essa ferramenta de várias formas, coloco os 

alunos para pesquisarem letras de músicas, lendas, histórias, 

receitas, etc. Também peço para escreverem textos no próprio 

computador, ou anotarem no caderno as pesquisas 

(PROFESSORA A, 2019). 

 

A professora A corrobora com pensamentos que compreendem as 

contribuições do computador enquanto ferramenta de incentivo à leitura e 

escrita, apresentando diferentes possibilidades de uso oferecidas por este recurso 
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em sala de aula. Visto que as tecnologias na educação se apresentam como 

avanços educativos.  

Assim sendo, Brito e Purificação (2011) ao evidenciarem uma sociedade 

“tecnologizada”, caracterizam a tecnologia como um recurso presente e 

necessário, destacando sua relevância na educação, apontando-a como um meio 

que proporciona a construção de conhecimentos no contexto escolar. Dessa 

forma, o computador em meio a esse contexto de tecnologias na educação, 

evidencia seus benefícios principalmente no que tange ao incentivo de leitura e 

escrita, por ser um recurso atraente aos jovens atuais e oferecer uma gama de 

possibilidades neste âmbito. Dentro desta mesma discussão, a professora B 

afirma: 

 

O computador contribui bastante com a leitura e escrita dos 

alunos, pois oferece acesso a uma diversidade de leituras e 

quanto mais o aluno ler, melhor ele escreve. Costumo sempre 

levar meus alunos à sala de computadores para pesquisarem e 

escreverem sobre o que leram (PROFESSORA B, 2019). 

  

A professora evidencia as contribuições do computador, enfatizando a 

diversidade e possibilidade de leitura e escrita oferecida por este recurso. Nessa 

abordagem o computador enquanto recurso tecnológico educacional contribui 

com o desenvolvimento do aluno, incentivando sua participação ativa na prática 

de leitura e escrita, por ser um recurso de interesse dos alunos, fator que gera 

maior interesse por tais atividades.  

Nesse sentido Levy (1996, p. 41) salienta que ler em tela é mais vantajoso 

que ler em papel, visto que o computador se manifesta como um “operador de 

potencialização da informação”. Essa abordagem compreende a relevância de 

atividades de leitura e escrita através do computador por este recurso possibilitar 

ao aluno várias contribuições ao seu desenvolvimento nas atividades de leitura e 

escrita. Nesta mesma direção, a Professora C enfatiza: 

 

Com o computador eu coloco os alunos para pesquisarem na 

internet lendas, notícias, textos, etc. Os alunos também escrevem 

muito sobre o pesquisam na internet (PROFESSORA C, 2019). 

 

 A professora se posiciona apresentando as diferentes contribuições do 

computador para incentivar os alunos nas práticas de leitura e escrita, destacando 



 
 

 
1525 

principalmente as vantagens deste, quando conectado à rede de internet, pois “a 

internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade e pelas 

possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece” (MORAN, 2000, p. 53). 

Assim, esta ferramenta enriquece o processo de ensino aprendizagem, 

possibilitando participação ativa e prazerosa do aluno na construção do 

conhecimento. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste estudo, constatou-se que os processos de leitura e 

escrita na escola, se desenvolvem de várias formas, e a partir de diferentes 

recursos e metodologias, sendo que quanto maior for essa variedade, mais 

interessante e rico se torna o processo de ensino aprendizagem.  

 A pesquisa também possibilitou ampliar pensamentos que compreendem 

a inserção de recursos tecnológicos na educação como avanços significativos 

para este âmbito. Visto que tais ferramentas proporcionam uma gama de 

possibilidades que facilitam o processo de ensino aprendizagem.  

Nessa abordagem, o computador apresenta diversas contribuições 

educativas, mais especificamente, cogita como uma das ferramentas de incentivo 

à leitura e escrita no contexto escolar, por facilitar o acesso a diversos gêneros 

textuais e possibilidades de escrita, podendo ampliar o interesse do aluno por 

estes processos. Ainda, a utilização deste recurso evidencia um avanço na 

inserção das tecnologias na educação. 

Em suma, ressalta-se que os dias atuais estabelecem paradigmas que 

compreendem os recursos tecnológicos como instrumentos de transformação do 

processo de ensino aprendizagem. Assim sendo, o professor enquanto mediador 

destes processos precisa atender essas novas demandas educativas, buscando 

métodos e estratégias para superar desafios, e utilizando as contribuições desse 

recurso da melhor forma possível, dando assim sentido à construção da 

aprendizagem.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES, I. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola, 

2003. 

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 



 
 

 
1526 

BARBOSA, J. J. Alfabetização e leitura. São Paulo: Cortez, 1990. 

BRITO, G. da S; PURIFICAÇÃO, I. da. Educação e novas tecnologias: um (re) 

pensar. 3 ed. rev. Curitiba: Ibpex, 2011.  

CHARTIER, R. Os desafios da escrita. Tradução de Fulvia, M. L. Moretto. São 

Paulo: UNESP, 2002. 

FERREIRO, E. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 1996. 

GERALDI, J. W. Escrita, uso da escrita e avaliação. In: GERALDI, J. W. (org.). O texto 

na sala de aula. São Paulo/SP: Editora Ática, 2001. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

______. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Ed.34, 2005. 

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Fundamentos metodologia científica. 5°. ed. 

São Paulo: Atlas S. A., 2003. 

_______. Metodologia do trabalho científico. 7° ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

________. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, 

amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de 

dados. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

MELLO, M. C. de; RIBEIRO, A. E. do A. (org.). Letramento: significados e 

tendências. Rio de Janeiro: Wak, 2004. 

MORAN, J. M et al. Novas Tecnologias e mediação pedagógica. 6. Ed. 

Campinas; Papirus, 2000. 

MORAN, J. M. Mudando a educação com metodologias ativas. 2015. 

Disponível em: < 

http://www2.eca.usp.br/moran/wpcontent/uploads/2013/12/mudando_moran 

.pdf> Acesso em: 15 de maio de 2019. 

PIMENTA, S. G. Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez 

Editora, 2002.  

SOARES, M. B. Concepções de linguagem e escrita. In: BASTOS, N. B. (Org.). 

Língua portuguesa – história, perspectivas e ensino. São Paulo: EDUC, 2003. 

SOARES, M. B. Alfabetização e Letramento. São Paulo: Contexto, 2002. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23° ed. São Paulo: Cortez, 

2007. 

STAA, B. V. Tecnologia na educação: reflexões sobre docência, aprendizagem e 

interpretação entre jovens e adultos. Pinhais: Editora Melo, 2011. 

 



 
 

 
1527 

TEBEROSKY, A.; COLOMER, T. Aprender A Ler E a Escrever: Uma proposta 

construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
1528 

TECNOTEATRAGEM: PASSO A PASSO DO ESTUDO AO PROJETO 

 

Tatiana Fernandes Viana 

Mestranda pelo Prof.- Artes/UFMA 

tafvia@gmail.com 

 

Resumo: No intuito de promover discussão do uso das tecnologias digitais no ensino de 

teatro nasce este trabalho. Nesta especificidade de ensino, assim como a aproximação 

com a tecnologia no ambiente escolar é colocado atualmente como alfabetizações. Este 

artigo propõe discutir estes rótulos e estes novos conceitos, comparando as discussões 

teóricas com as observações e experiências de sala de aula, que tira o smartphone do 

papel de vilão para ser um belo mocinho e para finalizar, temos o relato de projetos que 

envolvem ambas tecnologias e linguagens, caminhando de uma atividade para uma 

construção mais positiva e profissional.  

Palavras-chave: Ensino; Teatro; Tecnologia; Experiência; Projeto. 

 

Abstract: In orden to promote discussion of the use of digital technologies in theater 

educacion this work is born. In this specificity of teaching, as well as the approximation 

with tecnology in the school environment is currently placed as literacies. This article 

proposes to discuss these labels and these new concepts, comparing the theoretical 

discussion with the observations and experiences of the clasroom that takes the 

smartphone from the role of villain to be the good guy and to concluse, make the 

reporting of projects involving boht Technologies and languages miving from na activity 

to a more positive and professional constrution. 

Keywords: Teaching; Theater; Technology; Experience; Project. 

 

 

1. Introdução: 

O uso da tecnologia no ensino das artes cênicas é a temática deste 

artigo. Propor este uso enquanto projeto de intervenção na escola é nosso 

objetivo. Perceber a arte como linguagem é um pé desta base, para a 

entendimento deste; compreender que arte também é uma tecnologia é 

necessário e que ambas se fazem como linguagem na sala de aula forma o nosso 

tripé. Com um ambiente escolar entre estas linguagens, com estas tecnologias 

digito teatrais propomos o estudo, a reflexão, a reminiscência e a construção de 

um projeto que permita para além de sua convivência, uma prática escolar 
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significativa que as envolva enquanto artes cênicas e tecnologias digitais em usos 

presenciais e virtuais. 

Para tanto após a introdução discute-se a tecnofilia e a tecnofobia e 

seus novos conceitos, será que ambas em ambiente escolar, tem seus 

personagens certeiros! O que será que falta um convívio produtivo na escola 

entre estes dois entes tecnológicos/ Observando aprofundamos a discussão 

sobre esta duas gerações na escola os imigrantes e os nativos digitais. O próximo 

passo é uma proposta do smartphone com aliado do ensino. Para exemplificar e 

continuar nossa reflexão disponho meus caminhos entre a arte como linguagem 

e como tecnologia em experimento e pesquisa. Tais experiencias formam o ponto 

de partida para a proposição do projeto de intervenção escolar de teatro, uma 

construção estudantil e profissional. Finalizamos nossos pensamentos com as 

últimas reflexões sobre a tecnoteatragem. 

Os projetos surgem como intervenção pedagógica a partir da 

observação que os estudantes aprendiam mais significante em eventos escolares 

e da necessidade de pôr em prática o ensino do Teatro, pretendendo alcançar 

autoria, autonomias e auto estima, ao desenvolver uma cultura cênica escolar, 

com uma metodologia que leve em conta as tendências do fazer com as próprias 

mãos e do uso consciente e positivo das tecnologias digitais.  

Este artigo propõe-se um ensino por meio de tecnologias teatrais e 

digitais! Este ensino está refletido na construção de três projetos que desejam 

uma interligação das linguagens e tecnologias digitais e teatrais com jovens e 

adultos. Proporcionando, o que poderíamos chamar de uma tecnoteatragem, isto 

é, um debruçar sobre as linguagens teatral e digital. com ganho intelectual, 

atitudinal e artístico para o estudante propondo uma discussão e intermediação 

entre os mundos cênicos e virtuais. 

 

2. Novos Conceitos: As TICs na educação; entre a tecnofilia e a tecnofobia! 
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As tecnologias da informação e comunicação fazem parte do dia a dia 

das pessoas nas grandes cidades e mesmo, atualmente cada vez mais também 

nas áreas mais longínquas, quebrando fronteiras regionais e mesmo 

internacionais; culturais e intelectuais; individuais e coletivas. Contudo, o que tem 

sido as TIC’s na educação? 

Segundo Pedro Demo (2008b) começamos nossa caminhada pelos 

laboratórios de informática e centros dentro das redes educacionais; demos um 

salto para a educação à distância por motivações mercadológicas; toda via, 

esquecemos que a caminhada para tão desejada inclusão começa com a 

alfabetização digital de educadores e estudantes. Atualmente, na realidade que 

vivo, apesar das escolas terem laboratório de informática, em maior o menor 

medida, com máquinas atuais ou não, em quantidade adequada ou inadequada 

para receber cerca de 35 alunos; não os vejo como um grande atrativo para esta 

geração que tem um imenso potencial digital, literalmente, nas palmas das mãos! 

Acredito que outros laboratórios que incluíssem uma pesquisa e precisassem de 

ferramentas específicas às suas atividades, objetivos e projetos sejam mais úteis 

à educação. Por exemplo um laboratório de multimídia, um laboratório de 

robótica, um laboratório de fotografia e cinema, entre outros. 

O próprio Pedro Demo (2008a) dispõe do que entendo, atualmente, 

como uma educação, para o uso, digital em que, a tecnologia na educação tem 

o poder de apurar os processos de aprendizagem e de formação. São estes 

processos que fazem um diferencial na aprendizagem e na vida dos estudantes 

como por exemplo, a capacidade de autoria, o exercício da autonomia e com 

estas fermentas, a vivência da cidadania, propriamente dita. 

Propondo-se um dialogismo entre os dois textos do Prof. Dr. Pedro 

Demo faremos um exercício de refletir e identificar a situação dos estudantes e 

dos professores diante as TICs. Pretendendo-se com estas reflexões comparar os 

dois textos propostos em suas simetrias e diversidades com minhas opiniões, 

resguardando-nos dos clichês e mergulhando-nos nos fatos que me cercam... A 

educação pública Ludovicense. 

Esmiuçando os dois textos: o primeiro texto versa sobre as expectativas 

e potencialidades das TICs, o segundo fala de suas pertinências e riscos para 

depois voltar a discorrer sobre o mesmo assunto do primeiro texto só que agora 

mais aprofundado, com uma linguagem mais complexas, contudo, sendo bem 

acessível em suas conclusões. Ambos textos trazem a bandeira da autonomia e 

da autoria, no entanto o primeiro texto revela as inovações, as TICs como soluções 
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educacionais com alfabetização, interação e inclusão virtuais. O segundo não a 

coloca no pódio da solução, mas sim, como a nossa necessidade atual, 

intergerações de nativos e imigrantes digitais, em que todos vivenciam e 

instruem-se nestas aprendizagens virtuais formais ou não. 

Não tenho como discordar de Pedro Demo em que “não se pode, a 

rigor, instruir um ser vivo”, assim temos a autonomia e a autoria desenvolvida pelo 

uso responsável das TICs como um forte aliado de crescimento tecnológico, 

pessoal e intelectual do estudante. Também não posso me opor a alfabetização 

digital do professor e do aluno; os dois, nativos e imigrantes precisam destas 

navegações. Muito menos, a cidadania que a autoria proporciona ou a sensação 

de liberdade e ao pensamento digital que nossa juventude e criação têm como 

integrantes de quase uma nova espécie “homo zappiens”. 

Compreendo somente agora, que o apego de estudantes de renda 

baixa pelo seu celular, não é um apego ao, por vezes, único bem material que 

tem; contudo um apego a ilusão de liberdade que ele o dá. Afinal na realidade 

virtual ele não é apenas um número na sala de aula, ele não é apenas um 

empregado ou uma empregada, ele não é mais um rosto na multidão; ele é, quem 

desejar... Ele pode além de ser quem quiser, ter o prestígio que sempre almejou! 

Afinal, poder não é dinheiro, poder é prestígio! Isto serve dentro das atividades 

humanas mais variadas desde as culturais às profissionais, passando pelas 

pessoais. Com um celular, este estudante tem uma rede de seguidores que só as 

grandes personalidades e estrelas teriam! Por que não usamos esta máquina a 

nosso favor? Por que não consideramos os pensantes digitais? Por que 

consideramos apenas os pensantes impressos? Será que esta diversidade está 

entre gerações tecnofóbicas e tecnofílicas (professoresXalunos)? Temos que 

apenas prepara-los para o presente (#professores@lunos)? 

Voltando aos textos: o dissenso é necessário! Apesar da urgente 

necessidade atual tanto de aproximação entre estudantes e professores, como de 

suas alfabetizações digitais para uso responsável e construtivo; discordo 

totalmente de que preparar para as futuras profissões é um erro! Como não 

preparar nossos jovens e nossas crianças vislumbrando um futuro tecnológico 

digital? Como nem tentar prepará-los para o desconhecido? Para novas formas 

de viver, se comunicar, trabalhar? Também entendo mais, que em nossa realidade 

a imaginação se tornou matéria, nas mais diversas esferas e situações do que a 

“a matéria se tornou imaginação”! Afinal, quem sonharia que o telefone viraria 

celular, e este o Smartphone? Que usaríamos um “telefone” mais para escrever e 
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enviar arquivos que para telefonar? Aqui, a essência é a mesma se comunicar; 

alterando somente a forma...E na esfera dos vídeos e áudios? A fita cassete para 

o CD e deste para o pendrive; de grandes aparelhos e câmeras para um só com 

multifunções! Lembram-se ainda de rebobinar fitas? O imaginável transformar 

uma imagem plana em 3d, já é coisa corriqueira; personalidades holograma são 

realidades diárias em grandes centros tecnológicos como o Japão. O futuro está 

bem aí, o presente é o terreno para plantarmos nossas imaginações e colhermos 

as novas matérias, digitais hoje, quiçá “virtuoreais”, amanhã! 

Em um esforço de finalizar minhas reflexões, lembro, a partir de minhas 

percepções, que nem todo jovem é da tecnofilia e que nem todo adulto é 

tecnofóbico. Na sala de aula presencial que vivencio, eu, uma tecnofilica da 

década de 70, noto que os desafios virtuais, não conquistam meus estudantes 

jovens e que a autonomia lhe é percebida como caótica; pedem aulas 

tradicionais! Que a autoria lhes apavora; impressa, digital ou mesmo corporal! 

Essa ideia de que todo jovem é nativo virtual, é mais uma rotulação da 

geração sec. XX, nos é costume querer padronizar as situações, pensamento 

próprio dos imigrantes virtuais. Quem são estes jovens digitais? Se referem a que 

país ou metrópoles? Os meus Jovens alunos não são nativos digitais e também 

não são geração OSPB (disciplina substituída por filosofia e sociologia), são da 

primeira geração do séc. XXI que tudo lhe é permitido por lei; todos os direitos, 

nenhum dever lhes é solicitado! Quando repletos de desejos concedidos, o 

fundamental lhes é tirado, e com isso o direito ao pensamento, à expressão, à 

cultura e à educação também os são arrancados. E assim aleijados seguem entre 

um ano e outro a vida, passando as séries e mudando de níveis de ensino; porém, 

o inútil entrando e o útil saindo! Este jovem nem teve acesso, muitas vezes ao 

direito de saber ler, escrever e contar com propriedade... Muitos deles possuem 

os aparelhos multimídia atuais, contudo, não possuem as ferramentas do saber, 

saber fazer, saber saber e saber ser! 

Para além da alfabetização digital, percebo que falta muitas outras 

alfabetizações formais e informais anteriores, inclusive as artísticas e teatrais e 

que estas tantas alfabetizações unidas, realizadas por via presencial ou virtual, 

seriam fundamentais para a construção, não só, do estudante mas, de todo e 

qualquer ser humano do futuro que desejamos para o nosso mundo real! 

 

3. Observação: Nativos Digitais, aprendizagens intergerações! 
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Ao pensar em aprendizagem dos nativos digitais, me questiono: Nós 

superamos nossos mestres? Será que os nossos alunos podem nos superar? Para 

tal reflexão e necessário pensar no ambiente escolar, na figura do professor atual 

e neste estudante “digital”. 

Comecemos pelo estudante, foco principal de todo o trabalho em 

educação. Eles, bem diferente de nós, sob o olhar de muitos estudiosos são a 

“evolução” da nossa espécie humana, em termo de tecnologia, compreensão de 

sua linguagem, adaptação a outras maneiras de usar tal objeto, programa, e 

mesmo o pensamento.... São sim, mais adaptados à realidade do que nós, são 

digitais desde as primeiras consultas da gestação; uma criança de 1 a 2 anos que 

passa o dedo na televisão esperando que a tela mude compreendeu um 

mecanismo de comunicação e de pensamento logico-virtual, para nossa geração 

o botão era tudo e para a anterior a alavanca era sensacional e daí poderíamos 

retroceder até a roda e o fogo! Sim, fomos superados tecnologicamente por esta 

geração desde o seu nascimento. 

Passemos aos professores... Para imaginarmos superar um professor, 

que de tudo sabia, teríamos que além de nos formar, sermos os melhores no que 

fizéssemos. Afinal o professor era uma beldade difícil de se igualar, imagina 

superar! Hoje enquanto especialistas pouco prestígio temos no pódio do saber... 

Com apenas alguns cliques um estudante de nível básico pode ter acesso a uma 

informação atualíssima da nossa área que nem imaginaríamos ter sido 

pesquisada, solucionada ou mesmo, imaginada! Contudo uma vez, o poder sobre 

os conteúdos escapando por nossas mãos, temos que tomar as rédeas das 

propostas de aprendizagem, é este o nosso principal papel dentro e fora da sala 

de aula. É de suprema importância o educador ter a consciência que não irá 

instruir ninguém (DEMO 2015), que este, sim, proporcionará situações de 

aprendizagem, situações que podem conter assuntos, atitudes e práticas que o 

professor aprenderá com um “simples” aluno, afinal “os professores tem que ter 

a coragem de aprender com os alunos”, muitas vezes certas habilidades e 

competências nos fogem, e sentado ali atrás conversando, envolvido com o 

celular tem uma grande conhecedor do que lhe falta. Também o inverso pode 

acontecer, não do professor ensinar o aluno, mas de um aluno especial, idoso, de 

vida sofrida, pode lhe dar o sentido da vida, da sua profissão, da sua matéria, da 

sua prática com pouquíssimas palavras! 

A sirene tocou, entremos na escola! E a escola, que ambiente é este? 

Tenho ouvido que a escola é uma instituição do sec. XIX, professores do sec. XX 



 
 

 
1534 

e estudantes do sec. XXI! Infelizmente pouquíssimos ajustes foram 

providenciados até a atualidade nas escolas básicas de redes estaduais e 

municipais, se pensarmos na responsabilidade da nossa geração com a formação 

de cidadãos e jovens para futuro! Muitos destes ajustes se fazem enquanto 

tentativas fracassas de inclusão digital. Laboratórios de informáticas que não 

podem e não devem ser usados por estudantes! Computadores e notebooks que 

são para trabalho administrativo e formador da direção, dois data shows para 20 

turmas e ainda competindo com reuniões, eventos e formações! Cadê os DVD’s? 

Os retroprojetores? O mimeógrafo? Outra solução falha, são todos os aparelhos 

eletrônicos em uma só sala multimídia! É como restringir toda pesquisa a uma 

biblioteca! Alguns tem sorte de ter a mão em sua escola diversos laboratórios e 

espaços de educação como a quadra, o auditório, um pátio que seja, e alguns 

pouquíssimos sortudos tem uma sala de dança, um laboratório de teatro, um 

ateliê de artes plásticas. Contudo, também sempre tem, o senão, do cuidado para 

não sujar, quebrar, sumir; são tantos senões que parece que sussurram, melhor 

não usar! 

“O mundo mudou, a sociedade está mudando e a escola tem que 

mudar”! Os Vídeos propostos sugerem um novo professor, com um novo aluno, 

em uma nova escola com imensas demandas, desde conteúdos significativos à 

gestão de sala de aula, ou mesmo alfabetização digital, para dispor de novas 

formas de aprender e ensinar, explorando novas e diferentes linguagens e 

construindo uma rede colaborativa de aprendizagem.  

Ao se pensar em estudantes como nativos digitais, em sua maioria 

tecnofílicos, portadores de aparelhos multimídias nas palmas das mão, não é 

concebível que não se aproveite a oportunidade que as novas tecnologias nos 

dão de propor e facilitar aprendizagem em qualquer espaço, tempo ou lugar! O 

conhecimento adquirido dependerá exclusivamente do estudante, contudo o 

ambiente virtual ou presencial ou misto e suas possibilidades de educação 

dependerá não só do professor, no entanto de uma equipe interdisciplinar; 

finalmente o professor não está sozinho! O ambiente de aprendizagem, o 

coordenador de projetos e eventos, o orientador de laboratório, o facilitador de 

oficinas, o monitor da turma, o gestor da escola e da rede; além do tutor, do 

programador, entre outros, quando em ambiente virtual, são todos envolvidos e 

responsáveis, além do próprio aluno, pela aprendizagens positivas e construtivas. 

Nesta rede de aprendizagens é fundamental a acolhida do pensante 

digital com atividades em que este possa mostrar suas potencialidades. O 
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professor além de abrir mão do domínio conteúdo, também deve abrir mão do 

tempo de aprendizagem, cada estudante aprendera de acordo com os seus 

processos; sejam eles, pessoais, intelectuais e/ou profissionais. As atividades 

devem usar as ferramentas tecnológicas que este estudante domina: vídeo, áudio, 

jogos, redes sociais... Lhes dispor um laboratório de informática sem uma missão, 

um desafio, uma proposta, uma sequência didática; sem objetivos, não o atrai! 

Pois este estudante tem um computador melhor do que o que levou o homem 

lua a palma de sua mão! O que será do professor? Desaparecerá? Jamais, uma 

vez que este se transforma em outras facetas de educador necessárias as 

atividades propostas... Ele facilitará o uso criativo, crítico e ético das tecnologias 

pelo estudante. Aposto estes usos até mais em atividades extraclasse como 

projetos, experimentos, oficinas e eventos, do que na sala de aula convencional. 

Infelizmente quando pensamos numa exposição tradicional, transformamos todo 

o potencial criativo de um data show, um notebook, uma caixa de som, 

conectados à internet em uma lousa verde! 

Propondo uma escola “viva, dinâmica e atual” tenho transformado as 

aulas de arte em eventos pedagógicos, em que em sua sensibilização, seu 

processo e por vezes seu produto utilizo ferramentas virtuais e digitais do 

smartphone. A sensibilização tem sido por pesquisa, vídeo, áudio, imagens, slides, 

envio de arquivos e Bluetooth ... o processo tem proposto criação e reflexão com 

as tecnologias como o vídeo espelho, a áudio descrição, a peça radiofônica 

utilizando o WhatsApp ... No produto tenho tentado sugerir seu uso também, 

mas no trabalho do turno noturno, ainda não foi acatado. Em diagnóstico percebi 

que cerca de 20% não tem acesso à internet e 16 % não tem este tipo de aparelho. 

Então aqui é necessário primeiro uma inclusão digital, uma finalização, com uma 

pequena parte do alunado noturno. O que falta para obter um processo de 

criação híbrida do teatro com a tecnologia? O que é preciso fazer para se sentirem 

aptos a mobilizarem tais ferramentas? 

Acredito que falta ajustar aqui a autoestima, a crítica ao uso 

discriminado e pouco construtivo, o experimento de forma criativa das 

ferramentas digitais para finalmente a “escola superar os alunos”! 

 

4. Proposta: Um Smartphone, Todas as Soluções! 

Para quem tem por volta de 40 anos, pessoas vindas da educação e 

cultura dos anos 70, 80 e 90, muita coisa já mudou... De um pouco e tudo já foi 

visto. 
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Um dia usamos Kodak hoje usamos Uber... quem acharia que de uma 

foto revelada guardada com cuidado e carinho passaríamos a selfies marcadas e 

compartilhadas com uma rede de amigos e até mesmo desconhecidos. Quem um 

dia achou, que mesmo depois de tantos avisos na infância, entraria no carro de 

um completo desconhecido e compartilharia com ele seu veículo.  

Da mesma forma é na área da educação... Quem não já pensou que o 

vídeo e o computador eram excelentes ferramentas para uma aula interessante e 

envolvente, e que ter um computador era ter a solução de todos os problemas. 

Principalmente se este computador tivesse ligado (via linha telefônica) a internet, 

ainda posso ouvir na minha memória o som da conexão! 

A 4ª revolução informática, nos anuncia sua presença entre nós... a 

defasagem de certas empresas, produtos e profissões. Impõe-se em suas ousadas 

novas ideias para velhas necessidades, além de soluções para as necessidades 

“recém” criadas pelas culturas de massa e novas culturas sociais (em rede e 

online). Prevê um mundo maravilhoso sem advogados, sem industrias 

exploradoras e poluidoras e com água, segurança, saúde e tecnologia de ponta 

acessível e baratíssima!  

Tendo esta 4 revolução o smartphone como receptáculo dos softwares 

e aplicativos relacionados a toda inovação relatada acima, em que temos um 

alerta para quem quer desenvolver algo novo, abandonar as ideias do sec. XX e 

apegar-se ao “celular”. Sugiro este mesmo aparelho como consulta, ferramenta e 

quem sabe mais a frente um parceiro da educação. Não vejo como a profissão do 

professor definhar como outras, uma vez que o ser humano, ao contrário dos 

produtos em extinção, continuará existindo e precisado de crescimento pessoal e 

profissional. 

Contudo vejo que o celular, o vilão da sala de aula, aos poucos se 

tornará mais utilizado positivamente pelos estudantes em atividade coordenada 

pelos educadores. Isto já acontece em todas as áreas, contudo nas artes entramos 

em contato quase diariamente com vídeos, aplicativos e comentários 

relacionados as artes visuais, cênicas e sonoras. Assim como também o uso dos 

rede sociais para interação e atividades de aula.  

Uma pesquisa em 2015 trazia o facebook com ambiente de sala de 

aula virtual, a professora de arte destes alunos pensou nesta possibilidade ao 

constatar que os mesmos sempre estavam “verdinhos”, isto é, online; outra 

professora está estudando o vídeo espelho como ferramenta de aprendizagem 

em teatro. Eu mesma já utilizei diversos aplicativos do smartphone para aulas de 
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Arte/ Teatro como: - gravador de áudio para peça radiofônica, câmera para tela 

viva e cena congelada; vídeo registro e processo de ensaio; Bluetooth e WhatsApp 

como comunicação de texto, imagem, vídeo e mesmo explicação de avaliação 

sobre processo de montagem teatral. 

Acredito que além das redes sociais o smartphone pode ser o mundo 

nas mão de nossos alunos para a consulta, a realização de tarefas, a mobilização 

de conceitos e a construção de conhecimento através da pesquisa, das 

ferramentas que ele já possui e do acompanhamento que o professor/ 

coordenador/ orientador/ facilitador pode lançar mão através dele. De tal modo, 

penso que está no smartphone a salvação e não a derrocada do estudante, em 

consequência da sociedade, se o aparelho for usado pelo ser humano e não for 

meio de manipulá-lo.  

Esperemos também no cenário paradisíaco relatado acima um 

estudante e ser humano melhor! Ainda acredito na humanidade, e é por isto que 

saio de casa para estar em sala de aula com estes alunos em processo, que um 

dia chegarão ao domínio de si mesmo e da máquina em suas mão que como um 

controle remoto, infelizmente, ainda os encaminha à fácil diversão, à fácil opinião 

e à fácil ilusão, que lhes tira da difícil realidade de não tem no mundo nem eles 

mesmos, mas apenas a ilusão de ser dono do mundo! 

 

5. Vivências: Aulas, Arte, Teatro, Tecnologias e Hibridismos! 

Fazendo um apanhado tecnológico de quando comecei a ministrar 

aulas até os dias atuais pouca coisa mudou de 2005 para cá... Comecei usando as 

ferramentas tecnológicas para preparo das aulas em data show, apostilas 

impressas para serem xerocopiadas, CD’s e DVD’s. 

Depois usei tais ferramentas em projetos escolares de arte e 

interdisciplinares como o Meu primeiro Minuto uma formação para aplicação dos 

professores da escola (QUADRO 1) com intenção de uso das TIC’s nas escolas 

outro objetivo era fazer os colegas entenderem e admirarem o papel da arte na 

escola. O primeiro objetivo foi alcançado, contudo, o principal não, foi 

interrompido por um acidente que me afastou das salas de aula por quase 5 anos!  

No ano do acidente pude utilizá-las em parceria com os estudantes 

construindo uma apresentação para data show como a participação do 8 ano se 

não me engano, turma que coordenei, os estudantes fizeram a pesquisa 

trouxeram a música de fundo, as imagens e o texto e eu montei. Além de belo, 

ficou muito profundo e significativo as pontuações dos alunos sobre a África e 
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suas semelhanças com o Brasil. Usos tecnológicos especificados à direita 

(QUADRO 2). Utilizávamos também como fonte de pesquisa e como ferramenta 

de gravação de áudio para fazer uma peça radiofônica. É importante ressaltar que 

ambas atividades de projetos foram realizadas em curso de 100 horas com as 

TIC’s na Educação. 

Volto as salas de aula em 2015 com uma nova clientela, um estudante 

que não vive sem seu celular! Contudo adormeço nas TICs usando-as de forma 

convencional: fotografia, vídeo, áudio, aulas com slide e imagens, salvo atividades 

de fotografia, cena congelada e criação de blog, conhecida também como tela 

viva, 
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Relação de material 

tecnológico em escola da 

rede pública de são Luís e 

fala da direção em 

Formação Pedagógica - 

2010 

- Compramos mais um 

televiso...” 

-São ao todo 4 televisores e 

um dvd para cada. Foi 

adquirido também pela 

escola 4 armações de ferro 

com rodinhas que tornam a 

locomoção dos aparelhos 

de TV e DVD mais facilitado 

para as salas de aula. 

 -“Temos note book, data-

show, aparelho de som, 

entre outros... Por favor 

usem!!! Pode levar para as 

salas de aula!!!”(Direção ) 

-“Não será melhor 

disponibilizar uma sala para 

o uso fixo do data-show.” 

(Professor pergunta) 

Tem escolas da rede 

particular que tem em cada 

sala um data show e 

computador para o uso do 

professo...” (professor 

persiste) 

NÃO É NOSSA 

REALIDADE!!!  

 

Projeto África somos 

nós! Escola da rede 

pública estadual do 

Maranhão 2010 

As Mídias e 

Tecnologias 

• Ferramenta: 

editor de texto (word); 

de slides (power point); 

internet (Google, 

YouTube, baixa-aquí) 

• Pedagógica: 

- Construcionista; 

- Mediação 

Pedagógica; 

- Mudanças na 

concepção; 

- Integração; 

- Projetos Articulados; 

- Protagonistas; 

- Reflexiva e 

Investigativa; 

-Criação de Situações 

de Aprendizagem. 

• Humanas: 

- Co-autoral 

- Artística 

- Sensorial 

- Emotiva 

 

 

 

Projeto Escravo nem 

pensar  - 2017 

Material para o 

projeto 

- Pesquisa  

-captação de Imagens 

-Construção manual de 

Suporte;  

 - Projeção de imagem 

sobre o suporte 

- Data Show 

- Pendrive  

 

 

Quadro 3 
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tudo era produzido como um registro. Neste mesmo ano faço outro curso, de 

Tutoria em Teatro, que me apresenta um processo de criação teatral híbrida com 

o vídeo que fico arrebatada, sempre fui encantada com tecnologias! No entanto 

não a ponho em prática por falta de tempo, sempre deixo esta atividade mais 

complexa para o último bimestre letivo, como também por falta de material para 

tal finalidades. Então se passaram mais 3 anos e nada de uso efetivo. 

 

 

Criação coletiva de 

cenário para peça em 

escola pública da rede 

estadual- 2018 

- Pesquisa  

- Captação de Imagens 

 - Projeção de imagem 

- Data Show 

- Pendrive  

 

Quadro 4 
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Outro curso Aprendendo com Arte me colocou de volta à reflexão da 

Tecnologia Na Arte Educação: mais criação e menos registro! Tal curso trouxe a 

tecnologia como ferramenta de experimento artístico!!! O que ainda não tinha 

me ocorrido de forma consciente, como professora! Percebo que utilizo a 

tecnologia artisticamente. (QUADRO 3) Contudo como professora a uso mais de 

forma muito tímida; apenas como técnica ou suporte didático e não tinha 

abordado as suas infinitas possibilidades artísticas de tecnologia como 

instrumento, suporte ou objeto artístico! 

Uma provocação artística, uma mediação tecnológica, a provocação de usos 

de ferramentas simultâneas e o encontro com grupos com a investigação de 

pertencimento aos nativos digitais, ou não, ou mesmo híbridos, nunca tinham 

sido feitos de forma concentrada e científica; apenas com um olhar pouco 

profundo e momentâneo! Desejo profundamente seu uso em algo inusitado, 

subversivo ou híbrido! O maior erro era que o processo criativo era quase todo 

somente meu. Não provocava o processo criativo do aluno através da tecnologia. 

Este curso me deu o respaldo para o uso da tecnologia como instrumento, no 

projeto “escravo nem pensar”: Uma imagem contra ou de escravidão atual 

projetada sobre um suporte genuinamente maranhense. As projeções ficaram 

extremamente expressivas! Restou a meta de sempre provocar, mediar e partilhar 

uma experiência artístico-tecnológica! 

Estes Trabalhos híbridos também foram experimentados em 

apresentações de peças de Teatro como O Édipo Rei na escola da rede pública 

(QUADRO 4) com projeção do cenário, sonoplastia por bluetooth, iluminação 

com a lanterna do celular, dentre outros. Enquanto pesquisa tenho feito o esforço 

de provocar o uso do smartphone em aulas em classe e extraclasse, com estudo, 

feito através dele, passando os textos da aula, dialogando e tirando dúvidas, além 

de vídeo-espelho das atividades cênicas acompanhado por indicações de cena 

em áudio! Fazer o estudante usar as ferramentas e o aparelho de forma 

construtiva e responsável e um desafio extremo, no entanto basta uma atividade 

proposta para quebrar barreiras e salvar o dia! 

 

6. Projetos: 

Os estudos, reflexões e recordações de vivencias foram realizados com 

o objetivo final de produzir projetos de intervenção sugeridos pela disciplina à 

distância do Mestrado Profissional em Rede - Prof. Artes, ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DAS ARTES; de tal modo, 
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foram produzidos dois projetos durante o percurso da disciplina e uma 

adequação para um edital de financiamento de produções culturais. 

6.1 Projeto individual: EVENTO CÊNICO; pedagogias e tecnologias. 

A proposta era cada estudante da terceira turma deste mestrado 

IES/UFMA, produzisse um pré-projeto para deposito no AVA. Contudo, na 

pesquisa desenvolvida por esta autora desde 2015 com eventos escolares era 

necessário a produção deste, clarificando os conceitos, objetivos, justificativas, 

metodologias e produzindo um relato da receptividade da escola a este projeto 

e dos outros já produzidos. Esta atividade foi o primeiro passo em se colocar a 

metodologia praticada e estudada pela autora em um projeto de intervenção, em 

que ficou faltando no uso para a captação de recursos apenas o cronograma e o 

orçamento dos recursos necessário para a criação do laboratório teatral e a 

manutenção do núcleo de estudos cênicos. Uma observação importante é que 

muito do que foi a estrutura deste projeto foi pensada na construção do folder 

para um dos eventos cênicos pedagógicos dele. 

6.2 Projeto em trio: TECNOTEATRAGEM; uma proposta de interação entre as 

linguagens teatrais e digitais. 

Em um desafio extremo, foi proposto a turma que juntássemos nossos 

projetos por áreas e em trio ou duplas. Pensamos que seria mais fácil esta tarefa, 

contudo juntar três projetos em realidades diferentes (escola militar, estadual e 

federal de ensino médio e técnico) em turnos e faixa etária diversas foi uma 

maratona. Ao ver os projetos da colega, pensei que era mais fácil criar um projeto 

novo desde o principio do que ajustar os três. No entanto olhando-os  com 

cuidado era evidente que cada projeto tinha um meio de intervenção do ensino 

da arte diferente, e que eles juntos formavam o que Ana Mae Barbosa (1998) 

chama de abordagem triangular, um contextualizava, um produzia e outro 

fruia/divulgava o teatro.  

Além do amadurecimento do conceito de Tecnoteatragem; a produção 

deste projeto acrescentou a ideia da pratica do hipertexto em lista virtual ou 

impressa para os estudantes com links em imagens, vídeos, e textos para a 

construção de pesquisa dirigida, estudo e contextualização em horário 

extraclasse, uma saída fundamental para a impossibilidade de encontros de 

estudos contraturno de uma clientela adulta que trabalha nos horários e dias que 

não estão na escola. Outra visão importante no uso da tecnologia é a fruição de 

uma produção teatral e de seu processo não ser restrito a comunidade escolar, 



 
 

 
1543 

no entanto ser divulgada na rede digital, transformando a possibilidade de um 

público presencial em uma multidão virtual. 

6.3 Projeto para Execução: EVENTOS CÊNICOS: pedagogias e tecnologias. 

Este último projeto foi realizado por conta própria, após a orientação 

do professor que ministrava a disciplina de incluir o orçamento e o cronograma 

neste. Fazer o orçamento foi importante para ter noção das despesas de custeio 

e de capital; refletir sobre o que realmente era fundamental para por o projeto 

em ação com todo o recurso necessário. Uma despesa que uma escola da rede 

pública não pode manter, mas que uma secretaria de educação ou cultura podem 

proporcionar. Portanto este último foi produzido de forma mais profissional e 

completa. 

 

7. Reflexões 

No ensino da arte facilmente se associa a tecnologia na educação às 

imagens, vídeos e sons, e mesmo aplicativos, na produção, fruição e 

contextualização das artes visuais e da música. Toda via, nas artes cênicas não se 

relaciona o seu fazer a uma tecnologia. Assim dentro desta perspectiva é 

necessário associar ambas a diferentes tipos de linguagens que pode facilmente 

dialogar e a diversas tecnologias que podem se completar no ensino do teatro.  

As primeiras discussões conceituais surgem no sentido de ambientar 

as novas tecnologias no nosso vocabulário, depois para comparar a produção 

teórica com a realidade da nossa sala de aula da rede pública maranhense, depois 

para percebermos que as regras gerais dos países desenvolvidos não são as 

regras específicas de um ensino de jovens e adultos. As experiencias dispostas 

percorrem os caminhos das artes visuais ao teatro com uso tecnológico em sua 

produção, fruição e avaliação. Tais experiencias juntamente com aquelas 

reflexões e a proposta do smartphone como aliado do ensino formam o corpo 

dos projetos feitos e refeitos um a partir do outro como proposta de atividade 

de mestrado para um projeto mais profissional que propões o teatro e a 

tecnologia no ensino de jovens e adultos. 
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O teatro na escola, amadurecido pelo projeto, auxiliado pelas 

tecnologias é uma proposta viável enquanto ensino e reflexão da nossa 

TECNOTEATRAGEM.  
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RESUMO: O desafio de educar está relacionado ao processo global das TIC´s, 

desenvolvendo contextos de interação contemporâneos que incentivem os discentes na 

concepção e estímulo de novas alternativas. Nesse sentido, a idealização e elaboração 

do blog Ler e Produzir: a história do saber, disponível em: 

https://lereproduzirahistoriadosaber.blogspot.com.br/, foi criado em 8 de março de 

2017, com o intuito de contribuir no diálogo entre docente e discente, como ferramenta 

de apoio à aula presencial, buscando apresentar a viabilidade de uso, na comunicação 

da disciplina Leitura e Produção Textual, ministrada por MARTINS¹, idealizadora do blog, 

e a monitora SOUSA² como co-idealizadora, no calendário acadêmico de 2017.1, no 

Curso de Letras, da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA. O objetivo é discutir 

algumas tendências digitais, do gênero blog em questão, como ferramenta no ato de 

discorrer sobre a escrita digital no que tange a mediação do ensino da disciplina. Para 

tanto, recorre-se aos estudos de Demo (2009), dentre tantos outros que caracterizam a 

linguagem das NTIC´s como construção de atividade integrante da dinâmica em sala de 

aula. Este trabalho expõe as condições de práticas digitais, como formas de interação no 

aprendizado de leitura na internet e nos desafios a serem instigados na produção textual. 

A metodologia utilizada foi enaltecida pelo próprio blog, por conteúdos de pesquisas 

bibliográficas, e o programa de ensino da disciplina Leitura e Produção Textual.  

Palavras-chave: Blog; Interação; Leitura e Produção Textual;TIC´s; Tendências digitais.  

 

RESUMEN: El desafío de educar está relacionado al proceso global de las Tic`s, 

desarrollando contextos de interacción contemporáneos que incentiven a los alumnos 

en la concepción y el estímulo de nuevas alternativas. Ese sentido, la idealización y 

elaboración del blog:Leer y Producir:lahistoriadelsaber, disponible en: 

 
278Professora Doutora em Linguística, do Departamento do Curso de Letras, da Universidade 

Estadual do Maranhão/UEMA.  
279 Graduanda do 8º período do Curso de Letras/Licenciatura em Língua Portuguesa e suas 

respectivas Literaturas, da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA.  
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https://lereproduzirahistoriadosaber.blogspot.com.br/, fuecreado el 8 de marzo de 2017, 

con el propósito de contribuir en el diálogo entre docente y el lector, como herramienta 

de apoyo a la clase presencial, buscando presentar la viabilidad de uso, en la 

comunicación de la disciplina Lectura y Producción textual, impartida por MARTINS¹, 

idealizadora del blog, y la monitora SOUSA² como co-idealizadora, en el calendario 

académico de 2017.1, en el Curso de Letras, de la Universidad Estatal de 

Maranhão/UEMA. El objetivo es discutir algunas tendencias digitales, del género blog en 

cuestión, como herramienta en el acto de discurrir sobre la escritura digital en lo que se 

refiere a la mediación de la enseñanza de la disciplina. Para ello, se recurre a los estudios 

del Demo (2009), entre muchos otros que caracterizan el lenguaje de las NTIC´s como 

construcción de actividad integrante de la dinámica en el aula.Este trabajo expone las 

condicionesde prácticas digitales, como formas de interacción en el aprendizaje de 

lectura en Internet  y en los desafíos a ser instigados en la producción textual. La 

metodología utilizada fue enaltecida por el propio blog, por contenidos de 

investigaciones bibliográficas, y del programa de enseñanza de la disciplina Lectura y 

Producción Textual. 

Palabras-clave: Blog; interacción; Lectura y Producción Textual; TIC´s; Tendencias digitales.  

 

INTRODUÇÃO 

As várias possibilidades de leitura utilizando as Tecnologias de Informação 

e Comunicação no cotidiano contribui para diferentes visões na construção de 

sistemas interativos, em queo objeto de estudo encontra-se numa área 

multidisciplinar. Nesse sentido, este artigo apresenta a idealização e elaboração 

do blog Ler e Produzir: a história do saber, disponível em: 

https://lereproduzirahistoriadosaber.blogspot.com.br/, criado em 8 de março de 

2017, com o intuito de contribuir no diálogo entre docente e discente, como 

ferramenta de apoio à aula presencial, viabilizando a comunicação da disciplina 

Leitura e Produção Textual. 

Esta pesquisa-ação280 foi realizada com discentes do 1º período do Curso 

de Letras – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas, da 

Universidade Estadual do Maranhão/UEMA, na cidade de São Luís/MA, de março 

a junho de 2017, e consolidou-se por proporcionar aos participantes o uso 

adequado da línguaportuguesa, o ensino-aprendizagem da disciplina em 

questão, e a verificação do desempenho do aluno de forma processual.Enfim, 

 
280Forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva empreendida pelos participantes 

de um grupo social de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas 

sociais e educacionais.(KEMMIS e MC TAGGART,1988, apud Elia e Sampaio, 2001, p.248). 

https://lereproduzirahistoriadosaber.blogspot.com.br/
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justificando a escolha do blog, promoveram-se aulas motivadoras, numambiente 

que colaborou para um aprendizado significativo, num momento em que, 

despertar aatenção do aluno é tão relevante quanto, de fato, ensiná-lo. 

A cultura blog notificada como questões introdutórias, se apresenta neste 

trabalho como o fenômeno Weblog281, que é considerado uma demonstração 

positiva na evolução da cultura na internet, por se tratar de uma ferramenta de 

publicação on-line,neste caso, o blog lereproduzir:a históriadosaber assume o 

papel de noticiar visões de pequenas coletividades, locais e especializadas sobre 

a temática em questão, na disciplina Leitura e Produção Textual.  Dentre os 

assuntos publicados, estãoas formas de linguagem, leitura, tipologias e gêneros 

textuais, produção de textos técnicos e científicos. Além de ser um espaço 

construtivo, representativode opiniões e identidades individuais, serviu 

estrategicamente às produções small media282. 

A metodologia aqui proposta apresenta caminhos para uma prática de 

leitura mais efetiva na disciplina de Leitura e Produção Textual, pois a leitura 

constitui, muitas vezes, uma problemática na área da linguagem, por ser um 

grande desafio fazer que essa atividade deixe de ocupar um lugar menor e passe 

a ser um hábito como conteúdo de ensino. Este trabalho estrutura-se, com a 

exposição de algumas reflexões teóricas sobre leitura e produção textual, na 

sequência, uma breve caracterização do gênero Bloge, por fim, um resgate e 

análise do desenvolvimento da pesquisa do blog lereproduzir:a históriadosaber 

junto aos discentes da referida IES.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As tecnologias digitais avançam compulsoriamente, considerando uma 

oportunidade inovadora para a educação hoje. Explorar novas oportunidades de 

aprendizagem, bem mais centradas na atividade dos alunos, mais flexíveis e 

motivadoras na forma de atuação capaz de sustentar processos de autoria e 

autonomia do indivíduo. Nesse contexto, cada época demanda certas 

 
281Serviço desenvolvido pelo norte-americano Evan Williams, proprietário da PyraLabs. Baseia-se 

num software chamado blogger, que permite transformar um site num diário digital, canal de 

expressão individual na Web, deixando de ser usado apenas como um diário, especializando-se 

nos mais diversos assuntos. O mesmo que blog. (https://www.origiweb.com.br/dicionario-de-

tecnologia/Weblog).  
282 É uma estrutura conceitual para entender e explicar a interação dinâmica entre pequenas 

mídias e grandes transformações (https://en.wikipedia.org/wiki/Small_media).  
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necessidades de comunicação, que alavancam no mercado educacional algumas 

habilidades do século XXI. As expectativas do aprendizado virtual proporcionam 

uma dinâmica social entre docente e discente, no que se refereà construção do 

conhecimento no cenário educacional.  

Demo (2009, p. 54) enfatiza que, “Com efeito, há 40 mil anos, os seres 

humanos viviam ainda em cavernas. Entrando em cena tecnologias cada vez mais 

sofisticadas e efetivas, impusemos ritmos acelerados de mudança à nossa volta, 

atingindo velocidade estonteante ultimamente”. Assim, a partir de uma dinâmica 

auto-afirmativa,impulsionada pelo processo de aprendizagem, de teor 

construtivo no ciclo de adoção das novas tecnologias,foi propostoa criação de 

um blogcomo ferramenta para complementar o aprender e apreender da 

disciplina, neste caso, Leitura e Produção Textual, no que diz respeito à relação 

professor-aluno, enunciador-enunciatário.Para que a proposta do blog se 

efetivasse, foi necessária a promoção da interação, entre os participantes (autoras 

do blog e alunos da disciplina), que teve como consequência um aprendizado 

dinâmico e produtivo. Nesse sentido, Demo (2009) esclarece:  
Os ambientes virtuais de aprendizagem parecem favorecer 

ostensivamente modos mais flexíveis de formação da mente, que 

apanham, entre outros horizontes, em particular em seu conceito de 

“zona de desenvolvimento proximal”: o desafio de o aluno ousar 

avançar com apoio do professor para encarar novas situações e 

problemas, construindo, assim, sua autonomia progressiva. (DEMO, 

2009, p. 56). 

 

Oblog, Ler e Produzir: a história do saber serviu de ferramenta para 

observar o ato de discorrer sobre a escrita digital, na qual odespertar da atenção 

dos alunos para a leitura, oralidade e escrita, partem de uma visão sócio-

interacionista.283Segundo Araújo (2007, p. 11), “a utilização da linguagem na rede 

mundial de computadores pelos estudantes e o que as instituições de 

ensino/aprendizagem devem fazer –, além de atual e relevante, levanta questões 

intrigantes para o modo tradicional de lidar com a língua [...]”. Dessa forma, a 

intencionalidade apresentada suscita reflexões e debates a cerca do ambiente de 

análise linguística encontrado no blog, por meio da informatização.  

 
283Teoria de aprendizagem cujo foco está na interação. Segundo esta teoria, a aprendizagem dá-

se em contextos históricos, sociais e culturais e a formação de conceitos científicos dá-se a partir 

de conceitos cotidianos. (ENCICLOPÉDIA TEMÁTICA, 2016).  
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Destas colocações, depreende-se que são múltiplos os modos de 

aprender, mesmo que seuse, nesta multiplicidade, o mesmo equipamento de 

aprendizagem nos ambientes virtuais, favorecendo ostensivamente modos mais 

flexíveis de formação da mente, que apanham entre outros horizontes, o desafio 

do aluno em ousar avançar, com apoio do professor, para encarar novas situações 

e problemas, construindo, assim, sua autonomia progressiva. 

 

Implicações da leitura e da escrita 

O uso do blog: Ler e produzir: a história do saber, uma ferramenta de apoio 

no trabalho com a disciplina de Leitura e Produção Textual é aqui estudado como 

uma forma de aderir a recursos educacionais, que além de interessar aos alunos, 

desenvolve suas capacidades de argumentação e leitura, promovendo uma 

interação necessária para que se proceda à comunicação, nos eixos de leitura, 

escrita e oralidade, colocando os alunos como autores do seu processo de 

conhecimento.Devido às tecnologias estarem presentes na sociedade, 

provocando mudanças, com amplas possibilidades no campo da educação,muito 

se escreve e se fala sobre leitura, porém no trabalho de Freire (1987),fundamenta-

sea busca da leitura libertária, na qual enfatiza que: 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade 

da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. 

A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica 

a percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 1987, p. 9). 

Uma vez acompanhando esse momento, degrande avanço tecnológico, 

com certeza Paulo Freire produziria reflexões a respeito da leitura mediada pela 

tecnologia da informação. O educador refletiria não de maneira homogêneae 

totalizante, mas sim percebendo o potencial heurístico e também fragilidades da 

leitura no suporte digital.Sendo assim, através do hipertexto284 pode-se construir 

um percurso de leitura tal que propicie um universo de novos processos 

cognitivos relacionados discursivamente com a leitura construída. A opção de ler 

um pouco, de ler tudo, de copiar e colar, ou seja, a relação com o texto no suporte 

digital traz imbricadas novas maneiras de ler.  

 
284Forma de apresentação de informações escritas, organizada, na qual algum elemento: (palavra, 

expressão ou imagem) é destacado é acionado, provocando a exibição de tal maneira que o leitor 

tem liberdade de escolher vários caminhos, a partir de sequências associativas possíveis entre 

blocos vinculados por remissões, sem estar preso a um encadeamento linear único. 

(ENCICLOPÉDIA TEMÁTICA, 2016).  
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De acordo com Soares (2002), é possível estabelecer uma dicotomia entre 

o ler/escrever no suporte papel e no suporte digital, de maneira explícita: 

O texto no papel é escrito e lido linearmente, sequencialmente – da 

esquerda para a direta, de cima para baixo, uma página após outra; o 

texto na tela – o hipertexto – é escrito e é lido de forma multilinear, 

multi-sequencial, acionando-se links sem que haja uma ordem 

preferida. A dimensão do texto no papel é materialmente definida: 

identifica-se seu começo e seu fim, (...) o hipertexto, ao contrário, tem a 

dimensão que o leitor lhe der (SOARES, 2002, p. 150).  

Os processos cognitivos de leitura são alterados a partir dos espaços de 

leituras e mudanças, tanto no que se refere à rapidez, armazenamento de 

informações, como na linearidade do ato de ler. Ressalta-se, aqui, a maneira como 

o gêneroblog, pode possibilitar novas maneiras de ler. O texto impresso traz 

imbuído um condicionamento de leitura linear de início, meio e fim, enquanto 

que o hipertexto subverte a ordem fazendo do leitor o construtor de sua leitura. 

Considerando-se assim, nos estudos linguísticos, relevantes implicações 

discursivas nas práticas de leitura hipertextual, pois novas motivações sociais 

propiciam o surgimento de novos gêneros discursivos em ambiente digital como, 

por exemplo: chats, e-mail, weblog, site, etc.  

Por fim, se configura uma nova relação com a leitura, com a escrita, com o 

pensar, em suma, com o saber. Tais implicações vão para além de simples 

assimilação da tecnologia digital, pode ser evidenciadano surgimento de um 

discurso eletrônico. Tanto na questão cognitiva quanto discursiva, Oliveira (2003) 

esboçaas novas tecnologias na cultura escolar, inserindoadequadamente o que 

deve ser estudada: 
Discute-se o potencial renovador das novas tecnologias e o caráter 

conservador da cultura da escola. Aponta-se a necessidade da 

organização escolar assumir uma postura de organização social 

aprendente e reflexiva sobre seus próprios caminhos e os princípios da 

gestão democrática como condição de mudanças substantivas rumo à 

construção de uma escola crítica, criativa e cidadã, fazendo diferença 

individualmente na comunidade onde se insere. (OLIVEIRA, 2003, p. 33-

34). 

Nos relatosde Oliveira (2003), percebe-se uma visão empírica que pode 

serdesenvolvida em etapas de mobilização para o conhecimento e aprendizagem, 

focando no interesse do aluno em aprender. Além da construção do 

conhecimento do discente, é possívelque haja oconfronto direto com o objeto, 

neste caso, o – blog ler e produzir: a história do saber –de forma a apreendê-
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lo em suas relaçõesinternas e externas, permitindo que o aluno 

estabeleçarelações de causa e efeito, compreendendo os conteúdos da referida 

disciplina.  

É importante frisar que, quanto maisabrangentes essas relações,melhor o 

discente as compreenderá, o professorprovoca umestímulono interesse,levando 

o aluno a fazer por si mesmo oscaminhos que o conduzem à reflexão 

dosfenômenos cibernéticos. Tendo em vista o desestímulo dos alunos por leitura 

e produção de textos, bem como a limitação de senso crítico em algumas 

situações de aprendizagem, surge o interesse por esse estudo, haja vista a 

familiaridade que os jovens e adolescentes têm com as diversas mídias e 

tecnologias que os cercam.  

 

Conhecer o Gênero Blog  

O desenvolvimento das tecnologias e sua inserção no âmbito acadêmico 

são uma realidade e necessidade iminentes que devem ser observadas pelos 

educadores comprometidos com a efetiva aprendizagem dos alunos. A mídia, de 

uma forma geral, vem desempenhando um papel fundamental no universo das 

informações que nos rodeiam e, tal universo não está desvinculado da 

universidade. O papel do professordeve ser o de formar não apenas profissionais 

com conhecimentos em matérias específicas e, sim, seres humanos, seguros, 

aptos para pesquisar, questionar, em suma, para o exercício pleno da cidadania. 

As práticas de leitura na utilização do blog em sala de aula contribuem no 

desenvolvimento de sujeitos leitores, e nas interações possíveis nesse universo 

de leitura digital, de maneira que os gêneros emergentes em contextos digitais 

possibilitem a expansão nas aulas de leitura com grande potencial dialógico. Com 

o surgimento do blogem agosto de 1999, criado pelo norte-americano Evan 

Williams, sendo um diário aberto, no qual o blogueiro, deixa registrado em forma 

de diário, o cotidiano, atualmente, alguns blogs já estão sendo utilizados para 

anotações diversas como: poema, crítica literária, linguagem, letras de música, 

exposição de ideias, opiniões políticas, enfim tudo que é dialógico no ambiente 

virtual.  
Os blogs têm uma história própria, uma função específica e uma 

estrutura como gênero, embora variados nas peças textuais que 

albergam. Hoje são praticados em grande escala e estão fadados a se 

tornarem cada vez mais populares pelo enorme apelo pessoal. O termo 

blog surgiu de duas palavras web (rede de computadores) e log (uma 

espécie de diário de bordo dos navegadores que anotavam as posições 
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do dia) daí a expressão weblog que se popularizou na abreviação blog. 

(MARCUSHI & XAVIER, 2010, p. 71-72).  

Além da modalidade escrita, esse gênero constitui-se a partir de várias 

semioses285 que completam seu potencial discursivo: imagens, sons, etc. Essa 

reunião de signos torna seu aspecto visual bastante interessante para o leitor. 

Com relação ao aspecto estrutural é bem simples, as últimas postagens aparecem 

no topo, as antigas no final da página, e sempre há o acompanhamento da data 

e do horário da postagem.  

Ao ser um gênero requisitado pelo público adolescente, nós,as criadoras 

do blog mobilizamosos discentes/calouros, saídos recentemente do ensino 

médio, e adentrando-se ao mundo universitário para o aprendizado da disciplina 

de terceiro grau, utilizando-nos dessa NTIC286.O gênero blog surge a partir de 

necessidades discursivas, que tratamos sobre a linguagem, leitura e produção 

textuais referentes à disciplina. Assim, o blog é um recurso útil eque moderniza a 

educação. Nesse sentido, Caiado (2007) afirma: 
Na Era da Informática, no ciberespaço, os adolescentes internautas 

possuem blogs para virtual e coletivamente registrar o que os sufoca e 

exibir suas formas de ver o mundo. Falam do desconhecido, do 

cotidiano, de lembranças familiares, de suas leituras e hábitos, dos 

sonhos pessoais e profissionais, de política, da escola, das aulas, dos 

professores, de religiosidade, de inquietações com o futuro, da 

sexualidade e dos amores, revelando mecanismos ocultos de escolhas, 

gestos, sensibilidades (CAIADO, 2007, p.36). 

 

A escrita do blog é justificada pela reação resposta-ativa do interlocutor. 

Nós como idealizadoras do blog ler e produzir: a história do 

saberbuscamosconstruir uma imagem para os interlocutores, os 

discentes/calouros, utilizando um jogo dialógico da língua materna, escrita e oral, 

fazendo o levantamento dessa dicotomia. A representação do blog como 

ferramenta para construçãodo conhecimento e aprendizagemcolaborativa é um 

dos motivos pelo qual foi decidido o seu uso, dado pelo ângulo de 

funcionalidade, diferenciando-se de todas as outras formas de relacionamento 

 
285Processo capaz de produzir e gerar signos, partindo da premissa de que há uma relação 

recíproca entre significado e significante. (https://www.dicio.com.br/semiose/).  
286Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), com métodos para comunicação, 

surgidas no contexto da Revolução 

Informacional.(pt.wikipedia.org/wiki/Novas_tecnologias_de_informação_e_comunicação).  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_da_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_da_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novas_tecnologias_de_informação_e_comunicação).
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novas_tecnologias_de_informação_e_comunicação).
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virtual (e-mail,chat, etc.), justamente pela dinamicidade e interação possibilitadas 

pela facilidade de acesso e deatualização.  

 

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

Durante o percurso de realização do blog, buscou-se desenvolver uma 

pesquisa participativa e teórica, na qualse fezuma intervenção em sala de aula, o 

projeto-blog – Ler e produzir: a história do saber, apresentado e desenvolvido 

no 1º período do Curso de Letras – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas 

respectivas Literaturas, da Universidade Estadual do Maranhão, no período de 

março a julho de 2017, em São Luís/Maranhão. Para realização da proposta, 

trabalhou-se em parceria com a disciplina Leitura e Produção Textual. 

Inicialmente, a professora Ana Maria, apresentou à turmao projeto que se 

realizou, abordando os objetivos a serem seguidos. 

A nossa justificativa foi propiciar práticas de leituras significativas aos 

discentes a partir desse suporte digital, elencaram-se incentivos às leituras 

contextualizadas, percebendo o uso do gênero blog, que serviu de estímulo aos 

estudantescomo diário de leitura. Na sequência, foi aplicado um instrumento de 

pesquisa inicial (localização do blog na internet); a seguir foram montadas as 

equipes de trabalho com a seguinte classificação: grupo de discussão, grupo de 

postagem, grupo de comentários. Todos estariam envolvidos com tarefas 

específicas, a de expor sua opinião sobre os textos. 

Após o momento de explicar, organizar, motivar, chegou o momento de 

iniciar as leituras e produzir. Foram selecionados vários textos para a discussão, 

um a cada semana para que houvesse tempo hábil para postagem no blog e 

posteriores comentários.Em toda essa caminhada desde a intenção do projeto, 

sua execução e posterior avaliação junto à turma, foram possíveis algumas 

inferências relevantes para análises, tais percepções foram proporcionadas, 

primeiramente, pela avaliação feita pelo grupo, a impressão dos alunos enquanto 

agentes ativos na pesquisa, o olhar da professora-pesquisadora sobre os 

resultados e os registros de leituras no próprio blog. 

A metodologia adotada tem um referencial bibliográfico com vistas em 

atitudes iniciais que permitiram vislumbrar novos paradigmas na universidade, 

visando a alcançar resultados positivos na construção do conhecimento por parte 

dos discentes e na inserção de práticas inovadoras que venham possibilitar um 

novo significado ao ato de educar.  
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ANÁLISE E DISCUSSÕES 

Através do estudo realizado detectou-se que os alunos ficaram satisfeitos 

com a proposta, aproveitando a interação e sendo favoráveis para o 

desenvolvimento da escrita e consequentemente da visão positiva sobre a 

disciplina em estudo,de forma interdisciplinar ao interesse de cada aluno.Nesse 

novo espaço de interação, colaboração e aprendizado proporcionado pelos 

recursos disponibilizados das TIC´s na educação, o blog destaca-se como 

ferramenta que propicia um aprendizado autônomo, independente e 

colaborativo. Assim, vejamos como funcionou o blog nos meses de aplicação do 

projeto, que foram de março a junho de 2017. 

 

Março/2017 

Durante o mês de março, foram postados três textos no blog e discutidos 

em sala de aula, obtendo-se 120 comentários nesse mês. Partindo dessas 

estatísticas/dados comprovados, seguiu-se com a análise mensal desse corpus 

no projeto de interatividade com os discentes e as temáticas escolhidas:  

1–Objetivos do ensino de língua materna e Concepções da linguagem 

(TRAVAGLIA, 2002, p. 17-23). Publicado em: 8/03/2017; 

2 –A quem cabe ensinar leitura e a escrita? (AZEREDO, 2007, p. 30-41). 

Publicado em: 8/03/2017; 

3 –Oralidade e letramento (MARCUSCHI, 2007, p. 15-43). Publicado em: 

31/03/2017. 

Figura 1: Comentáriosrealizados em março de 2017 

 
 

 

 

A experiência enriquecedora dos usuários fortaleceu uma maior 

participação nas atividades grupais, uma vez queaumentam o interesse e a 

motivação dos estudantes, com a facilidade em elaborar e publicar as próprias 
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opiniões, mediante os arquivos de texto. Observemos na sequência, um dos 

comentários:  

Gabriela Lages, em 18 de março de 2017 às 10h38min.  
Este é um excelente texto, trata de questões atemporais, tais como a importância do ensino da 

língua materna aos seus falantes, além das diferentes concepções de linguagem. Foi abordada a 

questão de que a língua deve trazer liberdade aos seus falantes, para que estes possam utilizá-la 

nas mais diversas situações de comunicação. (LER e PRODUZIR: A história do saber). 

Percebemos na publicação dos discentes, a mesma finalidade, mas, com 

perspectivas diversificadas, possibilitando-nos ampliar as publicações no blog, 

para encontrar uma gama considerável de novos conhecimentos. Com a proposta 

de “linguagem, leitura, tipologia e gêneros textuais, na produção de textos 

técnicos e científicos”, da ementa na disciplina, apresentada ao primeiro período 

do Curso de Letras, procurou-se objetivar o conhecimento do discente, quese 

adentra na universidade, numa perspectiva de interação e aprendizado.  

Para tanto,sempre tínhamos o cuidado de estar relembrando a questão 

das postagens, pois como a turma tinha outras disciplinas além de Leitura e 

Produção Textual, o cuidado de manter o blog em ativa sempre foi uma questão 

pertinente às tarefas da professora e da monitora, neste caso, a autora e a co-

autora deste trabalho. 

 

Abril/2017 

Com relação ao mês de abril, obtivemos 33 comentários no blog, 

trabalhou-se um único texto neste mês, pois tínhamos atividades paralelas da 

disciplina com a carga horária a ser cumprida.O desenvolvimento e melhoria das 

competências digitais, através da busca, análise e publicação, possibilitaramum 

estímulona reflexão sobre as práticaseducativas e o uso dos recursos 

tecnológicos. O texto trabalhado foi: 

1 –Ensino do léxico: seleção e adequação ao contexto (PAULOUKONIS, 2007, 

p. 103-128). Publicado em: 28/04/2017.  

Figura 2: Comentários realizados em abril de 2017 

 
Letícia Rodrigues, em30 de abril de 2017 às 14h51min. 
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[...] aborda várias situações em que deve haver uma seleção e adequação dos vocábulos em 

determinados contextos, e que a escolha correta e adequada é importante para a união das ideias, 

e a produção de um bom texto. Pauliukonis subdivide e explica cada adequação, [...] São essas e 

outras adequações abordadas pela autora que ressalta a relevância da adaptação e separação do 

léxico. (LER e PRODUZIR: A história do saber, 2017). 

 

Observou-se que, a falta de tempo dos discentes interferiu um pouco na 

produção do mês de abril, pois entre as atividades acadêmicas e a publicação 

sugestiva do texto ter sido tardia, propiciaram esse desfecho que, no mês 

seguinte foi sanado com outras leituras tão sugestivas quanto a de Paulinkonis 

(2007).  

 

Maio/2017 

Referente ao mês de maio, fez-seum balanço parcial do encaminhamento 

das produções digitais, em quepôde-se atestar que o uso do blog forneceu um 

leque de possibilidades, tanto ao discente quanto ao docente.Tais possibilidades 

são exaltadas no enriquecimentodas discussões em sala de aula, além do 

despertar de interesse dos discentes para a com o blog, e na união dos 

componentes da sala. Assim, três textos foram contemplados com 87 

comentários publicados pelos discentes. Vejamos os referidos textos: 

1 –Leitura, sistemas de conhecimentos e processamento textual. (KOCH & 

ELIAS, 2007, p. 39-57). Publicado em 20/05/2017; 

2 –Noções preliminares sobre texto e suas propriedades. (ANTUNES, 2010, 

p. 29-44) Publicado em: 26/05/2017; 

3 –Coesão e coerência textual da teoria à prática. (CORRÊA & CUNHA, 

2007, p. 144-160). Publicado em: 26/05/2017. 

Figura 3: Comentários realizados em maio de 2017 

 
 

Marcus Oween, em 29 de maio de 2017 às 17h15min. 
Ao decorrer dos estudos são estabelecidos alguns gêneros para a prática da escrita e leitura dos 

textos e produção de textos orais e escritos. A autora afirma que para haver uma boa formação 
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textual é necessário existir um equilíbrio entre a apresentação de uma formação nova e repetição, 

ou representação, de informações fornecidas pelo próprio texto. [...] Cada uma representa um 

processo de interpretação do texto. (LER e PRODUZIR: A história do saber, 2017). 

 

Mesmo utilizando três textos, observou-se no mês de maio em 

comparação com o mês de abril, uma evolução significativa para a compreensão 

da proposta do projeto por parte dos discentes. É importante ressaltar que, 

embora estivéssemos na metade do semestre acadêmico, entendemos que o 

blog já se mostrara relevante aos estudos da linguagem, pois possibilita aos 

alunos aplicar na prática o ensino/aprendizagem das tendências digitais, no 

conhecimento da disciplina de Leitura e Produção Textual, como novos modos 

de aprender.  

 

Junho/2017 

Para findar o nosso projeto, e é claro o semestre acadêmico, relatarmos o 

ocorrido no mês de junho de 2017, proporcionando uma análise das 

competências e habilidades dos alunos do 1º período do Curso de Letras. Dessa 

maneira, a competência e a habilidade puderam mobilizar o discente a colocar 

em prática conhecimentos armazenados e/ou adquiridos diante de algumas 

instâncias da vida, pois estão intrinsecamente relacionadas. Vejamos os dados do 

texto estudado:  

1 – Princípios trabalhos acadêmico-científicos. (BRAASILEIRO, 2013, p. 69-113; 

138-167). Publicado em: 8/06/2017. 

Figura 4: Comentários realizados em junho de 2017 

 
 

 

Luana kerly, em 20 de junho de 2017 as 15h32min. 
[...] a autora fala dos diversos tipos de trabalhos acadêmico-científicos, assim como a sua 

respectiva finalidade e todos os passos para sua construção. logo, a autora enfoca bastante a 

questão das regras de cada tipo de trabalho, para que assim, a pessoa que for desenvolver o 

trabalho possa fazer da melhor maneira. Um detalhe retratado no texto e que é de suma 
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importância, é que nem todos os trabalhos são normatizados pela ABNT, [...]. Esses são os 

principais pontos que a autora trata todas as regras e detalhes para a boa confecção do trabalho 

acadêmico, seja ele qual for.(LER e PRODUZIR: A história do saber, 2017). 

 

A prática constante na produção digital foi percebida neste último mês de 

aplicação do projeto, em quese partiu de premissas, que buscaram aventar as 

possibilidades no trabalho com oblog em sala de aula, oferecendo situações de 

aprendizagem. Nesse sentido, percebeu-se uma maior empolgação dos alunos, 

principalmente com o nosso acompanhamento (criadoras e organizadoras do 

blog). 

 

RESULTADOS 

De acordo com os comentários publicados no blog, consideramos quea 

maioria dos discentes aprovou o usodesse recurso digital como ferramenta 

deapoio à aula presencial, e portanto os objetivos relacionados à aprendizagem 

foram significantes. Assim, os resultados apresentados, demonstraram 

que,quando se estabelece um paralelo entre o nível deconhecimento prévio da 

ferramenta tecnológica e da aceitação como apoio àaula, o contato com essa 

ferramenta traz uma percepção de utilidade que é observada na interpretação 

dos textos. No total, obtivemos 268 comentários em todo o blogLer e Produzir: 

a história do saber, durante o período de quatro meses, que corresponderam ao 

semestre acadêmico de 2017.1 no Curso de Letras, da Universidade Estadual do 

Maranhão. 

Esteresultado vem ao encontro do propósito definido naformulação da 

pesquisa que também trata de identificarse os resultados tenderiam a ser 

positivos para o uso doblog na educação superior.  Os dados obtidos 

demonstram a predominância dos alunos de graduação, quanto ao uso prévio da 

ferramenta, conforme explanado. Assim, a aplicação do projeto foi satisfatória, 

uma vez que despertou nos alunos o interesse para o estudo da disciplina de 

forma eficaz, bem como suscitou o interesse para a utilização do gênero 

blogcomo recurso didático, demonstrando que a internet pode ser uma forte 

aliada no processo de ensino/aprendizagem, tendo em vista que para muitos, era 

apenas fonte de entretenimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além de priorizar o estudo teórico, este trabalho propôs-se a, 

efetivamente, demonstrar a ferramenta tecnológica blog, em especial o blog:Ler 
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e Produzir: a história do saber,para validá-lo comoferramenta de apoio à aula 

presencial, propósitos estes consideradosconcretizados, confirmados pelos 

resultados apresentados neste trabalhocom os discentes e pelo interesse na 

proposta da professora Drª Ana Maria Sá Martins, em incentivar-me a produzir 

este trabalho. Cabe salientar que foi comprovado que o blog facilitou a interação 

necessária para construção do conhecimento,por mediar às relações entre 

discente e docente.  

Portanto, tais fatores ficaram evidenciados no uso do blog,aqui 

apresentado, demonstrados pela qualidade das discussões em sala e 

profundidade dos trabalhos produzidos,conforme relatos da professora. 

Verificou-se também, que os gêneros digitais estão intrinsecamente relacionados 

a qualquer atividade humana, pois assim como a língua muda, evolui e se 

transformam, os gêneros digitaisvão ao mesmo sentido, entendendo que não há 

comunicação que não perpasse por gêneros escritos, orais e digitais. Reitera-se 

que, a receptividade do universopesquisado, validou a utilização do blog como 

ferramenta de apoio à aulapresencial.  
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Resumo: O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) é amplamente 

recomendado pelas orientações – antigas e novas – para a Educação Básica, pelas 

diretrizes que normatizam os cursos de formação de professores e por diversos autores. 

Porém, o que se vê na prática, ainda está distante de um nível ideal. Ainda é difícil 

enxergar a sala de aula como parte integrada ao mundo atualmente dominado pelos 

recursos eletrônicos. A produção de vídeos com conteúdo matemático, pode ser vista 

como uma vertente dentro das TIC. O presente trabalho buscou nos cursos de formação 

de professores de Matemática de instituições públicas cearenses, identificar como as TIC 

e, em especial a produção de vídeos de conteúdo matemático, estão inseridas no 

currículo. Através de leitura dos Projetos Político Pedagógico de cada um dos 13 cursos 

identificados, vê-se que ainda há muito que se avançar neste sentido e que levará tempo 

até que a produção de vídeos entre na pauta de formação de professores de matemática 

do Ceará. 

Palavras-chave: Currículo; Formação de Professores; Matemática; PPP; TIC. 

 

Abstract: The use of Information and Communication Technologies (ICT) is widely 

recommended by the guidelines - old and new - for Basic Education, guidelines that 

regulate teacher training courses and by various authors. But what you see in practice is 
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still far from ideal. It is still difficult to see the classroom as integrated into the world 

currently dominated by electronic resources. The production of videos with mathematical 

content can be seen as a part of ICT. The present work sought in the undergraduate 

teacher training course of mathematics of public institutions of Ceará, to identify how 

ICT, and especially the production of videos of mathematical content, is inserted in the 

curriculum. Through reading the Political Pedagogical Projects of each of the 13 courses 

identified, we see that there is still a long way to go in this direction and it will take time 

until the production of videos enters the agenda of training teachers of mathematics in 

Ceará. 

Keywords: Curriculum; ICT; Mathmatics; PPP; Teacher training. 

Introdução: 

Os vídeos com conteúdos matemáticos vêm se tornando cada vez mais 

populares devido à facilidade de acesso a tais mídias com fins didáticos. A sua 

importância também é considerável para quem o produz, em especial, 

professores em formação, pois além de possibilitar o desenvolvimento de 

capacidades que só seriam possíveis adquirir ao ministrar aulas presenciais, a 

produção de vídeos permite ao estudante de licenciatura o domínio de técnicas 

e linguagens próprias deste recurso, além de poder ser usado como ferramenta 

de autoavaliação. 

Tal massificação se deve ao maior acesso à smartphones, à melhoria nos 

serviços de internet, e ao desenvolvimento de softwares – aplicativos – para 

edição de vídeos que podem ser usados no próprio aparelho. No entanto, não 

basta pressionar o rec290 e começar a gravar; é necessário que o produtor dedique 

tempo para pesquisa e planejamento, assim como o faria caso fosse uma aula 

convencional, porém, outros cuidados, procedimentos, técnicas e métodos são 

necessários, uma vez que a linguagem do vídeo não é a mesma da sala de aula. 

E se a intenção é disponibilizar o material em repositórios de vídeo na internet, 

então mais pontos precisam ser levados em conta para que se atinja público 

pretendido e, obviamente, seja possível ocorrer aprendizado. 

Para que isto seja desenvolvido de forma satisfatória, é de suma 

importância que o professor tenha, inicialmente, uma preparação para o uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), pois estas permitirão o 

desenvolvimento das estratégias necessárias ao objetivo em meta. No entanto, 

conforme Moran, Masseto e Behrens (2008, p. 103) “[...] a inovação não está 

restrita ao uso da tecnologia, mas também à maneira como o professor vai se 

 
290 Abreviação de recording, que em inglês significa gravando. 
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apropriar desses recursos para criar projetos metodológicos que superem a 

reprodução do conhecimento e levem a produção do conhecimento”. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)  
[…] Recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadora, 

computadores e outros materiais têm um papel importante no processo 

de ensino aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a 

situações que levem ao exercício da análise e da reflexão, em última 

instância, a base da atividade matemática. (BRASIL, 1997, p. 10)  

 

Isto reforça que o uso de tecnologias no ensino deve ser mediado de 

forma apropriada, caso contrário não surtirá benefícios. 

O emprego de recursos tecnológicos está presente entre as 8 

competências específicas na área mencionada na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), a qual recomenda utilizar processos e ferramentas 

matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver 

problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando 

estratégias e resultados (BRASIL, 2017, p. 265). 

Os jovens que hoje ingressam nos cursos de licenciatura apresentam 

domínio cada vez maior no uso de TIC. Segundo Zamperetti (2017), esses saberes 

e experiências acumuladas antes mesmo do ingresso na universidade, já têm 

influência na formação do docente. Porém, a formação inicial é a primeira fase de 

um longo processo de formação profissional. Assim, não basta que o mundo fora 

do curso dê conta da formação com/para as TIC; é preciso que a licenciatura 

também participe deste processo. 

A inclusão do vídeo como ferramenta pedagógica de Matemática é 

defendida por Ferrés (1996), Kenski (2013), Moran (2008), Borba (2015) dentre 

muitos outros, de modo a explorar a sua utilização em sala de aula para o 

desenvolvimento do professor enquanto mediador de conhecimentos e dos 

alunos, para que desenvolvam seu aprendizado, senso crítico e outras habilidades 

com o auxílio dos docentes. Assim, a produção de vídeos aparece como uma 

vertente dentro do campo das TIC a ser explorada pelo professor em sala de aula. 

 No Brasil, algumas iniciativas têm sido implementadas no sentido de 

incentivar a produção vídeos, como o Festival de Vídeos Digitais e Educação 

Matemática da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus Rio Claro (SP), 

que em 2019 vai para a sua terceira edição e têm conseguido atrair a participação 

de diversos estudantes e professores de nível fundamental, médio e superior na 

produção de vídeos digitais com conteúdo matemático. Tem-se também o 
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Congresso Brasileiro de Produção de Vídeo Estudantil promovido pela 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), o qual se encontra em sua quarta edição 

em 2019 e tem por objetivo a promoção de pesquisas e produções de vídeos 

estudantis de todas as áreas em instituições de ensino da Educação Básica. Além 

de eventos, existem projetos em universidades que prezam pelo desenvolvimento 

destes materiais, como, por exemplo, o Matemática Multimídia produzido pela 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que além de vídeos, desenvolve 

recursos educacionais em mídias digitais desde 2007. 

 Para que a produção de vídeos entre definitivamente para o elenco de 

recursos do professor, além de uma ampla exploração dos equipamentos 

eletrônicos, é preciso que os docentes tenham posse de conhecimentos técnicos 

e pedagógicos sobre esse tipo de TIC. Este saber poderia ser construído desde a 

sua formação inicial, nos cursos de licenciatura, com ênfase na produção de 

vídeos didáticos. 

 No intuito de verificar o cenário atual das licenciaturas regulares e 

presenciais em Matemática de instituições públicas do Ceará, realizou-se uma 

pesquisa baseada nos Projetos Político Pedagógicos destes cursos para identificar 

se/como as TIC, em especial a produção de vídeos, estão presentes como 

conteúdo curricular. 

 

Levantamento dos cursos e respectivos PPP 

Inicialmente, foi feito um levantamento dos cursos de licenciatura em 

Matemática ofertados por instituições públicas, no modelo presencial e regular, 

atualmente vigentes no estado do Ceará. Identificou-se 13 cursos nas seguintes 

instituições/campi: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IFCE) campus Canindé, IFCE campus Caucaia, IFCE campus Crateús, IFCE campus 

Fortaleza, IFCE campus Juazeiro do Norte, Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

campus Fortaleza, UECE campus Limoeiro do Norte, UECE campus Quixadá, UECE 

campus Iguatu, Universidade Federal do Ceará (UFC) campus Fortaleza, 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 

campus Redenção, Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), campus Sobral, 

Universidade Regional do Cariri (URCA), campus Campos Sales e campus Juazeiro 

do Norte. 

 O próximo passo foi tentar o acesso ao texto do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) de cada curso. Primeiro, buscou-se tal documento nos sites das 

instituições, obtendo-se êxito em apenas 5 (cinco) casos, a saber, as licenciaturas 



 
 

 
1566 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE. Alguns 

cursos disponibilizam apenas a matriz curricular, como foram os casos das 

licenciaturas da Universidade Regional do Cariri - URCA. Para os demais cursos, 

buscou-se contato via e-mail e/ou telefone com professores dos respectivos 

colegiados. Assim, conseguiu-se acesso a todos os demais PPP. 

 De posse dos documentos, buscou-se na matriz curricular de cada curso 

identificar inicialmente pelo nome, depois pela ementa e conteúdo programático 

da disciplina, os conteúdos curriculares nos quais são exploradas TIC, 

especialmente a produção de vídeos. Estas informações estão organizadas no 

quadro a seguir: 
 

Quadro 01 – Cursos de licenciatura em Matemática (por instituição) e disciplinas 

que abordam TIC e/ou produção de vídeos. 

Instituição Disciplina 

IFCE, Campus Canindé, 2018 - Nenhuma. 

IFCE, Campus Caucaia, 2018 - Informática Aplicada ao Ensino 

IFCE, Campus Crateús, 2012 - Metodologia para o Ensino de 

Matemática 

IFCE, Campus Fortaleza, 2012 - Informática aplicada ao Ensino de 

Matemática 

IFCE, Campus Juazeiro do Norte, 2014 - Informática aplicada ao ensino de 

Matemática 

- Laboratório de Matemática 

UECE, Campus Limoeiro do Norte, 2006 - Laboratório do Uso de Novas 

Tecnologias 

- Matemática e as Novas Tecnologias 

UECE, Campus Quixadá, 2015 - Nenhuma. 

UECE, Campus Iguatu, 2012 - Introdução à Ciência da 

Computação  

- Laboratório do Uso de Novas 

Tecnologias 

- Matemática e as Novas Tecnologias 

UFC, Campus Fortaleza, 2005 - Nenhuma. 

UNILAB, Campus Redenção, 2018 - Práticas Educativas III 
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- Softwares Matemáticos (Eletiva) 

UVA, Campus Sobral, 2017 - Matemática Básica II - 

Trigonometria 

- Tecnologias Digitais no Ensino de 

Matemática 

- Produção de Vídeos Didáticos em 

Matemática (Eletiva) 

URCA, campi Campus Sales e Juazeiro do 

Norte, 2008 

- Introdução à Ciência dos 

Computadores291 

- Métodos Computacionais de 

Otimização (optativa) 

- Programação Não-Linear (optativa) 

Fonte: Autores deste trabalho. 

 

 

As disciplinas que não têm explicitamente no nome, algo que indique 

abordagem às/com TIC, como por exemplo Práticas Educativas III na licenciatura 

em Matemática da UNILAB, apresentam na sua ementa e conteúdo programático, 

tópicos tais como, “aplicação de informática voltada ao ensino de Matemática”, 

“Noções de programação”, “Estudo de novas tecnologias”, “Tecnologias da 

Informação” e “Produção de Vídeos Didáticos com aplicações da Trigonometria”. 

 

Análise das Matrizes Curriculares  

 

A análise das matrizes curriculares mostrou que nem todas as licenciaturas 

têm previstas em seu PPP disciplinas para tratarem de TIC. Menos ainda, para a 

produção de vídeos, sendo este descrito em apenas um curso dentre os 

pesquisados.  

Dos que preveem o uso de TIC na formação do professor, pôde-se 

observar uma predominância na exploração e manipulação de softwares 

matemáticos. É possível identificar o Mathematica, Logo, Cabri-Géomètre, 

Cinderella, Régua e Compasso, GraphMat, Matlab, Matrix, Matgraph2, Abacus, 

Derive, Poly Pro, The Geometers Sketchpad, Equations, Probability, Limits, 

Complex Numbers, Vectors.  Ao mesmo tempo, disciplinas tão importantes, que 

 
291 No caso da URCA, não houve acesso à ementa, mas apenas à matriz curricular. 



 
 

 
1568 

historicamente causam represamento nos cursos mas, com amplas possibilidades 

no uso de TIC – como cálculo, geometrias, álgebra, análise combinatória e 

probabilidade, estatística – não estão, pelo menos oficialmente, estruturadas de 

modo a explorar o potencial das TIC. Se esse suporte acontece, então se deve à 

iniciativa pessoal do professor que leciona tais disciplinas, e não como política do 

curso. 

 Em relação especificamente à produção de vídeos, fica evidente que a 

grande maioria dos cursos ainda não está considerando as possibilidades para o 

uso desta ferramenta. Pelo menos não de maneira curricular. Fora encontrado 

envolvimento com a temática apenas no curso de licenciatura em Matemática da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), no formato de disciplinas, sendo 

uma obrigatória que explora a produção de vídeos didáticos com aplicações da 

trigonometria, intitulada Matemática Básica II, e uma eletiva que abrange desde 

o reconhecimento de material de gravação a sua postagem, nomeada Produção 

de Vídeos Didáticos em Matemática. Novamente, se este uso acontece dentro de 

disciplinas do curso, ainda não se trata, no geral, de uma política dos cursos. 

 É importante frisar que alguns dos cursos pesquisados estão passando por 

reformulações em seus projetos pedagógicos, o que pode, talvez, melhorar esse 

panorama no futuro, especialmente no uso das TIC, uma vez que o próprio 

Conselho Nacional de Educação (CNE) na resolução nº 2 de 1 de julho de 2015, 

quando das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível 

superior, prevê que quando no exercício da docência,  
a ação do profissional do magistério da educação básica é permeada 

por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas por meio de sólida 

formação, envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e 

metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações, 

contribuindo para ampliar a visão e a atuação desse profissional. 

(BRASIL, 2015, p. 3) 

 

E mais a frente, quando orienta que o egresso deve ter competência das 

TIC para aprimoramento da parte pedagógica e ampliação da formação cultural 

e capacidade de desenvolvimento e avaliação de projetos, incluindo o uso de 

tecnologias educacionais, estando apto a relacionar a linguagem dos meios de 

comunicação à educação, demonstrando domínio das TIC para desenvolvimento 

da aprendizagem.  Aqui vê-se encaixar prontamente as possibilidades da 

produção de vídeo como recurso pedagógico para o professor de matemática. 

 

Considerações Finais:  
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Ao se apropriar de técnicas e métodos advindos do uso das TIC, o 

professor torna suas aulas mais versáteis, pois poderá buscar formas de inseri-las 

desde o planejamento, até a sua execução em sala de aula. Porém, esta pesquisa 

mostra que, pelo menos em termos de instituições públicas cearenses, os 

professores de Matemática em formação têm que se apropriar desses saberes por 

conta própria, uma vez que, de acordo com a pesquisa, em geral, não se pode 

afirmar que esta preocupação faz parte da política dos cursos.  

A produção de vídeos didáticos pode auxiliar e promover aprendizado 

àquele que a produz, estudantes e professores. Os processos necessários à 

produção, já permitem que haja desenvolvimento não apenas no que se refere 

ao uso de TIC no ensino, como também de aspectos da didática do docente, pois 

ele precisará dominar novas linguagens – a  do vídeo, a da internet – e esses 

novos saberes poderão influenciar, quem sabe, o professor de sala de aula. 

 Quando estas experiências e reflexões estão presentes no decorrer da 

formação inicial do professor, inclusive o de matemática, aliado ao fato de que 

atualmente, os que ingressam nos cursos de licenciatura já têm algum domínio 

com o manuseio  técnicos de dispositivos eletrônicos, certamente haverá maior 

segurança no uso das TIC quando do exercício da docência, pois erros e acertos 

já terão, de alguma forma, sido experimentados.  

 Quando se trata de vídeos, vive-se uma época em que naturalmente o 

estudante de um curso de licenciatura tem um olhar diferente do professor 

formador. O jovem vive recursos audiovisuais diariamente, nas redes sociais, nos 

aplicativos de troca de mensagens. Portanto, cabe aos formadores – professores, 

cursos – buscar entender esse novo contexto no qual está inserida a formação de 

professores 

 

Esta pesquisa mostrou que no estado do Ceará, ainda é pequena a parte 

destinada às TIC – diretamente ou transversalmente – nos cursos de formação, 

mesmo com todas as orientações do CNE, a BNCC e antes os PCN. Isso indica que 

ainda levará um tempo até que os professores formados nestas licenciaturas 

tenham as condições (minimamente) adequadas para desenvolver-se com e para 

o uso das TIC de maneira embasada.  

Mais distante ainda está a produção de vídeos como recurso pedagógico 

para professores de Matemática dentro da formação inicial. Para que ela ganhe 

espaço, talvez seja necessário que as TIC ganhem terreno, para que a produção 

de vídeos de conteúdo matemático venham nesta esteira.  
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Resumo: este artigo apresenta o aprofundamento e a continuação de uma 

pesquisa bibliográfica feita para a realização de um trabalho de conclusão de 

curso. Surgiu a partir do interesse de entender como os avanços tecnológicos 

poderiam contribuir na aprendizagem e inclusão do aluno com necessidades 

educacionais especiais no ambiente escolar, e como os docentes devem se 

posicionar diante essas mudanças. Através de pesquisas é possível perceber como 

a tecnologia influencia na vida das pessoas trazendo comodidade e agilidade na 

realização de algumas tarefas. No ambiente escolar também é possível perceber 

que a tecnologia vem sendo utilizada como recurso pedagógico que auxilia tanto 

no ensino quanto na qualidade da aprendizagem dos alunos. Assim observou-se 

que a tecnologia já auxilia alunos especiais e não é um fato recente. O que ainda 

precisa de mais atenção é quanto o seu uso no ambiente escolar, como 

metodologia e técnicas voltadas para esse aluno especial. Essa utilização pode 

auxiliar no processo de desenvolvimento do aluno especial e também faze-lo 

deixar a timidez e participar das aulas, contribuir, socializar, enfim ser ele mesmo. 

Contudo esse avanço só poderá acontecer se o professor for preparado desde o 

momento da graduação até o ambiente de trabalho e também tiver o devido 

suporte para pôr em prática novas metodologias.  

Palavras chave: Aluno Especial; Tecnologia; Ambiente Escolar; Metodologia; Inclusão 

 

Keywords: this article presents the deepening and the continuation of a 

bibliographical research done for the accomplishment of a work of conclusion of 

course. It emerged from the interest of understanding how technological 

advances could contribute to the learning and inclusion of the student with 

special educational needs in the school environment, and how teachers should 

position themselves in the face of these changes. Through research, it is possible 

to see how technology influences people's lives by bringing comfort and agility 

to the task. In the school environment it is also possible to perceive that 

technology has been used as a pedagogical resource that assists both in teaching 

and in the quality of student learning. Thus it has been observed that technology 
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already assists special students and is not a recent fact. What still needs more 

attention is how much its use in the school environment, such as methodology 

and techniques aimed at this special student. This use can aid in the development 

process of the special student and also make him / her leave the shyness and 

participate in the classes, to contribute, to socialize, finally to be himself. However, 

this progress can only be achieved if the teacher is prepared from the moment of 

graduation to the work environment and also has the appropriate support to 

implement new methodologies. 

Keywords: Special student; Technology; School environment; Methodology; 

Inclusion 

 

Introdução   

  Pode-se dizer que, o avanço da tecnologia na sociedade contemporânea 

pode trazer inúmeras modificações tanto sociais, econômicas, culturais quanto na 

forma de se trabalhar no âmbito educacional. Hoje em dia a inclusão digital se 

tornou uma forma de inclusão social pois a pessoa que não está conectada fica 

sem saber informações do que acontece ao seu redor e no mundo. Assim, 

percebe-se que na educação não é diferente, pois os docentes têm que se 

preparar para essa nova geração de alunos que estão sempre em contato com as 

tecnologias digitais e o desafio é faze-los utilizar essas ferramentas a favor da 

aprendizagem.   

Com o advento das tecnologias, a resolução de problemas e a 

comunicação em tempo real, a convivência virtual e interatividade com o mundo 

sem sair de casa fazem cada vez mais parte da cultura das pessoas da nossa 

sociedade, influenciando seu comportamento e seu modo de viver. Essas 

mudanças que acontecem têm consequências que refletem nos ambientes 

educacionais que precisam inserir esses avanços e usá-los de forma que estimule 

a interação, habilidades e competências dos alunos, favorecendo sua aquisição 

de conhecimento. Assim afirma Soares e Santos (2013, p. 310), “a integração ao 

mundo tecnológico, midiático e informacional impõe-se como uma exigência 

quase universal [...] o acesso aos artefatos tecnológicos [...] é, ao mesmo tempo, 

uma exigência e um direito daqueles que praticam a educação”.  

É necessário que as escolas utilizem de metodologias diversificadas que 

valorizem a diversidade possibilitando novas maneiras de ensinar e de aprender, 

democratizando o ensino a fim de permitir que todos os alunos, sem restrição 

consigam aprender. Nesse contexto, as tecnologias digitais podem permitir essa 
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inclusão escolar desde que seja usada adequadamente como recurso 

pedagógico, podendo auxiliar nas dificuldades e limitações encontradas pelos 

alunos e principalmente aos que tem necessidades educacionais especiais. As 

tecnologias digitais podem colaborar para uma educação mais equitativa que 

ofereça as mesmas oportunidades de aquisição de conhecimento para todos os 

alunos.  

 

Desenvolvimento  

        Quando se pensa sobre igualdade de aprendizagem no âmbito escolar já se 

remete a ideia de inclusão dos alunos NEE que atualmente se fazem muito 

presente nas instituições de ensino em todos os períodos escolares, desde infantil 

ao ensino médio regular. Mas, é possível perceber que mesmo estando no 

ambiente escolar, as possibilidades de desenvolvimento, participação e 

aprendizagem que são dadas a eles ainda são mínimas e a inclusão se torna 

apenas a socialização que os próprios colegas de turma lhes proporcionam. Ou 

seja, o aspecto cognitivo, a participação nas aulas, a realização de atividades que 

devem ser estimuladas e praticadas, muitas vezes não acontece, prejudicando a 

evolução da aprendizagem do aluno.  

Diante disso, a tecnologia digital ao ser usada como um recurso 

pedagógico pode assumir um papel relevante na mudança de paradigma no 

ensino promovendo um novo sentido para a inclusão no ambiente educacional, 

possibilitando ao aluno a redução e / ou superação de suas limitações de 

aprendizagem. Essa inclusão pode acontecer de maneira mais eficaz quando o 

professor consegue possibilitar ao aluno o contato com o computador, materiais 

audiovisuais, com aplicativos específicos, jogos educativos entre outros, que 

auxiliem nas dificuldades encontradas pelo aluno com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE) e potencializem o trabalho dos docentes na 

transmissão de conhecimento.  

Alunos que tem essas particularidades precisam de uma atenção especial 

no ambiente escolar e o uso da tecnologia digital como recurso pedagógico pode 

ser uma forma de se alcançar objetivos e aprendizado de maneira satisfatória. As 

ferramentas digitais mais conhecidas e utilizadas em algumas escolas são: tablets, 

computadores, softwares e aplicativos, que com a intervenção do professor 

desenvolvem metodologias lúdicas para trabalhar determinados conteúdos, 

trazer autonomia ao aluno e permitir sua inclusão no processo de ensino 

aprendizagem na sala de aula. Realizar uma aula atrativa, contextualizada, 
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estimulante, instigante é necessária no universo desse aluno fazendo com que 

ele se situe no mundo em que vive e para que veio. Possibilitar que o aluno NEE 

tenha acesso as tecnologias necessárias é um auxílio para ele superar as barreiras 

existentes na sua aprendizagem e ter seu potencial valorizado. Tudo isso é 

reafirmado por Mantoan (2000 p.58): 

 
                ... em uma palavra, precisamos somar 

competências, produzir tecnologia, aplicá-la à educação, à reabilitação, 

mas com propósitos muito bem definidos e a partir de princípios que 

recusam toda e qualquer forma de exclusão social e toda e qualquer 

atitude que discrimine e segregue as pessoas, mesmo em se tratando 

das situações mais cruciais de apoio às suas necessidades.  

Nesse sentido, a inclusão do aluno NEE nas tecnologias digitais deverá ser 

feita com calma e deve seguir pelo caminho da inclusão, trazendo a valorização 

da interação dele com as outras crianças fazendo com que se sinta parte do 

ambiente escolar e não inferior a ele. A partir do momento que o aluno começar 

a se sentir seguro com o apoio do professor que utiliza ferramentas digitais é a 

hora de começar a instigá-lo e desafiá-lo a resolver atividades, sempre o 

auxiliando e consequentemente promovendo a sua inclusão e aumentando sua 

potencialidade no ambiente escolar. Como nos confirma Alba (2006 pág. 131-

132):  

 
As tecnologias podem contribuir para tornar efetivo o direito de 

participar nos contextos sociais e culturais, escolares e profissionais, 

especialmente quando são utilizados para dar resposta a diversidade. É 

preciso entender que, para muitas pessoas são a solução contra as 

barreiras: a chave ou a única via de ter acesso, ou de tê-lo de forma 

plena e efetiva, à educação que a tudo que deriva dela.  

Um passo importante diante das mudanças educacionais que estão 

surgindo é reconhecer que a tecnologia digital pode ter um papel importante e 

significativo tanto para o aluno NEE quanto para o professor que o ensina pois, 

lhes possibilita novos meios de interação, inclusão, transmissão e aprendizagem. 

Diante desse novo olhar, o professor conseguirá enxergar e colocar em prática 

novas metodologias, intervenção e atuação por meio da tecnologia, e para os 

alunos elas podem auxiliar na ampliação da sua participação nas atividades em 

sala de aula e fora dela e também a executar ações consideradas inviáveis. Assim 

afirma Rocha (2013 p.159): 
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Há um consenso geral de que as TICs beneficiam em geral 

todas as pessoas, principalmente aquelas com algum tipo de 

deficiência, pois, para esse grupo em especial, pode criar maior nível de 

autonomia, contribuir de forma significativa para desenvolver-se nas 

áreas cognitiva, comunicativa, psicomotora e auxiliar no 

desenvolvimento e realização de outras tarefas.  

 

Então é possível perceber que o uso da tecnologia com alunos NEE pode 

trazer muitos benefícios promovendo sua autonomia na realização de atividades 

e comunicação dentro e fora da escola o que permite que sua autoestima seja 

elevada, fator que é importante na construção de sua identidade. Além disso o 

aluno pode se sentir motivado para aprender e também para fortalecer sua 

interação com colegas, professor e família. Dentro dessa perspectiva é necessário 

que os docentes descontruam antigos paradigmas e desenvolvam projetos e 

práticas pedagógicas que incluam as tecnologias digitais dando uma atenção 

diferenciada aos alunos que precisam de um reforço durante sua aquisição de 

conhecimento. As práticas devem valorizar o respeito à diversidade, a 

compreensão, criticidade, inclusão dos alunos NEE, que é responsabilidade não 

só do professor, mas, de toda comunidade escolar. Como diz Mantoan (2011 

p.22):  
[...] para se tornarem inclusivas, acessíveis a todos os seus alunos, as 

escolas precisam se organizar como sistemas abertos, em função das 

trocas entre seus elementos e com aqueles que lhe são externos. Os 

professores precisam dotar as salas de aula e os demais espaços 

pedagógicos de recursos variados, propiciando atividades flexíveis, 

abrangentes em seus objetivos e conteúdo, nas quais os alunos se 

encaixam, segundo seus interesses, inclinações e habilidades [...]  

 

A educação baseada nesse pressuposto, pode oferecer possibilidades de 

aprendizagem através de diferentes meios e métodos propiciando uma 

igualdade de oportunidades na aquisição de conhecimento permitindo que o 

aluno consiga mostrar as suas potencialidades. Com uso da tecnologia digital a 

sala de aula pode se transformar em um lugar de debates, discussões, 

investigação, conhecimento dos alunos, valorização de culturas respeitando o 

tempo e a necessidade de aprendizagem de cada aluno. Assim as atividades 

praticadas em sala de aula deixam o ambiente mais prático e permite que o 

professor consiga desenvolver seu trabalho de maneira satisfatória, promovendo 

acima de tudo o respeito à diversidade que é ponto essencial para se ter uma 

educação considerada inclusiva. A tecnologia digital permite que isso aconteça 
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porque a partir dela é possível valorizar as peculiaridades de cada aluno, à medida 

que disponibiliza de diferentes recursos como suporte na aprendizagem. Como 

afirma zulian; Freitas (2001):   
[...] os ambientes de aprendizagem baseados nas tecnologias da 

informação e da comunicação, que compreendem o uso da informática, 

do computador, da Internet, das ferramentas para a Educação a 

Distância e de outros recursos e linguagens digitais, proporcionam 

atividades com propósitos educacionais, interessantes e desafiadoras, 

favorecendo a construção do conhecimento, no qual o aluno busca, 

explora, questiona, tem curiosidade, procura e propõe soluções. O 

computador é um meio de atrair o aluno com necessidades 

educacionais especiais à escola, pois, à medida que ele tem contato 

com este equipamento, consegue abstrair e verificar a aplicabilidade do 

que está sendo estudado, sem medo de errar, construindo o 

conhecimento pela tentativa de ensaio e erro. 

 

É perceptível que existem muitos desafios que aparecem devido a inserção 

da tecnologia digital no processo ensino e aprendizagem e que se torna mais 

difícil quando o trabalho envolve alunos com necessidades educacionais 

especiais. Essas dificuldades aparecem porque há uma falta de formação 

específica para os docentes, falta de estrutura adequada nas instituições de 

ensino, falta de apoio tanto da escola com os professores, quanto da graduação 

com os alunos, o que influencia no preparo de metodologias necessárias com uso 

de tecnologia para o desenvolvimento dos alunos NEE. Entretanto é preciso que 

os docentes não se apoiem nesses desafios e continuem utilizando de práticas 

descontextualizadas e desatualizadas.  

 

Portanto o ideal é não deixar se abater diante desses desafios pois os 

benefícios que o auxílio da tecnologia pode trazer, faz muita diferença aos alunos, 

principalmente NEE. Entre esses benefícios é possível citar: acesso a novas formas 

de comunicação e interação; participação nas atividades; aumento da autonomia; 

possibilidade de repetição; adaptação ao ambiente; atividades atrativas; respeito 

as diferenças e ao ritmo de aprendizagem dos alunos. Assim afirma Alves (2008, 

p 9) :  
De um modo geral, as TIC na área das NEE podem: criar maiores níveis 

de autonomia; ser um contributo inestimável nas áreas do 

desenvolvimento cognitivo, psicomotor; constituir um meio alternativo 

de comunicação e facilitador da realização de inúmeras tarefas; 

contribuir para uma mudança de estratégias que possibilitem encontrar 
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respostas para alunos que possam estar afastados da escolarização; ser 

uma forma de ultrapassar barreiras físicas e socioemocionais. 

Portanto, o uso pedagógico da tecnologia digital proporciona aos alunos 

aprendizagem rica, diversificada e satisfatória para que eles se tornem sujeitos de 

de sua história e cidadãos preparados para solucionar problemas e contribuir de 

maneira positiva com a sociedade. Assim é importante que o professor seja um 

pesquisador e estudante dessa área para que possa trabalhar com a diversidade 

em sala, e que busque o auxílio da tecnologia como uma forma de inclusão, 

participação e desenvolvimento dos alunos NEE. 

• Os desafios da prática docente diante os avanços tecnológicos  

Impulsionado pelos avanços tecnológicos o professor necessita modificar 

sua prática pedagógica, muitas vezes utilizando de recursos que por sua vez não 

teve conhecimento pelo fato de a sua graduação não ter tido estímulo a isso. 

Visto que, hoje os alunos chegam as aulas com um leque de informações, ou seja, 

o professor não é o único detentor daquela informação, e se torna um mediador. 

Assim dependendo da atuação do professor pode haver um desinteresse dos 

alunos pela aula que está sendo ministrada, refletindo alguns dos muitos desafios 

do professor na atualidade. 

Então ainda que a tecnologia tenha um grande papel na educação, ela não 

se aplica sozinha e precisa que o professor através de sua postura e 

conhecimento seja um estimulador dessa prática em sala de aula, para o melhor 

desempenho e desenvolvimento de seus alunos. “O aluno desenvolve a 

aprendizagem cooperativa, a pesquisa em grupo, a troca de resultados. A 

interação bem-sucedida aumenta a aprendizagem” (MORAN, 2000). Então se o 

professor conseguir elaborar uma aula que incentive a interação do aluno, o 

ambiente de estudo pode se tornar mais atrativo e produtivo, além de favorecer 

o alcance de uma aprendizagem real e significativa. 

Dentro dessa proposta pedagógica se torna mais raro a atuação do 

professor conteudista que utiliza do quadro negro constantemente, e dá lugar ao 

que utiliza de recursos digitais como ferramenta didática e que desperta a 

curiosidade dos alunos. Os recursos digitais são caracterizados pela interatividade 

e fascínio que proporcionam, além de auxílio na comunicação e evolução de 

alunos com necessidades educacionais especiais. O seu uso pode ser muito 

significativo para os alunos especiais, pois permite uma interação deles com o 

professor e com os colegas e também pode ajudar a estabelecer um estímulo- 

resposta entre professor e aluno.  



 
 

 
1579 

Contudo, a utilização de todos os recursos tecnológicos possíveis sem uma 

metodologia adequada, pode não atingir o sucesso desejado e se tornar apenas 

mais uma prática dentre tantas outras. Os resultados dessa relação tecnologia e 

educação só vão ser visíveis se a metodologia aplicada pelo professor for 

estudada e pesquisada antes pelo mesmo, para assim conseguir atingir o objetivo 

de construção do conhecimento junto com seus alunos, como enfatiza Pretto 

(1996, p.112):  
Não basta, portanto, introduzir na escola o vídeo, televisão, 

computador ou mesmo todos os recursos multimidiáticos para fazer 

uma nova educação. É necessário repensá-la em outros tempos, porque 

é evidente que a educação numa sociedade do “mass media”, da 

comunicação generalizada, não pode prescindir da presença desses 

novos recursos. Porém, essa presença, por si só, não garante essa nova 

escola, essa nova educação. 

Assim os alunos NEE precisam ser assegurados de que de fato se busque 

métodos atuais e específicos para atender suas necessidades de forma favorável 

ao desenvolvimento de suas habilidades e competências no âmbito escolar. 

Diante de toda essa discussão que envolve a prática docente e o uso da 

tecnologia digital em sala de aula e como ela pode influenciar no comportamento 

dos alunos e no processo de aprendizagem, é possível perceber que sua 

utilização adequadamente planejada pode favorecer o desenvolvimento e 

aprendizado do aluno com necessidade educacional especial e mais ainda, pode 

contribuir no processo de inclusão no contexto escolar.  

Portanto, os recursos digitais são como um atrativo, estimulante e 

solucionador de alguns problemas de interação que esse aluno possa ter por 

conta de sua especificidade, fazendo com que ele possa ser inserido no contexto 

social sem muitos traumas. Contudo, dentro de toda essa inovação tecnológica é 

preciso que as escolas tenham um olhar mais apurado para os alunos NEE e 

permita que eles tenham acesso a um ambiente com estrutura favorável pois só 

assim o professor conseguirá pôr em prática suas novas metodologias e atingir 

os objetivos necessários.  Assim afirma Mantoan (2000, p 09):  
“para se tornarem inclusivas, acessíveis a todos os seus alunos, as 

escolas precisam se organizar como sistemas abertos, em função das 

trocas entre seus elementos e com aqueles que lhe são extremos. Os 

professores precisam dotar as salas de aula e os demais espaços 

pedagógicos de recursos variados, propiciando atividades flexíveis, 

abrangentes em seus objetivos e conteúdo, nas quais os alunos se 

encaixam, segundo seus interesses, inclinações e habilidades...” 
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Essa é mais uma dificuldade que o professor encontra, no sentido de 

querer fazer com que sua metodologia seja diferente e atinja as necessidades dos 

alunos, mas, o local em que trabalha não ter estrutura para isso. Assim muitas 

vezes o professor pode ficar desestimulado ou até mesmo desistir de se adequar 

a esse novo método de ensino, e se isso acontecer quem sai perdendo é o próprio 

aluno que vai ser privado de aprender de uma forma dinâmica e atualizada.  

Utilizar de uma metodologia que promova uma aprendizagem significativa 

e contextualizada é ajudar o aluno com necessidades educacionais especiais a se 

situar no mundo em que vive. Por isso, é importante assegurar-lhe a 

oportunidade de aprender, criar, se comunicar, interagir, pensar e possibilitar que 

ele tenha acesso a recursos tecnológicos que podem lhe ajudar com sua 

limitação. Como o professor tem mais contato com esse aluno ao longo do dia, 

cabe a ele procurar e utilizar os meios mais variados que for possível de forma 

criativa e valorizando a especificidade de cada e também promovendo sua 

aproximação com os outros alunos da sala de aula.  

Assim, percebe-se que a prática docente tem um longo caminho ainda a 

seguir e que as dificuldades aparecem a todo momento, pois se algo é novo, é 

necessário aprender a melhor maneira de utilizá-lo. Esses tipos de mudanças 

sempre vão estar acontecendo de acordo com a passagem do tempo e mais 

dificuldades poderão surgir no futuro. O que significa que o professor e toda a 

comunidade escolar não devem desistir, mais sim se unir e procurar meios de 

permitir que a tecnologia adentre o espaço escolar como uma aliada ao processo 

de ensino e aprendizagem e desenvolvimento de alunos NEE. Através de 

reuniões, discussões, planejamentos, oficinas, formações é possível despertar um 

novo olhar para a tecnologia e ampliar os horizontes das práticas docentes no 

ambiente escolar.   

 

Conclusão   

            Através das pesquisas realizadas é possível constatar que o uso da 

tecnologia com alunos NEE facilita a inclusão dos mesmos no ambiente escolar e 

em outros ambientes que frequentam. Pelo fato de que os recursos tecnológicos 

permitem que os alunos realizem diversos tipos de atividades e resgatem a sua 

autoestima e autoconfiança. Além de ser um recurso que possibilita a socialização 

e envolvimento de todos os alunos promovendo um ambiente de aprendizados 

para além da sala de aula.  
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Com o uso pedagógico da tecnologia é possível proporcionar aos alunos 

situações de aprendizagem diversificadas, estimulantes, e possibilitar a 

participação ativa do aluno no seu processo de aprendizagem tendo o professor 

como mediador. Também com o auxílio dos recursos digitais é possível 

proporcionar as mesmas situações de aprendizagem e oportunidades, 

respeitando as peculiaridades dos alunos e valorizando suas potencialidades. 

Assim os alunos NEE se tornam sujeitos produtores de conhecimento, sendo 

realmente incluídos nas atividades de sala de aula não ficando atrás dos demais 

alunos. Com isso evidencia-se a importância da mediação do professor que 

precisa planejar atividades que envolvam os alunos e auxilie na inclusão e 

desenvolvimento dos mesmos com o auxílio da tecnologia.  
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RESUMO: Investigação que objetiva descrever as percepções dos alunos acerca do 

processo de orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso da Especialização 

em Educação Especial e Inclusiva da UEMA/UAB apoiado pelo AVA (Moodle), bem 

como destacar as dificuldades e os desafios dos discentes no processo de 

elaboração do TCC a distância. Consiste em um estudo exploratório e descritivo, 
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de abordagem quantitativa e qualitativa, que utilizou a pesquisa bibliográfica e 

documental como instrumentos de fundamentação teórica, e questionários 

mistos construídos no Google Forms, como instrumento de coleta de dados junto 

aos discentes da Especialização em Educação Especial e Educação Inclusiva do 

Polo de Nina Rodrigues, Maranhão (Brasil). Contextualiza teórica e historicamente 

a EaD, bem como seu desenvolvimento e consolidação no Brasil. Aborda os AVAs, 

bem como detalha metodologia deste estudo. Caracteriza o curso de 

Especialização em Educação Especial/Educação Inclusiva da UEMA/UAB. Descreve 

como o AVA apoia o desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), a partir das percepções dos alunos acerca do processo de orientação à 

distância. Pontua que o processo de orientação com auxílio do AVA (Moodle) 

sagra-se como uma proposta híbrida de elaboração de TCC, onde o processo de 

orientação é ampliado mediante o uso de mais de um canal para fornecimento 

de diretrizes e informações, que não apenas o presencial. 

 

Palavras-chave: Trabalho de Conclusão de Curso a Distância; Educação Especial 

e Educação Inclusiva UEMANet; Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA; 

Experiência Discente a Distância; Educação a Distância. 

 

ABSTRACT: The aim of this research is to describe students' perceptions about 

the orientation process of Specialization Course in Special and Inclusive Education 

of UEMA / UAB supported by AVA (Moodle), as well as to highlight the difficulties 

and challenges of in the process of developing CBT at a distance. It consists of an 

exploratory and descriptive study, with a quantitative and qualitative approach, 

which used bibliographical and documentary research as tools for theoretical 

foundation, and mixed questionnaires constructed in the Go-ogle Forms, as an 

instrument of data collection with the students of the Specialization in Special 

Education and Inclusive Education of the Polo de Nina Rodrigues, Maranhão 

(Brazil). It contextualizes theoretically and historically the DSE, as well as its 

development and consolidation in Brazil. It addresses the AVAs, as well as details 

the methodology of this study. It features the UEMA / UAB Specialization in 

Special Education / Inclusive Education course. Describes how the AVA supports 

the development of the Course Completion Works (TCC), based on students' 

perceptions about the process of distance orientation. It points out that the 

guidance process with the help of AVA (Moodle) is a hybrid proposal for the 

development of CBT, where the orientation process is expanded through the use 
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of more than one channel for the provision of guidelines and information, which 

not only the face-to-face. 

 

Keywords: Distance Course Completion Work; Special Education and Inclusive 

Education UEMANet; Virtual Learning Environment - AVA; Distance Learning 

Experience; Distance Education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ressignificaram 

uma série de processos e atividades. Desde a forma de se comunicar até o modo 

de aprender, tendo em vista os diferentes mecanismos favorecidos pela inserção 

“invisível” das dos recursos tecnológicos modernos. O campo da Educação 

também fora fortemente interferido, cujas práticas desde então teriam que 

dialogar com a tecnologia (SZESZ JÚNIOR et al., 2016). Nesse cenário a Educação 

à Distância (EaD) teve condições para se expandir, e alcançar novos patamares. 

Nesse contexto destacam-se os cursos de pós-graduação lato sensu 

oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) em parceria com a 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Os cursos atendem uma grande 

parcela de profissionais que atuam no interior do Estado, visando ampliar o 

acesso ao ensino superior e fomentar a formação continuada de tais. No grupo 

de especializações oferecidas, situa-se o Curso de Especialização em Educação 

Especial e Inclusiva, composto por disciplinas específicas e o trabalho de 

conclusão de curso, a ser defendido ao final do processo com o suporte de um 

orientador.  

Por se tratar de um curso na modalidade a distância, as orientações e 

acompanhamento do trabalho de conclusão é apoiado pelo ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), onde o professor orientador recebe e encaminha feedbacks 

aos discentes, além dos encontros que ocorrem presencialmente. Na elaboração 

do TCC, o AVA é importante, pois é o canal que os orientadores têm para dar as 

diretrizes e direcionamentos aos alunos na realização da pesquisa e na redação 

do artigo. Desse modo, o presente estudo se dedica a descrever as percepções 

dos alunos acerca do processo de orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso 

da Especialização em Educação Especial e Inclusiva da UEMA/UAB apoiado pelo 

AVA (Moodle). Além da descrição, pretende-se destacar as dificuldades e os 

desafios dos discentes no processo de elaboração do TCC a distância.  
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Enquadrado metodologicamente como um estudo exploratório, com 

fins descritivos, utiliza da pesquisa bibliográfica e documental como subsídio para 

discutir EaD, AVA, práticas de tutoria, a partir de autores como Moran (2002), 

Colpani (2018), Kenski (2010), Belloni (2015), Mehlecke e Tarouco (2003), Possolli 

(2012), dentre outros. De abordagem quantitativa e qualitativa, fez uso de 

questionários mistos no Google Forms como instrumento de coleta de dados 

junto à 9 (nove) discentes em fase de conclusão de curso no Polo UEMA/UAB de 

Nina Rodrigues, Estado do Maranhão (Brasil). Os dados foram analisados e 

discutidos mediante o emprego da análise de conteúdo de Bardin (2016), e 

entrelaçados com a literatura. 

Organizado em seis seções, o estudo é iniciado com a contextualização 

conceitual e histórica da EaD, evidenciando os aspectos pontuais para o seu 

desenvolvimento e consolidação no Brasil. Aborda os entendimentos acerca dos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Detalha o percurso metodológico 

adotado para realização deste estudo. Caracteriza o curso de Especialização em 

Educação Especial/Educação Inclusiva da UEMA/UAB no Maranhão (Brasil).  

A seção seguinte descreve como o AVA apoia o desenvolvimento dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), a partir das percepções dos alunos acerca 

do processo de orientação à distância. O estudo encerra-se com as considerações 

finais, com apontamentos para estudos posteriores. 

 

2 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

(AVA) 

 

A educação à distância traz consigo múltiplos conceitos, que conforme 

pontua Alves (2011), embora apresentem pontos em comum, também enfatizam 

características especiais. Dohmem (1967) enfatiza a forma de estudo na EaD, 

enquanto Peters (1973) evidencia a metodologia adotada, e, Moore (1973) 

acentua as ações dos professores no processo de comunicação com os alunos. 

Outros nomes também apresentaram seus conceitos, dentre eles Keegan (1991) 

que pontuou a distância física entre professor e aluno, enquanto Chaves (1999) 

coloca em destaque as tecnologias de comunicação como basilares para o ensino 

à distância.  

Moran (2002) define a EaD como um processo de ensino e 

aprendizagem, em que alunos e professores não estão juntos fisicamente, porém 

conectados, interligados por tecnologias, em especial a internet, bem como por 
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meio de outros recursos como rádio, televisão, vídeo, CD-ROM, telefone, fax, 

dentre outras tecnologias similares. Belloni (2015) explica que na EaD, a interação 

entre aluno e professor ocorre de forma indireta no tempo (comunicação não 

necessariamente simultânea) e no espaço (descontígua), tornando essa forma de 

ensino mais complexa.  

A EaD no Brasil continuou dando passos importantes, com a criação 

da Subsecretaria de Programas de Educação a Distância, vinculada à Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da República em 1995, e posteriormente 

a criação da Secretaria de Educação a Distância (SEED) no organograma do 

Ministério da Educação (GIOLO, 2018). Com a chegada dos anos 2000, são 

intensificadas as ações voltadas para a ampliação da democratização da referida 

modalidade.  

A Universidade Aberta do Brasil (UaB) institucionalizada amplia a EaD 

para um número maior de indivíduos, tendo em vista o suporte das universidades 

e institutos federais que oferecem na modalidade a distância seus cursos aqueles 

que não tinham acesso à formação de nível superior (SILVA, 2017). Segundo Pelli 

e Vieira (2018) o Maranhão, juntamente com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Mato Grosso, Pará, Ceará e o Distrito Federal, foram os Estados precursores na 

implantação das UaB, oferecendo juntos cerca de 500 vagas para diferentes 

cursos.  

2.1 Ambientes Virtuais De Aprendizagem (AVA) 

 

As interações entre professores e alunos, bem como todo o apoio 

pedagógico necessário ocorre nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) - 

também chamados de Learning Management Systems (LMS) ou ainda Virtual 

Learning Environment (VLE) (OUADOUD; CHKOUNI; NEJJARI, 2018). 

Possolli et al. (2015, p. 28341) reforça que "Nesses ambientes os 

recursos da internet são reunidos, mediante o conceito de convergência de 

mídias, como ferramentas pedagógicas facilitadoras do processo de inovação 

pedagógica." Logo, sua aplicabilidade deve empregar não apenas recursos 

atualizados, mas elementos que favoreçam uma aprendizagem inovadora na 

educação a distância, fomentando o engajamento e autonomia dos alunos na 

aquisição e geração de conhecimento.  

Mehlecke e Tarouco (2003) pontuam que os ambientes de educação à 

distância contam com uma diversidade de ferramentas, que podem ser tanto 

síncronas (chat, videoconferências, audioconferências, etc.), quanto assíncronas 
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(fórum, blog, e-mail, etc.). De acordo com Paiva (2010) existem uma série de 

plataformas desenvolvidas para oferecer ambientes de aprendizagem robustos, 

tais como Moodle (conforme pode ser observado na Figura 1), AulaNet, TeleEduc, 

E-Proinfo, ROODA, Eureka, Virtus, entre outros: 

 

Figura 1 - Captura do Moodle UEMANet 

Fonte: Moodle UEMANet (2019) 

 

Tais ambientes tem como finalidade, gerenciar e organizar todas as 

atividades desenvolvidas por alunos e professores, bem como automatizar 

processos, na perspectiva de permitir aos alunos um ambiente de aprendizagem 

robusto (OLIVEIRA; OLIVEIRA; MOTA, 2015). Além disso, Dias, Coelho e Brasileiro 

(2018) e Martínez e Zumeta (2013) pontuam que esses ambientes devem não 

apenas viabilizar a interação, mas a construção colaborativa de conteúdo, e por 

conseguinte tornar o processo de aprendizagem engajado.  

Segundo Possolli (2012), para que um software, mesmo que 

destinados à práticas educacionais, para que sejam denominados AVAs, 

necessitam atender uma série de requisitos, dentre eles: a) controle e acesso dos 

usuários por meio de perfil e senha; b) organização do ambiente com menus e 

ferramentas de seleção por categorias específicas; c) controle do tempo de 

utilização e realização das atividades; d) comunicação síncrona e assíncrona; e) 

espaços privados para os usuários; f) disponibilização de materiais didáticos e 
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multimídia, atualizados e adequados; g) apoio e suporte online, ou seja, tutoria; 

e, h) métodos de avaliação e autoavaliação.  

O uso de múltiplas ferramentas na EaD expande os espaços de prática 

educativa, podendo o docente planejar suas ações, buscar novas estratégias de 

auxiliar seus alunos, e, ampliar seu leque de comunicação e interação com 

discentes. 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A investigação tem por objetivo descrever as percepções dos alunos 

acerca do processo de orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso da 

Especialização em Educação Especial e Inclusiva da UEMA em parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil mediado pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). 

Logo, quanto a sua natureza trata-se de um estudo exploratório, com 

fins descritivos, uma vez que visa apresentar e analisar como os discentes vêm o 

processo de orientação de TCC à distância. Segundo Prodanov e Freitas (2013) 

pesquisas desta natureza busca não apenas descrever, mas analisar e estabelecer 

relações entre as variáveis analisadas.  

O universo da pesquisa são os alunos do Curso de Especialização em 

Educação Especial e Inclusiva da UEMANet, polo Nina Rodrigues, cidade 

localizada à 112 km da capital do Estado do Maranhão, Brasil. Participaram da 

pesquisa 9 (nove) alunos em etapa de conclusão de curso, ou seja, que estão em 

fase de desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, cujo produto é um 

artigo científico (BERNAL, 2010).  

Para a realização deste estudo utilizou-se a pesquisa bibliográfica e 

documental como instrumentos de fundamentação teórica, valendo-se de artigos 

científico, teses, dissertações e livros acerca de educação à distância, ambientes 

virtuais de aprendizagem, tutoria, dentre outros (PRODANOV; FREITAS, 2013; 

BERNAL, 2010). Conforme acentuam Prodanov e Freitas (2013), pesquisas 

descritivas privilegiam instrumentos padronizados, por tanto para a coleta de 

dados junto aos discentes, foram aplicados questionários elaborados e enviados 

por e-mail, via AVA e grupo no WhatsApp. O questionário foi construído no 

Google Forms e conta com 13 (questões) abertas e fechadas, divididas em dois 

blocos: o primeiro com questões voltadas para os conhecimentos prévios dos 

discentes acerca das tecnologias digitais e uso da internet, enquanto que o 
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segundo se dedica a perguntas sobre o Curso em EaD e o processo de orientação 

de TCC.  

Para a análise dos dados, adotaram-se as abordagens quantitativas e 

qualitativas, apoiadas na análise de conteúdo de Bardin (2016), cujos critérios 

utilizados foram os semânticos e léxicos, visando estabelecer categorias e discuti-

las mediante o diálogo com a literatura. Os dados são apresentados mediante 

gráficos e quadros, na perspectiva de proporcionar melhor compreensão dos 

resultados. Após o detalhamento da metodologia da presente pesquisa, na seção 

seguinte discutem-se os resultados.  

 

4 AVA E OS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): percepção dos 

alunos acerca do processo de orientação à distância 

 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Especial e 

Inclusiva compõe o conjunto de especializações oferecidas pela Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA) na modalidade a distância no domínio da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Tal curso tem a duração de 18 (dezoito) 

meses, com carga horária de cerca de 465 (quatrocentos) horas, e por sua vez é 

organizado em módulos desenvolvidos ao longo de três semestres 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, 2019). 

Os alunos contam cum um apoio técnico e pedagógico, composto por: 

coordenador pedagógico, os docentes das disciplinas, o coordenador de polo, o 

setor de desenvolvimento de tecnologias educacionais (DTE), design pedagógico, 

coordenador de tutores, o tutor e o assistente do curso (ROSA, 2017). De acordo 

com Rosa (2017, p. 2), a Especialização em Educação Especial/Educação Inclusiva 

tem por objetivo: 
 

Capacitar em nível de especialização, profissionais graduados, para uma 

atuação eficiente, tendo em vista a análise e o acompanhamento de 

planos, estudos e projetos no âmbito da educação especial na 

perspectiva inclusiva aprofundando o estudo das diferentes áreas da 

Educação especial possibilitando contínuas aprendizagens. 

 

O curso tem em sua estrutura curricular composta por 14 (quatorze) 

isciplinas (Figura 2), incluindo o Trabalho de Conclusão de Curso, este último pré-

requisito para conclusão da especialização e concessão do título de Especialista 

em Educação Especial e Inclusiva (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, 

2019).  
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Figura 2 - Estrutura curricular Especialização E.E e E.I. 

Fonte: Rosa (2017) 

 

Oferecido na modalidade EaD, o curso conta tanto com as atividades 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde são realizados os módulos, e 

com encontros presenciais nos polos UAB e Centros UEMA para a realização de 

discussões, orientações e avaliações. O curso oferece a cada processo seletivo 

cerca de 750 (setecentos e cinquenta) vagas, desse total 630 (seiscentos e trinta) 

são ofertadas pela UAB/CAPES e 120 (cento e vinte) pela UEMA. 

A UAB em parceria com a UEMA conta com 25 (vinte e cinco) polos de 

apoio nos municípios do Estado do Maranhão (Brasil), incluindo a capital São Luís. 

Pontua-se que o Curso é destinado a profissionais que possuam diploma de nível 

superior (Graduação), dando-se prioridade para aqueles que atuam na rede 

pública de ensino, cujas demandas de formação continuidade são mais 

emergentes (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, 2019). Além disso, é 

necessário que os alunos tenham acesso à internet continuamente, tendo em 

vista a realização das atividades via AVA, conhecimentos básicos das ferramentas 

tecnológicas e disponibilidade para os encontros presenciais nos polos e centros 

de apoio.  

Tornar as informações e recursos tecnológicos acessíveis é um dos 

maiores desafios, tendo em vista que tal acesso para uma grande parcela da 

população ainda é utópico, em especial as cidades mais afastadas dos grandes 
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centros urbanos como é o caso da cidade de Nina Rodrigues, no interior do 

Maranhão (Brasil) (SILVA et al., 2011). Os alunos utilizam a internet não apenas 

para a obtenção de informação, mas para a realização de pesquisas. Diante disso, 

os discentes foram questionados sobre quando iniciaram e com qual frequência 

costuma utilizar tecnologias digitais (computador, internet, dentre outros). A 

maioria 77,8% (7 alunos) afirmaram já utilizar há um certo tempo os recursos 

tecnológicos, sendo que esse uso ocorre diariamente, enquanto 22,2% (2 alunos) 

disseram utilizar esporadicamente, quando necessitam realizar algum trabalho, 

pesquisas específicas ou uso de redes sociais.  

Na perspectiva de compreender como os alunos se relacionam com as 

tecnologias digitais, cujos resultados podem ser observados no Gráfico 1:  

 

Gráfico 1 - Quanto ao uso de tecnologias digitais 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Conforme observado a maioria dos alunos reforçou o uso de 

tecnologias, juntamente daqueles que afirmaram se sentir à vontade para 

trabalhar com tecnologias digitais, somadas cerca de 78,2% (7 alunos). Enquanto 

3 alunos (cerca de 33,3%) disseram usar somente quanto estritamente necessário. 

Sem registrar nenhuma desistência na turma, tendo em vista que todos os alunos 

estão desenvolvendo seus TCCs, o resultado se mostra positivo, pois Coelho 

(2001) acentua que um dos motivos para desistência é a falta de domínio no uso 

do computador, da internet e das tecnologias de um modo geral. Tomando por 

base a questão da internet, os alunos foram inquiridos acerca do seu tempo de 

acesso e da qualidade deste, pois, trata-se de um município localizado no interior 
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do Maranhão, regiões em que há deficiência de serviços e operadoras de 

comunicação. Os resultados podem ser observados no Gráfico 2: 

 

 
Gráfico 2 - Qualidade da internet 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

 
Gráfico 3 - Tempo de conexão à internet 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Conforme pode-se observar no Gráfico 2, a maioria dos alunos 

classificam a internet entre bom e regular, informação reforçada mediante visita 

ao polo de Nina Rodrigues, as orientações foram realizadas presencialmente sem 

sinal em todas as salas. A qualidade do acesso irá refletir diretamente no tempo 

em que os alunos ficam conectados, que mediante dados do Gráfico 3, varia entre 

1 hora e 3 horas ao dia. O sinal e a intensidade da internet são fundamentais para 

que os alunos realizem as atividades no AVA, pois trata-se de websites que 

possibilitam o acesso a diversas informações disponibilizadas para a interação do 

indivíduo participante de um curso na modalidade a distância. 

Dar-se continuidade buscando compreender o entendimento que os 

alunos têm de EaD, pois trata-se de um curso de especialização lato sensu em tal 
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modalidade, esta por sua vez exige uma dinâmica de atividades sem a presença 

do docente. Os alunos foram bem pontuais, afirmando que:  
 

"Uma oportunidade de possibilitar um estudo flexibilizado" 

"É uma boa opção para quem procura estudar mais não tem tempo de 

ir a uma faculdade semanalmente, porém devido a Internet não ser tão 

boa em alguns lugares estudar assim fica complicado." 

"E uma modalidade de ensino que atende especialmente pessoas que 

nas mais variadas e distantes localidades e que almejam fazer, ou seja, 

cursar uma graduação ou qual quer outro curso a distância, onde os 

alunos se organizam em relação a horários de estudos e dedicação as 

atividades." 

"É um aprendizado à distância, o qual aprendemos existe a 

semipresencial o qual eu já tive experiência e a atual que faço pela 

UEMA, apesar de ser bem a distância, exige do aluno uma participação 

voluntária do aluno mais com mesmo aprendizado que a presencial." 

 

A fala dos discentes deixam caro o papel da EaD em proporcionar 

acesso à formação, bem como uma maior flexibilidade no processo de 

aprendizagem, além da autonomia que faz parte dessa modalidade de ensino 

(MORAN, 2002; VILLELA, 2018; SILVA; PEIXOTO; PACHECO, 2017). A prática da 

EaD não é novidade para os alunos, 66,7% (6 alunos) disseram já ter realizado um 

curso nessa modalidade anteriormente, e todos os 9 (nove) alunos disseram 

conhecer os ambientes virtuais de aprendizagem. Diante disso, os alunos tiveram 

que classificar o AVA do Curso de Especialização em Educação Especial e 

Inclusiva, cujos resultados podem ser observados no Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 - Classificação do AVA UEMANet/UAB 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
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O AVA adotado pela UEMANet no Curso é o Moodle, e como reforçam 

Dias, Coelho e Brasileiro (2018), trata-se de um LMS amplamente utilizado e de 

código fonte aberto, esta última característica é positiva, pois uma comunidade 

produz melhorias e plugins melhorando o ambiente e tornando-a mais acessível 

e com maior usabilidade. Conforme os dados do Gráfico 4, o AVA foi classificado 

como de fácil utilização, organizado, bem estruturado e de fácil alcance. Os 

discentes reforçam que o AVA facilita o processo de orientação de TCC 6 (seis) 

alunos, cujas ferramentas favorecem o envio e recebimento de feedbacks 

conforme ratificam 77,8% dos discentes. Quanto às percepções dos alunos acerca 

do processo de orientação, as respostas podem ser observadas no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Percepções dos alunos 

1) Não deixa de ser um pouco evasivo, uma vez que no momento presencial as 

dúvidas e as repostas sejam evidentes 

2) Tá sendo um pouco cansativo, mas faz parte do processo. 

3) O ava é muito bom, mas os retornos poderiam ser mais breve. 

4) O processo de orientação tem sido tranquilo e produtivo. O orientador 

acompanha os envios e retorna, ou seja, dá o feedback em tempo ágil. 

5) Muito bom, pois disponibilizam materiais que nos ajudam no desenvolvimento 

do nosso trabalho científico. 

6) Bom. 

7) O professor ajuda bastante, me auxilia e é presente. 

8) Gostei! Pois o orientador tem facilitado, pois está em conato sempre conosco. 

9) Tem sido muito proveitoso, pois meu aprendizado só enriquece e eu fico muito 

feliz com a ajuda do meu orientador. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Conforme explicitado na fala dos alunos, o processo de orientação 

mesmo sendo realizado semipresencial, os alunos têm conseguido acompanhar 

os feedbacks. Os discentes destacam a diversidade de materiais, o retorno do 

orientador é ágil, ou seja, embora cansativo, os mesmos pontuam os avanços 

proporcionados pelo Moodle e pela tutoria. Os resultados deste estudo se 

assemelham aos encontrados por Possolli et al. (2015), onde a maioria dos 

discentes (62%) ressaltaram as contribuições do AVA no processo de 

comunicação com os professores. Segundo os discentes do Polo de Nina 

Rodrigues investigados (100% dos alunos), o acesso à internet e o AVA 

favoreceram o processo de orientação de TCC.  
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Os alunos foram inquiridos acerca das possíveis dificuldades 

apresentadas em relação ao AVA. Dentre elas os alunos indicaram a falta de 

internet na cidade, o que impossibilitava o processo de comunicação, conforme 

explicitado nas seguintes fala de um dos discentes: " A dificuldade que tive 

somente a internet que não ajudava muito e também os professores demoravam 

um pouco a responder nossas perguntas e isso me inquietava, mas agora tudo 

certo." Além disso, alguns discentes indicaram a dificuldade inicial, pois tratava-

se de um sistema novo, o que implicava em dificuldade no envio dos trabalhos. 

Diante disso, explicita-se que não implicou na desistência dos alunos, pois como 

ressalta Colpani (2018), tais dificuldades podem levar o aluno a desistirem.  

Por fim, os alunos foram inquiridos sobre qual modalidade de 

orientação preferem, 77,8% (7 alunos) ainda preferem a modalidade presencial, 

pelo menos para o processo de orientação, enquanto 22,2% (2 alunos) optam 

pela modalidade presencial e à distância. O modelo híbrido de acompanhamento 

por parte do orientador acaba por não atrair todos os discentes, que privilegiam 

o modelo tradicional para desenvolvimento do TCC. Mediante diálogo com 

Filatro e Piconez (2013), a evolução dos recursos e sistemas utilizados na EaD, por 

si só não são suficientes para o pleno processo de aprendizagem, uma vez que 

este envolve mais do que conteúdos digitais e tecnologias inovadoras. 

Além disso, os alunos foram questionados se acreditam no término do 

TCC nessa modalidade de orientação (presencial e a distância), a maioria (66,7%) 

reforçou que conseguirá terminar dentro do previsto. Pontua-se que os discentes 

devem "[...] redobrar seus esforços para alcançar um nível significativo de 

aprendizagem [...]" (HERMIDA, 2006, p. 167).  

Diante dos resultados desta investigação, afirma-se que o processo de 

orientação dos TCCs tem sido importante, e a mediação apoiada pelo AVA 

(Moodle) tem refletido de forma positiva nos discentes do Polo Nina Rodrigues - 

Maranhão (Brasil). O papel da tutoria, na figura do professor orientador é 

determinante para o sucesso dos alunos no processo de finalização do curso, 

reforçado pelos comentários positivos do feedback recebido pelos alunos. Logo, 

o processo de orientação de TCC tem ocorrido de forma produtiva.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme destacado ao longo deste estudo a expansão da EaD tem 

levado formação e conhecimento para regiões onde as instituições de ensino 
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superior não conseguiam chegar. A parceria entre a UAB e a UEMA, por meio da 

UEMANet tem fortalecido a formação de profissionais no interior do estado, 

sendo um importante expoente da modalidade no país. Ressalta-se que o Curso 

de Especialização em Educação Especial e Educação Inclusiva não apresenta um 

número elevado de evasão, pois todos os alunos do Polo investigado estão 

assíduos no processo de desenvolvimento do TCC.  

Os alunos possuem competências básicas em tecnologia, visto o uso 

de tecnologias digitais e acesso à internet antes de iniciarem o processo 

formativo. Todavia, um dos principais problemas é a falta de internet de alta 

qualidade, problema que não é exclusivo da cidade de Nina Rodrigues, mas de 

inúmeras cidades brasileiras. O investimento em infraestrutura tem que ser 

constante, visando aprimoramento dos recursos tecnológicos, bem como os que 

são oferecidos aos alunos.  

Os resultados mostram discentes engajados na EaD, motivados e 

dispostos a finalizar o curso mediante apresentação de seus TCCs, fato reforçado 

pela forma como vêm o processo de orientação apoiado pelo AVA. Embora 

apresente problemas comuns - conforme os resultados encontrados por Colpani 

(2018) e Possolli et al (2015) - o mesmo Moodle tem favorecido a troca de 

informações entre orientador e alunos, reafirmado pela confirmação dos 

discentes em alcançarem o término do curso.  

Portanto, o processo de orientação com auxílio do AVA (Moodle) 

sagra-se como uma proposta híbrida de elaboração de TCC, onde o processo de 

orientação é ampliado mediante o uso de mais de um canal para fornecimento 

de diretrizes e informações, que não apenas o presencial. Ressalta-se que outros 

estudos poderão se debruçarem sobre a percepção dos orientadores acerca do 

processo de orientação à distância com suporto do ambiente virtual.  
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TRIÂNGULO NUMÉRICO: UM APLICATIVO DE MATEMÁTICA 

 

Ramina Samoa Silva Camargo296 

 Perseu Andrade Farias297 

 

RESUMO: O ensino da matemática precisa ser estimulado para que os discentes 

consigam assimilar a comutatividade e associatividade da adição de algumas sequências 

numéricas de maneira lúdica. Com a finalidade de dar suporte ao ensino de matemática, 

diversos jogos têm sido utilizados pelos educadores a fim de proporcionar 

entendimento. Neste trabalho é apresentado o jogo Triângulo Numérico em que além 

de proporcionar entendimento do conteúdo, auxilia no raciocínio lógico de modo 

divertido. Como resultado foi possível observar que o jogo é de fácil entendimento e 

alcança objetivo que é proposto. 

 

Palavras-Chave: Ensino; Comutatividade; Jogo; Triângulo Numérico. 

 

ABSTRACT: The teaching of mathematics needs to be stimulated so that the students 

can assimilate the commutativity and associativity of the addition of some numerical 

sequences in a playful way. In order to support the teaching of mathematics, several 

games have been used by educators to provide understanding. In this work is presented 

the game Numerical Triangle in which besides providing understanding of the content, 

it aids in logical reasoning in a fun way. As a result it was possible to observe that the 

game is easy to understand and reaches the goal that is proposed. 

 

Key words: Teaching; Commutativity; Game; Numerical Triangle. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O ensino da disciplina matemática apresenta alguns obstáculos, entre eles 

a falta de interesse no aprender por parte dos educandos ou ainda, a falta de 

recurso pedagógico que possa estimular os alunos à aprendizagem, um dos 

assuntos que os estudantes mais encontram dificuldades, está relacionado às 

comutatividade e associatividade da adição. E a maioria dos professores utiliza 

somente aulas expositivas e para o reforço da aprendizagem o recurso de listas 
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de exercícios, é necessário entender que os alunos aprendem de maneiras 

diferentes, então é importante utilizar métodos e técnicas diferenciadas para 

efetivar a aprendizagem. 

Neste sentido, a fim de despertar o interesse nos alunos, vários jogos 

educativos têm auxiliado os professores na tarefa do ensino da matemática. São 

jogos de diversos tipos e aplicações que atualmente são jogos desenvolvidos em 

softwares, para diversas plataformas tem se apresentado como ferramentas de 

apoio no ensino-aprendizagem da matemática. Desta maneira, o Triângulo 

Numérico, foi desenvolvido a fim de dar suporte aos professores no ensino da 

propriedade comutativa e associativa da adição incentivando através do jogo o 

aprendizado de maneira lúdica e divertida. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A matemática está presente na vida das pessoas diariamente e, apesar de 

ser presente, algumas pessoas ainda encontram dificuldades em realizar 

determinadas operações, que mesmo sendo básicas, tornam-se motivo de 

desespero por parte daqueles que não conseguem realizá-las. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2016), a Matemática 

cria sistemas abstratos, que organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, 

do movimento, das formas e dos números, associados ou não a fenômenos do 

mundo físico. Esses sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para 

a compreensão de fenômenos, a construção de representações significativas e 

argumentações consistentes nos mais variados contextos. 

Assim, mesmo sendo uma ciência que relaciona os fenômenos para os 

mais variados contextos, a aprendizagem da disciplina, por alguns alunos é 

temerosa influenciando negativamente a vida escolar dos educandos da 

educação básica. 

Uma das dificuldades apontadas pelos professores de matemática está 

relacionada à sequência numérica, que conforme Bonjorno (1994) é que todo 

conjunto em que consideramos os elementos dispostos em certa ordem, muitos 

alunos fazem certa confusão na hora de solucionar sequências numéricas, 

especialmente quando da troca de sinais. Mesmo usando metodologias de 

ensino diferentes, ainda há bloqueio no aprendizado das sequências numéricas. 

Outra dificuldade encontrada por educadores é concernente às propriedades 

matemáticas, entre elas a comutatividade, que, conforme Melo (2017), confirma 

que em um cálculo de multiplicar a disposição dos fatores não altera o produto 
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da multiplicação, ou seja, mesmo que se opte por modificar a ordem dos números 

a serem multiplicados, não alterará o resultado.  

Visando facilitar o processo de ensino-aprendizagem da matemática, 

foram criados diferentes tipos de jogos educativos. E com o avanço da tecnologia, 

esses jogos além de utilizarem computadores, através de softwares, tabletes, 

passaram a ser utilizados também através do celular, dispositivo de fácil acesso e 

que pode ser carregado para todos os lugares, o aplicativo poderá estimular os 

estudantes quanto ao estudo das sequências, podendo passar para o professor o 

feedback, durante a utilização do jogo. 

Por outro lado, como comenta Santana (2007), não basta conhecer os 

jogos e saber jogar. É necessário que o professor consiga aliar de forma interativa 

e dinâmica esse recurso. 

Assim, com base nas dificuldades apresentadas pelos professores e, 

lançando mão da tecnologia, nos propomos a criar o Triângulo Numérico, para 

auxiliar os alunos na compreensão da matéria, bem como proporcionar aos 

mestres uma nova metodologia, a fim de que a aprendizagem da matemática, 

que por ser lúdico, se torne muito mais atrativa. 

3.  TRABALHOS RELACIONADOS 

 O trabalho apresentado por Fritsch (2016), et.al. (s.d) mostra o relato a 

respeito do desenvolvimento de um jogo educativo, desenvolvido por 

graduandos de engenharia de software que perceberam a necessidade de criação 

de um método educacional de apoio no ensino matemático que, além de servir 

de apoio, precisa ser atrativo, motivador e que possua o conteúdo pedagógico 

apropriado para gerar aprendizado nos educandos.  

Com o intuito de conhecer as contribuições para a criação de jogos 

educativos o trabalho de Moda e Camargo (2016), teve por finalidade desenvolver 

o software Derivando para utilização como método de ensino-aprendizagem das 

derivadas. 

Por fim, foi analisado ainda o trabalho de Moreira (2010), apresentando a 

experiência com alunos do ensino médio, em que o jogo auxiliava no ensino-

aprendizagem de sequências numéricas, através da formação de maiores 

números possíveis de sequências, para obtenção de pontos. Os autores, no 

entanto, entenderam que os resultados obtidos não foram satisfatórios, havendo 

a necessidade de revisão de assunto, para posterior reaplicação dos jogos. 

Outro trabalho relacionado ao ensino da matemática utilizando jogos 

eletrônicos é o aplicativo Matemagos, desenvolvido como resultado da tese de 



 
 

 
1604 

doutorado do pesquisador Teles. Como um dos objetivos de seu trabalho, Teles 

(2015) propôs a criação de um jogo eletrônico para auxiliar estudantes a aprender 

contextualmente operações aritméticas fundamentais e servir como uma 

ferramenta complementar na sala de aula, para professores. 

Após análise dos trabalhos mencionados anteriormente foi possível 

verificar os aspectos que podem contribuir para o desenvolvimento do aplicativo 

apresentado neste trabalho. Cada trabalho foi inserido na Tabela 1 contendo as 

informações necessárias para o desenvolvimento do Triângulo Numérico. 
Tabela 1 – Resumo dos trabalhos relacionados  

Autoria Título Jogo Nível  Plataforma 

Moda e 

Camargo 

Avaliação do Jogo Derivando: Um 

jogo para apoiar a aprendizagem 

de Derivadas 

Derivando Superior Windows 

Teles 

Desenho instrucional para jogos 

contextuais baseados na 

aprendizagem 

Matemagos 
Fundament

al 

Android e 

iOS 

Moreira 
Jogos Matemáticos: um recurso 

possível para o Ensino Médio 

Jogos de Carta 

e jogos das 

oito rainhas 

Ensino 

Médio 
Pesquisa 

Fritsch 

Ordena: um jogo educacional para 

auxílio ao ensino de métodos de 

ordenação 

Ordena Superior Android 

Fonte: próprio autor. 

 

4. TRIÂNGULO NUMÉRICO  

 Tomando por base as dificuldades encontradas no ensino-aprendizagem 

das propriedades de comutatividade e associatividade da adição, a ideia inicial 

proposta pelo autor deste trabalho, o jogo Triângulo Numérico, foi desenvolvido 

para a plataforma Android, a fim de auxiliar os estudantes, no aprendizado desse 

conteúdo, de forma lúdica.  

O público-alvo do jogo Triângulo Numérico são alunos do ensino 

fundamental, que estão iniciando o aprendizado de comutatividade e 

associatividade da adição. Inicialmente foi observado o problema de 

compreensão das operações de adição e subtração, a fim de encontrar um meio 

de auxiliar os professores foi o desenvolvido o aplicativo Triângulo Numérico 

utilizando a ferramenta Unity 3D para suporte a plataforma Android, utilizando a 

linguagem C#, que é uma linguagem de programação orientada a objetos, que 

foi desenvolvida pela Microsoft e faz parte da plataforma .NET. 

http://www.infoescola.com/informatica/o-que-sao-linguagens-de-programacao/
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O jogo é composto de um menu onde o usuário pode iniciar o aplicativo 

de forma bem intuitiva, assim que iniciar o jogo será apresentado na tela os seis 

números que correspondem a uma sequência numérica dentro de círculos para a 

manipulação através do touch do celular ou tablet.  

Contém um triângulo que será posicionado no centro da tela com um valor 

central que significa o resultado da soma dos números inseridos nos círculos de 

cada lado do triângulo (Figura 1), o jogador seleciona cada círculo contendo um 

número de uma sequência numérica e podendo posicionar no seu devido local 

em cada lado do triângulo, e a cada lado do triângulo deverá ter a combinação 

dos números para ser realizada a soma e comparada com o resultado do valor 

central do triângulo e assim utilizando intuitivamente as propriedades de 

comutatividade e associatividade da adição (Figura 2).  
Figura 1. Uma das sequências das 

telas jogo 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Figura 2. Os números da sequência sendo 

posicionadas 

 
Fonte: próprio autor. 

 

 

Os números precisam ficar na posição correta para a verificação do código 

seja executada a fim de saber se a soma dos números posicionados corresponde 

ao resultado do número interno ao triângulo, caso esteja correto na tela aparece 

um botão que mostrará a próxima fase, caso contrário terá de modificar as 

posições dos números até chegar à colocação correta e assim, passando para 

outras sequências até finalizar todas as sequências existentes no jogo. 

 

5. Metodologia e Execução da Avaliação 

 Após análise da problemática foi estabelecido a melhor plataforma para a 

criação do jogo, assim, com base na observação foi decidido que o jogo deveria 

ser desenvolvido no sistema operacional Android visto que é mais comum vermos 
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alunos utilizando celulares com esse sistema operacional e também que em 

algumas escolas possuem salas de laboratório que tem tabletes com o mesmo 

sistema. 

 Para avaliar o jogo Triângulo Numérico utilizamos a metodologia de 

avaliação para jogos educacionais baseada no modelo de avaliação elaborada por 

Savi et al. (2011). Neste artigo, o modelo foi adaptado renomeando algumas 

perguntas do questionário para que estivessem em conforme o conteúdo do 

jogo.  

 Após a explanação do conteúdo, cada aluno realizou as atividades do 

jogo, em seu próprio celular ou tablete da escola, associando o conteúdo teórico 

ensinado ao conteúdo prático contido no jogo, facilitando o raciocínio lógico e 

aumentando o interesse pelas sequências numéricas. Em seguida, foi realizado 

um questionário de avaliação do jogo Triângulo Numérico elaborado no google 

forms que possibilitou a geração de gráficos e resultados em forma de 

porcentagem das notas atribuídas para cada item. O questionário foi realizado no 

dia 28/09/2017 com 20 alunos do ensino fundamental na Escola Municipal 

Graziela Ribeiro, logo após a atividade proposta com o jogo na sala do laboratório 

de informática (Figura 3). O questionário e a execução da aplicação do aplicativo 

em sala de aula nos deram a possibilidade de pensar e realizar melhorias no que 

se diz respeito a implementação de mais sequências numéricas ao jogo e também 

melhorias no layout. Em meados de setembro de 2018 buscando incentivar o uso 

dos recursos tecnológicos no processo de ensino aprendizagem, utilizamos o 

aplicativo Triângulo Numérico na Escola Municipal Agenor Ferreira Lima com as 

três turmas de alunos do 8º ano (Figura 4) e o uso do aplicativo motivou a 

participação de todos e criou desafios em que os mesmos queriam melhorar o 

tempo de resolução do problema proposto nas fases  do jogo.   

 
Figura 3. Atividade proposta utilizando o jogo Triângulo Numérico 
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Fonte: próprio autor. 

 

Figura 4. Utilizando o aplicativo Triângulo Numérico em grupos 

 
Fonte: próprio autor. 

 

  Em 19/10/2018 fizemos o lançamento do aplicativo Triângulo 

Numérico na loja do Google Play Store e apresentamos ao público em geral que 

participou da Semana de Ciências e Tecnologia (SECT), na Universidade Federal 

do Amazonas (UFAM).  

(Link do app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JogoSN.TN) 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JogoSN.TN
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6. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 A avaliação dos resultados referente ao questionário sobre o jogo para o 

público-alvo do ensino fundamental na Escola Municipal Graziela Ribeiro, 

executado com o intuito de obter respostas que satisfizessem os 

questionamentos sobre o funcionamento e entendimento do jogo Triângulo 

Numéricos. Com bases nas pesquisas realizadas 71,4% foram com alunos de 

idades de 12 a 13 anos, 14,3% com 14 a 15 anos e a mesma porcentagem para 

15 a 16 anos de idade. A Figura 5 mostra a faixa etária do público alvo: 
 

Figura 5. Faixa etária em anos do público avaliado 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Com base nas respostas dos alunos, estudantes do ensino fundamental, a 

quem é prioritariamente destinado o jogo, conseguimos obter os seguintes 

resultados: no quesito design do jogo Triângulo Numérico, no que concerne ao 

entendimento e se conseguem enxergar todas as informações com as cores 

contidas no jogo, 42,9% responderam que sim, conseguem entender e enxergar, 

ao passo que, 57,1% responderam que talvez, conseguem e entender enxergar as 

informações e cores que estão atualmente no jogo conforme Figura 6. 
Figura 6. Entendimento e visualização do jogo 
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Fonte: próprio autor. 

 

Quanto ao questionamento referente ao funcionamento e aprendizado do 

jogo, numa escala de 1 a 5, sendo que 1 é pouco e 5 é muito, 57,1% responderam 

que o jogo ajudou muito na compreensão como mostra a Figura 7.  
Figura 7. Compreensão do jogo sobre comutatividade na adição  

 
Fonte: próprio autor. 

 

Referindo-se ao raciocínio lógico e matemático, 71,4% optaram em 

escolher a escala 5, enquanto que 28,6% optaram por a escala 4 conforme a 

Figura 8. 

 
Figura 8. O jogo trabalhou o raciocínio lógico e matemático.  
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Fonte: próprio autor. 

 

 Quanto ao questionamento a respeito de pôr em prática os conteúdos 

abordados pelo professor, a resposta foi unânime de 100% que sim, o jogo auxilia 

na compreensão da prática do assunto (Figura 9). 
 

Figura 9. A prática dos conteúdos abordados 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Quanto à apresentação de mais de uma possibilidade de resolução das 

situações-problema, novamente houve unanimidade nas respostas, sendo 100% 

sim, as situações apresentadas, apresentam mais de uma forma de resolução.  

Questionados sobre se as atividades abordadas no jogo, estão de acordo 

com a faixa etária e/ou nível de escolaridade do público-alvo, mais uma vez houve 

unanimidade na resposta sim.  

8. CONCLUSÃO 

 Neste artigo foi apresentado o Triângulo Numérico, jogo com a finalidade 

de auxiliar o ensino-aprendizagem da comutatividade e associatividade da 

adição, assim como o raciocínio lógico matemático de forma lúdica e divertida 

na disciplina de matemática nos 6º ao 9º do ensino fundamental para auxiliar no 
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estimulo e motivação do discente para o aprendizado do conteúdo ministrado 

ou como revisão para os alunos que por algum motivo não tenham assimilado o 

conteúdo. 

Foi possível perceber que, mesmo com pouco tempo para avaliação e 

ainda, mesmo que com algumas falhas a serem melhoradas, o jogo foi 

manuseado com certa facilidade e, satisfazendo ao objetivo que o mesmo foi 

criado, facilitar o aprendizado das sequências numéricas aplicando as 

propriedades de comutatividade e associatividade da adição.  

 Como trabalhos futuros pretende-se realizar melhorias no jogo com base 

na avaliação realizada como, por exemplo: inserção de várias outras sequencias 

numéricas e melhorias no design. E consequentemente realizar novas avaliações 

visando analisar os aspectos de jogabilidade e aprendizagem do jogo. O jogo 

Triângulo Numérico será aplicado em outras novas turmas e servirá como 

importante ferramenta de comparação para avaliação do rendimento dos alunos. 
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RESUMO: Na área de redes de computadores, a montagem de laboratórios físicos para 

as aulas práticas das disciplinas pode ser proibitivamente cara, além de exigir uma 

constante atualização do hardware. Softwares como Netkit permitem a criação de 

laboratórios virtuais de redes utilizando-se apenas um computador, contudo demandam 

máquinas físicas individualizadas por aluno, além de uma etapa de configuração que 

pode ser complexa. Este trabalho propõe um ambiente em Nuvem para ensino de redes 

de computadores, no qual o Netkit é executado em máquinas virtuais do provedor de 

nuvem Amazon AWS. Além disso, é disponibilizado um portal na Web, baseado em um 

ambiente gamificado, com diversos roteiros de laboratórios prontos para serem 

instanciados na nuvem e utilizados de qualquer lugar. 

Palavras-chave: Educação em Computação; Redes de computadores; Computação em 

nuvem; Gamificação; Netkit. 

 

ABSTRACT: In the area of computer networks, the assembly of physical laboratories for 

tutorial classes can be prohibitively expensive, besides requiring a constant updating of 

the hardware. Software such as Netkit allows the creation of virtual network laboratories 

using only one computer, yet require individualized physical machines per student, as 

well as a configuration stage that can be complex. This paper proposes a Cloud 

environment for teaching computer networks, in which Netkit runs on virtual machines 

from the Amazon AWS cloud provider. In addition, a Web portal is available, based on a 

gamified environment, with several lab scripts ready to be instantiated in the cloud and 

used from anywhere. 

Keywords: Computing Education; Computer networks; Cloud computing; Gamification; 

Netkit. 
 

1. Introdução 
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No ensino acadêmico muitas vezes se faz indispensável o uso de atividades práticas para 

consolidação do conhecimento. Nos cursos de Computação, tal situação ocorre com 

frequência, dada a necessidade de frequentemente se constatar na prática os conteúdos 

ministrados na teoria. Nesse contexto, tem-se o ensino de Redes de Computadores como 

um dos mais afetados por esta realidade. 

As disciplinas dessa área abordam vários conceitos de comunicação de dados que são 

difíceis de ser compreendidos pelos alunos apenas de forma teórica, sem que seu 

funcionamento seja visto na prática. Entretanto, para que tais práticas ocorram de 

maneira satisfatória necessita-se de todo um ambiente laboratorial preparado para tal 

atividade. 

Para que se tenha uma relação adequada entre teoria e prática, é necessário criar 

ambientes de rede que tenham vários componentes de hardware: computadores; 

concentradores, como hubs e switches; cabos e pontos de acesso para interligação de 

computadores, dentre outros (BARBOSA; ANJOS; BOGO, 2009). 

Tal infraestrutura demanda recursos financeiros elevados, nem sempre disponíveis nas 

instituições de ensino, principalmente na rede pública, o que acaba comprometendo a 

qualidade das aulas e consequentemente a formação acadêmica dos alunos. 

Este trabalho baseia-se no uso do software Netkit301, uma ferramenta livre capaz de 

simular ambientes de rede completos, com as mais variadas topologias e periféricos, 

como computadores, roteadores, switches, além de uma interface para configuração de 

vários protocolos de comunicação. Assim sendo, o professor pode criar estudos de casos 

baseado em situações do mundo real, trazendo a problemática para sala de aula e 

buscando as soluções junto com os alunos, obrigando-os de forma propositiva a pensar 

e desenvolver conhecimento por meio da experimentação. 

Dentre outras vantagens, o uso do Netkit proporciona a possibilidade da utilização de 

metodologias ativas de ensino, recursos estes cada vez mais cobrados pelas práticas 

docentes visando criar profissionais habilitados tecnicamente e com capacidade de 

raciocínio para solução de problemas. 

A aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto em estudo – 

ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando – sendo estimulado a 

construir o conhecimento, em vez de recebê-lo de forma passiva do professor (BARBOSA; 

MOURA, 2013).  

Outro aspecto importante nas metodologias atuais é o emprego de técnicas de 

Gamificação no ambiente de ensino, com o intuito de tornar o aprendizado mais 

proveitoso e prazeroso, procurando fomentar o engajamento dos alunos nas tarefas 

acadêmicas (LIU, 2014). A gamificação consiste no uso de elementos de jogos em 

ambientes interativos, que não são jogos, com a finalidade de incentivar e motivar 

pessoas a atingir suas metas e objetivos (HANUS; FOX, 2015). A utilização de mecânicas 

 
301 Site do Netkit: http://wiki.netkit.org/index.php/Main_Page 
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de jogo encontradas em videogames (p.ex., pontuações, troféus, rankings) é uma 

estratégia bastante presente em ambientes gamificados a fim de motivar e incentivar os 

jogadores por meio de recompensas. Essa motivação se deve principalmente pelo 

impacto nas áreas cognitiva, emocional e social dos jogadores (DOMíNGUEZ et al., 2013).  

A presente proposta não se resume a apresentar o Netkit como uma ferramenta didática 

para cursos de Redes de Computadores, mais que isso, é disponibilizado um ambiente 

em Nuvem de computadores, batizado de NetEnsina Cloud, amplamente acessível, a fim 

de propiciar a professores e alunos a liberdade de ministrar aulas e praticar os 

laboratórios de qualquer lugar, necessitando apenas de um computador com acesso à 

Internet. 

Além disso, este trabalho disponibiliza um Portal Web que serve como uma ferramenta 

didática, contendo diversos tipos de laboratórios virtuais, que poderão ser utilizados na 

prática acadêmica do ensino de redes de computadores baseado no Netkit. Esse portal 

emprega, ainda, estratégias de gamificação a fim de promover um maior engajamento 

dos alunos na resolução das tarefas (laboratórios) atribuídos pelo professor. Nesse 

sentido, a presente iniciativa reforça a experiência anterior do grupo de pesquisa do 

LAWS/UFMA302 no desenvolvimento e uso de ambientes gamificados, com destaque 

para a ferramenta GENIUS, voltada ao ensino de disciplinas de Algoritmos e Linguagens 

de Programação (OLIVEIRA et al., 2017), além do uso de gamificação para o estímulo da 

criatividade dos alunos (COELHO et al., 2017). 

O restante do artigo está assim organizado: na Seção 0, são discutidos alguns trabalhos 

relacionados. A Seção 0 aborda o ambiente NetEnsina, discutindo o software Netkit e o 

planejamento didático, enquanto a Seção 0 trata sobre as técnicas de gamificação 

empregadas, como moedas, níveis e distintivos. A Seção 0 apresenta as soluções 

tecnológicas utilizadas para disponibilização da ferramenta Netkit em ambiente em 

nuvem e as vantagens alcançadas. Por fim, a Seção 0 traz as principais conclusões e 

trabalhos futuros. 
 

Trabalhos Relacionados 

Não é exclusividade deste trabalho tratar do uso da tecnologia como ferramenta didática 

para transmissão de conhecimento. Segundo Santos (2012), na atual expansão do mundo 

das comunicações em rede, é perceptível o eixo estruturador da tecnologia e, assim, 

professores têm um papel fundamental de refletir e entender que a tecnologia pode 

exercer no campo pedagógico um fator de potencialização da aprendizagem nas 

diferentes áreas de conhecimento.  

Mais especificamente na abordagem aqui adotada, Gurgel et al. (2012) discorrem sobre 

o uso do Netkit como uma ferramenta essencial para o ensino de redes de computadores 

dada a possibilidade de experimentação sem restrições que pode ser resolvida pela 

 
302 Laboratory of Advanced Web Systems (LAWS), DEINF/UFMA 
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virtualização de laboratórios. Barbosa; Anjos e Bongo (2009) demonstram como utilizar 

o NetKit para o ensino de roteamento estático em redes de computadores e consideram 

os emuladores como uma solução adequada para o ensino da prática em cursos de redes 

de computadores, uma vez que possibilitam criar ambientes virtuais de rede que 

funcionam de forma semelhante a ambientes reais, sem incidir em um alto custo. 

Segundo Darejeh e Salim (2016), a principal função da Gamificação é induzir o 

comportamento das pessoas, além de melhorar a motivação e engajamento em uma 

determinada tarefa. Na educação, atualmente muitos pesquisadores têm buscado 

incorporar no processo de aprendizagem o uso da gamificação para motivação e 

engajamento de seus alunos. De acordo com Lee e Hammer (2011), o sucesso em outras 

áreas, como a área comercial e social fez com que alguns pesquisadores teorizassem que 

a gamificação poderia também ser usada na educação como uma ferramenta que 

aumentaria o envolvimento dos alunos e conduziria a um comportamento desejável de 

aprendizagem.  

Segundo Hanus e Fox (2015), na gamificação, a competição entre alunos e a comparação 

de resultados de suas tarefas ou a visualização de badges (símbolos de conquistas) são 

fatores importantes para o aumento da motivação e desempenho dentro da sala de aula 

quando visto por outros jogadores. Domínguez et al. (2013) citam em seu trabalho que 

a gamificação parece ter um grande potencial em motivar, que o sistema de recompensas 

e mecanismos sociais competitivos parece ser bastante motivador e que as tabelas de 

classificação também são uma fonte de incentivo, pois o aluno vê seu trabalho 

publicamente e instantaneamente reconhecido por ele e por outros jogadores. 

No tocante ao ensino baseado em nuvem, Mansur et al. (2010) destacam, na área de 

Educação Superior, o paradigma da Educação em Nuvem, que pode ser entendido como 

a aplicação, na área de Educação, dos conceitos de Computação em Nuvem. Assim, os 

conhecimentos não estão mais encarcerados em ambientes físicos, mas disseminados 

pelo planeta através das redes de computação, como uma nuvem de saberes, de maneira 

quase onipresente. Em de Souza; Roberto e Júnior (2016), discute-se o ensino de 

Matemática mediado por inovadores recursos de mídias, metodológicos e 

computacionais, em uma plataforma disponibilizada em nuvem. 

 

O Ambiente NetEnsina 

O NetEnsina é uma ferramenta de suporte para o ensino de Redes de Computadores. Tal 

ambiente propõe o uso do software Netkit nas práticas dos cursos de rede e também o 

uso de um Portal Web que serve de apoio para o professor na elaboração de uma 

sequência didática apropriada a ser adotada durante as aulas de laboratório, descritas 

em Gurgel et al. (2015). Além disso, no Portal NetEnsina303 são empregadas técnicas de 

gamificação para motivar e engajar os alunos nas práticas da disciplina (Figura 28). 

 
303 Portal NetEnsina: http://netensina.educacao.ws 
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O Netkit é um software que permite simular topologias completas de redes de 

computadores, permitindo virtualizar os mais diversos tipos de componentes de rede. 

Desde uma simples interface Ethernet, a servidores, roteadores, proxy, firewalls, dentre 

outros. Estes componentes são acessados nos laboratórios virtuais do Netkit, que nada 

mais são do que arquivos de texto configuráveis onde o autor pode definir quais e 

quantos dispositivos de rede ele necessita para um determinado experimento. O Netkit 

começou a ser desenvolvido como um software livre, no ano de 1999, na Roma Tre 

Universitá, da Itália, recebendo posteriormente o apoio da comunidade científica 

(RIMONDINI, 2007). A Figura 29 apresenta um exemplo de máquina virtual Netkit. 

 

 
Figura 28 - Portal NetEnsina 
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Figura 29 - Interface de uma máquina virtual Netkit 

 

Planejamento Didático com NetEnsina 

O NetEnsina auxilia o professor na organização de seus laboratórios virtuais Netkit. A 

ferramenta permite que o professor implemente roteiros de aulas com uma sequência 

didática definida de acordo com os conhecimentos a serem repassados para os alunos. 

Para exemplificar, imagine um cenário em que o professor queira praticar com seus 

alunos a montagem e configuração de uma rede de computadores utilizando o Netkit.  

A forma de trabalho pode ser descrita no plano de aula para que se tenha uma prática 

pedagógica bem definida e coesa, como pode ser observado na  

Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2: Plano de aula com utilização do Netkit 

Dados da Turma 

Curso: Ciência da Computação / UFMA 

Unidade Curricular (UC): Redes de Computadores 

Campus: São Luís/MA - Bacanga 

Turma: 2018 

Semestre: 2 

 

Data Encontro Presencial:  

09  / 08  / 2018 

Competências (Técnico-cognitivas e práticas):  
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Conhecer a ferramenta Netkit e suas características. Praticar os conteúdos 

abordados nas aulas teóricas. Configurar dispositivos de redes de acordo com a 

topologia exigida. 

 

Habilidades 

(Objetivos de 

Aprendizagem

) 

Objetos de 

Conheciment

o (conteúdo) 

Metodologia/Recurso

s 

Avaliação da 

Aprendizagem 

Carga 

Horári

a 

• Conhecer o 

software 

Netkit. 

• Utilizar o 

Netkit para a 

prática 

laboratorial 

dos 

conteúdos 

ministrados 

em sala de 

aula. 

• Criar, 

configurar e 

conectar em 

rede 

máquinas 

virtuais 

Netkit. 

• O que é e 

para que 

serve o 

Software 

Netkit. 

• Como criar 

máquinas 

virtuais com 

Netkit. 

• Interligando 

em rede as 

máquinas 

virtuais 

emuladas 

pelo Netkit. 

 

• Aula prática em 

laboratório. 

• Apresentação de 

estudo de caso com 

problemática a ser 

resolvida utilizando 

o software Netkit. 

• Debate sobre os 

resultados obtidos 

com a 

experimentação. 

• Observação do 

desempenho. 

• Participação dos 

estudantes 

durante o 

desenvolviment

o das atividades. 

120 

minutos 

 

Com a ferramenta NetEnsina, o professor poderá criar seus laboratórios virtuais e 

disponibilizá-los para seus alunos na sequência que julgar mais adequada para a 

consolidação do conhecimento. Em um curso básico, por exemplo, o professor poderia 

começar com laboratórios simples com apenas duas máquinas; na sequência, 

laboratórios com switches, roteadores e assim por diante.  

Na Figura 30, destacam-se alguns roteiros de aula para laboratórios virtuais 

disponibilizados através do Portal NetEnsina. 

O uso do NetEnsina traz benefícios no ensino de rede de computadores, pois permite 

que o professor construa uma sequência organizada de toda sua prática laboratorial, a 

qual estará ao alcance de um clique através da nuvem, como detalhado na Seção 0. Além 

dos laboratórios, ele poderá disponibilizar outros conteúdos e atividades a serem 

trabalhados ao longo do curso. 
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Figura 30 - Roteiros de Aula no NetEnsina 

 

Estratégias de Gamificação 

No Portal NetEnsina, são também empregadas estratégias de gamificação a fim de 

motivar e engajar os alunos nas práticas laboratoriais apresentadas.  

Os alunos são motivados a desenvolver e testar seus conhecimentos em redes de 

computadores resolvendo as tarefas (laboratórios) propostos pelo professor. O aluno, ao 

iniciar a disciplina, começa no nível de Novato e vai avançando à medida que realiza as 

tarefas, podendo chegar ao nível de Profissional. Também é possível receber distintivos 

(badges) e ganhar troféus, além de constar em uma Tabela de Classificação (ranking) 

geral. 

 

As Tarefas 

As tarefas são os laboratórios distribuídos pelo professor para a turma, de modo que a 

cada laboratório respondido o aluno possa ganhar pontos.  

O aluno, além de fornecer o resultado do laboratório (o arquivo texto com os comandos 

que montam a topologia de rede proposta), também tem a possibilidade de postar um 

resultado visual da sua solução, com imagens e textos explicativos que podem ajudar a 

si mesmo e aos outros na compreensão do tema proposto para estudo naquela aula 

prática. Caso faça isso, pode atingir ainda mais pontos do que simplesmente resolvendo 

o laboratório e enviando o resultado textual ao professor.  

 

Pontuação e Níveis de Expertise 

Em um ambiente gamificado, é fundamental ter regras claras sobre como obter pontos 

e conquistar posições de destaque no jogo.  



 
 

 
1620 

No ambiente NetEnsina, os pontos são na verdade moedas de ouro, que podem ser 

angariadas através de diferentes ações, tais como: 

• Registrar-se no site  -  500 moedas 

• Primeiro login  -  100 moedas 

• Visita diária ao site  -  50 moedas 

• Publicar um post  -  500 moedas 

• Comentar um post  -  25 moedas 

• Excluir um post  -  perde 25 moedas 

• etc. 

 

À medida que vai juntando moedas, o aluno ( jogador) vai galgando Níveis de Expertise 

e pode se destacar entre seus pares, como mostrado na Tabela 3. 

Tabela 3: Níveis de Expertise dos jogadores 

Nível Distinção Moedas necessárias 

1 Novato nível inicial 

2 Aprendiz > 1.000 moedas 

3 Aspirante > 2.500 moedas 

4 Experiente > 6.000 moedas 

5 Profissional > 10.000 moedas 

 

Associados a esses níveis, existem distintivos, que são pequenos ícones que o aluno 

pode utilizar em seu perfil, como visto na Figura 31. 

 
Figura 31 - Perfil do aluno no NetEnsina com destaque para suas conquistas 

O emprego conjunto dessas estratégias de gamificação pretende atingir uma maior 

motivação do alunado, fomentando sua participação e engajamento na resolução dos 

laboratórios de redes e sua interação com o restante da turma.  
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Na fase atual da pesquisa, ainda não foi realizada uma validação sistemática dessas 

estratégias gamificadas em sala de aula, embora acredita-se que trarão resultados 

benéficos. 

 

NetEnsina Cloud 

O software Netkit possui utilidade tanto no campo empresarial quanto no acadêmico. 

No campo empresarial, permite ao administrador de redes, por exemplo, testar possíveis 

projetos de topologias de rede antes de sua implantação real. No campo acadêmico, um 

professor do curso de Redes de Computadores pode simular com seus alunos a prática 

das disciplinas sem que haja custos extras para a Instituição. 

O Netkit possui suas limitações, entretanto. Uma das principais diz respeito à 

portabilidade, uma vez que o software executa apenas em ambientes Linux, não tendo 

uma instalação simples, fato que pode desencorajar usuários menos especializados a 

utilizar essa ferramenta. 

Ciente disso, este trabalho propõe e implementa o NetEnsina Cloud, um ambiente em 

nuvem onde professor e aluno se conectam via Web e têm à sua disposição máquinas 

virtuais Netkit prontas para utilização, já pré-configuradas com os laboratórios e 

softwares necessários para a prática laboratorial.  

Arquitetura em Nuvem 

Computação em Nuvem pode ser entendida como o uso compartilhado, descentralizado 

e transparente de recursos através da Internet, com escalabilidade e agregação dos mais 

variados serviços, a um preço calculado de acordo com a demanda. Uma de suas 

vantagens é que o usuário não precisa se preocupar com o gerenciamento e manutenção 

da infraestrutura computacional, que fica a cargo do provedor de nuvem. Todo o 

software e serviços da nuvem ficam acessíveis a partir de um navegador da Web, de 

maneira muito prática, à distância de poucos cliques do mouse.  

O NetEnsina Cloud é, de fato, um ambiente computacional disponibilizado em nuvem. 

Este possui máquinas virtuais Linux pré-configuradas para executar o software Netkit, 

prontas para serem utilizadas em um cenário de aula, presencial ou a distância (Figura 

32).  

Neste projeto, o provedor de nuvem escolhido para hospedagem da aplicação foi a 

plataforma AWS304 (Amazon Web Services) por conter todos os requisitos necessários 

para a experiência. Além de fornecer uma generosa fatia de serviços gratuitos por 12 

meses, de modo que se pôde fazer todos os testes a um custo mínimo. 

Outra característica da computação em nuvem, muito útil para este trabalho e também 

disponível na AWS, é a capacidade de contratar recursos sob demanda (Pay As You Go), 

que permite redimensionar rapidamente a infraestrutura em nuvem de acordo com a 

necessidade das aulas, com a vantagem de se pagar apenas pelo que é utilizado. 

 
304 Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/pt/ 
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Figura 32 - Máquinas virtuais Netkit instanciadas na nuvem, executando no sistema 

operacional Mac OSX 

Na prática, isso traz um grande conforto na configuração de novas turmas virtuais. 

Imagine que um professor comece uma disciplina para uma turma de 25 alunos e que 

todos precisem utilizar o Netkit para praticar os conteúdos. Basta que o professor acesse 

a interface Web da AWS e crie 25 máquinas virtuais que já estarão pré-configuradas com 

o Netkit e tudo o mais que for necessário para o laboratório virtual. Essas máquinas 

poderão ser acessadas pelos alunos a partir de um computador, individualmente, 

seguindo os roteiros que o professor elaborou. Ao final da disciplina, o professor pode 

simplesmente desligar essas máquinas virtuais, consequentemente deixando de pagar 

pelo seu uso. Observe na Figura 33 a arquitetura do NetEnsina Cloud na nuvem Amazon 

AWS. 

 

 
Figura 33 - Arquitetura do NetEnsina Cloud na nuvem da Amazon AWS 
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Outra vantagem é que, ao final da aula, não existirão computadores defeituosos ou 

“bagunçados”, precisando de manutenção, formatação ou coisas do tipo, já que os 

laboratórios são todos virtuais. 

 

Conclusão 

Considerando o dinamismo e os desafios cada vez mais crescentes das salas de aula, 

sempre em busca de inovações metodológicas educacionais, este trabalho, dentre outras 

coisas, apresentou uma nova ferramenta de ensino para as disciplinas de redes de 

computadores, que faz uso da tecnologia em favor das novas práticas docentes, 

propondo um cenário moderno, acessível e de custo factível. 

Descreveu-se uma plataforma em nuvem de computadores para suporte ao ensino de 

Redes, batizada com o nome de NetEnsina Cloud, a qual atua em conjunto com o 

software de virtualização Netkit, no intuito de criar um ambiente de aprendizado 

apropriado para redes de computadores a um baixo custo. 

Foi proposta e implantada uma arquitetura na nuvem AWS, do provedor Amazon, onde 

estão hospedadas máquinas virtuais com Netkit que podem ser instanciadas à vontade 

por alunos e professores. Dessa forma, é possível realizar a prática das aulas de redes de 

computadores sem a necessidade de laboratórios físicos, a partir de qualquer 

computador com acesso à Internet, sem nenhuma configuração adicional.  

Além disso, foi disponibilizado um portal web com roteiros didáticos prontos para serem 

utilizados por professores, acompanhados de estratégias de gamificação com o intuito 

de incrementar o interesse dos alunos. 

Como trabalhos futuros, pretende-se realizar uma validação do ambiente NetEnsina 

gamificado em situações reais de sala de aula, ao longo de uma disciplina. 
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Resumo. Os Chatbots são uma tecnologia voltada para a interação humano-computador, 

no início desta década vários setores (organizações privadas e governamentais), 

iniciaram a construção e implantação dos Chatbots junto as suas páginas web e as 

plataformas de atendimento aos clientes (SAC). Nestas organizações, os Chatbots são 

comumente utilizados para promover produtos, ideias e serviços. Neste trabalho, é 

apresentado um estudo de caso onde a Tecnologia dos Chatbots foi utilizada como 

recurso educacional para a disciplina de Inglês junto aos alunos do Ensino Técnico de 

Informática do Instituto Federal de Minas Gerais campus Avançado Ponte Nova. 

Palavras-chave: chatbot; aprendizado autorregulado; inglês. 
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Abstract. Chatbots are a technology focused on human-computer interaction. At the 

beginning of this decade, several sectors (private and governmental organizations) 

started to build and deploy Chatbots together with their web pages and customer service 

platforms. In these organizations, Chatbots are commonly used to promote products, 

ideas, and services. In this work, a case study was presented where the Chatbots 

Technology was used as an educational resource for the English course among the 

students of the Technical Education of the Federal Institute of Minas Gerais Campus of 

Ponte Nova. 

Keywords: chatbot; self-regulated learning; english. 

1. Introdução 

Uma tendência atual do aprendizado autorregulado é que ele ocorra com a mescla das 

formas  de ensino formal e informal, caracterizando uma possível mudança na 

forma de aprender das novas gerações. Alunos de várias instituições e de vários países, 

constantemente colaboram entre si, compartilham seus conhecimentos e buscam 

informações para resolver ou explicar um problema no trabalho, na escola, ou apenas 

para satisfazer uma curiosidade. Além disso, a aprendizagem no contexto das 

plataformas de mensagens e redes sociais tornou-se autônoma, automotivacional e 

informal, bem como uma parte integral da experiência das instituições de ensino [Gikas 

J. e Michel Grant M. 2013].  

No entanto, grande parte das instituições de ensino que trabalham com o ensino 

fundamental e médio no Brasil, estão presas em plataformas tradicionais, como sistemas 

de avaliação/aprendizado e as plataformas de cursos online, que não utilizam a 

coletividade, a autonomia e a informalidade das redes sociais como vantagens 

pedagógicas no ensino, não permitindo assim que os alunos possam gerir e manter um 

espaço de aprendizagem que facilite as suas próprias atividades, onde eles possam 

praticar e aprender a qualquer tempo e em qualquer lugar. 

 Outro grande desafio que as instituições brasileiras de ensino enfrentam 

atualmente é o ensino da Língua Estrangeira (Inglês), pois a maioria dos alunos tem 

dificuldade no aprendizado de um idioma. Um estudo recente [Gabriela Quatrin M., 

Wilma Beatriz S. G. 2015] demonstrou, através de um levantamento quantitativo e 

qualitativo, que o processo de aprendizado da Língua Inglesa é um sistema complexo e 

que exige dos professores e alunos um trabalho em conjunto para buscar metodologias 

e métodos de aprendizagem individual e em grupo em prol de um bom resultado no 

estudo do referido idioma. Nesta vertente, as tecnologias no  aprendizado do inglês 

podem ir além dos métodos tradicionais, e proporcionar aos alunos um canal de 

comunicação em que os mesmos possam praticar escrita, leitura, compreensão e fala. 

Permitindo assim, que os alunos não se intimidem diante dos colegas no momento do 

aprendizado do idioma. 

 O objetivo deste estudo é construir um Chatbot [Mauldin, Michael L. 1994] 

voltado para o ensino ofereça aos alunos uma forma de praticar e adquirir 
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conhecimentos na Língua Inglesa (escrita, compreensão e fala) de uma forma 

personalizada e que ainda possibilite aos estudantes, seguirem os estudos de uma 

maneira autônoma, realizando seu aprendizado no momento em que achar mais 

conveniente e/ou no local em que se sentir mais a vontade. Para os professores, este 

Chatbot atuará como um assistente para avaliar o aprendizado de determinados 

conteúdos na língua estrangeira, servindo ainda como um repositório para prover 

métricas sobre quais alunos e quais conteúdos precisam de uma triagem e/ou uma 

atenção mais cuidadosa acerca da disciplina. 

 

2. Trabalhos Relacionados 
O termo Chatbot - Chat(ter)bot foi cunhado por Michael L. Mauldin [Mauldin, Michael L. 

1994]. Shawar and Atwell, fez uma simplificação do termo, definindo que Chatbots são 

aplicações no formato de uma conversa desenvolvida graças a uma inteligência artificial, 

que fornece uma gama de funcionalidades para responder questões dos seus usuários 

[Shawar, Bayan Abu and Eric Atwell 2003]. Aplicações no formato de um chat podem 

fornecer diferentes respostas para requisições ou questões de diferentes usuários 

[Joyner, David, 2018]. Neste contexto, podemos destacar as tecnologias da Apple (Siri), 

Amazon (Alexa) e Cortana (Microsoft). 

 De acordo com Britz [Britz, Denny 2016], um Chatbot é um software que simula 

uma conversa informal, ou seja, existe uma interação entre um humano e um 

computador, onde o computador atuará como um assistente humano, atendendo as 

necessidades requisitadas pelo usuário. Por este motivo, os Chatbots são comumente 

utilizados na automatização de processos. Podem-se classificar os Chatbots em diversas 

categorias (como acadêmicos, de busca, de comércio, dentre outros), exemplos destes 

podem ser vistos em: [Deangeli A., Johnson G. I., Coventry L. 2001], [Creative Virtual 

2018],  [Wacky Web Fun LTD 2016], [Bath e North East Somerset Council 2018] e [West 

Ham e Plainstow NDC 2018]. 

 No início, os Chatbots não eram tão inteligentes; basicamente eram programados 

para receber algumas questões e produzir respostas pré-programadas. Em muitos casos, 

eles nem conseguiam ajudar os usuários em questões simples, o que desmotivava o seu 

uso. Com a ajuda da inteligência artificial, os Chatbots passaram a aprender regras e 

padrões de operações humanas em várias áreas, incluindo tarefas na área da educação 

[5] [16]. Uma das primeiras aplicações criadas no âmbito dos Chatbots foi o projeto ELIZA. 

O chatbot Eliza, desenvolvido em 1966 no MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

por Joseph Weizenbaum, é um dos programas de inteligência artificial mais conhecida 

no mundo. O objetivo do ELIZA é simular uma conversação entre uma psicóloga (ELIZA) 

e seu paciente [Weizenbaum J., ELIZA 1966]. 

 Com o uso de técnicas de aprendizado de máquina, os Chatbots, estão sendo 

programados para aprender a partir de conversas anteriores. Este processo geralmente 
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é construído com o conceito de aprendizagem supervisionada [4]. Os Chatbots podem 

ser de grande ajuda como assistentes educacionais, no contexto em que não seja 

necessário responder questões complexas e práticas. Nos casos mais básicos, podem-se 

reconhecer palavras chave para encontrar no banco de dados, operações mais 

sofisticadas que podem ser associadas à linguagem natural. Um bom exemplo neste 

contexto é o Chatbot CHARLIE, esta solução pode enviar o material de uma disciplina 

para o aluno, e em seguida prepara perguntas associadas ao material enviado, para que 

se possa praticar os conhecimentos adquiridos [F. A. Mikic, J. C. Burguillo, M. Llamas, D. 

A. Rodríguez, and E. Rodríguez, 2009]. 

 Um exemplo de sucesso da aplicação de Chatbots como assistentes na educação 

é o projeto JILL. Este Chatbot foi desenvolvido por Ashok Goel e aplicado na Universidade 

de Georgia Tech. Mais de 400 estudantes utilizam o Chatbot a cada semestre durante as 

disciplinas lecionadas por Ashok Goel. Os estudantes acompanham as disciplinas através 

de uma plataforma on-line, que permite ao estudante, estudar independentemente do 

local e do tempo. No entanto, neste tipo de ambiente não há encontro presencial com o 

professor, e é normal que os estudantes tenham dúvidas durante o processo de 

aprendizagem. Durante o semestre, mais de 10000 perguntas são enviadas para o 

professor. E devido a este volume de perguntas, tornou-se inviável atender cada um dos 

estudantes individualmente, e por este motivo Ashok Goel desenvolveu o Chatbot, para 

auxiliar na elucidação das dúvidas dos alunos [10]. Com a utilização do Chatbot, os 

professores respondem as questões complexas, enquanto as perguntas simples são 

respondidas pelo algoritmo. O Chatbot é treinado com as questões dos anos anteriores 

(cerca de 40000). A acurácia das respostas alcança uma efetividade de 97%. O Chatbot 

JILL foi desenvolvido utilizando a plataforma IBM Bluemix [Joyner, David 2018]. 

 

3. Metodologia 

Segundo [Fonseca 2012], “methodos significa organização, e logos, estudo sistemático, 

pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a 

serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência”. 

Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para 

fazer uma pesquisa científica. 

O desenvolvimento deste trabalho utilizou as dependências do Laboratório de 

Informática do IFMG campus Avançado Ponte Nova. No desenvolvimento deste trabalho 

foi necessário definir cinco etapas (metas), são elas: (1) Levantamento de requisitos e 

especificação do sistema; (2) Construção de uma base contendo o conhecimento do 

Chatbot; (3) Modelagem e desenvolvimento do sistema; (4) Realização de testes e 

melhorias; (5) Implantação do sistema construído na plataforma Google Cloud. 

Para cumprir a Meta 1, serão utilizadas referências bibliográficas sobre o tema 

Chatbots voltados para a educação, bem como serão analisadas as plataformas já 
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existentes para esta finalidade. Também serão consultados professores que trabalham 

com disciplinas que potencialmente possam ter seus conteúdos vinculados ao Chatbot.  

A Meta 2 será atendida por meio de estudos e testes das tecnologias e bibliotecas 

para desenvolvimento de Chatbots para as plataformas de troca de Mensagens que 

sejam disponíveis gratuitamente e de código livre. Estas bibliotecas também deverão ser 

multiplaforma, podendo ser executadas sobre os sistemas operacionais baseados em 

GNU Linux ou MS-Windows.  

A Meta 3, corresponde a base de dados (o conhecimento do Chatbot), essa base 

será construída para o desenvolvimento e testes da plataforma, disponibilizando 

materiais, perguntas e áudios para os alunos. As informações neste primeiro momento 

serão focadas apenas no contexto da disciplina de Inglês.  

A modelagem do sistema será feita utilizando a Linguagem de Modelagem 

Unificada - UML. A implementação do sistema será feita utilizando um Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado (IDE) com suporte a desenvolvimento para a Linguagem Java 

(Meta 4). 

Inicialmente os testes serão realizados, utilizando uma ferramenta de simulação 

de dispositivo móvel Android. Isto permitirá verificar o comportamento da plataforma 

com uma gama maior de distribuições e versões diferentes. Para avaliar o desempenho 

da solução, testes de carga simulando requisições de usuários simultâneos serão 

realizados com a ferramenta JUnit. 

Finalizadas todas as etapas acima descritas, será seguido o processo de 

implantação do sistema construído na plataforma Google Cloud. Esta plataforma é uma 

suíte de computação em nuvem oferecida pelo Google, funcionando na mesma 

infraestrutura que a empresa usa para seus produtos dirigidos aos usuários. Uma das 

grandes vantagens em se utilizar estas soluções é que elas oferecem uma disponibilidade 

de aproximadamente 99,9%. 

 

3.1. Uso da Aplicação 

A proposta deste projeto é construir um Chatbot que atue como um assistente 

educacional que ofereça ao aluno um meio de praticar e adquirir os conhecimentos na 

Língua Inglesa (escrita, compreensão e fala) de uma forma personalizada e que ainda 

possibilite ao mesmo seguir os seus estudos de uma maneira independente, realizando 

os seus estudos no momento em que achar mais conveniente e/ou no local em que se 

sentir mais a vontade.  

Para os docentes, o Chatbot atuará como um parâmetro para avaliar o 

aprendizado dos alunos em determinados conteúdos na disciplina de Inglês, servindo 

ainda como um repositório para prover métricas sobre quais alunos e quais conteúdos 

precisam de uma triagem e/ou uma atenção especial.  

Os docentes devem estimular a participação e a colaboração por meio dos 

equipamentos digitais. É preciso que os professores estimulem a criatividade, a reflexão 
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e a prática de uma nova educação pautada pelo uso das tecnologias, pois uma educação 

voltada à repetição e à passividade dos alunos perante um quadro-negro não pode mais 

fazer parte da sociedade, que está voltada para as novas formas de aprendizado por 

meio de recursos tecnológicos, sejam eles as redes sociais ou aplicativos de comunicação 

[TOLEDO 2016]. 

 

3.2. Arquitetura da Aplicação 

A versão atual do Chatbot conta com a integração com a plataforma de mensagens 

Telegram. Neste sentido, os usuários utilizam o aplicativo de mensagens para se 

comunicarem de forma rápida e segura [TECNOVESTE 2018]. Após o envio da mensagem 

através da plataforma Telegram, a mesma é encaminhada para o servidor que hospeda 

a solução implementada para Chatbot em questão. Este servidor detém todo o 

conhecimento (informações armazenadas) que foi elaborado pelos alunos do Instituto 

Federal campus Ponte Nova, e cada nova informação cadastrada no mesmo passa pela 

análise dos professores de Língua Inglesa. Através deste conhecimento cadastrado, o 

usuário pode requisitar novas questões e receber as respectivas correções e dicas sobre 

como melhorar seu desempenho na Língua Inglesa. 

 
Figura 1. Funcionamento do Chatbot 

 

Cada nova requisição (mensagem) é interpretada pelo Chatbot como uma tarefa 

a ser processada. Estas tarefas, são armazenadas em uma estrutura denominada bag of 

task's que armazena todas as requisições dos usuários. Para processar cada uma dessas 

tarefas (task's), foram desenvolvidas estruturas assíncronas denominadas Worker's que 

são responsáveis por acessar a bag of task's, retirar uma tarefa e executar (processar) a 

mesma. Tal solução foi necessária, pois como o Chatbot fica disponível para qualquer 

usuário, dois ou mais usuários podem efetuar requisições no mesmo instante. Neste 

cenário, um usuário precisaria aguardar até que todos os usuários que fizeram 
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requisições antes dele tivessem suas requisições atendidas por completo para que a sua 

requisição pudesse ser atendida, ou seja, sem esta arquitetura, o tempo de espera pode 

ser demasiadamente longo quando vários usuários intereragem ao mesmo tempo.  

Quando um Worker termina de processar uma tarefa, o mesmo conecta com o 

canal do Chat aberto pelo usuário e envia o resultado do processamento. O resultado 

enviado pode ser tanto uma nova questão (gramática, pronúncia), quanto a correção de 

uma questão enviada anteriormente. A quantidade de Worker's ativos na solução 

depende da quantidade de núcleos de processamento disponíveis no servidor onde a 

solução esta hospedada. A Figura 2 mostra a situação descrita anteriormente. 

 
 

Figura 2. Requisições dos Usuários 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

3.3. Tecnologias utilizadas e Etapa de testes 

O sistema foi construído utilizando a Linguagem Java. A aplicação utilizou dois 

servidores, um servidor responsável por receber todas as requisições enviadas dos 

usuários e outro servidor responsável pelo processamento de reconhecimento de fala. 

Para o armazenamento das informações, foi definido o Postgres, por ser gratuito e 

oferecer uma interface intuitiva para manipulação das informações. Ambos os servidores 

estão hospedados na plataforma Google Cloud. 

 A etapa de testes foi realizada de duas formas: (1) primeiro utilizando uma 

ferramenta de testes de carga, tal teste permitirá verificar o comportamento do ambiente 

construído.  (2) Os testes funcionais foram realizados pelos alunos do curso Técnico em 

Administração e Informática do Instituto Federal de Minas Gerais campus Avançado 

Ponte Nova, durantes as aulas de Inglês. 
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4. Resultados  

Com todas as etapas descritas anteriormente finalizadas, o processo de homologação 

junto à plataforma de mensagens instantâneas Telegram foi disponibilizado a todos os 

interessados (alunos dos 1° e 2° anos dos cursos Técnicos do IFMG campus Avançado 

Ponte Nova). Um tutorial de como utilizar a plataforma, assim como os recursos 

disponibilizados foi disponibilizado na página: https://bit.ly/2Dy4EAJ. 

4.1 A plataforma disponibilizada  

 Para utilizar a versão atual do Chatbot, é necessário seguir os cinco passos 

apresentados na Figura 4. Para iniciar o processo de interação com o Chatbot em 

questão, é necessário que o usuário tenha feito cadastro na plataforma de mensagens 

Telegram (https://telegram.org), tal plataforma fornece uma interface para seus usuários 

nas versões mobile, web e desktop. Após efetuar o cadastro na plataforma, o usuário 

deve informar o nome do Chatbot na barra de busca de contatos. Para atender aos 

requisitos especificados pela plataforma Telegram, o nome de identificação do Chatbot 

em questão, foi definido como EnglishCoach_bot. Ao preencher o campo de busca com 

o nome do Chatbot, iniciam-se os passos P.3 e P.4. Clicando sobre o contato do Chatbot, 

apresentado no resultado da busca, tem-se a opção de COMEÇAR. Ao realizar o passo 

P.4, o cadastro do usuário é feito automáticamente no servidor que hospeda o Chatbot. 

O passo P.5, é referente a interação do usuário com as opções de treinamento oferecidas. 

Nesta versão do Chatbot, são oferecidas duas opções de treinamento:  

• Treinar a Gramática: Opção que permite que o usuário requisite uma nova 

questão sobre gramática na Língua Inglesa para que o mesmo possa testar os 

seus conhecimentos. Nesta opção, quando o usuário erra ou acerta, ele recebe 

um feedback de sua resposta com dicas sobre a questão a ele enviada. 

• Treinar a Pronúncia: Opção que permite que o usuário requisite uma nova 

questão para que o mesmo possa treinar a sua pronúncia. Nesta opção, o usuário 

responde gravando um áudio e recebe um feedback sobre a sua pronúncia e 

ainda, se o mesmo acertou a questão a ele enviada. 

https://bit.ly/2Dy4EAJ
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Figura 3. Cinco Passos para o uso do bot Tutor Virtual 

Fonte: Elaborada pelos autores. (link com vídeos: https://bit.ly/2Dy4EAJ) 

4.2 Padrão de Uso 

A plataforma foi oficialmente disponibilizada para os alunos dos 1° e 2° anos dos 

cursos Técnicos do IFMG campus Avançado Ponte Nova no dia 18 de maio. A 

partir deste dia, os logs de cadastro e de requisições foram analisados para 

discussão do uso Chatbot pelos alunos. Atualmente o campus Avançado Ponte 

Nova conta com cerca de 130 alunos matriculados nos 1° e 2° anos dos cursos 

Técnicos Integrados de Informática e Administração. 

https://bit.ly/2Dy4EAJ
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Figura 4. Quantitativo de Cadastros no ano de 2018 

 

 Na Figura 4, é apresentado o número de cadastros demonstrados em cada um 

dos meses do ano 2018, a partir da disponibilização da plataforma para os alunos. É 

possível observar que o maior número de cadastros ocorreu no mês de maio, mês em 

que a plataforma foi disponibilizada e divulgada para os alunos. É possível observar ainda 

que os meses de Agosto e Novembro apresentam um aumento no número de cadastros, 

que pode ser justificado pelo período de semana de provas instituído no IFMG campus 

Avançado Ponte Nova. Já no mês de Julho, devido o início das férias e da semana de 

Jogos internos, percebemos uma forte queda no número de cadastros no Chatbot. O 

total de alunos cadastrados na plataforma até o final do ano de 2018 foi de 75, 

correspondendo a aproximadamente 58% dos estudantes que são foco deste estudo. 
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Figura 5. Quantitativo de interações na plataforma Tutor Virtual 

 

 Com relação a quantidade de interações dos alunos enviadas para o Chatbot, 

pode-se observar que grande parte do número de interações totais ocorreu durante o 

cadastro dos alunos junto a plataforma, acreditamos que, o fator curiosidade impulsiona 

o uso dos recursos e informações disponíveis na plataforma. Os meses de Agosto e 

Novembro demonstram alta frente aos demais meses, parte destas interações se devem, 

a participação dos alunos que ainda não haviam se cadastrado e também a proximidade 

das provas trimestrais, realizadas nestes meses. A quantidade total de requisições no 

intervalo de maio a dezembro de 2018 foi de 588. Vale ressaltar ainda que, dos 76 alunos 

cadastrados na plataforma cerca de 17%, enviaram menos de 10 requisições para o 

Chatbot. 

 

5. Considerações Finais 

Com o resultado do estudo, os alunos percebem que há uma relação que favorece o uso 

do Chatbot e o processo de aprendizagem. Percebe-se que a ferramenta tecnológica 

utilizada na pesquisa teve aceitação como suporte pedagógico na transmissão e 

treinamento dos conteúdos programáticos pelo professor na Língua Inglesa. 

Com a análise dos gráficos apresentados, pode-se destacar a importância dos docentes 

planejarem e incentivarem atividades que utilizem tecnologias voltadas para o ensino. 

Foi possível constatar que um dos momentos que ocorre a procura da plataforma, é o 

fato da realização da semana de provas, realizada no final de cada trimestre. Nesta 

semana os alunos buscam repositórios e plataformas com o maior número de 
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informação possível, e principalmente um local onde os mesmos possam aprender e 

treinar os seus conhecimentos. 

Como trabalhos futuros, espera-se, que com os resultados deste estudo, 

outras disciplinas possam utilizar o Chatbot nas aulas, pois se percebe que, com 

o uso de tecnologias em sala de aula, houve ampliação do conhecimento dos 

estudantes e que as aulas tornam-se mais atrativas pela interação constante que 

as ferramentas tecnológicas proporcionam com o conteúdo programático da 

disciplina. Esperamos ainda, monitorar o uso da plataforma no ano de 2019, 

aumentando a sua divulgação em mais escolas da região. 
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UM ESTUDO DE CASO: OFICINAS PARA O ENSINO DA 
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RESUMO: Neste trabalho se destaca a experiência desenvolvida na Universidade Federal 

Rural da Amazônia (UFRA) no campus Capitão Poço/PA, a partir da concepção do 

Programa Residência Pedagógica (PRP) no curso de Licenciatura em Computação. 

Objetivando desenvolver três oficinas da computação: Letramento Digital, Computação 

Desplugada e Lógica de Programação, na escola na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Osvaldo Cruz, no ensino básico para fins educativos e para 

contribuir na formação dos residentes. As oficinas consistiram em três etapas: 

Levantamento bibliográfico, elaboração de materiais, um estudo de caso por meio em 

observações e com as atividades avaliativas que foram desenvolvidas durante as oficinas. 

A base teórica dessa proposição inicial teve inspiração em autores que relatam sobre o 

ensino da computação e foi realizada para encontrar os materiais que auxiliaram no 

andamento da pesquisa, bem como na elaboração das atividades nas oficinas. Os 

resultados obtidos das oficinas da computação foram satisfatórios, pois os alunos 

conseguiram desenvolver o raciocínio lógico e resolver soluções das ações pretendidas. 

Com o desenvolver das oficinas ministradas, notou-se que é possível levar o ensino da 

computação para toda a comunidade que rodeia o ambiente educacional, que ensinar 

não, necessariamente, necessita estar presente somente em sala de aula, e que o ensino 

da computação pode estar presente nas mais variadas formas. 

Palavras-chave: Programa Residência Pedagógica; Oficinas da Computação; Residentes; 

Ensino e Aprendizagem. 

 

ABSTRACT: This work highlights the experience developed at the Federal Rural 

University of Amazonia (UFRA) at the Capitão Poço / Pa campus, from the conception of 

the Pedagogical Residency Program (PRP) in the Licenciatura in Computing course. 

Aiming to develop three computer workshops: Digital Literacy, Declined Computing and 

Programming Logic, at the school at the State School of Elementary and Middle School 

Osvaldo Cruz, in basic education for educational purposes and to contribute to the 

training of residents. The workshops consisted of three stages: bibliographic survey, 

preparation of materials, a case study through observations and evaluative activities that 

were developed during the workshops. The theoretical basis of this initial proposition was 
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inspired by authors reporting on computer teaching and was conducted to find the 

materials that aided in the progress of the research, as well as in the elaboration of 

activities in the workshops. The results obtained from the computer workshops were 

satisfactory, since the students were able to develop the logical reasoning and solve 

solutions of the intended actions. With the development of the workshops, it was noted 

that it is possible to take the teaching of computing to the entire community surrounding 

the educational environment, which teaching does not necessarily need to be present 

only in the classroom, and that computer teaching can be present in the most varied 

forms. 

Palavras-chave: Pedagogical Residence Program; Computer Workshops; Residents; 

Teaching and learning. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As tecnologias encontradas atualmente nas escolas, se revelam como desafios para 

muitos professores, pois abrange além do conhecimento técnico, a compreensão de 

como utilizá-la como uma ferramenta pedagógica, e usar/adaptar seus conteúdos a 

essas ferramentas não é uma tarefa fácil. Teruya (2006, p. 74) cita que “o computador 

passa a ser considerado uma ferramenta educacional, não mais um instrumento de 

memorização, mas um instrumento de mediação na construção do conhecimento”. 

A princípio os residentes do curso de licenciatura em computação buscaram possíveis 

formas para envolver a educação computacional no ensino básico nas escolas do 

município de Capitão Poço por meio do Programa Residência Pedagógica (PRP). De 

acordo com a Capes, “o PRP é uma das ações que integram a Política Nacional de 

Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação 

prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de 

educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. 

Para melhor compreensão do ambiente escolar foi necessária a elaboração de um plano 

de ação adaptando-se a realidade em que se encontra a escola, buscando novas formas, 

métodos e práticas de como inserir as oficinas para o ensino de computação de uma 

forma dinâmica e adaptada no contexto em que se encontra. Podemos afirmar também 

que: “a informática quando introduzida nas escolas, proporciona aos educadores e 

educandos uma oportunidade de melhorar e ampliar a construção do conhecimento 

necessário para o mundo tecnológico de hoje em dia.” (LACERDA, 2017).  

Diante da situação de que nenhuma escola oferta o ensino da computação ou até mesmo 

atividades em laboratório de informática, todas as atividades desenvolvidas estão sendo 

adaptadas de acordo com a estrutura e o público da escola, proporcionando aos alunos 

a diversidade no ensino e aprendizagem à introdução do ensino da computação por 

meio de oficinas. 

Este trabalho propõe uma metodologia diferenciada para ensinar computação no ensino 

básico, de forma a desmistificar os conceitos iniciais, que podem parecer de difícil 



 
 

 
1640 

aprendizado. Para tanto, se utilizou smartphones e notebooks dos alunos, e práticas 

advindas da atividade desplugada, ou seja, sem o uso de computador. Portanto, é de 

suma importância o desenvolvimento de estratégias que promovam a inclusão dessa 

população nessa nova tecnologia. Contudo, antes de utilizar o computador como 

ferramenta de aprendizagem, a criança precisa aprender como se dá o seu 

funcionamento. 

Dessa forma, foram realizadas três oficinas: Lógica de programação, computação 

desplugada e o letramento digital, cujo objetivo foi fazer com que os alunos pudessem 

conhecer mais sobre o PRP, bem como sobre os residentes do curso de Licenciatura em 

Computação da UFRA, na sua vida acadêmica, profissional e também social, como 

subsídio para o auxílio no ensino e aprendizagem desses alunos. 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada nas oficinas de 

computação ofertadas na escola Osvaldo Cruz, por meio do Programa Residência 

Pedagógica da Universitária Federal Rural da Amazônia– UFRA/ Capitão Poço, 

desenvolvido para incluir os alunos no mundo digital por meio do aprendizado na área 

computacional. 
A relevância deste estudo justifica-se por meio da observação dos laboratórios de 

informática das escolas do município de Capitão Poço - PA, onde somente uma escola 

pública dispõe dos equipamentos de informática, ao passo que, nenhuma possui o 

ensino da computação como componente curricular. A elaboração e prática das oficinas 

surgiu com a ideia de levar o conhecimento da computação para os alunos usando as 

atividades desplugada e também as tecnologias, já que os mesmos não têm o contato 

com esse ensino e nem recursos disponíveis nas escolas.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização das oficinais foram necessárias três principais fases: 1) levantamento 

bibliográfico e trabalhos relacionados, visando encontrar materiais que auxiliassem no 

andamento da pesquisa e a elaboração de atividades para as oficinas, bem como a 

utilização de atividades desplugadas, letramento digital e lógica de programação. 2) 

Elaborações das atividades para oficinas, Por fim, 3) Realizou-se um estudo de caso por 

meio de observações e atividades avaliativas desenvolvidas durante a execução das 

oficinas com objetivo de verificar se os alunos compreenderam o assunto da área 

computacional.  

 

2.1 Levantamento Bibliográfico e trabalhos relacionados 

São muitas as iniciativas no âmbito escolar que reconhecem a necessidade da atualização 

dos seus sistemas educacionais no que se refere a educação em computação. Na 

literatura diversos trabalhos evidenciam a necessidade de ampliar os esforços dos 

pesquisadores quanto ao conhecimento que se possui sobre o porquê de ensinar 

computação nas escolas, de como os conteúdos deveriam ser ensinados, que tópicos 
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deveriam ser lecionados e para quem está educação poderia ser significativa (CAMBRAIA 

& SCAICO, 2013). Portanto, ao longo da pesquisa, foram encontrados outros trabalhos 

que também consistem em estudos secundários e que se relacionam com o tema da 

pesquisa atual. Suas contribuições foram estudadas e analisadas a fim de auxiliar nas 

considerações e conclusões deste estudo. 

Vieira, (2013), discute o tema tecnologias digitais e ensino da leitura com o tema: 

“Letramento digital: o uso de tecnologias da informação e da comunicação no ensino da 

leitura”. Inicialmente, propõe uma reflexão sobre a presença das diferentes tecnologias 

na sociedade e sobre os impactos que essas tecnologias trazem para o contexto em que 

se inserem. Discute sobre o perfil do leitor, a partir do advento das tecnologias digitais 

e, por fim, coloca a escola no centro da discussão, ao propor que as tecnologias atuais 

podem ser compreendidas como artefatos que possibilitam não só a democratização da 

cultura de diferentes maneiras, mas também o desenvolvimento de habilidades leitoras. 

2.2 Público alvo 

O estudo foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Osvaldo Cruz, 

que está situada no município de Capitão-Poço – PA. Nessa escola foi observado que 

não há laboratório de informática, portanto, foram utilizados smartphones e notebook 

dos alunos e dos residentes para o desenvolvimento das oficinas, onde as atividades 

foram realizadas em equipe. As oficinas tiveram a participação dos alunos do 6º ano ao 

1º ano do turno matutino. Durante a prática foram acompanhadas as dificuldades, as 

dúvidas e desenvolvimento de cada aluno.  

Cada oficina teve a duração de 20 horas, totalizando três semanas, e cada aluno pode 

escolher qual oficina desejava fazer. Por meio das atividades foi feita uma proposta de 

utilizar os aplicativos/softwares, como também atividades desplugadas, servindo de 

complemento das ações. 

 

2.3 Descrições das atividades desenvolvidas  

 As atividades desenvolvidas no período da aplicação das oficinas, estão descritas 

no Quadro 1, onde o mesmo, apresenta o cronograma das atividades realizados pelos 

residentes durante o desenvolvimento e execução das ações. 

Quadro 3- Cronograma de atividades 

Atividades 
ANO – 2019 

Abr. Mai. 

Ambientação escolar X  

Definição das oficinas X  

Levantamento bibliográfico. X X 

Elaborações dos materiais X X 

Execução das oficinas X X 

Finalização das oficinas  X 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

2.3.1 Oficina de Lógica de programação 

No primeiro dia de oficina, aconteceu a apresentação das estagiárias, com a participação 

de 20 alunos, bem como a exposição dos objetivos aos alunos do PRP, em seguida 

iniciou-se a apresentação do slide com o conceito da lógica de programação e de como 

esse conceito lhes seria útil para o ensino e aprendizagem. 

Assim, foram citados exemplos da lógica no dia a dia e sua importância e contribuição 

para o auxílio em outras disciplinas. Foram apresentados aplicativos/software e o site O 

Program, com intuito de transferir, para os alunos, o conhecimento prévio do assunto. 

Para finalizar, foi apresentada a agenda com o conteúdo das próximas aulas da oficina. A 

Figura 1 apresenta a estagiária explicando o conteúdo. 

 

Figura 34- Explicação do conteúdo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

No segundo dia, foi apresentado o jogo lightbot Jr, que é um videojogo educativo para 

aprender conceitos de programação de software, que pode ser usado no celular ou 

computador. Seu objetivo consiste em sequenciar instruções que levem o robozinho a 

acender todas as posições do tabuleiro que estão definidas na cor azul. Para atingir tal 

objetivo, os números de instruções são limitados, exigindo que o usuário faça uso de 

funções (procedimentos), a fim de executar tarefas que se repetem. O jogo tem 5 fases 

e cada fase e composta de níveis. A figura 2 mostra a estagiária explicando o jogo lighbot. 

Figura 35 - Apresentação do jogo Lighbot 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Após a apresentação do jogo, com fotos e vídeos das fases do jogo, enviamos o jogo 

para os celulares dos alunos, e solicitamos para que eles ficassem em equipe pelo fato 

de somente alguns alunos possuírem celulares e também foram utilizados celulares das 

estagiárias para essa atividade. Os alunos começaram a jogar e durante todo o processo 

as estagiárias acompanhavam para sanar dúvidas e ajudar as equipes que estavam com 

dificuldades. A Figura 3 mostra os alunos jogando em equipe. 

Figura 36 - Os alunos jogando o lightbot Jr 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

No terceiro dia de oficina, se deu continuidade com o lightbot Jr, pois nenhuma das 

equipes havia concluído as 5 fases, disponibilizamos 40 minutos para que eles pudessem 

concluir todas as fases.  

Após concluírem, apresentamos outro jogo o Tijolinho Code, em que o contexto do jogo 

é uma viagem de balão ao redor do mundo. O personagem protagonista deste jogo é o 

Tijolinho, aquele que está sempre em busca de respostas e conhecimentos, e que resolve 

tirar férias para conhecer o mundo de perto, numa fantástica viagem de balão. O jogador 

organiza os cards disponíveis para determinar o caminho que o Tijolinho deve fazer para 

chegar ao balão. Essa é uma maneira de trabalhar com alunos do ensino básico a lógica 

de programação através de uma forma mais simples, divertida, fácil e intuitiva. 
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No quarto dia foi utilizado o programaê, para essa atividade foram necessários três 

notebooks, e a turma foi dividida em três equipes. O programaê é uma iniciativa que 

facilita a lógica de programação, introdução da linguagem de programação e o 

pensamento computacional nas práticas pedagógicas, garantindo subsídios para que os 

alunos sejam os protagonistas desse processo. E para fazer o uso necessita de internet, 

que no dia foi disponibilizada pelas estagiárias. Foi utilizado o Angry birds e jogo da 

Frozen que são dois jogos que fazem parte do programaê. Todas as equipes conseguiram 

finalizar as atividades do site. 

Para o encerramento da oficina, foram feitas considerações finais de todas as atividades 

realizadas durante a oficina, em seguida perguntamos se alguém tinha dúvidas, ou se 

teve dificuldade, se gostaram do que foi proposto, o que podia melhorar na oficina.  

Durante todas as atividades todos os alunos foram observados, com atenção dada às 

suas dificuldades, seu empenho e a participação. Ao final, cada aluno recebeu o 

certificado de participação na oficina de lógica de programação, juntamente com uma 

carta de agradecimento. 

 

2.3.2 Oficina Letramento Digital 

Esta oficina foi realizada a fim de apresentar e mostrar o letramento digital e o 

pensamento computacional para a comunidade escolar, levando-os o ensino da 

computação por meio destas atividades que foram desenvolvidas em 4 horas diárias 

divididas em quatro (4) dias e totalizando vinte (16) horas. 

As ações desenvolvidas foram aplicadas separadamente para melhor mostrar e ajudar no 

desenvolvimento da prática aplicada visando apresentar de forma detalhada a 

importância do ensino da computação. 

No primeiro dia buscou-se informações do público alvo à qual seria apresentado a 

atividade, observou-se que os alunos ainda não conheciam e nem haviam tido qualquer 

envolvimento com conteúdo sobre letramento digital. 

No segundo dia de atividade, usou-se slides para apresentar para os envolvidos o 

letramento digital, conceitos básicos, sua importância e diferenças entre nativos digitais 

e alfabetização digital. O letramento digital capacita os indivíduos para a busca de 

informações por meio das tecnologias, o autodesenvolvimento e a aprendizagem, com 

consciência crítica e criativa, além de participação social mais ativa e inclusiva. A Figura 4 

apresenta a estagiária explicando o letramento digital. 

Figura 37 - Explicação do letramento digital 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Explicou-se de forma detalhada cada conceito e a utilidade e seu desenvolvimento e 

impactos no ambiente escolar. Por meio desta atividade, abrimos uma roda de conversa 

para que todos os participantes da oficina pudessem, juntamente com as estagiarias, 

conversar e mostrar um pouco do que eles entenderam na concepção de letramento de 

acordo com o vivenciado por eles diariamente.  

De acordo com as orientações, observou-se nos participantes o entendimento e o 

envolvimento dos mesmos, nessas metodologias, pois ficava claro que o letramento é, 

nada mais nada menos, que o domínio sobre o as tecnologias utilizadas diariamente por 

eles e o contato que eles tinham diariamente. 

No terceiro dia houve a execução de uma atividade usando o aplicativo Panda de 

português onde mostrou-se toda a interface do aplicativo suas funcionalidades, para 

usá-lo como recurso na oficina, ele é uma ferramenta que está disponível no play store 

e pode ser baixado em Android, onde possui perguntas e respostas de questões de 

concursos e conteúdo específicos de português como: coerência, interpretação de texto, 

fonologia, entre outros.  

Em seguida, com o uso dos smartphone dos alunos e por meio do bluetooth, o 

aplicativo foi enviado para os participantes, que foram divididos em equipes, para a 

utilização do aplicativo. No primeiro momento usou-se os tópicos de acentuação onde 

havia perguntas que deveriam ser respondidas conforme o tempo estipulado, depois 

mais três assuntos foram utilizados, como: ortografia, sintaxe e concordância. Após a 

familiarização com o aplicativo, fez-se uma pequena competição entre os participantes 

afim de envolve-los na prática e no desenvolvimento, usando o aplicativo como suporte 

para o ensino da computação de forma dinâmica e em trabalho conjunto, analisando 

quem conseguiria acertar mais facilmente as questões disponibilizadas no Panda. 

No quarto dia usou-se o aplicativo Word que está disponível no pacote Office, onde 

desenvolveu-se uma atividade mostrando as configurações básicas deste ambiente 

como: estilo de letras, como justificar, estilos das páginas, figuras geométricas, cor da 

fonte espaçamento entre linhas, dentre outras coisas básicas para a utilização do mesmo. 
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Em seguida pediu-se para que os alunos escrevessem um texto curto usando o próprio 

smartphone para que pudessem entender mais facilmente a atividade explicada, bem 

como a formatação simples do texto curto. 

 

2.3.3 Oficina de Computação desplugada 

Diante das realidades das escolas públicas, como a falta de recursos para o ensino da 

computação, para esta atividade, foi utilizada a computação desplugada.  

Segundo o site Pensamento computacional (2019), a abordagem desplugada (sem o uso 

de máquinas) introduz conceitos de hardware e software que impulsionam as tecnologias 

cotidianas à pessoas não-técnicas. Em vez de participar de uma aula expositiva, as 

atividades desplugadas ocorrem frequentemente através da aprendizagem cinestésica 

(e.g. movimentar-se, usar cartões, recortar, dobrar, colar, desenhar, pintar, resolver 

enigmas, etc.) e os estudantes trabalham entre si para aprender conceitos da 

Computação. 

A oficina da computação desplugada teve a participação de 30 alunos. No primeiro dia 

aconteceu a apresentação das residentes e explicou-se para os alunos qual era objetivo 

do RPR e da oficina, em seguida iniciou-se a apresentação do conteúdo em slides, sobre 

a computação desplugada e o pensamento computacional. A Figura 5 mostra as 

estagiárias apresentando o conteúdo. 

Figura 38 - Apresentação do conteúdo  

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 Das atividades desplugadas que foram utilizadas nessa oficina, três foram 

retiradas do site Pensamento computação307, e uma das atividades foi elaborada pelas 

próprias estagiárias. Para concluir, mostrou-se agenda com o conteúdo das próximas 

aulas da oficina. 

 
307 Link: http://www.computacional.com.br/ 
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No segundo dia, foi utilizada uma atividade desplugada elaborada pelas próprias 

residentes, contendo seis questões, explicou-se para os alunos cada questão, onde 

quatro questões eram compostas com base no jogo do lighbot, no qual o aluno tinha 

que saber a sequência para levar o robozinho até fim no seu caminho, e marcar a 

alternativa correta.  

Na quinta questão era para identificar que comando estava faltando na sequência 

para levar o pac-man até o fantasma pelo o caminho indicado, e marcar uma alternativa 

correta, e na última questão era para descrever, passo a passo das tarefas como, por 

exemplo: “arrumar a mesa do almoço”. A atividade se encontra no Apêndice E. A Figura 

6 mostra os alunos realizando atividade desplugada e a estagiária ajudando. 

Figura 39 - Os alunos realizando atividade desplugada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

No terceiro dia utilizou-se também atividade do site do Pensamento 

computacional, no qual apresentava os conceitos de computação. A atividade escolhida 

foi um tabuleiro da turma da Mônica, que englobam diferentes conceitos, como a 

decomposição de problemas corriqueiros e a tentativa de encontrar trajetórias no 

tabuleiro entre diferentes pontos. 

 Além do tabuleiro, utilizou-se a “Tabela de caminho”, onde nesta atividade os 

alunos tinham que identificar em que sentido os personagens estavam se 

locomovendo: frente, direita ou esquerda. Mas utilizando as setas até encontrar seu 

trajeto final, quem determina o trajeto é a tabela caminho. Essa atividade foi realizada 

em dupla. Essas atividades além de ensinar a lógica de programação, ensina também o 

pensamento computacional. 

 

Figura 40- Tabuleiro da Mônica 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No quarto dia utilizou-se uma outra atividade do pensamento computacional, que foi 

resolvida em duplas pelos alunos. Para o encerramento da oficina, foram feitas 

considerações finais de todas as atividades realizadas durante a realização das mesmas, 

em seguida perguntou-se sobre dúvidas ou dificuldades encontradas na oficina, se 

gostaram do que foi proposto, o que podia melhorar na oficina. Durante todas as 

atividades observamos todos os alunos, como as suas dificuldades, seu empenho e a 

participação. Cada aluno recebeu uma carta de agradecimento pela participação na 

oficina. 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÕES 

A checagem dos resultados obtidos, foi dada por meio da observância e das atividades 

avaliativas no decorrer das oficinas, onde os mesmos foram avaliados quanto a 

compreensão dos respectivos assuntos e quanto ao interesse pela área da computação. 

Com as observações realizadas pelas residentes que ministraram as três oficinas, 

notou-se que a maioria dos alunos demonstrou interesse e bastante entusiasmo 

em participar das atividades, mesmo não tendo o contato com assuntos da área 

da computação, apesar do público alvo ser leigo nesse assunto. Vale ressaltar 

que cada atividade que os alunos desenvolveram, durante as oficinas, foi 

avaliada pelos residentes. Onde os resultados alcançados foram satisfatórios, 

pois notou-se que eles conseguiram assimilar os assuntos repassados, fato 

comprovado por meio das suas respostas nas atividades propostas, levando em 

consideração que cada aluno teve seu ritmo no desenvolvimento das atividades. 

Na oficina de Lógica de programação, foram utilizados dois jogos e sites para o 

assunto, permitido que os mesmos tivessem o primeiro contato introdutório da 

computação, no início apenas alguns dos alunos demonstraram dificuldades, mas com 

a ajuda dos colegas e das residentes conseguiram finalizar e entender os exercícios. 
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Durante o feedback, uns dos alunos comentou: “Consegui aprender um pouco mais da 

matemática e da lógica de programação, mas de uma forma diferente, que foi 

brincando com meus colegas de classe e usando uma ferramenta para o uso 

educacional”.   

Na oficina letramento digital, a dificuldade encontrada foi na questão da informática, 

pois nem todos os alunos sabiam digitar/utilizar o teclado, ou seja, manusear o 

notebook. Mas como eles estavam trabalhando em equipe, o colega que sabia utilizar a 

tecnologia ajudava os demais. Eles comentaram: “Nunca tinha ouvido falar sobre o 

letramento digital, que foi algo novo, fico surpreso em saber que esse assunto faz parte 

do meu dia a dia”.  

Na oficina sobre computação desplugada, as maiores dificuldades estavam na questão 

da matemática, como algumas questões envolviam ângulos e geometria, alguns deles 

não sabiam como iriam resolver a questão, mas com a ajuda das residentes e da 

professora de matemática que estava acompanhando as ações, os mesmos conseguiram 

compreender atividades. 

Os resultados das oficinas da computação foram satisfatórios, pois os alunos 

conseguiram desenvolver o raciocínio lógico, buscavam soluções e estratégias, em 

especial para as questões de matemática e português, vivenciaram os trabalhos em 

equipe e puderam ter o contato com assuntos relacionados à computação.  Neste 

trabalho pôde-se verificar que os alunos do ensino básico possuem o interesse em 

adquirir conhecimento na área computacional, assim contribuindo para o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos e proporcionando à eles um ensino diferenciado.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tarefas realizadas nas oficinas da computação por meio do Programa Residência 

Pedagógica, desenvolvido na escola Osvaldo Cruz, foram de grande importância e 

possibilitaram a convivência em um ambiente real para o exercício docente. Onde foram 

adquiridos conhecimentos que contribuirão, de forma valiosa, para o aprendizado e 

formação profissional dos discentes do curso de Licenciatura em Computação, da 

UFRA/CCP, por meio do Programa Residência Pedagógica, na preparação para esta 

profissão de forma vivenciada e coerente.  

Para as oficinas necessitou-se de um projeto e da elaboração de planos de aulas que 

deram suporte às ações executadas e auxiliaram no planejamento e na execução das 

oficinas e da mesma forma, para as práticas e as metodologias que foram usadas. 

Com o desenvolver das oficinas ministradas, notou-se que é possível levar o 

ensino da computação para toda a comunidade que rodeia o ambiente 

educacional, que ensinar não, necessariamente, necessita estar presente somente 

em sala de aula, pode ser aberta ao público externo e que o ensino da 

computação pode estar presente nas mais variadas formas. Essa realidade 
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possibilitou às residentes o suporte necessário e a certeza de seguir e trabalhar 

como licenciado em computação, baseadas em fatos reais mostrados e 

vivenciados pelo PRP. 

Com os resultados obtidos, percebeu-se que os alunos conseguem aprender os 

assuntos ligados à computação, e tem interesse por esses conteúdos, que 

durante a execução das ações se mostraram bastante entusiasmados e 

interessados pela área da computação.  

Sendo assim, a experiência adquirida no dia a dia com a socialização e 

dedicação nas oficinas em ambientes sociais foi gratificante, pois proporcionou 

uma nova aquisição de saberes e valores perante a convivência com os alunos e 

a comunidade presente. A colaboração e a dedicação deles foram essenciais 

para nossas vidas tanto na área profissional quanto pessoal.  
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RESUMO: As tecnologias educacionais têm sido bastante difundidas no processo 

educacional ao longo deste início do século XXI. As mudanças que impactam a 

sociedade, nos tempos atuais, possuem suas origens em variáveis de cunho tecnológico. 

Este artigo pretende discutir como o processo de ensino-aprendizagem tem se 

modificado e encontrado resistências e/ou aceitação imediata por parte dos alunos e 

professores. Diante disto, este estudo, baseado em diversas literaturas bibliográficas, leis 

e artigos científicos, tem por objetivo analisar uma reflexão acerca da formação dos 

alunos em seus diversos níveis de ensino com o uso de metodologias que inserem a 

tecnologia como ferramenta essencial durante o processo formativo. Conclui-se que, 

cabe ao professor e ao aluno, independentemente do local onde esteja, se 

público ou privado, a vontade de estar conectado, buscando sua qualificação para 

atuar nesta sociedade que, cada vez mais, está virtualmente conectada. 
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Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Metodologias; Professor; Tecnologia. 

 

ABSTRACT: Educational technologies have been widespread in the educational process 

throughout this early twenty-first century. The changes that impact society in the present 

times have their origins in technological variables. This article aims to discuss how the 

teaching-learning process has changed and found resistance and / or immediate 

acceptance by students and teachers. In view of this, this study, based on several 

bibliographical literatures, laws and scientific articles, aims to analyze a reflection about 

the formation of students in their different levels of education using methodologies that 

insert technology as an essential tool during the formative process . It is concluded that 

it is up to the teacher and the student, regardless of where they are, whether public or 

private, the desire to be connected, seeking their qualification to act in this society that, 

increasingly, is virtually connected. 

Keywords: Education; Learning; Methodologies; Teacher; Technology. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

O processo educacional, diante de um contexto histórico, perpassa por 

diversas transformações sejam elas oriundas das influências exercidas pela 

sociedade ou pela contramão disso por meio do exercício do fazer educação 

como forma de mudança e transformação de cenários sociais. Neste contexto, há 

de se considerar que para que esta evolução aconteça em equilíbrio ao contexto 

social, entende-se que o ato de educar não é algo inerte, mas sim uma 

construção. 

Todavia, a presença do professor, como agente indutor do conhecimento 

e de transformação social, deve perceber essas transformações ao atentar-se à 

esta realidade ao construir o seu conteúdo diariamente, por exemplo. Considera-

se que, as mudanças características deste século pela inserção de ferramentas 

tecnológicas tornam essencial por parte deste profissional a descoberta, 

adequação e uso das tecnologias em sala de aula. 

Este estudo tem por finalidade estudar como tem sido a inserção de 

recursos tecnológicos processo de ensino-aprendizagem e, principalmente, como 

tem sido absorvido e empregado pelos professores nas suas dimensões escolares 

e/ou acadêmicas. A referida pesquisa torna-se relevante ao ponto de produzir 

material para consulta aos docentes e acadêmicos, em geral no âmbito 

educacional, para repensar os seus métodos e recursos empregados no ato de 

ensinar. 
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É oportuno destacar que a forma de atuação do professor em sala de aula 

envolve construir significados e compartilhá-los com seus alunos, de maneira que 

eles possam entender o que é necessário aprender e, não há nada mais atual do 

que levar para este espaço, a maneira que os alunos contemporâneos mais 

aprendem: a tecnologia. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A evolução da tecnologia no contexto educacional do Brasil  

 

As tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, a cada dia estão mais 

incorporadas como práticas de auxílio ao processo pedagógico. Considerando o 

processo educacional desde a antiguidade até os dias atuais, pode-se dizer que 

o uso da tecnologia na educação é bem recente, datado da década de 1980 de 

maneira crescente, onde o Estado brasileiro buscou investir no uso de tais 

recursos e indo além, criando uma cultura digital que fosse capaz de produzir um 

aluno diferente para uma sociedade diferente. 

Em um primeiro momento, o Governo implantou o Programa Nacional de 

Informática Educativa – PRONINFE, que visava disseminar a informática educativa 

no país, por meio da utilização das tecnologias de informática em todo os níveis 

de ensino (PRONINFE, 1989). O PRONINFE não tinha o objetivo de implantar 

laboratórios de informática e seus agregados, mas antecedeu o Programa 

Nacional de Informática na Educação – PROINFO, que entrou em funcionamento 

no ano de 1997, criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997 e 

regulamentado pelo Decreto 6.300, de 12 de dezembro de 2007, este sim, com o 

objetivo de iniciar literalmente o uso das tecnologias nas escolas da rede pública 

(BRASIL, 2012). 

Para ter acesso ao PROINFO, as escolas públicas estaduais são selecionadas 

pela coordenação do ProInfo de cada Estado, já as escolas municipais são 

selecionadas pelos prefeitos dos municípios. O PROINFO possibilitou a instalação 

de laboratórios de informática e a estruturação necessária de internet nas escolas 

públicas.  

Em 2010, já neste século, surge o intitulado Programa Um Computador por 

Aluno - PROUCA, que tem entre outras, a meta de distribuir laptops para os 

alunos e professores lotados na educação básica (BRASIL, 2012). Entretanto, para 

receber este benefício, a escola precisa estar vinculada ao PROINFO. Todo este 
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aparato tem como meta preparar uma nova sociedade, atendendo a uma nova 

ordem social (PRONINFE, 1989), pois já não há como dissociar a educação da 

tecnologia. 

De acordo com o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação – 

IPAE (1992), paralelamente à evolução do uso da tecnologia da educação, há 

registros que datam do século XIX do ensino à distância, passando por vários 

estágios, desde a profissionalização por correspondência, a educação via rádio 

na década de 1930 que, com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem – 

SENAC, em 1946, iniciou o Universidade no Ar, que chegou a atingir 318 

localidades nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, na década de 1950. 

Neste período, foi criado por meio de ato contínuo em 1995, a Associação 

Brasileira de Educação a Distância, que passou a coordenar as ações do ensino à 

distância no Brasil. Logo, em 1996 o País conheceu uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB, que possibilitou a educação a distância em 

todos os níveis, começando assim, “...o funcionamento dos cursos de graduação 

e pós-graduação, assim como na educação básica, desde o ensino fundamental 

ao médio, tanto na modalidade regular, como na de jovens e adultos e educação 

especial” (IPAE, 1992, s/p). 

Dentre os recursos utilizados, neste estágio, o IPAE, destaca a televisão 

para fins educacionais que foi bem utilizada na fase inicial, e vários incentivos 

aconteceram no Brasil, especialmente nos anos de 1960 e 1970 mas no início dos 

anos 1990, as emissoras ficaram desobrigadas de ceder tempos diários para 

transmissão dos programas educacionais, significando um grande retrocesso. A 

Fundação Roberto Marinho, por exemplo, criou alguns programas como os 

telecursos, que atenderam - e continuam ainda atendendo -  a um número 

incontável de pessoas, através de mecanismos de apoio, para que os alunos 

obtenham a certificação pelo Poder Público, surgindo com isso o sistema da TV 

fechada que permitiu outras iniciativas como as TVs Universitárias, o Canal Futura, 

a TV Cultura e outras que também difundiam suas produções por canais abertos. 
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Entretanto, enquanto o Governo traçava estratégicas para fazer a 

tecnologia chegar às escolas públicas, Chaves (1987) já falava da necessidade do 

uso dessa prática, pois era irrefutável a contribuição positiva para melhoria do 

desenvolvimento daqueles que fossem alcançados pelo novo momento 

tecnológico, tendo esta ciência como maneira de incentivo ao raciocínio em geral. 

Ou seja, a tecnologia como aliada da educação traz benefícios ao processo de 

ensino-aprendizagem, conforme evidências de mais de 30 anos atrás. 

Contudo, não basta ao aluno acessar as ferramentas digitais, mas aprender 

a utilizá-las, sendo função precípua da escola a preparação deste cidadão que 

será o responsável por criar um modelo de sociedade, cujos recursos de 

tecnologia devam ser utilizados de maneira a auxiliar a evolução do homem 

(BRASIL, 2012). 

Devemos nos preocupar com a questão da informática na educação 

porque as evidências, embora não são amplas e contundentes quanto 

se poderia desejar demonstram que o contato regrado e orientado com 

o computador em uma situação de ensino/aprendizagem contribui 

positivamente para a aceleração do desenvolvimento cognitivo e 

intelectual, em especial no que diz respeito ao raciocínio lógico e 

formal, a capacidade de pensar com rigor e de modo sistemático 

(CHAVES, 1987, p. 31). 

Por outro lado, no contexto da educação nas escolas particulares, a 

realidade é outra. Carvalho e Ivanoff (2010) afirmam que as empresas privadas 

inspiraram as escolas a utilizarem as tecnologias em seu plano pedagógico, pois 

considera-se que as escolas particulares são empresas privadas e o seu contexto 

é diferenciado das escolas públicas, cada uma, em seu planejamento e condição 

financeira, busca adequar-se às tecnologias no ambiente de ensino-

aprendizagem, segundo suas próprias orientações e condições financeiras. 

Chega-se assim, a este século XXI, a sociedade que deve considerar a inclusão 

digital como fator de cidadania, com um campo voltado especificamente à 

educação. 
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2.2 A prática docente como advento da tecnologia  

 

Ajustar-se a este momento requer planejamento, capacitação e vontade, 

sobretudo para o professor que, por muitas vezes, não estava acostumado ao 

universo educacional com tecnologias, percebe-se ainda que, algumas 

dificuldades permeiam este processo, entre elas o autoritarismo presente nas 

relações humanas, além de uma separação entre teoria e prática (MORAN, 2015), 

quando na realidade o aluno deveria ser o construtor de seu aprendizado, pois 

há clara divergência entre informação e conhecimento. Enquanto que a primeira 

abrange tudo o que a internet pode trazer, o conhecimento é filtrado, 

resignificado e compreendido. 

Não há como falar educação, sem pensa-la de maneira inclusiva, acessível 

a todos. Neste sentido, Giroto (2012), salienta que é necessário ir ainda mais 

profundo no tema do uso das TIC, na educação, ampliando a visão para um 

público cada vez mais presente e exigente: os que necessitam de um cuidado 

especial. 

 

Sob o paradigma da inclusão, que preconiza a convivência 

na diversidade, particularmente no contexto escolar, é 

imperiosa a necessidade de utilização de recursos 

específicos, de estratégias diferenciadas de ensino e de 

condições de acessibilidade, que tem sido garantida por 

meio de novas ferramentas tecnológicas. Debates 

científicos atuais na área da educação especial apontam 

para a importância das TIC aplicadas à educação vir a 

compor a grade curricular dos cursos. (GIROTO, 2012, pag. 

20)  

 

A diversidade está presente no cotidiano e necessita de professores 

capacitados para lidar também com esta vertente, que precisam conhecer, 

compreender e saber usar a tecnologia abrangendo também este grupo de 

alunos. 

Antecessora do pensamento de Giroto, temos Raiça (2008) que já apontava 

para as possibilidades de uso das tecnologias como forma de inclusão, 

demonstrando o impacto e a abrangência dos debates gerados no entorno da 

tecnologia e da educação inclusiva, despertando no professor o desejo de 
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transformar a sociedade, pois apesar dos avanços obtidos na trajetória 

educacional inclusiva, ainda assim, exclui. Do outro lado, está o professor que 

precisa adequar-se a esse momento, que tem à sua frente uma diversidade de 

alunos, que a única coisa em comum é que nasceram em um mundo tecnológico.  

 

2.3 Como atender a este novo momento tecnológico na educação.  

 

Para atender às necessidades dos alunos e do mercado educacional, o 

professor deve não apenas saber manipular as ferramentas tecnológicas ao seu 

dispor, mas também incluir em ações o pensamento de qual é o seu papel em 

uma sociedade altamente tecnológica, exigindo um novo aprendizado e 

reestruturação na sua formação, que já se encontra imerso em uma imensidão de 

outras informações (BRITO, 2012). 

Complementarmente, Kenski (2013), afirma que o novo profissional da 

educação tem passado por transformações como nunca experimentou antes, 

passando por sua licenciatura até a rotina da sala de aula. A tecnologia mudou 

muito o que era praticado até então, alterando o modo de agir do docente.  

O professor atual precisa explorar as ferramentas tecnológicas de maneira 

que consiga agregar conhecimento e trazer os alunos para este momento, pois 

novos tempos já estão no presente (KENSKI, 2013). Para tudo isso ele precisa de 

tempo, de planejamento, nem sempre remunerado. 

Outrossim, ainda se espera que o professor seja aquele que detém todo o 

conhecimento, mas que, com a tecnologia, o professor assume o papel de 

interventor dessa nova forma de ensinar, sendo basicamente o suporte para o 

correto uso dos recursos tecnológicos disponíveis. Portanto, cabe ao professor 

buscar se atualizar, não apenas em sua especialidade, mas também no uso das 

tecnologias que irão auxiliá-lo em sua prática em sala de aula. 

Desde os tempos remotos, a escola tem o papel de formar cidadãos 

conscientes, por isso é imprescindível que os professores acompanhem as 

mudanças, conforme afirmação a seguir.  

 

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o 

senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as 

faculdades de memorizar e classificar, a leitura e a análise 

de textos e de imagens, a representação de redes, de 
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procedimentos e de estratégias de comunicação 

(PERRENAUD, 2000, p, 128).  

 

Neste contexto, volta-se à contextualização de Moran (2015), que afirma 

que o professor é mais importante do que nunca em todo esse processo de uso 

de tecnologia nas escolas, pois ele precisa aprendê-la para ensinar, como em um 

dia introduziu-se o uso do livro no ambiente escolar e todos tiveram que adaptar-

se ao diferente modo de ensinar. Percebe-se ainda que, mesmo com todo o uso 

tecnológico, o professor ainda continuará sendo aquele que é responsável pela 

transmissão do saber (VIEIRA, 2011). Portanto, a tecnologia não exclui o professor, 

ela o incluem e exige dele o aprimoramento. 

Brito (2012) reafirma este pensamento, dizendo que pode-se considerar a 

necessidade de formação de professores para uso das novas tecnologias em 

questões chamadas por ela de prioritárias, a saber: conhecimento das implicações 

sociais e éticas das tecnologias; capacidade de uso do computador e de software 

utilitários, capacidade de uso e avaliação de situações de ensino-aprendizagem. 

Tudo isto requer não apenas formação inicial, mas também formação continuada. 

A escola vem tentando dar saltos de qualidade, passando pelas 

transformações que, às vezes, podem deixar os professores perplexos, em maior 

ou menor quantidade, pois pode sentir-se inseguro diante dos desafios que lhes 

são impostos, como o de incorporar a tecnologia ao dia-a-dia da escola. É 

necessário aos docentes entender que “O uso da tecnologia está além do ‘fazer 

melhor’, ‘fazer mais rápido’, trata-se de um ‘fazer diferente’” (ROLKOUSKI, 2011, 

p. 102). O mercado exige, o aluno precisa e o professor também. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada consistiu na revisão de literatura para conceituar 

e refletir as tecnologias educacionais e sua aplicação nos diferentes cenários no 

qual necessitam de sua aplicação. “A citação das principais conclusões a que 

outros autores chegaram permite salientar a contribuição da pesquisa realizada 

e demonstrar contradições ou reafirmar comportamentos e atitudes”. (LAKATOS; 

MARCONI, 2010, p. 208) 

 No que tange às fontes, buscou-se os livros por apresentarem 

embasamento técnico e científico. “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 



 
 

 
1659 

científicos”. (GIL, 1996, p. 48). Obras de grande relevância e públicas permitiram a 

proximidade com visões diferenciadas acerca da mesma abordagem objeto de 

estudo. 

 De acordo com Gil (1996, p. 50) “A principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama 

de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisa 

diretamente”. Essa cobertura, por sua vez, contribuiu com a diversidade de 

autorias e referências acerca do tema em questão. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O incentivo oferecido pelo Governo quanto ao uso dessas tecnologias no 

ambiente escolar é uma forma de diminuir o desequilíbrio entre os que possuem 

acesso às tecnologias e aqueles que não o podem fazê-lo, independentemente 

de ser no contexto escolar ou não. Entende-se, neste estudo, que para o professor 

obtenha êxito neste propósito, faz-se necessário que ele esteja aberto ao meio 

social onde está inserido e, mais que isto, que se antecipe até mesmo à percepção 

de necessidade de seus alunos, neste novo momento. Isto exige que o professor 

continuamente indague-se em como ser proativo de tal forma que suas aulas 

sejam esperadas e desejadas pelos discentes. 

Enclausurar o conhecimento é uma ameaça ao commons, como o são a 

mercantilização, a poluição, a degradação e a insustentabilidade para a 

humanidade, de maneira geral (Ohstrom & Hess, 2011, p. 5). Torna-se impetuoso 

adequar esse novo cidadão ao mundo que ele conhece e vivencia, sob o risco de 

professor e aluno falarem uma linguagem desconhecida para o aprendente, com 

métodos que ele tem dificuldade de se concentrar, como foi a educação até o 

século passado. A escola moderna exige produzir condição de ensino no 

presente. 

Neste contexto, o professor encontra-se também em um momento de 

aprendizado, de acostumar-se a este novo momento, que é aprender a manusear 

tais tecnologias para unifica-las com o conteúdo a ser transmitido, para que o 

aprendizado seja realizado em um ambiente familiar ao aluno. 

Entretanto, há um diapasão entre a necessidade de tornar o conhecimento 

comum por meio das tecnologias e conseguir levar tantos conhecimentos e da 

forma mais atualizada até aos locais onde não se tem sequer acesso à internet. 

Esta realidade contrapõe-se ao momento tecnológico que permeia as classes 
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mais abastecidas, enquanto existe uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 

a ser atendida, não importando a classe social ou a condição de acesso da escola. 

Nesse sentido, há que se ter um novo olhar sobre as tradicionais formas 

de ensino-aprendizagem, pois já não há como esperar que o aluno chegue à sala 

de aula e aceite passivamente o conteúdo transmitido pelo professor, sem que 

ele também seja ativo nesse processo, em um mundo que ele domina: o da 

tecnologia, agora na área educacional. Embora a educação à distância aconteça 

com o uso das tecnologias, não é objeto de estudo deste artigo, sendo registrado 

apenas para contextualizar sua existência e importância. 
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RESUMO: A Atribuição de autoria, a ciência de inferir um autor para um determinado 

texto com base em suas características de escrita, é um problema com uma longa história. 

Neste artigo, tem-se como objetivo a apresentação de algumas técnicas de extração de 

características para o problema de atribuição e reconhecimento de autoria para fins de 

torná-lo uma ferramenta de uso na plataforma de Ensino a Distância do Ministério da 

Saúde, AVASUS. A literatura relevante apresenta as técnicas de análise de texto e 

características estilométricas de diversos textos que permitem que a autoria seja 

determinada. A extração das características servirá de base para uma pesquisa que tem 

como alvo o AVASUS, onde os estudantes de Ensino Superior na área de saúde fazem os 

cursos da plataforma, compartilham seus interesses e pensamentos em forma de 

mensagens nos fóruns e executam atividades que exigem redações sobre determinados 

temas na área da saúde. Essas produções escritas são o foco da aplicação da extração de 

características estilométricas para classificação e reconhecimento de autoria. 

Palavras-chave: Extração de características; Ensino a distância; Ministério da Saúde; 

AVASUS; Reconhecimento de autoria. 
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Identificar características de estilo distintas e únicas de cada autor em um documento de 

texto sempre foi uma das áreas de interesse das pesquisas em Atribuição de Autoria. 

Analisar se um documento foi realmente escrito por um autor estabelecido ou de quem 

é a autoria deste determinado texto são indagações relevantes e provocam a curiosidade 

dos pesquisadores. 

Para tal, modelos de textos de vários autores são reunidos e guardados em um banco de 

dados, como o de fóruns e redações do AVASUS (Vieira et al. 2017) no qual a partir daí 

são extraídas as características de estilo de cada autor. É feito o reconhecimento de um 

determinado autor entre todos os autores que estão no conjunto do experimento.  

O trabalho tem por finalidade o pré-processamento, extração de características e 

classificação dos autores dos textos curtos dos fóruns escritos pelos usuários do AVASUS, 

introduzindo o conceito de “impressão digital” exclusiva de um autor, mediante análise 

do padrão individual da escrita, como ferramenta para a plataforma AVASUS.  

 

ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA 

A atribuição de autoria no campo científico foi consideravelmente desenvolvida, no 

decorrer da última década, aproveitando os avanços nas áreas da computação como 

aprendizado de máquina, recuperação de informação e processamento de linguagem 

natural. A diversidade de textos digitais disponíveis: mensagens de e-mail, blogs, fóruns 

on-line, códigos fonte, etc, aponta que a tecnologia existente, em virtude de uma ampla 

variedade de aplicações, pode ser capaz de lidar com textos ruidosos de diversos autores 

candidatos. (Stamatatos 2011). 

Em estudos recentes, como, Akimushkin et al. (2018), Albadarneh et al. (2015) e Al-

Ayyoub et al. (2017) entre outros, grande parte dos algoritmos de Atribuição de Autoria 

é fundamentada em um modelo de representação simplificada usado no processamento 

de linguagem natural e recuperação de informações, conhecido como Bag of Words 

(BoW). 

Vários estudos obtiveram resultados utilizando características léxicas, Altheneyan & 

Menai (2014) e Shojaee et al. (2013a), esse último utilizou Hápax legómenon (palavra 

registrada apenas uma vez) e Hápax dilegómenon (palavra registrada duas vezes) em um 

idioma. 

Alguns trabalhos utilizando o Syntactic n-grams (sn-gram) (Sidorov et al. 2014), e o 

binary n-gram (Peng et al. 2016a), fazem variações ao método n-grama (sequência 

próxima de n itens de uma certa amostra de texto) para alcançar resultados melhores. 

Em particular, os n-gramas de caracteres são os mais populares devido a tolerância ao 

ruído e sua efetividade em documentos não-estruturados como e-mails, por exemplo. 

Embora os recursos n-gramas tenham se mostrado eficazes, a classificação baseada no 

mesmo é complexa (Brocardo et al. 2015). Contudo, n-gramas de caracteres nem sempre 

são melhores na precisão de classificação (Cerra et al. 2014), Em textos especialmente 
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curtos a abordagem n-gramas de palavras se torna esparsa, pois a combinação das 

palavras não é encontrada, o que dificulta a classificação pelos algoritmos. 

Destaca-se que, os trabalhos que foram abordados não englobam o reconhecimento de 

autoria como recurso para um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e a utilização 

da língua portuguesa além da utilização de textos curtos (entre 70 e 300 caracteres) o 

que torna original a pesquisa exposta nesse artigo.  

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Hoje o cenário da EAD está diferente e mais pessoas podem ter acesso à educação de 

qualidade apenas com o uso da internet por meio dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), que é o mecanismo de distribuição do conteúdo dos cursos como 

também o local para interação entre aluno e professor (ABED 2016). Sugestionado no 

modelo EAD foi criado o projeto AVASUS que consiste em uma plataforma de cursos 

EAD do Ministério da Saúde (MS), voltados para a capacitação de profissionais, 

professores, estudantes da área da saúde e também qualquer cidadão interessado nos 

temas disponíveis. O conteúdo é feito por instituições de ensino superior e entidades 

ligadas a área a saúde que produzem módulos educacionais de qualificação e formação 

técnica conforme as necessidades da saúde pública no país (Vieira et al. 2017). 

 

 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento do trabalho tem por finalidade a aplicabilidade dos conceitos para 

análise de textos e reconhecimento de autoria, mediante análise do padrão individual da 

escrita, como recurso para o AVASUS. Com isso, foi feito o pré-processamento dos dados. 

Extração de características e testes iniciais para classificação da autoria dos textos curtos 

escritos nos fóruns. 

A etapa inicial constituiu em compreender as técnicas de análise de textos existentes na 

literatura e aplicá-las dentro do contexto de reconhecimento de autoria. Necessitou-se 

do banco de dados do AVASUS para aplicabilidade das técnicas. Foi escolhida a 

linguagem de programação Python por ser de alto nível e possuir uma gama de módulos 

para aplicação de Machine Learning, como o Scikit-learn, o módulo que integra uma 

gama variada de algoritmos para problemas supervisionados e não supervisionados de 

média escala, (Pedregosa et al. 2011), que será utilizado para o software do sistema 

proposto.  

O modelo do sistema proposto é mostrado na figura 1 e foi dividido em cinco partes: 

1)Base de dados do AVASUS; 

2)Pré-processamento; 

3)Extração de características; 

4)Treinamento e classificação; 

5)Reconhecimento de autoria. 
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Figura 41: Etapas para o reconhecimento de autoria 

 

 

PREPARAÇÃO DO DATAFRAME E PRÉ PROCESSAMENTO 

A preparação e o carregamento dos dataframe do AVASUS são os primeiros passos para 

o modelo proposto. O objetivo é organizar o dataframe para a etapa de pré-

processamento realizada em seguida. 

O banco de dados do fórum do AVASUS possui 50939 ID’s de usuários únicos que 

publicam nos fóruns, para os testes iniciais foram utilizados 11 ID’s com cerca de 1000 

publicações cada com mais de 70 e menos de 300 caracteres por texto, para 

balanceamento dos dados de treinamento e testes iniciais de reconhecimento de autoria, 

para futuramente expandir à sua totalidade e também pelo fato de que 50082 usuários 

fizeram de uma a dez publicações, o que não gera dados suficientes para treinamento e 

teste. Os dados são divididos em duas colunas: ID do usuário e Texto publicado no fórum, 

uma amostra do dataframe pode ser vista na tabela 1. 
Tabela 4: Dataframe do AVASUS 

userid Texto 

44765 Boa noite.colegas. a icterícia fisiológica ou ... 

5224 É uma etapa muito importante e necessária para... 

35443 Acho muito importante o tema da ictericia neon... 

24148 

PARA A PREVENÇAO DA INFECÇAO POR HPV , SAÕ 

NEC... 

109169 Boa noite na minha comunidade não utilizamos m... 

2153 A promoçao e prevençao de saude da equipe  na ... 

43470 Evitar comportamentos sexuais de risco – Nomea... 

5207 È um fato que no Brasil, aproximadamente 200 m... 

124517 muito interessante e emocionante... 

44765 Por exemplo e' de muita importância alimentaçã... 

2710 Bom dia turma concordo com vocês sobre o acomp... 

9120 O importante e evitar a doença, ese e o unico ... 

54254 Boa noite Profa. gostaria de saber qual é a at... 

9120 E é bem assim, ao redor de um 60 por cento dos... 
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45287 Boa noite pelas grandes vantagems que tem o al... 

8994 Como se reconhece que uma criança está com ict... 

24069 Resposta: Mito. é um problema cultural que vem... 

 

Na etapa de pré-processamento para padronização do dataframe foram removidos os 

dados faltantes e nulos, tags HTML e espaços em branco. Logo em seguida realizou-se a 

redução dos dados para obtenção dos 11 ID’s, e remoção das StopWords, que são as 

palavras funcionais mais utilizadas na escrita como por exemplo os artigos, preposições, 

pronomes, etc, que não possuem muita relevância para o reconhecimento de autoria. 

 

EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS 

Na etapa da extração de características, com os dados pré-processados, serão utilizadas 

técnicas de extração conhecidas que são relevantes para o reconhecimento de autoria.  

 

TOKENIZAÇÃO 

Tokenização foi utilizada para converter as cadeias de texto normais em uma lista de 

tokens (palavras realmente relevantes) para classificação dos textos. A tabela 2 exibe um 

trecho dos dados convertidos em listas de tokens.  
Tabela 5: Dados convertidos em listas de Tokens 

23009 [Bom, dia, educandos, educandas, É, prazer, te… 

23583 

[Agradeço, feedback, nome, equipe, AVASUS, 

Núc… 

23867 [Percebo, claramente, participacao, pai, traz,… 

24357 [Importante, sempre, convidar, pais, participa… 

24478 [1, Tento, combater, refletindo, incentivando,… 

25028 [Educandos, Berenice, concluiu, curso, Auricul… 

25647 [Eva, obrigada, compartilhar, grupo, experiênc… 

 

VETORIZAÇÃO  

 Essa etapa foi dividida em três usando o modelo BoW: 

1) Contar quantas vezes ocorre uma palavra em cada mensagem (conhecida como 

frequência de termo); 

2) Pesar as contagens, de modo que tokens frequentes recebem menor peso 

(frequência inversa do documento); 

3) Normalizar os vetores para abstrair o comprimento do texto original. 

Primeiro passo, cada vetor terá tantas dimensões quanto houverem palavras únicas no 

corpo do texto. Em primeiro lugar será utilizado o CountVectorizer do SciKit Learn. Este 

modelo converterá uma coleção de documentos de texto em uma matriz de contagem 

de token. 
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Pode-se imaginar isso como uma matriz bidimensional. Onde a dimensão 1 é o 

vocabulário inteiro (1 linha por palavra) e a outra dimensão são os documentos reais, 

neste caso uma coluna por mensagem de texto, criando assim uma matriz esparsa, como 

exemplo mostrado na tabela 3.  
Tabela 6: Matriz bidimensional 

 

Mensagem 

1 

Mensagem 

2 ... 

Mensagem 

N 

Palavra 

1 0 1 ... 0 

Palavra 

2 0 0 ... 0 

... 1 2 ... 0 

Palavra 

N 0 1 ... 1 

 

A matriz esparsa formada pelos dados após o BoW obteve o tamanho (linha, coluna) = 

(6914, 12018). Utilizado no segundo passo, TF-IDF, Term Frequency-Inverse Document 

Frequency (frequência do termo - inverso da frequência nos documentos) (Ma et al. 

2014), é um peso frequentemente usado na recuperação de informações e na mineração 

de texto. O peso foi calculado como mostrado na equação 1.  

𝑊(𝑡, �̅�) = 𝑡𝑓(𝑡, �̅�) × log (
𝑁

𝑛𝑡
+ 0.01)           (1) 

Onde 𝑊(𝑡, �̅�) é o peso do termo 𝑡 no documento 𝑑, 𝑡𝑓(𝑡, �̅�) é a frequência do termo 𝑡 

no documento 𝑑, 𝑁 é o número total de documentos, 𝑛𝑡 é o número de documentos 

que contêm o termo t. Após o pré-processamento transformou-se todo o BoW em 

corpus TF-IDF. 

 

CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS 

 

Nessa etapa de treinamento e classificação, utilizando dois algoritmos de Machine 

Learning (NB e SVM), por serem algoritmos clássicos e possuírem bons resultados de 

classificação, e são feitos testes iniciais do reconhecimento de autoria. Inicialmente 

efetuou-se a divisão dos dados do conjunto em treinamento/teste, onde o modelo só 

“visualiza” os dados de treinamento durante a montagem e o ajuste de parâmetros. O 

tamanho do teste é de 20% do conjunto de dados inteiro (1360 mensagens do total de 

6798), e o treinamento é o restante (5438 de 6798). Foi utilizado os recursos pipeline do 

SciKit Learn para armazenar uma linha de fluxo de trabalho. Isso permitirá configurar 

todas as transformações que serão feitas aos dados.  

A tabela 4 descreve o desempenho dos dois classificadores, NB e SVM para a classificação 

da autoria dos 11 autores.  
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Tabela 7: Desempenho dos classificadores 

 Naive Bayes Support Vector Machine 

 Precision Recall f1-score Precision Recall f1-score 

Micro AVG 0.83 0.83 0.83 0.95 0.95 0.95 

Macro AVG 0.51 0.75 0.55 0.87 0.74 0.78 

Weighted AVG 0.92 0.83 0.86 0.95 0.95 0.95 

 

A tabela mostra que, classificando os ID’s dos textos do fórum, o SVM apresentou o 

melhor desempenho para todos os critérios entre os dois classificadores. O NB teve um 

desempenho inferior em comparação com o SVM. O classificador SVM teve uma 

precisão de 95% enquanto o NB teve uma precisão de 83%.  

 

CONCLUSÃO 

Em conclusão, este estudo teve como objetivo investigar se seria viável o reconhecimento 

de autoria dos textos digitados nos fóruns do ambiente de aprendizagem virtual, 

AVASUS. Os resultados mostraram que técnicas de extração de características dos textos 

podem ser empregadas para identificar o autor de um texto e assim, futuramente, ser 

utilizado para um número maior de ID’s com a extração de uma quantidade superior de 

características. Entre os dois classificadores, o SVM exibiu o melhor desempenho, o que 

não descarta futuros testes com outros classificadores para uma quantidade maior de 

classes.  

Com relação à limitação, mesmo que uma pessoa tenha uma impressão digital 

característica da escrita devido à sua maneira particular de aprender uma língua (H. Van 

Halteren et al 2005), as características que definem essa impressão digital são 

provavelmente complexas e não limitadas a uma única medida. Uma maneira possível 

de resolver essa limitação seria estender o método para empregar outras métricas.  

O reconhecimento de autoria nas plataformas de Ensino a Distância é uma contribuição 

para automatização das plataformas ajudando a dificultar que terceiros resolvam as 

atividades no lugar dos usuários. Outra contribuição seria pelo fato de ser na língua 

portuguesa, a grande maioria dos trabalhos, são desenvolvidos na língua inglesa. Por 

fim, ficou perceptível que com a implementação futura do software inteligente será 

possível obter de forma automatizada o reconhecimento da autoria de um usuário do 

sistema. 
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UMA ANÁLISE SOBRE O DISCURSO DE ÓDIO NA REDE SOCIAL 

INSTAGRAM 
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Renata Caroline Pereira Reis Mendes317 
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RESUMO: Análise do discurso de ódio e do direito à liberdade de expressão nas redes 

sociais. O tema surge da necessidade de investigar os discursos de ódios expostos nas 

redes sociais, com ênfase para o Instagram, no contexto contemporâneo em que se 

vislumbra a materialização de um novo âmbito social em que as relações e interações se 

estabelecem. O presente estudo analisa tais discursos tendo como parâmetro a liberdade 

de expressão e os direitos fundamentais humanos. Aborda as características das redes 

sociais e apresenta as relações que envolvem o discurso de ódio presente nas redes 

sociais. Analisa a presença desse discurso no instagram, no período de fevereiro e março 

de 2019. Para tanto, utilizou a pesquisa bibliográfica, documental e a etnografia virtual. 

Empregou a análise do conteúdo e a abordagem qualitativa. Constata que os discursos 

de ódio são pautados por uma suposta democratização das redes e, que em nome da 

liberdade de expressão, acaba violando os direitos do outro, sendo tal atitude passível 

de responsabilização. 

 

Palavras-chave: Discurso de ódio. Liberdade de Expressão. Redes sociais. Direitos 

Fundamentais. 

 

ABSTRACT: Analysis of hate speech and the right to freedom of expression in social 

networks. The theme arises from the need to investigate the hate speeches exposed in 

social networks, with an emphasis on Instagram, in the contemporary context in which 

the materialization of a new social sphere in which the relations and interactions are 

established is envisaged. The present study analyzes these discourses, having as a 

parameter freedom of expression and human fundamental rights. It addresses the 

characteristics of social networks and presents the relationships that involve the hate 
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speech present in social networks. It analyzes the presence of this discourse in the 

instagram, in the period of February and March of 2019. For that, it used the 

bibliographical research, documentary and the virtual ethnography. He employed 

content analysis and the qualitative approach. It notes that hate speech is based on a 

supposed democratization of networks and, in the name of freedom of expression, ends 

up violating the rights of the other, and such an attitude can be held accountable. 

 

Keywords: Hate speech. Freedom of expression. Social networks. Fundamental rights. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Novos sujeitos sociais, modos e organização de produção, novas práticas 

políticas, novos tipos de sociedade, de formas de ação política coletiva foram ancorados 

com base no avanço, no progresso ou no desenvolvimento científico e tecnológico, 

especialmente nas últimas décadas. 

Contudo, o avanço e popularização da internet, independente de trazer 

numerosos benefícios, desencadeou também à proliferação da violência por intermédio 

das redes, de modo a, por vezes, configurar-se enquanto violação (on-line) aos Direitos 

Humanos dos cidadãos. 

Nesse sentido, diariamente, emergem denúncias relativas à discriminação 

contra as mulheres, à apologia e incitação aos crimes contra a vida, ao racismo, à 

homofobia, à pornografia infantil, à intolerância religiosa, à xenofobia, ao discurso de 

ódio, por exemplo. Incidências estas que, todos os dias, geram conflitos que passaram a 

existir no universo virtual e não somente no mundo real dos seres sociais. 

O risco do uso inconsequente e irresponsável da expressão de opiniões na 

internet, por meio das tecnologias de informação e comunicação, remete ao caráter 

público da comunicação virtual. No âmbito do fenômeno da comunicação, instaura-se 

uma nova era nas redes de comunicação, uma vez que todos que tem acesso e passam 

a ter “voz”. 

A antropóloga argentina Paula Sibilia (2008) analisa o fenômeno da 

visibilidade e transformação da vida privada vivenciada pela sociedade atual. A estudiosa 

destaca que esse fenômeno da espetacularização dos indivíduos em sociedade é 

evidenciado a partir da intensificação das novas mídias digitais, resultando na 

“democratização” dos meios, onde outrora existia apenas um emissor e diversos 

receptores.  
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De mais a mais, por facultar usuários anônimos, as redes sociais virtuais 

(Facebook, Twitter, Instagram, Blogs, Fóruns Virtuais de Discussão, entre outros) 

apresentam ampla presença de discursos homofóbicos, racistas, xenófobos e 

intolerantes.  

O Discurso de Ódio cometido pela internet, além de degradar e discriminar 

determinados seres ou grupos sociais, provoca também o preconceito a outros 

usufruidores da rede social, notadamente crianças e adolescentes. Quer dizer, no mundo 

real social seria um ato individual, entretanto, virtualmente ele integra milhares de 

pessoas, as influindo negativamente.  

No universo virtual, onde milhões de sujeitos possuem acesso ao que está 

sendo compartilhado e publicado em poucos minutos, se faz necessário questionar: 

como a liberdade de expressão realizada nas redes se encontra passível de qualquer 

limite ou controle? 

Desse modo, a indagação que norteia essa pesquisa mostra-se relevante e 

necessária, tendo em vista que se trata de tema atual com influência e reflexo sobre 

diversas áreas. Afinal, o comportamento on-line tem influenciado as vidas particulares 

dos indivíduos, as composições sociais, as relações laborais e, inclusive, as determinações 

políticas, carecendo, portanto, de reflexão por parte de estudantes, pesquisadores e 

profissionais para que se possa compreender o contexto sociocultural evidenciado na 

atualidade. 

A perspectiva metodológica desde trabalho dá-se numa abordagem 

qualitativa para a análise de conteúdo. Sua operacionalização baseia-se primeiramente 

num levantamento bibliográfico e documental, mediante a revisão de literatura de livros, 

artigos científicos e documentos legais que abordam a temática em estudo, 

especialmente no que refere ao Discurso de Ódio nas redes sociais, embrincados por 

relações de intolerância e poder.  

Também foi utilizado o método da etnografia virtual, posto que, trata-se de 

novas metodologias para o estudo dos atores em rede, sendo fundamental para este 

trabalho. E, no último momento foi feita a análise e coleta dos dados para assim 

então, obter os resultados. 

O objeto de pesquisa estudado e observado foram as redes sociais que, hoje 

são redes de comunicações e interações que compreendem uma linguagem simbólica, 

limites culturais e relações de poder, dando ênfase ao Instagram. 
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Afinal, nos últimos tempos, as redes sociais emergiram como um padrão 

organizacional habilitado a expressar, através de sua estruturação de relações, interações 

sociais, econômicas e políticas de característica inovadora, com a função de auxiliar e 

explicar algumas problemáticas atuais. Para Manuel Castells (1999), estamos vivendo um 

tipo de sociedade, onde ele designa “sociedade em rede”, na qual o computador se faz 

presente nas diferentes práticas e relações sociais É a materialização de uma nova 

maneira de conhecer e, pensar a realidade social.  

 

2 LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DISCURSO DE ÓDIO NO INSTAGRAM    

 

Na construção das sociedades, incluindo a brasileira, o direito à liberdade de 

expressão se institui como um dos mais importantes, sendo direito fundamental dos 

indivíduos, essencial à constituição de uma sociedade livre, norteada pelo regime 

democrático. Juntamente com o discurso de ódio, a liberdade de expressão é um dos 

pontos fulcrais desse estudo. Em tal intensidade, é indispensável perscrutar alguns de 

seus aspectos importantes, para depois explorar o conflito entre esta e o discurso do 

ódio.  

 

2.1 Liberdade de expressão e Discurso de ódio 

 

Antes de falarmos da liberdade de expressão, é fundamental rememorarmos 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos que, correspondem a um conjunto de leis, 

vantagens e prerrogativas, que devem ser reconhecidos como essência pura pelos 

indivíduos perante a sociedade. De modo igual, os Direitos Humanos são basilares para 

a manutenção da paz, a fim de evitar o caos.  

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 1948, p.3): 

Art. II, 1 – Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de 

outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição. 

 

Ademais, por estar inserido em uma convivência coletiva, o indivíduo precisa 

estar atento para os regramentos que direcionam a vida em sociedade. Nesse aspecto, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, apresenta no artigo 5º um rol 

exemplificativo de direitos e garantias fundamentais, dentre os quais destaca-se a 

liberdade de expressão. 
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Desse modo, tem-se que: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

[...] 

IX- é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independente de censura ou licença (BRASIL, 1988). 

 

Vê-se que a Carta Magna preza por esse princípio, mostrando-se favorável a 

um estado democrático de direito em que todas as pessoas, sem qualquer distinção, 

podem manifestar-se de maneira livre. Ideia essa que tem o condão de marcar o 

posicionamento contrário ao momento histórico anterior a promulgação da CF/88, a 

ditadura militar, em que direitos como este sofriam limitação e controle. 

Essa materialização no texto constitucional está em consonância com o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos (ONU, 1996), ratificado pelo Brasil em 1992. 

Assunto este tratado em seu artigo 19, de forma a prever ainda que o exercício desse 

direito poderá implicar em deveres e responsabilidades especiais, apresentando-se em 

lei restrições expressas para que se preze pelos direitos e reputação dos pares e proteja-

se a segurança nacional, a saúde, a moral e a ordem públicas. 

O Pacto de São José de Costa Rica (OEA, 1969), também conhecido como 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ratificada pelo país em 1992, cuida do 

direito à liberdade de pensamento e de expressão, abarcando a possibilidade de buscar, 

receber e difundir informações e ideias, sem que haja censura prévia e assegure-se a 

responsabilização posterior, com previsão legal. 

Em todos estes documentos, cuida-se em possibilitar a fala, a propagação de 

informações em todos os meios e de todas as formas por todas as pessoas, desde que o 

responsável pela emissão possa ser identificado, para, se for o caso, vir a responder pelos 

danos que porventura venha a dar causa. 

Os direitos fundamentais são direitos humanos positivados, que compõem a 

base jurídica de um Estado, com caráter imperativo. Estes adquirem um maior grau de 

proteção e resguardo dentro do ordenamento jurídico pátrio, concretizando-se através 

da adoção de princípios e valores previstos em Tratados e Convenções Internacionais 

(BONAVIDES, 2017). 

No entanto, se há, no espaço virtual uma reprodução da realidade, visto que, 

mundo virtual e mundo real não se diferem, e se a internet, por intermédio das Redes 

Sociais é utilizada e manuseada como um mecanismo para a propagação de discursos e 

conteúdos, torna-se inescusável a proteção dos direitos fundamentais, em seu âmbito.  
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Todavia, com a disseminação e massificação do uso das novas tecnologias, o 

bloqueio inadequado e o controle excessivo ou ilegal de informações afetam, 

diretamente, a liberdade de expressão (GOULART, 2012, p. 10). 

Nesse entremeio, a internet, de mais a mais, por facultar usuários anônimos, 

através das redes sociais virtuais, apresentam ampla presença de discursos homofóbicos, 

racistas, xenófobos e intolerantes, difundindo diversas opiniões e ideologias, sem 

impedimentos físicos ou socioculturais.  

Com isso, variados aspectos negativos potencializam-se através dos mesmos 

meios e ferramentas, fundamentados no consolidado direito à liberdade de expressão.  

Desse modo, veda-se o caráter de se medir ou se importar com os danos 

morais, materiais, físicos ou psicológicos resultantes de determinadas violações. 

Ademais, Furst (2012) enfatiza que,  

Ao falarmos em liberdade de expressão na rede esbarramos em outros 

direitos que devem ser levados em consideração: direito à vida privada, 

à intimidade, à honra, à imagem, entre outros. Assim, toda manifestação 

de pensamento que agrida a outro cidadão deve ser contida e 

reprimida, pois não podemos considerá-lo como parte integrante da 

liberdade de expressão, mas como uma ameaça a um direito 

constitucional. O texto constitucional veda o anonimato justamente 

para propiciar a responsabilização dos atos praticados (FURST, 2012, p. 

5).  

 

Em uma democracia, no entanto, buscando-se o manto da proteção da 

própria liberdade de expressão, podem ocorrer manifestações de intolerância e 

discriminação contra grupos vulneráveis, como negros, homossexuais, mulheres e 

minorias religiosas (SCHÄFER, LEIVAS e SANTOS, 2015).  

De acordo com Silveira (2007), o discurso de ódio se caracteriza por qualquer 

expressão que desvalorize, menospreze, desqualifique e inferiorize os indivíduos. Trata-

se de uma situação de desrespeito social, uma vez que reduz o ser humano à condição 

de objeto.  

Segundo Silva et al. (2011, p. 447):  

O discurso de ódio compõe-se de dois elementos básicos: 

discriminação e externalidade. É uma manifestação segregacionista, 

baseada na dicotomia superior (emissor) e inferior (atingido) e, como 

manifestação que é, passa a existir quando é dada a conhecer por 

outrem que não o próprio autor. A fim de formar um conceito 
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satisfatório, devem ser aprofundados esses dois aspectos, começando 

pela externalidade. 

 

As manifestações de ódio que acontecem no ciberespaço, através de suas 

características peculiares de disseminação das informações, atingem grande extensão e 

amplitude quanto a seus efeitos.  

A eliminação de fronteiras temporais e espaciais proporcionada pela internet, 

permitindo o acesso aos dados inseridos na rede a qualquer pessoa que esteja 

conectada, além de seu caráter de ambiente cultural interativo, onde as informações 

podem ser apropriadas e compartilhadas inúmeras vezes, em um espaço de tempo, 

abrange o poder do discurso de ódio, em especial quanto à possibilidade de violação à 

dignidade de um número exponencialmente maior de vítimas, comparada até mesmo à 

mídia de radiodifusão e televisiva. (PEZZELA, 2015) 

A liberdade de expressão é um direito fundamental. Logo, aquela exercida na 

internet é legal. No entanto, não podem ser ultrapassados os limites subjetivos existentes 

no ordenamento jurídico brasileiro, visto que, a Constituição que protege o direito à 

liberdade de expressão, garante a igualdade de tratamento a todos. 

 

2.3 O Instagram: breve análise do discurso de ódio 

O Instagram é fundamental em uma boa estratégia de marketing 

com foco na gestão de comunidades e na busca pelo engajamento 

relacionando com o público.  Foi a rede social que manifestou maior 

crescimento em adesão pelas empresas, se tornando uma das redes sociais de 

grande preferência pelas marcas no país, bem como usuários. 

 

 

Figura 1: Ilustração da página do Instagram 
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Fonte: Domínio público. 

 

Essa rede social se tornou a queridinha dos anunciantes e dos 

publicitários. Possui uma especificidade simples, que atende desde usuários 

iniciantes, aos mais experientes e nos dias atuais, ela mantém aproximadamente 

mais de 300 milhões de usuários ativos cotidianamente.  

Ademais, sendo um ambiente sem um maior controle jurídico ou 

normativo, as opiniões na rede obedecem a uma espontaneidade que se 

aproxima do espaço doméstico, onde se pode falar ou expressar quase tudo 

sem limites de censura, além da ética pessoal.  

De acordo com a Safernet319, entre os anos de 2010 e 2017, o número de 

denúncias contra páginas que apresentaram conteúdos misóginos, racistas, 

homofóbicos, xenofóbicos, de intolerância religiosa, entre outras formas de 

discriminação contra minorias, aumentou em mais de 200% e no Brasil, o número de 

denúncias passou de 1492 em 2014, para 1692 em 2015. Um crescimento de pouco mais 

de 13% em apenas um ano. 

Pois, é no âmbito das redes sociais digitais que o espaço privado se torna 

público e, toda prática histórica e social manifestada por tais movimentos nas redes, 

reconstroem a esfera pública no espaço de autonomia instituído à volta da interação 

entre localidade e redes de internet (CASTELLS, 2013). E, as opiniões e ideais que se 

norteiam no preconceito e na intolerância, ficam em exposição nesses espaços. 

Nessa conjectura, o ciberespaço potencializa o discurso intolerante a partir 

da organização de grupos e comunidades virtuais com o mesmo ideário. 

A referente pesquisa objetivou abordar como se instala o discurso de ódio, 

especificamente na rede social Instagram, a partir de comentários de usuários nas fotos 

de usuários famosos320, na referida rede social digital.  

Para este estudo foram selecionados 29 comentários retirados da rede social 

Instagram, mas para essa análise minuciosa, somente 04 comentários foram 

selecionados, por apresentarem um conteúdo mais ominosos. Destes, foi possível 

observar o discurso de ódio no Instagram.  

Ressaltando que as buscas se realizaram na conta pessoal das autoras desse 

estudo, no Instagram, em perfis de usuários que sofreram algum tipo de violação através 

 
319 A SaferNet Brasil é uma associação civil de direito privado, com atuação nacional, sem fins 

lucrativos ou econômicos, sem vinculação político partidária, religiosa ou racial. Foi fundada em 

20 de dezembro de 2005, com foco na promoção e defesa dos Direitos Humanos na Internet no 

Brasil.  
320 Refere-se às pessoas que têm um grande número de seguidores na rede social, além de serem 

pessoas conhecidas nas mídias, seja na televisão, internet ou trabalho na qual está inserida. 

Pessoas conhecidas no nacionalmente como internacionalmente.  
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de discursos intolerantes. Esses usuários que sofreram ataques, são pessoas, artistas, 

profissionais com grande visibilidade nas redes sociais e famosos nas redes de televisão. 

Foram selecionados comentários específicos de situações diferentes. 

Figura 2: Discurso de ódio

 

A partir de uma análise realizada através dos comentários selecionados, 

tornou-se possível perceber que, o discurso de ódio se propaga em todos e quaisquer 

seguimentos intolerantes, seja político, étnico-racial, machista e homofóbico, assim 

como outros que coexistem no campo virtual. 

A ilustração da Figura 2 apresenta discursos violentos em perfis de usuários. 

Usuários que sofreram danos em suas contas pessoais, seja por um posicionamento 

político; uma mulher por usar um short curto; duas mulheres atrizes, por assumirem uma 

relação homoafetiva e, um jogador de futebol que, não obteve êxito numa partida de 

um campeonato mundial. 

Em relação aos comentários analisados, e mostrados anteriormente, a 

linguagem utilizada passa a expressar a subjetividade em um determinado contexto 

sociohistórico. Isso pode significar maneiras e formas de ação e pensamentos por 

intermédio dos discursos materializados em um gênero, onde a finalidade é a 

reinvindicação de um desejo individual que se confia amparado pela coletividade.  

Diante disso, Bakhtin (1995) salvaguarda que o individual não existe por si 

só, ele só se constrói pelo contexto e não há individualidade “pura”. 

Outro elemento fundamental na disseminação de discurso de ódio e que foi 

analisado nos comentários, consiste na utilização de informações falsas, as chamadas 
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fake news, que equivalem em notícias falsas veiculadas no espaço virtual, no intuito de 

aferir lucros com curtidas recebidas em determinada publicação. 

Desse modo, fake news vira a não-notícia e pode ser dividida em quatro 

categorias de acordo com a intenção de quem a difunde: 

i) os que intencionalmente buscam enganar através de manchetes 

tendenciosas; (ii) os de reputação razoável que compartilham boatos 

em larga escala sem verificar corretamente os fatos; (iii) os que relatam 

de forma tendenciosa fatos reais, manipulando a informação; e (iv) os 

que humoristicamente trabalham com situações hipotéticas. Nesses 

casos, o maior risco é que as notícias sejam compartilhadas fora do 

contexto. (SOUZA, 2017, s/p). 

 

No contexto sociocultural atual, e em vários países do mundo, a utilização de 

fake news, é quase uma epidemia. Além também da pós-verdade, que se acentua como 

algo que pareça ser verdade, passa a ser mais importante do que a própria verdade. 

Nesse contexto, surgem novas formas de relacionamentos, consolidando os meios de 

comunicação alternativos.  

É, sem dúvidas, um dos lados negativos do espaço virtual, que viabiliza o 

poder de expor pensamentos, ideias e opiniões e que, muitas vezes determinado 

posicionamento fere os preceitos da dignidade humana e cidadã do outro. 

Em contrapartida, a mesma rede social digital é utilizada para denunciar os 

casos de explicitação da cultura do ódio. Em vários momentos após episódios de 

incitação ao ódio, destacam-se nas redes sociais digitais, não apenas mensagens diretas, 

mas também a denúncia de agentes públicos fomentando esta cultura. 

Não obstante, a disseminação da intolerância política, ao mesmo tempo que 

ganha força na utilização das plataformas digitais, também é denunciada, implicando a 

necessidade de discutir os limites para a liberdade de expressão e da prática da cidadania 

como alternativa de esclarecimento e conscientização da importância do uso 

democrático das redes sociais digitais. 

Pois, é na vulgarização de agendas civilizatórias como a tolerância ao 

multiculturalismo e as liberdades e garantias individuais que residem as esperanças em 

um mundo mais justo e igualitário. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo do discurso de ódio oportuniza reflexões nas mais diversas áreas 

de saber, de modo que se pode analisar, dentre outros, o contexto de aplicação da 

violência, a reação psicológica e comportamental da vítima, o reflexo social, os aspectos 

jurídicos e formativos da vítima e do agressor. De modo que as metodologias utilizadas 

podem variar conforme a pretensão do pesquisador. 
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Uma das intenções dessa pesquisa foi ampliar os horizontes do tema 

trabalhado, propondo como alternativa à promoção da cultura cidadã e à defesa dos 

princípios democráticos que possam garantir a tolerância ao pluralismo e a diversidade 

social. 

Embora haja a existência de uma cibercultura da intolerância, disseminando 

o discurso de ódio nas redes sociais digitais, o que acaba por estimular a intolerância 

política, o pensamento homogêneo e o desrespeito à diversidade cultural, cerceando o 

pluralismo tão necessário em sociedades ditas democráticas, o potencial das redes 

sociais digitais para o ciberativismo alinhado à proliferação de valores democráticos, 

como princípios de cidadania e respeito ao multiculturalismo e ao pluralismo de ideias, 

ainda é viável. 

Ademais, tendo em vista a realidade social composta por jovens e adultos 

meramente alfabetizados, mas com poucas práticas de leituras tem revelado uma 

carência de conhecimento e postura adequada para que possam fazer os filtros 

necessários diante das milhares informações a que estão submetidos. A literacia digital 

e informacional é, portanto, um caminho para que esta situação seja superada, haja vista 

uma nova era que se constrói e sinaliza para a necessidade de formação múltipla e 

constante de sujeitos, com condições de atuar sobre seu estar num mundo, numa 

posição de cidadania crítica. 

Dessa maneira, espera-se que, enquanto análise de um processo discursivo 

em curso, este estudo persevere como colaboração para as práticas sociais virtuais 

futuras. 
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RESUMO: Este artigo é fruto de uma Experiência de Aprendizagem Mediada, realizada 

pela professora da disciplina de Estágio Supervisionado com dois estagiários do curso 

de Licenciatura em Ciências Agrárias do IFMA/Campus Maracanã, cujos mediados foram 

os alunos do curso Técnico em Agropecuária da EJA. Com os seguintes objetivos: 

aproximar os estagiários da prática profissional de professor numa sala de aula da EJA e; 

integrar estrategicamente ferramentas do Google Docs como recurso didático no 

exercício da escrita colaborativa. Trata-se de uma abordagem qualitativa, fundamentada 

na teoria Sócio-Histórica de Vygotsky e Reuven Feuerstein. A metodologia fez uso dos 

parâmetros denominados por Feuerstein como critérios de mediação: 

Intencionalidade/Reciprocidade, Significado e Transcendência. Nesta experiência, o 

mediador estimulou os sujeitos a experimentarem uma ferramenta digital, ainda 

desconhecida pelos alunos da EJA, para produzirem uma dissertação. Para tanto, iniciou-

se com um estudo de aproximação dos Estagiários com as concepções acerca da 

formação de professores com tecnologias. Em seguida, realizou-se o planejamento e a 

execução de uma Oficina de escrita colaborativa. A experiência foi realizada no período 

de 13 a 19 de dezembro, com carga horária total de 22 horas. Ressalta-se que esta 

experiência foi bastante exitosa, com destaque para a aprendizagem grupal mediada por 

TIC, cujo principal objeto de evidência foi o texto da dissertação escrita com a 

participação individual de cada aluno e, que foi analisado/corrigido no coletivo de alunos 

para atender os critérios de coerência e coesão textual. 
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1684 

Palavras-chave: Estágio; Formação de professores; Educação de Jovens e Adultos; 

Escrita colaborativa; Google Docs. 

 

ABSTRACT: This article is the result of a Mediated Learning Experience conducted by the 

Supervised Internship professor along with two trainees of the Agricultural Sciences 

Degree course at the IFMA / Campus Maracanã, carried out with a class of the Youth and 

Adult Education (EJA) Agricultural Certification Program. The article aims to approach the 

trainees of the professional practice of teachers in an EJA classroom and strategically 

integrate Google Docs tools as a didactic resource in the practice of collaborative writing. 

It consists of a qualitative approach, based on Vygotsky and Reuven Feuerstein's Socio-

Historical theory. The methodology used the parameters named criteria for mediation by 

Feuerstein: Intention/Reciprocity, Meaning and Transcendence. In this study the mediator 

encouraged the students to use a digital tool they had never used before to write an 

essay. Therefore, it began with an approach of the trainees with conceptions about 

teacher training and the use of technology. Then, a collaborative writing workshop was 

planned and executed. The experience occurred between December 13 and 19, with a 

total workload of 22 hours and was quite successful. The group-mediated ICT learning 

had as a main result the written dissertation, with an individual participation of each 

student, which was analyzed/corrected collectively complying with the criteria of textual 

coherence/cohesion. 

Keywords: Internship, Teacher training, Youth and Adult Education, Collaborative 

writing, Google Docs. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prática educativa é por sua natureza, uma prática social sempre inserida 

em um contexto amplo e determinada por condições culturais e históricas 

(FREIRE, 1996; GADOTTI, ROMÃO, 2011; PIMENTA, 2012). O estágio 

supervisionado do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias (LCA) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), campus São Luís 

Maracanã, oferece vários cenários de prática educativa, dentre os quais o 

estagiário pode escolher aqueles que melhor atende às suas expectativas e 

necessidades.  

Este trabalho resulta de uma mediação de prática educativa realizada 

durante o Estágio Supervisionado II do 7º período de LCA do IFMA Maracanã, no 

segundo semestre de 2018, na turma do 3º ano do curso técnico em 

Agropecuária do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), na 

disciplina de Relações Humanas. 
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Pimenta (2012) diz que acompanhar uma sala de aula na educação básica 

implica para o estagiário reconhecer um mundo de ações, relações e interações 

que acontecem nessa prática em um determinado tempo e lugar social. 

Corrobora-se com o pensamento da autora, ao compreender o Estágio como 

uma unidade curricular que deve propiciar ao aluno durante o seu processo de 

formação inicial de professor uma “[...] aproximação à realidade na qual irá atuar 

(...) e que deve se constituir numa reflexão sobre e a partir da realidade da escola 

pública.” (PIMENTA, 2012, p. 20). Daí a importância de oportunizar aos estagiários 

de LCA uma experiência que se assemelhará possivelmente a uma realidade que 

vivenciarão quando estiverem desenvolvendo, efetivamente, a sua prática 

profissional como professor. 

Esta Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) está fundamentada na 

teoria Sócio-Histórica de Vygotsky e Reuven Feurestein, e apoia-se em estudos 

sobre a Formação de Professores, Educação de Jovens e Adultos, Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) e as Relações Humanas na EJA. A escrita 

colaborativa foi desenvolvida pelo coletivo de alunos do terceiro ano do curso 

Técnico em Agropecuária da EJA. Para tanto, foram utilizados os equipamentos 

fixos do laboratório de Informática para acessar o Google Drive e, também, os 

celulares dos alunos como dispositivo digital educativo. 

Atualmente, o uso de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 

em todos os setores da sociedade trouxeram para a escola e para os professores 

novos desafios, sobretudo, pela facilidade de acesso e pela rapidez com que se 

propaga a informação através do computador, da internet e dos dispositivos 

móveis. 

Nesse sentido, Bottentuit (2017, p. 1606) diz que: 
[...] Trouxeram ainda possibilidades infinitas aos seus usuários, sendo 

uma delas a aprendizagem móvel (ou mobile learning), que 

corresponde ao aprendizado em qualquer lugar e espaço, extrapolando 

os muros da sala de aula, tornando mais rápido o acesso aos 

professores e conteúdos ainda possibilidades infinitas aos seus 

usuários, sendo uma delas a aprendizagem móvel (ou mobile learning), 

que corresponde ao aprendizado em qualquer lugar e espaço, 

extrapolando os muros da sala de aula, tornando mais rápido o acesso 

aos professores e conteúdos. 

Considerando o enunciado acima e compreendendo que atualmente se 

tornou impossível para escola continuar caminhando apoiada, tão somente, em 

métodos tradicionais de ensino, buscou-se uma espécie de inovação 

metodológica que pudesse estimular os alunos da EJA, ainda não familiarizados 
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com as TIC, aprender a utilizar o Google Drive como ferramenta pedagógica para 

escrever um texto coletivamente.  

Nesse sentido, concorda-se com o pensamento de Rodrigues (2017, 

p.101), ao se referir à escola, no seu fazer para colaborar com o desenvolvimento 

humano: 
Uma escola voltada para o desenvolvimento humano nas suas múltiplas 

dimensões precisa ter em conta outras formas de aprender nos espaços 

educativos. Com a nova gestão do conhecimento permitida pelas novas 

tecnologias educativas, não faz sentido a permanência de certas 

posturas e certos paradigmas que caminham em direção contrária ao 

desenvolvimento de alunos autônomos dentro de processos de uma 

aprendizagem significativa. 

Diante dessa compreensão, considera-se que a experiência aqui relatada 

serviu também para avaliar a disciplina de Relações Humanas ministradas aos 

alunos da EJA, que teve sua carga horária concluída no segundo semestre de 

2018, ao mesmo tempo em que promoveu uma aproximação dos estagiários ao 

futuro campo de atuação profissional. 

Neste trabalho objetivou-se: aproximar os estagiários da prática 

profissional de professor numa sala de aula da EJA e integrar estrategicamente o 

Google Docs como recurso didático no exercício da escrita colaborativa com 

alunos do 3º ano do curso Técnico em Agropecuária na modalidade EJA. 

 

PRESSUPOSTOS  

 

 Com base nos fundamentos da teoria Sócio-Histórica de Vygotsky e 

contribuições dos parâmetros de Reuven Feurestein, realizou-se a experiência ora 

relatada, que se desenrolou através de uma oficina de escrita colaborativa como 

prática educativa, que corrobora com o processo de alfabetização e letramento 

de sujeitos.  

Segundo Vygotsky (2001), a aquisição do conhecimento se dá mediada 

pela interação grupal, possibilitando momentos reflexivos de internalização 

individuais para consolidar o aprendizado de cada sujeito. Esse mesmo autor diz 

que para se estudar algo historicamente, implica estudá-lo no processo de 

mudança, o que significa “[...] descobrir sua natureza, sua essência uma vez que é 

somente em movimento que um corpo mostra o que é [...]” (VYGOTSKY, 1998. p. 

86).  

Sobre a teoria de Feurestein e a visão dele quanto à importância da EAM, 

Neide Catarina Turra (2007) diz que:  
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[...] a Experiência de Aprendizagem Mediada é importante porque 

acontece, justamente, em interações sociais nas quais as pessoas 

produzem processos de aprendizagem que lhes possibilitam apropriar-

se de conhecimentos e reelaborá-los, chegando a elevados níveis de 

entendimento. (p. 299). 
 

Turra (2007) destaca também que, para o autor esses processos de 

aprendizagens causam a modificabilidade do sujeito se referindo à modificação 

da relação que o sujeito passa a estabelecer consigo próprio, no e com o seu 

entorno, ou seja, o sujeito adquire novo comportamento e assume novas 

posturas após compreender e reelaborar o conhecimento.  

Cabe explicitar que, observando-se as produções escritas dos alunos do 3º 

ano Técnico em Agropecuária do PROEJA, durante a ministração da disciplina de 

Relações Humanas, que se perceberam deficiências na competência da leitura e 

da escrita desses alunos. E ao compartilhar essa problemática com os estagiários 

da Licenciatura, tomou-se a decisão de realizar uma oficina de escrita 

colaborativa, focando na competência escrita desses alunos.  

De acordo com Fleury e Fleury (2011), competência é entendida como um 

saber que é adquirido e torna-se responsável pelo agir, mobilizando, integrando 

e transmitindo habilidades e conhecimentos ao indivíduo. 

Avaliou-se que realizar uma Oficina de Escrita Colaborativa seria um 

exercício estimulante para o processo da escrita desses sujeitos e optou-se pelo 

uso do Google Docs, por se entender que nessa modalidade de escrita, onde a 

construção de aprendizagens é coletiva, poderia possibilitar que um aluno 

pudesse colaborar com outro aluno, num ambiente adequado a essa prática, no 

qual o professor tem um papel essencial na gestão de todo o processo de ensino-

aprendizagem. 

É importante ressaltar, também, a caracterização da abordagem qualitativa 

dada por Ribeiro, Amorim e Nascimento (2017, p. 80) ao dizerem que:  
[...] A pesquisa qualitativa tem norteado a prática de professores que 

decidiram reconstruir a sua prática sobre essas novas concepções, 

sendo de grande contribuição e auxilio à prática social como ponto de 

partida da didática, percebendo o professor e o aluno dentro de um 

contexto único, no qual o cotidiano e as memórias educativas dos 

estudantes são o ponto de partida para a construção do conhecimento. 

O destaque acima serve para reiterar que este trabalho é de abordagem 

qualitativa e nessa perspectiva, as memórias educativas poderão ser importantes 

para os estagiários/mediadores no exercício da profissão de professores no futuro 
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e, também, para a vida pessoal e profissional dos alunos da EJA que foram 

mediados nessa experiência coletiva de múltiplas aprendizagens. 

 O trabalho foi desenvolvido no laboratório de informática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São Luís 

Maracanã, localizado na zona rural de São Luís, Maranhão.  

 Os sujeitos que participaram desta EAM foram: a professora da disciplina 

de Recursos Humanos juntamente com dois estagiários de Licenciatura de 

Ciências Agrárias, que atuaram como mediadores, e a turma de 23 alunos do 3º 

ano do curso Técnico em Agropecuária da EJA, como os mediados, na “Oficina de 

Escrita Colaborativa” com uso do Google Drive na construção de um texto 

dissertativo. 

Ressalta-se que o sistema educativo brasileiro rege-se pela língua de 

escolarização que é o português e, por esse motivo, este idioma torna-se 

essencial em todo o processo de aprendizagem dos 23 alunos já referidos acima, 

estando, portanto, diretamente relacionado com o sucesso escolar que os 

mesmos alcancem no seu percurso acadêmico. 

Observa-se, que diversos setores sociais foram afetados no final do século 

XX e início do século XXI pelo desenvolvimento tecnológico, com a exigência de 

novos comportamentos dos cidadãos para inserir-se nessa nova sociedade. 

Destaca-se aqui, o uso da língua nas mais diversas situações e nesta experiência, 

especificamente, trabalhou-se com a escrita da língua portuguesa, numa 

perspectiva de escrita digital de forma colaborativa. Compreendendo escrita 

digital como a escrita de textos que se utiliza de dispositivos digitais e da internet. 

Cabe aqui destacar a importância do papel das TIC para no 

desenvolvimento de letramentos importantes para a cidadania no século XXI. 

Para Borges (2017, p. 281-282), “[...] a perspectiva do letramento incorpora à vida 

social dos sujeitos a necessidade de dominar as práticas de leitura e escrita com 

o risco de, não as dominando, encontrar dificuldade de identificação e integração 

àquela comunidade, sociedade”.   

Vale lembrar que este trabalho se refere a uma Oficina para sujeitos ainda 

não familiarizados com as TIC, que experienciaram a utilização de uma ferramenta 

digital para construir um texto dissertativo simples. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A oficina contemplou três etapas, a saber: 
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1. Primeira etapa - estritamente teórica, onde foram abordados os 

conceitos sobre a ferramenta Google Drive e seus principais 

programas: Documentos Google; Planilhas Google; Apresentações 

Google; Formulários Google e Google Sites, conforme pode ser 

observado na figura 1, bem como suas respectivas funções. 

 
Figura 1 - Programas de criação e edição de conteúdo em destaque na página inicial do Google 

Drive. 

 
Fonte: Print Screen do Google Drive - Arquivo pessoal 

 

 Dentre os programas existentes no Google Drive, utilizou-se o Google 

Docs, ou documentos Google. Os aspectos abordados na parte teórica foram: 

definição, uso e funções de escrita colaborativa. 

 

2. Segunda etapa - escrita colaborativa. Para possibilitar a escrita 

coletiva, usou-se como documento comum a produção de uma 

redação intitulada “A importância das relações humanas”, na qual cada 

aluno deveria escrever um parágrafo de 3 ou 4 linhas. Usou-se a 

ferramenta de documento compartilhado via e-mail, opção disponível 

nos programas de criação e edição de textos, slides e tabelas do 

Google (Figura 2), a qual permite que o administrador do documento 

em edição dê acesso para que outros usuários possam editar, 

comentar ou apenas visualizar o que foi produzido, de modo que 
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somente os usuários que receberam o convite de edição via e-mail do 

Google (Gmail) puderam ter acesso ao documento. 

 

Figura 2 - Ferramenta de compartilhamento nos principais programas de criação e edição do 

Google Drive 

 

Fonte: Print Screen do Google Drive - Arquivo pessoal 

 

 
Utilizou-se como ferramenta de coleta de dados a conversa formal na sala de aula 

dos alunos do 3º ano de Agropecuária PROEJA, com perguntas diretas durante 

toda a atividade, buscando avultar algumas informações importantes para o 

desenvolvimento da atividade proposta, tais como: Você conhece o Google Drive 

e suas funções? Você utiliza ou já utilizou alguma ferramenta do Google Drive em 

atividades escolares? Qual seu nível de conhecimento com relação ao uso do 

computador e da internet? Você tem acesso à internet via computador ou celular? 

 

3. A terceira etapa – análise e interpretação dos dados, que se deu mediante 

avaliação conjunta da redação produzida pelos alunos, intitulada “A 

importância das Relações Humanas”, destacando como focos de análise 

os critérios de mediação de Feuerstein quanto a 

intencionalidade/reciprocidade, significado e transcendência na exposição 

de ideias, observando os critérios para a escrita do texto, que foram 

definidos na primeira parte da Oficina, com observância da coerência e 

coesão textual, uso correto das ferramentas de formatação e edição do 

texto. 
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Segundo Pereira (2009), o texto é uma sequência lógica de enunciados, orais 

ou escritos, de acordo com a convenção de um sistema organizado por 

determinadas regras, que têm um início e um fim, podendo ser produzido por 

um ou mais autores.  

Tomou-se como base o que Pereira (2009) diz em relação à coesão textual. 

Segundo esse autor, corresponde aos mecanismos linguísticos que permitem ao 

texto fazer sentido numa relação de interdependência. Se o interlocutor não 

conseguir apreender a intenção comunicativa de um produto verbal que 

compreenda os mecanismos linguísticos associados à coesão, o ato comunicativo 

não produz nenhum efeito ou sentido, por isso, não existe coerência textual.  

A produção escrita dos alunos tornou-se o registo mais importante para a 

análise e a reflexão desta EAM por todo o coletivo de alunos, considerando cada 

parágrafo produzido pelo aluno individualmente, e no texto final produzido 

coletivamente. Fundamentou-se no pensamento de Barbeiro e Pereira (2007) ao 

dizerem que “[...] a revisão é marcada, sobretudo pela reflexão em relação ao texto 

produzido” (p. 19). Esta ação educativa se deu na avaliação grupal dos resultados 

alcançados e nas correções que se fizeram necessárias para a finalização da 

Oficina. 

 

Resultados e Discussões 

 

  A Oficina foi realizada no período de 13 a 18 de dezembro de 2018 com 

22 horas no total. Partiu de um de estudo para fundamentar o planejamento e 

elaboração de slides, utilizando-se de 8 horas; mais 4h de aula expositiva no 

laboratório de informática para conceituação e apresentação da ferramenta aos 

alunos da EJA; 8h de prática de escrita da redação; e finalizou-se com mais 2h 

para análise do texto produzido coletivamente, com destaque para a contribuição 

de cada um dos sujeitos, culminando com a avaliação geral da referida Oficina.  

No início da primeira etapa, percebeu-se certo desinteresse de alguns 

alunos. Depois se verificou que o motivo do desinteresse era a falta de 

familiaridade com o computador, pois alguns alunos não sabiam nem mesmo 

ligar o equipamento. 

Segundo Gadotti e Romão (2011), os jovens e adultos trabalhadores lutam 

para superar suas condições precárias de vida (moradia, saúde, alimentação, 

transporte, emprego, etc.), que estão na raiz do analfabetismo. Historicamente, o 

desemprego, os baixos salários e as péssimas condições de vida comprometem 
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o processo de alfabetização dos jovens e dos adultos, que se constitui numa das 

etapas da EJA.  

A Educação de Jovens e Adultos foi oficializada como Política pública no 

Estado brasileiro somente em 1945, através do Decreto nº 19.513 e na década de 

90 passou a ser reconhecida como uma modalidade de educação, por meio da 

LDB nº 9394/96. 

Na segunda etapa, os alunos da EJA tiveram que responder a algumas 

questões que serviram de base para dar prosseguimento à oficina, e possibilitou 

perceber as dificuldades encontradas, tanto para a construção dos parágrafos 

com coerência e coesão textual, quanto no que se refere ao domínio do 

dispositivo tecnológico, mas isso não foi um impeditivo para fazê-los desistir da 

Oficina. Pelo contrário, eles mantiveram-se estimulados e demonstraram muito 

interesse de aprender e buscaram ajuda nos colegas que demonstravam menos 

dificuldades e, também, nos mediadores do processo. 

Do total de 23 alunos participantes, 7 (sete) deles ainda não possuíam 

endereço eletrônico e foi ensinado a eles o passo a passo para adquirir um e-

mail. E, no intuito de facilitar ainda mais a interação entre os alunos fora da sala 

de aula, criou-se um grupo de WhatsApp da turma. Nessa atividade, foi possível 

identificar aqueles que foram se destacando e perceber, também, a generosidade 

de uns para ajudar os que se encontravam em dificuldades.  

Parafraseando Bottentuit (2017), as tecnologias permitem uma variedade 

de possibilidades, e se forem bem empregadas, podem ajudar o professor a 

atingir seus objetivos educacionais, pois oferecem aos alunos a oportunidade de 

exercitar seus conhecimentos, sobretudo com o auxílio dos recursos multimídia 

(som, imagem, texto, vídeo, animação, etc.). 

A terceira etapa foi para analisar o produto final da escrita colaborativa. O 

texto construído obteve cinco laudas, cujo título foi “A importância das Relações 

Humanas para o Técnico em Agropecuária”. Esse título foi escolhido com o 

propósito de servir de atividade avaliativa da disciplina de Relações Humanas, 

que acabara de ser ministrada a eles.  

Foi explicado que o Google Drive é uma ferramenta que permite ao 

administrador identificar a produção de cada um individualmente, bastando para 

isso, observar as diferentes cores do texto produzido por cada participante da 

Oficina. Essa informação foi muito importante e aguçou a curiosidade deles para 

saber como foi a participação de cada um durante o processo da escrita 

colaborativa.  
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A análise do produto final destacou as facilidades de alguns e as 

dificuldades de outros, mas a marca desta experiência foi a superação do grupo 

mediada pelo apoio dos alunos com seus pares e com os estagiários. Cujo 

principal objeto de evidência foi a dissertação escrita com a participação 

individual de cada aluno da EJA, que foi analisado e corrigido no coletivo de 

alunos atendendo aos critérios de coerência e coesão textual. 

No que se refere ao domínio da escrita e ao domínio do dispositivo 

tecnológico, tudo foi compartilhado entre os alunos de forma que se percebeu 

que as diferenças de geração não se constituíram impedimento para as relações, 

haja vista que os mais jovens ajudavam os mais velhos com a ferramenta e, os 

mais velhos contribuíam com a estrutura da língua escrita e se complementavam 

na produção do texto coeso e coerente dentro do tema abordado na disciplina 

de Relações Humanas. 

Segundo a análise de Turra (2007) sobre a teoria de Feurestein, 
 

[...] A mediação, com sua capacidade de promover o crescimento 

cognitivo, por meio da revalorização das funções cognitivas, e o 

crescimento afetivo, por meio da revalorização de si mesmo e do 

reconhecimento do outro, representa uma oportunidade de 

transformar as relações competitivas em cooperativas entre os sujeitos 

envolvidos nesse processo. (p. 308). 

 

 

Nesse sentido considerou-se bastante importante fazer a análise do 

trabalho dos alunos, na perspectiva da reflexão coletiva sobre suas produções. 

Esta ação mais reflexiva pode ir além da reformulação do texto, pode ser um 

reforço para a “[...] descoberta e consciencialização de outras possibilidades, 

susceptíveis de serem exploradas em processos de reescrita ou na construção de 

novos textos” (BARBEIRO, 2007, p.19). E dessa forma foi concluída a Oficina de 

escrita colaborativa. 

 

Considerações Finais 

 

Atualmente as Políticas públicas, como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

de Jovens e Adultos (2000) e o Documento Base do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos - Educação Profissional Técnica de Nível 
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Médio/Ensino Médio (2007) são instrumentos legais criados para possibilitar a 

inserção de jovens e adultos no processo de escolarização.   

 Conforme o artigo 208 da Constituição Federal de 1988, a Educação de 

Jovens e Adultos é um direito de todos e propõe “[...] ensino fundamental 

obrigatório e gratuito, inclusive, oferta gratuita para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria [...]” e vem se reafirmar na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que no seu artigo 37 enfatiza: “A educação de jovens 

e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. 

 No entanto, efetivar a educação na perspectiva da inclusão implica em 

mudança de mentalidade, que perpassa por mudança nas concepções 

educacionais pautadas na padronização “[...] de capacidades individuais de 

realização.” (OMOTE, 2005, p.35).  

  A respeito da inclusão digital Maria Helena Silveira Bonilla faz uma análise 

bem fundamentada e abrangente considerando que:  
[...] não se trata apenas de uma discussão terminológica ou semântica 

sobre o termo, mas sim de uma leitura social, associada às análises dos 

interfaceamentos políticos entre os atores envolvidos, apreendendo 

seus sentidos de forma crítica e construtiva. (BONILLA, 2011, p. 35). 

 

A perspectiva de inclusão defendida pela autora caminha na direção da 

formação de sujeitos ativos e participantes de uma dinâmica social em todas as 

suas instâncias. 

Sendo assim, para que a inclusão digital aconteça na perspectiva 

defendida pela autora, compreende-se que essa inclusão está imbrincada com o 

processo da inclusão sócio educacional. E para que ela se aconteça em uma 

sociedade interligada em redes de comunicação, cabe destacar o que diz 

Rodrigues (2017, p. 158) “[...] uma sociedade em constante mudança coloca um 

permanente desafio ao sistema educativo e as TIC são um dos fatores que se 

destacam e colaboram para essa mudança acelerada”.  

No contexto de aceleradas mudanças, o conhecimento acompanha essa 

dinâmica de movimento contínuo e promove a renovação dos saberes. Torna-se 

imprescindível que haja, também, uma política de valorização do profissional da 

educação, investimentos para instrumentalização das escolas, somados à 

elaboração de bons currículos de formação de professores.  

É igualmente importante e necessário, que os professores se familiarizem 

com o uso de TIC nos processos formativos, compreenda a diversidade dos 
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sujeitos que frequentam as salas de aulas, e entenda que essas características e 

particularidades são desafios e possibilidades para fundamentar o planejamento 

de ações educativas. 

Para Demo (2009), a aprendizagem é a profissão do professor que encaixa 

nessa profissão o compromisso de fazer os outros também aprenderem, contudo 

precisa: 
[...] saber aprender de muitas circunstâncias, não apenas de uma teoria 

isolada, de alguns autores fechados, de certas posições consideradas 

intocáveis. Nada é mais “tocável” que conhecimento, que, no fundo, é 

uma metamorfose ambulante. Isso tudo recomenda ao professor 

modéstia radical, não só por cautela, mas para estar à altura do aluno 

(DEMO, 2009, p. 71). 

 

Considera-se que esta Experiência de Aprendizagem Mediada foi exitosa, 

principalmente, do ponto de vista do aprender a fazer junto. Sabe-se que para os 

dominadores das TIC o uso da ferramenta do Google Drive é muito simples. No 

entanto, o universo das escolas brasileiras contém muitas realidades coexistindo, 

têm os que parecem já nascer sabendo, dada facilidade com que lidam com os 

dispositivos digitais, têm os que rapidamente aprendem, têm os que são 

analfabetos funcionais e tem aqueles que são completos analfabetos digitais.   

São vários os desafios, porém, estudos têm sido produzidos para subsidiar 

novas experiências, e teóricos como Vygotsky e Reuven Feurestein podem 

contribuir significativamente para a construção do conhecimento e de sujeitos 

criativos e produtores de novas descobertas. Como diz Freire (1987, p. 39), “[...] 

ninguém ensina nada a ninguém e ninguém aprende sozinho”. No pensamento 

deste autor, o bom professor é aquele que se coloca junto com o educando e 

procura superar o seu não saber numa relação de troca onde ambos aprendem. 

 

REFERÊNCIAS 

BARBEIRO, L. F. Aprendizagem da ortografia – Princípios, dificuldades e 

problemas. In: Colecção Práticas Pedagógicas. Lisboa: edições ASA, 1ª edição, 

2007. 

BARBEIRO, Luís; PEREIRA, Luísa. O Ensino da Escrita: a dimensão textual. Lisboa: 

Ministério da Educação/Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular. 2007. 



 
 

 
1696 

BONILLA, MHS., and PRETTO, NDL., orgs. Inclusão digital: polêmica contemporânea 

[online]. Salvador: EDUFBA, 2011, 188p. ISBN 978-85-232-1206-3. Available from 

SciELO Books <http://books.scielo.org>. Acesso em 21/06/2019. 

BOTTENTUIT Jr. João Batista. O aplicativo kahoot na educação: verificando os 

conhecimentos dos alunos em tempo real. In: GOMES, M. J.; OSÓRIO, A. J.; 

VALENTE, L. (org.). Challenges 2017: Aprender nas nuvens - Learning in the 

clouds - Atas da X Conferência Internacional de TIC na Educação. 2. ed. Braga: 

CCTIC-IEUM. 2017. p. 1605-1620. Disponível em: 

file:///C:/Users/I/Downloads/Atas_Challenges17_retificadas.pdf. Acesso em: 15 

maio  2019. 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 

maio 2019. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 15 

maio 2019. 

DEMO, P. Aprendizagens e novas tecnologias. In: Revista Brasileira de Docência, 

Ensino e Pesquisa em Educação Física – ISSN 2175-8093 – Vol. 1, n. 1, p.53-75, 

Agosto/2009. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 31. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção leitura). 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

FLEURY, Maria Tereza L.; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de 

competência. In Revista de Administração Contemporânea, Edição Especial, 

2011. 

GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E. (org.). Educação de Jovens e Adultos: 

teoria, prática e proposta. 12.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

OMOTE, S. (org.). Inclusão: intenção e realidade. Marília: Fundepe, 2005. 

PEREIRA, Rui Abel. Linguística Portuguesa – nível superior. Faculdade de Letras, 

Universidade de Coimbra, 2009. 

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade 

teoria e prática? 11. ed. 1. reimpr. São Paulo: Cortez, 2012.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


 
 

 
1697 

RIBEIRO, Mayra Rodrigues Fernandes; AMORIM, Giovana Carla Cardoso; 

NASCIMENTO, Hostina Maria Ferreira do. (org.). Docência e formação: 

perspectivas plurais na pesquisa em educação. Curitiba: CRV, 2017. 

RODRIGUES, Sannya. Tecnologias 2.0 e novas cidadanias emergentes. In: 

Revista Interdisciplinar em Cultura e Sociedade (RICS) São Luís - Vol. 3 - Número 

Especial Jul./Dez. 2017. 

TURRA, Neide Catarina. Reuven Feuerstein: “experiência de aprendizagem 

mediada: um salto para a modificabilidade cognitiva estrutural.” In: Revista 

Educere Et Educare. UNIOESTE Campus de Cascavel. Vol. 2 nº 4 jul./dez. 2007 (p. 

297-310). 

VYGOTSKY, Lev S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. 6. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2001. 

  



 
 

 
1698 

UMA NOVA INTERFACE PARA TEXTOS DIGITAIS: EM DIREÇÃO A 

UMA PEDAGOGIA DA PERGUNTA 

 

 

Ramon Rosa Maia Vieira Junior 325 

Eliseo Berni Reategui 326 
 

Resumo. Esta pesquisa tem por objetivo propor uma interface para textos digitais, na 

qual permita ampliar as oportunidades de interação sobre o conteúdo lido em atividades 

de autoria e cooperativas, sob uma dinâmica de intervenções na leitura. Fundamentada 

em uma Pedagogia da Pergunta, a interface introduz aos textos digitais uma 

programação de intervenções - no formato de perguntas fixas, programadas e 

automáticas - pelas quais pretende-se promover novas reflexões, extrair incertezas e 

reconstruir formalizações das compreensões. A investigação procedeu em um estudo 

empírico por meio de uma atividade de leitura em uma disciplina, de um curso de pós-

graduação, formada por uma turma de 15 alunos, supervisionada pelo professor. A 

atividade de leitura foi realizada utilizando o Groupware HiperDidático - responsável pela 

aplicação da interface proposta e pela coleta de dados.  Para a análise dos dados foi 

utilizada a correlação de Pearson para avaliar a correspondência entre a quantidade de 

autorias produzidas e o número de perguntas realizadas. Para melhor compreender os 

efeitos do sistema de trocas em rede foi projetado um grafo de esclarecimentos as 

dúvidas registradas. Os resultados apresentaram uma interface ao texto digital capaz de 

enriquecer as atividades de leitura e garantiu um sistema em rede de feedbacks. A 

medida que os leitores respondiam as intervenções, o sistema ampliava o acervo de 

artefatos, novos feedbacks foram promovidos e, assim, novas intervenções foram 

programadas às leituras subsequentes.  

Palavras-chave: Interface; Intervenção; Pedagogia da Pergunta; Leitura, Texto digital 

 

Abstract. The purpose of this research is to propose an interface for digital texts, in order 

to increase the opportunities for interaction on content read in authorship activities and 

cooperatives, under a dynamic of interventions in reading. Based on a pedagogy of the 

question, the interface introduces to digital texts a program of interventions - in the form 

of fixed, programmed and automatic questions - through which it is intended to promote 

new reflections, extract uncertainties and reconstruct formalizations of understandings. 
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The research carried out in an empirical study through a reading activity in a discipline, 

of a postgraduate course, formed by a class of 15 students, supervised by the teacher. 

The reading activity was performed using the HyperDidatico Groupware - responsible for 

the application of the proposed interface and´ data collection. For the analysis the data 

was used the Pearson correlation to evaluate the correspondence between the amount 

of authorship produced and the number of feedbacks made. To better understand the 

effects of the network exchange system, a graph of the feedbacks among the students 

during the activity was designed. The results presented an interface to the digital text 

capable of enriching the reading activities and guaranteed a network system of 

continuous feedbacks. As readers responded interventions, the system amplified the 

artifacts acquis new feedbacks were promoted and thus new interventions were 

scheduled to subsequent readings.  

Keywords: Interface; Intervention; Pedagogy of the Question; Reading, Digital Text 

 

1.Introdução 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm aproveitado, sob diferentes 

perspectivas, as inovações das interfaces digitais em suas plataformas interativas. As 

interfaces responsáveis por facilitar o uso dos softwares têm tido um papel importante 

ao facilitar as estruturas de novas formas de trabalho individual e coletivo.  

Sob influência dos avanços das interfaces digitais, diferentes práticas pedagógicas têm 

aproveitado as diversas soluções em softwares para implementar seus métodos, 

promover novas formas de cooperação e realizar suas dinâmicas fora do espaço físico 

tradicional. A apropriação de softwares (objetos de aprendizagens, aplicativos, sistemas 

web, sistemas imersivos, etc) permitem: organizar novas formas variadas de trabalho em 

grupo, estabelecer novas formas de comunicação e inovar com dinâmicas interativas em 

diferentes tempos e espaços. A integração das práticas pedagógicas com o software e 

seus dispositivos têm permitido buscar novas formas e novos meios, ampliando as 

possibilidades de novas estratégias em favor do ensino e da aprendizagem.  

Conforme destacado por Levy (1999) as fronteiras do digital rompem os limites impostos 

pelo espaço físico tradicional e impõe uma nova cultura que inserem-na novas lógicas 

de trocas, sobretudo de fluxo. O ciberespaço (espaço virtual) tem provido diferentes 

ambientes virtuais e um conjunto de novas mídias para apoiar novas situações de 

aprendizagens, enriquecidas por interfaces cada vez mais interativas.  

Nesta perspectiva de inovação das interfaces digitais, os materiais didáticos podem 

aproveitar estes subsídios tecnológicos e ressignificar suas formas (estrutura) e sua 

aplicação ao considerar sua transição do meio físico para o digital. Ao mesmo tempo 

que muitas oportunidades estão abertas para promover inovações na prática docente, 

algumas barreiras ainda presentes – por exemplo, o uso do texto digital em atividades 

de leitura. Mesmo com todas as possibilidades de produção de materiais interativos – 

sem negar todos os aspectos positivos de uma leitura em material físico – ainda é 
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frequente o uso de materiais que ainda carregam suas características rígidas e 

ultrapassadas, mesmo quando digitalizadas.  

Tomaremos o documento em texto (mídia texto) como o material digital a ser analisado 

e discutido sob o contexto citado. A estrutura de documento em texto apresentado de 

forma estática (sem interatividade), fechada (sem permissão de edição por parte do 

leitor) e organizada por uma leitura linear são evidências de uma cultura do mundo físico 

– sobretudo do material impresso. Não é incomum encontrar cursos, disciplinas e 

docentes que utilizam documentos digitais, em atividades de leitura, apenas nos 

formatos PDF ou HTML preservando-nos características estáticas imanentes de outrora. 

Produtos de práticas transmissionistas ainda estão presentes nas mais variadas mídias, 

reproduzindo suas estruturas inflexíveis, e, portanto, pouco adaptáveis às necessidades 

dos sujeitos – seja no plano individual ou nas oportunidades do seu uso no plano 

coletivo. 

A problemática não está nos formatos em si, afinal não há como negar os vários 

benefícios inerentes ao digital, pelos quais permitem explorar, tanto as facilidades da 

produção textual, quanto a sua disponibilidade. Sob o ponto de vista da inovação 

pedagógica, a problemática apresentada é conferida pelas dificuldades em face as 

possibilidades de enriquecer a atividade de leitura. Tendo em vista as potencialidades do 

ciberespaço, a flexibilidade da organização interna e externa da mídia texto se amplia 

com novas possibilidades de interação em um sistema de redes de conexões. Diante 

dessa perspectiva, o desafio é propor uma interface que possa revestir o texto digital e 

transformá-lo em um material digital didático capaz de integrar o “Material Tecnológico” 

e o “Material Pedagógico” - em uma proposta que amplie as oportunidades de reflexão 

sobre a leitura, tendo como ações promotoras às trocas em rede.  

Esta pesquisa tem por objetivo geral propor uma interface para textos digitais, na qual 

permita ampliar as oportunidades de interação sobre o conteúdo lido em atividades de 

autoria e cooperativas, sob uma dinâmica de intervenções na leitura. Fundamentada em 

uma pedagogia da pergunta, a interface introduz aos textos digitais uma programação 

de intervenções – no formato de perguntas fixas, programadas e automáticas – pelas 

quais pretende-se promover novas reflexões, extrair incertezas e reconstruir 

formalizações das compreensões. As intervenções ocorrem antes, durante e depois da 

leitura e são coordenadas em um sistema de trocas entre leitores.  

Em busca de identificar a influência da interface nas redes de trocas, a avaliação da 

interface procedeu por um estudo empírico por meio de uma atividade de leitura em 

uma disciplina de Metodologia Científica formada por uma turma de 15 alunos, 

supervisionada pelo professor, no curso de Pós-Graduação de Informática na Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A atividade de leitura foi realizada 

utilizando o groupware HiperDidático - responsável pela aplicação da interface proposta 

no texto digital. O groupware foi preparado para capturar dados de navegação, ações 

dos usuários e respostas do sistema. Para a análise dos dados foi utilizada a correlação 
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de Pearson para avaliar a correspondência entre a quantidade de autorias produzidas e 

o número de feedbacks realizados. Para melhor compreender os efeitos do sistema de 

trocas em rede foram levantados os dados quantitativos das trocas feedbacks entre os 

alunos realizados durante a atividade - projetado em um grafo de trocas. 

 

Interface, Mídia e Material didático 

A alta disponibilidade e a boa usabilidade das TICs contribuíram para uma ampla adesão 

em diversos seguimentos da sociedade e permitiram a comunicação sob diferentes 

propósitos, dentre os quais novas formas de trabalho em grupo. A comunicação remota, 

suportada por estas tecnologias, permitiu uma integração de um maior número de 

participantes e de artefatos produzidos. A dinâmica do trabalho em grupo também 

sofreu alterações pelas “infraestruturas digitais”. Progressivamente, a comunicação se 

estende para uma nova lógica de tempo e espaço, e, por esta razão, as fronteiras 

conceituais do espaço e do tempo tornaram-se mais tênues, facilitando a presença 

[virtual] e a participação em diferentes espaços (virtuais), pelo qual, assegura uma 

presencialidade em diferentes momentos. A conectividade – virtualizada por softwares 

e dispositivos – faz emergir uma sociedade imersa em uma rede de trocas contínuas, 

rompendo as fronteiras do espaço físico real e as limitações do tempo. 

Tendo em vista esses fatores, o olhar sobre as tecnologias digitais também se volta para 

a integração com as práticas pedagógicas, potencializando-as, a ponto de proporcionar 

novos percursos didáticos, se valendo de novas formas do fazer, do ensinar e apoiando 

novas estratégias para o aprender. O produto dessa integração, entre as tecnologias 

digitais e propostas pedagógicas, tem oferecido novos recursos educacionais para 

apoiar o ensino e a aprendizagem sob diferentes contextos. Iniciativas como novos 

softwares educacionais [NEVEN e DUVAL, 2002], objetos de aprendizagens [TAROUCO 

et al., 2004] [JUNQUEIRA e LÓSCIO, 2014] e arquiteturas pedagógicas [CARVALHO et al., 

2007] ratificam o avanço nesse segmento. 

 

Material Didático Digital para além da mídia tradicional 

O digital, por meio da flexibilidade de suas estruturas operacionais, permite criar 

diferentes estratégias pedagógicas pelas variadas possibilidades de composição de 

mídias, trabalhos em grupo, em diferentes espaços e tempos. No entanto, conforme 

evidenciado por [Carvalho et al., 2007], o que se tem notado são esforços que resultam, 

frequentemente, em uma simples transposição do meio físico para o digital. Para 

argumentar, não é incomum documentos em texto, fechados, estáticos em formatos não 

editáveis, serem utilizados como materiais didáticos associados a um discurso de novas 

tecnologias digitais, enquanto, na verdade, este material é utilizado como um recurso 

(por vezes compreendido como mídia) de apoio a uma didática que não lhe foi conferida 

em sua elaboração, mas atribuída por meio de sua aplicação (utilização) na prática.  
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Os conceitos de “recurso educacional” e “material didático” podem assumir significados 

muito próximos. Este trabalho diferencia-os ao considerar os propósitos em sua 

concepção, isto é, os objetivos empregados na estrutura da sua construção. Entende-se 

que o termo didático supõe uma estratégia que busca conduzir a uma aprendizagem 

com sua utilização. Por outro lado, um recurso educacional é uma apropriação de algo, 

no qual será aplicado em um contexto educacional, porém a sua concepção não foi 

sustentada por uma estratégia em favor do ensino ou de uma aprendizagem. Enquanto 

o material didático está muito ligado ao contexto educacional, um recurso naturalmente 

poderá ser utilizado fora deste contexto. Uma matéria de jornal, uma fotografia, um 

quadro branco, uma página web são recursos que podem ser apropriados e inseridos 

em um contexto educativo, assim os tornam – em sua aplicação – recursos educacionais, 

por outro lado, um texto com uma linguagem específica para um público-alvo, 

organizado textualmente com métodos que vão facilitar sua compreensão ou mesmo 

provocar (enriquecer) as reflexões do leitor, os tornam, desde sua origem, materiais 

didáticos.  

Para discutir sobre o material didático digital é preciso, antes, situar o contexto da mídia. 

Entre os diferentes tipos de mídia, temos as classificações: impressa, eletrônica e digital. 

Ainda que o digital tenha atribuído ao conceito de mídia caracteres diferentes, visitemos 

o conceito de mídia: 

"A palavra mídia vem do inglês media e significa meios de comunicação de massa. 

Originada do latim medium, meio ou centro, segundo o dicionário Aurélio", representa 

o conjunto dos meios de comunicação usados para a veiculação de informações. 

[FERREIRA, 1999]. 

Tendo em vista os conceitos de mídia resgatados por Ferreira (1999), a Figura 1 descreve 

a forma tradicional de fluxo de mensagens. Esta mídia tradicional (não-digital) 

estabelece um fluxo rígido, que por sua vez estrutura uma lógica transmissionista e 

unidirecional – o fluxo rígido e linear projeta a informação (mensagem) do emissor para 

o receptor, através do meio. A mídia impressa como o jornal/revista e a mensagem 

televisiva são alguns exemplos desta mídia. Deste modo, todo e qualquer receptor 

navega pelas informações, numa proposta de organização sequencial, linear, num meio 

estático e de fluxo predefinido. 

 
Figura 1. Fluxo de mensagem tradicional [Primo, 2007] 

Mídias que ainda estão sintonizada com esse fluxo, refletem suas características 

transmissionistas, conforme destacado por Primo (2007): “E quando se permite que o 

relacional se manifeste no estudo da comunicação, as visões transmissionistas revelam 

suas limitações. No entanto, o reconhecimento da recursividade do eu, do tu e do 
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relacionamento entre eles não é trivial. Nossa formação de raízes na Teoria da 

Informação resiste e impregna a reflexão sobre a interação mediada por computador. A 

tão conhecida fórmula emissor - mensagem - meio - receptor acaba sendo atualizada 

no seguinte modelo: webdesigner - site - Internet - usuário. Os termos são outros, foram 

“modernizados”, mas trata-se da mesma e caduca epistemologia.” [PRIMO, 2007]: 

A interface das mídias digitais, simbolizada pelo webdesigner na citação de Primo (2007), 

proporcionou uma nova lógica do fluxo as informações entre emissores conteúdo e 

receptores. Com receptores e emissores que se desdobram a partir das diferentes formas 

de utilização, as novas mídias estão permitindo transformações nas formas de interação. 

Através de interfaces multimodais, o digital permite a hibridização e a permutabilidade 

entre os sujeitos (emissores e receptores) da comunicação. Emissores podem ser 

também receptores e estes, da mesma forma, poderão ser emissores. Neste processo, a 

mensagem poderá ser modificada não só internamente pela cognição do receptor, mas 

pelo mesmo ganhando possibilidades plurais de formatos. Assim, o sujeito, além de 

receber uma informação, poderá ser potencialmente um emissor de mensagens e 

conhecimentos [OLIVEIRA, 2003]. 

O suporte telemático alterou a lógica de comunicação, e suas infraestruturas digitais 

permitiram polos (emissor e receptor) mutuamente conectados. As possibilidades de 

trocas se ampliam pelas diferentes formas de coordenar o fluxo. Entre os polos, o meio 

se enriquece com diferentes mecanismos de controle. Por vezes, a mídia e a mensagem 

se integram, se fundem, a um ponto onde é a interface a responsável pelos delimites. 

Diante disso, entende-se que as oportunidades se valem das possibilidades. Uma vez 

que a infraestrutura conectou os polos, diversos ecossistemas se constituíram. 

Figura 2. Fluxo de mensagem orientado a interface  

Fonte: Elaborada pelo autor 

O ponto de transformação se altera nessa nova lógica de fluxo - bilateral, multilateral. As 

redes, pouco a pouco, se alteraram em função das necessidades e, por sua vez, as 

necessidades se alteraram em função das redes, cada vez mais amplas, rápidas e 

conectadas. A mídia se renova, se reinventa e proporciona novas possibilidades para os 

métodos de ensino e de aprendizagem, por meio das redes de teleformação. 
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A “interação homem-computador” evoluiu de tal modo, que a comunicação ocorre sob 

diferentes formas, em variadas interfaces. Lidamos, por exemplo, com as digitais, através 

da voz, caneta, toque, gestos e movimentos. Esses modos de interação podem ser 

utilizados: sequencialmente ou concorrentemente; de forma combinada ou 

independente, além das tradicionais interfaces físicas, como mouse e teclado. Essas 

novas formas de ação sobre as interfaces, influenciam, por consequência, uma 

restruturação das mídias. 

Como um dos primeiros representantes das mídias digitais interativas, os hipertextos, 

apoiados por sistemas de gerenciamento de conteúdo, têm oferecido uma interface 

capaz de promover dinâmica na leitura. Da mesma forma que uma rede tem como 

característica a não linearidade, Dias (2000) sustenta, que o hipertexto é uma rede de 

conceitos e relações análogas à rede semântica, ela pode então ser explorada e/ou 

construída não linearmente pelo aluno, de forma individual ou colaborativa. No plano da 

aprendizagem, o hipertexto promove o desenvolvimento da representação 

multidimensional e flexível dos conteúdos, orientada por um sujeito ativo e navegante 

em suas conexões (links). Assim como o hipertexto, outras mídias permitem explorar três 

aspectos importantes: autoria, estrutura e comportamento. 

Conforme abordado por Levy (1999), a cibercultura permitiu uma nova lógica de fluxo 

de mensagens. O receptor, enquanto usuário de uma mídia digital interativa, se torna 

dinamicamente emissor (autor de conteúdo) em diferentes espaços e em diferentes 

tempos. Esta autoria pode ser individual ou coletiva. A rede de conexões e os groupwares 

cada vez mais apoiam atividades de autoria desta natureza, por meio de variadas 

dinâmicas colaborativas. 

Assim, a mídia, no formato de hipertexto, apresenta-se uma interface que a sua forma e 

seu conteúdo não são mais desagregados. Apoiada por suporte computacional, a 

composição é cada vez mais híbrida e seu fluxo cada vez mais dinâmico. O sujeito, 

outrora passivo, agora cada vez mais ativo frente a estes novos meios. As novas 

estruturas abrem novos caminhos para novas estratégias e, portanto, novas práticas. 

 

Uma mídia em direção a Pedagogia da Pergunta 

Em direção a uma Pedagogia da Pergunta [FREIRE e FAUNDEZ, 1985], esta pesquisa se 

fundamenta em pressupostos, pelos quais sustentam que a construção do conhecimento 

não está assentada somente nas certezas (do que se sabe), mas parte da inquietação 

indagadora, da dúvida, da busca por esclarecimentos, da incerteza, da curiosidade, da 

necessidade da busca de novas alternativas, do debate e da troca. Em consonância com 

Carvalho et al. (2007), entende-se que em busca por uma pedagogia ativa, em favor de 

uma aprendizagem centrada no aprendiz, "a incerteza, as contradições e a 

indeterminação não são resíduos a serem eliminados, mas elementos constituintes do 

processo".  
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A respeito, Freire e Faundez (1985), em sua Pedagogia da Pergunta, estendem a reflexão 

sobre a importância de se considerar as incertezas ao afirmar: “uma das condições 

necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas”. Nessa 

perspectiva, os autores colocam a "Pedagogia da Resposta" sob um olhar crítico, ao 

questionar, inclusive, as respostas como representações de nossas certezas. A resposta 

como elemento formalizador do pensamento é valioso dentro de qualquer proposta 

pedagógica, entretanto não será a apenas a resposta o elemento norteador do processo. 

Ao questionar esse modelo tradicional centrado na resposta - encontrados nas práticas 

de ensino e nos mecanismos avaliadores do processo de aprendizagem - ressalta a 

natureza do ato de perguntar, bem como a capacidade de argumentar perante a variadas 

perguntas.  

Freire e Faundez (1985, p. 52) ainda complementa: "Insisto em que a educação em geral 

é uma educação de respostas, em lugar de ser uma educação de perguntas. Uma 

educação de perguntas é a única educação criativa e apta a estimular a capacidade 

humana de assombrar-se, de responder ao seu assombro e resolver seus verdadeiros 

problemas essenciais, existenciais. E o próprio conhecimento".  

Uma forma de enriquecer a prática docente é criar estratégias para promoção da 

curiosidade, do interesse, da necessidade da procura de esclarecimento. Para isso o 

docente precisa aproveitar o conhecimento prévio do aluno “buscando uma troca de 

informações a fim de juntos construírem um conhecimento que seja enriquecedor para 

ambas as partes” [FREIRE e FAUNDEZ, 1985].  

O movimento em direção a Pedagogia da Pergunta não corresponde simplesmente a 

uma introdução no currículo, ou algo do gênero, em preencher atividades com perguntas 

ou criar "um momento para perguntas". Do mesmo modo, argumenta-se para evitar uma 

burocratização das perguntas, ao passo que busca reconhecer a importância da 

radicalidade do ato de perguntar.  

Diante da perspectiva Freiriana sobre as implicações positivas inerentes a natureza da 

pergunta, enquanto promotora da curiosidade e da incerteza, entende-se a importância 

de investigar esses elementos em uma interface para textos digitais. Integrar uma 

pedagogia da pergunta a uma interface digital é buscar meios que permita, por um lado, 

submeter ao leitor a questões sobre o assunto - de maneira que o faça formalizar suas 

compreensões, e, por outro, possibilitar o ato de perguntar, formalizando suas incertezas 

e inquietações em meios que promova trocas constantes entre suas autorias. 

Materiais e métodos 

A preparação para realizar a coleta de dados ocorreu por meio de 3 atividades: (1) 

disponibilização para acesso do HiperDidático, (2) preparação do material digital para a 

leitura no groupware, (3) definição das orientações para a execução da atividade em 

grupo.  

A disponibilização do HiperDidático ocorreu por meio de um servidor online em um 

domínio público, tornando seu acesso público por meio do navegador Web. A atividade 
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ocorreu em uma sala (laboratório de informática) com computadores com acesso ao 

sistema. Todos os alunos ocuparam, individualmente, um computador. 

O material digital foi preparado com um texto de autoria do professor da disciplina 

(trecho de um livro), contando com aproximadamente 2359 palavras (15500 caracteres) 

e duas ilustrações. A temática do texto era sobre escrita acadêmica. Embora nenhum 

aluno tivesse tido contato com o texto anteriormente, o assunto era “familiar” para todos. 

Foram elaboradas 6 perguntas e, utilizando o sistema, foram inseridas ao texto 

configurando-as como “intervenções programadas”.  

As orientações destinadas aos alunos foram: “realizar a leitura completa do texto”, “evitar 

a leitura de outros materiais durante a atividade” e “por meio do clique no link, acionar 

as perguntas programadas para respondê-las”. A quantidade de registros nos acervos, a 

quantidade de posicionamento e esclarecimentos eram de acordo com o desejo de cada 

participante.  

A turma de alunos era composta por 15 alunos. Os alunos participantes da pesquisa 

tinham formação em Mestrado e estavam cursando uma disciplina de um curso de pós-

graduação stricto sensu. Todos concordaram com o termo de consentimento esclarecido 

e preencheram os dados digitalmente. 

Inicialmente, 15 participantes iniciaram a atividade, mas 2 alunos precisaram encerrar a 

atividade antes do previsto. Devido as atividades incompleta dos 2 alunos, a pesquisa 

teve que desconsiderar seus dados e excluí-los dos resultados. Portanto, a análise da 

atividade considerou os 13 alunos durante o tempo de 1 hora e 30 minutos. 

Toda a coleta de dados ocorreu diretamente no HiperDidático que foi desenvolvido para 

coletar dados de temporais das projeções das intervenções, bem como armazenar os 

registros de das ações dos usuários no sistema, incluindo os dados de navegação.  

Para a análise dos dados foi utilizada a correlação de Pearson para avaliar a 

correspondência entre a quantidade de autorias produzidas e o número de perguntas 

respondidas. Para melhor compreender os efeitos do sistema de trocas em rede foram 

levantados os dados quantitativos dos feedbacks (esclarecimentos de dúvidas) entre os 

alunos realizados durante a atividade - projetado em um grafo de trocas.  

Por fim, foram criados dois usuários (pseudo-alunos) no sistema antes da atividade 

iniciar com o objetivo de criar um conjunto mínimo de dúvidas e respostas. Essa 

estratégia foi utilizada para que os primeiros alunos a responderem tivessem algumas 

respostas para se posicionar e dúvidas para esclarecer. A identidade dos alunos foi 

preservada e portanto utilizou-se os identificadores PX para representar cada aluno. Os 

identificadores P14 e P15 representam os pseudos-alunos criados pelos autores da 

pesquisa. As autorias associadas ao P14 e P15 foram elaboradas pelo professor da 

disciplina. 

Proposta: uma nova interface 

A Arquitetura Pedagógica para Leitura Digital (APLD) foi projetada a partir de elementos 

estruturais empregadas em outras estratégias pedagógicas:  Projeto de Aprendizagem 
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FAGUNDES et al., 2006], Debate de Teses [NEVADO et al., 2011], a Controvérsia 

Acadêmica [JOHNSON et al., 1996] e o Júri Simulado [REAL e SILVA, 2007]. Para compor 

a APLD buscaram-se elementos que demandam dos sujeitos ações (regulações ativas) 

como posicionamentos, respostas a questões abertas, formalizações de suas 

compreensões, além de argumentações e manifestações contra argumentativas. Assim, 

os elementos citados foram organizados sob a perspectiva da Pedagogia da Pergunta. 

 
Figura 3. Modelo de fluxo da APLD – adaptado de Vieira Jr e Reategui (2018) 

Nesse primeiro grupo de atividade, o leitor é convidado a falar sobre suas dúvidas e 

certezas a respeito do conteúdo do texto a ser lido. Para melhor assimilar a abrangência 

do assunto, o leitor é orientado a ler o resumo (preparado pelo autor) acompanhado do 

título que anuncia a temática do conteúdo do documento. Desta forma, pretende-se, 

com os resultados das atividades que antecedem a leitura (pré-leitura), produzir um 

acervo prévio de certezas e dúvidas relacionados ao conteúdo.  

O segundo grupo de atividades é composto pelas atividades que ocorrem durante a 

leitura. Durante a leitura as “intervenções programadas” serão associadas a um 

determinado trecho do texto – conjunto de caracteres como uma palavra ou um 

parágrafo do texto. O segmento de texto selecionado é apresentado aos leitores com 

alteração do formato da fonte (assumindo uma função de hiperlink para ter destaque 

visual e simbolizar que não é um link comum. Deste modo, a intervenção na leitura 

ocorre por uma ação deliberada do próprio leitor por meio do clique do mouse no 

hiperlink. Acionada a intervenção, a pergunta programada pelo autor será apresentada 
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com um espaço para a digitação da resposta. O registro e a visualização das certezas e 

dúvidas são recursos também disponíveis, durante todo o uso do material, na interface 

digital. Por fim, após finalizar a leitura, são apresentadas dúvidas a serem esclarecidas, o 

leitor revisa seu acervo e apresenta uma síntese de suas compreensões. 

 

Intervenções no formato de perguntas 

Para isso, foi projetado e implementado em software o fluxo de atividades (Figura 3), 

tendo como principal abordagem a intervenção na leitura não-invasiva. As intervenções 

têm por função submeter aos leitores diferentes perguntas. Por um lado, as perguntas 

visam extrair do sujeito as formalizações sobre seus conhecimentos prévios e sobre a 

compreensão da leitura, pelo outro, algumas perguntas auxiliam feedbacks coletivos, ao 

mesmo tempo que submetem os próprios leitores a se confrontarem com outros pontos 

de vista. 

Em resposta a um conjunto de atividades, o leitor, diretamente ou indiretamente, 

subsidia algumas intervenções projetadas para outros leitores. Para alcançar este 

propósito um conjunto de atividades de intervenções são coordenadas pelo suporte 

computacional para serem realizadas antes, durante e após a leitura do texto digital. As 

atividades de intervenção ocorrem em três eixos de projeção ao leitor: “intervenções 

fixas”, “intervenções programadas” e “intervenções automáticas”. As intervenções fixas 

ocorrem antes e depois da leitura nas atividades: listar certezas/dúvidas e na elaboração 

da síntese. As intervenções programadas são previamente elaboradas pelo autor do 

texto, formatadas em perguntas abertas e configuradas para ocorrer durante a leitura 

do texto digital. A quantidade de perguntas e a localização delas no texto são critérios 

do autor (professor) do material digital. As intervenções automáticas são manipuladas 

pelo sistema do HiperDidático para serem projetadas em diferentes momentos - durante 

e ao finalizar a leitura. 

Resultados 

Os participantes foram avaliados em uma atividade de leitura dentro de uma disciplina 

supervisionada pelo professor. O professor elaborou 6 perguntas previamente e as 

demais foram elaboradas automaticamente pelo sistema. As perguntas automáticas são 

elaboradas pelo sistema a partir dos registros (autorias) das dúvidas e respostas dos 

leitores anteriores. Embora recomendado a responder as perguntas apresentadas pelo 

sistema, nenhuma pergunta tinha carácter obrigatório, ou seja, o leitor poderia 

ignorar/desistir de responder qualquer pergunta apresentada. 

Assim, a pesquisa analisou a quantidade de perguntas respondidas e correlacionou com 

o número de autorias para verificar o impacto da correspondência entre elas. Para a 

análise de dados foram consideradas as perguntas dinâmicas – programadas e 

automáticas – uma vez que as perguntas fixas não variam de acordo com o material ou 

com o conteúdo do texto. As autorias consideradas foram os registros das dúvidas, as 



 
 

 
1709 

respostas discursivas (respostas às perguntas programadas) e os esclarecimentos de 

dúvidas. Conforme apresentada pelo gráfico de dispersão ilustrado na Figura 4, 

podemos observar a alta correspondência (R2 = 0,981) entre a quantidade de perguntas 

(eixo y) e a quantidade de autorias (eixo x) elaboradas durante a atividade de leitura pela 

turma. 

  
Figura 4. Correlação entre o total de autorias e o total de perguntas. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A alta correspondência constatada confere a variável dependente “autoria” uma forte 

relação com a variável pergunta. A medida que a quantidade de perguntas são 

submetidas e respondidas a quantidade de autorias também aumenta linearmente. 

Então, diante dos dados, constatamos que o enriquecimento da leitura, por meio da 

dinâmica de perguntas, permitiu um número maior de autorias. De forma recíproca, à 

medida que novas autorias foram elaboradas novas perguntas foram estruturadas e 

submetidas aos leitores. Portanto, de forma crescente e linear, o crescimento estrutura e 

submete o crescimento da outra. 
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Figura 5. Proporção do universo de perguntas respondidas 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para compreender as influências das perguntas sobre as produções de autorias, é 

importante considerar que as perguntas que solicitam posicionamentos dos leitores não 

exigem uma produção autoral. Entretanto, a atividade de posicionamento permite ao 

leitor o contato com outras respostas e, portanto, outros pontos de vista, pelos quais 

auxiliam a repensar sua resposta e originar novas dúvidas. Assim, podemos inferir que as 

perguntas para posicionamento (corresponderam a 78,5% das perguntas) têm uma 

relação indireta na produção de autorias, enquanto as respostas das perguntas 

programadas (11,5% do total de perguntas) e das perguntas para esclarecimentos (10% 

do total de perguntas) criam situações explícitas de autoria (formalização). Durante a 

etapa de esclarecimentos o leitor, também, pode se apropriar de dúvidas dos colegas, 

ampliando seu acervo de autorias. 

 
Figura 6. Progressão dos registros das autorias e dos feedbacks em função das 

perguntas durante a atividade no HiperDidático 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A interface gerencia as perguntas automáticas em uma dupla função. Um sistema de 

trocas ocorre a partir das respostas dessas perguntas. A cada resposta confirmada, um 

feedback a um outro leitor é submetido. Ou seja, a cada pergunta respondida um novo 

feedback é gerado automaticamente pelo sistema. Tendo em vista, que as perguntas 

automáticas são alimentadas pelas autorias registradas, observamos (Figura 6) a 

crescente ocorrência de feedbacks ao longo da atividade, em função do acervo de 

autorias.  

 
Figura 7. Representação das atividades de esclarecimentos de dúvidas 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Ao finalizar a leitura o sistema convida o leitor a tentar esclarecer dúvidas dos colegas. 

Todas as dúvidas registradas são apresentadas (uma por uma) ao leitor para um eventual 

esclarecimento. O leitor tem a opção de respondê-la, de se abster ou de informar ao 

sistema que possui a mesma dúvida – incorporando-a em seu acervo de dúvidas. Na 

Figura 7 é ilustrada a representação dos feedbacks dos alunos, referente aos registros 

(autorias) de esclarecimentos, por meio de um dígrafo ponderado. Os vértices 

representam os alunos, as arestas representam o sentido (dirigido) do feedback e os 

pesos representam a quantidade de esclarecimentos (feedbacks) efetuados.  

Assim como as respostas para os posicionamentos, as dúvidas foram organizadas na 

estrutura de filas, portanto as primeiras dúvidas tendem a receber mais esclarecimentos. 

Conforme o grafo de esclarecimentos, as dúvidas criadas para P14 e P15 acabaram por 

receber mais respostas (esclarecimentos). P5 e P11 foram também os primeiros a 

registrarem suas dúvidas no sistema, o que ocasionou um melhor posicionamento na 

fila, e, dessa forma, com maior número de ocorrência de feedback.   
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Conclusões 

Esta pesquisa investigou uma proposta de interface para textos digitais e procedeu em 

uma análise das interações, promovidas por um fluxo de atividades fundamentadas em 

uma pedagogia da pergunta. Por meio do Groupware HiperDidático, a interface foi 

programada para submeter o leitor a um conjunto de intervenções (perguntas), 

realizadas antes, durante e depois da leitura. Entretanto, o sistema de trocas coordena 

as autorias elaboradas no sistema para transformá-las em perguntas, para, então, 

submeterem aos leitores durante a leitura. 

A pedagogia da pergunta introduz um maior esforço de questionar e ser questionado. 

Introduzir muitas questões durante a leitura tem suas implicações, como um aumento 

do tempo de leitura, como dispersão do que estava sendo lido e a demanda um esforço 

da retomada de leitura. Por esta razão, tanto a intervenção requer uma ação explícita 

(opcional) do leitor e o número de questões nos posicionamentos e nos esclarecimentos 

depende do interesse de quem está lendo. 

As perguntas automáticas são programadas para ocorrerem em dois momentos: após 

confirmar uma resposta a uma pergunta programada e ao finalizar a leitura. No primeiro 

momento, a Interface submete aos leitores a um contato com as respostas de outros 

leitores (respondentes) anteriores, ocorrendo imediatamente após a formalização da sua 

resposta. Nesse momento, a interface se utiliza das respostas para apresentá-la sob um 

formato de pergunta ao leitor corrente.  

Esta pesquisa apresentou evidências dos impactos de uma interface em um texto digital. 

Conforme discutido na seção 2.1, a interface pode ter relevante influência nas trocas 

entre emissores e receptores, coordenando-os em um sistema de mensagem (conteúdo) 

e fluxo (atividades) específicos. A pergunta como elemento central não está associada 

exclusivamente ao professor, uma vez que os alunos também exercem essa atividade. O 

sistema utiliza as dúvidas e as respostas registradas para criar perguntas a serem 

apresentadas aos demais alunos. Como resultado evidenciou que a medida que aumenta 

a quantidade de perguntas aumenta o número de autorias e feedbacks também 

aumentam. 

Os resultados apresentaram uma concentração de feedbacks nas primeiras autorias 

registradas. A estrutura de fila de autorias privilegiou os primeiros registros. Diante dos 

fatos, entende-se que a interface precisa implementar critérios na ordenação das 

autorias com a finalidade de melhor distribuir os feedbacks (nos posicionamentos e nos 

esclarecimentos).  
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RESUMO: Este trabalho é um recorte do trabalho monográfico de Mostachio (2018) e 

tem como objetivo apresentar a proposta de um curso EaD de extensão em Língua 

Portuguesa, para surdos que têm a Libras como primeira língua. Utilizou-se a 

Legendagem para Surdos e Ensurdecidos (LSE) como ferramenta facilitadora nesse 

processo de aprendizagem. Para a criação do curso, foram feitas análises de quatro 

programas de ensino de legendagem e, a partir dessas análises, criou-se um programa 

de ensino de um curso de extensão com 50h destinado a alunos surdos. Deste modo, 

pretendeu-se contribuir para a perspectiva bilíngue de educação de surdos, tendo a LSE 

como instrumento desse processo de aprendizagem do português por parte de alunos 

surdos. 

Palavras-chave: Legendagem para surdos e ensurdecidos; Desenvolvimento de curso; 

Ensino do português; Ensino a distância; Surdos. 

 

ABSTRACT: This work is a cut of the monographic work of Mostachio (2018) and aims 

to present the proposal of an EaD extension course in Portuguese Language, for deaf 

people who have the first language using the Subtitling for the deaf and hard-of-hearing 

(SDH) as a facilitating tool in this area. For this, it was made analysis of four teaching 

programs for the teaching of subtitling and, from these analyses; it was created a teaching 

program of an extension course with 50 hours for deaf students. In this way, we intend 
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to contribute to the bilingual perspective of deaf education, with the as an instrument of 

this process of learning Portuguese by deaf students; Distance Learning, Deaf. 

Keywords: Subtitling for the deaf and hard of hearing; Course development; Portuguese 

teaching. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, vê-se a grande necessidade de oferecer o recurso 

acessível adicional em videoaulas, a LSE, no ensino de Língua Portuguesa para os 

estudantes surdos dos cursos superiores de Letras/Libras (MOSTACHIO, 2018). 

Conforme o artigo 24 do decreto 5626/05, vemos que a programação 

visual dos cursos de nível médio e superior, preferencialmente os de formação de 

professores, na modalidade de Educação a Distância, deve dispor de sistema de 

acesso à formação como janela com tradutor e intérprete de Libras - Língua 

Portuguesa e subtitulação por meio do sistema de legenda oculta, de modo a 

reproduzir as mensagens veiculadas às pessoas surdas. 

A LSE é um importante meio de acessibilidade audiovisual que está de 

acordo com a Portaria nº 310, de 27 de junho de 2006, que reconhece a legenda 

como meio de informação para pessoas com deficiência auditiva e até mesmo 

intelectual. Visando proporcionar maior condição de aprendizagem e interação 

aos alunos, professores e suporte técnico do curso de Letras/Libras na 

modalidade EaD, da UNIOESTE, a presente pesquisa propõe apresentar a LSE 

como um recurso de acessibilidade audiovisual, posto que é o método 

correntemente utilizado na televisão aberta. A Rede Globo, por exemplo, 

apresenta 100% de sua programação legendada (VIEIRA, 2016) sendo relevantes 

para que futuros educadores desses sujeitos possam compreender como são 

feitas e quais os parâmetros a serem seguidos a respeito da LSE. 

A Lei 10.436/02 garante a Libras como a primeira língua oficial dos 

surdos e considera a Língua Portuguesa como segunda língua, além de 

modalidade escrita para os surdos. Dessa forma, é fundamental que esses sujeitos 

sejam capazes de escrever e ler em Língua Portuguesa como forma de inserção 

na sociedade. Assim, entendemos que a LSE pode ajudar nesse processo de 

aprendizagem, como também, pode ser importante para as pessoas 

ensurdecidas, que também precisam dessa ferramenta para ter acesso a 

conteúdos audiovisuais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LEGENDAGEM PARA SURDOS E ENSURDECIDOS - LSE 

 

Segundo Chaves e Araújo (2017, p. 5), “a legendagem é uma modalidade de 

tradução audiovisual (TAV), pois traduz as falas de um produto audiovisual de forma 

escrita, aparecendo na tela ao mesmo tempo que as falas”.  

Chaves e Araújo (2017) destacam os seguintes parâmetros técnicos de 

suma importância para uma LSE de qualidade: 

1) Número de linhas e caracteres; 

2) Velocidade da legenda; 

3) Formato e segmentação da legenda; 

4) Marcações de início e final da legenda; 

5) Posição das legendas; 

6)  Traduções de efeitos sonoros e  

7) Identificação dos falantes329. 

 

No que se refere ao número de linhas, Franco (2016) explana que, em geral, 

as empresas de legendagem estabelecem no máximo duas linhas com até 37 caracteres 

em cada linha. No tocante à velocidade, Diaz-Cintas e Remael (2007) recomenda: 145 

palavras por minuto, 160 palavras por minuto ou 180 palavras por minuto (ppm). No 

entanto, mais recentemente, serviços de streaming como a Netflix, por exemplo, 

sugerem 220 ppm, o que é considerado uma velocidade extremamente alta.  

Quanto ao formato, (Naves et al, 2016) aponta três mais usados quando há 

duas linhas na legenda: Forma de retângulo, em que as duas linhas possuem 

aproximadamente o mesmo tamanho; Forma de pirâmide invertida, em que a linha de 

cima é maior que a debaixo, e a Forma de pirâmide tradicional, em que a linha de cima 

é menor que a debaixo, sendo essa a mais recomendada, pois o olho percorre uma 

menor distância entre o fim de uma linha e o início de outra (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Formato das legendas 

Em forma de retângulo. 

Em forma de pirâmide invertida com a linha de cima 

maior. 

Pirâmide com a linha de cima menor. 

                                   Fonte: Naves et al (2016) p. 15. 

 
329 É importante destacar que os números 6 e 7 são exclusivas da LSE, enquanto os números de 1 

a 5 são características de legendas Interlinguísticas também. 
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Contudo, é importante notar que a forma da legenda não deve sobressair à 

sua segmentação (sua quebra). Isto é, uma legenda bem segmentada é facilmente lida 

pelo espectador. As marcações são primordiais para verificar a qualidade da legenda. 

Diaz Cintas e Ramael (2007) explicam que a marcação é definida pelo momento em que 

uma legenda aparece e desaparece da tela. Franco (2016) complementa que tanto a 

marcação inicial quanto a final tentam seguir os ritmos e o desempenho dos autores que 

englobam as interrupções, pausas e elementos prosódicos da fala de acordo com o que 

está sendo apresentado ao espectador. Em geral, uma legenda não deve ficar menos de 

um ou mais de seis segundos em tela (DIAZ CINTAS E REMAEL, 2007). As legendas, 

normalmente, vêm na parte inferior da tela, de forma centralizada. (NAVES ET AL, 2016). 

A tradução dos sons na legenda consiste em uma tradução para o modo 

escrito de ruídos, música e marcas prosódicas de um produto audiovisual. Isso é 

importante pois, algumas vezes, sem esse tipo de informação o espectador surdo 

poderia ser prejudicado no entendimento do material audiovisual. A identificação de 

falante consiste em inserir o nome ou alguma característica que destaque aquele quem 

fala para que o espectador surdo possa acompanhar quem detém o turno de fala durante 

uma conversação rápida, escura ou até mesmo com muitos personagens em tela. Essa 

identificação, assim como a tradução de efeitos sonoros se dá, em geral, na legendagem 

brasileira, entre colchetes (NASCIMENTO, 2013). 

 

LEGENDAGEM E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

 

De acordo com Vieira e Harvey (2018) a EaD surgiu no Brasil ao final do 

século XVIII, por correspondência. Essa prática fomentava o processo de aprendizado em 

cursos livres e em ensino de educação básica para adultos. Porém, foi a partir do século 

XIX, com a popularização da internet e com o desenvolvimento das tecnologias móveis, 

que cursos superiores a distância começaram a difundir. Além da graduação, há uma 

enorme gama de cursos oferecidos em EaD, tais como pós-graduações, cursos técnicos 

e formações continuadas. O ambiente online permite e promove trocas de saberes entre 

alunos, professores e tutores de diversos lugares do globo. 

Em 2003, havia 49 mil alunos matriculados no ensino EaD. Três anos depois, 

em 2006, o número de alunos matriculados havia subido para 207 mil. Atualmente a EaD 

possibilita maior oportunidade de aprendizagem para aquelas pessoas que tem pouca 

disponibilidade de tempo, aliando a isso o baixo custo financeiro (VIEIRA; HARVEY, 2018). 

Vieira e Harvey (2018) expõem que, para os surdos, a EaD foi um grande 

marco de valorização da língua de sinais e que as ferramentas virtuais oportunizaram a 

aprendizagem e interação desses sujeitos. É possível citar como grande marco na história 

da educação dos surdos a inserção do primeiro curso de Letras Libras a distância, na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
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Para Vieira e Harvey (2018), a maioria dos surdos conhecem a língua 

portuguesa na modalidade escrita, sendo assim, as atividades em EaD só podem ser 

consideradas acessíveis aos surdos se o material didático for disponibilizado na língua 

portuguesa e as videoaulas exibidas com legendas e/ou janelas de Libras. Sobre o tema, 

acrescenta Nascimento et al (2016, p. 7): 

 

Uma das possibilidades de interação no ambiente virtual de 

aprendizagem e que pode ser facilmente utilizada para o atendimento 

ao surdo é o chat. Durante esse atendimento a comunicação é realizada 

de forma sincrônica, ou seja, ambos, professor e alunos, encontram-se 

na mesma sala virtual e partilham a mesma informação com 

possibilidade de feedback ou retorno imediato das considerações dos 

participantes. O chat possibilita a participação dos surdos em debates 

em sala de aula virtual com o uso da L2 desses falantes, ou seja, com o 

uso do português na modalidade escrita.  

 

Quadros e Stumpf (2009), porém, observa que não deve haver inversão nas 

práticas comunicativas: a Libras deve seguir como a língua de instrução. Nesse sentido, 

Carvalho et al (2017) apresenta uma ressalva importante para contexto da surdez, pois 

entende que apenas a janela com intérprete de Libras não promove acessibilidade, uma 

vez que existem várias pessoas com deficiência auditiva que não utilizam a Libras para 

comunicação. Por isso, é necessário também disponibilizar as legendas nas videoaulas.  

Vieira e Harvey (2018) buscando a igualdade de transmissão de 

conhecimentos aos alunos na EaD, explica que a recepção das legendas em busca do 

conforto dos alunos surdos e ensurdecidos no ambiente virtual de aprendizagem precisa 

ser estudada. 

Outro estudo de bastante relevância, citado por Vieira e Harvey (2018), foi 

um estudo desenvolvido por Faria e Silva (2016), cujo objetivo era investigar, por meio 

de uma pesquisa exploratória, o que os intérpretes e surdos pensam a respeito das 

modalidades de tradução LSE e janela de Libras. Assim, os autores desenvolveram dois 

questionários (um para os surdos e outro para os intérpretes)330. O resultado (VIEIRA; 

HARVEY, 2018, p.36) mostrou que: 

Na opinião dos intérpretes, a janela de Libras é a melhor modalidade 

de tradução para os surdos, uma vez que ela transmite a mensagem na 

própria língua da comunidade. Contudo, dos 8 surdos entrevistados, 6 

 
330 Sendo 8 surdos alunos do curso de Letras Libras da Universidade Federal de Goiás (UGF) e da 

Escola Bilíngue Elysio Campos e 8 intérpretes, sendo 4 intérpretes da própria UFG e 4 intérpretes 

do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez 

(CAS). 



 
 

 
1720 

optaram pela legenda em virtude de não atrapalhar a visibilidade da 

tela e de possibilitar a aprendizagem da língua portuguesa. 

Diante dos estudos apresentados e das pesquisas relatadas é possível ver a 

necessidade de novas pesquisas que possam contribuir para o uso da LSE no ensino, 

principalmente no formato EaD, com o objetivo de proporcionar maior conforto aos 

alunos surdos e ensurdecidos, além de desenvolver suas habilidades leitoras e escrita da 

Língua Portuguesa como L2. 

 

PROCESSOS METODOLÓGICOS PARA CRIAÇÃO DO CURSO 

 

Por ser um tema relativamente recente, já que os primeiros estudos em LSE 

no Brasil remontam a 2003 (FRANCO; ARAÚJO, 2003; ARAÚJO, 2004), houve uma certa 

dificuldade em encontrar programas de ensino relacionado à temática. Por isso, foi 

necessário englobar alguns programas que tratavam de outras formas de tradução 

audiovisual, além da LSE. Assim, ao total, foram utilizados quatro programas de ensino331 

cujo tema central era a LSE. Dois deles são programas de disciplinas do curso de 

bacharelado em Letras/Inglês da UECE e os outros dois programas são oficinas de LSE 

para público interessado. A seguir as análises dos programas para melhor compreensão. 

 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS 

  

O programa da disciplina de Tópicos em Tradução de Textos Orais - Tradução 

Audiovisual, do curso de Letras da UECE é um curso de cunho teórico-aplicado, que 

consiste na análise e na discussão de textos traduzidos por diversas modalidades de TAV, 

tais como audiodescrição, dublagem, legendagem, voice-over e interpretação para o 

rádio e para a TV. O objetivo central é desenvolver noções desses tipos de traduções nos 

alunos do curso de bacharelado da referida universidade. É importante notar que todo 

esse processo ocorre por meio de referências bibliográficas específicas, com nomes 

relevantes na área e atualizados (para a época em que o programa foi desenvolvido). 

O programa do Projeto Especial VI-CL125: A Formação do Legendista, do 

curso de letras da UECE, tem por objetivo específico desenvolver legendistas e estimular 

a produção de legendagem de diferentes textos audiovisuais em diversos meios, tais 

como DVD, cinema, televisão, internet, teatro e até karaokê. Para isso, o programa visa 

discutir variadas pesquisas em LSE, utilizando textos seminais e atualizados (sempre em 

relação ao momento de criação da disciplina), de nomes proeminentes na área. 

O programa da Oficina de Legendagem: Teoria e Prática através da 

ferramenta Subtitle Workshop busca algo mais prático, e visa auxiliar o legendista a fazer 

a sua tradução com o auxílio do programa Subtitle Workshop. Assim, noções básicas de 

 
331 Os programas utilizados nessa pesquisa encontram-se nos anexos. 
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legendagem, retiradas das pesquisas em LSE, não eram apenas observadas, mas também 

colocadas em prática pelos alunos. A oficina Teoria e Prática através da ferramenta 

Subtitle Workshop apresenta a ideia de que o curso apenas poderá abordar noções 

básicas, isso provavelmente se dá em relação à sua própria constituição, pois já que é 

uma oficina, não haveria tempo suficiente para desenvolver noções mais aprofundadas 

sobre o tema, já que a carga horária é apenas de 6h/a (a menor carga horária dentre os 

quatro programas). 

A Oficina sobre a LSE também tem como objetivo formar legendistas ou 

fomentar o conhecimento de legendistas já profissionais. A oficina apresenta aos seus 

alunos todos as noções básicas de legendagem reafirmando a técnica observada nas 

pesquisas sobre a LSE, valorizando esse estudo e refletindo sobre as atuais técnicas de 

mercado de trabalho. 

No tocante à carga horária, nenhuma das ementas apresentadas nos 

programas satisfaz nossos objetivos. A carga horária das disciplinas de Letras é 

demasiadamente longa com 68 h/a, o que poderia causar abandono, cansaço e até 

desinteresse por parte dos alunos, pois como são universitários, poderiam ter 

dificuldades em prosseguir com um curso extra durante todo o semestre e ainda ter que 

estudar para suas disciplinas regulares. Já as oficinas, apresentam uma carga horária curta 

com 12 h/a e 6 h/a, pois pretende-se que os alunos tenham mais contato com as 

videoaulas.  

Assim, decidiu-se por uma carga horária de 50h/a, da qual 20h/a dessa carga 

horária seria dedicada à compreensão escrita, em que os alunos devem assistir às aulas 

em Libras e legendadas, observando a estruturação da língua Portuguesa e, assim, 

desenvolvendo, através do auxílio do professor e da bibliografia, sua compreensão 

leitora. As outras 30h/a devem serem dedicadas à produção escrita, nas quais os alunos 

devem aplicar as noções de LSE apreendidas durante o curso para desenvolver suas 

próprias legendas. 

Com base nas observações das ementas, sugere-se a seguinte ementa para 

o curso que aqui se propõe: 

 

Quadro 2 – Ementa e carga horária do curso proposto 

EMENTA CARGA HORÁRIA 

Curso de cunho teórico-aplicado, abordando a tradução, 

através da legendagem de videoaulas em Libras. Esse curso 

visa oferecer noções básicas de legendagem e seus 

parâmetros técnicos, para assim, trabalhar a produção e 

compreensão escrita dos alunos surdos a partir de vídeo 

aulas legendadas através do programa Subtitle Workshop. 

50h/A 

Fonte: Elaborado pala autora. 
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No que se refere aos objetivos dos programas (gerais ou específicos), foi 

possível perceber que, em sua maioria, os cursos buscam desenvolver legendistas e/ou 

pesquisadores da área de legendagem. No entanto, o curso cujo programa se pretende 

desenvolver nesse trabalho não possui os mesmos objetivos, pois como já dito, busca-

se desenvolver a compreensão leitora e produção escrita dos alunos. A formação de 

legendistas e/ou pesquisadores do tema seria puramente um “efeito colateral”. No 

entanto, é possível incorporar aos nossos objetivos alguns dos presentes nos programas 

analisados, tais como “apresentar noções básicas de LSE” da Oficina de Introdução à LSE 

e desenvolver e estimular a legendagem de diferentes textos orais da disciplina de 

Projeto especial. 

Assim, têm-se os seguintes objetivos geral e específico: 
Quadro 3 – Objetivos do programa desenvolvido  

OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Trabalhar a escrita e a 

leitura em língua 

portuguesa a partir da 

observação e da 

produção de LSE de 

videoaulas em Libras. 

-Trabalhar os parâmetros em legendagem com alunos surdos tendo 

a escrita em língua portuguesa como foco do aprendizado.  

-Praticar a habilidade leitora em Língua Portuguesa através de 

videoaulas em Libras dotadas de LSE, unindo-se a isso o 

conhecimento acerca de características próprias desse gênero de 

tradução; 

-Praticar a escrita em português a partir de videoaulas em Libras, por 

meio da confecção de LSE com a ferramenta Subtitle Workshop; 

 Fonte: Elaborado pala autora. 

 

Uma importante seção de um programa de curso é a metodologia a ser 

utilizada. Isso permite que o aluno interessado possa saber se antemão como serão 

trabalhados os conteúdos daquele curso. 

As metodologias do presente corpus são bastante parecidas entre si, pois 

seguem um padrão em que primeiro se trabalha os conceitos fundamentais da LSE, a 

partir de leituras da bibliografia e aulas expositivas e, posteriormente, ocorre uma parte 

prática na qual os alunos podem confeccionar legendas de produtos audiovisuais de seu 

interesse.  

Seguindo o padrão, em que os programas apresentam similaridades em suas 

seções, a parte de “avaliação” não é diferente. Isto é, todos os programas prezam pela 

frequência e pela participação dos alunos como formato de avaliação. Isso é importante, 

pois compreende-se que, se o aluno não esteve presente a uma quantidade mínima de 

aulas e/ou não participou de algumas das atividades propostas, não foi possível obter 

conhecimento mínimo esperado por aquele curso e, consequentemente, possivelmente 

não conseguirá realizar satisfatoriamente a atividade final que vale nota.  

Para a metodologia do programa a ser desenvolvido, iremos utilizar método 

parecido, ou seja, parte teórica, na qual será trabalhada a proficiência leitora e parte 

prática, na qual será trabalhada a produção escrita. Nessa última, no entanto, não será 
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permitido ao aluno escolher o produto audiovisual para legendagem. Obrigatoriamente, 

deve-se trabalhar com videoaulas do ambiente virtual da UNIOESTE. 

No tocante à avaliação do programa desenvolvido, também será sobre a 

frequência (mínima de 75%, ou seja, o aluno deve participar de, pelo menos 37,5h de 

atividade, o que será conferido através dos fóruns da plataforma Moodle). Além, é claro, 

de uma atividade final que consistirá na confecção de uma legendagem de 5 minutos de 

uma videoaula (que ainda não conte com LSE) de Letras/Libras da UNIOESTE. Dessa 

forma, ao final do curso, surgirá uma LSE colaborativa produzidas pelos alunos do curso 

para os demais alunos de Letras/Libras.  

 

Quadro 4 – Metodologia e avaliação do programa desenvolvido 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

O curso na modalidade EaD, 100% online, utiliza o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) da plataforma Moodle. 

Desenvolvido por meio de vídeo aulas em Libras. 

No primeiro momento, apresentação de noções básicas da LSE 

e seus parâmetros técnicos e linguísticos, utilizando exemplos 

de videoaulas em Libras já legendadas. Assim, pretende-se 

desenvolver nos alunos surdos uma consciência gramatical ao 

se estabelecer a relação entre os sintagmas na língua 

portuguesa, trabalhando assim, sua compreensão leitora. 

No segundo momento, a partir de noções velocidade da 

legenda e condensação, espera-se que os alunos surdos 

busquem e usem o dicionário para suas escolhas lexicais no 

momento de confeccionar suas legendas, quando também 

terão aulas para o uso do Subtitle Workshop.  

 

O aluno será aprovado se obtiver 

75% de frequência e desenvolver 

a seguinte atividade: 

 

Confecção de 5 minutos de uma 

videoaula em Libras ainda sem 

LSE a ser escolhida pelo 

professor. 

 

Ao final, pretende-se unir todas 

os fragmentos de legendas no 

mesmo vídeo, assim, o resultado 

será uma legenda colaborativa 

de uma videoaula para o curso 

de Letras/Libras da UNIOESTE. 

Fonte: Elaborado pala autora. 

 

A última seção dos programas consiste na Bibliografia, isto é, a relação de 

textos e/ou livros que os alunos devem ler para acompanhar satisfatoriamente o curso. 

Essa seção é uma das mais importantes de um programa, pois é a partir dali que as 

discussões e teorias discutidas nas aulas serão retiradas. Os quatro programas analisados 

apresentaram bibliografias similares entre si. Isso ocorre porque os pesquisadores e 

desenvolvedores dos cursos utilizam a teoria da tradução audiovisual acessível. 

Para compor a bibliografia do programa que pretendemos propor, buscamos 

os trabalhos que apareciam em todos os programas, além de selecionar aqueles que são 

considerados seminais para a literatura da LSE e aqueles que apresentam de forma mais 

didática os conceitos necessários. No entanto, alguns trabalhos que não constam nos 

programas analisados também foram acrescentados, isso porque desde 2015 (data do 

programa mais recente) novas pesquisas e descobertas importantes nessa área já foram 
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publicadas. A seção de bibliografia do programa, portanto, apresenta-se da seguinte 

forma: 

 

Quadro 5 – Bibliografia do programa desenvolvido 

BIBLIOGRAFIA 

NEVES, J. Vozes que vêem. Guia de legendagem para surdos. Leiria: Universidade de Aveiro, 

2007.  

ARAÚJO, V.L.S. Por um modelo de legendagem para o Brasil. In. Tradução e Comunicação. 

Revista Brasileira de Tradutores. São Paulo: número 17, 2008, 59-76. 

ARAÚJO, V. L. S.; NASCIMENTO, A. K. P. Investigando parâmetros de legendas para Surdos e 

Ensurdecidos no Brasil. In: FROTA, M. P.; MARTINS, M. A. P. (orgs.). Tradução em Revista, v. 2, 

p. 1-18, 2011. 

NAVES, S.V. et al. Guia para produções audiovisuais acessíveis. Brasília: Ministério da 

Cultura. 2016. 

VIEIRA. P.A. A influência da segmentação e da velocidade na recepção de legendas para 

surdos e ensurdecidos (LSE). 2016. 247f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada). Pós-

graduação em Linguística Aplicada, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2016. 

CHAVES, E. G.; ARAÚJO, V. L. S. Guia de Legendagem para Surdos e Ensurdecidos (LSE) no 

Brasil: aspectos teóricos e práticos. Fortaleza: Ceará 2017. No prelo. 

VIEIRA, P. A.; HARVEY, M. S. D. S.; Legendagem e Educação. Universidade Estadual do Ceará. 

2018. 

 

Fonte: Elaborado pala autora. 

 

Nesta seção, pudemos acompanhar as análises de quatro programas cujo 

tema central é a LSE a fim de desenvolver um programa cuja LSE funcione como 

ferramenta para desenvolver o conhecimento de alunos surdos da língua portuguesa 

em sua modalidade escrita, tanto sua leitura quanto sua produção. Na seção seguinte, 

apresentam-se as considerações finais.  

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho consistiu no desenvolvimento do programa de um curso de 

extensão, cuja ambição era desenvolver as habilidades de proficiência leitora e de 

produção escrita em alunos surdos usuários de Libras como primeira língua do Português 

a partir de videoaulas em Libras legendadas.  

A ideia para o presente trabalho surgiu no decorrer da especialização em 

Legendagem para Surdos e Ensurdecidos, aliada ao conhecimento adquirido no curso 

de Letras/Libras. Assim, de acordo com Guarinello (2007, p.17): “o surdo é capaz de 

escrever e aproximar seu texto do português padrão, desde que lhe sejam dadas 

oportunidades de interagir com a escrita por meio de atividades significativas e haja um 
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trabalho de parceria e atribuição de sentidos pelo leitor”. Portanto, entende-se que a LSE 

é uma ferramenta capaz de gerar oportunidades de interação com a escrita da qual fala 

o autor.  

Para desenvolver o programa, foi compilado um pequeno corpus de estudo 

formado por quatro programas de cursos/disciplinas cuja temática principal é a LSE. 

Então, esses programas foram analisados cuidadosamente com o objetivo de retirar 

deles aquilo que poderia interessar para o desenvolvimento do curso de extensão aqui 

pretendido. 

Dessa forma, foi possível criar um programa de extensão EAD cujo público 

alvo é os alunos de licenciatura do Letras/Libras da UNIOESTE em que eles terão a 

possibilidade de conhecer conceitos referentes à LSE e sua produção, bem como 

assistirão videoaulas em Libras com legendas em Português, além de eles mesmos 

poderem confeccionar uma legenda colaborativa de videoaulas e disponibilizá-las no 

Moodle para os demais alunos. 

Apesar de serem falantes de Libras, esses sujeitos estão inseridos em um 

mundo ouvinte, onde precisarão, sem dúvida utilizar a língua nativa de seu país nessa 

modalidade. Acredita-se, portanto, que a LSE é uma ferramenta facilitadora para esse 

processo de aprendizagem. Espera-se, que o programa de ensino aqui desenvolvido, 

possa ser aplicado em pesquisas e projetos futuros, de modo a contribuir para a 

educação dos surdos, em especial para a compreensão leitora e produção escrita deles 

em língua portuguesa. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, V. L.S. Filmes legendados no ensino-aprendizagem de Lingua Inglesa. In: 

Linguagem Discurso e Cultura: múltiplos objetos e abordagens. Natal: UERN, 2008. 

p.163-177. 

ARAÚJO, A. D.; NASCIMENTO, A. K. P. do: Especialização em legendagem: 

metodologia da pesquisa em legendagem. Fortaleza: 2018. No prelo.  

ARAÚJO, V. L. S. Por um modelo de legendagem para Surdos no Brasil. Tradução & 

Comunicação, [S.l.], v.17, 2015. 

CHAVES, E. G.; ARAÚJO, V. L. S. Guia de Legendagem para Surdos e Ensurdecidos 

(LSE) no Brasil: aspectos teóricos e práticos. Fortaleza:  2017. No prelo. 

BARBOSA, E. R. O uso da tradução audiovisual para o desenvolvimento da 

compreensão oral em língua espanhola. 2009. 192f.  Dissertação. (Mestrado 

Acadêmico em Linguística Aplicada) – Centro de Humanidades, Universidade Estadual 

do Ceará, Fortaleza, 2009. 

BRASIL, Lei Nº. 10.436/2002 de 24 de abril de 2002. Disponível em:< http://www. 

doesp. net/federal. html>. Acesso em:.08 jul. 2018. 



 
 

 
1726 

______. Decreto nº 5626 de 22 de dezembro de 2005. Brasília: Presidência da 

República, 2005. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. 

Acesso em: 04 set. 2018. 

CARVALHO, F. C. M.; SOUZA, M. C. de; ALVES, O. P. da S.; LEONEL, W. H. dos S. Legendas 

no processo ensino aprendizagem na educação inclusiva na modalidade a distância. In: 

CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 23. 2017. Foz do 

Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: ABED, 2017. 

CHAGAS, R. M. F. M . Cinema em sala: os filmes legendados como recursos didáticos 

para a aula de leitura em língua estrangeira. 2005. 241f. Dissertação. (Mestrado em 

Linguística) –Instituto de Letras e Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia, 2005. 

CUNHA, T. M. dos O uso de filmes legendados e do ensino comunicativo de línguas 

no desenvolvimento da proficiência oral em nível básico de língua estrangeira. 

2007. 115 f. Dissertação  (Mestrado Acadêmico em Lingüística Aplicada) - Universidade 

Estadual do Ceará, Fortaleza:, 2007.  

 

DAMINELLI, S. Filmes legendados: um caminho para o ensino da leitura. Revista 

Litteris, [S.l.], n. 3, 2009. Disponível em: 

<http://revistaliter.dominiotemporario.com/doc/filmeSLEGENDADOS.pdf>. Acesso em 

22 abr. 2014. 

FARIA, N. G.; SILVA, D. C. Legendas e janelas: questão de acessibilidade. Revista 

Sinalizar, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 65-77, jan./jun., 2016. 

FRANCO, R. P. Problemas de segmentação linguística na legendagem para surdos e 

ensurdecidos (LSE) de séries da TV brasileira: um estudo baseado em Corpus. 2016. 

Universidade Estadual do Ceará, Ceará, 2016. 

GOMES, F. W. B. O uso de filmes legendados como ferramenta para o 

desenvolvimento da proficiência oral de aprendizes de língua inglesa. 2006. 130f. 

Dissertação. (Mestrado Acadêmico em Linguística Aplicada) – Centro de Humanidades, 

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza. 2006. 

GOMES, F. W. B. Filmes legendados e ensino de línguas adicionais: um breve panorama 

sobre as pesquisas no Brasil. Revista Horizontes de Linguistica Aplicada, [S.l.],v.15, 

n.1, 2016. 

GUARINELLO, A. C. O papel do outro na escrita de sujeitos surdos. São Paulo: Plexus, 

2007. 

HARVEY, M. S. dos S. O uso didático do gênero filme legendado na aprendizagem 

de leitura de textos do gênero jornalístico/noticioso em inglês: um estudo com 

alunos de uma escola pública de Fortaleza. 2009. 254 p. Dissertação (Mestrado 



 
 

 
1727 

Acadêmico em Linguística Aplicada) - Centro de Humanidades, Universidade Estadual 

do Ceará, Fortaleza, 2009. 

MINUCCI, M. V. Avaliação da compreensão de leitura de legendas de filmes em 

escolares de Ensino Fundamental. 2010. 96 p. Dissertação (Mestrado em Ciências). 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. 

NASCIMENTO, G. V. S. do. Aspectos Teóricos e Conceituais da educação de Surdos: 

Conhecimentos para Re/Pensar a Prática, In: BEZERRA, G.F (Org.). Educação especial na 

perspectiva da inclusão escolar: concepções e práticas.  Mato Grosso do Sul: Editora 

UFMS, 2016. 

NASCIMENTO, G. V. S. do; SANTOS, R. dos. Educação, inclusão e TICs: legendas e 

janela de Libras como recurso para inclusão da pessoa surda e da pessoa com 

deficiência auditiva. São Leopoldo: Oikos, 2016. 

NASCIMENTO, K. C. S.; GONÇALVES, H. de A.; SANTANA, E. dos S. de J. EAD: novas 

possibilidades educacionais para os surdos no ambiente virtual de 

aprendizagem. Encontro Internacional de Formação de Professores e Fórum 

Permanente de Inovação Educacional, v.8, n.1, 2015. 

NEVES, J. Vozes que vêem: guia de legendagem para surdos. Aveiro, Portugal: 

Universidade de Aveiro, 2007.  

QUADROS, R. M. de; STUMPF, M. R. O primeiro curso de graduação em letras língua 

brasileira de sinais: educação a distânciaThe first brazilian sign language: e-

learning. ETD: Educação Temática Digital, [S.l.], v.10, n.2, p.169-185, 2009. 

 

SILVA, E. L. da; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de 

dissertação. 4.ed. Florianópolis: Atual,UFSC, 2005. 

SILVA, V. L. T da. Competência comunicativa em língua estrangeira (Que conceito é 

esse?). Revista Soletras, [S.l.], n.8, p.7-17, 2004. 

VIEIRA, P. A. A influência da segmentação e da velocidade na recepção de legendas 

para surdos e ensurdecidos (LSE). 2016. 247 f. Tese (Doutorado em Linguística 

Aplicada) - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2016. 

______. HARVEY, M. S. D. S.; Legendagem e Educação. Universidade Estadual do Ceará. 

2018. No prelo. 

  



 
 

 
1728 

USABILIDADE DA TECNOLOGIA ASSISTIVA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: REVISÃO INTEGRATIVA 

 
Alda Dantas do Rêgo332 

adandyou36@gmail.com 

 

Greice Kely Aragão Ribeiro333 

mestradogreice@gmail.com 

 

Giórgia Alves Cerqueira334 

gialways_10@hotmail.com 

 

 

Resumo O presente estudo tem por objetivo verificar publicações nacionais que 

investigaram a usabilidade dos recursos tecnológicos compreendidos pela Tecnologia 

Assistiva para a inclusão de alunos deficientes no ensino regular da educação básica no 

Brasil. Os conceitos que abrangeram esta pesquisa foram direcionados para essa área do 

conhecimento, de característica interdisciplinar, que afirma que tais recursos favorecem 

e promovem a liberdade de aprendizado do aluno deficiente, independentemente de 

suas diferenças. O método adotado envolveu um estudo bibliográfico classificado como 

revisão integrativa, que busca informações em bases de dados como Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), Periódicos Capes e Google Scholar. Após a realização de um 

levantamento nas bases de dados digitais, sete artigos contemplaram os critérios de 

usabilidade de Tecnologia Assistiva na educação básica e foram submetidos a análises. 

Os resultados reportaram que há um aumento considerável nas produções acadêmicas 

voltadas para a facilidade de uso da tecnologia assistiva nas salas de aulas. Além disso, a 

literatura revelou que a maioria dos profissionais envolvidos com alunos deficientes 

demonstrou preocupação quanto à sua formação pedagógica. 

Palavras-chave: Ensino Regular; Tecnologia Assistiva; Recursos Pedagógicos; 

Usabilidade; Aluno Deficiente. 

 

Abstract The present study has the objective of obtaining information about the 

resources that can be obtained in technological didactic form. The concepts that covered 
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the research were directed to Assistive Technology, which affirms that these resources 

favor and promote the student's freedom of learning with deficiency of their differences. 

As the adopted method was a bibliographical study evaluated as a technical review 

through data in databases like Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Periódicos 

Capes and Google Scholar. A survey was carried out in the digital databases, seven 

articles included in the usability criteria of Technology in basic education and in analysis. 

The results have been recently increased in academic productions aimed at the use of 

technology in classrooms. Also, since most professionals are involved with their 

pedagogical training. 

 

Keywords: Regular Education; Assistive Technology; Pedagogical Resources; Usability; 

Deficient student. 

 

1. Introdução 

 

A tecnologia assistiva, no âmbito educacional brasileiro e, principalmente, 

no ensino regular, tem passado por relevantes transformações quanto às suas 

características multidisciplinares, tendo em vista a autonomia e a qualidade de 

vida da pessoa/aluno com deficiência, em especial, no ambiente escolar (BORGES; 

TARTUCI, 2017). 

A partir de um contexto geral, percebe-se que, em sua trajetória histórica, 

houve uma considerável transformação com relação aos diversos avanços 

ocorridos, principalmente, no âmbito escolar, em favor da sociedade deficiente. 

Dusik (2013) afirma que o desenvolvimento tecnológico, mais acessível à 

sociedade, favorece a vida; em meio a esses avanços, as tecnologias vêm se 

redefinindo no tempo e no espaço, proporcionando maior autonomia à pessoa 

com deficiência.  

Frente a essa realidade, essa área do conhecimento vem se destacando 

como recurso que contribui como meio de inclusão (acessibilidade) da pessoa 

com deficiência no convívio com a sociedade. Fernandes de Albuquerque et al. 

(2011) destacam que os recursos tecnológicos ampliam a acessibilidade e 

promovem a independência da pessoa/aluno com deficiência em sala de aula 

e/ou ambiente escolar. 

Sob essa ótica, a tecnologia assistiva consiste na contribuição efetiva para 

a inclusão social da pessoa com deficiência no espaço físico e virtual. De acordo 

com Rodrigues e Alves (2013), tal fato é resultado da participação desse público 

nos diversos ambientes sociais; todavia, a presença do aluno deficiente nas salas 
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de aula do ensino regular desencadeou e/ou desencadeia inúmeros 

questionamentos relacionados ao preparo dos profissionais e às condições 

ambientais e materiais, gerando uma série de dificuldades para sua inclusão. 

Nesse contexto, nas investigações afetas à tecnologia assistiva aplicada na 

educação básica com a finalidade de atender/incluir o aluno com deficiência no 

ensino regular, observa-se que sua amplitude está relacionada aos diversos 

recursos tecnológicos de acessibilidade de aluno na sala de aula regular e/ou em 

sala de recursos especializadas.  

No entanto, esses novos recursos tecnológicos abrangem uma área de 

investigação que tem se revelado muito importante para o mundo social do aluno 

deficiente. Estudos recentes evidenciam que profissionais envolvidos direta ou 

indiretamente com esse público específico participam de formação continuada e 

manifestam preocupação quanto à organização dos recursos humanos (BORGES; 

TARTUCI, 2017; FACHINETTI; GONÇALVES; LOURENÇO, 2017).  

Para elaboração deste artigo, considerando os constructos que se 

relacionam com a tecnologia assistida aplicada na educação básica e 

reconhecendo sua relevância acadêmica e social, realizou-se uma busca nas bases 

de dados nacionais (Periódicos Capes, SCIELO, Google Acadêmico) e uma revisão 

integrativa de produções científicas brasileiras com o objetivo de verificar quais 

publicações investigaram a usabilidade dos recursos tecnológicos afetos à 

tecnologia assistiva para inclusão de alunos deficientes no ensino regular da 

educação básica no Brasil entre 2015 a 2017. 

A revisão do assunto em comento permite a elaboração de uma síntese 

acerca dos estudos desenvolvidos, tendo em vista sua melhor compreensão, e 

dos dados literários teóricos e empíricos, como conceituações e metodologias, 

além de uma ampla amostra detalhada das múltiplas propostas consistentes e 

relevantes, refletindo um panorama mais abrangente do tema em estudo. 

 

2. Metodologia 

 

Trata-se de um estudo bibliográfico classificado como revisão integrativa. 

Segundo De Souza, Da Silva e De Carvalho (2010), a revisão integrativa é uma 

análise de pesquisas relacionadas a um determinado assunto, com foco em 

ensaios periódicos sobre o tema. Nesse contexto, o artigo aqui apresentado 

relaciona-se à tecnologia assistiva e o levantamento dos dados cobriu o período 

de publicações compreendido entre 2015 e 2017. 
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Para tanto, utilizou-se o sistema informatizado de busca nas seguintes 

bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Periódicos Capes e 

Google Scholar – este, uma ferramenta acadêmica com citações bibliográficas 

curtas e diretas, viabilizando um espaço voltado às fontes de informações que 

promovem a democracia e a ampliação de publicações científicas (JACSÓ, 2005). 

Para a busca dos ensaios, alguns descritores foram empregados: 

“tecnologia assistiva” and “educação básica” and “aluno deficiente” and “ensino 

regular” and “usabilidade da TA”. Os critérios de seleção do material levaram em 

conta publicações em português que retratassem a temática em estudo, qual seja, 

a usabilidade da tecnologia assistiva no ensino regular indexada nos bancos de 

dados nos últimos dois anos. 

Nessa primeira fase, realizou-se uma busca simples utilizando as palavras-

chave tecnologia assistiva, educação básica, usabilidade do recurso e aluno 

especial. A escolha dessas palavras-chave baseou-se em assuntos comuns 

relacionados à aplicabilidade da tecnologia assistiva nos últimos dois anos, 

devido à sua importância para o mundo da pesquisa científica. 

A partir dessa etapa, foi possível estabelecer critérios para inclusão dos 

resultados, de acordo com as palavras-chave, a base de dados, o assunto, o ano 

de publicação, a situação do texto, o idioma da publicação e o tipo de 

documento. 

Após acesso ao banco de dados do portal periódico da Capes, inúmeras 

publicações sobre tecnologia assistiva foram encontradas; contudo, 

considerando os indicadores estabelecidos, apenas sete atenderam aos critérios 

de inclusão adotados. Posteriormente à seleção dos artigos, deu-se início à etapa 

seguinte: a tabulação dos dados, conforme pode ser observado na Tabela 1, 

apresentada adiante. 

Em continuidade a esse processo, para a avaliação dos estudos/artigos 

selecionados, foram empregados os critérios de relevância do tema e método de 

pesquisa utilizado (tipo de publicação, sujeito da pesquisa, tratamento dos dados 

e resultados obtidos).  

Por fim, a análise doa dados foi realizada por meio de tabulação e 

mapeamentos, considerando ainda a temática que melhor esclarece a inclusão 

da tecnologia assistiva na sala de aula regular. 

 

3. Resultados  
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A revisão amplia o conhecimento atual sobre uma temática específica, pois 

sistematiza, identifica e analisa resultados dos estudos desenvolvidos. Pontua-se, 

então, que a tecnologia assistiva acontece não somente na área da educação, mas 

também na área da saúde e nas práticas diárias. De forma sucinta, as fases do 

processo de desenvolvimento desta pesquisa envolvendo a revisão interativa no 

que concerne à tecnologia assistiva são apresentadas a seguir. 

A fase preliminar compreendeu a elaboração de um título que teve por 

objetivo nortear uma definição importante para o trabalho inicial, já que 

determinou quais foram as publicações incluídas, os meios adotados para 

identificação e as informações coletadas de todos os artigos selecionados. Além 

disso, o título abrangeu a definição do tema, a publicação dos artigos e os 

resultados a serem mensurados. Dessa forma, foi possível estabelecer, de forma 

clara, um raciocínio teórico sobre as considerações alcançadas pelos 

pesquisadores. 

Na fase seguinte, o foco foi a busca de uma base de dados periódicos com 

amplas e diversificadas informações, a partir da amostragem literária. O critério 

de amostragens foi a representatividade da amostra, que atua como indicador de 

confiabilidade dos resultados. Portanto, a seleção dos indicadores foi 

desenvolvida em consonância com a fase inicial da pesquisa, considerando o 

título, a busca na base de dados e os resultados encontrados. 

Quanto à fase de coleta dos dados, para obter informações relevantes e de 

interesse dos artigos selecionados, utilizou-se um instrumento que assegura a 

totalidade os dados extraídos, garantindo-lhes confiabilidade e exatidão, e 

minimiza riscos de erros na transcrição (EINSTEIN, 2010). Dentre os dados 

coletados, foram incluídos: título dos artigos selecionados, periódicos de 

publicação, autores e ano de publicação, conforme se observa no Quadro 1. 

 

 
Quadro 1 – Relação detalhada dos artigos selecionados 

Autores Titulo Resultados 

Simões, Sousa e Folha 

(2017) 

 

TECNOLOGIA ASSISTIVA E 

INCLUSÃO ESCOLAR: 

Contribuições da Terapia 

Ocupacional para a formação 

de professores do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) 

em Belém (PA) 

Apontam para a 

necessidade de formação 

continuada, não só do 

professor, mas de toda 

equipe profissional atuante 

no contexto inclusivo 
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De Jesus, Sampaio e 

Bonilla (2017) 

 

TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA 

CRIANÇAS CEGAS: produtos de 

apoio para a mobilidade 

pessoal 

Indicam a falta de 

correlação entre os 

produtos disponíveis no 

que concerne à Tecnologia 

Assistiva 

Fachinetti, Gonçalves e 

Lourenço (2017) 

 

Processo de construção de 

recurso de tecnologia assistiva 

para aluno com paralisia 

cerebral em sala de recursos 

multifuncionais  

Mostram a eficácia de 

seguir corretamente as 

etapas do fluxograma, 

benefício da Tecnologia 

Assistiva para atendimento 

de alunos com paralisia 

cerebral 

Borges e Tartuci (2017) 

 

TECNOLOGIA ASSISTIVA: 

Concepções de Professores e as 

Problematizações geradas pela 

Imprecisão Conceitual 

Demonstram que foi 

possível promover a 

formação básica aos 

professores 

Marchi e Da Costa Silva 

(2016) 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES: buscando 

melhorar e facilitar o ensino 

para deficientes visuais por 

meio de tecnologias assistivas 

Apresenta o benefício da 

tecnologia assistiva para 

atendimento de alunos 

com paralisia cerebral e a 

importância de 

acompanhar e avaliar o uso 

do recurso 

Do Nascimento  Givigi 

(2016) 

O TRABALHO COLABORATIVO 

NA ESCOLA: o uso da 

tecnologia assistiva 

Mostrou a necessidade de 

reorientar as práticas 

vigentes e buscar novos 

subsídios que possibilitem 

delinear uma escola 

verdadeiramente inclusiva 

Rocha, Deliberato e 

Araújo (2015) 

 

Procedimentos para a 

prescrição dos recursos de 

tecnologia assistiva para alunos 

da educação infantil com 

paralisia cerebral 

Identifica a necessidade de 

estabelecer procedimentos 

específicos, um 

planejamento pedagógico 

organizado e a participação 

de profissionais da saúde 

para uso da tecnologia 

assistiva na escola 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Em linhas gerais, ao analisar os resultados dos artigos revisados, a grande 

maioria aponta para a necessidade de fomentar a formação continuada dos 

profissionais que trabalham e atendem alunos com deficiências, tanto na sala de 

aula quanto na sala de recurso especializado. Simões, Sousa e Folha (2017) 

destacam em sua pesquisa a contribuição da tecnologia assistiva para a formação 

de profissionais envolvidos na sala de aula regular e no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). 

Com base nos resultados obtidos, identificou-se a preocupação dos 

pesquisadores em relatar com clareza os aspectos associados e os fatores 

relacionados à inclusão do aluno com deficiência na sala de aula do ensino 

regular, assim como na sala de recursos especializados. Ambas as pesquisas 

tiveram como foco o aluno com deficiência locado em sala de aula do ensino 

regular e AEE. 

Com relação aos títulos das publicações analisadas, observou-se que estes 

foram direcionados a professores de sala de aula regular e sala de recurso 

especializado, focando na percepção desse profissional e suas problematizações. 

Borges e Tartuci (2017) caracterizam em sua pesquisa que o professor tem 

buscado desenvolver diferentes métodos e materiais para favorecer a inclusão do 

aluno deficiente. Esses professores, na sua maioria, apresentam domínio das 

tecnologias, o que facilita a implementação da cooperação entre alunos e 

professores.  

No que se refere às autorias, observou-se que são artigos publicados com 

coautorias (com pelos menos dois ou mais nomes); em linhas gerais, as 

publicações com coautorias tendem a se destacar no cenário dos estudos 

científicos. 

Por fim, a última fase envolveu a análise do material coletado, traçando 

uma analogia com os estudos convencionais – essa etapa requereu uma 

abordagem organizada para ajustar a autenticidade e as distinções de cada 

pesquisa. 

A amostra final da revisão foi constituída por sete artigos científicos que 

atendiam ao objetivo deste estudo, selecionados pelos critérios de inclusão 

previamente estabelecidos. Estes foram encontrados nas bases de dados 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Periódicos Capes (que compreendem 

um acervo diversificado de conhecimento gratuito e privado) e Google Scholar. 

Desse modo, pode-se perceber a incipiência de artigos científicos publicados 

sobre a Tecnologia Assistiva na Educação Básica – tema este que tem sido 
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amplamente discutido no meio acadêmico, pois se encontra em franco 

desenvolvimento em toda área educacional.  
Tabela 1 – Informações a respeito do ano de publicação, periódicos, tratamento dos dados e 

tipo de pesquisa dos artigos pesquisados. 

 

Ano de publicação Nº % 

2017 3 42,8% 

2016 2 28,6% 

2015 2 28,6% 

Total 7 100% 

Periódico Pesquisado Nº % 

Linguagem, Educação e Sociedade 1 14,3% 

Revista Educação Especial 3 42,8% 

Revista Educação Especial Brasileira 2 28,6% 

Educação 1 14,3% 

Total 7 100% 

Instrumento de Coleta de Dados Nº % 

Método de análise do conteúdo 1 14,3% 

Observação in loco 1 14,3% 

Técnica de observação e questionário 1 14,3% 

Entrevista e observação 2 28,5% 

Não identificado 1 14,3% 

Recorte 1 14,3% 

Total 7 100% 

Tipo de Pesquisa Nº % 

Pesquisa-ação 1 14,3% 

Revisão Bibliográfica 1 14,3% 

Pesquisa Colaborativa 1 14,3% 

Abordagem Qualitativa 2 28,5% 

Enfoque Qualitativo 1 14,3% 

Não identificado 1 14,3% 

Total  7 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

A Tabela 1 revela um aumento nas produções científicas direcionadas à 

tecnologia assistiva para melhorar a inclusão da pessoa com deficiência. Destaca-

se que, no ano de 2017, foram publicados o equivalente a 42,8% dos artigos 

selecionados, o que permite a ressalva de que essa temática é preocupação ativa 

no contexto acadêmico e sociedade em geral.  
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Em relação aos periódicos, a Revista Educação Especial obteve maior 

número de publicações sobre o tema pesquisado. Além disso, observa-se que a 

entrevista foi mais empregada como instrumento de coleta de dados e como tipo 

de pesquisa; a abordagem qualitativa pontuou como o maior percentual das 

publicações, sendo o método mais utilizado pelos pesquisadores. 

 

4. Discussões 

 

O presente estudo evidenciou um aumento nas produções acadêmicas 

direcionadas à tecnologia assistiva voltada para a inclusão de aluno com 

deficiência no ensino regular nos últimos anos. Esse crescimento evidencia a 

preocupação em detectar a influência da formação continuada para os 

profissionais envolvidos com alunos deficientes no contexto educacional. 

A maioria dos artigos avaliados nesta revisão interativa foi publicada na 

Revista Educação Especial, o que se justifica por tratar-se de um periódico que 

tem por finalidade divulgar somente pesquisas e práticas articuladas com grande 

repercussão na área da Educação Especial. Além disso, notou-se uma escassez de 

material (boletins, jornais, entre outros) que aborde essa área do conhecimento. 

No tocante aos aspectos metodológicos dos estudos desenvolvidos sobre 

tecnologia assistiva, observou-se que o método com abordagem qualitativa foi o 

mais empregado nos artigos analisados. De acordo com Minayo (1993), esse tipo 

de pesquisa se preocupa com a abordagem profunda dos dados, pois trata-se de 

um método bastante utilizado em grande parte das pesquisas nacionais e 

internacionais, principalmente na área da educação. 

No geral, a maioria dos artigos analisados empregou a entrevista como o 

principal instrumento de coleta de dados. Segundo Fachinetti e Gonçalves (2017), 

tal instrumento permite categorizar com facilidade os resultados almejados com 

a pesquisa, além de apresentar vantagens à categoria analisada nesta área da 

educação.  

Ademais, os principais achados neste estudo de revisão interativa revelam 

que a tecnologia assistiva não está sendo bem aceita na formação continuada 

dos profissionais envolvidos com alunos deficientes. Como enfatizam Simões, 

Sousa e Folha (2017), pode-se perceber a existência de uma visão limitada desses 

profissionais quanto à usabilidade de tecnologia assistiva na prática diária. 

Os profissionais da área educacional retratam grande dificuldade de 

inclusão dos alunos com deficiência nas salas de aulas do ensino regular. 
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Entretanto, há inúmeras possibilidades de capacitação a curto e longo prazo para 

profissionais envolvidos com alunos deficientes; o caminho traçado para a 

inclusão ainda é pouco conhecido e intenso, pois sua principal diretriz limita-se à 

formação do profissional. 

 

5. Considerações Finais 

 

De acordo com os achados deste artigo, a literatura indica um aumento 

nas publicações científicas voltadas à Tecnologia Assistiva na sala de aula regular 

e de atendimento especializado na rede pública de ensino. Além disso, foi 

possível vislumbrar que a maioria dos profissionais participantes dos estudos 

selecionados possui acompanhamento, ou seja, formação continuada. 

No que concerne ao ambiente necessário para a inclusão do aluno com 

deficiência na rede regular de ensino, tanto os professores de sala de aula regular 

ou de sala de AEE, quanto os profissionais envolvidos direta ou indiretamente no 

processo precisam de acompanhamento e de preparo para atuarem de forma 

satisfatória neste contexto educacional. 

Dessa forma, é possível entender, por meio das pesquisas realizadas, que 

somente a formação básica na docência não fornece ao professor segurança para 

atuar na inclusão de alunos com deficiência nas salas de aula do ensino regular. 

Isso demonstra claramente a necessidade de uma formação continuada e de 

apoio direto aos profissionais envolvidos da educação inclusiva, além de novos 

recursos voltados diretamente ao benefício dos alunos deficientes. 
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USO DA PLATAFORMA EDUCAR POR PROFESSORES DO 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO 

 

Vinicius de Andrade Ribeiro335  

Victor Rafael Costa de Sousa 336  

Taylyne Pereira Sousa337  

Fredson Costa Rodrigues338 

 
RESUMO: Este estudo tem como objetivo investigar a inserção da plataforma educar em uma 

instituição de ensino medio/técnico, apontando as contribuições que as tecnologias educacionais 

podem oferecer aos docentes no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista as 

dificuldades encontradas por profissionais da educação no uso destas ferramentas. O estudo foi 

realizado no instituto de educação, ciência e tecnologia do maranhão, localizada no município de 

Axixá, em maio de 2019, tendo como foco da pesquisa 11 (onze) professores. O resultado do 

estudo aponta que a plataforma educar é uma tecnologia educacional precisa e efetiva, que 

garante facilidade de acesso a recursos didáticos tecnológicos, auxiliando o professor no ensino 

de qualquer disciplina. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa com caráter 

exploratório desenvolvida por meio de entrevista semiestruturada. 

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais (TE’s); Aprendizagem; Ensino; Recurso didático e 

Plataforma. 

 

ABSTRACT: This study aims to investigate the insertion of the educational platform in a 

medium / technical teaching institution, pointing out the contributions that educational 

technologies can offer to teachers in the teaching and learning process, considering the difficulties 

encountered by educational professionals in the use these tools. The study was carried out at the 

education, science and technology institute of Maranhão, located in the municipality of Axixá, in 

May 2019, with 11 (eleven) teachers as the focus of research. The result of the study points out 

that the education platform is a precise and effective educational technological didactic resources, 
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helping the teacher in teaching any discipline. The methodology used was of a qualitative nature 

with exploratory character developed through a semi-structured interview 

 

Keywords: Educational Technologies; Learning; Teaching Resource and Platform. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A tecnologia educacional torna-se uma prática inovadora, inserida em sala 

de aula a partir de 1890 quando surgiu o quadro negro e outras “tecnologias” tais 

como o lápis e retroprojetores. Desde então com a evolução das tecnologias 

emergentes da quarta revolução industrial, novas ferramentas e recursos 

didáticos tecnológicos manifesta-se para potencializar o ensino de forma 

incentivadora, fazendo com que o professor deixe de ser o detentor do saber e 

transmissor de conteúdo, passando a ser o facilitador da aprendizagem. 

 A educação então tem passado por grandes mudanças especialmente por 

parte das tecnologias educacionais, onde o seu uso é discutido no meio 

acadêmico, surgindo criticas e soluções para diversas dificuldades encontradas 

pelos docentes em seu manuseio. 

O manuseio das tecnologias desencadeia o desenvolvimento de 

habilidades e competências, e com isso os alunos são desafiados para novas 

formas de agir e de construir o conhecimento. Quando surge uma nova 

tecnologia, a primeira atitude é de desconfiança e rejeição e aos poucos, a 

tecnologia começa a fazer parte das atividades socias da linguagem e a acaba 

por incorporá-la em sua praticas pedagógicas. (Machado, 2017). 

 

2 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS VISTA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA, NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. 

 

As tecnologias educacionais assumem um papel fundamental no processo 

de ensino e aprendizagem onde ela serve de instrumento aos profissionais e 

pesquisadores .É de esperar que TE‘s tenham um impacto positivo na educação 

possibilitando diversas formas de aplicação pedagógicas inovadoras que podem 

contribuir para resultados diferenciados na aprendizagem, permitindo a 

autonomia , o desenvolvimento do raciocínio logico , a rapidez na compreensão 

de diversas disciplinas e  a construção de uma comunicação mais clara entre o 

aluno e professor. 
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Segundo Cardoso(2007), a tecnologia trouxe para a educação novas 

possiblidades de ensinar pelo docente e de aprender pelo discente , contudo 

percebe-se que a introdução dessa nova tecnologia em sala de aula , tem se 

tornado ainda uma resistência por parte de alguns profissionais,  segundo a 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (ABT) . É necessário entender os 

motivos que levam os professores a resistência das tecnologias. A insegurança, a 

perda de controle, receio do desconhecido, perda de influência são mudanças 

que acarretam a negatividade para o novo (Freeman,2003). 

Mercado(2002) afirma que é necessário que os professores se apropriem 

das tecnologias para enriquecer a sua prática pedagógica .Deve-se abranger o 

dominio critico sobre uma ferramenta educacional por parte do professor , pois 

é dever do discente ser capaz de atuar de maneira idônea em sala de aula , sendo 

capaz de ser o facilitador da aprendizagem através tecnologias educacionais.     

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo é resultado de uma pesquisa desenvolvida em maio de 

2019 com professores do instituto de educação ciência e tecnologia do maranhão 

(IEMA), localizada no município de Axixá, visando investigar o uso da plataforma 

educar, como tecnologia educacional e ferramenta didática pedagógica no 

processo de ensino e aprendizagem. Realizado pelo núcleo de integração escola 

trabalho do IEMA UP- AXIXÁ. 

Os sujeitos da pesquisa foram os professores e profissionais da instituição, 

totalizando 11 participantes que tiveram suas identidades preservadas e seus 

nomes designados por códigos, como P1, P2, P3, P4 e assim sucessivamente. 

A entrevista aconteceu após o desenvolvimento da ferramenta 

educacional no núcleo de integração escola trabalho, e teve por objetivo 

promover discussões sobre a temática: “A inserção de novas Tecnologias 

Educacionais, no processo de ensino”, visando estabelecer a plataforma educar 

como um dos principais recursos didáticos e pedagógicos em qualquer 

instituição de ensino médio técnico. 

O estudo assume um caráter exploratório, pois segundo Gil (2014), 

pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de explorar, aproximar 

de um tema pouco abordado. Neste caso, se constitui como a primeira análise 

acerca do uso e potencialidades das tecnologias educacionais para a 

aprendizagem. 
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Para obtenção dos resultados desta pesquisa, foi aplicado uma entrevista 

semiestruturada como instrumento de coleta de dados, contemplando 

informações sobre perfil do professor; conhecimento sobre o uso de tecnologias 

educacionais no ensino e aprendizagem e as dificuldades encontradas ao 

manusear essas tecnologias. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dos 11 (onze) professores que participaram da pesquisa, 36,4% dos 

participantes estão na faixa etária de 30 a 40 anos, 27,3% tem mais de 40 anos, 

18,2% está entre 23 á 30 e 18 á 22 anos (Gráfico 1). Assim, é possível observar 

que 63,7% dos professores representam um público de até 40 anos de idade. 

Quando perguntados sobre o uso de tecnologias educacionais como meio 

de aprendizagem em sala de aula, 34,4% afirmam que não utilizam nenhum tipo 

de tecnologia educacional em sala de aula, sendo que apenas 27,3% utilizam 

tecnologias educacionais, porém tem dificuldade em manusear. 

 
Gráfico 1 – Uso de tecnologias educacionais em sala de aula, e quais as tecnologias usadas sem sala. 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 1 apontam que o uso das tecnologias 

educacionais proporciona uma aprendizagem ativa, favorecendo o aluno em 

obter as competências e habilidades necessárias em determinadas disciplinas. 

Quando se perguntou sobre as tecnologias educacionais apresentada nessa 

pesquisa, precisamente a plataforma educar, 88,8% dos professores afirma que a 

plataforma educar colaborou para o desenvolvimento das atividades da sala de 

maneira benéfica, sendo uma ferramenta de fácil manuseio para o facilitador da 

aprendizagem.  
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Gráfico 2 – A plataforma educar colaborou no desenvolvimento das atividades em sala. 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por meio do estudo, foi possível perceber que a plataforma educar facilita 

o processo de ensino por meio do professor, em que, proporciona uma 

experiencia inovadora, dinâmica e produtiva em sala de aula. Essa tecnologia 

educacional permitiu que o docente se posicionasse de maneira segura ao 

manuseá-la, sem que houvesse a necessidade de propor uma formação 

especifica, ou seja, através desta tecnologia foi possível solucionar a dificuldade 

de professores ao manear tecnologias educacionais.  
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Resumo: No contexto brasileiro, o espaço escolar começa a atender aos anseios 

da comunidade estudantil, predominantemente entre os jovens e notadamente 

no que se refere à utilização dos recursos tecnológicos que se inovam cada vez 

mais rapidamente. A importância em se atribuir um estudo pautado na questão 

do emprego de ferramentas de tecnologia informacional para fins educacionais 

é imprescindível em nossa sociedade contemporânea atual, sendo que este artigo 

certamente alcançará relevância ao mostrarmos que a transmissão do 

conhecimento, a formação dos saberes, aplicável a qualquer disciplina, pode ser 

feito de forma mais simpática e assimilável aos escolares através de uma 

linguagem próxima à realidade destes, mais dinâmica, interativa e moderna, do 

que aquela utilizada nos métodos convencionais de ensino, como em livros, 

apostilas e lousas. Para discorrer sobre tal assunto, utilizaremos leitura e 

interpretação de referências de publicações voltadas ao campo da Educação, 

juntamente com a aplicação de três diferentes tipos de ferramentas tecnológicas: 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem – Moodle, o Whatsapp e o Facebook. O 

resultado sintético desta produção resume-se na extrema importância da correta 

utilização e adequação das novas Tecnologias de Informação e Comunicação - 

TIC´s no processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Conhecimento; Educação; Tecnologia; Estudantil; Recursos 

 

Abstract: In the Brazilian context, the school space begins to meet the aspirations 

of the student community, predominantly among young people and especially 

regarding the use of technological resources that innovate more and more rapidly. 

The importance of assigning a study based on the use of information technology 

tools for educational purposes is essential in our contemporary society, and this 

article will certainly reach relevance when we show that the transmission of 

knowledge, the formation of knowledge, applicable to any discipline, can be done 

in a more sympathetic and assimilable way to the students through a language 

closer to their reality, more dynamic, interactive and modern, than that used in 
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conventional teaching methods, such as books, handouts and slates. In order to 

discuss this subject, we will use reading and interpretation of references of 

publications related to the field of Education, along with the application of three 

different types of technological tools: The Virtual Learning Environment - Moodle, 

Whatsapp and Facebook. The synthetic result of this production is summarized in 

the extreme importance of the correct use and adequacy of the new information 

and communication technologies – ICTs in the teaching-learning process. 

Palavras-chave: Knowledge; Education; Technology; Student; Resources 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Dentro do contexto educacional as novas tecnologias da informação e 

comunicação (TIC´s), trazem para a sala de aula, novos desafios e novas maneiras 

de aprender, e em especial as tecnologias móveis como o celular e tablet, por 

exemplo, permitem aprender em diferentes espaços. Por isso, utilizar essa 

tecnologia móvel para aprimorar a pesquisa, incentivar os alunos a buscar o 

conhecimento e principalmente descobrir novas maneiras de aprender, é 

contribuir para autonomia, criatividade e também ensinar para a liberdade. Nesse 

sentido, Costa (2007), destaca que o professor deve aproveitar as potencialidades 

do celular, como um importante recurso pedagógico, tendo em vista que essa 

tecnologia móvel está presente na vida de todos os educandos.  

Conforme Moran, Masetto e Behrens (2014), com a chegada das novas 

tecnologias, a escola pode se transformar em um conjunto de espaços ricos e de 

aprendizagens muito significativas, seja de forma presencial ou digital. O 

importante é que o professor aproveite essas potencialidades das tecnologias 

disponíveis para motivar os seus alunos a aprenderem de forma atuante e 

independente. 

Nesse contexto, Moran, Masetto e Behrens (2014) destacam que: 
 

Com isso é possível pesquisar de todas as formas, utilizando todas as 

mídias, todas as fontes, todas as maneiras de interação. Pesquisar às 

vezes todos juntos, ou em pequenos grupos, ou mesmo 

individualmente. Pesquisar na escola ou em diversos espaços e tempos. 

Combinar pesquisa presencial e virtual. Relacionar os resultados 

compará-los, contextualiza-los, aprofundá-los, sintetiza-los. O 

conteúdo pode ser disponibilizado digitalmente. 
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Com o advento da informatização e da evolução tecnológica, a utilização 

do aparelho de celular por crianças, adolescentes e jovens tem crescido de 

maneira significativa. Segundo o PNAD Contínua TIC 2017, (Pesquisa Nacional 

por Amostras de Domicílio), divulgada pelo IBGE, cerca de 78,2% de brasileiros 

acima de 10 anos possuem celular, ou seja: 141,6 milhões de usuários. Esse 

aumento significativo do uso de celular por esse grupo tem causado muitos 

conflitos, principalmente nas escolas, devido ao mau uso desses aparelhos. 

Entretanto, busca-se uma forma de minimizar tais conflitos e maximizar a 

transmissão do conhecimento utilizando-o como ferramenta pedagógica. E os 

educadores, como facilitadores do conhecimento, devem utilizar essa tecnologia 

móvel para aprimorar a pesquisa e incentivar os alunos a buscar o conhecimento 

e principalmente descobrir novas maneiras de aprender e ensinar. 

 

2 TIC´S NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC´s representam um 

conjunto integrado de recursos tecnológicos, usados para reunir, distribuir e 

compartilhar informações. As frequentes mudanças às quais as organizações 

estão sendo submetidas, especialmente em relação à revolução das TIC´s, 

despertam para a necessidade de preparação de profissionais apropriados de 

enfrentar novos obstáculos individuais e organizacionais.  

Atividades contemporâneas imperativas, como o ensino continuado à 

distância, trabalhos em rede, ambientes colaborativos, desenvolvimentos 

tecnológicos entre outras, se manifestam e indicam para gestão de pessoas 

competentes, numa realidade de flexibilidade, concorrência e globalização. Dessa 

maneira, surge a necessidade de repensar os modelos de ensino perante a 

perspectiva de ampliação das novas práticas auxiliares à formação acadêmica, 

despontadas por perspectivas que protegem aspectos de maior interatividade 

tecnológica no ensino acadêmico. 

Sendo assim, entende-se que a importância em se atribuir um estudo 

pautado na questão do emprego de ferramentas de tecnologia informacional 

para fins educacionais pode ser desdobrada em diversos posicionamentos que 

lhe emitam a compreensão de seu significado positivo. 

Diante disso, este artigo certamente alcançará relevância ao colaborar na 

formulação de um discurso que ressalte o posicionamento em tornar o ensino de 
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qualquer disciplina de forma mais atraente e assimilável aos alunos, através de 

uma linguagem próxima à realidade destes, mais dinâmica, ilustrativa e 

contemporânea. 

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo principal discutir a 

contribuição das novas tecnologias de informação e comunicação no processo 

de ensino e aprendizagem no contexto nacional, em especial o uso do Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem – AVA - Moodle, do Facebook e do Whatsapp. 

Para tanto, formulou-se os seguintes objetivos específicos: Explanar a 

respeito das utilizações de novas tecnologias de informação e comunicação – 

mais especificamente, ambientes virtuais de aprendizagem, Facebook e 

Whatsapp –, de forma a tornar a linguagem pedagógica junto aos estudantes 

mais atrativa, interativa, dinâmica e efetiva; Sugerir formas de uso prático de tais 

ferramentas em salas de aula presenciais e/ou virtual para auxiliar no processo de 

integração de tais instrumentos (TIC´s) junto aos profissionais responsáveis pela 

transmissão do conhecimento juntamente com os alunos.  

 

3 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

Um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA é uma plataforma que 

proporciona o desenvolvimento e distribuição de conteúdos diversos para 

cursos online e também disciplinas semipresenciais para alunos em geral, sendo 

de fato um ambiente virtual desenvolvido para ajudar professores e tutores no 

gerenciamento do portfólio de disciplinas e materiais complementares para os 

seus alunos e na gestão completa de cursos online (SILVA, 2012).  

Um de seus atributos básicos é promover a evolução da sala de aula 

física, para uma sala de aula virtual adequado a educar, compartilhando 

conhecimento com muito mais rapidez, conforto e amplitude. Com este 

ambiente, é possível acompanhar todo o processo de aprendizagem por parte 

do aluno, além de gerar relatórios sobre performance e progresso do mesmo 

em determinado curso online. Sendo assim, é possível trabalhar de forma 

assertiva em cima de possíveis problemas que possam ocorrer garantindo a 

eficácia do processo e do ambiente virtual de aprendizagem como um todo. 

 

3.1 Moodle 
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O Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning) trata-se de um 

AVA, distribuído como software livre, e é utilizado como ferramenta de apoio 

online ao ensino e à aprendizagem. Programadores, designers e educadores de 

diversos países contribuem para o desenvolvimento desse produto, de forma 

colaborativa. 

Disponível em vários idiomas, o ambiente digital pode ser configurado 

para rodar em qualquer máquina, sendo sua principal vantagem concentrar, 

num único espaço, todas as informações relativas à disciplina. O professor pode, 

por exemplo: disponibilizar materiais didáticos para download; disponibilizar 

recados aos estudantes, através de e-mails e/ou lembretes na própria 

plataforma (e.g. lembretes sobre entregas de trabalhos e realização de provas); 

com o software, cria-se ainda um local complementar distribuído para 

discussões assíncronas.  

Abaixo, a tela inicial do AVA-Moodle utilizado nos cursos a distância 

ministrados pelo Intituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – IFMA: 
 

Figura 1 – Tela inicial do AVA – Moodle do Ifma 

 
Fonte: https://ava2.ifma.edu.br 

 

Uma interessante ferramenta é o fórum, que serve como área para 

desenvolver linhas de raciocínio mais complexas. A cada semana, o professor 

pode oferecer um texto-base e propor questões para discussão. Cabe aos 
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matriculados na atividade demonstrar seu poder de argumentação e sua 

habilidade para organizar o pensamento em parágrafos coerentes. 

Já as salas de bate-papo (chats) são ótimas para se tirar dúvidas em 

tempo real. A turma pode, inclusive, combinar dias e horários para que todos 

estejam presentes, ainda que virtualmente. Assim, é possível esclarecer pontos 

da matéria. Inclusive, os colegas que morem em diferentes cidades têm a 

chance de trocar ideias e elaborar, juntos, trabalhos em grupo. 

Até mesmo as avaliações podem ser feitas pelo Moodle de forma 

online. Porém, para que ela funcione em sua plenitude é necessária a 

participação de todos os envolvidos. Qualquer que seja a tecnologia, a base do 

ensino está na convivência e na troca de conhecimentos. 

Os resultados do uso do Moodle como ferramenta de apoio pedagógico 

podem ser verificados em diferentes trabalhos da literatura. Por exemplo, em 

estudo realizado por Castro et al. (2019) no Colégio Militar de Porto Alegre-RS 

em 2019, constatou-se que os principais benefícios com a utilização do Moodle 

são “A interação, segurança, flexibilidade, acompanhamento e a possibilidade de 

complementar o conhecimento por meio de ferramentas digitais”, bem como 

verificou-se expressiva redução do número de reprovações após sua implantação 

no colégio: 
 

A interatividade na utilização do Moodle como extensão da sala de aula, 

proporcionou positivamente entre alunos e professores o uso de 

ferramentas educacionais como suporte ao ensino e aprendizagem.[...]. 

O ambiente é considerado seguro e controlado pelo professor, sem 

propagandas ou desvio de atenção do aluno durante a sua utilização, 

assim evitando o uso equivocado de ferramentas computacionais na 

construção do conhecimento. [...] fez com que o aluno aceitasse a sua 

utilização sem quaisquer barreiras, e a partir deste ponto, o próprio 

aluno solicitava ao professor a inserção de materiais interativos como 

um roteiro de estudos no decorrer do ano. A partir desta interação, fez 

com que o aluno se tornasse o protagonista da construção do seu 

conhecimento e não mais um simples espectador. (CASTRO et al., 2019). 

 

 

É inegável o fato que através do uso do Moodle, o aluno passa a ser o 

agente principal na construção do seu conhecimento.  

 

4 FACEBOOK  
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O Facebook é uma rede social virtual em que se pode compartilhar 

entre seus usuários mídias, informações, links, vídeos etc. Segundo a Agência 

Brasil (2018), é considerada a maior rede social de todo o mundo, contando 

com mais de 2 bilhões de usuários ativos em todo mundo, além de possibilitar a 

conexão entre pessoas de diferentes espaços geográficos, o compartilhamento 

de informações e a interatividade de forma dinâmica e envolvente, ele agrega 

variados recursos digitais.  

Uma funcionalidade prática para utilização do Facebook como 

ferramenta pedagógica é a criação de um grupo fechado para troca de 

informações e interação. Esses “grupos” funcionam basicamente como um grupo 

de estudo virtual, no qual alunos e professores podem compartilhar informações 

úteis que auxiliarão nas atividades desenvolvidas em sala de aula.  
 

Figura 2 – Criando um grupo no Facebook, via computador pessoal 

 
 

Fonte: www.facebook.com 

 

 

Pode-se também criar um tópico a ser inserido no grupo, que é o 

equivalente a um mural de notícias relacionado ao mesmo, sendo que qualquer 

um dos membros desse grupo pode registrar comentários a respeito desse 

tópico, ou pode-se criar um evento, como um encontro presencial, uma atividade 

em campo, etc. Nesse evento, podem ser inseridos dados como: Nome do evento, 

https://www.theverge.com/2016/7/27/12299274/facebook-second-quarter-q2-2016-earnings
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periodicidade, horários de início e término e uma breve descrição do mesmo. 

Assim, pode-se ter um tipo de “controle” sobre quais os alunos que tenha a 

intenção de comparecer a esse evento. 

 Temos como exemplo de sua utilização, o estudo de Ana Costa e André 

Ferreira (2012), em que constatam que o Facebook é uma ferramenta eficaz para 

conectar professor-aluno e vice-versa proporcionando o compartilhamento de 

conteúdos, melhorando a comunicação e o aprendizado dentro e fora da sala de 

aula: 

 
O FACEBOOK, enquanto ferramentas da Web 2.0, possibilitam diversas 

oportunidades para a criação de um ambiente de aprendizagem 

cooperativo e colaborativo. O ambiente [...] do FACEBOOK vão 

organizando-se como espaços de integração, comunicação, 

compartilhamento e colaboração entre professor-aluno. [...]. Tendem a 

tornarem-se ambientes de aprendizagem efetivos, eficazes e 

envolventes por fazerem parte do cotidiano discente. [...] Além disso, 

estreitam a relação professor-aluno e ampliam o espaço da sala de aula, 

permitindo que os alunos tornem-se também responsáveis por sua 

própria aprendizagem. (ANA COSTA, ANDRÉ FERREIRA, 2012). 

 
Existem resultados interessantes na percepção da aplicação do uso do 

Facebook no Instituto Federal de Sertão-PE, de acordo com estudo de Alencar, 

Moura e Bitencourt (2013), onde é constatado que os alunos apoiam a ideia de 

inserir o Facebook como uma plataforma educacional no cotidiano estudantil. 

Para uma das alunas, o “Facebook possa sim ser utilizado como plataforma 

educacional, porém desde que haja uma política correta de uso, não 

viabilizando como uso para passatempo, pode ser uma boa ferramenta de 

ensino”. Esse estudo afirma ainda que: 
 

Inserir [...] o Facebook, no contexto estudantil torna-se uma tarefa fácil, 

já que os nativos digitais já estão habituados a utilizar as mídias digitais 

assiduamente. O uso de tal plataforma como articulador da rede 

educacional ultrapassaria as distâncias, aumentando a interação entre 

alunos e professores. Conseguir a atenção dos discentes em meio ao 

mundo digital é tarefa árdua nos dias de hoje o que é ampliado pela 

resistência imposta por alguns sobre o uso dessas mídias em sala de 

aula. [...]Não obstante, devemos levar em consideração que todos esses 

personagens compartilham espaços virtuais que extendem as ações de 

sala de aula e contextualizam melhor seus saberes. (ALENCAR, MOURA 

e BITENCOURT, 2013) 
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5 WHATSAPP 

 

Whatsapp é um software para smartphones, podendo também ser 

utilizado no pc (conjuntamente com o smartphone), utilizado para troca de 

mensagens de texto instantaneamente, além de compartilhamento de vídeos, 

fotos, links e áudios através de uma conexão com a internet. Considerado um 

aplicativo para celulares multiplataforma, o Whatsapp é atualmente compatível 

com todas as principais marcas e sistemas operacionais de smartphones do 

mundo, como o iPhone (iOS), Android e o Windows Phone. 

Atualmente, os smartphones deixaram de ser exclusivamente telefone 

móvel, transformando-se em pequenos computadores portáteis. Adquiridos pela 

maioria dos estudantes, os aparelhos celulares merecem atenção no âmbito 

educacional, podendo ser aliados do processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse contexto, estudo de Juarez Neri (2015) em dois colégios do ensino 

médio (um público e outro privado) em Feira de Santana-BA, revelou que tanto 

os alunos quanto os professores concordam com a utilização do Whatsapp como 

ferramenta pedagógica, além de afirmarem que praticamente “todas as 

disciplinas podem ser utilizadas pelo aplicativo”: 

 
Quando o professor concorda que o uso da tecnologia de informação 

como ferramenta pedagógica é fundamental no ensino, desde como 

estímulo ao aprendizado até a inclusão digital, ele cria um revolução na 

educação.[...].O Whatsapp foi proposto como ferramenta pedagógica 

[...] Se um aplicativo consegue estimular um jovem a ficar mais de 5 

horas se comunicando com o outro que não está no mesmo espaço 

físico que ele, o professor se torna um grande interventor neste 

processo, mudando o objetivo da utilização desta ferramenta para a 

geração de conhecimento e estímulo ao aprendizado, pois além disso 

pode conseguir quebrar as barrerias físicas da sala de aula tornando a 

escola acessível em qualquer lugar através da internet. (NERI, 2015) 

 

Para isso, é imperativo que os alunos possam compreender que o 

conhecimento não está restrito apenas ao ambiente escolar, sendo que o celular 

e alguns de seus aplicativos, quando bem utilizados, podem ser importantes 

aliados no processo de ensino/aprendizagem, tais como a comunicação e 

interação entre professor/alunos/demais intervenientes de uma disciplina, tal 

qual o Facebook. Esta condição possibilita uma nova alternativa de ensino capaz 
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de unir tecnologia e educação, a Mobile Learning (aprendizagem com 

mobilidade), notadamente concretizada através do uso do aplicativo WhatsApp 

Messenger. 

Um exemplo prático é a criação de um grupo fechado para troca de 

informações e interação. Pode-se cria-lo clicando na opção “Novo grupo”, logo 

após a seleção de “configurações” (os três pontinhos ao lado da lupa), na tela 

inicial do Whatsapp.  
 

Figura 3 – Criando um novo grupo e adicionando participantes 

  

 
Fonte: Aplicativo Whatsapp para Smartphone com Sistema Operacional Android 

 

O grupo pode ser utilizado para que os estudantes possam postar suas 

dúvidas e interagir entre si, enviando material referente ao conteúdo fornecido. 

Em contrapartida, o professor pode interagir com o grupo, respondendo aos 
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questionamentos e o instigando, por meio do envio de material, notícias 

interessantes e outros questionamentos relativos ao assunto abordado.  
 

Figura 4 – Colocando nome do grupo e participantes e a interação entre participantes 

 

 
Fonte: Aplicativo Whatsapp para Smartphone com Sistema Operacional Android 

 

A respeito do uso da ferramenta “grupos” do Whatsapp, em pesquisa 

efetuada por Kaieski, Grings e Fetter (2015) em Taquara - RS, um aluno afirma que 

“Os alunos passaram a interagir com mais frequência e naturalidade, bem como 

a desenvolver as atividades propostas”. Outro discente afirmou também que “Fica 



 
 

 
1755 

mais fácil resolver as dúvidas, sempre tem alguém conectado respondendo.” 

Constataram ainda:  

 
O principal foco da utilização do WhatsApp na aplicação do projeto foi 

explorar as possibilidades de interatividade, colaboração e 

engajamento que a ferramenta possibilita. [...] o desempenho e a 

aprendizagem dos discentes dependem não só do interesse no assunto, 

mas também do relacionamento entre os alunos, do gerenciamento das 

diferenças individuais, dos traços de personalidade, das origens 

culturais, das diferenças de gênero e da sala de aula como um ambiente 

de aprendizagem [...]. O resultado da pesquisa-ação sobre a utilização 

do WhatsApp no contexto educacional proposto no projeto confirmou 

as referências encontradas na literatura. A avaliação geral tanto dos 

docentes quanto dos discentes foi positiva principalmente pela 

facilidade de resolução de dúvidas. (KAIESKI, GRINGS e FETTER, 2015). 

 

Ou seja, por meio do Whatsapp, pode-se quebrar as barreiras físicas da 

escola, possibilitando novas formas de ensinar e aprender tanto para o estudante 

como para o professor, sendo que este deve manter a atenção e a interatividade 

da turma, através da extensão da sala de aula que o aplicativo proporciona. É 

necessário então, que a escola compreenda o processo em que a tecnologia está 

inserida e esteja atenta as mudanças que o uso do WhatsApp pode ocasionar no 

processo ensino-aprendizagem dos estudantes. Sendo assim, com o uso desta 

ferramenta do Whatsapp, as comunicações e interações entre os intervenientes 

envolvidos é feito de forma dinâmica e intensa, haja vista praticamente todos 

interagirem entre si, sendo que qualquer um dos mesmos pode postar 

informações textuais, compartilhar documentos, vídeos, áudios, etc.  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O uso das TIC´s como ferramentas na mediação pedagógica, bem como 

uma participação em um processo de ensino aprendizagem na internet, 

pressupõe que o indivíduo, seja este quem ensina ou quem aprende, reavalie suas 

atitudes e concepções em relação a formação humana, já que esta formação não 

mais se limita a uma sala de aula física e não é resultado apenas da ação do 

docente, sendo que diante de todas essas novas tecnologias existentes, entende-

se que o professor deve dominar o pleno uso dessas ferramentas, no tocante à 
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fluência tecnológica agregada ao direcionamento pedagógico do uso de tais 

recursos.  

Com o AVA-Moodle, pode-se, por exemplo, ter a utilização de uma 

instituição de ensino virtual, onde há a possibilidade de se assistir a  video aulas, 

participar dos fóruns de dúvidas, conversar via chat, baixar e-books, utilizar-se de 

links para mídias externas, visualizar notas, tarefas, interagir com professores, 

supervisores, outros alunos, etc. Os estudos citados mostraram que é considerada 

uma excelente plataforma que agrega todas essas funções e agem ainda como 

repositórios de conteúdo, sempre levando em consideração que o aluno é 

membro ativo do processo de absorção do conhecimento. 

Com o grupo de Whatsapp e Facebook, os alunos podem e devem postar 

comentários e tirar dúvidas com o professor, o qual pode interagir com grupos 

de estudantes, de forma síncrona e assíncrona, tornando a comunicação 

distribuída mais efetiva. O modelo de comunicação distribuída favorece ainda o 

compartilhamento de textos, vídeos e imagens, além de sites da Internet. 
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RESUMO: Este artigo é recorte de um estudo em andamento que visa analisar o uso das 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) na perspectiva docente nos cursos de 

graduação presencial no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA). O uso das TIC no processo ensino-aprendizagem possibilitada 

diferentes práticas docente e novas formas de construção do conhecimento pelo aluno. 

O estudo é descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa e análise estatística 

dos dados. A população é composta por 859 docentes nos 18 campi que ofertam cursos 

de graduação presencial na referida instituição. Os dados foram coletados por meio do 

questionário online, cujo link de acesso foi enviado por e-mail institucional para todos 

os docentes. Os resultados apontaram que os docentes utilizam diferentes TICs no 

desenvolvimento das atividades do processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, os 

métodos tradicionais de ensino são os mais empregados na prática docente. Portanto, 

destaca-se a importância de capacitação docente que explore as potencialidades das TIC 

visando uma ação profissional atualizada e assim, propicie ao aluno uma formação 

pessoal e profissional contextualizada com as demandas da sociedade contemporânea.  

Palavras-chave: tecnologias da informação e comunicação; processo de ensino-

aprendizagem; docentes; ensino superior; IFMA 

 

ABSTRACT: This paper is an excerpt from an ongoing study that aims to analyze the use 

of information and communication technologies (ICTs) in the teaching perspective in 

undergraduate courses at the Federal Institute of Education, Science and Technology of 

Maranhão (IFMA). The use of ICT in the teaching-learning process enabled different 

teaching practices and new forms of knowledge construction by the student. The study 

is descriptive and exploratory, with a quantitative approach and statistical analysis of the 

data. The population is composed of 859 professors in the 18 campi that offer 

undergraduate degree courses in that institution. The data were collected through the 
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Professora de Informática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 
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online survey, whose access link was sent by institutional email to all teachers. The results 

showed that the teachers use different ICTs in the development of the activities of the 

teaching-learning process. However, traditional teaching methods are the most used in 

teaching practice. Therefore, it is important to highlight the importance of teacher 

training that explores the potentialities of ICT aiming at an updated professional action 

and thus provides the student with personal and professional training contextualized 

with the demands of contemporary society. 

Palavras-chave: information and communication technologies; teaching-learning 

process; professors; higher education; IFMA 

 

INTRODUÇÃO 

O final do século XX ficou marcado por transformações nas relações econômicas, 

políticas, sociais e culturais. A sociedade industrial passou a ser a sociedade da 

informação340 (Area, 2009) ou sociedade em rede341 (Castells, 2005) representada pelas 

tecnologias da informação e comunicação. Indústrias, empresas, organizações em geral 

incorporaram as TICs nas suas atividades administrativas e operacionais, exigindo assim, 

profissionais qualificados para atuar ativamente nesse novo contexto.  

De modo particular, instituições de ensino superior, precisam cada vez mais integrar as 

tecnologias digitais no processo ensino-aprendizagem, visando oferecer aos alunos 

qualificação que possibilite sua inserção no meio social e no sistema produtivo. O uso 

das TICs, sejam equipamentos – computador, smartphone e tablet, ou programas - 

ambientes online de aprendizagem e aplicativos de uso diversos, permite que 

professores e alunos desenvolvam atividades pedagógicas em um ambiente ativo e 

colaborativo.  

Entretanto, o uso efetivo das tecnologias digitais na ação profissional docente, não é uma 

tarefa simples. É imprescindível que o professor esteja qualificado com conhecimentos 

técnicos e pedagógicos para explorar as potencialidades desses recursos e para que o 

aluno possa construir o conhecimento de forma autônoma e reflexiva (Moran, 2013; 

Valente, 2014a).  

Nesse sentido, estudos buscam auxiliar os professores para integração das tecnologias 

na educação, como o projeto da UNESCO342 intitulado “Padrão de competências em TIC 

 
340 A sociedade pode ser definida segundo quatro pontos de vista: mercantilista, crítico-político, 

tecnocentrista e apocalíptico. 
341 Organização social baseada no uso das tecnologias da informação e comunicação, 

principalmente as microeletrônica e a redes de computadores que geram e disseminam 

informação a partir do nós das redes. 
342 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) lançou o 

projeto em 2009 e relançou em 2011. 
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para professores” (UNESCO 2009), o documento do ISTE343 chamando “Standards for 

Educators” (ISTE, 2017) e o modelo TPACK – conhecimento tecnológico pedagógico de 

conteúdo (Mishra & Koehler, 2008). 

No IFMA, a integração das TICs no fazer pedagógico é uma decisão do professor, sendo 

comum encontrar professores e alunos realizando atividades pedagógicas através das 

tecnologias digitais dentro ou fora da sala de aula, conforme será apresentado nos 

resultados deste trabalho. 

O presente trabalho é parte de uma pesquisa em andamento que objetiva analisar o uso 

das tecnologias da informação e comunicação (TICs) na perspectiva docente nos cursos 

de graduação presencial no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA). Dessa forma, serão apresentados dados referentes a caracterização 

geral dos participantes da pesquisa, obtidos na primeira parte do questionário, bem 

como as questões relacionadas aos dispositivos físicos usados, frequência de uso das 

TICs nas atividades e os métodos de ensino usados no processo de ensino-

aprendizagem, referentes a segunda parte do questionário. 

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

Os primeiros registros do uso das tecnologias da informação e comunicação em 

instituições de ensino superior foram no início na década de 1950 nas universidades 

americanas, onde o computador era usado como máquina de ensinar. No Brasil, a 

discussão sobre o uso computador na educação começou com um seminário ocorrido 

na Universidade Federal de São Carlos - São Paulo, no ano de 1971 (Valente, 1999). 

A incorporação das TICs no processo ensino-aprendizagem tornou-se uma realidade em 

diversos países e cada vez mais apresentam novas características como, possibilidade de 

acesso aos materiais didáticos em qualquer tempo e espaço; maior interação entre 

professores e alunos; apresentação/exploração de conteúdos por meio de vídeos, textos 

e imagens; a adoção de abordagens pedagógicas inovadoras, dentre outras. Nos cursos 

de graduação presencial, as tecnologias digitais têm proporcionado contribuições 

significativas para a prática docente e a formação profissional do aluno.  

A importância dessa temática é retratada em diversas pesquisas desenvolvidas por 

universidades, cujos resultados, na visão dos professores, indicam: são ferramentas fáceis 

de usar e podem melhorar a produtividade (Mattos et al., 2015); têm a intenção de usar 

na ação didática e são motivacionais, mas que necessitam de mais capacitação (Pasinato, 

2017); facilitam o acesso aos materiais de estudo, desenvolvem o trabalho colaborativo 

e melhoram a interação professor-aluno (Lima, 2016); e a necessidade de estratégia e 

apoio institucional para desenvolvimento das atividades (Monteiro, 2016).  
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Percebe-se que os docentes utilizam as tecnologias digitais, assim como reconhecem sua 

importância na ação profissional. Contudo, destacam a necessidade de formação 

continuada para resignificar o seu fazer pedagógico. Segundo Rodrigues et al (2017), é 

necessário que os professores se capacitem para integrar efetivamente o uso das TICs no 

processo ensino-aprendizagem.  

 

METODOLOGIA 

O estudo caracteriza-se do tipo exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa e 

análise estatística dos dados. A população investigada é composta por 859 docentes nos 

18 campi que ofertam cursos de graduação na modalidade presencial. Como 

instrumento de coleta de dados utilizou-se um questionário online, desenvolvido pela 

pesquisadora na plataforma Google Forms, tendo como base estudos similares (Lima, 

2016; Batista, 2011; Monteiro, 2016). O link de acesso ao questionário foi enviado por e-

mail institucional para todos os docentes. 

Os dados foram coletados no período de 15 de janeiro a 31 de março de 2019. Após esse 

prazo, a amostra obtida foi de 243 respondentes, representando 28,3% do universo da 

pesquisa. Para análise e tratamento dos dados foi utilizado os softwares Excel, para 

construção e organização de tabelas e gráficos, e o PSPP344 para análise descritiva dos 

dados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente, serão apresentados os dados relativos ao perfil dos participantes da 

pesquisa, cujas características envolvem sexo, idade, nível de educação formal e tempo 

de docência. Tais elementos somados aos demais resultados obtidos, corroborarão para 

entendimento da temática em estudo. 

Conforme Tabela 8, verifica-se que 61,7% são homens e 38,3% são mulheres na amostra. 

Quanto à idade, observa-se que 74,1% dos participantes se concentram entre 26 a 45 

anos. No nível de educação formal, o mestrado é o nível mais representado com 49,4% 

dos docentes participantes na pesquisa. Em relação ao tempo de docência no ensino 

superior, a maior representação dos respondentes está com 46,9% no tempo de 6 a 15 

anos, seguida de 41,2% dos que trabalham com tempo menor ou igual a 5 anos.  

Tabela 8 - Caracterização dos respondentes 

 
344 Software livre para análise estatística de dados, disponível em: 

http://www.gnu.org/software/pspp/ 

http://www.gnu.org/software/pspp/
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O perfil dos participantes indica faixa de idade relativamente jovem, alto nível de 

educação e razoável experiência na docência, elementos que podem significar um 

facilitador para integração efetiva das TIC nos diversos contextos do processo de ensino-

aprendizagem. 

De acordo com um dos objetivos do estudo, colocou-se no questionário a seguinte 

pergunta: Quais são as TIC (dispositivos físicos) que você mais utiliza no processo de 

ensino?. Os resultados obtidos estão de acordo com o campus de atuação dos 

respondentes, visualizados na Tabela 9. A TIC denominada Outros é representada por 

filmadora, máquina fotográfica, TV, scanner e impressora. 

 

Tabela 9 - Dispositivos físicos utilizados no processo de ensino 

N N
Masculino 150 61,7 Menor ou igual a 25 anos 2 0,8
Feminino 93 38,3 De 26 a 35 anos 88 36,2

De 36 a 45 anos 92 37,9
De 46 a 55 anos 45 18,5
mais de 55 anos 16 6,6

Total Geral 243 Total Geral 243

N N
Mestrado 120 49,4 Menor ou igual a 5 anos 100 41,2

Doutorado 78 32,1 De 6 a 15 anos 114 46,9

Especialização 44 18,1 De 16 a 25 anos 23 9,5

Graduação 1 0,4 De 26 a 35 anos 6 2,5

Total Geral 243 Total Geral 243

Nível de educação formal Tempo de docência
% %

%%
Sexo Idade
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Verifica-se que as três TICs mais utilizadas pelos docentes, acima de 50% dos 

respondentes, são: computador com 98,8%, datashow com 93,3% e smartphone com 

54,3%. As demais tecnologias digitais - outros, lousa digital e tablet obtiveram uma 

representação abaixo 50,0% de uso pelos respondentes.   

A segunda questão apresentada neste artigo é: Qual é a frequência, aproximada, da sua 

utilização das TIC (dispositivos lógicos) para as atividades descritas abaixo? As atividades 

foram definidas em seis tipos, cada uma com a relação das TICs e a escala de frequência 

para que o respondente pudesse selecionar de acordo com a sua utilização na prática 

profissional. A escala de frequência de uso foi definida como: nunca, raramente (1 a 2 

vezes por semestre), pouca frequência (2 a 3 vezes por mês), muita frequência (2 a 3 

vezes por semana) e todos (quase) os dias.  

Além disso, havia a opção “não se aplica no meu caso” para o respondente que não se 

enquadrasse em uma das frequências. A seguir, apresentam-se os resultados obtidos 

para cada atividade desenvolvida.  

Para a atividade de disponibilização de materiais (aula, extra aula, plano de ensino, 

exercícios) no processo de ensino os respondentes afirmam que as duas TICs mais 

utilizadas, considerando a escala de frequência todos (quase) os dias são: aplicativos de 

comunicação instantânea (41,2%) e e-mail (35,0%), e as duas menos utilizadas são: 

ambientes online de aprendizagem (16,0%) e tecnologias de publicação e 
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compartilhamentos (14,0%), visualizadas na Figura 42. A TIC Outros (24,7%) é utilizada 

de forma razoável pelos respondentes.  

Figura 42- Disponibilização de materiais mediados pelas TIC 

 
O uso dos aplicativos de comunicação instantânea, mais especificamente o whatsapp345, 

acessado pelo smartphone ou web, vem facilitando o compartilhamento de informações 

nos dias atuais. Na educação, o uso dessa tecnologia digital tem proporcionado novas 

práticas pedagógicas, conforme apresentado nos estudos de Alencar et al (2015) e Paiva 

et al (2016). O e–mail ou correio eletrônico é mais um tecnologia de comunicação, 

assíncrona, para a troca de mensagens através da internet. Essa ferramenta também é 

utilizada no processo ensino-aprendizagem. Anterior ao surgimento do whatsapp o e-

mail era um dos recursos mais utilizado para troca de materiais didáticos entre 

professores e alunos. 

Em relação a atividade de divulgação de informações (data de provas e trabalhos, notas 

das avaliações, avisos diversos) no processo de ensino os participantes afirmam que as 

duas TICs mais utilizadas são: aplicativos de comunicação instantânea (27,2%) e outros 

(24,7%), considerando a escala de frequência todos (quase) os dias. Os ambientes online 

de aprendizagem nunca foram utilizados por 37,0% dos respondentes, conforme 

observado na Figura 43. 

 

Figura 43 - Divulgação de informações mediadas pelas TIC 

 
345 Aplicativo para troca de mensagens, compartilhamento de arquivos (imagens, vídeos, textos) 

e chamadas telefônicas por meio da Internet.  
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A resposta obtida nessa atividade é igual à anterior quanto a TIC mais utilizada, ou seja, 

aplicativos de comunicação instantânea. A tecnologia Outros, em destaque as redes 

sociais, tem grande aceitação dos respondentes por possibilitar também comunicação 

rápida e fácil com os discentes. Este resultado revela que os docentes preferem as TICs 

que são acessadas, principalmente, pelo smartphone.     

Quanto a realização de atividades de fixação (criação/edição: jogos, programas, textos, 

slides, sites, vídeos, fóruns, etc.) no processo de ensino, 23,0% dos participantes afirmam 

que utilizam todos (quase) os dias os softwares proprietários. Destaca-se uma alta 

representação dos participantes na frequência “nunca” nas TIC: softwares livres (43,6%), 

softwares educacionais (42,0%), ambientes online de aprendizagem (35,4%) e aplicativos 

online (32,1%), ilustrada na Figura 44.  

 

Figura 44 - Atividades de fixação mediadas pelas TIC 
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Entretanto, considerando as frequências “muita frequência” e “todos (quase) os dias”, 

verifica-se que os docentes estão usando as TIC: aplicativos online (32,5%) e ambientes 

online de aprendizagem (29,2%) no desenvolvimento das atividades de fixação. Isso 

pode significar que essas tecnologias vem ganhando espaço frente as demais já 

utilizadas.  

Os softwares proprietários, livres e educacionais permitem o desenvolvimento de 

diferentes atividades, como por exemplo, a criação e edição de textos, vídeos, imagens 

e programas. O programa proprietário é aquele que legalmente deve ser comprado para 

que o usuário possa utilizar, como por exemplo, o pacote office da Microsoft (word, excel, 

powerpoint, acess), autocad, dentre outros. 

Na  

Figura 45, verifica-se que a realização de atividades avaliativas (prova, exercício, pesquisa, 

etc.) no processo ensino-aprendizagem por meio das TIC é mais representada por 

softwares proprietários com 25,5% dos respondentes indicando que usam com muita 

frequência. Destaca-se que as TIC: ambientes online de aprendizagem, softwares 

educacionais, aplicativos online e softwares livres nunca foram utilizadas, 

respectivamente por 43,2%, 42,0%, 41,6% e 35,4% dos respondentes. 

 

Figura 45 - Atividades avaliativas mediadas pelas TIC 

 
A partir dos dados mostrados na  

Figura 45, constata-se que as atividades avaliativas não são desenvolvidas com 

frequência através das TIC, prevalecendo ainda os métodos tradicionais de avaliação. 

A frequência de uso das TIC na atividade de apresentação/exploração de conteúdos nas 

aulas, conforme a escala todos (quase) os dias, está representada da seguinte forma: 
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slides com 44,8%, 19,8% para ebooks (livros eletrônicos) e apostilas, sites com 18,5% e 

vídeos com 16,9%, na frequência todos (quase) os dias, visualizada na Figura 46. 

Figura 46 - Apresentação/exploração de conteúdos nas aulas mediadas pelas TIC 

 
Esse resultado coaduna com os dados obtidos na primeira questão que apontaram 

computador e datashow, os dois primeiros dispositivos físicos mais utilizados pelos 

respondentes, reafirmando o pensamento de Kenski (2015), no qual o professor do 

ensino superior ainda usa as TIC com abordagens tradicionais de ensino, ou seja, para 

apresentação/exploração de conteúdos por meio de slides ou vídeos.  

Na Figura 47 visualiza-se os dados obtidos na atividade de pesquisa e coleta de 

informações na Web pelos alunos. Os docentes responderam que realizam essa atividade 

mais fora das aulas (16,0%) do que durante as aulas (7,0%), observando-se a escala de 

frequência todos (quase) os dias. Ressalta-se que os participantes (49,0%) desenvolvem 

tal atividade com muita frequência fora das aulas. 

Figura 47 - Atividades de pesquisa e coleta de informações na Web mediadas pelas TIC 

 
As atividades de pesquisa e coleta de informações na Web são geralmente realizadas 

para complementar os conteúdos trabalhos em sala de aula. Por isso, explica-se a alta 

frequência fora das aulas para o desenvolvimento dessa atividade. 
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A terceira questão abordada neste trabalho diz respeito a: Quais são os métodos de 

ensino que você utiliza com as TIC no processo de ensino-aprendizagem?. Os 

respondentes deveriam selecionar dentre a relação de métodos apresentada quais eles 

usam na prática pedagógica. Os resultados podem ser visualizados na  

Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Métodos de ensino mediados pelas TIC 

 
Em geral, os métodos de ensino utilizados por mais de 50% dos respondentes são: aulas 

expositivas com 96,7%, seminários/debates com 79%, resolução de exercícios com 75,7% 

e estudo de caso com 51,4% da amostra. Os demais métodos obtiveram a seguinte 

representação: aprendizagem baseada em problemas ou projetos (49,8%), sala de aula 

invertida (32,1%), aprendizagem entre pares ou times (24,7%), estudo híbrido (21,0%), 

uso de jogos (16,5%) e outras (9,9%). 

Os resultados revelam que mais de 50% dos docentes participantes utilizam os 

dispositivos físicos - computador, datashow e smartphone com os métodos tradicionais 

de ensino - aula expositiva, seminários/debates, resolução de exercícios e estudo de caso 

na ação profissional. Contudo, as abordagens inovadoras de ensino apresentam uma 

tímida utilização na prática docente. Quanto ao uso dos dispositivos lógicos – programas, 

os mais utilizados são os aplicativos de comunicação instantânea, os softwares 

proprietários e slides, conforme visualizados na Figura 48.  

 

Figura 48- Síntese das TICs e métodos de ensino mais utilizados pelos respondentes 
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Portanto, percebe-se que as tecnologias da informação e comunicação estão sendo 

utilizadas pelos docentes participantes da pesquisa nos cursos de graduação presencial 

no IFMA. Cabe ressaltar que os métodos tradicionais de ensino são os mais empregados 

no processo de ensino-aprendizagem. Ressalta-se assim, a importância de qualificação 

docente que aborde a integração técnica e pedagógica das TICs com métodos 

inovadores na ação profissional.  

Segundo Moran (2015), o uso de metodologias ativas com auxílio das tecnologias digitais 

permite que o aluno desenvolva a criatividade, enfrente desafios e resolva problemas, 

orientados por professores experientes visando uma aprendizagem mais contextualizada 

com o mundo real.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho se propôs a apresentar as TICs - dispositivos físicos e lógicos, mais utilizadas 

no processo de ensino-aprendizagem na perspectiva docente nos cursos de graduação 

presencial no IFMA.  

Constatou-se, portanto, que as TICs mais utilizadas pelos docentes, em relação aos 

dispositivos físicos são: computador, datashow e smartphone. Quanto aos dispositivos 

lógicos os mais usados são: aplicativos de comunicação instantânea para as atividades 

de disponibilização de materiais e divulgação de informações; softwares proprietários 

para atividades de fixação e avaliativas. Para a apresentação/exploração de conteúdos, a 

TIC mais utilizada é slides. A atividade de pesquisa e coleta de informações na Web é 

mais desenvolvida fora da sala de aula.  

De acordo com os dados obtidos, infere-se que os participantes da pesquisa utilizam 

diversas tecnologias digitais nas atividades do processo de ensino-aprendizagem, 

embora empregando mais os métodos tradicionais de ensino.  
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É premente, a importância de ações institucionais, que promovam à capacitação docente 

voltada para a integração técnica e pedagógica das TIC com abordagens ativas visando 

uma ação pedagógica atualizada e assim, proporcione ao aluno uma formação pessoal 

e profissional contextualizada com as demandas da sociedade contemporânea.  
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USO DAS TICS EM SALA DE AULA: UMA DISCUSSÃO A PARTIR 

DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM 

ICATU – MA 

 

Verissimo Barros dos Santos Junior 

UNINASSAU346 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo a análise em uma formação de 

professores no município de Icatu – MA, realizado em novembro de 2018 contendo 32 

professores/gestores da rede pública de ensino. Durante a formação continuado os 

professores têm o contato com a utilização das TIC´s e seus benéficos na sala de aula. 

Durante o artigo mostraremos fatores e dados que nos alertam sobre o 

desconhecimento dessa prática por parte dos professores do povoado de Mutirão 

localizado no município de Icatu – MA. Parte desse desconhecimento se dá pela falta de 

instrumentos tecnológicos na cidade e o não manuseio por parte dos professores. Ao 

longo do trabalho são demostrados os resultados obtidos por meio da experiência 

durante a formação e novos conhecimento sobre as TIC´s como pratica pedagógica. 

Acredita-se que o professor poderá utilizar essas práticas em sala com o objetivo de 

remodelar a metodologia, alcançando resultados eficazes na formação do aluno. 

Palavras-Chave: Tecnologia da Informação e Comunicação; Processo ensino-

aprendizagem; Formação de Professores; instrumentos tecnológicos; Computador. 

 

Abstract: The present article has the objective of analyzing in a training of teachers in 

the municipality of Icatu - MA, conducted in November of 2018 containing 32 teachers / 

managers of the public-school system. During the continuous formation the teachers 

have the contact with the use of the TIC's and their benefits in the classroom. During the 

article we will show factors and data that warn us about the lack of knowledge of this 

practice by the teachers of the town of Mutirão located in the municipality of Icatu - MA. 

Part of this lack of knowledge is due to the lack of technological instruments in the city 

and the lack of handling by teachers. Throughout the work are demonstrated the results 

obtained through the experience during the training and new knowledge about the ICT 

as pedagogical practice. It is believed that the teacher can use these practices in the 

classroom with the goal of reshaping the methodology, achieving effective results in the 

student's training. 

 
346 Verissimo Barros dos Santos Junior. E-mail: verissimo_barros@hotmail.com. Pós-Graduando em 

Engenharia de Produção – UNINASSAU. 
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Key words: Information and communication technology; Teaching-learning process; 

Teacher training; technological tools; Computer. 

 

INTRODUÇÃO 

 O artigo tem como objetivo informar a comunidade escolar em geral sobre 

a necessidade da formação continuada dos professores para que possam utilizar 

as TIC´s na relação de ensino-aprendizagem, através de uma análise feita no 

município de Icatu – MA. 

A nossa sociedade passa por momentos de transformações. Estas 

mudanças ocorrem devido às novas tecnologias de informação e comunicação, 

que aos poucos, vão se interligando a atividade educativa.  

A revolução da informática trouxe consigo inúmeros impactos que, por sua 

vez, atingiram diversas áreas sociais. A educação não escapa dessa mudança. 

Cada vez mais a tecnologia se faz presente na escola e no aprendizado do aluno, 

seja pelo uso de equipamentos tecnológicos seja por meio de projetos 

envolvendo educação e tecnologia.  

Diante das mudanças que a sociedade passou e vem passando nos últimos 

anos, a educação foi umas das que mais sofreu com essas transformações. A 

anexação do computador e da Internet na vida dos alunos, trouxe uma avalanche 

de informações que as escolas e os professores muitas vezes, não estão 

preparados para absorver.  

A adaptação das escolas ao uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), ainda é um desafio para alguns educadores, pois muitos não 

possuem domínio das ferramentas tecnológicas. 
 

OBJETIVOS 

O estudo tem como objetivo geral discutir a importância da formação 

continuada dos professores da rede pública para que possam inserir em suas 

didáticas a utilização das tecnologias educacionais como fator motivador ao 

aluno, inserindo-o no centro da relação de ensino como protagonista de seu 

próprio aprendizado. 
Os recursos interferem fortemente no processo de ensino e 

aprendizagem; o uso de qualquer recurso depende do conteúdo a ser 

ensinado, dos objetivos que se deseja atingir e da aprendizagem a ser 

desenvolvida, visto que a utilização de recursos didáticos facilita a 

observação e a análise de elementos fundamentais para o ensino 

experimental, contribuindo com o aluno na construção do 

conhecimento. (LORENZATO, 1991). 
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Apontar o crescimento e os impactos em virtude do uso dessas 

tecnologias; Conhecer os importantes desafios na Gestão da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC).  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para que a sala de aula se torne um espaço de aprendizagens significativas, 

é necessário que os dois atores, professor e aluno, estejam presentes e atuantes, 

desencadeando o processo de ensino e aprendizagem. 

Para Libâneo (2007, p. 309), “o grande objetivo das escolas é a 

aprendizagem dos alunos, e a organização escolar necessária é a que leva a 

melhorar a qualidade dessa aprendizagem”. 

Ao se pensar o professor como sendo o principal ator no processo ensino-

aprendizagem onde procura fazer uso das tecnologias investigando e buscando 

caminhos que transformem a maneira de se apresentar os conteúdos, através da 

diversidade e inovação na sala de aula ele assume o papel de facilitador da 

construção do conhecimento pelo aluno e não um mero transmissor de 

informações. 

LIBÂNEO (2007, p.310), ressalta: “o exercício profissional do professor 

compreende, ao menos, três atribuições: à docência, a atuação na organização e 

na gestão da escola e da produção de conhecimento pedagógico”. 

Realizar um trabalho em grupo, com troca de experiências entre os 

professores, é fundamental. De acordo com ALMEIDA & FONSECA JR, “o 

professor que ensina a trabalhar em conjunto é também alguém que trabalha 

com os demais professores na construção de projetos em parcerias com 

diferentes áreas e com diferentes agentes sociais.” (PROINFO, 2000, p.96) 

Estes autores acrescentam também, que “o domínio de técnicas 

inovadoras e a atualização contínua de conhecimentos fazem parte de sua rotina 

de trabalho”. Nesse sentido, as TIC´s são fundamentais no processo de 

aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho tem como foco, apresentar analises obtidos em uma 

pesquisa qualitativa e quantitativa, de forma a ser analisada as práticas docentes 

a formação de professores mostrando os benéficos dessa praticas pedagógicas, 

para que esses usem as diversas ferramenta tecnológicas na relação ensino-

aprendizagem, em suas instituições de ensino. 
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As analises foram feitas através de uma formação realizada em um 

povoado no município de Icatu – MA, com tema: O uso das tecnologias na sala 

de aula, contendo 32 professores/gestores da rede pública de ensino no período 

de novembro de 2018. 

 Durante a formação identificamos a necessidade de aprofundar o tema da 

palestra pelas questões que nos foram relatadas. Grande parte dos professores 

presentes desconheciam as práticas pedagógicas amparadas pelas TIC’s e seus 

benefícios para enriquecimento da pratica docente. 

  Ao continuar com a discursão do tema na formação continuada, 

identificamos através de uma pergunta aberta de cunho coletivo que a grande 

parcela não fazia o uso das TIC´s por não saberem fazer a utilização básica do 

computador e/ou notebook, e o fator gêneses dessa dificuldade é a falta desse 

equipamentos nas escolas e em suas casas. 

 Ao analisar o contexto do povoado localizado na microrregião de Rosário, 

na mesorregião do Norte Maranhense. Sua população estimada em 2004 era de 

5 000 habitantes (IBGE). Percebemos a falta de recursos tecnológicos para servir 

de instrumento na formação básica da rede pública de ensino. 

Percebemos a necessidade de contribuir na regressão da exclusão digital 

que ocorre em grande parcela dos docentes. Visto que o computador ajudara na 

formação alunos da nova sociedade como instrumento vital para essa nova 

sociedade “telco digital” que se forma, à necessidade da informatização, sendo 

que a mesma traz um diferencial para a aprendizagem dos discentes, e 

desenvolve o intelectual dos mesmos. 
 Realizamos a aplicação de um questionário que nos serviu da base para 

analises de dados sobre a necessidade de formação continuada para que seja 

feita a utilização das TIC´s em sala de aula. O questionário foi aplicado com 32 

professores/gestores da rede pública de ensino que estavam participando da 

formação com 7 questionamentos sobre a temática principal. 

 

RESULTADOS 

 Ao ter contato com as respostas obtidas através da aplicação dos 

questionários, analisamos cada uma das respostas de forma individual e ao final 

faremos uma análise de todo o contexto sobre a importância da formação 

continuada com tema das inserções das TIC´s em sala de aula. 
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 No primeiro questionamento os com 32 professores/gestores da rede 

pública foram interrogados sobre o seu nível de conhecimento e manuseio do 

computador e/ou notebook.  

 As respostas confirmaram o que analisamos no primeiro momento da 

formação: 73,8% dos professores não tem acesso a utilização dos computadores 

em sala de aula e total de professores questionados somente 11 professores 

possuem computador e/ou notebook em seus residências. 

 Questionados sobre os conhecimentos e benéficos da utilização das TIC´s 

a grande maioria dos professores (97.8%) dos professores já tinham ouvido falar 

sobre as TIC´s e questionados sobre se já haviam utilizados as “tecnologias” em 

sala de aula o número é alarmante: 83% dos professores nunca inseriam as 

práticas em seus planos de aula. Os 17% que já e/ou utilizam relatam que foram 

inseridos práticas como filme e vídeo somente na sala de aula. 

 73,7% dos professores que participaram da formação afirmaram que se 

sentem preparados para utilizarem as práticas digitais em sala de aula. Os 

professores também passaram a perceber que poderiam utilizar o celular como 

instrumento para algumas práticas digitais entre os alunos como App, jogos de 

perguntas e respostas, interação e melhorias na comunicação entre a turma. 

 Confirmamos as análises sobre a necessidade de formação continua com 

esse tema entre os professores quando nos deparamos com as respostas que 

91% dos professores se sentem interessados em continuar a receber treinamentos 

com o mesmo tema de “novas práticas”. 

 

CONCLUSÕES 

 O artigo desenvolvido tenta favorecer o uso das TIC´s como pratica de 

ensino pedagogia essencial para a formação do profissional formado para exercer 

atividades práticas em seu dia-a-dia profissional. 

 Identificamos a necessidade da realizar/participar de formações 

constantes sobre o tema: TIC´s, que ainda é desconhecido na pratica por muitos 

professores.  

 A ideia não é que as TIC´s vieram para substituir as demais formas de 

transmitir conhecimento, como o quadro e o giz por exemplo, porem como forma 

de fortalecer essa relação com as tecnologias já existentes na relação ensino-

aprendizagem.  

 Dentre esses instrumentos tecnológicos, o computador, por exemplo, 

tornou-se uma ferramenta de grande necessidade para os indivíduos por, dentre 
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outros aspectos, dar acesso a serviços com uma rapidez inimaginável há algumas 

décadas.  

Efetivamente, o computador pode ser, por um lado, um instrumento de 

acesso às diversas áreas do conhecimento de forma geral, disponível a qualquer 

usuário, e, por outro, um meio bastante eficaz, se utilizado habilmente, de acesso 

a esses conhecimentos de maneira mais específica, no processo de ensino-

aprendizagem.  

Os autores que têm se debruçado sobre este tema, a exemplo de Lima 

(2001), empregam, com frequência, a palavra desafio para designar a posição da 

escola nesse contexto; de fato, a inserção das novas tecnologias no ensino 

reveste-se de caráter desafiador ao se pensar nos diversos fatores que intervêm 

na situação. 
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USO DE APLICATIVOS NO ENSINO DE GEOGRAFIA NA EJA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

Jucileide Melonio Pereira Silva347 

João Batista Bottentuit Junior348 

 

RESUMO: O presente artigo objetivou levantar dados sobre pesquisas realizadas 

e publicadas em nível de dissertações e artigos disponíveis em base de dados 

eletrônicas (BDTD, CAPES e SCIELO). Utilizando uma revisão sistemática de 

literatura, buscamos informações sobre pesquisas cuja temática seria o uso de 

aplicativos para o ensino de Geografia na Educação de Jovens e Adultos. Os 

resultados demonstram que ainda existem poucos trabalhos que explorem a 

temática de uso de aplicativos no ensino de Geografia, apesar de ser notório 

pesquisas mais generalizantes. 

Palavras-Chaves: EJA, Aplicativos, Geografia. 

 

 

ABSTRACT: The present article aimed to collect data on researches conducted 

and published at the level of dissertations and articles available in electronic 

databases (BDTD, CAPES and SCIELO). Using a systematic review of literature, we 

looked for information about researches whose theme would be the use of 

applications for the teaching of Geography in the education of youths and adults. 

The results show that there are still few studies that explore the use of applications 

in Geography teaching, although more generalized research is notorious. 

Keywords: EJA, Applications, Geography. 
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A educação de jovens e adultos é preconizada na Constituição Federal 

de 1988. Em seu artigo 208 inciso I, houve a primeira explicitação legal dos 

direitos dos cidadãos que não foram escolarizados na idade ideal. Nesse 

contexto, a Constituição prevê que todas as pessoas tenham acesso à educação. 

 Esta modalidade de ensino foi recomendada e especificada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 37. Ainda assim, com todo 

esse arcabouço de leis, a prática da mesma é dificultada em muitos aspectos e 

chegamos ao século XXI com uma elevada taxa de pessoas que não tem o 

domínio sobre a leitura, a escrita e as operações matemáticas básicas (figura 1). 

 

 Figura 1: Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais 

Fonte: IBGE – PNAD Contínua 2017 – Educação 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

divulgada no ano de 2018, em números absolutos, a taxa de analfabetismo 

representa 11,5 milhões de pessoas que ainda não sabem ler e escrever. A 

incidência chega a ser quase três vezes maior na faixa da população de 60 anos 

ou mais de idade, 19,3%. 

No Estado do Maranhão, 16,6% da população na faixa etária de 15 

anos ou mais, é analfabeta (ver figura 1). O segmento educacional de jovens 
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adultos e idosos é ainda o que mais apresenta números negativos, principalmente 

altas taxas de analfabetismo.  

O artigo 37 da LDB determina que a educação de jovens e adultos seja 

destinada a aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

Ensino Fundamental e Médio na idade própria. Seus parágrafos estabelecem a 

necessidade de uma abordagem pedagógica, incluindo conteúdos, 

metodologias, tipologias de organização e processos de avaliação diferenciados 

dos alunos que se encontram em idade própria na escola (BRASIL, 1996). 

No Brasil, a EJA ainda apresenta dificuldades de ordem administrativa, 

política e pedagógica, visto que os recursos são ainda muito pouco empregados 

em benefício dos alunos que frequentam as salas no turno noturno.  O acesso à 

infraestrutura das escolas é limitado pela pouca disponibilidade de espaço 

liberado para este público e as dificuldades metodológicas são visíveis no interior 

das salas de aula.  

E a demanda por esta modalidade de ensino só aumenta, pois, 

conforme dados da PNAD contínua em 2017, 853 mil pessoas frequentavam o 

EJA do ensino fundamental e 811 mil pessoas o EJA do ensino médio. Em relação 

a 2016, o número de pessoas na etapa do fundamental cresceu 3,4% e na etapa 

do ensino médio, 10,6% (IBGE/PNAD, 2017). Portanto, a Educação de Jovens e 

Adultos definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de 1996, 

abordou uma necessidade visível e ainda não superada nos dias atuais.  

Entendemos que a Educação de Jovens e Adultos possui uma 

demanda crescente, que existe a necessidade de buscar melhor aprofundamento 

quanto à prática pedagógica desenvolvida nesta modalidade de ensino, visando 

trabalhar os conteúdos geográficos na EJA de forma significativa para o 

educando. Além de que é imprescindível a inserção do aluno da EJA no contexto 

das tecnologias digitais. 

 O presente artigo tem como objetivo verificar pesquisas de mestrados 

realizadas e publicadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações/BDTD e no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES, além de verificar artigos 

na base da Scientific Eletronic Library Online/SciELO, sobre o uso de aplicativos 
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na educação de jovens e adultos, a fim de identificar quais aplicativos são usados 

e suas contribuições nesta modalidade de ensino  

A pesquisa é uma revisão sistemática de literatura abrangendo a 

leitura, a análise e o levantamento dos dados em plataformas de dissertações e 

teses.  

O estudo está organizado em tópicos e, no primeiro momento 

discute-se sobre a Educação de Jovens e Adultos com base nos documentos 

legais que instituem e especificam esta modalidade de ensino. Em seguida, faz-

se uma breve discussão sobre o ensino de Geografia na EJA e apresentam-se os 

resultados e discussões desta pesquisa sobre o uso de aplicativos no ensino de 

Geografia na EJA. 

 

2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

 

 

Na concepção de educação presente no artigo 1º da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, assim está: “A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

BRANDÃO (2000) afirma:  
Ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja, ou na escola, 

todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 

ensinar para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para 

conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. 

 

A Educação de Jovens e Adultos, voltada para um público especial e 

que merece atenção também especial, possui três funções relevantes (Parecer 

CNE/CEB 11/2000): reparadora, equalizadora e qualificadora.  A função 

Reparadora baseia-se no reconhecimento da igualdade de todos a ter acesso a 

um bem real, social e simbolicamente importante, não admite que este bem seja 

negado. A função Equalizadora relaciona-se à igualdade de oportunidades, que 

possibilite oferecer aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho e na 

vida social. A função Qualificadora se refere à educação permanente, com base 
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no caráter incompleto do ser humano, uma vez que a sociedade vive em 

constantes transformações econômicas se faz necessário o aprendizado contínuo 

e domínio de profissões modernas. 

De acordo com o referencial teórico metodológico Freiriano, a 

Educação de Jovens e Adultos possui algumas categorias como: Educação 

Popular, o Diálogo e a Realidade. Faz-se necessário a compreensão desta para 

uma melhor abordagem e concepção desta modalidade. A Educação Popular é 

comprometida e participativa orientada pela perspectiva de realização de todos 

os direitos do povo, e baseia-se no saber da comunidade. Sugere um aprendizado 

a partir do conhecimento do sujeito e ensina a partir de palavras e temas 

geradores do cotidiano dos alunos. Essa educação se dá com base no Diálogo 

que une o conhecimento não formal ao conhecimento formal. O Diálogo 

evidencia a maneira pela qual os jovens e adultos utilizam sua competência 

educativa, tanto linguística quanto discursiva em situações reais de comunicação 

espontânea. Ele possibilita captar o significado dos acontecimentos vividos no 

espaço da oralidade. A escolarização nessa modalidade de ensino deve se pautar 

nas habilidades práticas e comunicativas que já possuem os educandos, de modo 

a lhes conferir o direito de se fazerem e se refazerem no mundo. O diálogo é feito 

com base na Realidade de cada sujeito e discussão de temas pertinentes ao 

cotidiano dos alunos. 

A Resolução CNE/CEB Nº1 de 5 de julho de 2000, regulamenta e 

disciplina a Educação de um grupo de pessoas marginalizadas do processo 

educacional brasileiro e que por um bom tempo alargaram os dados de 

analfabetismo do país. 

A visão de mundo de uma pessoa que retorna aos estudos depois de 

adulta é bastante peculiar, pois são homens e mulheres que chegam à escola com 

crenças e valores já constituídos (MEC, 2006). Portanto, é necessário um trabalho 

pedagógico diferenciado com este público que já envolvido na realidade/mundo, 

precisa de ferramentas educativas para prosseguir com suas contribuições na 

sociedade. Os alunos da EJAI são pessoas que vivem no mundo adulto do 

trabalho, com responsabilidades sociais e familiares, com valores éticos e morais 

formados a partir da experiência, do ambiente e da realidade cultural em que 

estão inseridos. 

3 ENSINO DE GEOGRAFIA NA EJA  
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 Durante muito tempo, a Geografia foi uma ciência meramente 

Descritiva sem proporcionar reflexões críticas sobre os temas abordados. Ela 

surge em meados do século XIX na Alemanha, quando da necessidade dos 

europeus legitimarem as fronteiras dos seus Estados nacionais, portanto, surge 

ligada ao saber estratégico, de poder e de domínio, sendo utilizadas técnicas de 

descrição e memorização de fatos geográficos, desintegrados das relações sociais 

e do momento histórico (MORAES, 1997). 

 Atualmente trabalha-se com uma Geografia que se diz crítica capaz de 

estabelecer relações significativas entre o lugar, a região, a nação e o mundo, 

tentando de alguma forma despertar a criticidade dos alunos para os fatos 

observados no espaço geográfico. A renovação dessa ciência possibilita 

investigar as múltiplas interações estabelecidas na constituição do espaço. É 

dessa forma que a Geografia é vista pelos Referenciais Curriculares Estaduais de 

2007: “A Geografia é a ciência que possibilita o conhecimento de uma sociedade 

na sua totalidade, é considerada como processo, movimento. Nesse sentido, o 

espaço é visto de forma dinâmica, móvel em que as variáveis sociais e naturais se 

inter-relacionam e interagem”. 

Entretanto, ainda é comum observar que a disciplina é constantemente 

ensinada de forma descontextualizada com a realidade e de forma descritiva 

onde o aluno deve memorizar o nome de rios, as formas de relevo, entre outros 

aspectos; o que torna o ensino da geografia memorizante e decorativo. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental 

do MEC (1998), “a Geografia tem por objetivo estudar as relações entre o 

processo histórico na formação das sociedades humanas e o funcionamento da 

natureza por meio da leitura do lugar, do território, a partir de sua paisagem”. A 

disciplina Geografia tem como objetivo trabalhar categorias teóricas para a 

sociedade, portanto, compreender conceitos como: lugar, paisagem, região, 

território, são importantes no estudo da Geografia e devem oportunizar ao aluno 

o acompanhamento e compreensão das transformações do mundo. 

 O ensino de Geografia precisa ser reflexivo e mostrar os fatos não de 

forma isolada, mas de forma complexa entrelaçada por vários fatores e atores que 

se envolvem na construção do espaço geográfico, possibilitando ao aluno a 

análise do local e do global, e suas interações, apontando formas de atuações 

dentro da sociedade. 

A junção dos conhecimentos adquiridos na vida prática, aliado aos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula permitirá aos alunos a análise e 
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reflexões do mundo, do país, do estado, do município, da cidade, do bairro, da 

rua e de sua comunidade, compreendendo a noção de espaço geográfico como 

uma construção social. 

É o que pode ser observado na proposta Curricular da EJA (p. 199), 

pois para a mesma, o ensino de Geografia deve atingir vários objetivos, em 

especial, conhecer o funcionamento da natureza e suas relações, compreendendo 

o papel das sociedades na construção do território, da paisagem e do lugar, 

entender a espacialidade e a temporalidade dos fenômenos geográficos sua 

dinâmica e interações, utilizar a linguagem gráfica para obter informações e 

representar a espacialidade dos fenômenos geográficos, e desenvolver diferentes 

habilidades que permitam olhar o espaço, usando o procedimento de pesquisa 

em Geografia.  

Esses objetivos primam por uma Geografia ativa e transformadora, que 

alie teoria e prática, e proporcione mudanças na forma de enxergar o mundo e 

suas influências nas relações locais. Possibilitando ainda atitudes que evoquem a 

participação dos alunos nas questões socioambientais e democráticas de sua 

localidade. 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa se caracteriza como revisão de literatura, a qual “é um 

modelo de revisão que usa métodos rigorosos e explícitos para identificar, 

selecionar, coletar dados, analisar e descrever as contribuições relevantes à 

pesquisa” (CORDEIRO et al., 2007).  

A revisão sistemática de literatura requer, para a efetivação da 

pesquisa, o estabelecimento de um protocolo de análise dos dados, onde o 

primeiro passo foi a delimitação do tema, e em seguida os demais passos como: 

elaboração da questão norteadora, definição da base de dados e dos descritores 

utilizados na pesquisa. 

Para a delimitação do tema, estabelecemos fatores de inclusão e 

exclusão para destacar os aspectos que serão valorizados e quais aspectos serão 

desconsiderados. Desta forma, propõe-se: 
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Fatores de Inclusão  Fatores de Exclusão 

a) Estudos em nível de mestrado e 

artigos científicos sobre o uso de 

aplicativos no ensino de Geografia 

na EJA; 

a) Estudos realizados em conclusão de curso 

de graduação, especialização e 

doutoramento; 

b) Dissertações e artigos escritos em 

língua portuguesa; 

b) Dissertações e artigos escritos outros 

idiomas que não sejam os escritos em língua 

portuguesa; 

c) Estudos empíricos realizados em 

ambiente escolar; 

c) Estudos teóricos e de revisão de literatura 

ou que não contemplem experiências 

educacionais com professores e/ou alunos; 

d) Dissertações e artigos disponíveis e 

base de dados eletrônicos. 

d) Dissertações e artigos que não se 

encontrem disponíveis na web em motores 

de busca ou em base de dados científicas. 

 

Para a condução da pesquisa, foi estabelecida a seguinte questão 

norteadora: Quais os aplicativos usados no ensino de Geografia na Educação de 

Jovens e Adultos? A partir dessa pergunta, elaboramos alguns desdobramentos 

para que pudéssemos analisar de maneira mais específica, os trabalhos 

(dissertações e artigos) encontrados, como por exemplo: 

a) Em quais repositórios se encontram estes trabalhos? 

b) Quais os instrumentos mais utilizados pelos pesquisadores? 

c) Qual o tipo de estudo mais utilizado nessas pesquisas? 

Em seguida, estabelecemos as bases de coleta de dados em busca do 

levantamento de informações em dissertações e artigos. As bases de dados 

selecionadas são bases online sendo levados em consideração a relevância, o 

maior volume de trabalhos acadêmicos publicados e a popularidade dessas bases 

no meio científico. São elas: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações/BDTD, Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES e Scientific Eletronic Library 

Online/SciELO).  

Para a identificação das pesquisas, foram utilizados descritores com o 

intuito de estabelecer uma seleção prévia e facilitar a identificação de acordo com 

tema proposto. Os descritores utilizados foram: ensino de Geografia na EJA, 

aplicativos na EJA e tecnologias digitais na EJA, entretanto, relatamos que outros 

descritores como dispositivos móveis, tecnologias móveis, foram utilizados 

visando ampliar o leque de pesquisas nas áreas, porém, não houve sucesso. 

Relatamos ainda que na busca, utilizamos também o termo educação de jovens 

e adultos, no entanto, as pesquisas elencadas eram as mesmas quando 

utilizávamos o descritor EJA.  

O levantamento dos dados foi pormenorizado de acordo com as 

seguintes etapas abaixo: 

 
Durante a pesquisa, analisamos e avaliamos todos os estudos incluídos 

na revisão, elaboramos um resumo crítico sintetizando as informações 

disponibilizadas pelas dissertações e artigos incluídos nesta revisão. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O levantamento de dados nas bases de pesquisas selecionadas (BDTD, 

CAPES e SciELO) demonstrou que ainda há poucas dissertações e artigos 

desenvolvidos sobre o uso de aplicativos para o ensino de Geografia na EJA. 

Levantamento 
dos Dados

Seleção  e 
Identificação 

das 
Dissertações e 

Artigos

Leituras dos 
Resumos
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Observamos que, de maneira geral, as pesquisas envolvendo a EJA, são, em sua 

maioria, voltadas para área pedagógica, estratégias de ensino e metodologias. 

Poucos trabalhos foram encontrados sobre o uso de aplicativos específicos para 

alguma disciplina, entretanto, encontramos alguns trabalhos que discutiam sobre 

as tecnologias digitais na EJA de maneira genérica. As análises feitas serão 

demonstradas por base de dados utilizada. 

 

5.1  Análise da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações/BDTD 

 

A pesquisa na BDTD possibilitou as seguintes caracterizações sobre as 

dissertações localizadas: ao pesquisar pelo descritor ensino de Geografia na EJA, 

poucos trabalhos foram encontrados em um total de 25, e nenhum deles tratava 

sobre aplicativos usados no ensino de Geografia na EJA. Utilizando o descritor 

aplicativos na EJA, encontramos 100 trabalhos. Estes versavam sobre aspectos 

pedagógicos da EJA (recursos didáticos e multimídias, estratégia de ensino, 

objetos de aprendizagem, jogos etc.). Utilizando o descritor tecnologias digitais 

na EJA, encontramos 16 trabalhos que tratavam de maneira genérica a temática, 

e nada foi encontrado especificamente sobre tecnologias digitais na EJA. Quando 

tentamos obter resultados bem mais específicos utilizando o descritor aplicativos 

de Geografia na Educação de Jovens e Adultos, nenhum resultado foi encontrado. 

5.2  Análise do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES 

 

A pesquisa no catálogo da CAPES possibilitou as seguintes 

caracterizações sobre as dissertações localizadas: ao pesquisar pelo descritor 

ensino de Geografia na EJA, diversos trabalhos foram encontrados. De 100 

trabalhos identificados, somente 10 tratavam sobre EJA e nenhum trazia algo 

relacionado a uso de aplicativo nessa modalidade. Utilizando o descritor 

aplicativos na EJA, encontramos 23 trabalhos. Destes encontramos apenas 3 

estudos relatando de maneira geral o uso de geotecnologias no ensino de 

Geografia, que não foram contabilizados, pois o uso era de softwares em 

computador qualquer, não essencialmente em dispositivos móveis. Utilizando o 

descritor tecnologias digitais na EJA, de 100 trabalhos verificados, só 7 de maneira 

genérica versavam sobre a temática, nada foi encontrado especificamente sobre 

tecnologias digitais na EJA. Quando tentamos obter resultados bem mais 

específicos utilizando o descritor aplicativos de Geografia na educação de jovens 

e adultos, nenhum resultado foi encontrado. 
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5.3  Análise na Plataforma SciELO 

A pesquisa dos artigos indexados na base da SciELO utilizando os 

mesmos descritores (ensino de Geografia, aplicativo EJA e tecnologias digitais 

EJA), não possibilitou levantamento, uma vez que nenhum trabalho foi 

encontrado na base de dados. Entretanto, usando descritores amplos como 

Geografia, EJA e Aplicativos, muitos trabalhos foram encontrados, porém, poucos 

discorriam sobre ensino, educação e quando tinham alguma relação com ensino, 

era de forma geral e não voltado para uma área específica.   

Essa análise é corroborada com a leitura do artigo: Educação de Jovens 

e Adultos: contribuições de artigos indexados na base da SCIELO (2010 – 2014), 

onde a autora em sua análise, afirma que há silenciamentos de produções na área 

de Arte, Geografia, Educação Física e Tecnologia (BRAGA, 2015, p. 186). 

 

6  CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

O estudo possibilitou o conhecimento e a reflexão sobre a importância 

da Educação de Jovens e Adultos, uma vez que ainda temos que enfrentar 

elevado número de analfabetismo no Brasil. Tornou claro que esta modalidade 

de ensino está devidamente regulamentada na lei de diretrizes e bases da 

educação, no entanto, ainda precisa ser melhor estruturada. 

Demonstrou como essa educação se relaciona com o ensino de 

Geografia, uma vez que a junção dos conhecimentos adquiridos na vida prática, 

aliado aos conhecimentos adquiridos em sala de aula permitirá aos alunos a 

análise e reflexões do mundo, do país, do estado, do município, da cidade, do 

bairro, da rua e de sua comunidade, compreendendo a noção de espaço 

geográfico como uma construção social. 

Com as análises realizadas observamos que ainda se faz necessário 

desenvolvermos pesquisas sobre o uso de aplicativos na EJA, pois, não houve 

pesquisas encontradas com essa temática, o que é preocupante, uma vez que, o 

uso de tecnologias na educação auxilia o processo de ensino aprendizagem do 

aluno e possibilitam a imersão dos mesmos no mundo tecnológico, o que 

facilitará a aprendizagem ao longo da vida. 

Ressaltamos algumas inquietações formuladas a partir do cenário 

evidenciado com a pesquisa, que podem nortear pesquisas futuras: Como está 

sendo realizado o ensino de Geografia na EJA? Será que de maneira tradicional, 

puramente teórico e memorizante? Como proporcionar aos alunos da EJA o 
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ensino através do uso de tecnologias que auxilie a vida pessoal e profissional? 

Que espaço geográfico está sendo ensinado, sem que os alunos se apropriem de 

ferramentas digitais que possibilitem melhor compreensão do mesmo? 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2007.  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Proposta 

curricular para Educação de Jovens e Adultos: segundo segmento ensino 

fundamental (5ª a 8ª série). Brasília, 2002. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB nº 11/2000. Brasília, 

2000. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.  

BRAGA, Fabiana Marini; Fernandes, Jarina Rodrigues. Educação de Jovens e 

adultos: contribuições de artigos em periódicos brasileiros indexados na base da 

SCIELO (2010-2014). Cad. Cedes, Campinas, v.35, n. 96, p. 173-196, maio-ago., 

2015. Disponível em: www.scielo.br/pdf. Acesso em 12. fev.2019. 

CORDEIRO. A. M. et al. Revisão Sistemática: uma revisão narrativa. Rev. Col. Bras. 

Cir. Rio de Janeiro, vol. 34, n. 6, Nov./Dez. 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rcbc/v34n6/11. Acesso em 1.fev.2019. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 1989. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas S/A, 

2008. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa nacional por 

amostra de domicílio contínua. 2017. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf. 

Acesso em: 2018. 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed., São 

Paulo: Atlas 2008. 

 

  

http://www.scielo.br/pdf
http://www.scielo.br/pdf/rcbc/v34n6/11.%20Acesso%20em%201


 
 

 
1791 

USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM EM 

ESCOLAS DE ALTERNÂNCIA 

 
Daniela Pinto Sales 

Médica Veterinária. Mestre em Ciência Animal 

Universidade Estadual do Maranhão 

daniela-psales@hotmail.com  

 

Resumo: As Metodologias Ativas apresentam o professor como facilitador do processo 

de aquisição do conhecimento e o aluno, que passa a ser um elemento dinâmico, crítico 

e reflexivo. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi verificar o uso das Metodologias 

Ativas como práticas pedagógicas de ensino. A maioria dos monitores do CEFFA Manoel 

Monteiro apresentam conhecimento deste termo, sua aplicabilidade e benefício tanto 

para o aluno quanto para a instituição, sendo perceptível o uso de diversos métodos 

ativos no ensino de disciplinas no núcleo técnico e comum. Os alunos, preferem aulas 

mais dinâmicas e ativas, e os monitores de algumas disciplinas utilizam métodos 

atraentes de ensino. Porém, alguns monitores utilizam aula expositiva no quadro e 

avaliações, métodos não muito apreciados por eles. Além da falta de contextualização 

do conteúdo com a realidade deles e o que realmente precisam aprender. 

Palavras chave: Didática; Metodologia Ativa; Pedagogia da Alternância 

 

Abstract: The Active Methodologies present the teacher as facilitator of the process of 

acquisition of knowledge and the student, which becomes a dynamic, critical and 

reflective element. Thus, the objective of this work was to verify the use of Active 

Methodologies as teaching pedagogical practices. Most CEFFA monitors present 

knowledge of this term, its applicability and benefit both for the student and for the 

institution, being noticeable the use of several active methods in teaching subjects in the 

technical and common core. Students prefer more dynamic and active classes, and the 

monitors of some disciplines use attractive teaching methods. However, some monitors 

use expository class on the board and assessments, methods not much appreciated by 

them. In addition to the lack of contextualization of content with their reality and what 

they really need to learn. 

Keywords: Didactics; Active Methodology; Alternation Pedagogy 

 

Introdução 

Os procedimentos de ensino são tão importantes quanto os próprios conteúdos 

de aprendizagem. As metodologias ativas de ensino-aprendizagem para Paiva et 

al. (2016) não são uniformes do ponto de vista dos pressupostos teóricos e 
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metodológicos, por isso identificam-se diferentes modelos e estratégias para sua 

operacionalização, com diversos benefícios e desafios, nos diferentes níveis 

educacionais.  

As Metodologias Ativas (MA) segundo Borges e Alencar (2014) são as formas de 

desenvolver o processo do aprender que os professores utilizam na busca de 

conduzir a formação crítica de futuros profissionais de diferentes áreas. O uso das 

Metodologias Ativas (MA) apresenta grande importância, pois favorece a 

autonomia do aluno, desperta a curiosidade, estimula tomadas de decisões 

individuais e coletivas, desenvolve atividades essenciais para a prática social no 

contexto do estudante.  

A Pedagogia da Alternância surgiu na França, como uma necessidade de conciliar 

o estudo do jovem do campo com à condição de trabalhadores do campo e a 

valorização do conhecimento da terra. A metodologia desenvolvida foi a 

Pedagogia da Alternância, método que compreende a relação jovem e campo 

(LIMA et al., 2017). 

O ensino das escolas do campo ainda apresenta varias fragilidades do modelo 

vigente, e a distância entre a teoria e a prática da alternância ainda é comum nas 

escolas, pois ocorre somente uma alternância de tempos e de espaços. O 

professor de escola do campo deve apresentar além do domínio dos conteúdos 

inerentes a cada área de conhecimento, deve conhecer “as características do 

campesinato expressas pelas atividades produtivas e pela cultura do lugar que a 

escola ocupa na sociedade” (LIMA, 2014). Diante dessas dificuldades cabe ao 

professor construir suas próprias metodologias.  

Dessa maneira, com o advento das tecnologias e das novas gerações adentrando 

em salas de aula, o professor tem sido demandado para utilização de 

metodologias de aulas mais atrativas, dinâmicas e interativas a fim de concretizar 

a relação ensino-aprendizagem (PEREIRA e SILVA, 2018). Umas dessas 

metodologias são as ativas (escolanovista), onde o aluno interage com o assunto 

e constrói o conhecimento, ou seja, não recebe passivamente. No ensino de 

alternância essa demanda de novos métodos de ensino-aprendizagem é 

fundamental, pois a estrutura metodológico-pedagógica desse modelo já possui 

vários instrumentais que podem ser implementados com as metodologias ativas.  

A Pedagogia da Alternância está presente em todo Mundo, o Maranhão conta 

atualmente com 21 EFA’s em funcionamento. O Centro Familiar de Formação por 

Alternância Manoel Monteiro, localizado na comunidade Pau Santo, zona rural de 

Lago do Junco, é o foco da presente pesquisa (UNEFAB, 2010). Este município 
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uma população estimada em 10.808 habitantes, com densidade demográfica de 

34,72 hab/km². Localizado na parte oeste da Microrregião do Médio Mearim, região 

central do Maranhão, faz limites com os municípios vizinhos de Lago da Pedra e 

Lago dos Rodrigues (IBGE, 2018). 

O CEFFA é uma escola de esfera comunitária, reconhecida e autorizada perante a 

lei, gerida por uma associação de pais de alunos, ex-alunos e lideranças locais. A 

mesma tem como finalidade ministrar Curso de Ensino Médio e Profissionalizante 

na área de Agropecuária, no período de três anos. Atualmente funciona com 

turnos nos horários da manhã, tarde e noite, com a modalidade de formação 

médio / profissionalizante de jovens e adota a metodologia educacional da 

Pedagogia da Alternância.   

Esses tempos e espaços de formação são articulados por diversas atividades 

curriculares denominadas de instrumentos pedagógicos, dentre os quais Mattos 

(2014) destaca: Plano de Estudo, Visita de Estudo, Colocação em Comum, 

Intervenção Externa, Caderno da Realidade, Projeto de Vida do jovem, O Serão 

de Estudos, Caderno Pedagógico, Estágios, Visita à Família, Plano de Formação, 

Avaliações. 

Dessa forma, este trabalho propõe verificar o uso das Metodologias Ativas como 

práticas pedagógicas de ensino pelos monitores do Centro de Formação Familiar 

por Alternância Manoel Monteiro (CEFFA), da cidade de Lago do Junco no 

Maranhão. 

 

Metodologia  

Este estudo é do tipo Transversal, Exploratório, Qualitativo e Descritivo, onde as 

variáveis observadas serão descritas e analisadas. Os procedimentos técnicos 

utilizados foram pesquisa de campo no CEFFA Manoel Monteiro, localizado no 

município de Lago do Junco, Maranhão, Brasil.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma entrevista através do 

uso de um questionário semi-estruturado com 07 monitores do Núcleo Comum 

e 01 do Núcleo Técnico do CEFFA Manoel Monteiro e 10 alunos do primeiro e 10 

do segundo ano do ensino médio, no período de fevereiro a março de 2019. Em 

seguida foram tabuladas e analisadas as respostas dos questionamentos em 

planilhas do Excell, 2010, realizados cálculos de percentuais, tabelas e gráficos. 

 

Resultados  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_M%C3%A9dio_Mearim
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No período de fevereiro a março de 2019 foi realizada a pesquisa de campo no 

CEFFA Manoel Monteiro. Foram entrevistados 07 monitores do Núcleo Comum e 

01 do Núcleo Técnico, 10 discentes do 1º ano e 10 do 3º ano do Ensino Médio. 

As questões do questionário abrangiam a pedagogia da alternância, Metodologia 

Ativa e sua aplicação na sala de aula. Os resultados serão apresentados divididos 

as concepções dos monitores e dos educandos separadamente. 

 

Metodologia Ativa na Concepção dos Monitores do CEFFA Manoel Monteiro 

Dos monitores entrevistados, 06 eram do sexo masculino e 02 femininos, 

residentes nos municípios de Lago da Pedra e Bacabal, distante do povoado Pau 

Santo 15 e 45 km, respectivamente. As principais disciplinas ministradas pelos 

monitores do núcleo técnico eram: Português, Matemática, Química, Sociologia, 

Filosofia, Geografia, Biologia, Inglês, Artes. As disciplinas ministradas pelo 

monitor do núcleo comum eram: Bovinocultura, Suinocultura, 

Ovinocaprinocultura, Avicultura, Piscicultura, Forragem.  Os monitores tinham 

ensino superior completo, sendo 06 com grau de especialista, e 04 com 

especialização na área da Educação do Campo. O tempo de docência dos 

monitores no CEFFA Manoel Monteiro estava de 2 a 10 anos.  

O primeiro questionamento foi sobre os aspectos positivos do sistema de 

alternância. As respostas que podemos destacar foram: “a formação social através 

dos valores e cidadania que os levam a aprender a conviver com o próximo e a 

ter criticidade”, “formação técnica e utilização dos recursos naturais e sua 

permanência no campo”, “aplicação prática do conteúdo”. Importante destacar a 

importância da formação técnica para o educando, pois possibilita um grande 

passo para entrar no mercado de trabalho de forma diferenciada e qualificado, 

com uma profissão que fixa sua presença no campo. Porem para isso é necessário 

que o mercado de trabalho local esteja preparado para absorver esses jovens. A 

Pedagogia da Alternância trabalha dessa forma, formando um cidadão crítico, 

preocupado com o meio ambiente e com habilitação técnica para desenvolver o 

trabalho do campo (CHASTAY, 2014). 

Sobre o conceito de Metodologia Ativa (MA) 62,5% (n5) dos monitores 

responderam que não conhecem o significado. Os principais conceitos de MA 

relatados pelos monitores foram: “estratégia para dinamizar as aulas, fazer 

acontecer o aprendizado na vida dos alunos, buscar conhecimento para repassar 

de forma mais atrativa”. A dinâmica da aula é a principal forma de utilizar a 

Metodologia Ativa. Para Magalhães et al. (2017) a compreensão da necessidade 
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de inovação e de maior relação entre teoria e prática está aumentando entre os 

docentes, embora alguns ainda apresentam resistência e reproduzem o modo 

tradicional de pensar a escola. 

Os principais métodos de aprendizagem ativa utilizadas em sala pelos monitores 

os mais citados foram: discussões de temas específicos 100% (n8), estudo em 

grupo 100% (n8), estudo de caso 75% (n6), debates 100% (n8) (figura 1). 

 

Figura 1 - Principais métodos de aprendizagem ativa utilizadas em sala pelos 

monitores no CEFFA Manoel Monteiro. 

 
Fonte: Própria autoria 

 

Conforme apresenta a teoria de Glasser (1986), uma sala de aula onde os alunos 

visualizam, ouvem e discutem o que está aprendendo fixa em 70% o conteúdo 

estudado, e os métodos de aprendizagem desenvolvida pelos monitores do 

CEFFA Manoel Monteiro promove uma maior aprendizagem para os educandos, 

além de caracterizar uma sala dinâmica, ativa, interativa, envolvente, através do 

uso das MAs.   

A relação das aulas com a realidade cotidiana dos alunos deve ser praticada com 

excelência, é a partir dela que podemos entender outras realidades, construir e 

modificar realidades socialmente, através da consciência reflexiva (EVALDT, 2010). 

Dessa forma, foi questionado se existe frequente diálogo com os alunos que os 

permita compartilhar sua realidade, 75% (n6) dos monitores relataram que era 

frequente e 25% (n2) sempre que necessário. Uma sala se aula onde os monitores 

se importam em entender e participar da realidade do aluno promove um maior 

envolvimento do educando no processo de aprendizagem. Esses dados diferem 
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com a pesquisa de Evaldt (EVALDT, 2010) sobre a realidade dos alunos, no 

questionamento feito para 09 professores da idade de 60 a 75 anos foi percebido 

que o tema realidade do aluno raramente era discutido, o aluno era tratado como 

um ser passivo, sem oportunidade de expressar suas ideias. 

O professor deve assumir um papel de mediador no processo de ensino e 

aprendizagem, contribuir na construção de conceitos e estratégias para que o 

conhecimento adquirido possa ser socializado e aplicado em todas as situações 

de suas vidas (FRESCHI e FRESCHI, 2013). Sobre a questão do espaço e 

oportunidades para que o aluno relacione o que está vivendo com o que sente e 

precisa aprender, 25% (n2) dos monitores relataram que é frequentemente dar 

esse espaço, enquanto que 75% (n6) diz sempre que necessário. Freschi e Freschi 

(2013) afirma que os principais problemas da prática docente é a falta de vontade 

e ânimo do professor em querer sentir o seu aluno, descobrir quem ele é, qual a 

sua realidade e quais são as suas necessidades. Fato que difere dos monitores 

desta pesquisa, pois estes possibilitam ao educando entender o porque do 

conteúdo estudado, tornando as aulas mais interessantes e significativas, 

promovendo um aprendizado contextualizado e envolvente. 

Foi questionado sobre os principais benefícios da metodologia ativa para os 

alunos e para a instituição de ensino. As principais respostas dos benefícios para 

os alunos foram: “maior aprendizado, atuação no processo de aprendizagem, 

interesse e descontração”. As respostas dos benefícios para a instituição foram: 

“mais desenvolvimento para o educando, alcance de melhores índices para a 

escola, baixa evasão”. É interessante destacar que a melhor forma de observar o 

sucesso do uso das técnicas de aprendizado é através dos índices de 

desenvolvimento da educação básica (IDEB) e nas aprovações nas provas de 

vestibular, além da baixa evasão, pois uma escola atraente o aluno sente-se 

disposto a estar nela.  

Um estudo realizado por Venturini e Silva (2018) sobre o uso da MA em uma 

disciplina de engenharia de produção na entrevista foi evidenciado que o 

professor possui conhecimento superficial sobre as metodologias ativas, mas 

entende os benefícios do uso e a necessidade de capacitação para ministrar as 

aulas nesse novo modelo. Dados que corroboram com este estudo, pois a maioria 

dos monitores não sabia o conceito de MA, porém na prática ministravam aula 

com essas técnicas.  

Outro questionamento para os monitores foi sobre a autonomia para adaptar o 

planejamento das aulas com as necessidades de cada aluno e à grade curricular, 
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100% (n8) dos entrevistados relataram que possui ampla autonomia. Essa 

autonomia é de suma importância, pois como relata Sampaio e Coutinho (2015) 

os professores necessitam de autonomia para interpretar, alterar e proceder à 

revisão e adaptação do currículo prescrito de acordo com as situações concretas 

de suas intervenções educativas, de forma a surgir um currículo trabalhado 

adequado ao meio envolvente, à diversidade dos alunos e com a participação de 

toda a comunidade educativa. Nesta escola, os monitores possuíam uma total 

autonomia para organizar a dinâmica de suas aulas. 

Os exemplos de Metodologias Ativas de Aprendizagem usada pelos monitores 

nas disciplinas ministradas que podemos destacar foram: “leitura compartilhada, 

jograis, viagens de estudos, discussões de temas relacionados à realidade do 

aluno, debates, feira literária, visitas técnicas, aulas no campo, trabalho em grupo, 

produção de maquetes, danças, vídeos, peças teatrais, mística, seminários”. Todos 

esses procedimentos utilizados pelos monitores na ministração das aulas 

promovem um maior aprendizado, mais envolvente e contextualizado. Esses 

dados corroboram com a pesquisa de Paixão e Almeida (2016) sobre a Pedagogia 

da Alternância e o processo de avaliação do ensino e aprendizagem para o 

PROEJA podemos destacar o uso de Seminário que é uma técnica muito 

importante para a aprendizagem, pois permite que o aluno desenvolva sua 

capacidade de pesquisa, de produção de conhecimento, de comunicação, de 

organização e fundamentação de ideias. 

Outro questionamento sobre a MA foi a diferenciação das aulas com o uso da 

MA e sem o uso delas, podemos destacar as seguintes respostas: “sem o uso da 

MA o aluno torna-se passivo, menos absorção do conteúdo; com a MA as aulas 

tornam-se mais atrativas, desperta o cognitivo, desenvolve uma boa leitura, 

escrita, oralidade.” Conforme aborda Peixoto (2016) o desenvolvimento de uma 

prática pedagógica que proporcione autonomia e criticidade aos estudantes tem 

a possibilidade de ser alcançada com o uso de metodologias ativas, estas 

fornecem uma forma de aprendizagem mais dinâmica, participativa, 

descentralizada da figura do professor e pautada na independência, autonomia, 

necessidades e nos interesses dos alunos. 

Os instrumentos pedagógicos são essenciais para nortear o desenvolvimento das 

atividades no processo da Pedagogia da Alternância, através dele, é possível ter 

acesso ao empenho e desempenho do estudante, da escola e de seus familiares. 

Os principais instrumentais da pedagogia da alternância utilizados pelos 

monitores no direcionamento das aulas foram: Avaliações 100% (n8), Plano de 
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Estudo 75% (n6), Visita de Estudo 75% (n6), Projeto de Vida do jovem 50% (n4), 

Práticas com vistas à realidade do campo 25% (n2), Viagens de estudo 25% (n2), 

Cursos 25% (n2), Estágios 25% (n2), Experiências 25% (n2), Colaborações 25% 

(n2), Atividades de retorno 25% (n2) (figura 2).   

 

Figura 2 - Os principais instrumentais da pedagogia da alternância utilizados 

pelos monitores do CEFFA Manoel Monteiro. 

 

 
Fonte: Própria autoria 

 

Os instrumentais da Pedagogia da Alternância são excelentes formas de 

dinamizar e envolver os alunos na sala de aula. Ressalta-se que o Plano de Estudo 

e a Visita de Estudo, mais citada pelos monitores, são instrumentos que 

favorecem uma enorme fixação e atração dos alunos o conteúdo ministrado.  

Esses dados corroboram com o do estudo realizado por Vizolli et al. (2018) nas 

Escolas Famílias Agrícolas do estado do Tocantins, neste os principais 

instrumentais pedagógicos utilizados nas ações educativas foram: leitura da 

realidade, sessões de estudo com apoio de material didático-científico, práticas 

com vistas à realidade do campo, participam de projetos multidisciplinares, 

viagens de estudo, colocação em comum, acompanhamento personalizado, 

avaliação da sessão, orientação para aprendizagem, trabalho diário, trabalho 

prático, disciplinas curriculares, cursos, estágios, experiências, colaborações, 

atividades de retorno, visitas às famílias, caderno da realidade, caderno de 



 
 

 
1799 

acompanhamento, plano de estudos, projeto profissional de vida e folha de 

observação.  

 

Metodologia Ativa na Concepção dos Educandos do CEFFA Manoel 

Monteiro 

Foram entrevistados 10 alunos do primeiro ano e 10 alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio, sendo 05 do sexo masculino e 05 do sexo feminino, com idade 

compreendida entre 15 anos a 19 anos. Os municípios de origem dos estudantes 

foram: Paulo Ramos, Vitorino Freire, Marajá do Sena, São Luís Gonzaga, Capinzal 

do Norte, Pio XII, Bacabal, Lima Campos, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues. 

O primeiro questionamento para os educandos foi sobre os aspectos positivos 

do sistema de pedagogia da alternância, as principais respostas obtidas dos 

alunos do 1ª ano foram: “escola boa, ensino excelente, aulas diversificadas não 

exaustivas, profissionalismos dos professores, aprendizado e prática”. As 

respostas do 3º ano foram: “integração da escola com a comunidade, prática dos 

conhecimentos, desenvolvimento social, educação de qualidade, preparação 

técnica, convivência com pessoas de diferentes lugares, qualidade dos 

profissionais, atividades na alternância para evitar o ócio, contato aproximado 

com os professores”.  

Os alunos do 1º ano destacaram aulas menos exaustivas e com práticas, 

comprovando que além da maior capacidade de absorção do conteúdo a maior 

preferencia ocorre para aulas dinâmicas e com aprendizado prático. Já o 3º ano 

destacou a qualificação técnica, que oportuniza um diferencial no mercado de 

trabalho, e a questão do convívio social, relacionando diversos saberes e culturas 

no aprendizado, e também a maior aproximação dos monitores com os alunos, 

já que estes precisam passar dias e noites participando de todas as atividades do 

convívio (mística, recreação, aulas, trabalho prático, etc.). Para Paixão e Almeida 

(2016) sobre a pedagogia da alternância no olhar dos discentes, o regime de 

alternância para eles é um elemento essencial, pois possibilita o acesso à escola 

sem abandonar o trabalho produtivo, sendo esta uma das metodologias que mais 

se aproxima da sua necessidade e realidade. 

O uso de aulas mais dinâmicas proporciona uma maior interação dos discentes 

com o conteúdo ministrado além de melhorar o aprendizado, torna a aula mais 

atraente, promove o incentivo, a interação e o prazer pelo conteúdo. Para Silva e 

Silva (2012), o professor não precisa ter somente o domínio dos conteúdos, é 

necessário conhecer as concepções pedagógicas que perpassam a relação teoria 
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e prática, buscar a interdisciplinaridade no ambiente escolar, partindo da 

realidade local, ser criativo, buscando diversificar os recursos didáticos usados em 

sala de aula. 

Dessa forma, foram apresentados alguns métodos de ensino-aprendizagem na 

sala de aula para ser julgado com gosto muito, gosto razoável e gosto pouco 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Os principais métodos de ensino-aprendizagem julgados como gosto 

muito, gosto razoável e gosto pouco para as turmas do 1º e 3º ano do Ensino 

Médio do CEFFA Manoel Monteiro. 

 

 Métodos 

Gosto muito jogos e brincadeiras, ferramentas online, aprender na prática, 

atividades de investigação e pesquisa 

Gosto 

razoável 

estudo/trabalhos em grupo 

Gosto pouco avaliações escritas, estudo de caso, debates, aulas 

expositivas no quadro. 

 

Este estudo apresenta um resultado bem característico da realidade dos alunos: 

aulas interativas envolvendo o lúdico e a prática. Isto confirma que o uso das MAs 

é um modelo que deve ser utilizada em diversas escolas de diversos níveis, pois, 

aulas engessadas, avaliações escritas, um professor repetidor de informações, não 

atrai mais os alunos para a sala de aula.  Numa pesquisa sobre metodologia de 

ensino realizado por Brighenti et al. (2015), 84% dos discentes entrevistados 

consideram o uso do PowerPoint (data show) como o mais utilizado pelos 

professores para o ensino, porém apenas 49% dos alunos consideram este como 

um recurso muito eficaz para o seu aprendizado, corroborando com o resultado 

desta pesquisa na qual ambas as turmas os alunos relataram gostar pouco de 

aulas expositivas, seja com uso de giz de cera, pincel ou através de uso do Power 

Point (data show). 

Ainda sobre a dinamicidade das aulas foi questionado sobre os métodos mais 

utilizados pelos monitores no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, 

foram relatados: aprender na prática, atividades de investigação e pesquisa, 

estudo/trabalhos em grupo, avaliações escritas, aulas expositivas no quadro. 

Apesar de que alguns monitores do CEFFA Manoel Monteiro utilizar métodos 
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pouco eficazes para o aprendizado, tais como avaliações escritas e aulas 

expositivas no quadro, essas informações dos educando confirma com as 

relatadas pelos monitores, as aulas promovem a interação dos alunos e o 

aprender fazendo. Novamente no estudo de Brighenti et al. (2015), 87% dos 

discentes entrevistados consideram aulas expositivas (teóricas) como o método 

de ensino mais utilizado pelos professores, e somente 39% dos alunos 

consideram esse método ou técnica como muito eficaz para o seu aprendizado. 

Isto demonstra que aulas engessadas na teoria sem dinamicidade levam a 

insatisfação dos alunos em frequentar. 

Foi questionado para os discentes se as aulas conseguem relacionar o que está 

vivendo com o que sente e precisa aprender. Para o 1º ano 50% (n5) responderam 

que frequentemente, 20% (n2) pouco frequente e 30% (n3) sempre que 

necessário. Para o 3º ano as respostas foram: 70% (n7) responderam que 

frequentemente, 20% (n2) pouco frequente e 10% (n1) sempre que necessário. 

Essas informações diferem com a relatada pelos monitores, pois alguns 

educandos ainda não conseguem verificar a contextualização do conteúdo 

exposto, propondo aos monitores repensar o método de ensino. Pois, o professor 

deve ser um mediador, alguém capaz de articular as experiências dos alunos com 

o mundo, levando-os a refletir sobre seu entorno, assumindo um papel mais 

humanizador em sua prática docente (LOPES, 2019).  

O ultimo questionamento foi para citarem as disciplinas que realizam aulas mais 

dinâmicas para o 1º ano foram: Produção Textual 80% (n8), Literatura 80% (n8), 

Português 70% (n7), Inglês 60% (n6), Filosofia 60% (n6), Química 50% (n5), Artes 

50% (n5), Sociologia 50% (n5), Gramática 50% (n5), Fruticultura 30% (n3), 

Suinocultura 30% (n3).  

Para o 3º ano foram estas: Bovinocultura 80% (n8), Ovinocaprinocultura 80% (n8), 

Suinocultura 80% (n8), Zootecnia 60% (n6), Filosofia 60% (n6), Artes 60% (n6), 

Gramática 60% (n6), Culturas anuais 40% (n4), Agrimensura 40% (n4), Manejo e 

conservação do solo 30% (n3), História 30% (n3), Biologia 30% (n3) (figura 3). 
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Figura 3 – Disciplinas que realizam aulas mais dinâmicas para os alunos do 1º e 

3º ano.

 
Fonte: Própria autoria 

 

É perceptível que a maioria dos discentes do 1º ano citaram disciplina do núcleo 

comum, enquanto que os do 3º ano citaram as do núcleo técnico, fato que pode 

ser explicado pelo pouco contato dos alunos iniciantes com as disciplinas da área 

técnica. Passos (2015) afirma que é de suma importância a valorização da 

disciplina de técnicas agropecuárias e as práticas pedagógicas inerentes a esta, a 

partir dos conteúdos curriculares interligados com conhecimentos científicos por 

meio de pesquisas e aulas práticas, aumentando a relação do aluno com a teoria 

e a prática e sua aplicabilidade, para que este valorize a profissão de seus pais e 

possa, com novas tecnologias, permanecer em sua propriedade, evitando o 

êxodo rural. 

 

Conclusões 

Podemos concluir que as Metodologias Ativas são métodos importantes de 

ensino que favorecem de forma positiva o processo de ensino-aprendizagem. A 

maioria dos monitores do CEFFA Manoel Monteiro apresentam conhecimento 

deste termo, sua aplicabilidade e benefício tanto para o aluno quanto para a 
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instituição, sendo perceptível o uso de diversos métodos ativos no ensino de 

disciplinas no núcleo técnico e comum. Para os alunos, é possível concluir que o 

sistema de alternância apresenta muitos benefícios, melhorando o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Estes preferem aulas mais dinâmicas 

e ativas, e que os monitores de algumas disciplinas utilizam métodos atraentes 

de ensino, além de relacionar o conteúdo com a realidade do cotidiano e o que 

realmente precisa aprender. Porém, segundo o relato de alguns alunos, alguns 

monitores utilizam aula expositiva no quadro e avaliações, métodos não muito 

apreciados por eles. Além da falta de contextualização do conteúdo com a 

realidade deles e o que realmente precisam aprender. 
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RESUMO: A disciplina de lógica de programação é considerada de suma importância 

para o desenvolvimento de alunos dos cursos de informática e desenvolvimento de 

sistemas. Contudo, o mau desempenho dos alunos e as dificuldades em compreender 

conceitos relativos às estruturas básicas de programação não raramente costumam ser 

uma das principais causas da dificuldade dos alunos na resolução de problemas 

computacionais mais complexos. Uma das maneiras de abordar os desafios do ensino 

de lógica de programação é o uso de estratégias pedagógicas que possibilitem atingir 

os pontos que dificultam o acesso dos estudantes à aprendizagem de maneira dinâmica 

e significativa. Alguns trabalhos utilizam robótica como metodologia diferenciada, a fim 

de minimizar as dificuldades já relatadas. Porém, nenhum trabalho utiliza 

contextualização de problemas reais e robótica juntos. Este trabalho é um relato de uma 

aula com metodologia diferenciada utilizando robótica e contextualização de problemas 

reais. Foram realizados testes com 80 alunos e os resultados são promissores, 

apresentando uma melhora de até 68% no desempenho escolar dos alunos. 

Palavras-chaves: Lógica de programação; ensino; aprendizagem; robótica; arduíno.  
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ABSTRACT: The programming logic subject is considered one of the most important to 

develop the students that are in the informatic`s course and system developing. 

Although, the bad performance and the difficulties of the students to understand the 

concepts about the basic structure of programming, not rarely, use  to be the one of the 

main causes of the student's difficulty to make resolutions in the complex computational 

problems. One of the ways to talk about challenges of teaching programming logic is 

using pedagogics strategies that allow  to reach the points that difficult to access the 

students to learn with a dynamic and significant way. Some works use robotic like a 

different methodology to reduce the difficulties, that already reported. But, no works use 

the real problems with the robotics. This work is a report of one class with a different 

methodology, using robotics and real problems. It was made tests with 80 students and 

the results are promissory, showing the improvement of 68 % on the student's 

development. 

Keywords: Programming logic; teaching; learning; robotics; arduino.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A disciplina de lógica de programação é considerada de suma importância para 

o desenvolvimento de alunos dos cursos de informática e desenvolvimento de 

sistemas (Silva et. al., 2018). Sendo assim, para que os alunos consigam um bom 

desempenho e consequentemente, um bom desenvolvimento de suas 

habilidades ao programar, é necessário que o mesmo compreenda as bases 

tecnológicas e as competências relacionadas a este componente curricular 

(Rapkiewicz et. al., 2006).  

Contudo, apesar de sua importância para o bom desenvolvimento do raciocínio 

lógico, a realidade demonstra a dificuldade no ensino/aprendizagem dos temas 

relacionados à disciplina de Lógica de programação e algoritmos. Pesquisas 

apontam que a dificuldade dos alunos em compreender os conceitos básicos em 

lógica de programação tem se mostrado um empecilho para estudantes de 

cursos da área de desenvolvimento de sistemas (Raabe e Silva, 2005; Gomes et. 

al., 2008; SANTOS SILVA, 2018), fazendo com que diferentes metodologias de 

ensino sejam objeto de pesquisa de docentes e pesquisadores.  

Rodrigues (2002) relata as principais dificuldades dos discentes na aprendizagem 

de conceitos básicos de programação, como a dificuldade dos alunos em 
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raciocinar quando foram acostumados a apenas decorar o conteúdo. A falta de 

estímulos que tornem o ato de pensar algo cotidiano interferem diretamente no 

desempenho e aprendizagem dos alunos.  

Para Mendes (2002) explicar os conceitos de programação de uma forma prática 

e visual no ensino de lógica de programação e algoritmos é extremamente 

relevante, uma vez que os ambientes de programação são voltados a profissionais 

especialistas, sugerindo assim a utilização de ambientes mais simples para 

encorajar e motivar os alunos. Utilizar-se apenas de linguagens de programação 

formais e suas interfaces de desenvolvimento mostram-se por vezes insuficientes, 

visto que as mesmas não foram projetadas para ambientes de aprendizagem, e 

sim voltadas a profissionais experientes que utilizarão as ferramentas para 

otimizar e facilitar a produção de soluções computacionais.  

Diante desse quadro, em que os alunos sentem dificuldades em resolver 

problemas computacionais e compreender as estruturas de programação, como 

educadores e pesquisadores podem contribuir para uma melhoria no processo 

de ensino/aprendizagem?  Segundo Pelizzari et. al. (2002) a aprendizagem tem 

maior significado à medida em que o novo conteúdo ministrado  é incorporado 

às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir 

da relação com seu conhecimento prévio. Nesse sentido, contextualizar situações 

do mundo real permitem ao educando ligar os conhecimentos adquiridos a algo 

já conhecido, tornando assim o conhecimento relevante para ele próprio. Ou seja, 

torna-se primordial contextualizar os conteúdos ministrados para que haja 

significância e posteriormente, assimilação do conhecimento. 

Weizenbaum (1967) já enfatizava a importância da contextualização na 

compreensão humana, indicando que o entendimento humano sobre um tema 

proposto depende diretamente do propósito e significância do assunto para o 

indivíduo.  

A dificuldade na abstração para a resolução de problemas tem sido objeto de 

estudo de vários pesquisadores ao longo dos tempos, estimulando a busca 

constante de diferentes e inovadores métodos de ensino que estimulem o 

raciocínio e a compreensão por parte do educando. Santos e Costa (2005)  

relatam que os alunos, em geral, não se sentem atraídos por disciplinas 

computacionais por considerarem-nas muito abstratas e de difícil compreensão, 

ressaltando por esse motivo a necessidade de sempre associar esses conteúdos 

a problemas do mundo real.  
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O presente trabalho consiste no relato de uma experiência de aula utilizando 

componentes de robótica no ensino de lógica de programação, buscando a 

contextualização e a conexão de problemas e situações do mundo real com os 

temas propostos em sala de aula.  

Foram realizados testes com 80 alunos do Ensino Médio Integrado ao Técnico de 

Desenvolvimento de Software na Escola Técnica Estadual de Guaianazes, os 

resultados mostraram um avanço significativo no aprendizado e motivação dos 

discentes.  

 

TRABALHOS CORRELATOS 

 

Uma das maneiras de abordar os desafios do ensino de lógica de programação é 

o uso de estratégias pedagógicas que possibilitem atingir os pontos que 

dificultam o acesso dos estudantes a aprendizagem de maneira dinâmica e 

significativa. Neste sentido, adotar metodologias diferenciadas na lógica de 

programação pode ser uma alternativa interessante (Zanetti e Oliveira, 2015). 

O uso da robótica segundo os estudos de Martins et. al.  (2012), apontam que a 

robótica desperta curiosidade e deslumbramento e que tal característica pode 

tornar-se uma potência na realização das atividades. Uma vez que a desmotivação 

logo no início do curso potencializa a possibilidade de abandono da atividade 

acadêmica (Zanetti e Oliveira, 2015) a robótica como dito, pode se tornar um 

alicerce para a motivação, retraindo o problema mencionado. 

A robótica além do fato relatado anteriormente, pode exigir conhecimento em 

diversas áreas como, matemática, física e raciocínio lógico,sendo assim uma 

excelente ferramenta para auxiliar na aprendizagem em várias áreas do 

conhecimento, despertando o desejo de aprender e motivando na realização das 

atividades. 

Há inúmeras ferramentas que auxiliam no processo de ensino/aprendizagem na 

área de desenvolvimento de sistemas, dentre as quais podemos citar o Scratch, 

um projeto do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), por 

permitir a criação de aplicações de maneira simples através do “clicar e arrastar”. 

Kits didáticos do Arduino, tem como objetivo consolidar os conceitos de 

programação, principalmente nas estruturas de decisão e repetição, servindo 

como um suporte ao aprendizado nas disciplinas introdutórias de programação 

(Cardoso e Antonello, 2015). 
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Melo et. al. (2011) tem expectativa de que as ferramentas Scratch, Arduino e o 

Scratch for Arduino possam auxiliar grandemente no aprendizado de lógica de 

programação, animando e estimulando o uso desses recursos, oferecendo 

melhores condições de aprendizagem dos conceitos básicos da programação e 

que os resultados alcançados com o uso das ferramentas citadas possam ter 

reflexos positivos nos semestres subsequentes do curso. 

De acordo com os trabalhos descritos acima, a utilização da robótica no processo 

de aprendizagem consolida os conceitos nas disciplinas de programação 

estimulando e deixando os alunos animados no desejo de aprender, motivando-

os na realização das atividades e potencializando os resultados. 

 

METODOLOGIA  

 

Iniciamos o trabalho realizando pesquisas bibliográficas que relatam diferentes 

metodologias no ensino de lógica de programação, visando dirimir as 

dificuldades encontradas por alunos no componente curricular de lógica de 

programação nas séries iniciais dos cursos de desenvolvimento de sistemas e 

programação de computadores. Trabalhos anteriores indicam que os alunos 

possuem dificuldades de abstração e compreensão (Gomes, 2000) no 

ensino/aprendizagem de lógica de programação. A partir das dificuldades dos 

alunos, iniciamos a pesquisa por diferentes metodologias que buscam facilitar o 

processo de ensino/aprendizagem de componentes curriculares de programação, 

sobretudo nas séries iniciais.   

Diversos trabalhos utilizaram como metodologia diferenciada o uso de robótica 

em sala de aula por meio de alguma ferramenta como o Scratch for Arduino 

(Melo et. al., 2011), porém não abordaram em uma contextualização de um 

problema real. 

Este trabalho empregou o uso de robótica com uma contextualização de um 

problema real em um estudo empírico,  utilizando um estudo de caso, com 80 

alunos da série inicial do ensino técnico em desenvolvimento de sistemas 

integrado ao ensino médio da Escola Técnica Estadual de Guaianazes, em São 

Paulo. 

O tema escolhido da aula de lógica de programação foram estruturas de tomada 

de decisão simples e compostas.  

Após a pesquisa foi elaborada uma sequência didática utilizando recursos 

audiovisuais, proposições de estudos de caso e contextualizamos um problema 
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real utilizando um kit de robótica composto por uma placa de arduíno Uno, uma 

protoboard, um sensor ultrasônico, resistores e leds de diferentes cores que 

possibilitaram simular o sensor de ré de um veículo, conforme demonstrado na 

Figura 1. 

 

Figura 1. Protótipo de um sensor de ré utilizando Arduíno Uno 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

 

O USO DE ROBÓTICA NO ENSINO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

 

O Início da aula se deu com a indicação  da bibliografia e revisão dos conceitos 

de entrada, processamento e saída de dados, que foram os temas da aula anterior. 

Foi apresentado um problema que exigia uma estrutura de decisão lógica 

referente ao cálculo de uma média aritmética, seguido da apresentação da 

situação de aluno (se aprovado ou reprovado), de acordo com sua média, 

utilizando tomada de decisão composta.  

A resolução do problema ocorreu de forma dialógica utilizando um fluxograma e 

a pseudo linguagem Portugol (Português Estruturado), que foram projetados em 

um datashow. A solução do problema proposto é demonstrado nas figuras 2 e 3, 

respectivamente. 
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Figura 2. Fluxograma utilizando laço de repetição composto 

 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

Figura 3. Código em Português Estruturado demonstrando tomada de decisão 

composta  

 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 
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O problema da média foi então resolvido utilizando a linguagem de programação 

C em tempo real, utilizando técnicas de ensino formais.  

No segundo momento da aula, de forma demonstrativa, os professores fizeram a 

montagem do sensor de ré utilizando um kit de robótica, de forma a 

contextualizar uma situação real em que a estrutura de tomada de decisão 

composta pudesse ser implementada. O seguinte problema foi proposto aos 

alunos: 

 

Figura 4: Problema real utilizando estrutura de tomada de decisão composta 

utilizando robótica 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

O funcionamento do sensor de ré foi então simulado utilizando um kit de 

robótica. O código em Linguagem C para funcionamento do arduino foi 

desenvolvido em tempo real com a ajuda dos alunos. Um dos professores 

desenvolveu o código-fonte, enquanto o outro simultaneamente demonstrou ao 

vivo o funcionamento do protótipo do sensor de ré.  

Na sequência da aula, os próprios alunos questionaram a possibilidade de 

implementarmos mais leds utilizando o kit de robótica, o que foi demonstrado 

em tempo real. 

 

Figura 5: Funcionamento do sensor de ré com mais de 2 leds 
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Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

Os alunos em grupos dirigiram-se à mesa onde o protótipo estava disposto para 

verificar de perto seu funcionamento. Os obstáculos à frente do sensor 

ultrasônico foram simulados utilizando uma prancheta de madeira, pelos próprios 

alunos.  

Após o esclarecimento de dúvidas, passamos então  à fase de testes, onde foram 

propostos 3 problemas utilizando estrutura de decisão composta, a serem 

desenvolvidos e solucionados no laboratório de informática.  

As técnicas didáticas utilizando a robótica foram aplicadas apenas em 50% dos 

alunos, denominada turma A, enquanto a turma B assistiu à mesma aula 

posteriormente, contudo, utilizando técnicas tradicionais de ensino e sem o uso 

da robótica. Os detalhes dos testes foram relatados na seção a seguir do presente 

trabalho. 

 

 

TESTES 

 

Foram realizados testes com 80 alunos da 1ª Série do Ensino Médio Integrado ao 

Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, sendo os alunos separados em 2 

grupos com 40 alunos cada. Com o objetivo de rotular os grupos foram dados 

identificadores A e B, sendo que o grupo A continha 40 alunos composto por 

25% de alunos do sexo feminino e 75% do sexo masculino e o grupo B continha 

40 alunos, composto por 27,5 % do sexo feminino e 72,5 % do sexo masculino, 
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mostrando que a diferença entre gêneros mostrou-se irrelevante, tornando os 

grupos equivalentes. 

Para o grupo A foi lecionado uma aula sobre tomada de decisão lógica utilizando 

demonstrações práticas com robótica, apresentando uma contextualização de 

um projeto real (Sensor de ré de um veículo). E para o grupo B foi lecionada uma 

aula com metodologias tradicionais com o uso de recursos audiovisuais, slides e 

lousa. 

Em ambos os grupos, após as explicações da aula foi solicitada a solução dos 

seguintes exercícios em laboratório: 

E1: Ler dois valores inteiros AA e AN, que representam respectivamente, o ano 

atual e o ano de nascimento de uma pessoa, calcule a idade e apresente “Maior 

de idade” se a pessoa é maior de idade ou “Menor de idade” se menor de idade. 

E2: Ler um valor inteiro N e apresente “Par” se o valor N for um número par ou 

“Ímpar” se o valor N for ímpar.  

E3: Ler um valor inteiro N, que representa um ano específico, verifique se N é um 

ano bissexto, caso seja apresente “Ano Bissexto”, caso não apresente ”Ano 

Comum”. 

O tempo para realização da atividade foi de 30 minutos. A tabela 1 sintetiza os 

resultados do teste, apresentando o número de alunos de cada grupo que 

acertaram uma questão específica {E1, E2, E3} e sua porcentagem em relação ao 

número de alunos. 

 

 

Tabela 1 - Síntese dos resultados do teste 

Grupo/Exercício E1 E2 E3 

Grupo A 36 (90,0%) 26 (65,0%) 10 (25,0%) 

Grupo B 13 (32,5%) 05 (12,5%) 00 (00,0%) 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos principais aspectos observados na experiência realizada foi a motivação 

dos estudantes e a forma como os mesmos sentiram-se estimulados no decorrer 

da aula. Em comparação com a aula que foi ministrada para a turma B, utilizando 
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apenas as metodologias tradicionais no ensino de lógica de programação, 

pudemos observar a turma A mais motivada e atenta a cada movimento, 

sobretudo quando o protótipo do sensor de ré foi apresentado e montado em 

conjunto pelos professores.  

Percebemos uma maior interação e participação dos alunos durante a explanação 

dos conceitos e na resolução dos problemas propostos em laboratório.  

A experiência da utilização do kit de robótica na explicação de temas básicos  

relacionados à lógica de programação, onde ocorreu a associação do conteúdo 

formal a uma situação real e concreta permitiu comprovar que fatores como a 

motivação e a compreensão dos conceitos aumentam de forma significativa, e 

consequentemente, a capacidade de resolver problemas e projetar soluções para 

problemas propostos. 

Além dos relatos anteriores, os testes confirmaram um melhor desempenho dos 

alunos que tiveram contato com a robótica, de forma geral houve um aumento 

de 25% no pior caso em comparação com os alunos que não tiveram contato 

com o mesmo. 

A próxima etapa deste trabalho consistirá em aplicar a metodologia apresentada 

em todos os temas do componente curricular de lógica de programação, fazendo 

a associação de problemas reais e concretos com as bases tecnológicas que serão 

ensinadas no decorrer do ano letivo. 

É esperado por meio deste trabalho que posteriormente os alunos tenham um 

melhor desempenho, maior motivação e como consequência, diminuam os 

índices de reprovação no componente curricular e evasão escolar.  
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Resumo: A utilização de recursos didático tecnológicos se faz amplamente necessária 

principalmente na era atual onde nos encontramos, a tecnologia dia após dia está 

tomando mais espaço em nossas vidas, assim se tornando uma peça essencial para 

qualidade de vida como um todo, da mesma forma que toda a sociedade evoluiu perante 

as gerações passadas as escolas também necessitam passar por essa evolução e assim 

construir junto a tecnologia que nos é disposta na atualidade para o benefício da 

sociedade como um todo. Infelizmente mesmo com todo o avanço tecnológico ainda é 

possível observar que algumas instituições principalmente as de ensino público sofrem 

carência nos recurso e na utilização da tecnologia. O presente trabalho busca mostrar 

uma forma alternativa de um ensino focado na aprendizagem através das metodologias 

ativas, assim tornando o aluno o centro do processo de aprendizagem, desta forma o 

professor atuará como um facilitador de sua aprendizagem, junto com os softwares 

educacionais, como o Kahoot que aqui é destacado, ser possível uma transformação no 

modo como vemos a sala de aula, onde evidencia o trabalho em equipe, as discussões, 

melhor aproveitamento das avaliações e assimilação do conteúdo em sala de aula.  
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Palavras-chave: Kahoot; Software educacional; Recurso didático tecnológico; 

Metodologia ativa; Tecnologia. 

 

Abstract: The use of technological didactic resources is more important, more than once, 

it is a technology in which one day is going through a space in our lives, thus being an 

essential part for the quality of life as a whole, in the same way that the whole of society 

has evolved as past generations and schools have come to do today for the benefit of 

society as a whole. Although the whole technical process is aimed at the public as 

directed at public education, lacking in resources and the use of technology. The present 

work seeks to show an alternative to teaching focused on learning through active 

techniques, thus becoming the student of the learning process center, in this way the 

teacher will act as a facilitator of their learning, along with educational software, such as 

O which is highlighted, a transformation is possible in the way a classroom is, where the 

evidence is teamwork, such as discussions, better use of assessments and assimilation of 

content in the classroom. 

 

Keywords: Kahoot; Educational software; Technological didactic resource; Active 

methodology; Technology. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais é possível observar o quanto as tecnologias evoluíram e o 

quanto estão cada vez mais presentes no dia a dia através do computador, 

smartphones, tablets e claro a internet de alta velocidade, tudo isso tem um papel 

fundamental no desenvolvimento da sociedade como um todo, além de termos 

as informações que estão a distância de um click. 

Entretanto, mesmo com todo esse avanço tecnológico, ainda é possível 

observar algumas limitações, dentre elas o acesso dessas tecnologias ao 

ambiente educacional de ensino público, que por muitas vezes acabam não 

dispondo dos recursos necessários para sua utilização em sala de aula. 

A escola pública de ensino básico, esteve estagnada perante a um modelo 

educacional que se utiliza de mínimos recursos, determinando assim que a 

maioria dos professores repasse o conhecimento de maneira similar ao que 

receberam ao longo dos anos (Silva e Pessoa). 

Contudo, o professor não pode se acomodar somente aos recursos mais 

utilizados no seu cotidiano, como o lápis, o quadro, o livro didático, mas também 
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explorar novas formas de melhorar sua didática, para melhor assimilação do 

conteúdo pelos seus alunos. Segundo Sobral (1999, p.15):  
A internet facilita a atual tarefa do professor a de guia de aprendizagem, 

em vez de transmissor de conhecimentos, permite ao aluno um contato 

mais direto com o mundo, o que atende a mais necessidade atual: o da 

experiência direta como modalidade de aprendizagem mais propícia ao 

desenvolvimento da capacidade de resolução criativa de problemas. 

Como nós encontramos na famosa era da informação nada melhor do 

que saber e como obter, informações com rapidez e mais do que isso, 

dado o volume cada vez maior de dados produzidos, como selecionar 

o que interessa a cada um.  

Desta forma, tanto a gestão escolar como os professores precisam se 

apropriar desses recursos e tentar incrementar-los na sala de aula, pois estará se 

aproximando da realidade da sociedade atual, proporcionando um ambiente 

mais familiar aos discentes. 

Nesse sentido, recursos didáticos podem ser uma alternativa para auxiliar o 

ensino e aprendizagem dos educandos em relação ao conteúdo, além de servir 

como motivação aos mesmos e facilitar a compreensão do conteúdo proposto 

(SOUZA, 2007). 

Desta forma a utilização de softwares educacionais em sala de aula, tem um 

efeito positivo, pelo fato desses softwares se aproximarem ainda mais dos jogos 

através da gamificação, assim permitindo que o ambiente educacional se torne 

mais atraente para os alunos, onde eles podem aprender se divertindo. Além 

disso, provoca aulas interativas, auxiliando a aprendizagem e facilitando a 

compreensão do conteúdo ministrado pelo professor.  

Segundo Castoldi e Polinarski (2009), uma aula aliada a recursos didático-

pedagógicos torna-se mais motivadora e menos cansativa, quando comparada 

com a aula expositiva tradicional, normalmente utilizada nas salas de aula do 

ensino fundamental, médio e até superior.  

Sendo assim é de extrema importância a mudança de paradigmas, não pode-

se permitir em uma sociedade que já evoluiu tanto se manter a uma conduta de 

ensino ultrapassada, pois quando o aluno se torna protagonista do seu próprio 

conhecimento acaba interagindo ainda mais com a aula e assim, conseguindo 

compreender ainda melhor o conteúdo, trazendo inúmeros benefícios para si 

próprio e a sociedade de modo geral. 

Conforme Kishimoto (1995), a importância da ludicidade no processo de 

ensino aprendizagem não é um fato novo. Por isso, o professor necessita 

incorporar as ferramentas metodológicas buscando melhorar a qualidade do 
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processo de ensino e aprendizagem, necessidade esta, emergente nessa 

sociedade de constantes inovações.  

Nesta busca de melhorar sua didática, o professor pode se deparar com 

inúmeros softwares educacionais, dentre eles o Kahoot, com seu modelo de Quiz 

ele atrai os olhares atentos dos alunos, graças a gamificação presente em seu 

software. No entanto, para que a aula seja de fato atraente aos alunos, o professor 

precisa testar esse software e ter domínio sobre ele para que a aprendizagem 

realmente seja eficaz. 
O professor deve ter formação e competência para utilizar os recursos 

didático-pedagógicos que estão ao seu alcance e muita criatividade, ou 

até mesmo construir juntamente com os alunos, pois, ao manipular 

esses objetos a criança tem a possibilidade de assimilar melhor o 

conteúdo. Os recursos didáticos não devem ser utilizados de qualquer 

jeito, deve haver um planejamento por parte do professor, que deverá 

saber como utilizá-lo para alcançar o objetivo proposto por sua 

disciplina (CASTOLDI e POLINARSKI, 2009). 

O professor precisa se preparar previamente para que sua aula tenha um 

efeito positivo, somente com o próprio software a aula já traz um carácter mais 

lúdico que auxilia a melhora da dinâmica na aula, fugindo da escrita no quadro e 

dos exercícios onde os alunos são sujeitos passivos de sua aprendizagem, mas 

agora participando ativamente disso sendo protagonistas.  

Desse modo, esse recurso incentiva os alunos participarem das aulas, permite 

a autonomia, propondo a resolução de problemas onde o educando pode discutir 

os resultados com os colegas e facilita a produção de novos saberes através de 

aulas inovadoras.  

De acordo com Coelho (2017), a utilização do software kahoot no ambiente 

educacional permite uma aula com diferentes abordagens e com novas 

possibilidades de avaliação. Sendo uma prática que inova a aula do educador 

podendo fazer parte de todas as disciplinas como um recurso mediador de 

aprendizagem.  

Assim como, permite que o processo de aprendizagem do educando seja de 

forma divertida, respondendo perguntas que são realizadas pelo professor 

através do tablet, notebook ou smartphone, sendo uma forma distinta do que 

seria na aula com metodologias tradicionais.  

Nesse sentido, através da realização dessa prática, é possível auxiliar os 

professores a identificar as dificuldades dos alunos, como também as 

competências e habilidades alcançadas. Além disso, o kahoot apresenta como 

uma metodologia ativa e se caracteriza como um gameplay que desenvolve ao 
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educando a construção do conhecimento, estimula e enriquece a vivência diária 

dos professores e estudantes.   

Para Mattar (2013), “o aprendizado necessita de motivação para um 

envolvimento intenso, o que é atingido pelos games”, assim como, por exemplo, 

a utilização de games onlines que resulta em ações colaborativas, incentiva o 

trabalho em grupo e provoca uma troca de ideias, os alunos ganham espaços 

para debater os resultados com os colegas.  

Desse modo, representa uma transformação significativa na forma como os 

educandos aprendem e reproduzem conhecimentos. O autor ainda destaca que 

o game é um importante sinalizador dessa transformação, já que essa prática em 

sala de aula não permite a passividade, o educando participa de forma ativa e 

estratégica como também estimula e motiva os estudantes para que progridem 

em seus resultados. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que não só incentiva a interação entre 

os educandos como também possibilita aproximação entre o professor e o aluno, 

quebrando um pouco da visão do professor como autoritário, ditador de regras 

e normas, e que está ali só para avaliar e cobrar retornos positivos da parte dos 

estudantes.  

Estas práticas com a utilização de recursos didáticos são de grande  

importância, pois promovem contribuição positiva no processo colaborativo 

onde envolve trocas de conhecimentos e experiências. Para isso, é essencial o 

planejamento.  

Segundo Schewtschik (2017), uma aula planejada apresenta objetivos claros 

e precisos, uma avaliação que esteja alinhada aos objetivos de aprendizagem que 

retrate se estes foram ou não alcançados, além de desenvolver nos educandos 

habilidades relacionadas ao conhecimento proposto para aquela aula. 

Considerando que a aprendizagem é um processo diferenciado para cada 

educando.  

Logo, torna-se necessário o educador sempre buscar estratégias práticas de 

ensino, avaliando os melhores métodos e que seja adequado ao perfil das turmas 

que o mesmo ministra suas aulas. 

Além disso, a reflexão sobre a prática docente também torna-se importante, 

pois a reflexividade possibilita novas formas de apreender, de compreender, de 

atuar e de resolver problemas, permitindo que se adquira maior consciência e 

controle sobre o que se faz (JÚNIOR, 2010).  
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Sendo assim, a autoavaliação é importante para prática docente. O educador 

precisa buscar refletir de suas metodologias utilizadas, dos desafios encontrados 

em sala de aula, desafios e, principalmente, da postura profissional. 

O presente trabalho apresenta a aplicação do kahoot como recurso didático, 

sendo uma estratégia de auxiliar o ensino-aprendizagem dos alunos do Ensino 

Fundamental II.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nesta perspectiva, o trabalho se justifica pela busca de compreender o 

Kahoot como um recurso didático em sala de aula, onde através da sua 

abordagem diferenciada, favorece a interação dos alunos os tornando 

protagonistas do seu próprio aprendizado, além de aproximar ainda mais o 

professor e os alunos, permitindo que os mesmos compartilhem de seus 

conhecimentos e experiências.  

Desse modo, os recursos didáticos é uma possibilidade de uma aula criativa, 

atraente e lúdica. Assim, podendo facilitar a aprendizagem do aluno, desenvolver 

o interesse pelos conteúdos ministrados na aula e estimular uma aprendizagem 

colaborativa, possibilitando trocas de ideias entre os educandos e o mesmos 

auxiliando-se mutuamente na construção do conhecimento (TORRES e IRALA, 

2014). 

 

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar a utilização do Kahoot, como 

recurso didático tecnológico, onde, através da sua aplicação ele poderá se tornar 

um facilitador do ensino aprendizagem graças ao seu carácter lúdico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado em instituição educacional pública da rede municipal 

de Cabedelo - Paraíba. 
 

Figura 1 
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Fonte: Google Maps. Disponível para acesso em: <https://www.google.com.br/maps/preview/> 

 

A pesquisa de caráter quali-quantitativo, fez uso da análise documental e de 

conteúdo para discutir esse trabalho, assim avaliando a interação dos alunos 

através do software educacional Kahoot.  

O material utilizado para esta pesquisa foi o software educacional Kahoot 

com um sistema de questionário on-line sobre o Sistema Digestório, com a 

finalidade de auxiliar o docente e estudantes no processo de ensino 

aprendizagem.  

O software educacional Kahoot foi aplicado em duas turmas do 8° ano, 

através dele foi aplicado um questionário on-line sobre o sistema digestório, no 

qual continham perguntas sobre os órgãos que constituem  o sistema digestório 

e suas respectivas funções, assim como a sequência pelo qual se inicia e termina 

o processo digestivo, mostrando a importância do cuidado com a saúde e, o bem 

estar do organismo.  

Este método foi utilizado com a finalidade de auxiliar o docente no processo 

de ensino aprendizagem dos estudantes em sala de aula, como também 

despertar interesse e curiosidade pelo novo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O software educacional Kahoot possui uma abordagem de Quiz, onde sua 

aplicação só pode ser utilizada on-line através do seu próprio site 

(http://kahoot.com/) ou aplicativo em smartphones e tablets. 
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O Kahoot traz consigo inúmeras possibilidades dentro de sala de aula pelo 

fato do próprio docente poder criar seus próprios questionários, assim podendo 

ficar a critério a quantidade de questões e de alternativas (possíveis respostas) 

disponíveis, ambas obrigatoriamente de forma objetiva variando entre 2 (duas) e 

até 4 (quatro) alternativas sendo uma destas a resposta correta para cada 

questionário, além disso pode ser adicionado uma imagem para melhor 

aproveitamento da questão. 

Não é necessário que os discentes tenham uma conta no site/aplicativo, 

somente o docente necessita disto, pois a cada início da atividade é liberado um 

código pin, onde através deste o discente tem acesso a sala virtual, assim que 

entrarem com o código pin será solicitado que definam seus nomes individuais 

ou nome dos time que apareceram no decorrer da atividade onde as questões 

são liberadas uma a uma ao comando do docente, para serem respondidas de 

acordo com o limite de tempo tanto para discussão entre os participantes como 

para a decisão da resposta correta de acordo com o enunciado. 

A abordagem proposta pelo Kahoot, traz todo um diferencial a sala de aula, 

pois ele tem aspectos presentes nos jogos a gamificação, através da pontuação e 

ranqueamento dos discentes/competidores, impulsiona o maior engajamento 

deste com as atividades, pois quanto mais rápido responder mais pontos 

conseguira assim podendo ficar no top três com mais pontos, levando então a 

maior adesão da turma nas atividades, demonstrando assim que é possível 

aprender de uma forma mais prazerosa. 

O Kahoot conta com dois modos de aplicação: 

 

Modo individual: Neste modo cada discente será avaliado individualmente, 

as mesmas questões surgem para todos ao mesmo tempo, quanto mais rápido e 

corretamente responder mais pontos acumulará, assim no final aparecerá o nome 

que ele colocou ao início da atividade no podium do top 3 (três). 

 

Modo de times/grupos: Neste modo deve ser formado grupos/times, onde 

os mesmos serão avaliados em grupo pelo software educacional, mas o docente 

também pode avaliar cada discente individualmente, através da sua observação 

do engajamento, questionamento e discussão entre os discentes avaliado 

individualmente, as mesmas questões surgem para todos os grupos ao mesmo  
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tempo, quanto mais rápido e corretamente responder mais pontos o 

time/grupo acumulará, assim no final aparecerá o nome do time que foi decidido 

ao início da atividade no podium do top 3 (três). 

Ambas modalidades trazem inúmeros pontos positivos na sua aplicação, 

assim o docente pode avaliar e interagir de inúmeras formas os seus discentes, 

proporcionando um ambiente mais atraente e lúdico para aprendizagem através 

do Kahoot. 

Para a aplicação deste software educacional foi questionado aos alunos 

presentes em sala, quantos deles possuíam smartphones ali presentes, como o 

número de smartphones era insuficiente para todos os alunos, não foi possível 

aplicar de forma individual, mas os docentes solicitaram que a turma fosse 

dividida em 6 (seis) times/grupos, assim proporcionando o mesmo ambiente de 

competição, assim sendo possível observar interações bem satisfatórias entre os 

discentes, pois quando surgia uma dúvida entre os discentes do mesmo 

time/grupo discutiam e entravam em um consenso em busca da resposta correta. 

 

 
Figura 2: Aplicação do Kahoot com a turma do 8°A 

Fonte: Autoral 

 

Figura 3: Print screen da tela do discente 
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Fonte: Kahoot!. Disponível para acesso em: <https://kahoot.com/> 

 

Na figura 3 pode-se ser observada a imagem que os discentes têm das 

alternativas que estão dispostas a eles, assim a pergunta e as respectivas 

respostas ficam disponíveis na tela do professor que estava projetada no quadro 

(Figura 2 e 4) 

 

Figura 4: Print screen tela projetada do professor 

 
Fonte: Kahoot!. Disponível para acesso em: <https://kahoot.com/> 
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A primeira problemática para a utilização do Kahoot na escola em questão 

foi a falta de um laboratório de informática na escola, pois a mesma não possuía, 

assim foi-se utilizado a sala de vídeo, onde lá havia um notebook que estava 

ligado diretamente a um projetor multimidia, que solucionou parcialmente o 

problema encontrado. 

O segundo problema enfrentado foi a conexão que no dia da utilização do 

Kahoot estava um pouco lenta dificultando a sua utilização, assim causando um 

certo desconforto em relação à demora tanto ao docente, quanto aos discentes 

que estavam presentes, mas isso não afetou no contexto geral a aplicação da 

atividade que conseguiu ser finalizada com êxito. Na figura 5 pode-se observar 

um discente aguardando o tempo da atividade chegar ao fim para reconhecer se 

acertou ou não a questão proposta. 

 
Figura 5: Aplicação do Kahoot com a turma do 8°A

 
Fonte: Autoral 

Um dos vários pontos positivos que o software trás são as pausas que 

acontecem entre uma questão e outra, pois as questões são liberadas através do 

controle do docente, onde se ele julgar necessário pode avançar e pausar por 

mais tempo os intervalos entre uma questão ou outra, desta forma isso favorece 

a discussão entre o professor e os alunos diante das respostas obtidas, onde 

quando os times tinham êxito na resposta das questões eles ficavam bastante 

eufóricos e felizes, quando erravam era induzido um debate acerca do conteúdo 

ministrado, os relembrando dos conceitos e demonstrando o porquê as outras 

alternativas estavam corretas e a escolhida não. 
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A utilização do Kahoot como recurso didático se demonstrou bastante eficaz 

no ensino de ciências, comparando a atividade proposta pelo software as aulas 

tradicionais os alunos se demonstraram bem mais interessados. Sendo assim, a 

utilização dessa ferramenta em sala de aula é uma estratégia válida para o ensino 

e também como avaliação na disciplina.  

Percebeu-se que a técnica proporcionou um desenvolvimento positivo do 

discente, diante da experiência de uma nova forma de ensino aprendizagem, que 

não trata-se de métodos tradicionais como exercícios no caderno ou livro, mas 

sim uma ferramenta digital que pode ser utilizada para auxiliar o docente no 

conteúdo teórico em sala, tornando-o mais atraente e de melhor compreensão 

aos seus discentes, pois apresenta diferentes tipos de complexidades permitindo 

uma maior compreensão e interação  com o conteúdo. Desta forma o conteúdo 

a ser aplicado e recebido de uma forma mais prazerosa e atraente ao discente, 

tornando-se uma forma positiva no ensino aprendizagem. 

A partir da observação ficou nítido que a técnica apresenta algumas 

limitações de uso, pois é necessário que o docente esteja em um computador 

conectado a alguma rede de internet de boa velocidade para que se evite 

travamentos e lentidão e que o discente tenha acesso a um computador, 

smartphone ou tablet, conectado a uma rede de conexão local, via wireless ou 

internet móvel para que assim seja utilizada a ferramenta digital com eficácia, 

entretanto sua utilização traz inúmeros benefícios para dentro da sala de aula que 

não podem ser ignorados, se tornando de grande apoio ao docente, sendo um 

diferencial positivo a sua aplicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a utilização das metodologias ativas digitais, pode-se perceber uma 

amplificação das diversas formas de se ensinar, sendo assim cabe ao professor 

utiliza-las da melhor forma possível para auxiliar na construção do conhecimento 

dos seus alunos.  

O Kahoot demonstrou-se uma ótima ferramenta educacional no ensino de 

ciências, através da gamificação presente em seu software ficou evidente uma 

participação e engajamento muito maior quando comparada as metodologias 

tradicionais aplicadas na mesma turma. 

Além disso, o Kahoot, dentro das suas diversas aplicações pode promover 

atividades em grupo, promovendo o trabalho em equipe e soluções de 
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problemas, além de ser uma ferramenta de ensino que avalia com diferentes 

níveis de complexidade e facilita o entendimento do conteúdo abordado pelo 

professor.  

Logo, ressalta a importância da gamificação, assim como a utilização de 

metodologias digitais no contexto escolar como meio desenvolver nos discentes 

a construção do conhecimento de forma divertida e com entretenimento, assim 

como enriquecendo a prática docente. 
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Resumo: Esta investigação teve o propósito de identificar e discutir sobre os níveis e as 

justificativas de utilização dos serviços/produtos direcionados para estudantes com 

deficiência desenvolvidos pelas bibliotecas universitárias brasileiras e portuguesas e para 

tanto, a incorporação do método qualitativo foi fundamental. Aplicamos um total de 25 

entrevistas (13 brasileiras e 12 portuguesas). Para este recorte utilizamos apenas 4 

entrevistas de 4 universidades diferentes (2 brasileiras e 2 portuguesas), focalizando 

apenas uma questão do guião de entrevista semiestruturada. Os dados foram 

submetidos à análise de conteúdo. Os resultados revelam que os usuários com 

deficiência destas bibliotecas universitárias apresentam autoconfiança e domínio de suas 

limitações; apresentam pouquíssima presença e a falta do sentimento de pertencimento 

para com o espaço biblioteca, decorrem da inexpressiva falta de serviços/produtos 

acessíveis disponibilizados pelas bibliotecas universitárias brasileiras e portuguesas; além 

disso, é de notar um distanciamento expressivo entre o bibliotecário (biblioteca) e o 

usuário com deficiência.   

 

Palavras-chave: Acessibilidade, Desafios e oportunidades, Usuário com deficiência, 

Biblioteca Inclusiva, Biblioteca Universitária. 

 

Abstract: The purpose of this research was to identify and discuss the levels and reasons 

for the use of services/products aimed at students with disabilities developed by the 

Brazilian and Portuguese university libraries, and for that purpose, the incorporation of 

the qualitative method was fundamental. We applied a total of 25 interviews (13 Brazilian 

and 12 Portuguese). For this cutting we used only 4 interviews from 4 different 

universities (2 Brazilian and 2 Portuguese), focusing only on a question of the 

semistructured interview script. The data were submitted to content analysis. The results 

reveal that the disabled users of these university libraries show self-confidence and 

mastery of their limitations; present little presence and the lack of sense of belonging to 

the library space stems from the inexpressive lack of accessible services / products made 

available by the Brazilian and Portuguese university libraries; in addition, there is a 

significant distance between the librarian (library) and the user with disabilities. 
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Keywords: Accessibility; Challenges and opportunities; User with disabilities; Inclusive 

Library; University Library. 

1 INTRODUÇÃO 

 

A biblioteca universitária deve ser um ambiente acolhedor, onde todo usuário, 

em especial, aquele com deficiência ou limitação se sinta valorizado e respeitado. 

Condição esta que é essencial para a base do planejamento de atividades, ações e 

projetos de inclusão desenvolvidos por bibliotecas. Projetos que devem contemplar a 

acessibilidade (arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática 

e atitudinal) em todos os níveis.  

Nesse contexto, Andrade, Lucas e Nascimento (2015, p. 2) comentam que alguns 

usuários além de necessitarem de informação precisam de “atendimento específico, 

devido as suas limitações motoras, visuais ou auditivas”. Destacam que nem sempre as 

bibliotecas possuem infraestrutura tecnológica adequada para dar suporte com 

tecnologias assistivas (TA) para que estes tipos de usuários tenham acesso à informação. 

Christina (2001, p. 1) chama atenção que as “Libraries need to make their services and 

collections more accessible to users irrespective of any inherent challenge”.  

Desse modo, para Abdulrahman (2015, p. 110) “Libraries must not discriminate 

against individuals with disabilities and should ensure that individuals with disabilities 

have equal access to library resources.” De continuidade, o mesmo autor enfatiza que, 

para tanto, as bibliotecas devem disponibilizar serviços para usuários com deficiência, 

como: alargando prazos para empréstimos de livros e outros materiais informacionais, 

porque estes usuários precisam de muito mais tempo para adaptar estes materiais de 

acordo com sua necessidade, por exemplo: requerer ajuda de um leitor voluntário, 

transpor o texto escrito para áudio, dentre outros; isenção de multas; entrega 

(empréstimo) de livros por correio; serviço de referência por telefone, fax, e-mail, redes 

sociais, dentre outros; acesso eletrônico remoto aos recursos da biblioteca; leitores 

voluntários na biblioteca; serviço de leitura de rádio; dentre outros. 

Contudo, outro ponto que merece atenção consiste no fato de que os 

bibliotecários, em geral, estão despreparados e que com suas (re) ações frustram os 

usuários com deficiência. Complementando, Andrade, Lucas e Nascimento (2015) 

contextualizam que esses usuários passam a ver o espaço biblioteca com receio e não 

gostam de frequentá-los, pois não se sentem pertencentes ao ambiente. 

Em contrapartida, a biblioteca universitária inclusiva deve reverter essa 

situação, buscando desenvolver e amadurecer o sentimento de pertencimento 

dos usuários com deficiência em relação ao espaço biblioteca. Este sentimento 

deve ser influenciado e vivenciado nos usuários da biblioteca ao longo de toda a 
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sua vida, pois, dependendo da forma e do grau desse amadurecimento, o 

feedback poderá ser negativo ou positivo, ao longo do percurso desse usuário. 

Na visão de Oxoby (2009) vai depender das crenças, experiências e 

percepções que as pessoas com deficiência têm em relação ao ambiente em que 

se encontram, portanto sua decisão de permanecer ou não em determinada 

comunidade, leva em conta o acolhimento. 

Dentre as diferentes perspectivas do sentimento de pertença de um 

indivíduo, temos: Maslow (1962) que na teoria da hierarquia das necessidades 

aborda o tema como uma necessidade extremamente fundamental para o 

homem. Osterman (2000) que o considera como uma característica fundamental 

para a criação e estabelecimento de uma comunidade, para que uma pessoa 

possa se desenvolver e se estabelecer dentro da mesma. Abedin, Daneshgar e 

D’Ambra (2010) afirmam ser uma conexão emocional entre as pessoas como 

membros de um determinado grupo social, como uma forma de integrar-se e 

gostar de estar e participar uns com os outros. 

Maestas, Vaquera e Munoz (2007) estabelecem que o significado do 

sentimento de pertença está além da integração, relaciona-se à boa percepção 

que as pessoas possuem em relação a sentir-se bem como membros reais de 

uma determinada comunidade. Assim, o sentimento de pertença dos usuários 

com deficiência em relação ao espaço biblioteca universitária decorre do 

sentimento, percepção e experiência que estes tiveram com os serviços e 

produtos disponibilizados por essa unidade de informação. Quanto mais as 

pessoas se sentirem valorizadas, acolhidas, apoiadas e aceitas pelo sistema mais 

elas sentem-se como pertencentes àquele espaço. 

Nesse sentido, esta investigação procurará compreender: Quais os níveis e as 

justificativas para a utilização dos serviços/produtos direcionados para estudantes 

com deficiência desenvolvidos pela biblioteca universitária brasileiras e 

portuguesas? 

Apresentamos, a seguir, metodologia de investigação, os resultados e análise 

dos dados, conclusão e referências.  
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2 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Nas Ciências Sociais e Humanas o paradigma de investigação encontra 

base no compromisso de uma comunidade de investigadores, com um quadro 

teórico e metodológico, compartilhando um apanhado de experiências quanto à 

natureza da investigação e a construção do conhecimento (AIRES, 2011; 

COUTINHO, 2014). 

Dito de outra forma, o paradigma de investigação pode ser denominado 

por um conjunto de esquemas teóricos compartilhados por um grupo definido 

de investigadores que utiliza determinada metodologia nas suas práticas de 

investigação, uma vez que pertence a uma comunidade científica que 

compartilha as mesmas crenças e valores.  

Assim, há pressupostos que guiam a investigação, determinando que 

opção o investigador deve seguir para conduzir a sua pesquisa, considerados 

como o direcionamento a ser tomado para encontrar respostas às 

questões\problemas de investigação (COUTINHO, 2014) que podem ser 

delimitados no contexto de um referencial filosófico determinante da 

metodologia a ser empregada pelo investigador durante todo o desenvolvimento 

da pesquisa. 

Esta investigação está pautada no paradigma “qualitativo\interpretativo” 

que se inspira na epistemologia subjetivista que valoriza o papel do investigador 

como construtor do conhecimento, ao utilizar um quadro metodológico pouco 

compatível com a proposta do paradigma positivista. Dito de outra forma, o 

paradigma “qualitativo ou interpretativo” substitui “as noções científicas de 

explicação, previsão e controlo do paradigma positivista pela compreensão, 

significado e ação” (COUTINHO, 2014, p. 17). Em continuidade, a mesma autora 

propõe penetrar no mundo pessoal dos sujeitos, na tentativa de 

descobrir\conhecer\interpretar as várias situações\casos e que significados eles 

trazem para a vida dos estudantes com deficiência. 

Barnes (2003) ressalta que, dentre os diferentes tipos de metodologias de 

investigação, os estudos qualitativos são os preferíveis para a investigação emancipatória 

da pessoa com deficiência. Em continuidade, para Martins et al. (2016, p. 45) isto ocorre, 

porque estes estudos oferecem muito “mais possibilidades de criação de um espaço de 

partilha de poder entre investigador e o investigado, em oposição a dualidade 

sujeito/objeto”. Barnes (2003) afirma, ainda, que tais estudos qualitativos garantem que 

a "voz" (ou seja, sentimentos, pontos de vista, crenças) das pessoas com deficiência e 

suas famílias possa ser ouvida. 
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Dessa forma este estudo tem por objetivo analisar os níveis e as 

justificativas de utilização ou não dos serviços/produtos desenvolvidos para os 

usuários com deficiência das bibliotecas universitárias brasileiras e portuguesas. 

Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa do tipo Estudo de Caso Múltiplos de 

natureza “qualitativo ou interpretativo”, que faz parte de uma investigação de 

doutoramento iniciada em setembro de 2016 e concluída em março de 2019. 

Assim, o Estudo de Caso Múltiplos de natureza “qualitativo ou interpretativo” 

está adequado ao objetivo aqui proposto para desocultar os níveis e as justificativas para 

a utilização dos serviços/produtos direcionados para estudantes com deficiência 

desenvolvidos pela biblioteca universitária, bem como discutir sobre o seu contributo 

para a entrada, permanência e conclusão dos percursos formativos desses estudantes. 

Para esta pesquisa utilizamos a técnica de recolha de dados (o inquérito por 

entrevista), que utiliza a informação em discurso direto, e por possibilitar maior 

compreensão relativamente ao significado que os interlocutores atribuírem a 

determinadas questões, permitindo maior conhecimento, por parte do investigador, das 

percepções dos participantes sobre a sua posição quanto à temática da investigação 

(PARDAL; LOPES, 2011). Consiste num dos instrumentos de recolha de dados mais valioso 

para ser utilizado em uma investigação, pois permite ao pesquisador “chegar ao 

entendimento dos seres humanos e para a obtenção de informações nos mais diversos 

campos” (AMADO, 2014, p. 207), podendo apresentar-se de diversas formas (frente a 

frente, via telefone, email, skype, etc.) dependendo da estratégia metodológica do 

investigador. 

Todo investigador que pretende utilizar a entrevista como técnica de recolha de 

dados deve atentar para o fato de que, assim como qualquer outra técnica, a condução 

da entrevista precisa da maior atenção do investigador, não podendo ser construída e 

aplicada de improviso, pois exige um elevado grau de esforço por parte do pesquisador 

(PARDAL; LOPES, 2011; AMADO, 2014; STAKE, 2012). 

Para a definição do lócus desta pesquisa cabe destacar que este é apenas 

um recorte de uma investigação maior, antecedido por três etapas, a serem 

descritas em fases: primeira fase (de diagnóstico), compreendeu: o (i) contacto 

com bibliotecas universitárias brasileiras (federais) e portuguesas, a (ii) 

preparação de um inquérito questionário e organização da técnica de recolha de 

dados, a (iii) pré-testagem do inquérito, e a (iv) aplicação do inquérito por 

questionário aos diretores das bibliotecas; segunda fase (de diagnóstico) 

aconteceu com a (i) seleção (a partir dos dados recolhidos nos inquéritos por 

questionário aplicados na fase anterior) das universitárias brasileiras (federais) e 

portuguesas que têm diretores dos núcleos de acessibilidade das universidades 

brasileiras e dos diretores do gabinete de apoio ao estudante com deficiência das 
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universidades portuguesas, a (ii) preparação de um inquérito questionário e 

organização da técnica de recolha de dados, a (iii) pré-testagem do inquérito, e 

a (iv) aplicação do inquérito por questionário aos mesmos; e terceira fase (de 

diagnóstico) composta de a (i) seleção (a partir dos dados recolhidos nos 

inquéritos por questionário aplicados na terceira fase) das bibliotecas 

universitárias brasileiras (federais) e portuguesas que têm algumas experiências 

(programas, projetos ou qualquer atividade) de uso de produtos de apoio e de 

soluções acessíveis, a (ii) preparação do inquérito questionário e da técnica de 

recolha de dados, a (iii) pré-testagem do inquérito, e a (iv) aplicação do mesmo 

aos bibliotecários. 

O foco de interesse para nossa pesquisa consiste na quarta fase, 

correspondente à realização da recolha de dados pelo inquérito por entrevista, 

estruturada pela (i) seleção dos usuários (estudantes com deficiência) das bibliotecas 

universitárias brasileiras (federais) e portuguesas, a (ii) preparação de um guião 

semiestruturado da entrevista e da técnica de recolha de dados, e a (iii) aplicação do 

instrumento de recolha dos dados. 

A investigadora na condução da investigação entrou em contato com 

os diretores das bibliotecas universitárias e dos núcleos de 

acessibilidade/gabinete de apoio ao estudante, solicitando uma listagem 

contendo a identificação desses estudantes. Cabe ressaltar que nem todas as 

bibliotecas ou os núcleos de acessibilidade/gabinete de apoio ao estudante 

identificaram seus estudantes com deficiência, por questão de preservação de 

sua identidade. Dessa forma, esta investigadora enviou um email convite para a 

coordenação da biblioteca e dos núcleos de acessibilidade/gabinete de apoio 

ao estudante e estes se responsabilizavam de enviar para os seus estudantes 

com deficiência. 

No processo da análise das informações recolhidas durante a entrevista, a opção 

realista é a análise de conteúdo, por ser “um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações” que nos possibilita descrever e interpretar o conteúdo emitido pelos 

sujeitos selecionados, neste caso os estudantes com necessidades especiais das 

bibliotecas universitárias públicas brasileiras e portuguesas (BARDIN, 2014, p. 33). A 

análise foi realizada para possibilitar a identificação dos dados recolhidos por meio da 

categorização e codificação dos processos de comunicação. Esse método requer uma 

organização para análise estruturada em pré-análise, seguida pela exploração do 

material, tratamento e interpretação dos dados (BARDIN, 2014). No caso desta pesquisa, 

as entrevistas seguiram um roteiro pré-definido, onde utilizamos um gravador para 

recolher os dados sem ter a possibilidade de perda de informação. De seguida, a 

investigadora partiu para a análise de conteúdo através da transcrição das entrevistas; 
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na sequência foram feitas leituras flutuantes minuciosas de todo o material transcrito 

(AMADO, 2014), tendo por base as categorias, subcategorias e descritores pré-

estabelecidos (Fig. 1). Uma vez que procuramos analisar em profundidade os relatos dos 

usuários com deficiência sobre seus níveis e as suas justificativas para a utilização dos 

serviços/produtos acessíveis desenvolvidos pela biblioteca universitária. 

De modo geral, realizamos um total de 24 entrevistas (12 brasileiras e 12 

portuguesas). Para este recorte utilizaremos apenas 4 entrevistas de 4 universidades 

diferentes, correspondendo a 2 brasileiras e 2 portuguesas, focalizando apenas uma 

questão do guião de entrevista semiestruturada. 

 
Categoria Subcategorias Descritores 

Usuários 

(Estudantes 

com 

deficiência) 

Perfil 

(Caracterização) 

 

• Idade 

• Gênero 

• Nível Acadêmico 

• Nacionalidade 

• Tipo de limitação/Deficiência 

• Necessidade de ter ou não acompanhante 

Participação nas 

ações, atividades e 

projetos de inclusão 

desenvolvido pela 

biblioteca 

• Conhecimento ou não da existência de 

projetos/ações/atividades inclusivas 

desenvolvidas pela biblioteca; 

• Frequência de uso e participação dos 

estudantes com deficiência de 

projetos/ações/atividades inclusivas 

desenvolvidas pela biblioteca. 

 
Fig. 1. Categoria, subcategorias e descritores 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta seção, apresentaremos os resultados e as discussões em torno dos dados 

recolhidos através da entrevista aplicada aos atores protagonistas no processo de 

participação nas ações, atividades e projetos de inclusão desenvolvido pela biblioteca. 

Os protagonistas brasileiros e portugueses são todos do gênero feminino. Referente à 

idade, nível acadêmico, tipo de deficiência e se precisam ou não de acompanhante, 

correspondem a: Brasil 31 a 40 anos e 21 a 30 anos, Graduação/Licenciatura (Letras, 

Administração e Ciências Biológicas), baixa visão (tem apenas 20% de visão) e deficiência 

auditiva, deficiência visual parcial no olho direito e no esquerdo uso prótese; Portugal 21 

a 30 anos, Graduação/Licenciatura (Bioquímica e Serviço Social), deficiência física 

congênita e paralisia cerebral; todos não precisam de acompanhantes. Tais dados já 

revelam uma população de estudantes com deficiência que, relativamente, apresentam 

autoconfiança e domínio de suas limitações e adentram o ensino superior na faixa etária 

muito comum aos estudantes sem deficiência, em ambas sociedades. 
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Os resultados apresentam uma análise sobre os relatos dos usuários com 

deficiência referente aos seus níveis e as suas justificativas para a utilização dos 

serviços/produtos acessíveis desenvolvidos pela biblioteca universitária, na tentativa de 

identificar se esta unidade de informação está promovendo e aguçando o sentimento de 

pertencimento destes estudantes quanto a este espaço de socialização universitária. 

Os respondentes brasileiros e portugueses evidenciaram, respectivamente, que: 

“Raramente” (B1), “Nunca” (B2), “Raramente” (P1) e “Frequentemente” (P2) fazem uso dos 

serviços/produtos acessíveis desenvolvidos pela biblioteca universitária. Percebemos um 

nível diminuto de utilização destes usuários quanto aos serviços e produtos ofertados 

pelas bibliotecas universitárias em questão. 

Relativamente sobre os relatos dos usuários com deficiência referente às suas 

justificativas para a utilização dos serviços/produtos acessíveis desenvolvidos pela 

biblioteca universitária, inferimos que estes, em seus discursos elencados na Figura 2, 

demonstram que: o respondente B1 evidencia a falta de serviços/produtos direcionados 

para sua deficiência ou limitação desenvolvida pela biblioteca universitária; no caso dos 

respondentes B2 e P2, eles desconhecem a existência de serviços/produtos que beneficie 

diretamente as suas deficiências, mas afirmam ter conhecimento de outros 

serviços/produtos acessíveis que beneficiem outros tipos de deficientes e destacam (B2) 

a falta de empatia dos bibliotecários, etc. 

O respondente P1 evidenciou em sua fala o descontentamento em ter acesso 

ao espaço da biblioteca universitária. Esta fala evidencia uma informação muito 

recorrente nas entrevistas, que mostra um número relativamente “expressivo” de 

estudantes com deficiência que chegam até o ensino superior possuindo uma base 

familiar bem estruturada, que lhe dão tanto o apoio financeiro quanto o apoio moral, 

conforme o seguinte trecho exalta: “[…] Mas de resto, quando vou até a biblioteca é para 

requisitar livros de literatura […]  Acredito que lá na biblioteca vão mais aqueles alunos 

que não têm condições de ter o seu espaço próprio em suas casas, como tenho o meu, 

prefiro lá estudar com muito mais tranquilidade” (P1). 

Diante dos dados, reforçamos que existe falta de comunicação entre o 

núcleo/gabinete de apoio ao estudante com deficiência, a biblioteca universitária e a 

coordenação dos cursos para a troca de informações sobre os estudantes com deficiência 

matriculados na universidade e, especificamente, usuário da biblioteca. 

Observando os vários desafios e dilemas com os quais as bibliotecas 

universitárias se deparam hoje frente à proposta de educação superior inclusiva, 

entende-se que o núcleo/gabinete de apoio ao estudante sempre é um espaço que toma 

a dianteira e desenvolve atividades que, se somadas as atividades que deveriam ser 

desenvolvidas pela biblioteca, poderiam ser um divisor de águas. Esses desafios e 

dilemas têm condicionado o bibliotecário, a buscar alternativas ou melhor começar a 

pensar em novas estratégias para mudar tais circunstâncias. 
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Sobre os vários desafios e dilemas, Miglioli e Santos (2017, p. 140) enfatizam 

que a biblioteca deve ser mais ativa na comunidade, solicitando recomendações sobre 

as necessidades informacionais dos usuários com deficiência, e também compartilhar 

informações mais precisas sobre os seus serviços e produtos, bem como tecnologias 

assistivas disponíveis para esse tipo de usuário. A biblioteca “deve participar de eventos 

de minorias sociais e grupos marginalizados, mostrando sua disponibilidade em 

potencial e criando vínculos identitários com os membros destes subgrupos.” 

Esses dados têm um forte impacto social negativo e o bibliotecário precisa 

refletir sobre o papel social da biblioteca diante da inclusão e acessibilidade e sobre o 

que realmente está sendo feito pela mesma em prol dos usuários com deficiência. A 

biblioteca não pode ser indiferente à diferença. 

 

 

Categoria Subcategorias Respondentes 

Usuários 

(Estudantes 

com 

deficiência) 

Participação nas 

ações, atividades e 

projetos de inclusão 

desenvolvido pela 

biblioteca 

Respondentes Brasileiros (B) 

 

“Raramente, porque tenho dificuldades com 

leitura de texto não adaptados/acessíveis, e lá na 

biblioteca os livros são para pessoas com visão 

normal. Não tem material adaptado, logo, não 

faz sentido ir para um espaço que não me 

adequo” (B1). 

 

“Não conheço nenhum trabalho que trazem 

beneficio para a minha deficiência 

especificamente, mas como falei anteriormente, 

sei que a biblioteca disponibiliza alguns livros 

em Braille, mas não direcionados para a minha 

área de estudo. Não me sinto bem ao ir a 

biblioteca, porque os bibliotecários são ríspidos, 

mal-humorados e insensíveis. Na verdade, tenho 

apenas queixas sobre a biblioteca central da IES 

que estudo. Em relação à acessibilidade 

arquitetónica para deficientes visuais é péssima” 

(B2). 

Respondentes Portugueses (P) 

 

“Confesso que não gosto de lá ir, porque prefiro 

a minha residência, o meu cantinho/quartinho 

aconchegante e sossegado, onde tenho tudo a 

minha disposição. Por acaso, este semestre tive a 

necessidade de fazer mais trabalhos de grupo e 

fazer mais tratamento de dados, por conta tenho 

estado mais na biblioteca. Mas de resto, quando 

vou até a biblioteca é para requisitar livros de 

literatura…  Acredito que lá na biblioteca vão 
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Categoria Subcategorias Respondentes 

mais aqueles alunos que não têm condições de 

ter o seu espaço próprio em suas casas, como 

tenho o meu, prefiro lá estudar com muito mais 

tranquilidade” (P1) 

 

“Utilizo o espaço da biblioteca para desenvolver 

estudos e trabalhos das unidades curriculares, 

mas falar sobre os serviços que a biblioteca 

disponibiliza para os estudantes com deficiência 

não tenho muito o que falar, sei que 

disponibiliza livros e outros materiais em papel e 

digital, por exemplo, tem material impresso que 

são transformados em áudio para estudantes 

invisuais” (P2). 

Fig. 2. Relatos dos usuários com deficiência 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Partimos, finalmente para o pressuposto de que a ausência de 

acolhimento reflete na não presença e na falta do sentimento de pertencimento 

dos usuários com deficiência ao espaço biblioteca. A inexpressiva falta de 

serviços/produtos acessíveis disponibilizados pelas bibliotecas universitárias 

brasileiras e portuguesas contribuem para o afastamento desse usuário. Há, 

também, um distanciamento existente entre o bibliotecário (biblioteca) e o 

usuário com deficiência. Evidenciamos que este primeiro acontece pelo 

desconhecimento e pela falta de empatia para com as questões referentes a esses 

estudantes. 

Outro ponto que merece destaque e está atrelado aos anteriormente 

citados consiste no fato de a inclusão e acessibilidade não ser um fato isolado, 

mas a ser desenvolvido em parcerias. No ambiente de uma instituição de ensino 

superior a sintonia entre departamentos, bibliotecas e demais órgãos é 

fundamental, uma vez que possibilitam convênios externos. 

A importância desta investigação torna-se de fundamental, porque 

suscita discussões e análises que viabilizem e garantam a valorização dos usuários 

com deficiência nas bibliotecas. 

Daí a necessidade de identificar e discutir sobre os níveis e as justificativas 

de utilização dos serviços/produtos direcionados para estudantes com deficiência 

desenvolvidos pelas bibliotecas universitárias brasileiras e portuguesas, diante do 

olhar deste tipo de utente. 
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Estudar a realidade em países diferentes é importante por apontarem realidades 

sociais, econômicas e culturais diferenciadas, mostrando que independentemente de 

país, o que verificamos é a existência de raízes muito fortes de segregação e exclusão 

das pessoas com deficiência nas sociedades contemporâneas. 
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RESUMO: Este artigo trata da experiência desenvolvida com a plataforma educacional 

Google Sala de Aula no componente curricular de Química, em turmas do 3º Ano do 

ensino médio do Colégio Antônio Lemos, localizado no município de Santa Izabel do 

Pará, a partir de atividades realizadas no Programa de Residência Pedagógica do curso 

de Licenciatura em Informática, no Instituto Federal do Pará - Campus Castanhal. Neste 

sentido, a pesquisa teve o objetivo de proporcionar uma vivência prático-pedagógica 

com a utilização da plataforma afim de estabelecer uma conexão entre os saberes 

construídos no colégio e os saberes produzidos durante a experiência das atividades 

realizadas. A literatura referência e especializada do trabalho tem suporte em Carneiro 

(2018), Silva (2018), Araújo (2016), Fróes (2016), entre outros, pois abordam temas 

diretamente ligados ao uso de plataformas digitais educacionais no ensino básico. A 

metodologia adotada consiste em um estudo de caso, com a abordagem qualitativa para 

a análise dos resultados. Assim, o trabalho foi realizado três etapas: levantamento 

bibliográfico, elaboração de instrumentos e aplicação da pesquisa in loco. As atividades 

realizadas demonstraram a possibilidade do aluno atuar como pesquisador em sala de 

aula, entusiasmando-o a procurar outros meios de aprendizagem com o intuito de 

incentivar o uso das novas tecnologias digitais na educação. Os resultados mostraram 

que as novas tecnologias são capazes de contribuir também na disciplina de Química, 

possibilitando a troca de informações e produzindo conhecimento compartilhado entre 

alunos e professores, gerando atividades criativas e inovadoras. 
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Palavras-chave: Google Sala de Aula; Química; Residência Pedagógica; Tecnologias 

Educacionais. 

 

ABSTRACT:This article deals with the experience developed with the educational 

platform Google Classroom in the curricular component of Chemistry, in classes of the 

3rd year of high school of the Antônio Lemos College, located in the municipality of Santa 

Izabel do Pará, based on activities carried out in the Program of Pedagogical Residence 

of the course of Degree in Informatics, Federal Institute of Pará - Campus Castanhal. In 

this sense, the research aimed to provide a practical-pedagogical experience with the use 

of the platform in order to establish a connection between the knowledge built in the 

college and the knowledge produced during the experience of the activities carried out. 

The reference and specialized literature is supported by Carneiro (2018), Silva (2018), 

Araújo (2016), Fróes (2016), among others, since they address themes directly related to 

the use of digital educational platforms in basic education. The adopted methodology 

consists of a case study, with the qualitative approach for the analysis of the results. Thus, 

the work was carried out in three stages: bibliographical survey, elaboration of 

instruments and application of the research in loco. The activities carried out 

demonstrated the possibility of the student acting as a classroom researcher, 

encouraging him to look for other means of learning in order to encourage the use of 

new digital technologies in education. The results showed that the new technologies are 

also capable of contributing to the discipline of Chemistry, enabling the exchange of 

information and producing shared knowledge between students and teachers, 

generating creative and innovative activities. 

Keywords: Google Classroom; Chemistry; Pedagogical Residence; Educational 

Technologies. 

 

1. Introdução 

O ensino de Química, ao longo dos anos, tornou-se um ponto crucial no processo 

de ensino-aprendizagem em razão da dificuldade encontrada pelos alunos em 

conseguir compreender conceitos básicos da disciplina. Nas experiências 

vivenciadas na escola da rede pública, é nítida a dificuldade em cumprir os 

conteúdos do ensino médio, pois o problema do curto tempo em sala de aula e 

a dificuldade em despertar o interesse dos alunos para a disciplina passa a ser um 

desafio. Assim, tornam-se necessárias novas abordagens com novos 

procedimentos pedagógicos a serem adotados pelos professores (SOUZA, 2016). 

A partir disso, é essencial auxiliar os alunos na construção do conhecimento de 

maneira que eles sintam-se motivados e consigam superar suas dificuldades, 

principalmente em relação aos conteúdos de Química. Nesse contexto, surge a 
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proposta de utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs) em ambientes de aprendizagem (ARAÚJO, 2016). 

De acordo com Souza (2016), “a inserção de plataformas virtuais educacionais 

para apoiar o ensino presencial pode amenizar essas dificuldades e também 

contribuir que os alunos dediquem mais tempo para refletir sobre conteúdos que 

estão sendo aprendidos”. Essas plataformas vêm para auxiliar os educadores para 

que estabeleçam um processo de ensino-aprendizagem mais eficiente, dinâmico 

e interativo. 

Atualmente, existem diversas plataformas virtuais educacionais que o professor 

pode utilizar em sala de aula ou à distância, como, por exemplo, o Google Sala 

de Aula, o Moodle, entre outros, que permitem estar em uma sala de aula virtual 

mesmo sem estar sob a supervisão direta do professor. Diante dos avanços 

tecnológicos no ambiente escolar, alguns paradigmas precisaram ser 

modificados, quebrando o tabu do ensino tradicional e dando a perspectiva ao 

aluno de um novo modelo de ensino com o uso da plataforma digital 

educacional, fazendo com que estes saiam de suas zonas de conforto e provem 

para si que possuem a capacidade de utilizar as novas TDICs com habilidade e 

destreza (FRÓES, 2016). 

Assim, o professor pode orientar seus educandos para que entrem na plataforma 

com seu  endereço eletrônico (e-mail), participem de pesquisas  utilizando todas 

as mídias, fontes e todas as formas de interação, sejam elas em grupo ou mesmo 

individualmente, além de realizar atividades em tempo real e discutir assuntos em 

chats, ampliando assim o papel do professor, ou seja, de informador transforma-

se em orientador de aprendizagem, em gerenciador de pesquisa, podendo 

viabilizar a comunicação e interação dentro e fora da sala de aula, seja ela online 

ou off-line. 

Nessa perspectiva, surge o seguinte questionamento: com a utilização de 

ambientes virtuais como ferramenta pedagógica para auxiliar o professor na 

disciplina de Química, os alunos se interessariam ainda mais pela disciplina e 

utilizariam as TDICs para as atividades escolares? Como a maioria dos alunos 

possuem smartphones e geralmente tem acesso à Internet, por que não usar essa 

tecnologia para fins educacionais? 

Neste sentido, foi escolhido o aplicativo “Google Sala de Aula” (do inglês “Google 

Classroom”), para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem de Química. 
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Essa iniciativa despertará o interesse do aluno por meio de um trabalho lúdico e 

prazeroso, que possibilitará uma maior socialização e um processo de 

relacionamento interpessoal, o qual propiciará o aprendizado coletivo, 

permitindo que os educadores criem tarefas, anexem materiais didáticos e 

exercícios avaliativos, enviem avisos e iniciem instantaneamente debates com a 

turma. 

Por outro lado, os alunos podem compartilhar recursos uns com os outros e 

interagir no mural da turma ou por e-mail. Podem, também, verificar quem 

concluiu ou não um trabalho de forma rápida e eficaz, tendo o feedback direto e 

em tempo real de suas avaliações. Nesse processo, é importante que o professor 

conheça todas as possibilidades que a plataforma disponibiliza para que o 

conteúdo abordado por ele seja trabalhado de forma efetiva com os alunos. 

Dessa forma, este trabalho apresenta um estudo de caso realizado com os alunos 

do ensino médio do colégio Antônio Lemos, localizado no município de Santa 

Izabel do Pará, onde o mesmo não dispõe de laboratório de informática e não 

utiliza ferramentas tecnológicas para o processo de ensino-aprendizagem. 

Inicialmente, as atividades mostraram o conhecimento introdutório do Google 

Sala de aula aos alunos, dando suporte à disciplina de Química para auxiliar no 

trabalho do professor dentro de sala de aula, tentando contextualizar e apresentar 

a sua importância no ambiente escolar e em seu cotidiano. 

As regências foram realizadas através do Programa de Residência Pedagógica da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no curso 

de Licenciatura em Informática do Instituto Federal do Pará/Campus Castanhal. 

Este Programa é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de 

Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática 

nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de 

educação básica, a partir da segunda metade de seu curso (CAPES, 2018). 

Com base nisso, este estudo tem como principal objetivo apresentar um relato 

de experiência dos alunos residentes, centralizando as atividades no campo da 

formação profissional, cuja construção do conhecimento se produz na interação 

social e se desenvolve na prática educativa.  

A realização do estudo se deu através de um estudo de caso, com a ideia de levar 

o conhecimento do Google Sala de aula aos alunos e, assim, contribuir com a 

disciplina de Química como apoio didático-pedagógico ao professor, fazendo 

com que ambos tenham o hábito de usar essa ferramenta a seu favor, para a 

otimização do tempo e dar maior praticidade, já que os mesmos não têm o 
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contato com a plataforma educacional e nem com recursos tecnológicos no 

ambiente escolar. 

 

2. Mediação Pedagógica com as Novas Tecnologias 

Atualmente, a sociedade vem passando por várias mudanças e na educação não 

é diferente. A inserção do computador e da Internet na vida dos alunos, trouxe 

uma série de informações que as escolas e os professores, muitas vezes, não estão 

preparados para absorvê-las. As tecnologias estão cada vez mais em evidência e 

os investimentos visam ter cada classe conectada à Internet. Hoje, a maioria dos 

alunos possui um notebook, smartphone, tablets, desse modo, investe-se 

também em educação a distância, contínua e híbrida (OLIVEIRA, 2015). 

 A escola precisa entender que uma parte cada vez maior da aprendizagem, pode 

ser feita sem estarmos em sala de aula e sem a supervisão direta do professor. 

Mas só tecnologia não basta, ela é uma ferramenta a mais para o processo de 

ensino e aprendizagem, pois a adaptação das escolas ao uso das tecnologias 

ainda é um desafio para alguns professores, não só para eles mais também para 

os administradores, diretores e coordenadores que atendam todos os níveis do 

processo educativo, pois muitos não possuem domínio das ferramentas 

tecnológicas (MORAN et al., 2013). 

De acordo com Moran et al. (2013), se faz necessário relatar o uso da tecnologia 

como mediação pedagógica, que prevê alguns fatos que envolvem a questão do 

emprego de tecnologia no processo de aprendizagem. O que entendemos por 

mediação pedagógica? É a atitude, o comportamento do professor que se coloca 

como um facilitador, um incentivador ou um motivador da aprendizagem, que se 

apresenta com a disposição de ser uma ponte “rolante”, que ativamente colabora 

para que o aprendiz alcance seus objetivos.  

E, ainda sobre tecnologia e a mediação pedagógica, é importante chamar a 

atenção para a presença e influência que a tecnologia tem na sociedade e na 

educação escolar, tanto na presencial como à distância. Chamar a atenção para a 

necessidade de empregar essa tecnologia, se quiser ser eficiente no processo 

educacional. Contudo, é perceptível que as ferramentas tecnológicas são 

importantes, mas não somente elas, é importante a interação entre professores e 

alunos no processo de aprendizagem. 

 

3.  Google Sala de Aula 
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O Google Sala de Aula é uma plataforma educacional da empresa Google, 

lançada em 2014. Com essa ferramenta, o professor pode gerenciar conteúdo, 

simplificar a criação, aplicação e avaliação de trabalhos escolares, como 

características de interatividade e colaboração entre os alunos do processo de 

aprendizagem. Para Veludo (2018), o Google Sala de Aula é uma ferramenta 

gratuita do pacote Google Apps for Education362 para docentes e está disponível 

para qualquer usuário com uma conta Google pessoal. 

O Google Sala de Aula tem como diferencial a possibilidade de reunir outros 

serviços já ofertados pela empresa criadora, como o Gmail, Google Drive, Google 

Formulários, Google Documentos, Google Planilhas e Google Apresentações.  

O Google Sala de Aula parte do princípio de que as ferramentas de estudo devem 

ser simples e fáceis de usar. Por essa razão, a plataforma foi projetada para 

proporcionar mais tempo de aprendizagem para os participantes (VELUDO, 2018). 

Silva (2018) relata que as funcionalidades em conjunto com outras existentes na 

plataforma facilitam a troca de conhecimentos entre os agentes do processo por 

meio dos caminhos alternativos de comunicação entre eles. 

O Google Sala de Aula é uma plataforma educacional web de incentivo à 

colaboração – professor/aluno, aluno/aluno – cuja distribuição é gratuita para 

escolas e instituições de ensino que usam o Google Apps for Education. Seu 

objetivo é oferecer um espaço digital de apoio às práticas pedagógicas 

desenvolvidas diariamente entre professores e alunos - dentro e fora das salas de 

aula -, além de estimular um aprendizado divertido e colaborativo com o uso dos 

recursos digitais (CARNEIRO et al., 2018). 

Lima et al. (2018) descreve que o Google Sala de Aula possui ainda alguns 

recursos novos e que estão focados na relação aluno-professor, como chat para 

esclarecimento de dúvidas com professores, trocas de e-mails e avaliações de 

atividades atribuindo notas, ou seja, o professor cria uma tarefa ou pergunta, 

podendo postar para uma ou mais turmas, ou para alunos específicos em uma 

turma, e define uma data de entrega. 

Uns dos principais benefícios do Google Sala de Aula está no desenvolvimento 

do espaço-tempo, o que torna o processo de aprendizagem constante e 

dinâmico. Possibilitando, assim, a interação e comunicação entre docente e 

discente a qualquer momento e em qualquer ambiente, além de proporcionar a 

 
362 O Google Apps for Education, é um serviço do Google que fornece versões personalizáveis de 

vários produtos do Google para ambientes educacionais. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Google
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proximidade do conhecimento de forma lúdica e contextualizada em sala de aula 

(GOOGLE, 2009).  

Neste trabalho, a ferramenta foi escolhida por ser uma plataforma simples, fácil 

de utilizar, gratuita e que permite o desenvolvimento de um espaço colaborativo 

online, visando apoiar e complementar as aulas presenciais, além de permitir que 

o professor poste atualizações da aula e tarefas de casa, adicione e remova alunos 

e ainda forneça um feedback. Desse modo, acredita-se que o uso da plataforma 

Google Sala de Aula será de fácil aceitação e bem utilizada por professores e 

estudantes conectados no mundo informatizado, a julgar por seu fácil acesso e 

características colaborativas. 

 

4. Desenvolvimento Metodológico 

A pesquisa foi realizada no Colégio Antônio Lemos, localizado no município de 

Santa Izabel do Pará. O colégio é mantido pelo governo do Estado e administrado 

pela Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e atende alunos do Ensino Médio. 

Para esta pesquisa, é importante ressaltar que o colégio não possui laboratório 

de informática. 

Os sujeitos da pesquisa são: o professor da disciplina de Quimica do 3º ano do 

Ensino Médio e os alunos desta turma. Ao todo, 38 alunos da turma participaram 

do estudo, sendo 19 homens e 19 mulheres, com faixa etária entre 17 a 19 anos, 

onde 61% reside em zona urbana e 39% em zona rural. 

Este estudo realizou a análise de dados baseada na abordagem qualitativa do uso 

do Google Sala de Aula no ensino médio e, para isso, foi usado o método das 

observações feitas durante atividade. Após a abordagem teórica, realizou-se a 

aplicação de questionários fechados para saber o conhecimento de informática 

dos alunos e se os mesmos tinham acesso aos recursos tecnológicos, como, por 

exemplo, computador e celular. 

Em relação ao uso da plataforma Google Sala de Aula, foi feita uma apresentação 

oral sobre a ferramenta, mostrando um tutorial sobre o seu uso. Após esse 

momento, foi criado uma turma virtual na plataforma com a colaboração do 

professor na elaboração de tarefas. Essa etapa durou três semanas. 

Após esta etapa, os discentes foram convidados a preencher um novo 

questionário (semiestruturado) para analisar se o uso da plataforma ofereceu 

melhorias para o processo de ensino-aprendizagem na disciplina. 

O professor de Química também foi convidado a preencher um questionário 

semiestruturado em relação às práticas pedagógicas e às atividades aplicadas na 
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plataforma. Esta fase teve como objetivo a identificação, análise e a aplicação do 

Google Sala de Aula com enfoque do conteúdo da disciplina na instituição 

escolar. Durante aplicação da ferramenta, buscou-se examinar se os alunos 

conseguiram conhecer e aprender e/ou se eles reconheceram a importância das 

tecnologias educacionais para as atividades escolares. 

 

A Utilização da Plataforma  

Para o uso da plataforma, é necessário fazer o login363 na conta do Google, 

através de um navegador ou um aplicativo e, em seguida, entrar para participar 

da turma. As Figuras 6 a 13 mostram o passo a passo do uso da plataforma com 

a turma. No início, o acesso à turma é possível de duas formas: 

a) Código da turma: fornecido pelo professor aos alunos. 

 

b) 
Convite via e-mail: enviado pelo professor ao e-mail de cada aluno. 

 

 
363 Processo para acessar um sistema restrito feito através da autenticação ou identificação 

do usuário, usando credenciais previamente cadastradas no sistema pelo mesmo. 

(a) Turma criada na plataforma (b) Inserção do código da turma 
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Figura 49 - Tela Inicial do Google Sala de Aula 

 

Na Figura 1a, observa-se que a turma virtual no Google Sala de Aula foi criada 

pelos autores do trabalho, juntamente com o professor da disciplina. Desta 

maneira, foi feito o login no aplicativo e o aluno acessou a opção “Participar da 

turma” na página inicial da plataforma. 

De acordo com os resultados obtidos no primeiro questionário, foi possível 

observar que a maioria dos alunos da turma possui um celular, por isso as 

atividades foram realizadas no dispositivo móvel. 

A forma de acesso escolhida foi a utilização do código da turma, disponibilizado 

no dia da aula sobre o uso aplicativo. Logo em seguida, abre a tela para inserir o 

código da turma, como demostrado na Figura 1b e, desta forma, os alunos 

consegue entrar na sala de aula virtual.  

 
  

Figura 2 - Turma criada no Google Sala de Aula 

 

A Figura 2 mostra a turma criada na plataforma virtual, onde os alunos podem 

visualizar os seus professores. Na Figura 2a, estão presentes o professor da 

(a) Lista de Professores (b) Lista de Alunos 
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disciplina de Química e os dois participantes autores deste trabalho. Os três 

trabalharam em conjunto na elaboração de conteúdos e atividades para turma. 

Para o desenvolvimento desta atividade, a maioria conseguiu ter o acesso à sua 

conta (31 alunos) e os demais não conseguiram entrar na sala virtual (7 alunos), 

pois os mesmos não têm dispositivos móveis ou não tinham o acesso à Internet 

no momento da atividade. Porém, isso não foi um empecilho para eles 

participarem das atividades, pois os professores solicitaram que fizessem duplas 

com os alunos que conseguiram entrar na plataforma. 

A Figura 3a, apresenta a tela do mural com a finalidade de deixar avisos e, 

principalmente, comunicar quando houver uma tarefa para ser realizada. Nessa 

imagem, pode ser visto que tem uma atividade em um link, que vai ser 

direcionado para o Google Forms. 

 

 
 

Figura 3 - Publicação de tarefas no Google Sala de Aula 

 

 

Na Figura 3b, a atividade (sobre reações químicas) foi passada aos alunos da 

turma, ou seja, quando clicado no link da atividade postada no mural. Depois que 

os alunos responderam as questões, as respostas foram encaminhadas para conta 

(a) Atividade Avaliativa (b) Mural 
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do professor da disciplina, para visualizar o número de acertos e erros em cada 

questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Momento de interação no mural do Google Sala de Aula 

 

A Figura 4 mostra o mural onde podem ser colocados os comentários de todos 

os participantes da turma virtual. Durante as atividades, os alunos também 

utilizaram o mural da plataforma para fins de conversação, com características de 

“rede social”, com sugestões e comentários referentes às atividades da disciplina. 

Dessa forma, após a inserção das atividades na plataforma, os alunos podem 

comentar e tirar dúvidas sobre o assunto e, assim, tanto o professor quanto os 
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colegas de classe podem responder de forma interativa. Os resultados mostraram 

o caráter dinâmico e didático da ferramenta, contribuindo na aprendizagem de 

todos. 

 

5. Resultados e Discussões 

Após as atividades realizadas diretamente no Google Sala de aula, foi aplicado 

um novo questionário aos alunos com o intuito de analisar a plataforma 

juntamente com o componente curricular de Química. No final dessa etapa, 95% 

dos alunos afirmaram que tiveram melhor aproveitamento do conteúdo da 

disciplina na plataforma, pois, além de terem tido uma economia com a 

impressão de materiais, foi algo inovador e prático para a realidade da escola. 
 

 

O Quadro 1 apresenta algumas das respostas dos alunos que foram analisadas. 

Desta forma, percebe-se que as respostas dos alunos foram satisfatórias para o 

estudo, pois eles compreenderam a importância da utilização de novas 

tecnologias para as atividades escolares, flexibilizando tanto o professor quanto 

os alunos. Com isso, o professor pode diminuir o seu tempo de transmissão de 

informação em sala, tornando as aulas mais dinâmicas e concentrando-se em 

atividades mais criativas e estimulantes aos alunos, com as contextualizações, 

interpretações e esclarecimento de dúvidas. 

Umas das respostas que chamou a atenção foi: “o Google Sala de Aula possui 

características de rapidez, facilidade e praticidade no acesso. Esses três fatores 

contribuíram para que não deixasse de realizar e entregar as atividades avaliativas 

no prazo determinado, uma vez que não estariam presentes em caso de uma 

avaliação presencial”. Sendo assim, a prática que foi utilizada contribuiu para o 

entendimento da tecnologia na educação. 

Após a análise dos questionários dos alunos, foi elaborado o questionário 

semiestruturado aplicado ao professor, para verificar o seu conhecimento sobre 

a plataforma educacional e relatar como foi a experiência com seus alunos. 
Quadro 4 - Respostas das perguntas para alunos acerca da atividade aplicada  

Perguntas Respostas 

Qual foi a sua experiência com o uso do 

Google Sala de Aula? 

Experiência positiva, inovadora, 

confortável, proporcionando rapidez, 

facilidade e praticidade no acesso devido 
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permitir o acesso as atividades fora da 

sala de aula, além de compreender como 

fazer atividade online. 

Quais foram os benefícios de uso da 

plataforma Google Sala de Aula? 

Foi bem benéfico, porque estudar online 

é muito mais prático, rápido, fácil e ajuda 

a nos manter informado, fazendo com 

que conhecemos novos aplicativos que 

nos ajudam nos estudos. Além de facilitar 

a nossa vida financeira, pois nem todas 

as vezes temos dinheiro para tirar xerox. 

 Pode melhorar, pois podemos ter o 

acesso ao material da disciplina de 

qualquer lugar e mesmo não podendo 

irmos para aula, devido alguns 

problemas como: doença, falta de 

transporte, podemos ter acesso a 

atividade realizada pelo professor em 

sala, porque o mesmo irá disponibilizar 

na plataforma e isso faz com que não 

ficamos atrasados na matéria. 

Você utilizou o Google Sala de Aula no 

seu smartphone ou pelo computador? 

Nos dois dispositivos 

 

 Quadro 5 - Perguntas e respostas do professor acerca das atividades aplicadas 

Perguntas Respostas 

Você tem alguma sugestão para a 

melhoria da plataforma Google Sala de 

Aula? Qual? Por quê? 

Sim. Melhoramento de algumas 

ferramentas de formatação, onde possa 

facilitar o acesso à função de tarefas nas 

diversas áreas de conhecimentos. 

Qual foi a sua experiência com o uso do 

Google Sala de Aula? 

Aplicativo bem acessível e prático como 

metodologia de interatividade. 

Quais foram os benefícios de uso da 

plataforma Google Sala de Aula? 

Praticidade e agilidade como recurso 

avaliativo e didático. 

Quais foram as dificuldades de uso da 

plataforma Google Sala de Aula? 

Uso das ferramentas encontradas no 

aplicativo no momento da formatação. 

Foi fácil entender o aplicativo e começar 

a utilizá-la como uma ferramenta à mais, 

para aprimorar em suas aulas? 

Não, até mesmo as ferramentas 

disponíveis são muitas resumidas na 

aplicação de certas atividades. 
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Diante das respostas do Quadro 2, o professor se mostrou muito satisfeito com o 

uso da plataforma, pois, apesar de algumas dificuldades, os resultados 

encontrados foram extremamente positivos, levando em consideração que o 

ensino do professor ainda é tradicional, e demostrou interesse em criar algo 

inovador e aberto para a utilização de novas tecnologias para a sua disciplina. 

Nos primeiros questionários dos alunos sobre o conhecimento prévio da 

informática, observou-se que os alunos desconheciam as ferramentas que 

podem ser utilizadas no contexto escolar para possibilitar novos meios de 

aprendizagem. Já no segundo questionário, as respostas dos alunos foram 

diferentes, pois puderam colocar em prática o conhecimento adquirido na 

disciplina através das atividades na plataforma. 

Portanto, os resultados apresentados pelos sujeitos permitem afirmar que as 

atividades com o uso de tecnologias educacionais na turma do 3º ano do ensino 

médio ajuda os professores a manterem-se atualizados quanto ao uso das 

tecnologias disponíveis à serem trabalhadas no processo ensino-aprendizagem. 

 

6. Conclusão  

Este trabalho apresentou a inclusão da plataforma virtual Google Sala de Aula no 

ensino médio, com o intuito de despertar o interesse dos alunos pela disciplina 

de Química e, consequentemente, gerar atividades criativas e inovadoras, 

melhorando o processo de ensino-aprendizagem e permitindo que o aluno seja 

um pesquisador/investigador. 

O uso da plataforma facilitou a comunicação com o professor e os alunos, para 

tirar dúvidas e obter uma melhor interação com a turma, uma vez que o tempo 

em sala de aula se torna curto para algumas atividades. 

Assim, antes de inserir qualquer tecnologia deve-se estudar e procurar a melhor 

forma para então implementar na disciplina da turma, possibilitando a inserção 

de TDCIs no ambiente escolar. Diante desta didática virtual, os educandos 

dispõem de tarefas proposta pelo professor em qualquer ambiente. Neste 

contexto, é importante ressaltar que o professor tem que ter uma preparação 

para saber como mediar essas TDICs, pois a falta de conhecimento pode gerar 

resultados negativos. 

Diante do avanço da tecnologia no âmbito educacional, ainda existem situações 

de precariedades e desafios nas escolas públicas, ocasionando o pouco contato 

dessas ferramentas para o uso escolar. Durante as atividades realizadas com os 
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alunos, observou-se a fragilidade em questão de recursos tecnológicos, pois na 

escola não havia laboratório de informática e nem todos os alunos tinham celular 

ou computador com acesso Internet. Infelizmente, essas questões são a realidade 

de muitas escolas brasileiras. 

Visando promover o conhecimento através de uma interface agradável e de fácil 

manipulação, os recursos de imagem, leitura e vídeo possibilitaram o 

planejamento de uma plataforma/aplicativo rico em apresentação de conteúdo 

didático, capaz de atender os indivíduos de todos os estilos de aprendizagem. 

Espera-se, portanto, com o desenvolvimento deste trabalho, colaborar para que 

o componente curricular de Química seja aliado as novas tecnologias seguindo 

procedimentos didáticos eficazes para melhor satisfação dos alunos e 

professores. 
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Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa sobre o uso de metodologias ativas e 

tecnologias digitais por professores da Educação Básica que atuam no Município de 

Ponta Grossa, Paraná. O estudo se baseou na análise qualitativa de questões fechadas e 

na Análise de Discurso de questões abertas de um questionário disponibilizado por meio 

digital. Buscou-se discutir questões sobre cognição, o uso de tecnologias para a 

educação e de metodologias ativas, bem como o conhecimento sobre a abordagem da 
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Aprendizagem Criativa. Observou-se uma lacuna na formação inicial e continuada de 

alguns professores em relação ao estudo e utilização de metodologias ativas e 

tecnologias educacionais. É sabida a necessidade de inserir tais recursos em suas aulas, 

mas ainda é necessário repensar as concepções de ensino-aprendizagem que se 

encontram enraizadas em nossas escolas. As TICs aliadas a políticas de valorização dos 

professores e de melhoria das condições materiais didático-pedagógicas de 

desenvolvimento do trabalho docente, atreladas à reflexões sobre novas formas de 

pensar a escola, podem trazer mudanças significativas. 

Palavras-chave: Aprendizagem Criativa, Metodologias Ativas, Tecnologias Digitais.  

     

INTRODUÇÃO 

  

A tecnologia digital faz parte do nosso cotidiano, seja em casa, no trabalho, na 

escola. Faz-se presente em nossas rotinas, até mesmo de lazer. Seja no celular, no tablet, 

na TV, estamos constantemente conectados. A internet passou a fazer parte das nossas 

vidas, mesmo que muitas vezes não percebamos. 

Segundo Idalécio, Campos (2016), essas mudanças vêm ocorrendo de tal forma que 

parece estar provocando choques conceituais entre as gerações. Os nascidos depois de 

1983 já são considerados “Nativos Digitais”. São uma geração de cidadãos que 

apresentam certas peculiaridades no modo de se relacionar com o mundo, tais como 

conduta multitarefa, que é a facilidade em focar várias coisas ao mesmo tempo, querem 

tudo instantaneamente, tendência consumista, exigem recompensa imediata, não 

concebem o mundo sem dispositivos eletrônicos. 

Como afirma Prensky (2001), traço característico dos “Nativos Digitais” é que o 

diálogo estabelecido entre homem x máquina se faz de maneira intuitiva, pois esses 

recursos fizeram parte de sua formação, e lhe parecem naturais. Já os chamados 

“Imigrantes Digitais”, são assim denominados por apresentarem formas mais tradicionais 

de se relacionarem com a informação. A necessidade de ler manuais antes de utilizar 

determinado aparelho, fazer uma coisa de cada vez, conforto em manusear fontes físicas 

de informação. 

Hoje, a maioria das coisas tem um meio digital de ser solucionado. Vender, comprar, 

cobrar, buscar, pesquisar, se relacionar. Pagar contas, comprar ou vender, encontrar 

pessoas, fazer amizades, tudo sem sair da frente do computador, tablet ou celular. 

Assim, são evidentes os impactos que as mudanças decorrentes do aumento na 

velocidade e níveis de acesso e interatividade das pessoas com as Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação, chamadas TDIC’s, inclusive no âmbito educacional, vêm 

causando na sociedade. 

Configura-se assim o choque conceitual do qual mencionamos, onde o professor 

acaba por ensinar ou tentar ensinar da maneira com que aprendeu, mas os alunos têm 

outras necessidades de aprendizagem. 
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A escola hoje recebe alunos cada vez mais informados/informatizados. Adquirir a 

informação não é problema, as fontes são as mais variadas e estão disponíveis numa 

velocidade surpreendente, o que não garante sua credibilidade. Eis então, a necessidade 

da presença do professor como orientador, para guiar essa busca e auxiliar na seleção 

das informações de maior relevância.   

Estabelece-se então um paradigma: como ensinar alunos com muita atitude 

tecnológica, porém, com conteúdo limitado? 

Estamos diante de um momento de transformações intensas na educação, em que 

o aluno impaciente, não consegue concentrar sozinho seus esforços na construção de 

um conhecimento relevante, e o professor, frente a todas essas novidades tecnológicas, 

precisa aprender novas competências pedagógicas para acompanhar os processos 

cognitivos desse novo aluno.  

Dessa forma, é importante considerarmos que de acordo com Bannell et al (2016, p. 

57) a formação de professores, projetos e modelos educacionais associados ao uso de 

computadores, internet e dispositivos móveis ainda seguem ancorados em pressupostos 

sobre aprendizagem e cognição bastante defasados em relação às gerações que estão 

sendo formadas. 

Face a todo esse processo de transformação que o mundo vem passando no que se 

refere ao avanço exponencial sobre o acesso à informação, especialmente com relação 

ao processo ensino-aprendizagem, o uso das TDICs em sala de aula se mostram uma 

temática bastante importante e deve-se pensar de que forma essas tecnologias estão 

sendo utilizadas. 

Além disso torna-se importante refletir sobre a forma em que a aprendizagem é 

concebida e de que forma a tecnologia vem sendo utilizada em sala de aula de maneira 

que o uso de metodologias ativas sejam realmente eficazes. 

Este artigo pretende analisar como os professores do município de Ponta Grossa 

vêm utilizando tecnologias e se utilizam metodologias ativas em sala de aula, em especial 

a Aprendizagem Criativa. Está organizado de forma a discutir concepções de cognição e 

a tecnologia na educação e o uso das metodologias ativas e Aprendizagem Criativa. A 

metodologia utilizada se constituiu da análise textual discursiva de um questionário 

disponibilizado via e-mail e redes sociais à professores das redes de ensino particular, 

municipal e estadual  da cidade de Ponta Grossa, Pr. 

 

1.   COGNIÇÃO E A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO   

É fato que mudanças nas práticas educativas são necessárias face às novas demandas 

da sociedade no século XXI. Para isso é importante considerar que é preciso superar a 

ideia de que a mente humana é apenas um processador de informações dentro do 

cérebro dos indivíduos e que os processos cognitivos dependem apenas de capacidades 

inatas. (BANNELL, et al 2016, p. 57)  
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Dessa forma, considera-se o conceito desenvolvido por Vygotsky (1991, p. 83) que 

rejeita o ponto de vista de que o desenvolvimento cognitivo é resultado de acumulação 

gradual de mudanças isoladas, mas sim um processo dialético caracterizado por 

periodicidade, desigualdade no desenvolvimento de diferentes funções, metamorfoses 

e transformações qualitativas, considerando fatores externos e internos além de 

processos adaptativos. 

Sendo assim, é imprescindível levar em conta que a escola não vem acompanhando 

o avanço da tecnologia no mesmo ritmo, apesar de já inserir diversas ferramentas 

tecnológicas em seu cotidiano. Conforme Bannell  et al. (2016, p, 70) apresentam que 

professores percebem a dificuldade de alunos transitarem entre a aprendizagem 

construída no uso de tecnologias digitais e aprendizagem escolar. Os autores mostram a 

necessidade de rever os conceitos que orientam a forma de construção das relações de 

ensino-aprendizagem. Não que a tecnologia tenha alterado os mecanismos cognitivos, 

mas que há divergências de concepção entre as diferentes aprendizagens. 

Em função do avanço da tecnologia, Lévy (1993, p. 5) traz a questão de que se por 

um lado a técnica conduz uma revisão da filosofia política, também leva a filosofia do 

conhecimento ser revisitada. O autor traz o conceito de ecologia cognitiva, que defende 

um coletivo pensante homens-coisas.  

Dentro desse conceito de ecologia cognitiva, o autor ainda aponta  que toda 

instituição é uma tecnologia intelectual à medida que a atividade cognitiva visa o 

estabelecimento de uma ordem no ambiente de quem aprende ou no mínimo diminui o 

barulho e o caos. Nesse sentido os indivíduos se apoiam constantemente sobre a ordem 

e a memória distribuídos pelas instituições para decidir, raciocinar e prever. (LEVY, 1993, 

p. 87) Portanto, escola e tecnologias precisam estar em consonância, ou pelo menos 

refletir sobre os mesmos fatos para que uma complemente ou seja complementada pela 

outra. 

Ainda sob essa lógica, Bannell et al (2016, p. 105) fazem uma crítica sobre o modelo 

escolar atual em que dois modelos de ensino-aprendizagem são levados em conta: a 

sequencialidade e a concentração. O primeiro fundamenta que a apresentação curricular 

dos conteúdos deve seguir uma direção unívoca: do simples ao abstrato, do local para o 

global, do concreto para o abstrato, do perto para o distante. Isso se configura na 

concepção de que há uma única forma de aprendizagem e de que o conhecimento seria 

uma representação exata da realidade e que os estudantes precisam internalizar para 

conhecer o mundo. Já o segundo, considera que o silêncio asseguraria a atenção 

concentrada por períodos mais longos e isso se fundamenta na mesma concepção de 

que a aprendizagem exige limitação ou até mesmo a ausência de estímulos sensoriais, 

visuais, sonoros, olfativos. 

Temos visto que as formas de ensinar precisam ser revistas face às novas concepções 

de cognição existentes. 
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Dentro desse contexto, Stange et al (2015 p.41) fazem um apanhado a respeito das 

principais abordagens pedagógicas que orientam o trabalho dos professores. São elas: 

abordagem pedagógica tradicional, abordagem pedagógica comportamentalista, 

abordagem pedagógica humanista, abordagem pedagógica cognitivista e abordagem 

sócio-cultural. 

Os autores apontam que para a abordagem pedagógica tradicional, o sujeito se 

apodera da realidade através do conhecimento que recebe e acumula as informações. O 

conhecimento tem a finalidade de sobrevivência e a educação tem a função de formar 

cidadãos úteis. Já na abordagem comportamentalista considera que o mundo é externo 

ao sujeito, mas que pode ser manipulado e controlado. Nessa abordagem a função da 

educação seria a transmissão de comportamentos. Na abordagem humanista o homem 

reconstrói em si o mundo exterior e atribui sentido à realidade. A educação teria a função 

de formar para o trabalho e para a felicidade pessoal. A abordagem cognitivista 

apresenta a concepção de mundo dialética e concebe o homem como um sistema aberto 

em constantes construções e reconstruções O conhecimento leva o sujeito do 

egocentrismo natural à reciprocidade, ao mesmo tempo que conduz à autonomia 

individual de pensamento e forma cidadãos reflexivos. Por último, uma abordagem 

sócio-cultural tende às perspectivas da abordagem cognitivista, utiliza a construtivismo 

como constructo de seu método e centraliza o seu argumento no sujeito que se 

desenvolve através de suas reflexões a respeito das interações com o mundo. A realidade 

deve ser única e consideram as representações mentais do sujeito em relação ao que se 

aprende. 

Diante disso é importante ressaltar que há muito a ser considerado em relação aos 

uso da tecnologia nas escolas e que todo o processo educativo precisa ser 

compreendido. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) indicam, entre os objetivos gerais do 

Ensino Fundamental, que os alunos sejam capazes de: “Saber utilizar diferentes fontes de 

informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” (BRASIL, 

1997). O que mostra a eminente e urgente necessidade do professor e dos profissionais 

da educação em se apropriarem de novas competências pedagógicas que acompanhem 

essa tendência. 

No mundo rápido e globalizado que vivemos, e com as constantes transformações 

e adaptações que precisamos passar percebemos que o progresso tecnológico é 

evidente. Podemos armazenar, processar, recuperar informações que há tempos atrás 

não podíamos fazer. Esse progresso que ocorre também auxilia o trabalho no que tange 

o processo ensino-aprendizagem. O cotidiano do professor/aluno é influenciado 

constantemente por isso, principalmente no campo do criar e do recriar.  Isso gera 

principalmente uma reformulação na linguagem que é trabalhada. Dertouzos ( 1997, p. 

153) afirma que: 
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A tecnologia está transformando a maneira de como 

vivemos, trabalhamos e nos divertimos, como acordamos 

pela manhã, fazemos compras, investimos dinheiro, 

escolhemos nossos entretenimentos, criamos arte, 

cuidamos da saúde, educamos os filhos, trabalhamos e 

participamos ou nos relacionamentos com as instituições 

que nos empregam, vendem algo, prestam serviços à 

comunidade. 

  

A palavra “tecnologia” é definida como “um conjunto de conhecimento, 

especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de 

atividade” no Dicionário da Língua Portuguesa (2010). Dessa forma, é importante 

considerar como utilizar essas ferramentas e refletir sobre que concepções norteiam o 

trabalho utilizando as tecnologias. 

Conforme Libâneo (1990), a escola é um espaço de educação formal exatamente 

porque a aquisição de saberes é planejada, direcionada para resultar os interesses que 

organizam a sociedade e surge da necessidade de reforçar um modelo a ser seguido. 

Diante disso, a finalidade do ensino por meio da escola é a de proporcionar um ambiente 

que organize o conhecimento e que favoreça o aprendizado de uma forma planejada, e 

desempenha a sua função como formadora de sujeito.  

As tecnologias trazem a ideia de facilitadora, conforto, praticidade, suas inovações 

são rápidas e obriga o sujeito viver em constante aquisição de habilidades para o uso. 

Lévy (2005, p. 171) afirma que: 

  

[...] ao comentar o novo papel do professor, traz a noção 

da aprendizagem cooperativa, citando os novos campi 

virtuais, nos quais os "[...] professores aprendem ao mesmo 

tempo que os estudantes e atualizam continuamente 

tanto seus saberes 'disciplinares' como suas competências 

pedagógicas. 

  

Considerando o exposto pelo autor, percebe-se a preocupação com o coletivo e a 

aprendizagem cooperativa que concebe a escola como um ambiente de trocas 

constantes. 

Para Ponte (2000), as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na 

educação podem ser usadas como um instrumento de trabalho, uma vez que, estas 

representam esse papel em numerosas profissões de natureza técnica e administrativa, 

além da investigação científica. As novas tecnologias surgem aqui como instrumentos 

para serem usados livre e criativamente por professores e alunos, na realização das mais 

diferentes atividades. Desta maneira, o professor, ao propor aos seus alunos a construção 
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da informação por meio das tecnologias, está incentivando e facilitando a relação com a 

cognição, que pode levar ao conhecimento vivenciado. 

Nesse sentido, Matos (2008, p.13) aborda que esse processo possui algumas 

mediações, que são de suma importância, por isso: 

  

A educação já pressupõe por si só um processo. Tal 

processo constitui-se primordialmente pela mediação 

entre sujeito(s) e objeto(s): o sujeito que aprende e algo 

que se deseja aprender. Esse objeto, a partir de inferências 

semióticas, deverá ter seu significado cultural 

re(construído), produzindo mudanças perenes no sistema 

de significação do sujeito. Nesse processo, jamais uma 

máquina poderia por si só efetuar essa mediação. 

  

Nota-se que o ser humano, o professor, tem sua parcela para que este trabalho com 

a tecnologia possua um efetivo resultado. Todos os processos educativos, mesmo que 

tecnológicos, precisam de pessoas que se disponham a trabalhar com esta tecnologia 

como instrumento de apoio para que juntos possam, de alguma forma, levar o aluno a 

um conhecimento que seja experiencial e que possa posteriormente ser aplicado naquilo 

que ele faz ou fará em seu dia a dia. 

 

2. O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS E A APRENDIZAGEM CRIATIVA 

Pensando em todos os conhecimentos necessários para a educação do século XXI, 

percebe-se a necessidade de conceber o avanço da ciência como uma forma de 

contribuir para a melhoria da vida humana, no aspecto individual e no aspecto global, 

social e humano. Mas como desenvolver uma educação que contribua efetivamente para 

o avanço da ciência e consequente mudança na vida das pessoas?  

Considerando o conceito de zona de desenvolvimento proximal proposto por 

Vygotsky (1991, p. 95) que concebe o aprendizado combinado de alguma forma com o 

desenvolvimento do indivíduo, apesar de não nos determos na determinação de níveis 

de desenvolvimento, é preciso determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento: 

o nível de desenvolvimento real (destaque do autor), que se referem ao nível de 

desenvolvimento das funções mentais já completadas e a zona de desenvolvimento 

proximal, que se trata da distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial, que se trata da resolução de um problema sob a orientação 

de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. Dessa forma, a 

atividade do aluno é considerada como aspecto primordial no aprendizado e 

consequente desenvolvimento do indivíduo. 

Sendo assim, o uso de metodologias ativas se faz necessário como forma de colocar 

o aluno como protagonista de sua aprendizagem. Dois modelos de metodologias ativas 

são destacados por Klein et al ( 2016 p.42): a Problematização e Problem Based Learning 
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(PBL), que significa aprendizagem baseada em problemas. De acordo com as autoras a 

Problematização está sustentada nos princípios de Paulo Freire, tendo como eixo central 

o contexto de problemas sociais, a inserção crítica na realidade e o percurso ação-

reflexão-ação em que a educação e a investigação caminham lado a lado ao contrário 

do que o autor chama de educação bancária. De outro lado a PBL baseada em princípios 

construtivistas tem como ponto de partida o uso de problemas para a aquisição de 

conhecimentos. Em alguns momentos os alunos podem formular os problemas e em 

outros os professores podem formular. Esses problemas devem estimular o aluno a 

compreender e transformar sua realidade.  ( 2016 p.42) 

Seguindo essa linha de aprendizagem ativa, Seymour Papert (2008) faz uma 

comparação do instrucionismo com o construtivismo. Falar em aprendizagem ativa, em 

que o aluno é protagonista no processo remete à concepção de Piaget, que a escola não 

transmite o conhecimento, e sim o aluno como construtor de conhecimento, o que na 

verdade seria uma “reconstrução” dado o fato de que o aluno estaria ressignificando o 

conhecimento. A partir disso, o autor aponta um conceito de construcionismo, algo que 

ele descreve como sua ressignificação do construtivismo. Considera a ideia de 

construção mental, o que reflete uma aprendizagem ativa. 

Nesse contexto de repensar a escola e buscando a aprendizagem ativa o conceito 

de aprendizagem criativa vem ganhando cada vez mais espaço. Resnick (2017) aponta 

para necessidade de uma escola que seja sempre  como um jardim de infância, onde as 

pessoas desenvolvem projetos, trabalham em grupo em temas significativos para elas, 

onde todos aprendem brincando.  

Dessa forma, a aprendizagem criativa vem como uma forma de trazer maior 

autonomia para os alunos de forma que todos sintam pertencentes ao próprio processo 

de aprendizagem, possam criar e transformar o mundo. O autor traz um conceito de 

“espiral da aprendizagem criativa” que envolve os processos de Imaginar – Criar – Brincar 

– Compartilhar – Refletir – Imaginar, criando um ciclo que vai aumentando à medida que 

novas ideias vão surgindo e dando lugar a novas criações.  

A aprendizagem criativa está baseada nos 4 P’s que formam o nome do livro de 

Resnick (op cit): Projetos, Paixão, Parcerias e Pensar brincando. Ele conta que quando era 

criança gostava de esportes. Porém, ele relata que não gostava apenas de praticar 

esportes, mas também de inventar novos esportes. O autor apresentou um exemplo em 

que criou um campo de minigolf cavando pequenos buracos. Com o tempo foi 

percebendo que os buracos se deformavam no decorrer do tempo. Assim, resolveu 

colocar latas nos buracos, mas no momento que chovia, essas latas enchiam de água e 

ficava difícil esvaziá-las. Sendo assim, resolveu fazer furos nas laterais para que a água 

pudesse ser escoada. Eis um exemplo bem claro de um projeto desenvolvido por ele, 

baseado em algo de seu interesse e melhorado a cada passo à medida que os problemas 

surgiam, sendo aprimorado a cada novo desafio encontrado. Esse é um bom exemplo 

da construção da espiral da aprendizagem. Quando as pessoas se envolvem em projetos 
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nos quais estão interessados e trabalham com paixão, sentem-se mais motivados a 

trabalharem por mais tempo, sendo mais fácil se conectar com novas ideias e fazer novas 

descobertas.  Resnick (op cit) cita a psicóloga Edith Ackermann a respeito da imersão e 

reflexão. Ela descreve o processo de mergulhar no processo e observar com distância. 

Não basta apenas gostar do projeto que está desenvolvendo. É preciso se distanciar e 

refletir sobre o que está sendo feito. A partir dessa reflexão desenvolve-se uma 

compreensão mais profunda e as ideias se conectam. 

Em relação à parcerias, o autor relata que certa vez visitou a Jordânia e conheceu 

espaços comunitários que o governo havia criado para que as pessoas pudessem acessar 

computadores para se aperfeiçoar profissionalmente. Esses espaços eram chamados de 

Knowledge Stations (Estações do Conhecimento). Esses espaços não estariam sendo bem 

aproveitados pela população. Na mesma época, em Amã, capital da Jordânia, havia o 

Computer Clubhouse, onde jovens se reuniam e desenvolviam projetos criativos. O 

espaço lotava todos os dias. 

Os funcionários do governo da Jordânia se perguntavam por que o Clubhouse 

tinha tanta aceitação, enquanto as Knowledge Stations não eram muito atraentes. 

Resnick foi consultado para realizar visitas e dar conselhos em relação à isso. Ao observar 

os espaços, ele pôde perceber que nas Knowledge Stations os computadores ficavam 

enfileirados, um atrás do outro e não havia muito espaço para se movimentar. Enquanto 

que no Clubhouse os computadores estavam dispostos em pequenos grupos, havia 

espaço para observar os projetos de outros grupos e também havia uma mesa que servia 

como um espaço comum para a troca de ideias. 

Pode-se observar que a grande diferença entre os espaços está na disposição que 

permite a troca de ideias entre os participantes, enriquecendo o trabalho e permitindo 

que fossem criados projetos maiores, que não pudessem ser realizados individualmente, 

reconhecendo a importância da colaboração entre as pessoas. 

O último “P” da aprendizagem criativa é o de pensar brincando. O autor faz uma 

reflexão sobre o fato de que muitas pessoas não valorizam a brincadeira como uma 

oportunidade de aprendizagem. Resnick faz uma comparação com diferentes tipos de 

brincadeiras fazendo uma analogia à brincadeiras em “cercadinhos” e em “parquinhos”. 

Os cercadinhos restringem a brincadeira a um espaço limitado, sem riscos, sem criação. 

Já nos parquinhos a brincadeira se tornaria mais livre, com maiores possibilidades de 

criação, maiores chances de se deparar com “erros”, que poderiam ser vistos como 

oportunidades de reconstruir a brincadeira levando à construção da espiral da 

aprendizagem. 

Considerando a escola como um espaço coletivo inserido nesse mundo cada vez 

mais globalizado, a busca pelo autoconhecimento com a consciência de seu papel dentro 

de um ambiente social vem de encontro à corrida por novas descobertas da ciência, 

resolução dos novos problemas enfrentados pela humanidade.  
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METODOLOGIA 

 

O objetivo da pesquisa foi investigar quais são as concepções dos professores da 

educação básica das redes pública municipal, estadual e particular de educação de Ponta 

Grossa sobre metodologias ativas e quais dessas metodologias esses professores se 

utilizam, além de investigar se esses mesmos professores conhecem a abordagem da 

Aprendizagem Criativa. 

Os dados foram coletados por meio de questionário com perguntas semi 

estruturadas, elaborado pelas autoras com auxílio da ferramenta Google Docs. O 

instrumento de coleta de dados foi disponibilizado aos professores via e-mail 

institucional através de solicitação junto ao Núcleo Regional de Educação de Ponta 

Grossa, Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa e SINEPE (Sindicato das 

Escolas Particulares do Paraná - Regional Campos Gerais) para que encaminhassem às 

escolas do município de Ponta Grossa e compartilhado através de redes sociais,  a fim 

de alcançar a maior número de profissionais possível. 

Importante ressaltar que a solicitação encaminhada à Secretaria Municipal de 

Educação não teve retorno em tempo hábil, o que justifica um número reduzido de 

professores da rede municipal de ensino. 

Procedeu-se a análise qualitativa das questões fechadas e para as questões abertas, 

utilizou-se a Análise Textual Discursiva, que segundo Moraes; Galiazzi (2016) se concentra 

na análise de mensagens, da linguagem, de discursos, entre outros e se detém em 

aspectos verbais e não verbais e, também, nas múltiplas formas de representação 

simbólica da realidade. Assim, para a análise dos dados, houve a desconstrução das ideias 

apresentadas, permitindo a emergência de duas categorias: Tecnologias Digitais e 

Metodologias Ativas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total de professores que atuam no município de Ponta Grossa, 62 responderam 

à pesquisa. Numa análise inicial, foram descartadas 4 respostas de pessoas que não se 

declararam professores da educação básica. Portanto, foram consideradas 59 respostas.  

Do total de participantes da pesquisa, 50,8% são professores das Séries finais do Ensino 

Fundamental, 23,7% são professores do Ensino médio, 22% atua nas Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental e que atuam na Educação Infantil são 3,4%, conforme o Gráfico 

Gráfico 1.
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relação às redes de ensino, dos professores que responderam à pesquisa, 42 atuam na 

rede estadual, 11 na rede municipal e 16 na rede particular, dos quais 59,3% são somente 

da rede estadual de ensino, 16,9% atuam apenas na rede particular e somente na rede 

municipal são 6,8%. Professores que atuam tanto na rede municipal quanto estadual são 

6,8%, já os que atuam nas redes estadual e particular totalizam 5,1% e os que atuam na 

rede municipal e particular são 5,1%, como mostrado no Gráfico 2.  Gráfico 2

 
Dos professores envolvidos na pesquisa, apenas 6,8% não utilizam tecnologias digitais 

em suas aulas, o que pode se justificar pelo fato de que alguns professores ainda 

precisam aprender novas competências pedagógicas relacionadas a esse novo contexto 

tecnológico. Isso pode ser evidenciado quando se percebe que 93,2%, que totalizaram 

55 professores,  declararam utilizar as seguintes tecnologias em suas aulas, de acordo 

com o Gráfico 3.   
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Gráfico 3 

 
 

 Das tecnologias digitais utilizadas, as mais citadas foram Projetor multimídia, 

seguida de celular, computador, televisão e tablet. Impressora 3D, Microscópio, 

equipamentos de laboratório, notebook e redes sociais estão entre menos utilizadas. 

Esse resultado pode corroborar com a afirmação de Bannel et al (2016) acerca da 

concepção que os professores têm sobre aprendizagem que está ancorada em bases 

tradicionais, caracterizando um entendimento equivocado da relação entre tecnologias 

digitais e cognição. 

 Os professores foram questionados sobre a forma com que se utilizam dessas 

tecnologias numa questão aberta. Dentre as inúmeras respostas, apresentação do 

conteúdo, vídeos, imagens, documentários, filmes, ferramenta de pesquisa foram 

algumas das formas mais citadas pelos professores. Dessa forma, pode-se fazer uma 

relação do uso das tecnologias mais citadas pelos professores com o que afirma Stange 

et al (2015, p.42) no que se refere à abordagem pedagógica tradicional, onde o aluno é 

concebido como receptor passivo, mero acumulador de informações. Ficando claro que 

as tecnologias digitais são apenas reprodutoras do que já existe, desconsiderando a real 

potencialidade dessas tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem.   

 No questionamento sobre o uso de metodologias ativas, dos 59 professores, 28 

não utilizam essas metodologias em suas aulas e 31 responderam que fazem uso delas. 

Porém, desses  31 professores que afirmam fazer uso das metodologias ativas, 6 não 

responderam como o fazem, restando apenas 25 que descreveram da seguinte maneira, 

conforme a Tabela 1: 

 

Tabela 1 
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Caracterizam 

metodologias ativas 

Podem caracterizar 

metodologias ativas 

Não caracterizam 

metodologias ativas 

Os alunos determinam 

objetivos, pesquisam e 

aplicam em apresentações 

na sala, aplicando resoluções 

de problemas. 

Participação do aluno , 

interação. 

Projetor de mídia, 

computador. 

O aluno passa a ser 

protagonista e construir sua 

atividade a partir de 

discussões em grupo e 

baseadas em experiências 

próprias. 

Trabalhos em grupo Tablet 

Construtivismo, 

Aprendizagem Criativa 

Leituras, debates, trabalho 

em grupo 

 

Debates em torno de temas 

que são trazidos pelos 

alunos, participação e 

diálogo dos alunos. 

Uso de tecnologias para 

pesquisa. Jogos. 

 

Depende do laudo do aluno, 

a chamada Flipped 

Classroom ( mas de forma 

simples e sem estudo) 

Utilização do celular em sala 

de aula 

 

Atividades de reflexão, 

enfrentamento de 

problemas e proposta de 

soluções pelos alunos; 

Utilização de jogos; Aulas 

invertidas, com produção de 

roteiros pelos estudantes. 

Trabalhando e construindo 

objetos ou símbolos da sala 

de aula 

 

Aulas invertidas   

Resolução de problemas, 

aula invertida 
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Aprendizagem entre pares 

ou times 

  

Estudo de caso, metodologia 

de projetos e sala de aula 

invertida. 

  

Busca de informações, troca 

de ideias, sala invertida 

  

Aula invertida.   

Leitura prévia de textos para 

discussão em sala de aula e 

atividades simples 

desenvolvidas 

individualmente ou em 

pequenas equipes para 

resolução de exercícios. 

  

PBL e grupos operativos   

Jogos e simuladores   

Produções textuais a partir 

de pesquisa, PBL, estudo de 

casos 

  

Através do planejamento 

cooperativo buscamos o que 

vamos estudar e a partir 

desse planejamento 

pesquisamos conteúdos 

para suprir as nossas 

dúvidas. No final concluímos 

com um texto cooperativo 

feito com os alunos 

  

 

Observa-se que dos 25 professores que responderam que utilizam metodologias 

ativas, 2 apontaram como metodologias ativas somente a indicação de utilização de 

tecnologias digitais e 6 apontaram atividades que podem caracterizar metodologias 
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ativas se utilizadas através da abordagem cognitivista ou da abordagem sócio-cultural, 

que concebem o aluno como um sujeito ativo, em que o ensino o conduz à uma 

autonomia individual de pensamento e possibilitam o desenvolvimento por meio de 

relações com o mundo. Nesse sentido, percebe-se que destes, 17 professores indicaram 

realmente o tipo de metodologias ativas utilizadas. 

Por fim, os professores foram questionados se já estudaram ou aplicam em suas 

aulas a abordagem da Aprendizagem Criativa. Dos 59 professores, 47,5% indicaram que 

já utilizam ou estudaram sobre a Aprendizagem Criativa contra 52,5% que apontaram 

não aplicar ou estudar sobre essa abordagem. 

 Percebe-se que há a falta de domínio da tecnologia ou o receio de não corresponder 

às expectativas dos alunos dificulta a utilização dessas ferramentas e metodologias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se observar uma lacuna na formação inicial e continuada de alguns professores 

que atuam na Educação Básica do município de Ponta Grossa que se disponibilizaram 

em contribuir com a pesquisa em relação ao estudo e utilização de metodologias ativas 

e tecnologias educacionais. É sabida a necessidade de inserir tais recursos em suas aulas, 

mas ainda é necessário repensar as concepções de ensino-aprendizagem que se 

encontram enraizadas em nossas escolas. 

Algumas das prováveis causas podem ser: a falta de formação ou aperfeiçoamento 

docente com relação às metodologias pesquisadas, seja pela ausência desse tipo 

específico de curso ou pela própria falta de interesse dos docentes; a precariedade da 

maioria das escolas, com relação a materiais didático pedagógicos, especialmente no 

caso das públicas, onde falta, desde sinal de internet até computadores. 

A proposta dos 4 P’s da Aprendizagem Criativa caracteriza-se como uma 

possibilidade a ser considerada, tendo em vista que a troca de ideias no trabalho 

colaborativo proporciona um reflexo do que se vê na sociedade. Considerando a escola 

como um espaço coletivo inserido nesse mundo cada vez mais globalizado, a busca pelo 

autoconhecimento com a consciência de seu papel dentro de um ambiente social vem 

de encontro à corrida por novas descobertas da ciência e resolução dos novos problemas 

enfrentados pela humanidade. 

Aliado à isso, é importante que professores estejam sempre repensando sobre que 

tipo de alunos buscam formar, observando para que tipo de sociedade pretendem 

contribuir, extrapolando o modelo centrado em aulas expositivas construindo, assim 

escolas instigantes e acolhedoras. 

Vale ressaltar que, para se alcançar uma educação integral, é necessário considerar 

o desenvolvimento do aluno em todas as dimensões: social, intelectual, física, cultural e 

emocional, para que se sinta pertencente ao processo de aprendizagem, utilizando os 

conteúdos estudados de forma crítica, para resolução de problemas reais. 
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As TICs em si não trarão mudanças significativas para a educação, caso o uso das 

mesmas não esteja atrelada a políticas de valorização dos professores e de melhoria das 

condições materiais didático-pedagógicas de desenvolvimento do trabalho docente, 

atreladas à reflexões sobre novas formas de pensar a escola. 
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RESUMO: A introdução das Tecnologias de Informação e comunicação (TIC) e as 

potenciais ferramentas educativas com interação através de interface de hipermídia 

conectada em rede pela Internet fomentam o surgimento de novas práticas 

socioeducativas, levando em consideração todos os ambientes educacionais não 

somente as escolas. Este estudo trata do uso de um jogo digital como ferramenta 

didático-pedagógico para o ensino. A metodologia adotada consistiu da pesquisa 

qualitativa e quantitativa em conjunto com as fases exploratória e pesquisa de campo. O 

objeto de estudo foi o jogo digital online Cidade Verde, que tem como abordagem de 

conceito as atividades do cotidiano que podem ajudar na preservação do meio ambiente. 

Como instrumentos para a coleta de dados utilizou-se questionários, observação com 

anotações e questionário online. O conjunto de técnicas usadas no teste de usabilidade 

apresentou alguns aspectos na interface que podem ser melhorados e assim 

proporcionar uma melhor experiência para o usuário. A pesquisa apresenta os resultados 

obtidos através do teste de usabilidade.  Considerou-se que o jogo digital apresenta 

fatores necessários para esta forma de aplicação, onde proporciona motivação, 

participação e envolvimento das crianças com o conteúdo estudado. Assim, expõe 

conclusões positivas a respeito da sua aplicação nos ambientes de ensino e 

aprendizagem. 

Palavras-chaves: Jogo Digital; Ensino e Aprendizagem; Conscientização Ambiental; 

Usabilidade; Ferramentas Educativas. 
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ABSTRACT: The introduction of Information and Communication Technologies (ICT) 

and the potential educational tools with interaction through hypermedia interface 

networked by the Internet foster the emergence of new socio-educational practices, 

taking into account all educational environments, not just schools. This study deals with 

the use of a digital game as a didactic-pedagogical tool for teaching. The methodology 

adopted consisted of qualitative and quantitative research in conjunction with the 

exploratory and field research phases. The object of study was the online digital game 

Cidade Verde, which has as its concept approach the daily activities that can help in the 

preservation of the environment. As instruments for data collection, questionnaires, 

observation with annotations and online questionnaire were used. The set of techniques 

used in the usability test presented some aspects in the interface that can be improved 

and thus provide a better experience for the user. The research presents the results 

obtained through the usability test. It was considered that the digital game presents 

factors necessary for this form of application, where it provides motivation, participation 

and involvement of the children with the studied content. Thus, it presents positive 

conclusions regarding its application in teaching and learning environments. 

Keywords: Digital game; Teaching and learning; Environmental awareness; Usability; 

Educational tools. 

 

           1 INTRODUÇÃO 

A introdução das Tecnologias de Informação e comunicação (TIC) e os 

potenciais educativos da interação370 através de interface de hipermídia conectada em 

rede pela Internet fomentam o surgimento de novas práticas socioeducativas (COLL; 

MONEREO, 2010).  

As práticas socioeducativas podem ser realizadas em vários espaços de 

aprendizado, segundo Bee e Boyd (2011, p.171) a escola é um espaço onde as crianças 

são expostas a muitas oportunidades, tanto para a transmissão social quanto para 

novas experiências. No entanto, não se deve considerar apenas a escola como fonte 

dessas experiências, uma vez que existem diversos outros espaços educativos dentre 

eles, institutos, ONG’S, projetos destinados a descobrir e potencializar habilidades. 

Adotar as TIC’s aos planos pedagógicos é apresentar uma nova proposta, onde 

o ensino seja disseminado de uma forma mais interativa, com possibilidades reais de 

promover melhor desempenho no rendimento do aluno e despertar maior interesse 

pelas aulas.  

Considerando que desenvolver as atividades em sala de aula e mantê-las 

 
370É o processo de comunicação entre pessoas e sistemas interativos. A interação só é possível 

quando o sistema oferece uma interface.  
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atrativas para os alunos hoje em dia se tornou uma tarefa árdua para os professores, 

pois eles por muitas vezes têm que competir pela a atenção dos alunos com os 

dispositivos móveis, visto que, alguns acabam perdendo o foco da aula rapidamente, 

o jogo digital se torna uma excelente opção de combinação de ensino e diversão, 

configurando-se como um atrativo a mais na hora da transmissão de informações. Essa 

experiência possibilitará aos alunos observarem e vivenciarem em um ambiente virtual, 

acontecimentos da realidade.  

A utilização de jogos em ambiente escolar não é uma realidade recente, já que 

eles estão presentes nas salas de aula há bastante tempo, pois não se pode denominar 

jogo apenas os nomeados digitais, há também os jogos de palavras, de tabuleiro entre 

outros, bastante utilizados como ferramentas para o ensino e aprendizagem. Porém, 

nunca se questionou tanto quanto aos ganhos qualitativos na aprendizagem se 

comparado aos jogos digitais. Mesmo quando se utilizavam jogos analógicos nas salas 

de aula, estes eram mais enfatizados como passatempo ou trabalho de grupo, o que 

mostra que não era considerada uma ferramenta de transmissão de informação séria 

(ALEXANDRE E SABBATINI, 2013). 

 

2 INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

Atualmente é comum encontrar nos espaços educacionais ferramentas que 

auxiliam os educadores, dentre os quais lousas digitais, computadores e projetores 

multimídias incorporados as suas atividades. Entretanto, ainda é um desafio utilizar 

essas ferramentas de forma criativa, a fim de que não se tornem mais um método de 

exposição de conceitos e transmissão de informação.  

Segundo Camacho (2010) “as novas tecnologias conduzem-nos para um 

ambiente propício para a aprendizagem e consequentemente para o ensino por 

excelência.”, porém espaços criados que promovem uma interação entre alunos, 

educadores e as ferramentas tecnológicas, à exemplo dos laboratórios de informática, 

são utilizados de forma deficiente e pouco produtiva. Segundo Resnick (2017) “na 

maioria das vezes, as escolas dão foco à entrega de instruções e informações, em vez 

de auxiliar os alunos no processo de aprendizagem criativa.”.  

Em relação a seriedade do jogo, Huizinga assevera que:  

(...) o jogo autêntico e espontâneo também pode ser profundamente 

sério. O jogador pode entregar-se de corpo e alma ao jogo, e a 

consciência de tratar-se "apenas" de um jogo pode passar para 

segundo plano. A alegria que está indissoluvelmente ligada ao jogo 

pode transformar-se, não só em tensão, mas também em 
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arrebatamento. A frivolidade e o êxtase são os dois polos que limitam 

o âmbito do jogo (HUIZINGA, 2000, p. 18).  

 

À medida que propõe uma incitação ao interesse do aluno, “o jogo infantil 

torna-se uma forma adequada para a aprendizagem dos conteúdos escolares” 

(KISHIMOTO 1998, p.119). Na perspectiva dos jogos digitais, há aqueles que resgatam 

questões mundiais para que os jogadores busquem soluções, permitindo-os colocar 

em prática conceitos e habilidades cognitivas de forma segura, processo que será 

regido por um ambiente virtual. Quanto à aplicação de jogo digital nos ambientes 

educacionais, Alves (2008) afirma que esta é uma prática que possibilita: 

 

Criar um espaço para os professores identificarem nos discursos 

interativos dos games, questões éticas, políticas, ideológicas, culturais, 

etc. que podem ser exploradas e discutidas com os discentes, ouvindo 

e compreendendo as relações que os jogadores, nossos alunos, 

estabelecem com estas mídias, questionando, intervindo, mediando à 

construção de novos sentidos para as narrativas. Ou ainda, aprender 

com estes sujeitos novas formas de ver e compreender esses artefatos 

culturais. (ALVES, 2008, p. 08).  

 

Nesta direção, Fleury; Nakano e Cordeiro (2014) discorrem sobre as vantagens 

da utilização de Jogo Digital Educacional (JDE): 

(...) Outra vantagem é que os JDEs podem abordar mais de um tema 

inserindo os alunos, de maneira descontraída, em temáticas 

importantes à sua formação como cidadãos. Jogos Digitais permitem, 

também, que se rompam preconceitos com matérias como, por 

exemplo, matemática, inserindo-as em contextos cotidianos. (FLEURY; 

NAKANO e CORDEIRO, 2014).  

 

Desse modo, o jogo digital ganha espaço como uma ferramenta adequada 

para construir novas descobertas entre as crianças, simbolizando um instrumento 

pedagógico que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da 

aprendizagem (ALVES; BIACHIN, 2010).  

Neste cenário o educador passa de porta voz da informação a mediador e 

acompanhante de experiências de exploração e investigação inovadoras, 

integralizando novas formas de ensinar e aprender, ao tempo em que tem a 

oportunidade de aprimorar a sua prática pedagógica, bem como de melhorar o 

aprendizado dos alunos. 
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          3 METODOLOGIA 

 

Para traçar o perfil dos usuários que participaram da pesquisa, utilizou-

se a abordagem de pesquisa quantitativa, que segundo Moresi (2003) trata-se da 

maneira mais apropriada para medir opiniões, atitudes e preferências. Com isso, 

optou-se pelo questionário como instrumento de coleta de dados das crianças, 

elaborado de forma clara, objetiva e com linguagem acessível, seguido por um 

questionário online para coleta de dados dos especialistas na área pedagógica, 

por meio da ferramenta do Google, o Google Forms. Assim, a pesquisa apropriou-

se das duas abordagens de pesquisa quantitativa e qualitativa, optou-se por 

ambas para que houvesse uma melhor exposição da forma pela qual a 

problemática é aqui abordada.  

Além dos recursos já mencionados para a etapa da coleta de dados, a 

investigação valeu-se das técnicas classificadas por Preece (2005), como 

observação das crianças durante a aplicação do jogo, testar o desempenho das 

crianças, solicitar a opinião das crianças e dos especialistas, modelar o 

desempenho das tarefas, a fim de prever a eficácia da interface. Ressalta-se que 

um dos principais recursos para a coleta de dados foi a observação das crianças 

na aplicação do jogo online, onde podem ser observadas manifestações positivas 

e negativas como alegria, raiva e frustrações, a fim de identificar a aplicabilidade 

da ferramenta no ambiente educacional. A figura 1 esboça o cenário inicial do 

jogo online Cidade Verde, apresentando situações que remetem a um consumo 

de energia e água desnecessário, a poluição do ar, e a forma como os resíduos 

são descartados, estas que deverão ser solucionadas com boas práticas 

sustentáveis.  

 

Figura 1. Cenário inicial do Jogo Digital Cidade Verde 
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Fonte: (Discovery kids play, 2018)371 

Conforme as etapas são concluídas, é possível visualizar mudanças no 

cenário inicial do jogo, cada etapa mostra uma melhora significativa. A cidade vai 

ficando limpa, menos poluída e mais arborizada, assim vai se reestruturando de 

forma sustentável, como esboça a figura 2. 

Figura 2. Cenário inicial do Jogo Digital Cidade Verde 

 
Fonte: (Discovery kids play, 2018) 

 

 
371 HTTPS://www.discoverykidsplay.com.br/jogos/cidade-verde/ 
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          4 APLICAÇÃO DO JOGO DIGITAL CIDADE VERDE 

 

O jogo foi aplicado a crianças que participam do projeto Clube de Ciências 

“Prof. Dr. Cristovam W. P. Diniz”, cujas atividades são desenvolvidas na Universidade 

Federal do Pará - Campus Castanhal. Trata-se de um projeto organizado pela 

Faculdade de Pedagogia, no qual, segundo Malheiro (2016) “o objetivo é implementar 

um ambiente alternativo de ensino e aprendizagem de Ciências e Matemática.” 

O teste se deu com um grupo de 28 usuários, com faixa etária entre 9 e 12 

anos de idade. O teste foi dividido em dois momentos, ambos realizados na UFPA, 

Campus Castanhal. O primeiro momento aconteceu em sala, onde são realizadas as 

atividades do projeto com as crianças e o segundo momento ocorreu no laboratório 

de informática da Faculdade de Computação do campus.  

No primeiro momento, antes da aplicação real do jogo, foi realizada uma 

conversa com as crianças, a fim de analisar o nível de conhecimento sobre o assunto 

que seria abordado no jogo, o qual fazia analogia às atividades precedentes do projeto, 

que se tratava de educação ambiental. 

Para iniciar o segundo momento as crianças foram encaminhadas para o 

laboratório de informática da universidade, onde o mesmo já estava preparado para a 

execução do jogo. Devido a disponibilidade de computadores desktop, notebooks e a 

necessidade de interação entre os usuários, as crianças foram orientadas a sentarem 

em duplas para as realizações das tarefas.  

Ao término dos testes, com a observação da autores e apuração dos 

questionários que foram direcionados aos alunos e aos especialistas, obteve-se dados 

quantitativos e qualitativos, para dar suporte a uma análise de usabilidade, satisfação 

do usuário e desempenho educacional, com base no funcionamento do jogo e na 

análise dos especialistas da educação. 

 

          5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Apresenta-se a seguir uma análise e discussão dos resultados obtidos por 

meio das observações, métodos e técnicas utilizadas na pesquisa, a fim de avaliar 

a competência didática da ferramenta em questão, o jogo digital educacional, em 

seu ambiente de atuação. 

 

5.1 Questionários com as crianças 
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Apresenta-se a seguir os dados obtidos por um questionário aplicado as 

crianças, com a finalidade de definir os perfis das crianças em relação ao uso de 

jogos digitais em suas escolas e a sua relação com a internet, assim como 

descobrir a faixa de idade das mesmas, como mostra a figura 3. 

Figura 3. A idade das crianças. 

      
 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O questionário teve a participação de 28 crianças do Ensino Fundamental, 

com faixa etária entre 9 e 15 anos, onde 10,7% das crianças tinham 9 anos de 

idade; 21,4% tinham 10 anos; 53,6 %, a maioria das crianças que responderam ao 

questionário, tinha 11 anos; 10,7% tinham 12 anos e 3,6% tinha 15 anos de idade. 

A figura 4 mostra os resultados sobre o local em que as crianças têm 

acesso à internet. 

 
Figura 4. Local de acesso à internet.  

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Com relação ao ambiente de acesso à internet, a maior parte das crianças, 

85,7% afirmou ter esse contato em sua casa. As que afirmaram não possuir 

contato com a internet em ambiente algum foram 10,7%, e apenas 3,6% tem 

acesso à internet na escola. Cerca de 46% das crianças afirmam procurar ou 
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“navegar”372 em redes sociais quando têm acesso a internet. As que utilizam a 

internet quando têm acesso para realizar pesquisas escolares são 28,6%, as que 

utilizam para jogos online são aproximadamente 18% e 7% das crianças afirmam 

utilizar para fazer outras tarefas. Conforme mostra a seguir na figura 5.   

Figura 5.  Destino de acesso. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Pelo fato da pesquisa estar relacionada a crianças e internet foi 

questionado se havia uma supervisão por parte de um responsável na hora do 

acesso a internet. Neste quesito, a maior parte das crianças, 53,6% afirmaram que 

seu acesso a internet não é supervisionado por nenhum responsável. Uma parcela 

menor, que correspondeu a 32,1% afirmou ser supervisionada pelos pais. Já os 

que afirmaram ter supervisão de um irmão foram 14,3%.  

 

Figura 6. Supervisão de acesso.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
372 Se referindo a Internet. É o ato de percorrer páginas da internet, entrar em sites, blogs, redes 

sociais, etc. 
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Com demostra a figura 6, pode-se concluir que se há supervisão ao 

acesso da internet por algum responsável, a porcentagem de acesso em redes 

sociais pelas crianças diminuiu bastante, pois a questão não é o acesso em si, mas 

sim o que é permitido ao acessar.  

 

5.2 Questionários online aplicados aos professores  

Utilizou-se o questionário online com perguntas estruturadas para obter 

dados qualitativos dos professores. Quando questionadas suas opiniões sobre a 

utilização de jogos digitais como uma ferramenta de característica somática, com 

capacidade de agregar aprendizado às crianças, obteve-se respostas como: 

“Já que a tecnologia está presente na vida do estudante, ela pode 

sim ser usada para que esse seja motivado em seu ambiente 

escolar”. (PROFESSOR 01) 

“Desde que bem selecionados e adequados a temáticas 

específicas. Além de melhorar o interesse dos alunos, pois dessa 

maneira, eles aprendem brincando”. (PROFESSOR 02) 

“Sim, pois a curiosidade da criança é um motor para o 

aprendizado e com uma ferramenta digital que desperta o 

interesse e motiva a criança a descobrir algo as leva a um nível 

acima do que podemos propiciar em uma aula tradicional”. 

(PROFESSOR 03) 

 

A utilização dos jogos digitais educacionais é bem recebida pelos 

professores, desde que sejam bem selecionados e que envolvam temáticas 

específicas. Eles afirmam que o jogo digital gera curiosidade e motiva as crianças 

a descobrirem algo que vai além do interesse de descoberta pela forma 

tradicional presente nas salas de aula. Assim, pode-se afirmar que a utilização 

desta ferramenta nos ambientes educacionais é um recurso necessário para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

5.3 Avaliações da interface  

As métricas consideradas para a execução do teste são: (I) quantidade de 

tempo para realizar a tarefa; (II) número de vezes que o usuário solicitou ajuda 

do educador; e (III) quantidade de tentativas e erros. 

As tarefas estão associadas com os fatores de usabilidade, facilidade de 

aprendizado e facilidade de uso.  
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A etapa onde ocorreu mais solicitação de ajuda dos pesquisadores ou do 

educador que estava supervisionando foi a etapa de Economia de energia, onde 

pode-se observar um equilíbrio maior entre os conceitos, como mostra o figura 

7. Além de algumas vezes as crianças não conseguirem apagar as luzes do 

cômodo, mesmo fazendo todo o procedimento necessário, atentaram para o 

número de pessoas contidas no cenário, que não se pode caracterizar como uma 

falha, pois servem para aumentar o grau de dificuldade no jogo, todas as etapas 

do jogo foram realizadas pelas duplas.  

Figura 7. Nível de aprendizagem em cada etapa do jogo 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

Ao decorrer da aplicação as crianças já possuíam certo domínio sobre a 

dinâmica do jogo, quando perguntadas sobre qual etapa consideravam a mais 

fácil, 90% responderam que seria a etapa da coleta seletiva e 10% responderam 

que seria a etapa economia de água. Já quando perguntado qual etapa tiveram 

mais dificuldades foi quase que unanime a escolha da etapa de economia de 

energia, que é exibida no gráfico como a mais equilibrada. 

É possível obervar que o conceito ‘fácil’ esteve sempre a frente, a única 

dificuldade relatada pelas crianças foi de interpretar o grau de sustentabilidade 

que era mostrado no final de cada etapa, entretanto, isso não comprometeu o 

desempenho delas. 

Quanto a facilidade de uso não foi apresentado nenhuma dificuldade 

extrema em relação a interação com o jogo, muito pelo contrário, as crianças 

queriam começar antes mesmo das instruções gerais. Segundo Prates e Barbosa 

(2003, p. 4) “um sistema fácil de aprender não é necessariamente fácil de utilizar 

ou vice-versa”. Por isso toda atenção necessária foi posta para que as crianças 

pudessem entender as instruções corretamente.  
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O gráfico 8 mostra a média de erros das crianças em cada etapa no 

decorrer da aplicação do teste.  

Figura 8. Média dos números de tentativas em todas as etapas

 
Fonte: Elaborado pela autores 

 

A princípio a quantidade de tentativas para finalizar a primeira etapa ficou 

entre 1 (uma) e 4 (quatro), chegando a uma média de 1,7 por dupla. Na segunda 

etapa, houve um aumento na quantidade de tentativas, como mencionado antes 

esta etapa foi determinada pelas crianças a que teve o maior grau de dificuldade, 

sua média foi de 3,6 e conteve entre 1 (uma) e 11 (onze) tentativas necessárias 

para ser finalizada. Na terceira etapa não houve relatos de dificuldades, nem 

solicitação de apoio da pesquisadores ou ao educador, a média de tentativas foi 

de 2,4 e conteve entre 1 (uma) e 9 (nove) tentativas necessárias para ser finalizada, 

contudo, todos conseguiram solucioná-la. Chegando a última etapa, onde já 

estavam todos interados dos mecanismos do jogo, a média de tentativas caiu 

consideravelmente chegando a 0,9. A quantidade de tentativas necessárias para 

finalizar esta etapa não passou de 2 (duas). Sendo assim, as crianças conseguiram 

realizar a última etapa do jogo com pouco ou nenhum erro. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa propôs avaliar um jogo digital com a finalidade de 

descobrir se o mesmo possui potencial didático-pedagógico para ser inserido em 

planos de aulas, embora se refira a um jogo que apresenta conceitos significativos 

para ensino e aprendizagem combinado ao entretenimento, avaliar também a 

satisfação dos alunos e educadores, bem como uma análise da interface durante 

a aplicação.  
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As análises dos resultados obtidos considera que o jogo digital é um 

produto interativo que atrai a atenção das crianças, isto revela uma possível 

mudança na forma de encarar o artefato e aponta para a construção de uma nova 

imagem para a ferramenta. Dentre os benefícios encontrados, o que mais se 

destacou foi a interação dos alunos, entre aluno/professor e aluno/aluno, a 

motivação que o jogo proporciona e a aprendizagem ativa. Sendo assim, pode-

se afirmar que é reconhecido pelos professores que os métodos tradicionais de 

transmissão de informação nas salas de aulas não estão sendo bastante para 

atrair e manter os alunos focados.  

O grau de satisfação dos professores a respeito da utilização do jogo 

digital foi efetivamente positivo. 57% dos professores consideraram a experiência 

excelente, os que consideraram a experiência ótima foram 14,3% e os que 

consideraram a experiência boa foram 28,6%. Com isso são descartadas as 

respostas regular e insatisfatória. 

Quanto aos conceitos abordados referentes à educação ambiental, os 

resultados foram positivos, uma vez que os alunos conseguiram responder 

questões sobre a consciência ambiental, de uma forma que antes não tinham 

conseguido como, por exemplo, associar práticas do cotidiano que ajudam na 

preservação do meio ambiente.  

Deste modo, os resultados obtidos por meio da pesquisa permitem inferir 

que o uso de jogos digitais no ambiente de ensino e aprendizagem é eficaz para 

o desenvolvimento de habilidades, para motivar, para atrair e encantar os alunos, 

para deixar o espaço escolar mais significativo e motivador fazendo integrar-se a 

cultura digital que as crianças já vivem, dando oportunidades aos professores de 

perceberem como esse mundo funciona, desmistificando a ideia que os jogos 

viciam e construindo possibilidades pedagógicas para o uso do mesmo. 
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Resumo. A pesquisa buscou investigar a utilização do ambiente virtual de 

aprendizagem, Google sala de aula, como forma de auxiliar no processo de 

ensino híbrido em seu modelo de sala de aula invertida. O Ensino híbrido é uma 

tendência educacional do século XXI que busca a convergência do modelo de 

aprendizagem presencial com propostas de aprendizagem que combina 

tecnologias digitais. Para isso, foi realizado um estudo com uma turma do 

primeiro semestre do curso tecnólogo em redes de computadores, que já 

utilizava o ambiente virtual em suas aulas, dessa forma foi aplicado um 

questionário para avaliação de desempenho de alunos em ambientes virtuais de 

aprendizagem, e o mesmo foi estruturado conforme a escala de Likert.  

Palavras-chave: Ensino híbrido; Ambiente virtual de aprendizagem; Tecnologias 

digitais; Google sala de aula; aprendizagem. 

 

Abstract. The research sought to investigate the use of the virtual learning 

environment, Google classroom, as a way to aid in the hybrid teaching process in 

its inverted classroom model. Hybrid Teaching is an educational trend of the 21st 

century that seeks the convergence of the face-to-face learning model with 

learning proposals that combines digital technologies. For that, a study was 

carried out with a class of the first semester of the course technologist in 

computer networks, who already used the virtual environment in their classes, in 

this way a questionnaire was applied to evaluate the performance of students in 
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virtual learning environments, and the same was structured according to the 

Likert scale. 

Keywords: Hybrid teaching; Virtual learning environment; Digital technologies; 

Google classroom; learning. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Com a modernidade, a sociedade vive uma intensa e constante mudança 

que acontece de forma rápida e instantânea impulsionada, principalmente, pelas 

inovações tecnológicas e dos meios de comunicação.  

 Observa-se a dimensão com que as Tecnologias da informação e comunicação 

(TIC) estão sendo rapidamente incorporadas na vida das pessoas, seja no trabalho, na 

casa e também se inserindo cada vez mais no ambiente escolar. 

 E é nesse cenário no campo educacional que as TICs se demonstram como um 

vasto campo de pesquisa a ser estudado, que vão desde a formação de profissionais a 

aplicação aos alunos, no sentido de compreender o modo como se vem constituindo os 

processos de apropriação das TICs no interior das instituições escolares (Bianchi, 2010; 

Soares ,2010).  

 No entanto, em grande parte das escolas ainda há professores que usam 

metodologias tradicionalista para ensinar, sendo possível observar uma grande lacuna 

entre a realidade da sala de aula e da ampla proposta das TICs.  

 Em muitas instituições é possível notar a presença da tecnologia em sala de aula, 

nos laboratórios e em outros ambientes da instituição, mas nem sempre esses recursos 

resolvem as dificuldades de aprendizagem dos alunos. É preciso não apenas utilizar a 

tecnologia, mas sim saber como utilizá-la.  

 E é nesse contexto, que o ensino híbrido em seu modelo de sala de aula invertida, 

vem se popularizando cada vez mais, pois busca dinamizar o cenário educacional de 

forma a aliar a atual metodologia de ensino junto com a utilização de mecanismos 

tecnológicos, a fim de construir uma prática pedagógica inovadora para potencializar a 

capacidade de aprendizagem do aluno. 

 A vista disso, o modelo de sala de aula invertida necessita da utilização de pelo 

menos um ambiente online de aprendizagem, ferramenta que vem ganhando uma 

importância gigantesca nas instituições de ensino. 

 O Google Sala de Aula, que possibilita organizar turmas em um espaço virtual na 

nuvem é uma ferramenta desenvolvida pela Google que será estudada junto ao conceito 

de ensino híbrido.  

 Com isso, a pesquisa buscou analisar quais os benefícios que o uso do Google 

Sala de Aula trouxe para o ensino, aliando aos conceitos de ensino híbrido. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1. Ensino híbrido 

O ensino híbrido é uma tendência educacional do século XXI que busca a convergência 

do modelo de aprendizagem presencial com propostas de aprendizagem que combina 

tecnologias digitais a fim de personalizar o ensino, para que assim os estudantes 

aprendam em lugares diferentes.  

 O Ensino Híbrido envolve a utilização das tecnologias com foco na personalização 

das ações de ensino e de aprendizagem, apresentando aos educadores formas de 

integrar tecnologias digitais ao currículo escolar. Além disso, essa abordagem apresenta 

práticas que integram o ambiente online e presencial, buscando que os alunos aprendam 

mais e melhor (Fundação Lemann, 2018). 

 Nesse contexto, a personalização do ensino parte do princípio que pessoas 

aprendem de formas diferentes e em ritmos diferentes, com base nos seus 

conhecimentos prévios, habilidades, interesses e emoções (Bacich et al., 2015 apud 

Porvir, 2014). 

 Assim, personalizar significa que as atividades a serem desenvolvidas devem 

considerar que o aluno está aprendendo, suas necessidades, dificuldades e evolução - 

ou seja, significa centrar o ensino no aprendiz (Bacich, 2015). 

 Na abordagem de ensino híbrido, o uso de recursos tecnológicos como lousa 

digital, projetores, jogos eletrônicos e todo tipo de recurso digital, não necessariamente 

é definido como ensino personalizado e sim como ensino enriquecido, que pode ser 

facilmente comparado com o ensino tradicional. É preciso pensar em cada passo antes 

de envolver a tecnologia em sala de aula, é necessário analisar as possibilidades, 

objetivos e benefícios que trará para o aluno. 

 Nesse modelo de ensino, o desenvolvimento da autonomia do aluno é um ponto 

fundamental, pois assim ele deixa de ser mero expectador e passa a ser construtor do 

seu conhecimento. 

 Essa autonomia pode ser desenvolvida a partir do momento em que o professor 

proporciona tarefas diferenciadas, novos espaços, espaços esses que podem ser físicos 

ou virtuais, como os ambientes virtuais de aprendizagem, e utilização de recursos 

diferenciados, como vídeos, músicas, jogos, computadores, tablets, etc. 

2.2. Modelos de ensino híbrido 

Destacam-se duas vertentes básicas de inovação que pode ser trabalhado com o ensino 

Híbrido, são elas: Sustentada onde há o tradicional aliado a outras práticas, nele incluem 

a rotação por estação, laboratório rotacional e a sala de aula invertida, e de um outro 

lado tem-se a vertente disruptiva, destacando os modelos de rotação individual, flex, à 

la carte e virtual aprimorado (Christensen et al., 2013). 

 O modelo sustentado, é indicado para escolas que utilizam metodologias 

tradicionais de ensino, pois o mesmo combina todas as vantagens da educação de forma 
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online com os benefícios da sala de aula tradicional. Nele, o aluno passa a ser ativo em 

sala de aula, pois torna maior o envolvimento na turma e estimula a autonomia do aluno 

 É um modelo fácil de ser implementado, pois sua implementação está na mão do 

professor, sem depender dos demais profissionais da instituição, dessa forma, não 

desestrutura a atual organização curricular da escolar. 

Tabela 1. Modelos Sustentados 

Modelos Sustentado 

Rotação por 

estação 

Os alunos são divididos em grupos específicos, as chamadas 

estações, e cada estação possui um objetivo específico de 

acordo com o que o professor define. 

Laboratório 

rotacional 

No laboratório rotacional os alunos alternam entre a sala de 

aula e entre o laboratório de informática. 

Sala de aula 

invertida 

Modelo na qual o aluno passa a estudar não só em sala de 

aula, mas em lugares diversificados como em sua própria 

casa ou em outros lugares com acesso à internet, utilizando-

se de plataformas online e mecanismos de busca.  

 O modelo disruptivo, é um pouco mais radical e deve envolver um campo maior 

para sua aplicação como gestores, diretores, coordenadores, etc. Pois é uma forma de 

ensino que não adota o ensino presencial e tradicional de forma plena. 

Tabela 2. Modelos Disruptivos 
 

Modelos disruptivos 

Rotação 

Individual 

Semelhante ao de rotação por estação, porém neste modelo 

o aluno tem seu próprio roteiro de estudos, personalizado 

pelo docente da forma e do jeito que o aluno aprenda 

melhor. Na rotação individual, o aluno não necessita passar 

por todas as estações obrigatoriamente, o mesmo deve 

passar apenas pelas estações na qual ele consiga ter uma 

aprendizagem eficaz e sem dificuldades 

Modelo flex Tido como disruptivo, pois tem ênfase na configuração de 

ensino online, algo que não é comum no Brasil no ensino 

fundamental e médio. O estudante tem seu plano de 

estudos personalizado, com um professor a disposição para 

tirar dúvidas 
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À la carte O aluno é responsável pelo seu estudo, durante as aulas 

pelo menos um curso deve ser feito inteiramente na 

modalidade online com a ajuda de um tutor online. 

Virtual 

aprimorado 

Ocorre totalmente online, onde o aluno pode se apresentar 

uma vez por semana na escola 

 

2.3. Google sala de aula 

O Google Sala de aula é uma ferramenta de colaboração para alunos e professores que 

ajuda a organizar e melhorar a experiência na sala de aula. Com apenas alguns cliques, 

é possível criar uma turma virtual, adicionar alunos e criar tarefas ou avisos. Sendo 

possível observem quem concluiu uma tarefa, quem ainda está trabalhando nela, e 

atribuir notas quando todos tiverem terminado. Possibilita ainda, dar feedback 

instantaneamente para os alunos e ver as perguntas ou os comentários deles nas tarefas. 

(Training Center, 2017). 

 É uma ferramenta inclusa no pacote de aplicações educacionais da Google, GSuite 

for Education, de colaboração que foi desenvolvido a fim de auxiliar professores e alunos 

em suas atividades escolares, que contribui de forma significativa no ensino, ajudando a 

organizar e dinamizar a sala de aula. 

 Consiste em uma suíte de aplicativos gratuita com vários recursos desenvolvidos 

pela Google como Gmail, Google Drive, Google Forms, Google Documentos, Google 

Agenda, etc. 

 

2.4. Ferramentas do google sala de aula 

A suíte de aplicações do google, Gsuite for Education, é composto por várias ferramentas 

que podem ser integradas ao google sala de aula dentre elas tem-se:  gmail, drive, 

agenda, docs e forms. 

Tabela 3. Ferramentas do Google Sala de Aula 

Ferramentas Google Sala de Aula 

Gmail Serviço de correio eletrônico gratuito, desenvolvido e 

gerenciado pela empresa americana, Google. 

Drive O Google Drive é um serviço de armazenamento na nuvem, 

que disponibiliza ao usuário um espaço inicial de 15 GB para 

armazenamento de arquivos de forma gratuita, necessitando 

apenas de uma conta no Gmail. 
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Agenda Serviço gratuito oferecido pela Google, cuja função é 

disponibilizar para o usuário um serviço de agenda e 

calendário online através de uma interface web. 

Docs Ferramenta que auxilia no desenvolvimento colaborativo de 

conteúdo, podendo ser acessado gratuitamente na internet. 

A partir de uma conta do Google, o usuário pode criar 

documentos de textos, planilhas eletrônicas e apresentações 

de slides, podendo compartilhar o desenvolvido do conteúdo 

com vários autores simultaneamente 

Forms Ferramenta na nuvem que permite aos usuários criarem 

formulários personalizados de forma colaborativa 

 

2.5. Google sala de aula junto ao ensino híbrido 

 O modelo de sala de aula invertida em seu conceito amplo, propõe ao estudante 

não apenas estudar no ambiente físico da escola, mas estender os estudos para lugares 

diversificados, até mesmo em sua própria casa, contando que o aluno tenha acesso a 

internet, podendo utilizar plataformas online e mecanismos de buscas sugeridos pelo 

professor para enriquecer o conhecimento. (Bacchi, 2015). 

 Existem uma infinidade de ambientes virtuais de aprendizagem que podem ser 

usados pelo professor para levar o ensino para fora de sala de aula, dentre essas 

ferramentas, uma ótima proposta é a utilização do Google Sala de Aula que vem sendo 

usado em várias escolas no mundo todo, pois foi uma alternativa criada pela Google para 

levar a escola para o mundo do aluno  

 A utilização da ferramenta é de fácil configuração, na qual os docentes podem, 

facilmente, criar uma turma virtual e gerar um código de acesso para convidar os alunos 

para compor o ambiente, sendo possível ainda convidar outros professores para auxiliar 

nas configurações do espaço 

 Dessa forma, o uso de uma plataforma ou ambiente virtual de aprendizagem é 

uma ótima alternativa para trabalhar essa proposta de ensino fora de sala de aula. 

 Cada sala virtual criada possui um mural para a interação com a turma, nesse 

espaço o professor pode alimentar com apostilas, atividades, avisos, livros, links de vídeos 

ou até mesmo vídeos produzidos por ele mesmo, para que os alunos possam ser 

incentivados a estudar fora do ambiente de sala de aula. 

 Utilizando um modelo híbrido de sala de aula invertida, os alunos podem assistir 

em casa a um vídeo contendo a instrução teórica. Junto ao vídeo, os estudantes resolvem 

problemas com ferramentas on-line que geram dados sobre a aprendizagem.  

 Em sala de aula, os estudantes podem desenvolver um projeto e, nesse tempo, o 

professor pode conversar com cada um, ou aqueles que tiveram menor desempenho, 
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auxiliando-os de alguma forma e ajudando a suprir suas necessidades para melhorar o 

processo de aprendizagem. 

3. METODOLOGIA 

 A pesquisa foi realizada com 32 alunos do curso Tecnólogo em Redes de 

Computadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP, 

sendo 27 homens e 7 mulheres.  

 Para a abordagem da pesquisa foi utilizado o método qualitativo, que se relaciona 

com o levantamento de dados de forma semiestruturada de um grupo, para 

compreender e interpretar determinados comportamentos e opiniões de uma 

determinada amostra, sendo o tipo de pesquisa apropriada para quem busca o 

entendimento de fenômenos complexos específicos, em profundidade, de natureza 

social e cultural, mediante descrições, interpretações e comparações, sem considerar os 

seus aspectos numéricos em termos de regras matemáticas e estatísticas (Farias et al, 

2009). 

 Quanto aos objetivos, a pesquisa apresentou caráter descritivo, pois buscou 

estudar as características de um grupo específico, descrevendo suas características e 

utilizando-se de técnicas padronizadas de coleta de dados, Como o questionário. 

 Quanto a natureza, foi realizada de forma aplicada, que objetivou gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, 

envolve verdades e interesses locais (Geerhardt e Silveira, 2009). 

 

3.1. Desenvolvimento da pesquisa 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada entrevistas informais com 

alguns professores do Instituto Federal do Amapá - IFAP, afim de identificar os 

professores que utilizam ambientes virtuais de aprendizagem e que atuam com 

propostas de ensino híbrido com suas turmas. 

 Foi selecionado um professor que atua a alguns anos com a ferramenta Google 

Sala de Aula. 

 Findado a seleção, foi realizada uma outra entrevista informal com o professor 

selecionado, para entender a forma em que ele desenvolve suas atividades com os 

alunos. 

 Dessa maneira, foi selecionada uma turma desse professor, na qual realizou-se 

um estudo com os alunos para compreender como ocorre a interação com a ferramenta 

Google Sala de Aula junto as propostas de ensino híbrido no modelo de sala de aula 

invertida. Vale ressaltar que a turma selecionada já utilizava a ferramenta há cerca de 4 

meses. 
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 A coleta de dados ocorreu dentro de dois meses de forma interseccional e foi 

realizada por meio da observação do pesquisador na sala de aula, seguida da aplicação 

de um questionário de auto avaliação adaptado do modelo Colles. 

 O questionário de Colles, é um questionário para avaliação de ambientes EAD 

(Educação a Distância), que por padrão é composto de um total de 24 perguntas que se 

subdividem em 6 eixos, cada qual com 4 perguntas, que se referem a características 

específicas do ensino-aprendizagem. No entanto, com a adaptação do questionário 

ficaram um total de 23 perguntas, divididas em 6 eixos. 

Tabela 4. Eixos 

Pontos  

Característica Descrição 

Relevância -  3 

perguntas 

Relevância do processo de 

aprendizagem no ambiente virtual 

Google Sala de Aula 

Reflexão -  4 

perguntas 

Reflexão crítica dos alunos durante o 

processo de aprendizagem no 

ambiente virtual.  

Interação -  4 

perguntas 

 

Interatividade durante o processo de 

aprendizagem no ambiente virtual 

Apoio dos 

professores -  4 

perguntas 

 

Apoio do professor no processo de 

aprendizagem  

Apoio dos Colegas -  

4 perguntas 

 

Apoio dos colegas no processo de 

aprendizagem no ambiente virtual 

Compreensão -  4 

perguntas 

 

Compreensão das mensagens no 

ambiente virtual 

  

 As perguntas foram desenvolvidas conforme a escala de Likert, contendo 5 graus 

de relevância, sendo eles: quase nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente, 

quase sempre. 
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 Dessa forma, para realizar a análise dos dados, os mesmos foram tabulados em 

uma tabela do Excel, na qual foi utilizado o Cálculo de Ranking Médio (RM) para escala 

de likert onde que para cada questão foi atribuído um peso na escala de 1 a 5 (Oliveira, 

2005).  

 No entanto, em algumas questões foi necessário inverter o peso, pois alternativas 

como “quase nunca” ou “raramente”, foram identificadas como algo positivo para o 

contexto de algumas questões do questionário.  

 Com isso, a obtenção do Ranking Médio (RM), se deu a partir da soma dos 

produtos do Peso (P) com a Quantidade de Respostas obtidas (QR) - SPQ, seguida do 

quociente entre a SPQ em relação a soma da quantidade de respostas total. 

 Após a obtenção do Ranking Médio de cada pergunta, foi calculado o Ranking 

Médio geral de cada eixo dos 6 presentes no questionário. 

 Com base nessas informações, definiu-se uma escala de relevância para se 

trabalhar com os resultados, onde os valores abaixo de 3 entende-se como pouco 

relevantes, acima de 3 como relevantes e 3 como um ponto neutro (Oliveira, 2005). 

 

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 Com base nos resultados da pesquisa, notou-se que a mesclagem do ensino 

presencial com propostas de ferramentas online para se trabalhar fora de sala de aula é 

uma proposta que trouxe resultados significativos para a turma de redes de 

computadores.  

 A expansão do ambiente de sala de aula física para o mundo virtual, por meio do 

modelo de sala de aula invertida não foi uma tarefa tão árdua, pois segundo os dados 

estatísticos cerca de 96,9% dos alunos envolvidos na pesquisa possuem acesso à internet 

em casa, o que facilitou a implantação da ferramenta do Google. 

 
Gráfico 1. Percentual de alunos com acesso à internet em Casa. 
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 O uso da internet e de ferramentas de busca é um ponto fundamental para que 

o aluno comece a desenvolver a autonomia nos estudos, pois a internet é uma 

ferramenta que auxilia o aluno na busca de novos conhecimentos de forma individual, 

assim como também é uma porta de entrada para se trabalhar com as propostas de 

ensino hibrido, fazendo com que a educação seja centrada no aluno. 

 Contudo, não é apenas do acesso à internet que o aluno irá desenvolver essa 

autonomia, fatores como a dinâmica realizada no ensino, incentivo a reflexão crítica dos 

alunos, interatividade nas atividades de ensino, apoio do professor, e dos colegas são 

peças fundamentais. 

  No “Gráfico 2” é apresentado o Ranking Médio total de cada categoria 

delimitada no questionário de Colles aplicado.

 
Gráfico 2. Média do Ranking Médio por categoria. 

 Conforme os resultados obtidos, para a turma o uso do Google Sala de Aula foi 

e está sendo uma ferramenta extremamente relevante para as atividades de ensino-

aprendizagem e de fácil compreensão, possibilitando um alto grau de reflexão e 

interação entre os colegas de turma. 

 A participação do professor foi algo essencial, pois ele quem deve mediar as 

atividades dentro do ambiente, e realizou essa tarefa de forma eficaz com a turma 

estudada. 

 É possível notar que em grande parte dos eixos delimitados na pesquisa, foi 

possível obter resultados positivos e acima da média (Média=3), apenas o eixo V – Apoio 

dos colegas, houve resultados pouco relevantes e que devem ser melhorados. 

 Dessa forma, o uso do Google Sala de Aula, permitiu ao professor expandir a sala 

de aula para fora do ambiente escolar, utilizando-se do modelo de ensino híbrido 

sustentado, a sala de aula invertida é uma das propostas mais simples de se trabalhar, 
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pois não foi necessário envolver os demais departamentos da instituição, uma vez que 

sua implementação dependeu apenas da iniciativa do docente. 

 Esse modelo de ensino oportunizou aos alunos o acesso a um espaço virtual na 

qual foi possível obter materiais com conteúdo que foram discutidos em sala de aula e 

oportunizou a interação entre todos.  

 Toda via, essa proposta de se trabalhar com uma sala de aula virtual, permitiu aos 

alunos terem acesso a essas informações em qualquer lugar e a qualquer momento, 

sendo possível acessar o ambiente em todos os dispositivos eletrônicos com capacidade 

de realizar conexão com a internet, como tablets, smartphones, notebooks, etc. 

 A ferramenta é de fácil compressão e bastante intuitiva, o que não gerou 

dificuldades para os alunos manipularem. 

 Essa atitude do professor em inovar em sala de aula, foi um grande passo para 

desmistificar a ideia que o aluno aprende apenas dentro do ambiente escolar. 

 A forma utilizada pelo educador, possibilitou ao mesmo uma alternativa para 

melhorar a organização de suas turmas e contribui na otimização de suas aulas, pois o 

professor passou a ter mais tempo para organizar suas aulas. 

 Nesse contexto, o professor foi fundamental para a implantação dessa 

metodologia de ensino, pois foi o responsável por incentivar os alunos a continuarem 

ativos na construção do conhecimento. 

 Para o aluno, foi possível notar que a personalização do ensino tornou o 

aprendizado mais eficaz, uma vez que grande parte deles não sentiram dificuldades em 

se adaptar ao modelo de ensino proposto. 

 A proposta de se trabalhar com o ensino hibrido em seu modelo de sala de aula 

invertida, é uma alternativa viável para se implantar nas escolas públicas e privadas, uma 

vez que grande parte das pessoas possuem pelo menos um aparelho com acesso à 

internet, permitindo elas terem acesso a todas as ferramentas estudadas nessa pesquisa. 
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Resumo. Um fator importante a ser considerada é a introdução de conceitos de 

computação no ensino básico, pois este tipo de atividade aprimora o raciocínio lógico 

do aluno e incentiva a criatividade por meio das tecnologias de forma mais divertida. 

Nesse sentido, esse artigo tem como principal objetivo propor práticas pedagógicas 

inovadoras, por meio do jogo Labirinto Clássico Angry Birds da plataforma Code.org, 

para apoiar o processo de ensino de lógica de programação em blocos para alunos do 

2º ano do Ensino Fundamental I em uma escola no município de Itacoatiara no estado 

do Amazonas. Os resultados do estudo mostram que o jogo Labirinto clássico Angry 

Birds da plataforma Code.org pode contribuir satisfatoriamente para apoiar no processo 

de ensino de lógica de programação. 

Palavras-Chave: Raciocínio Lógico; Lógica de Programação em Blocos; Práticas 

Pedagógicas Inovadoras; Code.org; Labirinto clássico Angry Birds. 

 

Abstract. An important factor to consider is the introduction of concepts of computation 

in basic education, because this type of activity improves the student's logical reasoning 

and encourages creativity through the technologies in a more fun. In this sense, this 

article has as main objective to propose innovative pedagogical practices, through the 

game Angry Birds Classical Angry Birds of the platform Code.org, to support the process 

of teaching block programming logic for students of the 2nd year of Elementary School 

I in a school in the municipality of Itacoatiara in the state of Amazonas. The results of the 

study show that the classic Angry Birds Labyrinth game of Code.org platform can 

contribute satisfactorily to support in the process of teaching programming logic. 
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Keywords: Logical reasoning; Programming Block Logic; Innovative Pedagogical 

Practices; Code.org; Classic Labyrinth Angry Birds. 

 

1. Introdução 

Um dos desafios para ser abordado sobre a lógica de programação é a forma como esses 

conceitos são ministrados em sala de aula. Para Colling et al. (2014), o grande obstáculo 

seria em como ensinar algo tão complexo para crianças e adolescentes que se torna 

difícil até mesmo para adultos.  Assim, é importante que a escola agregue em suas 

práticas pedagógicas novas estratégias, trabalhando de forma contextualizada, com 

problemáticas atuais e técnicas inovadoras a fim de facilitar o processo de assimilação 

de conteúdos (MARTINS, REIS e MARQUES, 2016). 

   Nos últimos anos foram criadas plataformas para o ensino de programação que 

adotam estratégias compostas por traços lúdicos, que possuem ambiente amigável e 

adotam a programação por meio de blocos. Uma plataforma que vem crescendo e se 

destacando é a Code.org, que adota como perspectiva mostrar os conceitos básicos 

sobre logica de programação em blocos para o ambiente escolar.  Essa plataforma 

disponibiliza recursos para aprender e ensinar lógica de programação, por meio de jogos 

educacionais digitais. A principal iniciativa da plataforma Code.org é “A Hora do Código”. 

Essa atividade consiste em proporcionar, a alunos e professores, uma introdução 

divertida à programação em blocos. O material utilizado em cada fase é disponibilizado 

na plataforma por meio de tutoriais, possibilitando o uso posterior. Os tutoriais abordam 

determinados conceitos e fundamentos de Ciência da Computação através de jogos 

educacionais digitais (MARTINS, REIS e MARQUES, 2016). 

 Assim, é importante avaliar a experiência dos alunos na educação básica ao 

utilizarem a plataforma, a fim de fornecer evidências de eficácia e incentivar a sua adoção 

no ensino de lógica de programação em sala de aula. Dessa forma, a metodologia 

proposta baseia-se em um estudo experimental qualitativo e propõem a verificar a 

qualidade de um jogo educacional, a motivação oferecida para os alunos e se promove 

o ensino de conteúdos de lógica de programação em blocos através de atividades 

lúdicas, prazerosas e desafiadoras, a fim de proporcionar uma boa experiência. 

 Nesse contexto, este estudo visa propor práticas pedagógicas inovadoras por 

meio da plataforma Code.org para o ensino de lógica de programação em blocos para 

alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I. Para atingir esse objetivo, escolhemos o item 

a Hora do Código e o jogo Labirinto Clássico Angry Birds. 

 

2. O Ensino da Programação na Educação Básica 

A Sociedade Brasileira de Computação - SBC publicou em junho de 2017 um documento 

com o título, “Referenciais de Formação em Computação: Educação Básica”. Sugerindo 

que as escolas de educação básica inserissem em sua estrutura curricular disciplinas que 

abordassem o ensino da programação. De acordo com a SBC, a computação é dividida 
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em três áreas, como pode ser visualizado na Figura 1, sendo o Pensamento 

Computacional, a Cultura Digital e o Mundo Digital (RAABE, ZANCHETT, e VAHLDICK, 

2015). 

 
Figura 50 - Áreas da Computação. Fonte: Adaptada de Schlögl et al. (2017) 

  Dentro do pensamento computacional existem os processos cognitivos, 

são as habilidades relacionadas às experiências sensoriais, pensamentos, representações 

e recordações que são adquiridas durante o processo de desenvolvimento do ser 

humano. Dessa forma, a inclusão de disciplinas relacionadas ao ensino da lógica de 

programação nas séries iniciais pode auxiliar no desenvolvimento do processo cognitivo 

do educando. 

 

3. Pensamento Computacional 

O pensamento computacional se caracteriza como um processo que visa à resolução de 

problemas por meio de conceitos, recursos e ferramentas computacionais. Baseando-se 

em fundamentos da computação, envolvendo a resolução de problemas, a capacidade 

de projetar sistemas e a compreensão do comportamento humano (WING, 2006).  

 Instituições internacionais como Computer Science Teacher Association (CSTA) e 

a International Society for Technology in Education (ISTE) organizaram uma definição 

operacional que auxilia na identificação de competências do pensamento 

computacional. Desta forma, o pensamento computacional poderá ser desenvolvido da 

seguinte maneira: (1) Formular problemas de forma que nos permita usar um 

computador e outras ferramentas para ajudar a resolvê-los; (2) Organizar e analisar 

dados logicamente; Representar dados através de abstrações tais como modelos e 

simulações; (3) Propor soluções por meio do pensamento algorítmico; Identificar, analisar 

e implementar as soluções combinando recursos de forma eficiente e eficaz; (4) 

Generalizar e transferir um processo de solução de um problema para outros 

(CAVALCANTE, COSTA e ARAÚJO, 2016). 

 Assim, o ensino de programação introdutória é apontado como uma abordagem 

para estimular o pensamento computacional no contexto escolar. Algumas plataformas 

de ensino de programação podem auxiliar nesse processo. Essas plataformas em sua 
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maioria adotam estratégias compostas por traços lúdicos, ambientação amigável e 

programação através de blocos. O Scratch (https://scratch.mit.edu/), a Alice 

(http://www.alice.org/index.php), o Blockly Games (https://blockly-games.appspot.com), 

são exemplos dessas plataformas. Outra plataforma que vem se destacando é Code.org 

(http://www.code.org), que tem como perspectiva trazer os conceitos básicos da Ciência 

da Computação, principalmente da programação, para o ambiente escolar. 

 

4. A plataforma educacional Code.org 

A plataforma Code.org disponibiliza recursos para aprender e ensinar ciência da 

computação, por meio de jogos educacionais digitais, de forma gratuita. A principal 

iniciativa para disseminação da plataforma é a “Hora do Código”. Pois consiste em 

promover, a alunos e professores, uma introdução divertida à programação durante uma 

hora ou mais. A Figura 2 ilustra a seleção da opção “Hora do Código” na plataforma 

Corde.org. 

 
Figura 2 - (A) Interface da plataforma; (B) A seleção da opção “Hora do Código”; e (C) Menu de atividades 

disponíveis na plataforma. Fonte: Plataforma Code.org (2019) 

 O material utilizado em cada evento é disponibilizado na plataforma através de 

tutoriais, cada tutorial aborda determinados conceitos e fundamentos de Ciência da 

Computação através de jogos educacionais digitais.  

 A Figura 2 (A) e Figura 2 (B) expõem as informações iniciais na interface da 

plataforma, como por exemplo: Login, cadastro, acesso de alunos e professores e 

informações complementares. Na Figura 2 (B) também enfatiza na opção “Hora do 

Código” e por fim a Figura 2 (C) ilustra as opções de atividade disponíveis por meio da 

“Hora do Código”. Essas atividades são utilizadas para propor um primeiro contato dos 

usuários da plataforma com a programação em blocos. Vamos enfatizar nas atividades 

do Labirinto Clássico Angry Birds da plataforma Code.org com o intuito de exibir a 

metodologia de execução e a possível contribuição no processo de construção do 

pensamento computacional e do ensino da programação em blocos. 

 

5. Labirinto Clássico Angry Birds 
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Dentre os tutoriais disponibilizados para a “Hora do Código” na plataforma Code.org, o 

Labirinto Clássico aborda conceitos básicos relacionados à lógica de programação 

utilizando cenário do desenho Angry Birds. O principal desafio do jogo é direcionar o 

personagem principal de um ponto para outro. A complexidade do desafio aumenta ao 

longo das fases, nas quais o jogador precisará aplicar não somente comandos básicos 

tais como avançar, virar à direita, virar à esquerda, como também laços de repetição e 

estruturas condicionais para alcançar o objetivo. A Figura 3 ilustra as informações 

complementares do jogo Labirinto Clássico Angry Birds e a plataforma Code.org informa 

que o requisito básico para jogar é necessário que os usuários estejam nas séries a partir 

do 2º ano do Ensino Fundamental I. 

 
Figura 3 - Informações complementares do jogo Labirinto Clássico Angry Birds e o link (botão) para 

começar. Fonte: Plataforma Code.org (2019) 

 O Labirinto Clássico é composto por 11 desafios. Cada vez que um conceito novo 

é apresentado ao usuário é exibido um vídeo de explicação referente à nova estrutura 

(comandos básicos, laço de repetição e estruturas condicionais) que serão utilizados na 

fase do jogo. O usuário também tem a opção de ver as instruções por meio de notas 

explicativas. Em todas as etapas do jogo, é apresentado ao usuário o labirinto com o 

desafio a ser realizado e os blocos de comando disponíveis para solução do desafio. O 

jogo utiliza a linguagem de programação visual Blockly, onde cada bloco de comando 

corresponde a uma linha de código. A Figura 4 ilustra a interface da 11ª fase do jogo 

Labirinto Clássico Angry Birds. 
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Figura 4 - Interface da 11ª fase do jogo Labirinto Clássico Angry Birds. Fonte: Plataforma Code.org (2019) 

 No destaque um da Figura 4 está o enunciado da tarefa a ser realizada, “Ok, 

pratique mais uma vez, você pode resolver isso usando quatro blocos”; no destaque dois 

está a ilustração da tarefa; e no destaque três estão os blocos disponíveis para a 

resolução da tarefa. De acordo com o destaque três, nota-se que deve ter cuidado com 

a lateralidade. A Figura 5 mostra os blocos agrupados para a realização da 11ª tarefa. 

 
Figura 5 - Interface da 11ª fase do jogo Labirinto Clássico Angry Birds com os blocos já agrupados. Fonte: 

Plataforma Code.org (2019) 

 A organização dos blocos mostra o desenvolvimento cognitivo do usuário, pois 

foi um aprendizado sequenciado, pois todas as fases do Labirinto Clássico Angry Birds 

colaboram para a construção das tarefas seguintes. Ficando evidente nas últimas fase do 

jogo. Esse foi um dos principais motivos para a adoção desse jogo na pesquisa, por ser 

mais que um jogo lúdico e contemporâneo e sim um jogo construtivo. 

 

6. Trabalhos Relacionados 
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Esta seção apresenta os alguns dos trabalhos que serviram para fomentar a pesquisa, 

entre eles estão: Cavalcante, Costa e Araújo (2016), Martins, Reis e Marques (2016) e 

Schlögl et al. (2017). 

 

6.1 Cavalcante, Costa e Araújo (2016) 

O trabalho apresenta um estudo de caso qualitativo sobre as competências do 

pensamento computacional exploradas em um curso de programação introdutória na 

plataforma Code.org. Os resultados demonstram quais as competências relacionadas aos 

conceitos, práticas e perspectivas computacionais modeladas em um framework 

puderam ser encontradas no curso. Dessa forma, os autores destacam que o estímulo à 

eficiência (utilizar a menor quantidade de blocos necessários para solução) foi uma 

prática presente no curso. Isso contribui para que o aluno possa planejar adequadamente 

a construção de sua abordagem para resolução do problema. O reconhecimento de 

padrões é outra prática estimulada no curso durante a introdução do conceito de 

repetição. Assim, elas poderão ser incorporadas em outro modelo de avaliação de 

pensamento computacional em cursos de programação introdutória baseados em 

programação em blocos. 

 

6.2 Martins, Reis e Marques (2016) 

O trabalho descreve um relato de experiência do uso do jogo Labirinto Clássico, 

disponível na plataforma Code.org, por 168 alunos do ensino fundamental. A adoção de 

um modelo para avaliação de jogos educacionais permitiu avaliar a motivação, 

experiência do usuário e aprendizagem dos alunos. Os autores ressaltam que os 

resultados apontam para a eficiência do jogo no ensino e aprendizagem de conceitos 

básicos de programação. Neste contexto, os trabalhos com iniciativas relacionadas ao 

ensino de programação por meio de jogos educacionais vêm sendo realizadas para 

aprimorar o raciocínio lógico matemático de crianças e adolescentes. O trabalho 

incentiva o ensino de programação em escolas brasileiras do ensino fundamental e 

encorajar discussões sobre o tema. 

 

6.3 Schlögl et al. (2017) 

O trabalho apresenta o emprego da plataforma Code.org para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, relatando as experiências adquiridas. O jogo permitiu a evolução 

cognitiva da maioria das crianças, o pensamento computacional, assim possibilitando a 

inclusão digital das mesmas. Além disso, os autores também ressaltam que a cognição é 

um processo de aquisição do conhecimento que se baseia em experiências sensoriais, 

pensamentos, representações e recordações. Que o desenvolvimento cognitivo está 

relacionado ao aprimoramento das habilidades de raciocinar, tomar decisões, memorizar 

e perceber o ambiente, que por sua vez se relacionam as práticas fundamentais da 

programação de computadores, viu-se a possibilidade de estimular esse 
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desenvolvimento com práticas de programação de jogos com a utilização da plataforma 

Code.org. 

 

7. Metodologia  

A metodologia aplicada nesta pesquisa foi definida com base em Wohlin et al. (2010), 

adotando uma abordagem de estudo experimental qualitativo a fim de verificar a 

qualidade de um jogo educacional, a motivação oferecida para os alunos e se promove 

o ensino e aprendizagem de conteúdos de lógica de programação em blocos por meio 

de atividades lúdicas, prazerosas e desafiadoras, para proporcionar uma boa experiência. 

Com uso de jogos educacionais espera-se motivar os alunos, fixar conhecimentos, 

possibilitar o desenvolvimento cognitivo, proporcionar a aprendizagem por descoberta, 

levar o aluno a ter novas experiências e favorecer a socialização dos alunos (SAVI, 

WANGENHEIM e BORGATTO, 2011). A abordagem utilizada no estudo possui quatro 

etapas, conforme ilustrado na Figura 6.

 
Figura 6 - Visão geral da metodologia. Fonte: adaptada de Wohlin et al.(2000) 

 A abordagem utilizada no estudo possui quatro etapas, são elas: (I) Revisão 

Bibliográfica; (II) Planejamento do Estudo; (III) Execução do Estudo; (IV) Análise dos 

Resultados. Conforme descritos nas subseções: 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4. 

 

7.1 Etapa I: Revisão Bibliográfica 

Nesta etapa, foram buscadas fundamentações teóricas acerca dos assuntos abordados 

nessa pesquisa em Anais de Congressos, Workshops e Simpósios de informática na 

educação, para que fomentasse a elaboração do estudo, conformes apresentados na 
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seção 6. Para buscar trabalhos na web as strings utilizadas foram: ensino de lógica de 

programação, pensamento computacional e ensino de programação em blocos.  

 

7.2 Etapa II: Planejamento do Estudo 

Nessa etapa da metodologia, foi elaborado o planejamento do estudo, com o intuito de 

organizar as atividades desenvolvidas na pesquisa. Dessa forma, as etapas do 

planejamento ficaram divididas em sete fases:  

 (1) Definição do local da pesquisa: O local definido foi a Escola Municipal Tenente 

Geraldo Rossi Charchar, pois nessa escola trabalha-se no contra turno com os alunos o 

projeto Novo Mais Educação. E busca novas alternativas de reforço escolar para alunos 

do Ensino Fundamental I, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e conteúdos 

livres (artes, música e informática). 

 (2) Autorização para realizar o estudo na escola: Após a definição do local, 

solicitou-se autorização da direção da escola para aplicar a pesquisa experimental com 

os alunos. Foi autorizado pela direção aplicar a pesquisa com 14 alunos (sendo oito 

meninos e seis meninas) do 2º ano “A” Matutino do Ensino Fundamental I com faixa etária 

de 7 a 8 anos de idade. Os participantes foram divididos em dois grupos (Grupo A e 

Grupo B) com sete alunos cada, devido à pequena quantidade de notebooks disponíveis 

na escola. 

 (3) Definição do tempo de duração do estudo: Ficou definido que o 

experimento fosse realizado durante um mês, sendo dois encontros semanais, com a 

duração de uma hora por dia, onde o Grupo A teria os encontros nos dias de segunda-

feira e quarta-feira e o Grupo B terça-feira e quinta-feira, no contra turno da turma. 

 (4) Definição dos recursos tecnológicos utilizados na pesquisa: Definiu-se que 

para a realização do estudo seria necessário notebooks e acesso a internet. Dessa forma, 

a escola disponibilizou sete notebooks e acesso a rede de internet para utilizar a 

plataforma Code.org. 

 (5) Caracterização do participante: Para medir o nível de conhecimento de 

utilização de hardware (manuseio de mouse e teclado), foi planejado realizar um teste 

prático com os alunos.  

 (6) Estudo de Observação: Planejou-se a utilização de observação visual para 

verificar o processo de interação dos alunos com o jogo, a fim de identificar pontos 

positivos e/ou negativos com o uso do Labirinto Clássico Angry Bird; 

 (7) Elaboração do questionário pós-teste: Foi elaborado um questionário pós-

teste com uma linguagem simples e de fácil compreensão para os participantes.  

Segundo Keller (2009), para o uso de qualquer sistema educacional a motivação para 

adquirir conhecimento é considerada como elemento essencial no processo da 

aprendizagem. Nesse sentido, o objetivo principal do questionário pós-teste era avaliar 

a satisfação, confiança, relevância e atenção no jogo, por meio de uma escala de 

concordância. Com o intuito de verificar se o jogo Labirinto Clássico Angry Birds da 
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plataforma Code.org, pode apoiar o processo de ensino de lógica de programação em 

blocos para alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I. 

 

7.3 Etapa III: Execução do Estudo 

O estudo foi realizado na área do refeitório da Escola Municipal Geraldo Rossi, devido à 

mesma não possuir laboratório de informática.  

 A Tabela 1 mostra quantidade de alunos escolhidos para o estudo, faixas etárias 

de idades, sexo (masculino ou feminino) e os grupos em qual eles foram distribuídos na 

pesquisa. 

Grupo A  Grupo B 

Aluno Sexo Idade Aluno Sexo Idade 

01 Masculino 7 08 Feminino 7 

02 Masculino 
7 09 Feminino 8 

03 Feminino 
8 10 Feminino 8 

04 Masculino 
8 11 Masculino 7 

05 Feminino 
7 12 Feminino 8 

06 Masculino 
8 13 Masculino 7 

07 Masculino 
7 14 Masculino 7 

Tabela 1 – Caracterização dos participantes por grupo. Fonte: dos Autores 

 O primeiro encontro, com o Grupo A e com o Grupo B, antes de iniciar o estudo 

com o jogo Angry Birds foi realizado o teste prático de hardware por meio de atividade 

nas ferramentas Paint e no Word. No Paint realizaram-se atividades de desenho com os 

alunos para medir o nível de manuseio do mouse. No Word realizaram-se atividades de 

digitação para medir o nível de manuseio de teclados do notebook.  

 A Figura 7 resume o perfil dos participantes do estudo com base no teste de 

manuseio de hardware. Dos quatorzes alunos que participaram do estudo observou-se 

que a maioria (11 alunos) possuía algum conhecimento de hardware (mouse e teclado), 

e dois alunos não possuíam conhecimento de hardware, ou seja, não conseguiam 

manusear o notebook. Além disso, apenas um participante possuía muito conhecimento 

em manusear o hardware. 
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Figura 7 - Caracterização dos participantes – conhecimento de hardware. Fonte: dos Autores 

 Após o teste de manuseio de hardware com os participantes, iniciou-se o estudo 

experimental, onde cada aluno interagiu no jogo Labirinto clássico Angry Birds na 

plataforma Code.org.  

 Na execução do estudo foi utilizado o navegador Chrome. Durante o estudo os 

participantes verificaram atentamente todas as fases do jogo, alguns comentários 

realizados pelos alunos foram devidamente anotados pelo pesquisador, conforme será 

apresentado nos resultados da pesquisa na subseção de Estudo de Observação. 

 Caso o aluno não concluísse as 11 fases do jogo, o mesmo poderia salvar de onde 

parou e retomar a atividade no próximo encontro. Se o aluno concluísse as fases o 

mesmo poderia retomar a mesma atividade. A ideia principal era instigar o participante 

desenvolver sua percepção cognitiva de forma divertida, a fim de medir o nível de ensino 

e assimilação dos conceitos básicos de lógica de programação em blocos. A Figura 8 

ilustra a interação dos participantes com o jogo Labirinto Clássico Angry Birds. 

 
Figura 8 – (A) Alunos interagindo com o jogo, Grupo A, (B) Alunos interagindo com o jogo, Grupo B. Fonte: 

dos Autores 
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 A Figura 9 ilustra as atividades executadas pelo Aluno 08 do Grupo B na Fase 1 

(a) do jogo Labirinto clássico Angry Birds e seus respectivos códigos fonte em JavaScript 

(b) na primeira semana do estudo experimental.   

 
Figura 9 – Jogo executado na primeira semana pelo Aluno 01. Fase 1 do jogo (a) e código fonte 

(b). Fonte: dos Autores 

 Na atividade da Fase 1 do jogo o aluno deveria ajudar o Angry Bird (personagem 

1) a pegar o Porco malvado (personagem 2), arrastando alguns blocos "avance" abaixo 

do bloco "quando executar" e clicar em "Executar" para concluir a fase, se os blocos 

estivessem corretos o jogador passaria para a Fase 2, senão continuaria na Fase 1 até 

completar a fase corretamente. 

 A Figura 10 ilustra as atividades executadas pelo Aluno 08 do Grupo B na Fase 9 

(a) do jogo Labirinto clássico Angry Birds e seus respectivos códigos fonte em JavaScript 

(b) na quarta semana do estudo experimental. 

 
Figura 10 – Jogo executado na quarta semana pelo Aluno 01, Fase 9 do jogo (a) e código fonte 

(b). Fonte: dos Autores 

  Na atividade da Fase 9 do jogo o aluno deveria ajudar o Angry Birds a 

pegar o Porco malvado, arrastando alguns blocos "avance" , “vire a direita” ou “vire a 
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esquerda” abaixo do bloco "quando executar" e clicar em "Executar" para concluir a fase, 

se os blocos estivessem corretos o jogador passaria para a Fase 10, senão continuaria na 

Fase 9 até completar a fase corretamente, nessa fase o jogador deveria ficar bem atento 

em relação a lateralidade e espaço para avançar com êxito e ter cuidado para não bater 

nas dinamites. A ideia básica de todos os níveis do jogo era que o jogador programasse 

com a quantidade de blocos definido na área de trabalho do jogo. 

 Depois de realizados todos os estudos experimentais com os alunos do Grupo A 

e Grupo B, no último estudo aplicou-se o questionário pós-teste. Assim, obtiveram-se 

informações consideradas importantes como: A satisfação, confiança, relevância e 

atenção que o jogo propôs aos participantes, a fim de complementar as informações 

obtidas no Estudo de Observação. Com o intuito de verificar se o jogo Labirinto Clássico 

Angry Birds da plataforma Code.org, pode ser utilizado como recurso pedagógico para 

apoiar o processo de ensino de lógica de programação em blocos para alunos do 2º ano 

do Ensino Fundamental I. 

7.4 Etapa IV: Análise dos Resultados 

Após a coleta dos dados foi realizada a análise dos resultados dos questionários pós-

teste respondidos e do estudo de observação, com intuito de verificar se o jogo Labirinto 

Clássico Angry Birds da plataforma Code.org contribui para o apoio no processo de 

ensino de lógica de programação em blocos.  

 Os dados coletados com os participantes sobre a motivação, que possui quatro 

opções: Satisfação; Confiança; Relevância e Atenção. E sobre ao processo de experiência 

do usuário ao utilizar o jogo, contendo cinco pontos abordados: Competência; Diversão; 

Desafio; Interação; Imersão. A Figura 11 A e Figura 11 B ilustra esses dados coletados 

com os 14 participantes. 

 
Figura 11 – Resultados obtidos, (A) sobre a motivação com o uso do jogo, (B) sobre a experiência do 

usuário ao utilizar o jogo. Fonte: dos Autores 

 Na Figura 11 (A) nota-se que, a maioria dos participantes concorda totalmente 

em todas as opções (Atenção, Relevância, Confiança, Satisfação) relacionada à motivação 

do participante. 
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 Atenção: Essa categoria refere-se às respostas cognitivas aos estímulos 

instrucionais. A pergunta respondida no questionário foi: “Houve algo interessante no 

jogo que capturou sua atenção?” um aluno disse que discorda totalmente, dois concorda 

parcialmente e 10 alunos concorda totalmente que o jogo chamou muita atenção. 

 Relevância: Refere-se à percepção do aluno quanto à importância do que está 

sendo abordado no jogo. O jogo mostrou uma boa aceitação em aprender conteúdos. A 

pergunta respondida foi “O funcionamento deste jogo está adequado para o seu jeito 

de aprender?” um aluno discorda totalmente, três concordaram parcialmente e 10 alunos 

concorda totalmente que o jogo está adequado para o jeito de aprender dos alunos. 

 Confiança: Está relacionada a criar expectativas satisfatórias aos alunos. A 

pergunta a ser respondida foi: “Ao passar pelas etapas do jogo você sentiu confiança de 

que estava aprendendo?” dois alunos discordam totalmente, dois concordaram 

parcialmente e 10 alunos concordaram totalmente que sentiram confiança ao passar 

pelas etapas do jogo. 

 Satisfação: Está relacionada à associação de sentimentos positivos sobre a 

experiência de aprendizagem. Esse item foi bem aceito pela maioria dos participantes. A 

pergunta a ser respondida foi: “Você está satisfeito em relação à oportunidade de utilizar 

na prática o que aprendeu no jogo?” um aluno discorda totalmente, três concorda 

parcialmente e 10 concorda totalmente que o jogo deixa-os satisfeitos. 

 Na Figura 11 (B), os dados coletados com os participantes sobre a experiência 

ao utilizar o jogo, apresentam índices satisfatórios nos cinco pontos (competência, 

diversão, desafio, interação e imersão), evidenciando uma experiência inovadora e 

atrativa com os alunos. 

 Competência: Combina habilidades do jogador, bem como os sentimentos 

positivos de eficiência. A pergunta a ser respondida era: “Você teve sentimentos positivos 

de eficiência no desenrolar do jogo Angry Birds na plataforma Code.org?”. Esse item foi 

avaliado pelos alunos, onde 11 alunos concorda totalmente que tiveram sentimentos 

positivos de eficiência ao utilizar o jogo, dois concorda parcialmente e um aluno discorda 

totalmente.  

 Diversão: Deve proporcionar sentimentos de diversão, prazer, relaxamento, 

distração e satisfação, tornando a experiência do usuário positiva com o desejo de voltar 

a utilizar o jogo. A pergunta a ser respondida era: “Você se divertiu ao utilizar o jogo e 

gostaria de utilizá-lo novamente?”. Nesse item avaliado, 11 alunos concorda totalmente 

que se divertiram ao utilizar o jogo e que gostariam de voltar a utilizá-lo, dois concorda 

parcialmente e um aluno discorda totalmente.  

 Desafio: O jogo precisa estar alinhado ao nível de habilidade de cada jogador, 

sendo suficientemente desafiador e manter o ritmo adequado. A pergunta a ser 

respondida era: “O jogo é desafiador para você, as tarefas não são muitos difíceis e nem 

muito fáceis?”. No item avaliado 10 alunos concorda totalmente que o jogo é desafiador, 
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suas tarefas não são nem muito difíceis e nem muito fáceis, dois concorda parcialmente 

e dois discorda totalmente. 

 Interação: Esta associada ao envolvimento com outras pessoas no jogo, fazendo 

com que o jogador se sinta ativo no ambiente do jogo. Como os alunos foram separados 

em dois grupos, a interação de cada aluno impactou no uso do jogo Angry Birds na 

plataforma Code,org. A pergunta a ser respondida era: “O jogo promove momentos de 

cooperação e/ou competição entre as pessoas que participam?”. Esse item avaliado 10 

alunos concorda totalmente que o jogo promove momentos de cooperação e/ou 

competição no jogo, visto que eles se sentiam desafiados a sempre superar o outro 

jogador, dois concorda parcialmente e dois discorda totalmente. 

 Imersão: Está relacionada ao profundo envolvimento do jogador com o jogo. A 

pergunta a ser respondida era: “Você percebeu o tempo passar enquanto jogava e 

quando percebeu o tempo de utilizar jogo já tinha terminado?” Esse item foi avaliado 

pelos alunos, onde 11 alunos concordam totalmente que enquanto jogava o jogo Angry 

Birds na plataforma Code.org não percebeu o tempo passar, dois concorda parcialmente 

e um aluno discorda totalmente. 

 

7.4.1 Resultados do Estudo de Observação 

A observação visual dos pesquisadores durante todo o processo de validação da 

aplicação tem o objetivo, evidenciar se realmente as informações passadas pelos 

participantes condizem com a experiência de interação com o jogo. Evidenciando caso 

o participante tenha alguma dificuldade com a aplicação e não descreva ao responder o 

questionário pós-teste e não relate ao pesquisador. Desta forma, alguns relatos coletados 

no momento de interação entre os participantes e o jogo Labirinto Clássico Angry Birds: 

Participante 1 relatou: “Adorei esse jogo, ele é muito legal, tem vários personagens”. 

Participante 4 relatou: “Nossa que bonitinho esse jogo, quero jogar muitas vezes”.  

 Durante a observação foi identificado que dois participantes sentiram 

desconforto na interação com o jogo, devido não possuir um bom nível de leitura, isso 

algumas vezes dificultou a execução do jogo para interpretar os problemas propostos, 

esses alunos precisaram de ajuda somente em relação à leitura. Assim, dos quatorzes 

alunos que participaram do estudo um possuía nível bom de leitura, 11 possuíam nível 

mediano de leitura e dois não sabiam ler. A Figura 12 resume o perfil dos participantes 

com base no Estudo de Observação em relação ao nível de leitura. 
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Figura 12 – Estudo de Observação – Nível de leitura. Fonte: dos Autores  

 

8. Conclusões e Perspectivas Futuras 

O presente trabalho apresentou a problemática sobre os desafios encontrados para o 

ensino da lógica de programação, visto que, o obstáculo seria como ensinar algo tão 

complexo para crianças e adolescentes que se torna difícil até mesmo para adultos. Dessa 

forma, viu-se a oportunidade de se utilizar o jogo Labirinto Clássico Angry Birds 

disponível na plataforma Code.org. Pois, o jogo dispõe de tutoriais que abordam 

determinados conceitos e fundamentos de lógica de programação. 

 Como resultados do estudo vimos que a utilização do jogo Labirinto Clássico 

Angry Birds na Plataforma Code.org pode contribuir para o ensino de Lógica de 

Programação em Blocos para Alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I. Propondo 

experiências inovadoras, estimula o raciocínio lógico e o pensamento computacional. 

 Como limitações do estudo, temos: (1) Alunos com nível mediano de leitura, em 

alguns momentos esses alunos precisaram de ajuda na leitura para poderem interpretar 

o problema proposto no jogo; (2) Amostra pequena; e (3) Homogeneidade da amostra: 

Todos os alunos são de uma única instituição e do mesmo município. 

 Como sugestão de trabalhos futuros, pode-se definir: (1) Aplicar o estudo com 

professores; (2) Realizar um estudo com uma amostra maior e mais heterogênea; (3) 

Realizar um estudo sobre o processo de aprendizagem de lógica de programação 

utilizando o jogo; (4) Criar uma base de conhecimento com a utilização de programação 

em blocos na educação básica. 
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Resumo: O sistema de ensino atual é baseado basicamente em aulas dialogadas onde o 

professor é o centro das atenções, tendo em vista este paradigma atual o artigo visa 

abranger um olhar diferenciado para uma sala de aula interativa, com a utilização de 

softwares educacionais, onde os alunos se tornaram protagonistas do seu próprio 

conhecimento e o professor será um facilitador na sua aprendizagem. Sendo assim os 

professores irão produzir materiais de aula a partir de softwares educacionais. Neste 

artigo tomaremos como exemplo o PlayPosit que é baseado em vídeos interativos que 

poderão ser importados do YouTube, do próprio computador e de outras fontes de 

vídeos a respeito do conteúdo que o professor deseja ministrar a aula, posteriormente a 

inclusão do vídeo eles poderão editar o mesmo colocando questionamentos ou 

informações adicionais. Esses vídeos interativos além de chamarem a atenção dos alunos 

ele poderá servir como uma forma de avaliação, pois a partir dos questionamentos 

inseridos nele, os professores poderão avaliar a integração dos alunos para com o 

conteúdo abordado durante o vídeo, isto trará benefícios para ambas as partes, pois o 

professor terá um retorno dos alunos com maior eficácia, tudo o que é visto e praticado 

se torna de melhor entendimento do que algo só dialogado. Este presente trabalho visa 

de uma forma geral discutir sobre as metodologias de ensino-aprendizagem interativa, 

que poderá ser utilizado nas instituições educacionais de ensino básico, dentre elas a 

escola pública, tendo em vista que os discentes dessas escolas sentem grande dificuldade 

no quesito educacional, a maioria até consegue absorver o conteúdo ministrado pelos 

professores mais com a utilização de softwares como o PlayPosit pode ajudar os alunos 

no ensino-aprendizagem, tomando como ponto de partida o fato de que os mesmos 

preferem algo lúdico e interativo como forma de ensino.         

Palavras-chave: PlayPosit, metodologia ativa, vídeo interativo, software educacional, 

educação básica.  
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Abstract: The current teaching system is the basic teaching in dialogue classes where the 

teacher is the center of attention, in view of the current paradigm the article aims to cover 

a differentiated look at an interactive classroom using educational software, where 

students become protagonists of their own knowledge and the teacher will be a 

facilitator in their learning. Thus, teachers will seek classroom materials from educational 

software. So you can use the Playlist to make videos that can be imported from YouTube, 

your computer and other video sources that want to do the job to teach a lesson, then 

include the same video by putting questions or additional information. Interactive videos 

outside of telephoning students can be displayed as a form of evaluation, as they can be 

inserted in the questionnaires inserted, teachers will evaluate the integration of the 

students with the video addressed during the video, What does the teacher have a return 

of the students with greater action, everything that is seen and practiced becomes the 

better understanding than something so dialogued. This present was to be in the general 

status the methodologies of interactive teaching-learning, may be used in the education 

of educational basic, in which the educational lectives, the have not the deficiency schools 

in the question Most to download the content ministered by the More teachers with the 

use of softwares such as Playlists can help students in teaching-learning as the starting 

point for which they prefer something playful and how to teaching. 

Keywords: PlayPosit, active methodology, interactive video, educational software, basic 

education. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A educação é uma herança a que se busca aprimorar para fazê-la render bons 

resultados (SILVA & MORAIS II, 2011, p.154). Com isso cada dia que se passa 

devemos implementar o sistema educacional com novas metodologias e novas 

técnicas que façam os alunos aprenderem e gerarem conhecimento acerca de 

todos os assuntos. 

Segundo Berbel (2011, p.29) as Metodologias Ativas baseiam-se em formas de 

desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, 

visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das 

atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos.  

Metodologias Ativas são de fundamental importância no atual sistema dual de 

ensino, visando que os alunos estão conectados quase o dia todo nas mídias 

digitais, poderíamos converter esse acesso que é interativo em algo que gere 

conhecimento científico.   
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Segundo Silva & Morais II (2011, p.154), o processo de aprendizagem dos 

diversos conteúdos transmitidos em sala de aula está ficando cada vez mais difícil 

tanto para os alunos que assistem às aulas teóricas com pouca ou nenhuma 

contextualização, quanto para os professores que se sentem impotentes diante 

de tal problema. 

Os métodos de ensino-aprendizagem utilizados nas escolas da rede pública estão 

cada vez mais escassos independentemente do mundo moderno em que 

vivemos, tantas tecnologias poderiam ser utilizadas em sala de aula, porém falta 

formação de professores continuada, para atualizar cada vez mais o sistema de 

ensino básico.    

As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que 

os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não 

considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor (BERBEL, 2011, 

p.28). 

Com isso a utilização de tecnologias digitais em sala de aula se torna cada vez 

mais essencial na educação, principalmente em escolas públicas onde não há 

muitos recursos disponíveis, então está tecnologia deve embarcar junto ao ensino 

para que os alunos possam se expressar e adquirir conhecimento científico de 

forma prática.  

Existem atualmente diversos tipos de softwares educacionais, e dentre eles estão 

os jogos educacionais que se apresentam como uma ótima ferramenta para a 

educação, pois apresentam um grande valor pedagógico, além de prender a 

atenção do aluno e possibilitar que ele aprenda através de suas próprias 

interações com o jogo (SILVA & MORAIS II, 2011, p.154). 

A utilização do PlayPosit como mídia digital pode ajudar de forma direta o ensino 

dos alunos de escolas da rede pública de ensino, levando em conta que eles 

aprendem com mais facilidade quando estão praticando e visualizando o 

conteúdo ao invés de só ficarem de ouvintes. 

O PlayPosit é um mecanismo tecnológico que ajuda na interação entre 

professores e alunos e aperfeiçoa o aprendizado dos mesmos, não só o aluno 

aprende mais também os professores podem adquirir mais conhecimento em 

relação às metodologias ativas e seus respectivos funcionamentos. 

Na escola o professor é o grande intermediador desse trabalho educacional, e ele 

tanto pode contribuir para a promoção de autonomia dos alunos como para a 

manutenção de comportamentos de controle sobre os mesmos (BERBEL, 2011, p. 

26). 
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Os professores são de extrema importância na implementação dessas tecnologias 

na educação básica e superior públicas, sem ele não haveria possibilidade de 

novas metodologias, além disso os materiais didáticos também são muito 

importantes, podendo dessa maneira levar o conteúdo e imagens aos estudantes, 

porém não são em todas as escolas que possuem material didático (livro) para os 

alunos, então a utilização de outros recursos didáticos se faz viável no ensino-

aprendizagem. 

Recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino - aprendizagem 

do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos (SOUZA, 

2007, p. 111). 

Os recursos didáticos não devem ser utilizados de qualquer jeito, deve haver um 

planejamento por parte do professor, que deverá saber como utilizá-lo para 

alcançar o objetivo proposto por sua disciplina (SOUZA, 2007, p. 111). 

O uso inadequado de um recurso didático pode resultar no que se chama, 

“inversão didática”, isso acontece quando o material utilizado passa a ser visto 

como algo por si mesmo e não como instrumento que auxilia o processo de 

ensino e de aprendizagem (SOUZA, 2007, p.113).  

Quando o professor não utiliza de forma correta os recursos didáticos digitais 

pode fazer com que os alunos não aprendam o que era pra aprender, ou seja, 

quando se utiliza um objeto só por utilizar ele não terá força didática e sim será 

somente interativo. O objetivo dessas novas metodologias é levar aos estudantes 

um ensino educacional básico de qualidade, eficiência e de uma forma simples 

para se aprender. 

Com a utilização de recursos didático-pedagógicos, pensa-se em preencher as 

lacunas que o ensino tradicional geralmente deixa, e com isso, além de expor o 

conteúdo de uma forma diferenciada, fazer dos alunos participantes do processo 

de aprendizagem (CASTOLDI et al, 2009, p. 685). 

Ao professor é imprescindível uma boa formação e interação com seus alunos, 

ter o comprometimento de estimulá-los a pesquisa, buscar saber mais sobre o 

tema, se descobrirem como parte deste mundo globalizado, como agentes ativos 

no processo de ensino, sabendo a importância de aquisição de determinado 

conhecimento (SOUZA, 2007, p. 111). 

Com o passar do tempo, os alunos começaram a ganhar mais autonomia em sala 

de aula, tornando-se mais independentes, o que os fez transitarem de sujeito 

passivo para ativo, participando ativamente das aulas fazendo com que o 

professor continue sempre buscando resgatar o interesse do educando pelo 



 
 

 
1925 

ensino procurando criar condições ideais para que os alunos dominem os 

conteúdos abordados em sala, uma vez que os mesmos não se encontram mais 

satisfeitos com livros didáticos, quadro negro e giz (SILVA & MORAIS II, 2011, 

p.155). 

O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela compreensão, 

pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para ampliar suas 

possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em 

diferentes momentos do processo que vivencia, preparando-se para o exercício 

profissional futuro (BERBEL, 2011, p.29). 

Em termos de ensino-aprendizagem com a utilização mídias digitais, temos uma 

interação entre os dois, podendo assim essa interação ser chamada de 

gamificação. 

Vivemos numa sociedade condicionada pelo uso massivo de Tecnologias Digitais 

(TD), especialmente aquelas ligadas à Internet. A gamificação é a utilização de 

elementos de jogos digitais em atividades que, na sua origem, não são jogos 

(MARTINS et al, 2015, p. 42). 

A gamificação pode ser considerada uma readaptação da cultura lúdica às 

técnicas condicionantes da cibercultura, um movimento natural imbricado ao 

desenvolvimento do ser humano por meio da interação com o lúdico (MARTINS 

et al, 2015, p. 44). 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho visa demonstrar como a utilização do PlayPosit que é uma 

ferramenta a ser implementada na sala de aula interativa ajuda na melhora 

significativa a respeito da absorção do conhecimento por parte dos alunos, além 

de uma maior  interatividade por parte dos mesmos, pois ao mesmo tempo em 

que o professor demonstra o conteúdo no vídeo os alunos podem também 

colaborar com a integração de novas enquetes ou questionamentos nos vídeos, 

havendo assim uma interação aluno-professor que facilita na maioria das vezes o 

entendimento dos conteúdos abordados em sala de aula.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo principal deste artigo é demonstrar como a sala de aula interativa 

ajuda no desenvolvimento educacional dos alunos da rede básica de ensino, 
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tendo em vista que o ensino atual movido só a teorias não estão sendo benéficos 

para a absorção dos conteúdos por parte dos alunos. Sendo assim demonstrar 

como a utilização do PlayPosit pode ajudar no ensino-aprendizagem dos 

mesmos.  

 

METODOLOGIA 

 

As metodologias utilizadas para a elaboração deste artigo foram revisões 

bibliográficas a respeito da utilização de metodologias ativas na educação básica, 

a partir das leituras de artigos e dissertações de mestrado, além de estudos de 

caso sobre as experiências vividas pelos estudantes durante o estágio 

supervisionado obrigatório.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O material utilizado para esta pesquisa foi o software educacional PlayPosit, que 

ajuda através de vídeos interativos no ensino-aprendizagem de alunos da 

educação básica de ensino.  

Com ele os professores podem adicionar vídeos com enquetes contendo 

perguntas e alternativas de respostas ou então contendo informações sobre o 

conteúdo que está sendo transmitido aos alunos. 

A metodologia utilizada foi qualitativa, pois procura identificar como os alunos 

da rede básica de educação se envolvem durante a passagem do vídeo e como 

eles evoluem seu conhecimento através dele.  

 

Figura 1: Página Inicial, PlayPosit. 
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Fonte: PlayPosit. Disponível para acesso em: <https://go.playposit.com/> 

 

As atividades que serão desenvolvidas neste software PlayPosit se dará partir de 

vídeos interativos oriundos da plataforma, utilizando como fonte dos vídeos o 

YouTube, Vimeo ou 3C MEDIA. A partir daí os professores poderão produzir seus 

materiais de aulas baseado nos conteúdos a serem ministrados em sala, fazendo 

com que os discentes aprendam de forma ativa os assuntos. 

 

Figura 2: Porque escolher o PlayPosit? 

 

   
Fonte: PlayPosit. Disponível para acesso em: <https://go.playposit.com/> 

 

A Figura 2 mostra o porquê os professores deverão escolher o PlayPosit como 

forma avaliativa de ensino. Segundo a própria página do software os professores 

devem escolher usá-lo pois ele é três vezes mais eficiente do que um vídeo 

normal, ele interage as informações fornecidas no vídeo com questionamentos 

elaborados pelos professores. Tendo em vista o campo escolar ser da rede pública 
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de ensino e não ter muitas salas com tecnologias diferenciadas, este software 

pode levar informações e tecnologia ao mesmo tempo de forma prática e 

podendo ser desenvolvida em grupo ou individualmente na sala de aula. 

 

Figura 3: Página de login do PlayPosit. 

 

 
Fonte: PlayPosit. Disponível para acesso em: <https://go.playposit.com/> 

 

A figura 3 mostra a página de acesso a plataforma digital, sendo possível fazer o 

login de diferentes formas como pelo Gmail, Office 365, Edmodo, Clever ou até 

mesmo se inscrevendo diretamente na plataforma. Visto isso percebe-se que é 

de fácil acesso e que todos os professores e alunos podem ter contato com a 

mesma. 

 

Figura 4: Página inicial após cadastro na plataforma PlayPosit. 

 

 
Fonte: PlayPosit. Disponível para acesso em: <https://go.playposit.com/> 
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A Figura 4 mostra a página inicial da plataforma digital após feito o login de 

entrada, a partir daí os professores poderão escolher seus vídeos adicionar na 

plataforma e pode editar a qualquer momento que desejar ser necessário. 

 

Figura 5: Página para escolher qual plataforma de vídeo utilizar no PlayPosit. 

 

 
Fonte: PlayPosit. Disponível para acesso em: <https://go.playposit.com/> 

 

A Figura 5 mostra em qual das plataformas irá escolher retirar o vídeo sobre 

determinado assunto que o professor irá ministrar em sala de aula.  

 

 

Figura 6: Página para inserir vídeo no PlayPosit. 
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Fonte: PlayPosit. Disponível para acesso em: <https://go.playposit.com/> 

 

Após inserir URL na plataforma PlayPosit irá mostrar o vídeo escolhido para poder 

editar posteriormente, inserindo questionamentos ou informações adicionais 

sobre um tema específico que será trabalhado em sala. 

 

Figura 7: Página para editar vídeo após inserido no PlayPosit. 

 

 
Fonte: PlayPosit. Disponível para acesso em: <https://go.playposit.com/> 

 

Após inserir o vídeo na plataforma digital o professor irá editar o mesmo 

colocando as perguntas, podendo serem de múltipla escolha ou perguntas 

discursivas como mostra a Figura 7. Além desses quesitos pode-se utilizar do 

recurso de pausa reflexiva, onde haverá um momento do vídeo em que os alunos 

irão refletir sobre o conteúdo que estão estudando naquele momento. 

 

Figura 8: Página após inseridas as perguntas no vídeo PlayPosit. 
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Fonte: PlayPosit. Disponível para acesso em: <https://go.playposit.com/> 

 

A Figura 8 mostra a imagem do PlayPosit após a inserção das perguntas no 

decorrer do vídeo e mostra ao lado como salvar as suas alterações para finalizar 

o conteúdo didático que será aplicado em sala de aula. 

 

Figura 9: Página do PlayPosit após o término da edição do vídeo. 

 

 
Fonte: PlayPosit. Disponível para acesso em:< https://go.playposit.com/> 

 

A Figura 9 demonstra o processo final de elaboração do vídeo interativo, 

podendo assim entender que este é um recurso tecnológico de fácil acesso e de 

dificuldade média em executá-lo, pois a plataforma digital se encontra em inglês 

e precisa-se traduzi-la para o português.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Diante do exposto durante o presente artigo, podemos afirmar que o PlayPosit é 

uma ferramenta tecnológica com alto teor de conhecimento, pois existe grande 

interesse por parte dos alunos quando aplica-se essa ferramenta em sala de aula, 

eles desenvolvem com mais facilidade as atividades presentes durante o decorrer 

do vídeo e também demonstram maior interesse em participar das atividades 

com metodologias ativas e ferramentas tecnológicas. 

Essa plataforma digital ajuda a qualificar o conhecimento dos alunos em sala de 

aula e junto com outras tecnologias auxiliam no ensino-aprendizagem, tendo em 

vista que há um déficit muito grande no ensino em escolas públicas. Para utilizar 

esta tecnologia necessariamente seria preciso utilizar uma Internet via Wi-fi, pois 

os professores terão que fazer o login na plataforma para acessar o material que 

será utilizado em sala de aula e com a ajuda de um retroprojetor ele irá mostrar 

o vídeo, ou então em um laboratório de informática cada aluno poderia ter acesso 

em computadores diferentes. Se na escola tiver acesso ao laboratório de 

informática e Wi-fi ficará mais interativo, pois cada aluno ou grupo de alunos 

poderia utilizar um computador e dialogar entre si sobre os questionamentos 

inseridos nele.  

Com a utilização do PlayPosit os professores têm uma nova visão de aula e os 

alunos conseguiram absorver os conteúdos de forma mais ampla do que uma 

aula dialogada, sem ter algo expositivo.  

A educação básica é o alicerce de tudo, sem uma base educacional de qualidade 

os alunos não conseguiram entrar em uma faculdade e também não conseguiram 

uma carreira promissora no mercado de trabalho, por isso deve-se mudar a forma 

como se educa os alunos e com a utilização das plataformas digitais em sala de 

aula poderemos abranger o conhecimento fazendo com que todos tenham 

educação pública de qualidade.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que este estudo teve a finalidade de abrir os olhos para novos 

conceitos de docência, mostrando uma nova forma de ensino-aprendizagem para 

serem inseridas nas escolas da rede pública de ensino. Baseado nos conceitos de 

que a atual forma de ensino está escassa e baseado na falta de incentivo para 

aperfeiçoamento de profissionais da área, devemos nos direcionar para o futuro 

tecnológico, com a inserção de metodologias ativas em forma de jogos lúdicos e 

de softwares educacionais. Tendo como base esses aplicativos pode-se dizer que 
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a forma de ensino está mais leve e descontraída, fazendo com que os discentes 

aprendam com mais facilidade e assimilem melhor o conteúdo que estará sendo 

transmitido em sala de aula. A utilização do vídeo interativo faz com que os 

alunos aprendam de forma visual algo que antes era repassado somente através 

do diálogo entre professor-aluno isso incentiva os mesmos a prestarem mais 

atenção nas aulas e a interagirem de forma direta com o conteúdo, por isso a 

importância da utilização do PlayPosit nas salas de aula, com novas formas de 

ensino e aprendizagem para a evolução educacional e para termos alunos 

qualificados no futuro na educação básica de ensino. 
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UTILIZAÇÃO DO RECURSO DIGITAL KAHOOT NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Elias Ataide da Silva do Nascimento375 
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Nelma da Silva377 

Ederson Wilker Figueiredo Leite378 

 

Abstract - This article aimed to apply a method to instruct teachers in the use of concepts 

of gamification in education through the use of the Kahoot platform in a public school 

located in the city of Macapá, in the state of Amapá. For this, an Open Educational 

Resource (OER) was developed in the form of a PDF manual, which provided information 

and illustrations to teachers in a clear and objective way about the use of the platform. It 

was observed that the use of OER facilitated the use of the platform by teachers. In this 

way, it can be seen that the use of the Kahoot platform can make it possible for the 

students to be stimulated to the contents, since it uses media based on gamification 

challenges and competitions. Thus, students tend to feel challenged to solve a problem, 

this can provide greater participation and fixation of curricular contents. 

Keywords: Education; Gamification; Ludic; Methodology; Educational Resource. 

Resumo – Este artigo teve como objetivo aplicar um método para instruir professores na 

utilização de conceitos de gamificação na educação através do uso da plataforma Kahoot 

em uma escola pública localizada na cidade de Macapá, no estado do Amapá. Para tal, 

foi elaborado um Recurso Educacional Aberto (REA) em forma de manual em PDF, que 

forneceu informações e ilustrações aos professores de forma clara e objetiva sobre o uso 

da plataforma. Foi observado que o uso do REA facilitou a utilização da plataforma pelos 

docentes. Dessa forma, depreende-se que a utilização da plataforma Kahoot pode 

possibilitar maior estímulo dos alunos aos conteúdos abordados, pois ela utiliza mídias 
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baseadas em desafios e competições de gamificação. Assim, os alunos tendem a se sentir 

desafiados a resolver determinado problema, isto pode proporcionar maior participação 

e fixação dos conteúdos curriculares.       

Palavras-chave: Educação; Gamificação; Lúdico; Metodologia; Recurso Educacional. 

 

1- Introdução 

O uso de métodos e recursos de ensino tradicionais ainda são predominantes no 

processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, em meio aos avanços 

tecnológicos, percebe-se uma diminuição do interesse dos alunos em aprender 

o conteúdo das aulas. Diante disso, diversas metodologias de ensino que 

envolvem o uso de recursos tecnológicos vêm sendo estudadas ao longo dos 

anos, sendo a utilização de jogos lúdicos bastante difundida nas escolas. Segundo 

Silva et al. (2017), os jogos lúdicos, tem o intuito de trazer divertimento para as 

pessoas, ao serem utilizados da maneira correta em sala de aula, eles podem 

ajudar no desenvolvimento do aluno, de modo que este proporciona interação 

entre o docente e os discentes. 

Segundo Haguenauer (2007) os jogos lúdicos podem ser metodologias de ensino 

eficazes, devido à sua capacidade de motivar, ensinar, ajudando o aluno a manter 

os conteúdos retidos em seus conhecimentos, desenvolvendo as capacidades 

cognitivas dos jogadores, ajudando a desenvolver as relações interpessoais 

juntamente com as suas aptidões mentais. O lúdico está em suas diversas 

modalidades, como brinquedos, brincadeiras, jogos acompanhando nossa 

trajetória de vida, do nascimento à terceira idade, contribuindo para a nossa 

saúde física e mental de forma integrada. (SALVO, L.S., p1).      

Um conceito muito disseminado em termos de utilização de jogos em sala de 

aula é a gamificação, que segundo Sande (2018), é uma estratégia de usar 

elementos dos jogos fora do ambiente dos jogos e pode ser aplicada para auxiliar 

o professor na tarefa não mais de fornecer informações, mas sim de ensinar a 

selecionar as informações úteis e de aplicar esse conhecimento para resolver 

problemas da profissão. Além disso, a gamificação estimula o aluno a aprender 

cada vez mais através da competitividade, pois o mesmo se vê desafiado a vencer 

o jogo. Neste processo, o aluno não somente assimila o conteúdo apresentado 

em sala, como vai além. Um recurso tecnológico que se baseia em todos esses 

conceitos é o aplicativo Kahoot. Dellos (2015) define o Kahoot como uma 

plataforma de aprendizado baseada em jogos de diferentes modalidades, 
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incluído um quiz game disponível no site https://kahoot.com, no qual  podem ser 

adicionadas perguntas pelo professor e, essas são convertidas em um jogo com 

pontuação, interação e ranqueamento. 

2. Metodologia 

A metodologia elaborada teve sua aplicação na Escola Estadual Serafini 

Costaperaria, localizada no bairro Jardim II, na cidade de Macapá. O workshop foi 

ministrado no laboratório de informática educacional (LIED), onde cada professor 

ocupou um computador e pôde ter acesso ao manual explicativo que nós 

criamos, e que os guiou durante o treinamento. O manual é de livre acesso através 

do endereço: http://gg.gg/tutorialkahoot  

Figura 1 - Manual do Kahoot. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 

O material caracteriza-se por ser um Recurso Educacional Aberto, assim, seu 

conteúdo foi disponibilizado na internet para a aplicação do treinamento aos 

professores, e a quem possa interessar-se. Os materiais e recursos disponíveis no 

Laboratório de Informática Educativa (LIED) da escola, conforme tabela 1.  

 

Tabela 1 – Material utilizado no Workshop de Kahoot. 

Descrição do item Quantidade 

Computador 11 unid. 

Projetor Multimídia  01 unid. 

Manual em PDF(REA) 10 unid. 

Celular/Smartphone 10 unid. 

Internet (Modem)  01 unid. 

http://gg.gg/tutorialkahoot
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Fonte: Elaborada pelos autores.  

O uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem é algo complexo, 

e necessita que o docente apresente uma série de habilidades e 

competências[...]técnicas e pedagógicas, as mais importantes para a gestão das 

tecnologias para o ensino. (BARROS,2009, p.62). O treinamento consiste em uma 

aula inicialmente expositiva, na qual um instrutor apresenta a plataforma do 

Kahoot aos professores, bem como suas principais funcionalidades. Em seguida, 

os professores têm seu contato individual com a plataforma nos computadores 

do laboratório com o auxílio do manual, o que resultará na criação de suas contas 

pessoais no Kahoot; e ao final da aula, de caráter interativo, um professor foi 

selecionado para elaborar um quiz na plataforma, o qual foi testado pelos demais 

professores através de seus  celulares, elucidando diversas dúvidas que surgiram 

durante o processo. 

Figura 2 – Professores utilizando a plataforma Kahoot. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores.  

Foi elaborado um questionário para coletar informações sobre como o uso das 

tecnologias facilita o interesse do estudante, qual a sua importância no 

aprendizado, se utilizam os jogos como forma de interação no processo de 

ensino-aprendizagem, entre outras. 

 

Figura 3 – Questionário sobre as TICs e a utilização de jogos em sala de aula. 
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Fonte: Elaborada pelos autores.  

3. Resultados e discussão 

O preenchimento dos questionários de caráter opcional, foi respondido por 5 dos 

8 professores participantes. Como resultado, o questionário mostra que a maioria 

costumam se divertir com algum tipo de jogo, tendo como local principal sua 

própria residência. As respostas ficaram divididas em relação ao uso de jogos em 

sala de aula, porém 100% dos participantes concordaram quanto à sua 

importância, justificando ser uma ferramenta poderosa com intuito de diversificar 

o uso dos recursos didáticos-pedagógicos, e que otimiza o aprendizado dos 

estudantes. Os professores demonstraram interesse no uso do Kahoot, inclusive 

como uma forma inovadora para aplicação de exercícios de fixação e provas, e 

apontaram como única dificuldade para sua implementação nas aulas, a 

deficiência na estrutura da escola(conexões com a internet).   

4. Conclusões 

A apresentação de novas possibilidades no ensino para alunos da educação 

básica foi recebida com entusiasmo pelos professores envolvidos nesta pesquisa. 

Através do workshop ministrado, tornou-se evidente os benefícios de uma 

abordagem lúdica em sala de aula através do uso das tecnologias. 

A apresentação da Plataforma Kahoot aos professores, os possibilitou enxergar 

novos e criativos meios de ensinar o conteúdo, atraindo a atenção dos alunos, 

bem como motivando-os a aprender cada vez mais. Evidenciou-se que através 

do uso do Quiz, os professores sentiram-se entusiasmados  ao acertar as 

questões do jogo com intuito de competir com os demais participantes, além de 

divertirem-se. Esta pesquisa relata que o uso de recursos tecnológicos e aplicação 

de jogos educativos ainda apresenta-se bastantes tímidos nas escolas, e isso 

deve-se a diversos fatores, dentre eles, estrutura insuficiente que possibilite tais 

inovações. 
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RESUMO: Fruto de discussões vivenciadas pelos alunos da disciplina Didática e 

Metodologia do Ensino em Ciências e Matemática do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIMA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

o presente texto tem por objetivo propor uma sequência didática. Baseada nos três 

momentos pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) e capaz de auxiliar 

o professor de Ciências do 9º ano do Ensino Fundamental no tratamento das mudanças 

de estado físico da matéria sob a perspectiva submicroscópica, a presente proposta 

busca desenvolver conceitos abstratos importantes na Química e na Física através de 

uma técnica utilizada na indústria cinematográfica: o stop motion. Nela, os alunos terão 

a oportunidade de, em grupos e com o auxílio dos seus smartphones, ilustrar suas 

perspectivas submicroscópicas da água. Acreditamos que um ensino interativo 

promovido por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é 

extremamente significativo no processo de ensino-aprendizagem, em especial no Ensino 

de Ciências. 

Palavras-chave: Sequência didática; perspectiva submicroscópica; mudanças de estado 

da matéria; smartphone; stop motion. 

 

ABSTRACT: As a result of discussions by the students of the Didactics and Methodology 

of Teaching in Science and Mathematics (PPGECIMA) of the Postgraduate Program in 
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Teaching Science and Mathematics of the Federal University of Sergipe (UFS), the present 

text aims to propose a didactic sequence. Based on the three pedagogical moments of 

Delizoicov, Angotti and Pernambuco (2009) and capable of assisting the 9th grade 

elementary school teacher in the treatment of physical state changes in the 

submicroscopic perspective, the present proposal seeks to develop important abstract 

concepts in Chemistry and Physics through a technique used in the film industry: stop 

motion. In it, students will have the opportunity, in groups and with their smartphones, 

to illustrate their submicroscopic perspectives of water. We believe that an interactive 

teaching promoted through Information and Communication Technologies (TIC) is 

extremely significant in the teaching-learning process, especially in Science Teaching. 

Keywords: Didactic sequence; submicroscopic perspective; changes in the state of 

matter; smartphone; stop motion. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea dispõe de uma estrutura social que tem como 

centro a informação e a comunicação. O sociólogo espanhol Manuel Castells (1999) 

acredita que a partir da segunda metade do século XX uma revolução tecnológica 

possibilitou uma significativa e acelerada mudança na estrutura social que, concentrada 

nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), pode ser chamada de sociedade 

informacional. 

O surgimento desse novo mundo informacional trouxe (e traz) consigo a 

necessidade de mudanças e adequações urgentes em todos os aspectos da vida: no lazer, 

no mundo do trabalho e sobretudo no cenário educacional. 

Marco Silva (2014, p. 27), sociólogo brasileiro, afirma que 

 

Tradicionalmente, os professores vêm reproduzindo a sala de aula 

centrada na transmissão de informações. Tradicionalmente, a sala de 

aula é identificada com o ritmo monótono e repetitivo associado ao 

perfil de um aluno que permanece demasiado tempo inerte, olhando 

para o quadro, ouvindo récitas, copiando e prestando contas. Assim tem 

sido a pragmática comunicacional da sala de aula: o falar/ditar do 

mestre (SILVA, 2014). 

 

Contudo, nesse cenário contemporâneo regido pelas TIC, uma nova e necessária 

modalidade comunicacional surge como resultado dos avanços tecnológicos: a da 

comunicação interativa. A interatividade tem o poder de romper com a estrutura clássica 

da comunicação – transmissão/recepção – e permitir que o receptor da mensagem se 

transforme também num emissor dela. 
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Vasconcelos (2016) afirma que o uso das tecnologias deve ser feito de forma 

crítica, contribuindo para o estabelecimento de uma forma de convivência produtiva, que 

seja capaz de promover cidadania emancipada em uma sociedade globalizada que tem 

de superar o uso passivo da informação. 

Com isso, dentro do contexto educacional, o aluno que antes era visto apenas 

como um receptor das “verdades” emitidas pelo professor, passa o ser um novo 

espectador menos passivo, e dessa forma, mais ativo no processo de construção do 

conhecimento. 

Essa realidade tem provocado novos desafios na escola contemporânea e a 

produção de materiais didáticos, o investimento em formação inicial e continuada dos 

professores, a atualização dos currículos escolares, a inserção das TIC na sala de aula, 

dentre outros, tem se tornado temas de reflexão e debate em todo o Brasil. Inclusive, 

recentemente, um documento oficial foi lançado a fim de ser aplicado à educação 

escolar: a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que 

tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 

em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação 

(PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação 

escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos 

princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana 

integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, 

como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCN) (BNCC, 2018, p. 07). 

 

A Base, como também é conhecida, apresenta algumas mudanças para atender 

as necessidades do mundo moderno. Dentre elas, destaca a importância de utilizarmos 

as TIC no processo educacional como também, ressalta a necessidade de uma 

aprendizagem mais ativa do aluno onde cada conhecimento esteja ligado a uma 

habilidade: investigar, analisar, criar, lembrar e identificar. Ela também assegura que o 

aluno deve desenvolver competências a cada ano da educação básica, no entanto, 

queremos nesse texto, destacar apenas aquelas que se referem ao Ensino de Ciências, 

do 9º ano, visto que é a nossa área de estudo e pesquisa. 

Diante do exposto, o presente texto, fruto de discussões vivenciadas pelos 

alunos da disciplina Didática e Metodologia do Ensino em Ciências e Matemática do 

Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIMA) da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), tem por objetivo propor uma sequência didática 
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capaz de auxiliar o professor de Ciências do 9º ano do Ensino Fundamental (EF) no 

tratamento das mudanças de estado físico da matéria sob a perspectiva submicroscópica. 

A presente proposta busca desenvolver conceitos abstratos tão importantes na 

Química e na Física através de uma técnica muito utilizada na indústria cinematográfica: 

o stop motion. Nela, os alunos terão a oportunidade de, em grupos e com o auxílio dos 

seus smartphones, ilustrar suas perspectivas submicroscópicas da água. 

Acreditamos que a educação no século XXI conta com recursos tecnológicos 

que potencializam o processo ensino aprendizagem e que essa perspectiva contribui 

positivamente para que haja uma aprendizagem mais ativa do aluno almejando o seu 

protagonismo dentro e fora da sala de aula. 

A fim de desenvolver a presente proposta destacamos as contribuições de 

alguns teóricos em nossas discussões, tais como: Manuel Castells (1999), com algumas 

reflexões sobre a sociedade informacional e Marco Silva (2014), ressaltando a presença 

da comunicação interativa e o uso das TIC no processo ensino-aprendizagem. 

Fizemos uso também da BNCC (2018), pois é um dos documentos legais 

que atualmente norteiam a educação básica no Brasil e que expõe os novos 

desafios da escola e do professor de Ciências dentro desse novo cenário social 

informacional. 

Para a construção da sequência didática utilizamos como referência os 

três momentos pedagógicos estabelecidos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2009), a saber: problematização inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento. 

Por fim, contamos com algumas contibuições de Fazenda (2008) sobre a 

importância da interdisciplinaridade no contexto escolar e Castanho (2007) com algumas 

reflexões sobre o processo de formação, explicitação e colocação em ação das intenções 

educativas. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

As exigências do mundo moderno – modernização econômica, fortalecimento 

dos direitos de cidadania, desenvolvimento das TIC, dentre outras – reconhecem a 

importância da educação em meio aos novos conhecimentos. Pensar na melhoria do 

Ensino de Ciências implica em desenvolver ações intencionais que possibilitem ou 

potencializem o processo ensino-aprendizagem a fim de que o aluno se torne o 

protagonista na construção do próprio conhecimento. 

Os professores da educação básica que há muito não podem ser vistos como 

detentores do saber e transmissores de conhecimento muitas vezes necessitam do 
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auxílio de materiais específicos para tornar o ambiente da sala de aula o mais ativo 

possível e permitir o protagonismo do aluno. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), quanto a BNCC destacam que a produção da aprendizagem e 

a construção de competências no aluno são objetivos essenciais na educação básica. 

Como dissemos anteriormente, a BNCC apresenta competências gerais que os 

alunos devem desenvolver durante todas as etapas da educação básica. Tais 

competências norteiam as aprendizagens em todas as áreas do conhecimento, que, por 

sua vez, apresentam habilidades organizadas ano a ano e por componentes. Além de 

destacar competências gerais que precisam ser desenvolvidas pelo aluno em toda a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio), a Base apresenta, de 

forma mais específica para o EF, as áreas do conhecimento e suas competências 

específicas, como também os componentes curriculares e suas competências específicas. 

Desta feita, queremos, a partir desse momento, nos deter àquelas que dizem 

respeito ao Ensino de Ciências no 9º ano do EF. A Base apresenta Unidades Temáticas, 

Objetos de Conhecimento e Habilidades que exploram vivências, saberes, interesses e 

curiosidades dos alunos sobre o mundo natural e material. Para os anos finais do EF a 

capacidade de abstração, a autonomia de ação e pensamento são algumas das 

características desejadas como resultado de um processo que valoriza as relações dos 

alunos consigo mesmos, com os outros, com a natureza, com as tecnologias e com o 

ambiente. 

Diante do exposto, ressaltamos a importância de propor um material que seja 

capaz de auxiliar o professor nesse processo educativo. Concordamos com Castanho 

(2007) quando afirma que o processo educativo é um processo negentrópico – palavra 

criada a partir da junção do prefixo ‘neg’ (negação) com a palavra ‘entropia’ (desordem). 

Segundo a autora desse neologismo, o processo educativo não combina com a 

desordem, e por isso é contrário à entropia, ou seja, é um processo negentrópico. Sobre 

isso ela afirma que, 

 

Se a educação é uma atividade que não se casa com a incerteza, a 

desordem, mas ao revés, pressupõe a ordenação dos elementos 

processuais, e isso não de maneira mecânica, mas com a interferência 

de um projeto que é essencialmente político, segue-se que ela é 

intencional e que é necessário pesquisar e refletir sobre o processo de 

formação, de explicitação e de colocação em ação das intenções 

educativas (CASTANHO, 2007, p. 58). 

 

De forma mais específica, ela acredita que todo objetivo educativo sempre está 

associado a uma determinada intenção educativa. A autora ainda assegura que existem 

caminhos para a formulação e concretização das intenções educativas: através dos 

resultados de aprendizagem, dos conteúdos e das atividades. Sobre isso a autora faz 
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considerações bastante pertinentes. Ela afirma que, dos três caminhos apresentados 

(resultados, conteúdos e atividades), nenhum deles isoladamente cumpre a tarefa de 

concretizar, em objetivos claramente definidos, as intenções educativas. (...) “Do ponto 

de vista metodológico, o caminho para o estabelecimento de objetivos deverá levar em 

consideração o conjunto do projeto pedagógico, a saber: atividades, conteúdos, 

resultados” (CASTANHO, 2007, p. 83). 

De fato, acordamos com Castanho e ressaltamos a importância da organização 

e da intencionalidade do ensino. Sendo um processo negentrópico, exige ordem e 

planejamento. Muito embora, acreditemos que o processo educativo não apresenta 

passos nem etapas fixas, confiamos que a construção de uma sequência didática nos 

levará a alinhar as intenções educativas aos nossos objetivos: o protagonismo do aluno 

e a construção de competências. 

A sequência didática que apresentaremos a seguir tem como base os três 

momentos pedagógicos estabelecidos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2009): problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 

conhecimento. 

De acordo com os autores, o primeiro momento, o da problematização 

inicial, consiste em fazer um levamento dos conhecimentos prévios dos alunos 

sobre um determinado tema em questão. Esse momento pode ser iniciado por 

uma pergunta, um vídeo, um texto e os alunos podem estar divididos em 

pequenos grupos ou não. Em suma, esse é o momento mais adequado para expor 

o problema em questão, que pode ser uma temática, um conteúdo ou um 

conceito, e ouvir as concepções iniciais dos alunos acerca dele. É um momento 

de construção de hipóteses. 

Após a problematização, vem o momento de organização do 

conhecimento. Aqui os alunos tem a oportunidade de ir em busca de artifícios 

que os ajudem a responder os questionamentos estabelecidos na 

problematização. Através de pesquisas, livros, vídeos, experimentos, entrevistas 

com professores e/ou outras pessoas da comunidade (interna e/ou externa), os 

alunos irão em busca de explicações que confirmem, ou não, as suas hipóteses. 

O terceiro momento pedagógico é o momento de elaboração e produção 

do aluno. A aplicação do conhecimento poderá ser feita através de um cartaz, um 

vídeo, um texto, um resumo, uma exposição na comunidade escolar, dentre 

outras formas. É durante esse momento que os alunos colocarão o conhecimento 

em prática e então retornarão a problematização para reponder a pergunta 

inicialmente colocada em questão. A fim de colocar o conhecimento adquirido 
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em prática e responder a problemática inicial os alunos serão 

desafiados/incentivados a contruir um stop motion. 

O stop motion, “movimento parado”, é uma técnica cinematográfica 

muito utilizada na indústria do entretenimento. Diversos filmes e desenhos 

animados, como Star Wars, Vincent, A Noiva Cadáver, A Fuga das Galinhas e O 

Estranho Mundo de Jack, foram produzidos com essa técnica que 

 
utiliza a disposição sequencial de fotografias diferentes de um mesmo 

objeto inanimado para simular o seu movimento. Estas fotografias são 

chamadas de quadros e normalmente são tiradas de um mesmo 

ponto, com o objeto sofrendo uma leve mudança de lugar, afinal é 

isso que dá a ideia de movimento (CIRIACO, 2009, p.1). 

A essa altura gostaríamos de destacar o quanto as TIC podem contribuir 

em todos esses três momentos pedagógicos. Os smartphones – muitas vezes 

temidos pelos professores – podem ser grandes aliados nos momentos de busca, 

pesquisa, organização e aplicação do conhecimento. Aqui, nessa sequência 

didática, nos propomos a utilizar o smartphone não só nos momentos de 

organização do conhecimento mas sobretudo no momento de aplicação do 

conhecimento 

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A sequência didática aqui proposta apresenta uma atividade a ser desenvolvida 

nas aulas de Ciências do 9º ano do EF. O Componente Curricular, a Unidade Temática, o 

Objeto de Conhecimento e a Habilidade descritos nessa sequência foram extraídos da 

BNCC (2018, p. 348 e 349). A seguir descreveremos cada um dos momentos pedagógicos 

da sequência didática. 

 

PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

ATIVIDADE: VENDO O INVISÍVEL 

Componente Curricular: Ciências da Natureza. 

Unidade Temática: Matéria e energia. 

Objeto de 

Conhecimento: 
Estrutura da matéria. 

Habilidade: 

(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da 

matéria e explicar essas transformações com base no 

modelo de constituição submicroscópica. 

Público-alvo: Alunos do 9º ano do EF. 

Duração: Cinco aulas de 50 minutos cada. 
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Objetivo: 

Desenvolver a capacidade de abstração e a autonomia de 

ação e pensamento, valorizando as relações dos alunos 

consigo mesmos, com os outros, com a natureza, com as 

tecnologias e com o ambiente. 

Recursos Materiais: 

Data show e computador (ou smart TV ou TV 

convencional com entrada USB); smartphones (dos 

alunos); kit de modelos atômicos (ou massa de modelar 

colorida); cartolinas; lápis de cor e/ou canetinhas 

hidrocor. 
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1. Problematização Inicial: 

Qual a principal diferença entre o gelo, a água e o vapor d’água? 

 

Para o desenvolvimento da sequência didática os alunos deverão estar divididos em 

pequenos grupos – com cerca de quatro ou cinco componentes – munidos de papel 

e caneta. Diante da questão acima, cada grupo deverá conversar/discutir e escrever, 

na folha de papel, as suas respostas. Em seguida cada grupo terá a oportunidade de 

compartilhar com os demais as suas observações; o professor deverá anotar na lousa 

as respostas dos alunos à medida que cada grupo for expondo as suas opiniões. 
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2. Organização do Conhecimento: 

 

A partir das anotações expostas no quadro, os alunos deverão, com o auxílio do 

professor, separar as informações fornecidas por eles mesmos em dois grupos 

distintos de acordo com as suas semelhanças. De um lado, as características da água 

identificadas por uma perspectiva visual (macroscópica) e, do outro, àquelas que 

envolvem aspectos que não podem ser vistos a olho nu (perspectiva 

submicroscópica) – caso haja. Pressupomos que a grande parte das respostas dos 

alunos estarão relacionadas aos aspectos macroscópicos da água – como forma e 

volume, por exemplo. Nesse momento, o professor deverá fazer uma exposição 

dialogada com os alunos, ressaltando as propriedades da água por eles já 

identificadas e lançando mão de novos questionamentos, como por exemplo, o 

porquê a água apresenta formas e volumes diferentes. Em seguida, o professor 

deverá apresentar um vídeo que mostra como ocorre o ciclo da água, visando ampliar 

as discussões acerca do tema. Sugerimos o vídeo “O Ciclo da Água (Ciclo 

Hidrológico)” produzido pela Agência Nacional de Águas (ANA) que tem duração de 

três minutos e está disponível no próprio site da ANA, como também no Youtube, 

através do link a seguir: 

 

Link para o site da ANA: 

<http://www3.ana.gov.br/videos> 

Acesso em 10 de julho de 2018 às 16h30. 

 

Link para o Youtube: 

<https://www.youtube.com/channel/UCLLjIf0AjdwQAtp3hDmrhZQ> 

Acesso em 10 de julho de 2018 às 16h40. 

Após a exibição do vídeo os alunos já adquiriram informações relevantes para 

perceber e compreender a importância da água para a existência da vida, a influência 

da energia do sol no ciclo da água, o processo de formação da chuva, da neve e do 

granizo, como as moléculas da água estão organizadas e o que ocorre com elas 

durante a mudança de estado físico, dentre outros. A fim de concluir esse momento 

pedagógico os alunos retornarão às anotações do quadro para reanalisar as 

observações feitas inicialmente por eles sobre a problemática em questão. Nesse 

momento, espera-se que eles destaquem as propriedades da água, fazendo a devida 

distinção, sob a perspectiva macroscópica, como também, sob a perspectiva 

submicroscópica (como estão organizados os átomos e moléculas de água em cada 

estado físico e o que acontece com eles sob a influência do calor do sol). 

http://www3.ana.gov.br/videos
https://www.youtube.com/channel/UCLLjIf0AjdwQAtp3hDmrhZQ
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3. Aplicação do Conhecimento: 

Nessa etapa da sequência, com o auxílio do professor, os alunos deverão produzir 

um stop motion demonstrando as mudanças de estado físico da água sob a 

perspectiva submicroscópica da matéria. A técnica cinematográfica do stop motion 

utiliza uma sequência de fotos de um determinado objeto. As fotos são tiradas de 

um ponto fixo e em cada uma delas o objeto deve mudar levemente de lugar 

simulando assim o seu movimento. 

Para esse momento os alunos poderão utilizar o kit de modelos atômicos ou a massa 

de modelar colorida para criar as moléculas de água, como também, as cartolinas, 

lápis de cor e/ou canetinhas hidrocor na criação do cenário. Ressaltamos que esses 

itens são sugestões e, dessa forma, não devem limitar a criatividade dos alunos caso 

estes queiram ampliar o processo de criação do stop motion. Utilizando os seus 

próprios smartphones, os alunos registrarão as fotos necessárias, como também a 

posterior edição do vídeo. Existem vários aparelhos que, de fábrica, apresentam a 

função de edição de fotos e vídeos. Caso algum aparelho não tenha essa função 

disponível, sugerimos dois aplicativos que podem ser instalados de forma gratuita e 

utilizados de forma off-line: Cymera (editor de fotos) e Quik (editor de vídeos). No 

entanto, é possível e aceitável que os alunos conheçam e prefiram manusear outros 

aplicativos que também apresentam a mesma função de edição. 

 

O professor acompanhará os alunos ao longo do processo de produção do stop 

motion e ao final, os mesmos farão uma apresentação prévia dos seus produtos para 

o professor e os demais colegas, onde terão a oportunidade de fazer críticas 

construtivas visando o aperfeiçoamento do trabalho de cada grupo. Vale ressaltar 

que para avaliar o desempenho dos alunos, o professor deverá levar em consideração 

a participação deles nas discussões ocorridas em sala de aula, o comportamento e 

engajamento na produção do stop motion, como também, observar se o conteúdo 

apresentado no vídeo demonstra que os alunos incorporaram todo o conhecimento 

discutido e se corresponde a uma visão científica adequada ao nível de ensino deles. 

Para finalizar, os alunos farão uma bela exposição cinematográfica para a 

comunidade local, convidando outros alunos como também os professores da escola. 

 

 

2.3 POSSÍVEIS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como fora mencionado, o presente texto trata da proposta de uma sequência 

didática. Dessa forma, ressaltamos que as seguintes análises referem-se às expectativas 

que temos em relação á aplicação desta sequência. Conforme dissemos anteriormente, 

a BNCC indica que uma das habilidades que os alunos do 9º ano do EF precisam 
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desenvolver é a capacidade de investigação e explicação das mudanças de estado físico 

da matéria sob a perspectiva submicroscópica. No entanto, acreditamos que os 

resultados provenientes da aplicação dessa sequência extrapolam a compreensão 

científica das mudanças de fase da matéria a nível submicroscópico e alcançam outras 

esferas. 

Entendemos que o planejamento e a organização adequada dessa sequência 

didática implicam num melhor desenvolvimento da aula, visto que, conforme afirma 

Castanho (2007), o processo educativo é intencional. No contexto educacional a escola 

é o lugar selecionado para este desenvolvimento, pois é o espaço em que o contato com 

a cultura é feito de forma sistemática, intencional e planejada. Por isso, cremos que é 

necessário estabelecer e fundamentar as ações do professor a fim de alcançar o nosso 

maior objetivo: desenvolver a capacidade de abstração e a autonomia de ação e 

pensamento, valorizando as relações dos alunos consigo mesmos, com os outros, com a 

natureza, com as tecnologias e com o ambiente. 

O momento da problematização inicial, quando bem definido e direcionado, 

desperta a curiosidade e o interesse dos alunos pelo mundo que os rodeia. A divisão dos 

alunos em grupos nos permite conhecer as concepções prévias e valorizar as opiniões 

deles sobre o tema em questão. O desejo de aprender e se sentir parte do processo de 

descobertas são os primeiros passos para que os alunos assumam o protagonismo na 

construção do conhecimento. Dessa forma, o momento de organização do 

conhecimento fará sentido para os alunos, que a partir de então, desejarão buscar 

respostas aos seus questionamentos. 

Caminhando para o segundo momento da sequência, quando o professor fizer a 

exposição dialogada com os alunos sobre o assunto, haverá uma interação muito rica 

entre os alunos e o conteúdo, visto que o professor agirá como um mediador no 

processo de construção do conhecimento. Nesse momento, o professor não deve dar 

nenhuma resposta pronta ao aluno, nem muito menos agir como um transmissor de 

verdades que devem ser acatadas cegamente pelos alunos. Muito pelo contrário, o 

professor deverá ajudar o aluno a refletir sobre os seus questionamentos levando-o a 

novos e assim por diante, até que o mesmo desenvolva às suas próprias conclusões sobre 

o tema. Além da mediação do professor, a exibição do vídeo é um excelente recurso 

capaz de ajudar o aluno na organização de ideias. O recurso áudio visual desperta outros 

sentidos no aluno de tal forma que ele se sente mais atraído e envolvido com o tema e 

com as atividades que estão sendo desenvolvidas na sala de aula. 

Por fim, o momento de aplicação do conhecimento, mais aguardado por todos, 

é a coroação de todo o esforço mental/cognitivo que os alunos fizeram para 

compreender e responder a problemática inicial. A produção do stop motion é o 

momento onde os alunos poderão desenvolver diversas habilidades, que perpassam o 

âmbito cognitivo/intelectual. Acreditamos que a interdisciplinaridade está presente em 

toda a sequência didática sobretudo no momento de aplicação do conhecimento. 
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Cremos que, a interdisciplinaridade vai além da integração de conteúdos, como afirma 

Fazenda (2015). Entendemos que a posposta aqui estabelecida permite o tratamento de 

uma temática comum às disciplinas de Química e Física, porém queremos destacar que 

a aplicação dessa didática vai além da integração dos conteúdos das disciplinas. A 

produção dos stop motion em grupo e a posterior exposição dessas produções são uma 

forma bastante eficaz de promover a interdisciplinaridade. Tais ações contribuem com a 

integração das TIC na sala de aula, como também, dos membros da comunidade escolar, 

criando assim um ambiente mais participativo, dinâmico e alegre – como deve ser uma 

escola –: um espaço dinâmico, onde há o desejo pela aquisição/construção do 

conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e competências. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No cenário contemporâneo que vivemos, é necessário que, em especial, o 

professor de Ciências do EF lance mão de estratégias e materiais didáticos capazes de 

potencializar o processo ensino-aprendizagem. 

A presente sequência didática é direcionada aos professores de Ciências do 9º 

ano do EF que desejam investigar as mudanças de estado físico da água e explicar essas 

transformações com base no modelo de constituição submicroscópica da matéria de 

forma intencional. 

Assim, acreditamos que cada momento pedagógico aqui proposto é capaz de, 

não só desenvolver o conteúdo das aulas de Ciência, mas, sobretudo ajudar o aluno a 

desenvolver a capacidade de abstração e a autonomia de ação e pensamento. 

Através da interdisciplinaridade que perpassa a integração dos conteúdos, 

destacamos que a aplicação dessa sequência também é capaz de promover a integração 

das TIC na sala de aula e a valorização das relações dos alunos consigo mesmos e com 

os demais membros da comunidade escolar. 

Entendemos que a presente proposta traz diversas contribuições significativas 

para o contexto escolar e o desenvolvimento do protagonismo do aluno. Sendo assim, 

recomendamos a aplicação dessa sequência a fim de que uma outra análise, ou até 

mesmo um estudo de caso, possa ser realizado e novas contribuições sejam acrescidas 

à Pesquisa no Ensino de Ciências. 
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Abstract: This work had the objective of extracting and uniting relevant ideas from 

published articles about the importance, influences and progress of videogames as tools 

for education. In addition, this work also explored the economic impact (through 

statistical data) of videogames in order to show the irreversibility of technological 

progress. To conclude this work, possible solutions for some of the negative impacts of 

games were suggested. 
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function; videogames statistics. 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo extrair e unir ideias relevantes de artigos 

publicados sobre a importância, influência e progresso dos videogames como 

ferramentas para a educação. Além disso, este trabalho também explorou o impacto 

econômico (através de dados estatísticos) de videogames, a fim de mostrar a 

irreversibilidade do progresso tecnológico. Para concluir este trabalho, possíveis soluções 

para alguns dos impactos negativos dos jogos foram sugeridas. 

Palavras-chave: videogames; educação de videogame; impacto econômico do 

videogame; função cognitiva; estatísticas de videogames. 

 

1. Introduction 

 

It is obvious that technological advancement cannot be reversed. Each day 

that passes, new technologies are introduced into the market. Although, precise numbers 

of these advancements are not stated due to market strategies and state secretes. 

Nevertheless, it is perceptible even by the lame people; new technologies that are 

regularly introduced into common markets. 

Videogames, which are part of technological advancement play important 

role in today’s societies. This important role is linked to economic impact they have on 

the world market today. Thus, they have gained apace in most of the powerful countries 

that run free economic markets (BRESSER-PEREIRA, 2012). 

In an economic view, Statista (2019) reports that; the world technology 

records an annual increase of about 2.8 %. This market comprises of computer 
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equipment, software, telecom services, technical outsourcing and hardware maintenance, 

technical consulting and system integration services. In a closer view, videogames are 

also part of them. 

It is clear that economic impact of games extends its effects to political, social 

and educational sectors. Hence, videogames have gained space in the world today and 

have conquered all classes an ages of people (Green, 2015). 

In summary, this work elaborates some importance of videogames in learning 

process. It also shows the influence they have due to economic impact they have in the 

technology market. Lastly, it presents some solutions to the present problems caused by 

videogames. 

 

2. Method 

 

This work united about 17 papers from trusted sources in order to justify how 

videogames can be vital tools for education. It also explored economic impact via 

videogames statistical data, which serves as an indicator of irreversibility of technological 

development. It is important to note that this work does not present any new method 

because no research work was involved. 

 
3. Videogames 

 

Videogames were developed in first place to educate and entertain (GROS, 

2007), however, as time passed by, they evolved. Presently, there are genres like action, 

adventures, fighting, role-playing, simulations, sports and strategy (GROS 2007). In a 

different way, Funk and Buchman (1996) classified videogames into six categories: 

general entertainment, educational, fantasy violence, human violence, non-violent sports 

and violent sports. These divergences in videogames classification are justified by Gros 

(2007); there is no standard classification for videogames. 

Notably, the above mentioned classes of videogames have specific 

information that influences players. Furthermore, like books and movies; videogames can 

be used in many ways (GROS, 2007), most especially to teach or entertain. That is to say; 

playing videogames could have a negative or positive impact on players. 

Lots of debates surfaced after videogames gained visibility in the world. This 

divided the researchers’ point of views. Some researchers consider videogames as 

destructive tools (KAREN, 2019), some consider it as constructive tools (SENA et al., 2016), 

while some maintain a neutral point of view (GREEN, 2015; PRENSKY, 2012). 

Meanwhile, the evolution of videogames continues to expand these 

debates, and maybe simple evaluations would not be sufficient to support or disqualify 

playing videogames in the future. 
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4. Videogames and the economy 

 

Technological development is linked to economic development (CLOETE, 

2017). The society and all its elements are interlinked one way or the other. Hence, 

economic development is tied to cultural, social and political developments (ALLENBY 

and SAREWITZ, 2011). 

 Statistically, the game industry is one of the fastest growing and most 

profitable businesses in the world today. This sector valued about US$ 99.6 billion in 2016 

(FORD 2013) and estimates about US$ 123.54 billion in 2019 (STATSTA, 2018).Glancing at 

the statistics, in 2017, about 2.21 billion World gamers were registered in the world. This 

number is expected to increase to 2.73 billion in 2021 (STATISTA, 2018). 

In Brazil, game market had an annual worth of US$ 1.6 billion in 2017 (FIRMA, 

2017). In a similar evaluation, Folha de São Paulo published an article on the 16th of July, 

2018 about the new market created by videogames in Brazil. It related that Brazil has the 

third largest game viewing public in the world. It also related that about US$ 906 million 

was expected to be generated from publicity, funding, media rights, content licenses, 

developing companies, publishers and game viewing tickets. 

 Due to this visible economic impact videogames have in the world, they extend 

this effect to social and educational aspect of societies where they are rooted such as 

Brazil and other large countries. 

 The 2019 calendar of eSports presented by SporTV shows that the year would be 

marked by 12 major categories of electronic game championships in the world. These 

competitions would be hosted in different parts of the world. Major categories and the 

year of initial release include Counter-Strike: Global Offensive (2012) , DotA2 (2013), FIFA 

19 (2018), Fortnite (2017), Hearthstone (2014), League of Legends (2009), Overwatch 

(2016), PES 2019, PlayerUnknown’s Battlegrounds (2017), Rainbow Six Siege(2015), Street 

Fighter V (2016) and StarCraft II (2010). 

 As shown in the previous paragraph, most of those electronic videogames were 

recently invented. That is to say; years back, only fewer competitions were held around 

the world. It also means that videogames market used to be small compared to present 

one. 

Although huge financial activities are linked to the videogame industries, 

according BBC (2019), free contents and monetization of videogames have influenced 

greatly in the rapid growth of this technological sector. 

 

5. Videogames in education 
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According to Sena et al., (2016), digital learning through videogames is a new 

tendency that is gaining space in education. And from the look at the advancement of 

videogames from statistical data, they have come to stay. 

Videogames playing has become popular among all classes and ages of 

people (GREEN, 2015). That has led to the increase in academic researches to accompany 

the skyrocketing tendency of these games. Notwithstanding, this is important because 

only through scientific studies that the effects (both positive and negative) of game can 

be established. 

Although videogames could be tool of positive transformation in learning 

process, psychological researches have shown that they could also can lead to addiction 

(DILL K.E and DILL J.C, 1998; NATURE, 1998; FERGUSON, 2013), depression (ANDERSON 

et al., 2010; FERGUSON, 2013), aggressive thoughts, hostility, violence (DILL K.E, RICHTER 

and DILL J.C, 2005; ANDERSON et al., 2010; FERGUSON, 2013; KAREN, 2019) and 

development of stereotypes (KAREN, 2019) - among other several disadvantages, if not 

properly used. 

However, amidst several disadvantages, videogames also offer many benefits 

as shown by many scientific researches. In fact, research conducted by Green (2015) 

shows that playing videogames can alter the cognitive domain of the brain. For example, 

the author explained in his article that playing some action games improve perception 

and selective attention. Also, videogames can be used to treat or correct some cognitive 

problems. For example, the author related that action videogames enhance myriad 

cognitive functions and reduce developmental dyslexia, and training on strategy game 

improves cognitive flexibility and prolonged memory. 

Similarly, BBC 2019 reported a research carried out by German scientists 

about videogames. In the research, 23 people were invited to play 3D Super Mario 64 for 

at least 30 minutes per day for two months. Furthermore, MRI scan showed growth of 

grey cells in specific areas of some players’ brains. These growths symbolize 

improvements in specific cognitive functions. 

Another research conducted by BBC also shows that shooting games 

practiced by surgeons improved their 3D perception, thereby improving their keyhole 

surgery abilities. Green (2015) related ability improvements to cognitive function of the 

brain, where it was shown how playing certain games can change the brain plasticity. 

In a different dimension, a research carried out by Prensky (2012) showed 

that inventory skills are acquired through playing videogames. Such skills permit students 

to cooperate, collaborate and accomplish team works. For example in League of Legends 

games, 5 players make a team. When playing, the players interact with each other. It is 

expected that each member contributes in decision making, strategic planning and task 

division in order to win the game. In turn, team spirit is built in the players. 

In a bibliographical article put together by Sena et al. (2016), the author 

related that there is efficiency in interactive learning which comes from practicals and 
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feedbacks, errors, objectives, discoveries, tasks, questions, contexts, role-playings and 

trainings to mention but a few. In a closer view, videogames provide platform for these 

interactive processes. Hence, that makes videogames powerful tools for learning process. 

Since statistics have shown a progressive amplification of videogames in the 

near future, influences on all classes of people would also increase.  Inevitably, these 

influences extend to cultural, educational and other sectors of the society. 

Amidst these technological tendencies, accepting, studying and setting up 

standards for videogames would be the best option. And this could best be done by 

correct pedagogy- as denotation by Prensky (2010, p. 10):  

The way for us to succeed under such conditions is not to focus 

only on the changing technology, but rather to conceptualize 

learning in a new way, with adults and young people each taking 

on new and different roles from the past. Young people should 

focus on new tools, finding information, making meaning and 

creating. While adults must focus on questioning, coaching and 

guiding, providing context, ensuring rigor and meaning, and 

ensuring quality results. 

 

By these simple principles, the effects of use of videogames would be heavier 

on the positive side. Instead of blaming the advancement of videogames, ways should 

be seen for their proper use. And the best option is through education. This powerful 

tool could reduce negative impacts that videogames could cause in the future. 

Many technologies were developed at first to solve some demands such as 

energy and communications, which are essential to human’s welfare. However, 

technological advancements are not ideal, and do not only attend to their main 

objectives. At this point, prediction and possible correction of problems that may come 

up in the future becomes important. This analogy extends to videogames. 

 As shown subsequently, it is obvious that 100% of the electronic games that mark 

the 2019 eSports world championship calendar are action games. Although some of 

action games also include other genres, the effects they would have on players are 

action-related. It means there is an imbalance because only action videogames seem to 

gain visibility. At this point, it is important to affirm that predomination of action games 

is linked to economic advantages. 

 
6. Conclusion 

 

 Since statistical data on the influence and expansion of videogames promises a 

more visible presence of videogames in the future, adequate classification of games 

would help in reducing negative impacts on players. There should also be sufficient 

information about videogames provided by the government, private and other 
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regulatory bodies to promote the safe use of videogames. More so, due to the impact 

videogames have on the world economy that extends to major sectors of the society, 

videogames should be considered tools for education, transformation and research. 

In order to face the challenges brought by technological advancement, 

investment and encouragement should be given to social and scientific investigations, 

which should also be accompanied by enlightenment campaigns. This way, playing 

games would not pose potential harm or put fear in many people. 

Also, championships on educational videogames should be promoted by 

schools through aids from private and government initiatives, so as to counterbalance 

the existence of violent games, which are predominant at the moment. At this point it is 

important to affirm that neither has technology advancement affected humans 

negatively nor have humans changed, however, the main culprit is inadequate pedagogy. 
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Resumo: Este artigo traz uma discussão sobre o uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) como recursos de ensino, e tem o objetivo de 

descrever as ações pedagógicas realizadas em um curso preparatório para o vestibular 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), nas disciplinas de Física e Matemática, 

na qual foi utilizado o aplicativo WhatsApp conjuntamente com as aulas presenciais, 

visando a melhoria da aprendizagem dos alunos. O desenvolvimento deste trabalho 

aconteceu na Escola de Ensino Médio Francisco Soares de Oliveira, situada em Pires 

Ferreira/CE, ocorrendo no primeiro semestre de 2019, contando com a participação de 

21 estudantes. Dentre as ações pedagógicas desenvolvidas neste curso, destaca-se a 

resolução de problemas e a realização de feedbacks aos alunos sobre os assuntos 

abordados na aula, isto com o intuito de sanar suas dificuldades. O aplicativo WhatsApp 

foi utilizado tanto como instrumento de instrução como de retirada de dúvidas, através 

de postagens de dicas, vídeos com resoluções de questões e links para o youtube. 

Através deste trabalho foi possível perceber que o aplicativo WhatsApp se mostrou uma 
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ferramenta contributiva para a melhoria da qualidade tanto do processo de ensino 

quanto da aprendizagem dos estudantes. 
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Abstract:This article presents a discussion about the use of Digital Information and 

Communication Technologies (TICT) as teaching resources and aims to describe the 

pedagogical actions carried out in a preparatory course for the university admission test 

of the Vale do Acaraú State University (UVA) in the subjects of Physics and Mathematics 

in which the WhatsApp application was used in conjunction with the presential classes, 

aiming at improving students' learning. The development of this work took place in 

Francisco Soares de Oliveira High School, located in Pires Ferreira - CE, taking place in 

the first half of 2019 with the participation of 21 students. Among the pedagogical 

actions developed in this course are the problem solving and feedback to students about 

the subjects addressed in the class, in order to remedy their difficulties. The WhatsApp 

application was used both as an instructional tool and as a question taker, through 

postings of tips, videos with resolutions of questions and links to YouTube. Through this 

work, it was possible to perceive that the WhatsApp application proved to be a 

contributory tool for improving the quality of both the teaching process and the students' 

learning. 
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Introdução 

 

Nos dias de hoje, no Brasil, o ingresso em cursos de nível superior nas 

universidades públicas se faz através de mecanismos consolidados como o 

Vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A Universidade Estadual 

Vale do Acaraú (UVA), com sede na cidade de Sobral/CE, atendendo a estes 

mecanismos utiliza-se do Vestibular como instrumento de acesso a seus cursos 

de graduação. 

 

Tal universidade possui grande importância e influência na Macrorregião Sobral-

Ibiapaba, pela dimensão da oferta de vagas em seus cursos de graduação. O 

município de Pires Ferreira, distante 90 quilômetros de Sobral, se insere neste 

contexto, pois os cursos de graduação da UVA sempre exerceram forte apelo 

junto aos alunos que lá terminam o Ensino Médio. 
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Aliado a tudo isso, atualmente, os ensinos de Matemática e Física ainda se 

apresentam como grandes desafios para os professores, pois existe o 

entendimento, por muitos alunos, que essas disciplinas são complexas e difíceis 

de serem compreendidas, sendo isto refletido nos resultados gerais obtidos nas 

escolas e, consequentemente, em vestibulares e ENEM.  

 

Considerando o exposto e visando uma melhor preparação dos estudantes do 

município de Pires Ferreira para o vestibular da UVA, realizamos um curso que 

contou com uma abordagem diferenciada no ensino de Matemática e Física, 

utilizando o WhatsApp como recurso de ensino. Uma vez que a qualidade do 

ensino e a efetividade da aprendizagem são características consensualmente 

admitidas como desejáveis em instituições de qualquer esfera de ensino, sejam 

elas públicas ou privadas.  

 

Neste sentido, este trabalho tem o objetivo de descrever as ações pedagógicas 

realizadas em um curso preparatório para o vestibular da UVA, realizado na Escola 

de Ensino Médio Francisco Soares de Oliveira, situada em Pires Ferreira/CE, 

ocorrido nos primeiros meses do primeiro semestre de 2019, e que contou com 

a utilização do aplicativo WhatsApp em consonância com as aulas presenciais de 

Matemática e Física,  visando a melhoria da aprendizagem dos alunos. 

 

Recursos de Ensino e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação  

 

Segundo Piletti (2004, p. 68) recursos de ensino “são componentes do ambiente 

da aprendizagem que dão origem à estimulação para o aluno”. Estes podem 

também, conforme Brasil (2009, p. 21), ser entendidos como recursos didáticos, 

definindo-os como “todo e qualquer recurso utilizado em um procedimento de 

ensino, visando à estimulação do aluno e à sua aproximação do conteúdo”, 

comentando que a preocupação com a qualidade do ensino lançando mão de 

equipamentos, ferramentas, tecnologias que potencializem isso não é recente. 

 

Ainda, Brasil (2009) traz exemplos de variados materiais didáticos comumente 

utilizados nas escolas brasileiras, classificados em recursos visuais, auditivos e 

audiovisuais, perpassando por cartazes, mapas e lousa até filmes e computadores. 

Contudo, dada a rapidez das inovações tecnológicas e a disseminação da internet, 

não se pode deixar de considerar as Tecnologias Digitais da Informação e 
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Comunicação (TDIC) como importantes ferramentas capazes de mediar a 

construção do conhecimento no ambiente escolar. Aqui, a ideia de TDIC utilizada 

é conforme Costa, Duqueviz e Pedroza (2015), que englobam, indistintamente, 

novas tecnologias e tecnologias digitais em seu conceito. 

 

Segundo Borges (2015), o uso destas tecnologias propicia a dinamização do 

ensino e a produção de novos conhecimentos científicos e culturais. Visto isso, 

várias iniciativas vêm sendo delineadas no sentido de promover práticas que 

incluam essas ferramentas, a fim de contribuir para melhorias na qualidade do 

ensino e do aprendizado.  

 

Segundo Moran, Masetto e Behrens (2010), a escola pode ser um espaço de 

inovação, de experimentação saudável, de novos caminhos, principalmente 

levando em conta o auxílio das novas tecnologias. Desenvolver práticas com os 

recursos interativos em sala de aula tem se mostrado uma alternativa válida e de 

grande potencial para o despertar dos estudantes para a aprendizagem 

 

As redes sociais têm sido um local de interatividade, principalmente para os 

jovens. A possibilidade de integrar o real com o virtual acontece a todo o 

momento por meio das redes sociais virtuais em celulares ou computadores. 

Segundo Minhoto e Meirinhos (2011), as redes sociais virtuais, em poucos anos 

de existência, atingiram um grau de importância jamais previsto. Suas 

características de uso fácil e compartilhamento as tornaram atrativas, sobretudo 

para os jovens. Seu uso é facilmente perceptível e a escola não deve estar alheia 

a isso, pelo contrário, a escola deve tirar partido e canalizar esta oportunidade 

como algo benéfico para a aprendizagem. 

 

No que se refere à tecnologia, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em suas 

competências gerais da educação diz que  

 
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 

2018, p.9) 
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Acredita-se então, que o celular, dentro desta perspectiva de aprendizagem 

móvel, pode ser utilizado como meio para suscitar nos alunos maior interesse 

pela disciplina.  

 

Segundo Oliveira Neto, Versuti e Vaz (2016), os aplicativos sociais, como o 

WhatsApp, fornecem a facilidade e o grau de interatividade necessários como 

método para estimular o aluno a aprender, motivando novas formas de 

relacionamento no processo de ensino e aprendizagem. Para isso é preciso avaliar 

o uso de aplicativos de redes sociais virtuais, por meio do smartphone, para fins 

educacionais e sua função como ferramenta facilitadora para o ensino, como 

estratégia alternativa às abordagens tradicionais. 

 

O WhatsApp é muito popular entre os jovens, uma vez que este recurso é de fácil 

utilização e permite diversos formatos das informações, como áudios e vídeos. 

Por tais características, essa TDIC pode ser um meio prático e dinâmico de 

interligar estudantes e professores, com foco em uma diferenciada abordagem 

didática, propiciando uma aprendizagem com resultados satisfatórios.   

 

Caminhos metodológicos: o curso 

 

O desenvolvimento deste trabalho se deu com a realização de um curso que foi 

ofertado nos meses de fevereiro e março de 2019, pela manhã, nas terças-feiras 

e quintas-feiras de, 8 h às 10 h, totalizando 8 encontros presenciais (4 de 

Matemática e 4 de Física) de 2 horas cada, com 21 participantes, sendo 10 alunos 

do Ensino Básico que estudavam no contra turno (1 aluno do 1º ano, 1 aluno do 

2º ano, 8 alunos do 3º ano) e 11 ex-alunos.  

 

As atividades foram desenvolvidas de modo teórico e prático, com aulas 

expositivas e o uso didático do aplicativo WhatsApp, com o propósito de haver 

uma disseminação ativa e eficiente dos assuntos abordados por tal ferramenta. 

 

A disciplina de Matemática teve como objetivo a abordagem de assuntos focando 

no índice de recorrência destes nas provas anteriores do vestibular, tais como: 

teoria dos conjuntos; funções; trigonometria; análise combinatória e 

probabilidade; geometria espacial; geometria analítica e matemática financeira.  
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Já na disciplina de Física, os assuntos ficaram divididos da seguinte forma: 

mecânica; fluidos, ondas e termodinâmica; eletricidade; óptica. 

 

Em cada encontro de Matemática, por exemplo, foram resolvidas 4 questões dos 

assuntos mencionados, de vestibulares da Universidade Estadual Vale do Acaraú 

– UVA. Essa estratégia também era utilizada quando a aula era de Física. No 

encerramento de cada aula acontecia um feedback sobre os assuntos abordados 

nas questões, evidenciando os aspectos de maiores dificuldades para os 

estudantes, no intuito de sanar essas deficiências. 

 

O grupo de WhatsApp passou a ser um instrumento de retirada de dúvidas até 

as aulas seguintes. Neste grupo, os professores postaram imagens, áudios e 

vídeos sobre os aspectos mencionados no feedback. Assim, o grupo passou a ter 

um ambiente de ensino e aprendizado com velocidade de transmissão e 

versatilidade de informações.   

 

A Figura 1 mostra o grupo criado pelos professores e sua descrição de ações 

referentes a sua utilização.  

 

Figura 1: Grupo de WhatsApp (CHICO SOARES/VESTIBULAR). 

 
Fonte: Os autores (2019). 

Delineamento das ações pedagógicas  
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No primeiro encontro foi feita a apresentação dos professores e estudantes, bem 

como quais seriam as aspirações do curso, com foco na avaliação do vestibular. 

Mostrou-se a formatação quanto às práticas a serem trabalhadas nas aulas 

presenciais, que se desenvolveriam a cada encontro, com uma temática 

pertinente embasada em provas anteriores. Isso foi feito através de lista de 

exercícios a ser resolvida em sala. Perguntado se havia disposição da turma 

trabalhar com o WhatsApp, através da criação de um grupo, como recurso 

pedagógico para o aprimoramento do conhecimento trabalhado em sala, os 

estudantes se prontificaram em utilizar o aplicativo, criando-se, assim, o grupo 

CHICO SOARES/VESTIBULAR385, de caráter estritamente educativo.  

 

Após os esclarecimentos e encaminhamentos, a aula começou com o tema teoria 

dos conjuntos e funções. Durante o desenvolvimento das resoluções das 

questões, pôde-se perceber algumas dificuldades apresentadas pelos estudantes. 

Assim, para a complementação desta aula foram inseridos no Grupo “macetes”, 

orientações e indicações de canais gratuitos e de qualidade, para acesso no 

youtube, referente a Matemática, conforme a Figura 2.  

 

Figura 2: Macetes, links e canais no youtube da disciplina de Matemática. 

 
Fonte: Os autores (2019). 

 
385 A partir de agora denominado simplesmente por Grupo. 
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O professor iniciou o segundo encontro averiguando as opiniões referentes às 

postagens no Grupo. Os estudantes disseram que as postagens lhes forneceram 

esclarecimentos de forma simples e direta. Após este momento de diálogo, o 

professor iniciou a temática geometria espacial e geometria analítica, com a 

entrega de uma lista de questões para serem resolvidas na lousa. 

 

No terceiro encontro, trabalhou-se análise combinatória e probabilidade, temas 

que os estudantes apresentam bastante dificuldade e déficit de compreensão de 

matemática básica como divisão, porcentagem e radiciação. Na resolução da lista 

deste dia, buscou-se desenvolver soluções de forma simples e recorrendo a 

propriedades básicas que são chave para solucionar as situações apresentadas. 

 

Dando-se a complementação com a utilização do Grupo, foram realizadas 

postagens com erros comuns cometidos pelos estudantes e a respectiva solução 

correta, conforme Figura 3. 

 

Figura 3: Erros e forma correta de propriedades básicas. 

 
Fonte: Os autores (2019). 

 

Na realização do quarto encontro, foram trabalhados os temas trigonometria e 

matemática financeira. No desenvolvimento das resoluções, observou-se que os 
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estudantes estavam mais estimulados que nas aulas anteriores, pois aspectos das 

operações básicas que foram realizadas no decorrer dos encontros, 

presencialmente e por postagens no Grupo, proporcionaram maior confiança e 

coerência na utilização de propriedades matemáticas básicas para a resolução das 

situações apresentadas sobre os temas das aulas. 

 

Na disciplina de Física, no primeiro encontro, houve uma apresentação geral do 

curso, segundo uma análise feita dos assuntos abordados no vestibular da UVA, 

realizando uma breve introdução sobre as temáticas mais cobradas nos 

vestibulares anteriores. 

 

Após a apresentação da disciplina, iniciou-se uma abordagem mais elementar 

dos principais tópicos envolvendo os assuntos de mecânica, tais como: 

Movimento Retilíneo Uniforme e Uniformemente Variado, Leis de Newton, 

Quantidade de Movimento, Trabalho, Energia e sua Conservação. 

 

Com base nisso, foi repassada uma lista de questões aos alunos, baseada 

unicamente nos assuntos mencionados acima. Em seguida, resolveram-se tais 

problemas, com a participação ativa dos estudantes, que apresentaram dúvidas, 

dificuldades, erros, acertos, questionamentos e até mesmo sugestões sobre as 

próximas aulas. 

 

Figura 4: Prefixos de múltiplos de unidades.  
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Fonte: Os autores (2019). 

Uma dúvida frequente que chamou a atenção, foi o assunto dos submúltiplos das 

unidades. Na intenção de sanar esta dificuldade, foram realizadas postagens 

referentes a esse aspecto, como se pode observar na Figura 4. 

 

O segundo encontro teve como temática assuntos envolvendo Ondulatória, 

Fluídos e Termologia, tais como: Efeito Doppler, Comprimento de Onda, 

Frequência, Princípio de Stevin, Princípio de Pascal, Princípio de Arquimedes, 

Calor e Temperatura, onde sobre estes dois últimos foi realizado um experimento 

de baixo custo, com a participação direta dos alunos, envolvendo uma análise 

sobre o calor específico da água e do ar. 

 

Em seguida, da mesma forma como no encontro anterior, foi repassada uma lista 

de exercícios aos estudantes, onde posteriormente foi resolvida com os mesmos, 

sempre discutindo e analisando cada questão, baseando-se nas dificuldades e 

questionamentos dos alunos. 

 

O terceiro encontro buscou dar continuidade ao que fora iniciado, porém, a 

temática abordada foi Eletricidade, compreendendo assuntos, tais como: Carga 

Elétrica, Força Elétrica, Energia Elétrica, Potencial Elétrico, Associação de 

Capacitores e Associação de Resistores. 
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Após apresentar os assuntos, foi entregue aos alunos uma lista de questões sobre 

os tópicos mencionados, que em seguida foi solucionada juntamente com os 

estudantes, onde puderam fazer perguntas, apontar observações, apresentar 

erros, acertos, dificuldades e deram sugestões no que poderia ser usado na 

próxima aula. 

 

Para aperfeiçoar o que já fora trabalhado, realizou-se postagem no Grupo de 

canais gratuitos e de qualidade do youtube voltados à Física, para que os 

estudantes pudessem complementar e aperfeiçoar seus estudos. Isto pode ser 

visto na Figura 5. 

 

Figura 5: Canais no youtube da disciplina de Física. 

 
Fonte: Os autores (2019). 

 

Já no quarto e último encontro, foi trabalhado a temática Óptica, onde 

especificou-se alguns assuntos, tais como: Reflexão, Refração, Espelhos Planos e 

Espelho Esférico. Em seguida, os alunos responderam, juntamente com o 

professor, uma lista de questões referente aos assuntos mencionados. Ao longo 

das resoluções dos problemas, assim como nos encontros anteriores, os 

estudantes apresentaram dúvidas, acertos, erros, questionamentos e sugestões 

sobre a aula. No fim, foi realizado uma retrospectiva sobre os quatro encontros 
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de todos os assuntos abordados, onde professor e alunos fizeram uma discussão 

em relação ao nível do curso e o modelo do método de ensino-aprendizagem. 

 

Buscando uma aprendizagem significativa e uma complementação dos esforços 

até então desprendidos, os professores confeccionaram vídeos com as resoluções 

dos problemas apresentados no curso, de forma que os alunos pudessem rever 

as soluções, de acordo com o seu ritmo individual, além de conciliar com sua 

própria disponibilidade. A Figura 6 mostra a postagem dos vídeos de resolução 

no Grupo.  

 

 

 

 

Figura 6: Publicação de vídeo de resolução de questões no grupo de WhatsApp. 

 
Fonte: Os autores (2019). 

 

Na Figura 7 é mostrado um exemplo de questão, com a respectiva resolução 

através de vídeo confeccionado pelo professor.  

 

Figura 7: Questão (lado esquerdo) e resolução da questão (lado direito). 
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Fonte: Os autores (2019). 

 

Resultados e Discussões 

 

O curso Preparatório UVA, nas disciplinas de Matemática e Física, surgiu de uma 

iniciativa conjunta dos professores, Direção e Coordenação Pedagógica da escola, 

para intensificar, motivar e melhorar a qualidade da aprendizagem e, 

consequentemente, projetar futuras aprovações no vestibular da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú – UVA e, porque não também, no Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM. 

 

Na prática pedagógica fez-se a utilização do aplicativo WhatsApp, que partiu dos 

docentes de forma totalmente experimental, visando obter indícios, na prática, 

da amplitude e eficácia do uso de recursos pedagógicos ancorados nas novas 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), como estímulo ao 

desenvolvimento e realização de ações de explicação de aspectos considerados 

difíceis do ponto de vista da aprendizagem dos estudantes, tais como a 

conversão de unidades de medidas, reconhecimento de propriedades dos 

logaritmos, entre outras.  

 

A participação dos estudantes se iniciou de forma tímida nas aulas, mas no 

decorrer do processo foi melhorando, resultado da construção da confiança em 

sua aprendizagem. Os estudantes logo se tornaram agentes conscientes de sua 

aprendizagem, realizando sugestões de resolução das questões trabalhadas, ao 
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ponto de se dirigirem à lousa para demonstrar o seu raciocínio no decifrar das 

situações propostas.  

 

Os estudantes tiveram a oportunidade de aprender, de forma diferenciada, com 

a retirada de dúvidas, através do aplicativo WhatsApp, de maneira rápida e 

eficiente com os professores. A interação desenvolvida propiciou aos docentes 

fazerem a reestruturação de suas próximas aulas, com intuito de trabalhar novas 

questões, mas com foco em abordar os aspectos que possuíam maior dificuldade 

apresentada nas aulas anteriores. 

 

Para se ter uma noção da aceitação da metodologia utilizada neste curso, foi 

aplicado um questionário para avaliar a aplicação didática utilizando o aplicativo 

WhatsApp.  

 

A seguir são mostradas algumas respostas dos alunos quando foi perguntado a 

eles se o uso de TDIC contribuiu para o aprendizado: “Facilita a compreensão dos 

conteúdos, principalmente mandar vídeos e parodias. É algo que usamos 

diariamente simples e prático.” (Aluno 1); “As facilidades tecnológicas são 

inúmeras e, especialmente para os jovens, é muito mais fácil assimilar 

informações em forma de áudios, vídeos ou imagens, por isso, é muito vantajoso 

receber conteúdo relacionado às matérias nesses formatos.” (Aluno 2); “Porque 

aqui nós podemos aprender de várias formas diferentes seja pelos vídeos, aulas 

ou parodias e imagens com dicas sobre tais assuntos, não substitui o professor 

em sala de aula, mas contribui muito na aprendizagem.” (Aluno 3) 

 

Através dos comentários acima, infere-se que o objetivo foi alcançado com êxito 

e permite ter indícios que a utilização do aplicativo WhatsApp não é só válida, 

mas que pode evoluir ainda mais na sua aplicação. Os professores e estudantes 

desenvolveram nesse período de vivência a construção de maior interação na 

aprendizagem das disciplinas de Matemática e de Física, produzindo o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica. O aplicativo WhatsApp se mostrou uma 

ferramenta de qualidade nesse processo de ensino e aprendizagem. 

 

Algumas considerações  
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Os resultados obtidos fornecem aspectos positivos para a melhoria de qualidade 

de ensino da escola, com a aplicação tradicional de ensino com aulas expositivas 

e com a inserção de novas tecnologias como recurso pedagógico para a 

aprendizagem. O trabalho desempenhado teve, em sua atuação, a prática de 

reformulação de estratégias de ensino, fazendo uso da aproximação aos 

estudantes por meios das TDIC, desenvolvendo uma aprendizagem de forma 

prazerosa e eficiente. 

 

Percebeu-se, a importância de se aplicar novas abordagens, tais como o uso do 

aplicativo WhatsApp, que está presente no cotidiano dos estudantes, produzindo 

uma ligação de grande valor na transmissão, construção e efetivação do 

conhecimento aos jovens. 

 

Portanto, as ações aqui descritas possuem caráter de aprimoramento na 

aprendizagem de disciplinas com grandes índices de dificuldade para os jovens, 

sendo o obstáculo para sua aprovação no vestibular, mas a prática desenvolvida 

agiu como incentivo social para os estudantes buscarem o seu ingresso no nível 

superior, consequentemente, a sua melhoria de vida.    
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XBOX 360° + KINECT NO ENSINO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

 

Cristina Schuch de Oliveira386 

Vera Maria Treis Trindade387  

José Vicente Lima Robaina388  

 

RESUMO: As tecnologias digitais são uma emergência nas escolas, com público formado 

por “Nativos Digitais”. Processos lineares retardam o aprendizado dessa nova geração, 

que possui mentes hipertextuais. O videogame em aula pode ser uma ferramenta 

estimulante, pois trabalha o raciocínio lógico e a concentração, facilita compreensão de 

conceitos matemáticos e científicos, o aprendizado de idiomas, estimulando a 

construção estratégias e soluções para os desafios propostos. O incremento no ensino, 

por meio das novas tecnologias, que combine ensino com diversão, focado na 

aprendizagem, mostra-se vital para a Sociedade Aprendente. Considerando esta 

importância desenvolvemos atividades para alunos da 6° ano, que explorem o uso do 

console Xbox 360° com Kinect no ensino de matemática e ciências. Inicialmente, foi 

realizada uma pesquisa online sobre a utilização dos jogos digitais e a concepção 

didática baseada nos Parâmetros para o Ensino de Matemática e Ciências, visando a 

aprendizagem significativa. Para isto, utilizaram-se os jogos ‘Just Dance 2014’ e ‘Kinect 

Sport’, observando a frequência cardíaca x movimento. As atividades lúdicas resultaram 

em uma aula divertida adequada conforme a análise das respostas sobre satisfação, 

aprendizagem e interesse. Conclui-se que, o uso de videogame pode auxiliar no 

aprendizado significativo, induzindo a participação ativa dos alunos na aula, facilitando 

a apropriação dos conteúdos de matemática e ciências. 

Palavras chaves: Jogos; Videogame; Aprendizagem significativa; Matemática; Ciências. 
 

ABSTRACT: Digital technologies are an emergency in schools, with public formed by 

"Digital Natives". Linear processes retard the learning of this new generation, which has 

hypertextual minds. Video games in class can be a stimulating tool because it works on 

logical reasoning and concentration, facilitates understanding of mathematical and 

scientific concepts, language learning, and stimulates the construction of strategies and 

solutions to the challenges posed. The increase in teaching, through new technologies, 

 
386 professoracristinaschuch@gmail.com, mestranda da UFRGS- Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul- PPGEC-Química Vida e Saúde. 
387 vmtt@ufrgs.br, Professora Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Doutorado 

em Ciências (Bioquímica) pela Universidade Federal do Paraná, Brasil(1993). 
388 joserobaina1326@gmail.com, Professor do Magistério Público Federal da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Doutorado em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil. 

mailto:professoracristinaschuch@gmail.com
mailto:vmtt@ufrgs.br


 
 

 
1979 

that combines teaching with fun, focused on learning, is vital for the Learning Society. 

Considering this importance we developed activities for 6th grade students who explore 

the use of the Xbox 360° console with Kinect in teaching math and science. Initially, an 

online survey was conducted on the use of digital games and didactic design based on 

the Parameters for Teaching Mathematics and Sciences, aiming at meaningful learning. 

For this, the games 'Just Dance 2014' and 'Kinect Sport' were used, observing the heart 

rate x movement. The play activities resulted in an appropriate fun class according to the 

analysis of the answers about satisfaction, learning and interest. It is concluded that, the 

use of videogame can help in the meaningful learning, inducing the active participation 

of the students in the class, facilitating the appropriation of the contents of mathematics 

and sciences. 

Keywords: Games; Videogame; Meaningful learning; Mathematics; Sciences. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O primeiro jogo digital foi desenvolvido em 1958, pelo físico Willy Higinbotham, um jogo 

de tênis visualizado em um osciloscópio e processado por computador analógico. 

Quatro anos mais tarde em 1962 os colegas Slug Russel, Wayne Witanen e Martin Graetz 

do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, EUA) desenvolveram o jogo SpaceWar 

que rodava no computador DEC PDP-1, com a finalidade de distrair os estudantes nas 

horas vagas. A partir de 1968 os games se popularizaram com a criação do “Brow Box”, 

desenvolvido por Ralph Baer, um alemão erradicado nos Estados Unidos, capaz de rodar 

os jogos digitais utilizando a TV e dispensando os complexos computadores da época.  

Os consoles para jogos evoluíram muito nestes quase 50 anos e, também, se 

popularizaram, fazem parte da infância e da vida dos nossos alunos. Hoje, praticamente 

todas as famílias possuem aparelhos de TV e videogames em casa, muitos pais jogam 

com seus filhos.  

E a escola, como traz esta tecnologia para seu cotidiano? A escola enfrenta o paradigma 

de sobreviver a este mundo tecnológico desenvolvendo estratégias de ensino que 

mobilizem o aluno para aprendizagem significativa. Segundo PERRENOUD (2000): 

 

Uma cultura tecnológica de base, também, é necessária para pensar as 

relações entre a evolução dos instrumentos (informática e hipermídia), 

as competências intelectuais e a relação com o saber que a escola 

pretende formar... Tal evolução afeta, portanto, as situações que os 

alunos enfrentam e enfrentarão, nas quais eles pretensamente 

mobilizam e mobilizarão o que aprenderam na escola. 

 

Como fazer com que o aluno venha mobilizado para a escola e aproveite o tempo na 

construção do seu conhecimento? Existem várias formas de mudar este paradigma. A 
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utilização de jogos digitais e consoles de games podem ajudar na resolução deste 

problema.   

A neurociência afirma que este mundo digital no qual nosso aluno está imerso provoca 

mudanças cognitivas e cerebrais. Segundo um estudo desenvolvido pelo Instituto Max 

Planck de Antropologia Evolutiva em parceria com a Universidade St. Hedwig-

Krankenhaus de Berlim pessoas que utilizam o videogame com frequência apresentam 

as áreas do cérebro relacionadas com a memória, habilidade motora, planejamento 

estratégico e navegação espacial mais desenvolvidas diz Simone Künh em artigo a revista 

Molecular psychiatry (p. 71). 

 

O videogame pode ser uma ferramenta de estímulo, já que trabalha 

diversos sistemas ao mesmo tempo. Os jogos estimulam o raciocínio 

lógico, facilitam a concentração, desenvolvem conceitos matemáticos, 

facilitam o aprendizado da língua inglesa e a ortografia estimulando o 

aluno a construir estratégias e soluções para os desafios propostos 

(OLIVEIRA, 2015 p. 12). 

 

A importância dos jogos no desenvolvimento social humano está na possibilidade de 

apropriação de regras e no desenvolvimento do senso de trabalho e recompensa, pois 

todo jogo se constitui de tarefas e recompensas. Os jogos digitais estimulam o sistema 

nervoso e os sistemas sensoriais por utilizarem recursos visuais, sonoros, exigirem graus 

diferenciados de atenção, resolução de problemas e concentração. Os efeitos dos jogos 

na aprendizagem constituem um problema a ser desvendado pela neurociência e 

educação, porém não é um debate novo já que em 1938, Johan Huizinga publicou o 

clássico Homo ludens, onde destaca a importância dos jogos no desenvolvimento 

humano. 

Johan Huizinga (2014) afirma que: 

 

[...] existe uma terceira função, que se verifica tanto na vida humana 

como no animal, e é tão importante como o raciocínio e o fabrico de 

objetos: o jogo. Creio que depois de Homo faber e talvez ao mesmo 

nível de Homo sapiens, a expressão Homo ludens merece um lugar em 

nossa nomenclatura. 

 

A ludicidade tem importante papel no desenvolvimento social e antropológico da 

humanidade. É brincando que as crianças aprendem a abstrair, essencial na resolução de 

problemas matemáticos, e também ajuda no desenvolvimento físico, cognitivo, 

psicológico, intelectual e colabora no processo de ensino- aprendizagem.  

Os jogos digitais podem ser uma ferramenta de estímulo, pois trabalham diversos 

sistemas ao mesmo tempo. Grassi (2008 p. 70) a firma que: 
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O termo jogo compreende uma atividade de ordem física ou mental, 

que mobiliza ações motrizes, pensamentos e sentimentos, no alcance 

de um objetivo, com regras previamente determinadas, e pode servir 

como um passatempo, uma atividade de lazer, ter finalidade 

pedagógica ou ser uma atividade profissional.  

 

O educador deve buscar e desenvolver atividades que potencializem as reações cerebrais 

para que o processo de ensino-aprendizagem seja prazeroso, provocando mudanças 

quantitativas e qualitativas nas sinapses, resultando no melhor funcionamento cerebral. 

Para a neurociência não há pessoas incapaz de aprendem, o que existe, são cérebros 

com ritmos neurais diferentes que necessitam de mais estímulos e os processam de 

forma mais lenta. 

Os jogos digitais vêm contribuir com o desenvolvimento do trabalho pedagógico do 

professor transformando aulas desinteressantes em atividade prazerosa e desafiadora, 

influenciando diretamente o desenvolvimento científico e tecnológico. Os estudantes 

teriam uma aprendizagem melhor e significativa trabalhando conceitos de forma prática 

e em uma linguagem que eles conhecem e muitas vezes dominam. 

O trabalho pedagógico com jogos digitais procura desenvolver o senso crítico, social e 

educacional dos conteúdos tradicionais de forma lúdica, portanto crescimento do aluno 

em conhecimento e na valorização do contexto sócioeducacional onde a escola está 

inserida. Neste contexto, os jogos digitais, devem ser explorados no processo ensino-

aprendizagem. O conteúdo desestimulador é apresentado com uma nova roupagem, os 

jogos são dinâmicos, atraem a atenção, podem desenvolver a interação entre professor 

e aluno, criam possibilidades para a construção da aprendizagem. Os alunos deixam de 

expectadores passivos de uma apresentação tradicional do conhecimento pelo professor 

e são estimulados a experimentar, interpretar, visualizar, induzir, abstrair, generalizar e 

demonstrar soluções.  

2 DESENVOLVIMENTO 

O desafio da educação e do educador é a aprendizagem significativa, que envolva as 

diferentes áreas do conhecimento. Aprender, de acordo com Bordenave (1996), “é uma 

atividade que acontece no aluno e que é realizada por ele. As pessoas não podem 

aprender umas pelas outras.” Portanto, aprendizagem é um processo de interação com 

o mundo e consigo mesmo, qualitativo, independe da quantidade de conhecimentos, 

mas das transformações das estruturas mentais do aprendente. O agente da 

aprendizagem é o aluno a escola e os professores têm a função de facilitar e mediar esta 

apropriação. 

Educar é criar mecanismos capazes de transformam as informações em conhecimentos. 

A utilização dos jogos digitais pode gerar aprendizagem significativa e contextualizada 

de forma interessante e prazerosa, cabe ao professor buscar o auxílio desta ferramenta 



 
 

 
1982 

produzindo uma aula contemporânea e adequada as tecnologias disponíveis. Segundo 

Moran: 

 

Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm 

distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um 

verniz de modernidade, sem mexer no essencial. (MORAN, 2005, p. 63). 

 

2.1 Jogos Digitais  

O público das escolas é formado por “Nativos Digitais” que exploram o mundo de forma, 

acostumados com a rapidez da internet e da era digital. O avanço da era digital mudou 

o cérebro dos jovens, a capacidade neuroplástica transformou fisicamente o cérebro. Os 

processos lineares de aprendizado retardam o aprendizado dessa nova geração, que 

possui mentes hipertextuais. (MATTAR, 2010 p.11)  

Segundo Prensky (2011) podemos observar melhoras no estilo cognitivo da geração de 

games como: 

● Raciocínio e processamento de informação mais rápido; 

● Processamento paralelo; 

● Acesso randônico; 

● Visual antes do textual; 

● Conectividade; 

● Ativo x passivo (aprende jogando e não lendo o manual); 

● Jogo x trabalho (diversão= trabalho modelo Google); 

● Impaciente quando não recompensado; 

● Convive bem com a fantasia; 

● Positivo quanto à tecnologia; atitude frente ao mundo. 

Os jogos digitais e os videogames podem manter os alunos plugados estimulando o 

raciocínio lógico, a concentração, a atenção, a construção de conceitos e a escrita de 

forma prazerosa e desafiadora. A utilização destes recursos baseados em situações 

contextualizadas e educacionais auxilia no desenvolvimento intelectual e social do 

educando.  

Desenvolver estratégias baseadas nas descobertas da neurociência e na tecnologia 

digital resulta em aulas dinâmicas, divertidas, ricas em conteúdo visual, auditivo, tátil e 

concreto, onde o aluno participa ativamente questionando e elaborando conceitos 

estimula as sinapses do cérebro e o aluno na busca de novos saberes.  Torna a aula 

prazerosa e estimulante. 

 

2.1.1 Expectativas do uso do console Xbox 360 e os jogos digitais ‘Just Dance 2014’ e 

‘Kinect Sport’ 
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Cury (2003) diz que “a educação clássica clama para que o aluno seja repetitivo”, baseada 

nesta informação a busca por alternativas pedagógicas que estimulem o raciocínio e o 

desenvolvimento global do aluno justifica-se. Há três aspectos que por si só justificam a 

incorporação do jogo nas aulas o caráter lúdico, o desenvolvimento de técnicas 

intelectuais e a formação de relações sociais. Jogar não é estudar nem trabalhar, porque 

jogando, a aluno aprende, sobretudo, a conhecer e compreender o mundo social que o 

rodeia de forma lúdica e prazerosa. 

Segundo Malba Tahan, (1968, p. 11) ''para que os jogos produzam os efeitos desejados 

é preciso que sejam de certa forma, dirigidos pelos educadores''. Partindo do princípio 

que as crianças pensam de maneira diferente dos adultos e de que nosso objetivo não é 

ensiná-las a jogar, devemos acompanhar a maneira como as crianças jogam, 

observando-as atentamente, interferindo quando necessário, colocando questões 

interessantes (sem perturbar a dinâmica dos grupos) para, a partir disso, auxiliá-las a 

construir regras e a pensar de modo que entendam. 

Essas atividades não devem ser muito fáceis nem muito difíceis e serem testadas antes 

de sua aplicação, a fim de enriquecer as experiências através de propostas para novas 

atividades, propiciando mais de uma situação de aprendizagem. Utilizando o console 

Xbox 360° e os jogos digitais ‘Just Dance 2014’ e Kinetc Sport’ fazer com que o aluno 

participe ativamente na construção dos seus saberes, aprendendo de forma lúdica e 

prazerosa. 

 

 

3 METODOLOGIA 

Metodologicamente esta pesquisa tem caráter dialético de natureza aplicada, visando 

produzir conhecimento para aplicação prática no ensino de matemática no ensino 

fundamental. O procedimento técnico foi o estudo de caso real, aplicado na turma de 

sétimo ano de uma escola pública estadual do município de São Leopoldo, (RS). 

O desenvolvimento desta pesquisa seguiu as etapas descritas a seguir:  

a) Pesquisa bibliográfica e digital sobre jogos digitais e o uso do console Xbox 360° e 

dos jogos digitais ‘Just Dance 2014’ em sala de aula; 

b) Entrevista semi-estruturada com os alunos do sétimo ano a fim de verificar suas 

concepções sobre o uso de jogos digitais no ensino. 

Para realizar atividade utilizando o console Xbox 360° com Kinect foi escolhido o jogo 

“Just Dance 2014”, com uma música de versão demo que pode ser baixada da internet 

evitando o pagamento de direitos à Microsoft ou a aquisição do jogo. Optou-se por um 

jogo comercializado, pois, geralmente, apresentam um grau de dificuldade maior, o 

conteúdo está implícito, os designs dos jogos são de melhor qualidade, o que os torna 

mais atrativo ao aluno que consideram jogar uma brincadeira. O videogame foi instalado 

na sala de vídeo que também é utilizada como sala de dança, nesta sala há uma parede 

de espelho ideal para este tipo de atividade. No primeiro momento, a proposta foi jogar 
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em grupos com 4 alunos, cada um com a responsabilidade de anotar sua pontuação e a 

quantidade de estrelas ganhas. No segundo momento, jogaram de forma individual e 

anotando seu escorre. Depois que todos jogaram, voltando a sala de aula foi solicitado 

que elaborassem uma tabela comparativa com a pontuação do grupo e individual. Nesta 

atividade foram focadas a adição e subtração de números positivos e negativos e a média 

aritmética.  Além do conteúdo matemático, também, foi reforçado o trabalho em grupo, 

estimulando a criatividade e a cooperação. 

 

 

4 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

As atividades desenvolvidas foram pensadas e planejadas visando contribuir no 

desenvolvimento cognitivo, no processo de ensino e na aprendizagem significativa do 

educando. Também se considerou a utilização das tecnologias de informação para 

promover a inclusão das TICs na educação.  Segundo Moran (2005 p 53): “[...] as 

tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir suas paredes e 

possibilitar que os alunos conversem e pesquisem com outros alunos da mesma cidade, 

país ou do exterior, no seu próprio ritmo”. 

Após a realização da atividade e com o objetivo de conhecer a opinião dos alunos foi 

aplicado um questionário online com 13 questões (Apêndice A). O questionário 

possibilitou estabelecer uma relação entre o trabalho desenvolvido e a aprendizagem, 

assim como, verificar o auxílio dos jogos digitais/analógicos e os objetos de 

aprendizagem na aprendizagem significativa dos educandos. 

Dos 20 alunos que responderam ao questionário apenas 2 (10%) declararam não ter 

gostado da atividade (Figura 1), isto prova a relevância deste tipo de atividade no ensino 

de matemática. 
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Figura 1 - Satisfação com a atividade 

A questão 4 questionou sobre o porquê gostou da atividade e as respostas, na maioria, 

descreveram a atividade como divertida. Alguns demonstraram saber da importância 

para o ‘futuro’, consideraram a aprendizagem adquirida significante e que as atividades 

ensinaram matérias novas. Um aluno relatou que durante as atividades pode aprender a 

compartilhar com os amigos, também mencionaram que sair da sala de aula, é 

interessante. Abaixo alguns relatos: 

 

Quadro 1 - Transcrição de respostas questão 4 

 “porque interagiu com as pessoas e ajudou a solucionar as contas matemáticas 

realizadas em aulas”. (aluno 7) 

“Pois ajuda a fixar o conteúdo das aulas de uma maneira divertida e animada”. 

(aluno 21) 

 

A questão 5 sobre a identificação do conteúdo matemático envolvido, foi positiva. Nas 

atividades o conteúdo estava implícito, porém todos reconheceram os conceitos 

envolvidos e tiveram êxito na resolução dos problemas. A questão 6 perguntava se 

haviam entendido o conteúdo das atividades. Todos responderam que sim, e mesmo os 

alunos que responderam não ter gostado da atividade também afirmaram ter 

compreendido os conteúdos das atividades. 

 

 
Figura 2 - Relevância da atividade no processo ensino-aprendizagem. 

O texto das questões 7 a 11 estão no Apêndice A  
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As questões, de 7 a 11, procuram identificar de forma quantitativa a relevância da 

atividade na aprendizagem individual e compartilhada com os colegas na visão do aluno 

(Figura 2). A análise da figura gerada pelas respostas permite concluir: que a maioria dos 

alunos percebe a importância da atividade desenvolvida (questão 7), que a atividade 

despertou mais vontade de aprender (questão 8), que houve oportunidade de trocar 

ideias com os colegas (questão 9), que estimularam a participação (questão 10) e que 

recomendariam o uso de jogos digitais/analógicos e objetos de aprendizagem para 

ajudar no aprendizado de matemática (questão 11). A seguir alguns relatos:  

 

Quadro 2 - Transcrição de respostas  

“porque é uma atividade diferente.” (aluno 20) 

“pois aprendi matérias novas que possam ser utlizadas (sic) no meu futuro!!!” (aluno 

14) 

“Eu acho legal, interessante e acho que ajuda alguns alunos a aprenderem.” (aluno 11) 

“Sim , pode por que (sic)  vc (sic)  aprende falar coisas novas as vezes tem jogos em 

inglês ,e com isso vc (sic) aprende mais . Com os jogos digitais, vc (sic) pode aprender 

a digitar no com assentos certos.” (aluno 13) 

 

Ao analisar as respostas do quadro 2 e da Figura 3 observa-se que este tipo de 

atividade deve ocorrer diversas vezes durante o ano letivo, não pode ser pontual, deve 

fazer parte do cotidiano escolar com o objetivo de tornar a escola um local prazeroso 

para o aluno e professor. 
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Figura 3 - Opinião dos alunos sobre as atividades 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para ser professor é necessária uma reflexão constante sobre novos e possíveis caminhos 

para a prática docente. O novo milênio chegou trazendo junto uma crise de valores 

morais e sociais. A modernidade gerou um período no qual a razão é um elemento 

explicador, capaz de transformar o mundo. Hoje ser moderno é utilizar e dominar as 

novas tecnologias, nossa sociedade prioriza o progresso tecnológico, mesmo que isto 

provoque um crescimento da pobreza mundial, até os ricos estão com dificuldades 

financeiras e a economia parece ruir. Esta mudança também afeta a educação e se faz 

necessário um novo olhar sobre nosso cotidiano no sentido de buscar e desenvolver 

atividades que resgatem nosso aluno e o traga novamente para o banco escolar. A 

realização de atividades lúdicas pode cumprir este papel. 

A realização desta atividade permitiu perceber que a utilização de jogos digitais no 

ensino fundamental como o objetivo de facilitar e mediar o processo de ensino-
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aprendizagem cumpre seu papel despertando o interesse e a participação dos alunos e 

dos professores. O uso das TICs, principalmente os jogos digitais, na escola básica é uma 

necessidade real e emergente que traz para a sala de aula uma metodologia atual e 

contextualizada com a realidade dos alunos. 

Para que esta atividade seja realmente significativa faz-se necessário um planejamento 

adequado, o domínio do conteúdo que se deseja trabalhar e a disponibilidade dos 

recursos tecnológicos envolvidos, console Xbox e jogos digitais. Esta preparação do 

professor cria um ambiente de aprendizado e de discussão que pode transcender a sala 

de aula. Quando o professor se prepara para desenvolver este tipo de atividade e, 

posteriormente, analisa a ação promovida, está sendo reflexivo e aprimorando seus 

saberes. Este tipo de trabalho provoca uma mudança na dinâmica escolar, mobilizam 

alunos e professor, e o apoio dos gestores escolares, dando aporte ao educador, é de 

suma importância.  

A atividade proporcionou ao educando momentos de descontração, aprendizagem e 

interação com os professores envolvidos e com os colegas. O resultado desta atividade 

também se reflete nas notas, pois o aluno motivado trabalha visando a aprendizagem e 

o conhecimento. O crescimento cognitivo dos alunos pode ser percebido através da 

realização das atividades em sala de aula e no laboratório informática, a qualidade da 

escrita, do raciocino lógico matemático e das interações melhorou significativamente, 

até as relações interpessoais também apresentam melhora.   

Após o desenvolvimento das atividades o aprendizado pode ser verificado com a 

aplicação de um pós-teste que através de questões objetivas e descritivas revelaram que 

os alunos se apropriaram dos conteúdos trabalhados. 

Com esta atividade verifica-se a importância de desenvolver atividades que mobilizam o 

aluno e professor na busca da aprendizagem. Pode-se comprovar, também, a 

importância do planejamento, garantindo que a atividade ocorra com qualidade e 

alcance seus objetivos. Pretendemos continuar desenvolvendo estratégias que 

despertem e mobilizem o aluno, buscando capacitação e melhores condições técnicas e 

tecnológicas para a escola. Na educação pública há muitas dificuldades para desenvolver 

um trabalho de qualidade devido à massificação e falta de condições financeiras, o futuro 

é cheio de incertezas e desafios. Porém acredita-se que a única saída é a educação, 

despertar no educando o senso crítico dando condições de se tornar um cidadão 

participativo.  

Ensinar é olhar o mundo com os olhos do outro. É procurar ver o que vê. É reconhecer o 

outro. É despertar no outro a curiosidade, ela gera o interesse e por consequência a 

busca pela construção do seu saber. Fazer o exercício da docência requer vontade de 

aprender, de fazer melhor e fazer a diferença. É fazer a conexão estreita entre as 

dimensões: técnica, política, ética e estética da atividade docente. Trata-se de refletir 

sobre os saberes que se encontram em relação à formação e à prática dos professores. 
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A ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA NA CRECHE: INTERAÇÕES A 

PARTIR DE JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Waleria Lindoso Dantas Assis¹  

Tyciana Vasconcelos Batalha²  

João Batista Bottentuint Junior³  
 

RESUMO: É comum observarmos algumas crianças demonstrando certa resistência 

seguido de choro para permanecerem na escola durante o período de adaptação na 

educação infantil, sobretudo as da creche, visto ser o contato inicial delas com a 

instituição de ensino, caracterizado por um período de desafios e mudanças. É neste 
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momento que se estabelecem os primeiros vínculos afetivos envolvendo as crianças, pais 

e professores, empenhados em colaborar na superação desta primeira fase. O professor 

deve articular e interagir de modo a facilitar que este período seja o mais tranquilo e 

alegre, promovendo experiências estimuladoras e divertidas, de forma lúdica e que sejam 

também atrativas e prazerosas. Este artigo relata a utilização de jogos digitais na 

educação infantil com o objetivo de promover interações durante a adaptação da criança 

na creche, na faixa etária de 03 anos de idade, em uma escola da rede municipal de São 

Luís. Metodologia: observação participante do grau de atenção e interação das crianças 

expostos à utilização de jogos digitais durante o período de adaptação. Resultados: 

análise da melhora da atenção e integração dos alunos, imersão no conteúdo e 

facilitação do processo de aprendizagem. A análise quali-quantitativa realizada através 

da observação e análise do desenvolvimento global das crianças, por meio do relatório 

de aprendizagem a ser realizado final do segundo semestre do ano letivo. 

Palavras – chave: Adaptação; Creche; Educação Infantil; Interações; Jogos Digitais.  

 

ABSTRACT: It is common to observe some children demonstrating resistance followed 

by crying to remain in school during the adaptation period in early childhood education, 

especially those of kindergarten, since it is their first contact with an educational 

institution. Characterized by a period of challenges and changes, it is at this moment that 

the first affective bonds are established involving children, parents and teachers, who are 

committed to collaborate in overcoming this first phase. The teacher must articulate and 

interact in order to make that moment in the calmest and joyful possible, promoting 

stimulating and providing fun experiences, and in a playful, attractive and enjoyable way. 

This article reports the use of digital games in children's education with the purpose of 

promoting interactions during the adaptation of the children in the kindergarten, in the 

age group of 03 years old, in a school of the public municipal network of São Luis, 

analysing attention and interaction of children exposed to the use of digital games during 

the adaptation period. Results: analysis of improvement of attention and integration of 

students, immersion in content and facilitation of the learning process: the qualitative-

quantitative analysis performed through the observation and analysis of the overall 

development of children, through the learning report, to be completed at the end of the 

second semester of the school year. 

Keywords: Adaptation; Kindergarten; Children’s Education; Interactions; Digital Games. 

INTRODUÇÃO 

 

A adaptação infantil compreende, para maiorias das escolas, como o 

período determinado ao primeiro contato das crianças com a instituição de 

ensino e que mobiliza toda comunidade escolar, marcado pela fase inicial da 
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separação dos pais, construção amizades com outras crianças e convívio com 

outros adultos, estabelecendo novos vínculos afetivos.  

É uma fase inicial bastante delicada e cheia de emoções, tanto paras 

as crianças quanto para seus genitores, principalmente aquelas bem pequenas 

que estão mais sensíveis a separação dos pais e nesse ponto, o choro é a resposta 

natural para o ambiente ainda bastante desconhecido.  

Quando se inicia a vida escolar pode ser animadora e aprazível ou 

densa e cheio de ansiedade. Pois segundo Balaban, (1988, p. 24), “a separação 

afeta as crianças. Afeta os pais. Faz brotar sentimentos nos professores [...] Junto 

com aqueles que realmente estão encantados por estarem iniciando sua vida 

escolar, existem frequentemente outras crianças chorando ou pais tensos e 

nervosos”.  

O professor, portanto, deve articular e interagir de modo a facilitar que 

este período seja o mais tranquilo e alegre possível, promovendo experiências 

estimuladoras e divertidas durante essa fase, atividades que sejam mais atrativas 

e prazerosas. Segundo Davini e Freire (1999), o modo como cada criança vai se 

adaptar a este período vai depender do entendimento e da personalidade de 

cada participante do processo e da participação ativa da família.   

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Durante a semana pedagógica, momento pela qual professores 

planejam as atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo, são 

definidas as estratégias para o período de adaptação, de modo a garantir 

situações que tornem esse momento o mais tranquilo possível, com materiais e 

recursos pedagógicos e tecnológicos, e ambiente preparado e específico no 

universo infantil.  

Consiste em ações que preparam professores e demais profissionais 

que compõe a equipe pedagógica, através de estudos, orientações e 

planejamentos, com a finalidade principal de promover um acolhimento afetivo 

para um trabalho mais seguro, levando em consideração a especificidade de cada 

criança, visto que cada uma reage de maneira diferente diante do novo ambiente 

escolar, e enquanto algumas choram bastante devido a separação dos pais, 

outras exploram, se divertem e socializam rapidamente.  
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Para Rapoport (2005, p. 23) “Pode-se concluir que a adaptação é um 

processo complexo e gradual, em que cada criança precisa de um período de 

tempo diferente para se adaptar”.  

O professor então é o grande articulador para promover momentos 

de interação e diversão na educação infantil, contando com inúmeras 

possibilidades de recursos dos quais pode lançar mãos em sala de aula, tais como: 

músicas, danças, brincadeiras diversas, histórias, desenhos animados, entre 

outros, que facilitam o processo de adaptação e socialização das crianças na 

rotina escolar da Educação Infantil.  

Estruturamos atividades para semana da adaptação voltadas 

principalmente para diversão com brincadeiras e jogos, como uma alternativa a 

mais de entretenimento, na expectativa de dispersá-las do trauma da separação 

dos pais, conter o choro e a insegurança, visto que estas são atividades lúdicas 

que auxiliam professores a promover a interação e sociabilidade ao mesmo 

tempo em que aprendem sobre regras e combinados.  

Segundo Cória-Sabini e Lucena, (2012, p. 46), 
 

É possível utilizar jogos, especialmente aqueles que possuem 

regras, como atividades didáticas, porém é preciso que o 

professor tenha consciência de que as crianças não estarão 

brincando livremente nessa situação, pois há objetivos 

didáticos em questão. Nesse caso, o professor torna-se um 

mediador entre as crianças e os objetos a conhecer, 

organizando e propiciando espaços e situações de 

aprendizagem que articulem os conhecimentos prévios, 

trazidos pela criança, àqueles que a escola deseja transmitir.  

 

Neste contexto, é importante que o professor não se afaste dos 

interesses e necessidades das crianças levando em consideração cada faixa etária 

em relação ao jogo, descreve bem Sommerhalder e Alves, (2011, p. 56), 
 

As crianças da Educação (creches e pré-escolas), com idade 

entre zero e cinco anos demonstram mais interesses por 

brincadeiras de organização mais simples como os jogos de 

ocultação (aparecer e desaparecer), jogos que estimulam os 

sentidos, jogos com intensa atividade simbólica, em que a 

fantasia e a imaginação são preponderantes.  
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Levando em considerando que, é notório o uso cada vez mais cedo 

pelas crianças de tablets e smartfones, e na tentativa de tornar a aula mais 

atraente e interessante para as crianças, oferecemos o primeiro contato com as 

tecnologias digitais, durante o período de adaptação, através de jogos digitais. 

Entende-se por tecnologia, de acordo com Carvalho e Ivanoff (2010, p. 3), como 

conjunto de técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais 

domínios da atividade humana.  

Nas palavras de Pischetola, (2016, p. 50), 
 

Tendo crescido completamente imersas nas tecnologias da 

informação e da comunicação, as novas gerações não 

conseguem imaginar como seria aprender fora do mundo 

digital, onde as oportunidades de participação, criação e 

compartilhamento são inúmeras e cada vez mais sofisticadas.  

 

Entre tantos aplicativos explorados, focamos no aplicativo ABC 

autismo, que foi criado em laboratório por estudantes-pesquisadores do curso 

superior de Sistemas de Informação do Instituto Federal de Alagoas -IFAL, 

Campus Maceió, desenvolvido a partir de um Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), que contempla 

jovens estudantes, em parceria com a Associação dos Amigos do Autista, a AMA, 

ao longo de quase dois anos de pesquisas na área, estudos de campo e contato 

com profissionais, pais e crianças envolvidas no universo autista. 

  
IMAGEM 1: Interface do aplicativo ABC autismo 

FONTE: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo 

 

O aplicativo tomou como base o programa TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and related Communication-handicapped Children), criação 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo


 
 

 
1994 

da Universidade da Carolina do Norte, utilizado na alfabetização e 

desenvolvimento de capacidades de pessoas com autismo.  

Surgiu da iniciativa voltada para a alfabetização de pessoas com 

necessidades especiais, com o objetivo de educar, de forma lúdica, as crianças 

autistas com dificuldades de aprendizado, de modo a facilitar a aprendizagem a 

partir da interação, baseado na psicologia comportamental e na psicolinguística. 

Tornou-se carro-chefe de todas as aplicações desenvolvidas Instituto Federal de 

Alagoas -IFAL, sendo pioneiro na concepção, o primeiro a conquistar a 

certificação de propriedade intelectual e a receber premiação nacional e 

internacional. Já é reconhecido em países como os Estados Unidos, Itália e França.  

De acordo com os criadores do aplicativo Farias, Cunha e Souza (2015, 

p. 238), 
 

Muitas vantagens são evidenciadas dentro do cenário de 

utilização desta aplicação. Inicialmente as características 

inerentes ao tipo de aplicação desenvolvida, mobile, permitem 

a transposição da metodologia para os mais variados 

ambientes, propiciando a ampliação dos benefícios oriundos da 

utilização da abordagem TEACCH. A criança agora poderá 

executar a abordagem em tempo integral o que de certa forma 

potencializará os efeitos interventivos da abordagem. 

 

A aprendizagem do autista é primordialmente visual, exige estruturas 

de aprendizagens voltadas para o modelo visual, logo o programa Teacch 

trabalha com um ensino estruturado, com aprendizagem mediante sinalização 

visual, logo quando a criança está diante da atividade, a própria atividade indica 

o que deve ser realizado, trazendo mais autonomia, possibilitando maior 

independência, dispensando de ajuda para compreensão a tarefa proposta, 

evitando momentos de dispersões e distrações tão comuns em crianças autistas. 

O aplicativo foi estruturado em quatro níveis de complexidade, possui 

uma interface de uso prático, atrativo, com sons e imagens que facilitam o 

entendimento, indicando o movimento que deve ser feito.  

Nos dois primeiros níveis do aplicativo a criança desenvolverá a 

compreensão de transposição, discriminação e emparelhamento de objetos 

simples, permitindo nessa fase desenvolver a coordenação motora fina ao 

arrastar a imagem, a diferenciar cores, tamanhos e formas, como demonstramos 

nas imagens abaixo.  
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IMAGEM 2: Interface do aplicativo ABC autismo nível 1 

FONTE: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo

 
IMAGEM 3: Interface do aplicativo ABC autismo nível 2 

FONTE: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo 

 

No terceiro nível, a jogabilidade se torna um pouco mais complexa, 

exigindo da criança um raciocínio maior, nessa a criança é estimulada a encaixar 

corretamente os objetos, desenvolvimento da noção do todo e das partes, a 

lateralidade, disposição espacial e motricidade fina através de quebra-cabeça. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo
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MAGEM 4: Interface do aplicativo ABC autismo nível 3 

FONTE: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo

 
IMAGEM 5: Interface do aplicativo ABC autismo nível 4 

FONTE: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo 

 

O quarto e último nível do aplicativo aborda o letramento, exigindo da 

criança compreensão de leitura e escrita, como reconhecimento de vogais, 

separação ou repartição de sílabas e formação de palavras, como demonstramos 

na imagem acima. 

Para as crianças da creche de 3 anos, que durante o período da 

adaptação ainda não conhecem muito bem as letras e os números, apenas 

realizam traçados e garatujas, em razão dessa faixa etária elas se encontrarem em 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo
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plena exploração do mundo, abertas ao conhecimento, tudo é uma grande 

novidade e palco para imaginação, havendo uma necessidade enorme de contato 

visual do ambiente quanto a manipulação de objetos, enorme prazer com o 

palpável. 

Deste modo, explica Alves e Coutinho (2016, p. 9), 
 

A discussão sobre games e educação tem crescido em todo o 

mundo, inclusive no Brasil, mobilizando pesquisadores e 

desenvolvedores a construírem um sentido diferenciado para a 

presença desses artefatos culturais nos espaços escolares.  

 

O uso do aplicativo ABC autismo foi bem explorado, possibilitando 

entretenimento e diversão ao mesmo tempo em que elas aprendiam jogando de 

maneira lúdica, simples e divertida, garantido as orientações dos documentos 

legais, como a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e das 

competências e campos de experiências preconizados pela BNCC, Base Nacional 

Comum Curricular. Como por exemplo a competência número 5, onde afirma que 

devemos, 
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 

2017, p.9) 

 

Possibilitamos desta forma, segundo o Centro de Inovação para a 

Educação Brasileira – CIEB (2018), a prática das habilidades CDEILD01e PCEIRP01 

da BNCC, que são respectivamente “Compreender o conceito de interface” e 

“Identificar padrões em um conjunto de objetos ou sons” pois interagimos com 

dispositivos eletrônicos e, encontramos cores e formas que se repetem, como por 

exemplo semelhanças e diferenças entre formas geométricas e objetos diversos, 

favorecendo assim, o desenvolvimento de múltiplas linguagens no processo de 

ensino e aprendizagem na educação infantil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o período de adaptação é comum observarmos algumas 

crianças demonstrando certa resistência seguido de choro, sobretudo as da 
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creche, logo o professor tem um papel fundamental de articular e facilitar que 

esta fase seja a mais tranquila e segura possível, promovendo experiências 

estimuladoras e divertidas.  

A utilização de jogos digitais, em especial o uso do aplicativo ABC 

autismo, possibilitou maior interação das crianças expostos a esse recurso digital, 

na melhora da atenção e integração, representando uma valiosa ferramenta 

disponibilizada de forma gratuita, auxiliando professores que buscam alternativas 

pedagógicas que realmente estimulem e favoreçam a aprendizagem dos alunos. 

Representando em um avanço tecnológico eficaz dando oportunidade as 

crianças a aprenderem com a interação das diferentes linguagens que as 

tecnologias podem oferecer, favorecendo um ambiente rico em estímulos. 
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A APRENDIZAGEM POR MOBILIDADE NA EDUCAÇÃO FORMAL E 

A INTERATIVIDADE POR MEIO DA PLATAFORMA SCULES LMS 
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RESUMO: O presente artigo apresenta dados de um estudo relacionado ao uso de 

dispositivos móveis conectados à rede mundial de computadores na educação formal, 

subsidiado por uma plataforma de gestão da aprendizagem, a Scules LMS. O objetivo foi 

analisar a referida plataforma, associando mobilidade, conectividade e interatividade a 

favor da aprendizagem dos estudantes. A pesquisa, inicialmente, explorou o conceito de 

aprendizagem por mobilidade por meio de uma revisão da literatura. Descreveu as 

especificidades da plataforma Scules LMS e analisou suas vantagens e desvantagens para 

a aprendizagem por mobilidade na escola, além de demonstrar a percepção de agentes 

envolvidos no processo pedagógico sobre a aplicação da mobilidade, conectividade e 

interatividade e os impactos para a aprendizagem. Os participantes são professores e 

coordenadores de uma escola da rede privada optante do uso pedagógico de tablets, os 

quais forneceram suas contribuições por meio de questionário on-line. Os dados foram 

analisados observando-se a avaliação dos participantes sobre as vantagens da 

aprendizagem móvel conectada e quanto ao uso das funcionalidades da referida 

plataforma.  Constatou-se que, embora seja uma aliada, a plataforma não é bastante para 

garantir a efetiva aprendizagem por mobilidade. O que exige mudança na concepção de 

educação a partir da formação de professores, permitindo que, de fato, utilizem as 

potencialidades que os equipamentos móveis conectados podem trazer para a educação 

formal. 

Palavras-chave: Aprendizagem por mobilidade; Conectividade; Interatividade; 

Plataforma Scules LMS; Educação formal. 
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ABSTRACT: This article presents data from a study related to the use of mobile devices 

connected to the world wide computer network in formal education, subsidized by a 

learning management platform, to Scules LMS. The objective was to analyze the 

mentioned platform, associating mobility, connectivity and interactivity in favor of 

student learning. The research initially explored the concept of mobility learning through 

a literature review. Described the specificities of the Scules LMS platform and analyzed 

its advantages and disadvantages for learning by mobility in school, in addition to 

demonstrating the perception of agents involved in the pedagogical process on the 

application of mobility, connectivity and interactivity and the impacts on learning. The 

participants are teachers and coordinators of a private network school opting for the 

pedagogical use of tablets, which provided their contributions through an online 

questionnaire. The data were analyzed observing the participants' assessment of the 

advantages of connected mobile learning and the use of the functionalities of said 

platform. It was found that, although it is an ally, the platform is not enough to guarantee 

effective mobility learning. This requires a change in the conception of education from 

the training of teachers, allowing them, in fact, to use the potential that connected mobile 

devices can bring to formal education 

Keywords: Mobility learning; Connectivity; Interactivity; Scules LMS Platform; Formal 

education; 

 

1. Introdução 

  

O cenário sociotécnico da atualidade decorrente dos avanços das 

tecnologias da informação e comunicação caracteriza uma sociedade 

transformada social e culturalmente, altamente conectada por meio da World 

Wide Web - a grande rede que interliga computadores em espaços distintos e 

distantes. 

A partir do século XXI, evidencia-se uma evolução nas características dessa 

rede que parte da chamada web 1.0, constituída dos sites e portais como grandes 

acumuladores de conteúdos para serem navegados, assistidos e baixados. Logo 

após, modifica-se para a web 2.0 em que se constata maior participação e autoria 

social por meio dos blogs e redes sociais (SILVA, 2014). 

A continuidade dessa evolução traz à luz a web 3.0 e a web 4.0, semântica 

e imersiva, respectivamente, construídas com as tecnologias que permitem o 

armazenamento na nuvem, sem a necessidade de utilizar equipamentos, 

ampliando o acesso das pessoas aos ambientes digitais (BACICH; TANZI NETO; 

TREVISAN, 2015). 
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A evolução tecnológica associada à expansão da rede conectada de 

computadores elucida os conceitos de mobilidade e ubiquidade. Conforme 

ressalta Lucena (2016), observa-se o frequente uso de tecnologias móveis 

conectadas, como tablets, notebooks, smartphones e outros dispositivos móveis, 

permitindo uma comunicação sem locais fixos com diferentes linguagens e 

processos específicos da cultura da mobilidade. 

A partir da mobilidade, emerge a ubiquidade, pois os dispositivos móveis 

são considerados ubíquos quando podem ser utilizados e encontrados em 

qualquer lugar; e a ubiquidade pressupõe a utilização desses aparelhos para a 

comunicação a qualquer hora, por meio da conectividade, principalmente, sem 

fio, com liberdade de movimentação sem perda de conexão, conforme Souza e 

Silva (2006). 

Essa nova dinâmica social faz parte do cotidiano dos estudantes, que vão 

para a sala de aula carregados dos efeitos que essas transformações geram, como 

aponta Santaella (2013, p. 18-19): 
 

[...] a ecologia midiática hipermóvel e ubíqua afeta, sobretudo, a 

cognição humana. [...] Novas maneiras de processar a cultura estão 

intimamente conectadas a novos hábitos mentais que, segundo o 

pragmatismo, desaguam em novos modos de agir. Os desafios 

apresentados por essas emergências deveriam colocar sistemas 

educacionais em estado de prontidão. 

 

Ou seja, os jovens não estão alheios a essas transformações; vivem, em 

grande parte, conectados em tempo integral. Anseiam por dispositivos móveis, 

dominam seus usos e aplicabilidades. Diante desse contexto, este relato de 

investigação parte do seguinte questionamento: como as potencialidades 

oferecidas pela rede de conexão entre computadores e a mobilidade dos 

equipamentos podem ser aproveitadas para a aprendizagem na escola? 

O objetivo do relato ora apresentado é analisar o uso efetivo de 

dispositivos móveis conectados em rede, na educação formal, subsidiado pela 

utilização de um sistema de gestão de aprendizagem, a plataforma Scules LMS, 

como promotora da interatividade entre os atores pedagógicos. 

Para isso, abordar-se-ão a inserção da mobilidade nas instituições 

educacionais e os mecanismos integrativos da utilização de dispositivos móveis, 

com destaque à plataforma de gestão da aprendizagem Sculles LMS, com ênfase 

no caráter interativo por meio da conectividade. 
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Por meio de um questionário on-line, buscou-se a percepção de diferentes 

agentes envolvidos no processo pedagógico, tais como: professores, 

coordenadores pedagógicos e equipe pedagógica de tecnologia, para analisar 

suas conclusões sobre a inserção da mobilidade, conectividade e interatividade 

na experiência da sala de aula e as vantagens e desvantagens que o sistema de 

gestão de aprendizagem Scules LMS oferece. 

2. Tecnologias móveis na educação formal 

 

 Visando a oferecer uma educação que propicie a preparação para a 

realidade em que vivem, escolas inovadoras têm inserido em suas práticas 

pedagógicas a utilização de dispositivos móveis, conectados à internet, 

possibilitando, sobremaneira, que a educação formal se valha das potencialidades 

que a tecnologia digital pode trazer para a aprendizagem. 

 Um dos pioneiros em pesquisas que relacionam a mobilidade e a educação 

- Desmond Keegan (2002) - investigou, no início deste século, exemplos de usos 

de tecnologias móveis na educação.  Segundo o autor, houve uma evolução da 

aprendizagem por meios eletrônicos (e-learning) para o mobile-learning ou m-

learning, ambos advindos da educação a distância. A partir desse estudo, o 

telefone celular seria a grande tecnologia móvel favorecedora da aprendizagem. 

 A maior parte das instituições educacionais tem resistência à utilização de 

equipamentos móveis pessoais para a aprendizagem no ambiente educacional, 

principalmente quando se trata do uso do celular. Segundo Gomes e Mercado 

(2018, sem paginação), “A incorporação do celular como recurso metodológico 

no espaço escolar tem gerado discussões, restrições e até proibições 

estabelecidas em leis federais, estaduais e municipais”. Conforme os autores, o 

celular ainda é associado às distrações, possibilidades de colas, dentre outras 

utilizações inadequadas. Além disso, um equipamento pessoal restringe 

grandemente o gerenciamento do dispositivo por parte da escola. 

 Para superar as dificuldades da utilização do celular e não deixar de 

explorar as possibilidades que a tecnologia móvel oportuniza à aprendizagem, 

muitas escolas estão adotando o uso de tablets como recurso metodológico. 

Neste estudo, aborda-se a relação entre mobilidade e educação, por meio 

específico da utilização dessa tipologia de tecnologia móvel. 

 Consoante Silva (2013, p. 130), “[...] no âmbito pedagógico, a introdução 

de computadores nas mãos dos alunos descortina inúmeras possibilidades para 

o processo de ensino e aprendizagem” e, mais do que isso, eleva a função da 
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escola como parte de uma cultura digital móvel e, ainda, propicia mudanças 

paradigmáticas na sua concepção organizacional. 

 Ao inserir os tablets como recurso educacional, as escolas se utilizam de 

diferentes modalidades: o uso compartilhado, em que os equipamentos são 

armazenados na escola e solicitados pelos professores sempre que planejadas 

atividades pedagógicas com a utilização do recurso; ou o modelo de um 

dispositivo por aluno, em que as instituições disponibilizam os equipamentos ao 

corpo discente, durante o período letivo, independente do espaço escolar. 

 A dinâmica nas instituições escolares, a partir dessa inserção, é afetada por 

diversos fatores, conforme Silva (2013), desde a infraestrutura de conexão sem 

fio, acesso à banda larga, armazenamento e segurança dos equipamentos, 

métodos e locais para carregamento das baterias, suporte técnico e estrutura de 

manutenção, dentre outros aspectos. Para além dessas questões, superá-las 

oportunizará o aprofundamento do seu uso pedagógico, permitindo, de fato, que 

a mobilidade esteja a favor da aprendizagem. 

 Destarte, evidencia-se um aspecto fundamental da aprendizagem por 

mobilidade: a interatividade que pode ser proporcionada a partir da 

conectividade e de intenções pedagógicas bem planejadas, pois 
 

M-learning não se refere unicamente ao acesso a conteúdos ‘a qualquer 

hora’ e ‘em qualquer local’ e em deslocamento por alunos e professores, 

como o acesso a materiais digitais educacionais, informações, notícias, 

mas envolve também a interação, colaboração, aulas on-line, pesquisas, 

publicações etc., distribuídas nas redes, nos ambientes educacionais em 

formatos e mídias diversos. A educação com mobilidade deve 

considerar, inclusive, o contexto do aluno e do professor e suas 

implicações, e não se deve confundir que alunos e professores estejam 

disponíveis o tempo todo em todos os locais (SILVA, 2013, p. 129). 

 

 Proporcionar essa pretendida interação com uso efetivo da conectividade 

não é simples, haja vista que a formação de professores e gestores escolares deve 

ser focada na apropriação da cultura digital, do mundo móvel e da conexão 

proporcionada pela rede mundial de computadores, sobretudo, de forma crítica 

e autoral (SILVA, 2013). 

 Com vistas nessa perspectiva, diversas iniciativas buscam constituir 

suportes que medeiem a utilização efetiva das tecnologias móveis conectadas, a 

favor da aprendizagem – são os chamados ambientes virtuais de aprendizagem 

ou sistema de gestão de aprendizagem. Explorar-se-á uma plataforma planejada 
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para a utilização em tablets nas escolas, tanto no modelo compartilhado, quanto 

no modelo um dispositivo por aluno: a plataforma Scules LMS. 

  

3. A plataforma Scules LMS como auxiliadora para o uso pedagógico efetivo 

da aprendizagem por mobilidade 

 

 Com a expansão da m-learning, diversas escolas viabilizaram alternativas 

para a utilização de dispositivos móveis no cotidiano escolar. Diante das 

inquietudes relacionadas ao uso do celular na escola, grande parte das escolas 

que se propuseram a esse desafio optou pela utilização de tablets como recurso 

pedagógico no contexto da sala de aula. 

Entregar dispositivos móveis aos estudantes, conectados à internet, com 

uma série de recursos disponíveis, como aplicativos, câmera fotográfica, gravador 

de voz, jogos, dentre outros, traz para a o ambiente educacional um desafio a 

mais à equipe pedagógica. Ocorre uma insegurança instaurada e incertezas que 

desperdiçam uma pré-disposição dos estudantes para a aprendizagem conectada 

já situada culturalmente, como observa Silva (2014, p. 10): 
 

No cenário cibercultural (...), o professor tem a seu favor a cultura da 

interatividade já instalada. Tem a seu favor o ‘novo espectador’ menos 

passivo diante da mensagem fechada à sua intervenção e que procura 

fugir do modelo de recepção clássica. As gerações (...) familiarizadas 

com a mobilidade ubíqua pós-desktop e expressivamente desenvoltas 

em compartilhamento, autoria, conectividade e colaboração através de 

dispositivos móveis e portáteis como celulares, smatphones, netbooks 

e tablets conectados ao ciberespaço via redes sem fio Wi-Fi e acesso 3G 

e 4G da telefonia móvel. 

 

As principais objeções ao uso do tablet no ambiente educacional advêm 

dos próprios professores e pais/responsáveis dos alunos, que temem as 

consequências que a liberdade de ter um equipamento de livre acesso conectado 

à internet na sala de aula pode trazer para a aprendizagem dos estudantes. Gerir 

a disciplina em sala de aula diante de um recurso inovador e com tantas 

possibilidades de uso indevido durante a aula é um obstáculo com o qual a 

educação formal não estava habituada. E isso, somado à desconfiança dos 

responsáveis dos alunos sobre a efetividade da utilização dos tablets para a 

aprendizagem, contribui para que esse tipo de inovação no processo educacional 

seja questionado.  
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Além da preocupação com o controle sobre o que os estudantes podem 

fazer com essa conjuntura, há ainda a incerteza dos professores sobre os limites 

temporais e espaciais que a facilidade móvel e conectada pode trazer para sua 

atuação profissional, pois pode surgir um entrelaçamento entre vida pessoal e 

profissional com sobrecarga de trabalho, privacidade limitada e excesso de 

informações e comunicação, gerando estresse cognitivo (SACCOL et. al, 2007), 

situações que, de alguma maneira, já levam o professorado a uma indisposição 

para a aceitação da aprendizagem por mobilidade. 

Nos casos de modelo de uso em que é fornecido um equipamento por 

aluno, os pais ainda se manifestam alegando que a escola cria um problema no 

ambiente familiar, quando antes os estudantes não dispunham de tal 

equipamento. Ou seja, a conectividade, que na vida social é tão bem-vinda e 

fundamental para mínimas atividades cotidianas, enquanto recurso pedagógico, 

é concebida como prejudicial.  

Com a intenção de auxiliar as escolas a superarem essas intempéries que 

a mobilidade pode trazer, foi desenvolvida a plataforma de gestão da 

aprendizagem Scules LMS, a qual objetiva facilitar a aprendizagem móvel por 

meio de tablets. A plataforma surgiu em 2012 e, inicialmente, chamava-se Mosyle, 

constituindo-se como uma ferramenta em constante atualização, buscando 

atender às necessidades dos professores, dos estudantes e das escolas. 

É possível utilizar a plataforma por meio de aplicativo ou acessando pelo 

browser de qualquer navegador a partir de conta pessoal. A interface de 

navegação distingue-se entre o acesso de professores e estudantes. Abaixo, a 

descrição das principais características do Scules LMS. 

 

Tabela 1 – Principais características da Plataforma Scules 

Categoria Funcionalidade 

Quanto à 

conectividade 

Controle de acesso aos websites de acordo com as políticas da 

escola, garantindo a segurança dos usuários, liberando o 

conteúdo educacional e bloqueando os considerados 

inadequados. 

A possibilidade de criar políticas e regras baseadas por horário, 

aplicando e removendo automaticamente as restrições 

programadas. Assim, é possível determinar o que é de livre 

acesso durante o horário escolar e o que fica liberado após. 

É possível agendar o envio aos alunos de atividades criadas na 

própria plataforma, mesmo em dias e horários não letivos. Assim 
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como é possível agendar o prazo de encerramento de realização 

e envio de resposta. 

Quanto à 

interatividade e 

gestão da 

aprendizagem 

Distribuição e compartilhamento de materiais em diferentes 

formatos, como vídeos, áudios, imagens, apresentações, 

documentos, exercícios, iBooks, aplicativos, dentre outros. 

As atividades criadas diretamente na plataforma podem gerar 

resultados automáticos com relatórios, permitindo relatório de 

notas e feedback sobre a aprendizagem.  

Há a possibilidade de interação com os estudantes usando 

ferramentas de aprendizagem colaborativa para construir o 

conhecimento de forma conjunta. O professor pode iniciar um 

fórum, uma atividade em grupo ou até mesmo compartilhar 

experiências, ideias e materiais com toda a comunidade escolar. 

Todo o conteúdo criado dentro da plataforma pode ser acessado 

mesmo se o usuário estiver offline. O sistema sincroniza 

automaticamente essas informações com os servidores do 

Scules LMS quando o tablet tiver conexão com a Internet. 

Todas as ações tomadas pelos alunos são registradas, mapeadas 

e apresentadas aos professores em tempo real, por meio de 

relatórios intuitivos para medir engajamento, rastrear o fluxo dos 

alunos, compreender o seu desempenho por competências e 

acessar de forma imediata o progresso da classe. 

O sistema identifica qual aluno está usando os dispositivos, 

verifica a conformidade dos tablets com as políticas de uso da 

escola e execute relatórios dinâmicos em tempo real.  

É possível gerenciar a interação do aluno com o tablet direto da 

sala de aula. O professor pode bloquear o acesso para um único 

aplicativo, controlar o acesso à Internet, inativar os dispositivos 

durante as explicações, separar os alunos em grupos 

aleatoriamente e criar enquetes rápidas. 

Em casos de uso 

compartilhado do 

dispositivo 

Para os casos de uso compartilhado existe o Scules Shared que 

permite receber, organizar e armazenar os arquivos individuais 

dos alunos em seu formato app nativo. Isso significa iniciar um 

trabalho em um tablet em um dia e depois terminá-la a partir de 

um tablet diferente no outro dia, sem precisar exportar e alterar 

formatos. 

Fonte: https://scules.com.br/ Acesso em 10 de junho de 2019. 

´ 

 Analisando o aspecto da conectividade, importante fator de 

questionamento e dificuldades por parte dos professores, a plataforma traz uma 

https://scules.com.br/
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significativa contribuição ao permitir que seja controlado o acesso a 

determinados sites, sobretudo, no que diz respeito a conteúdos altamente 

inapropriados para um ambiente educacional. 

No entanto, não deixa de ser uma limitação à autonomia tão almejada 

como objetivo educativo. A restrição ao acesso é uma importante defasagem na 

educação para era da cultura digital, uma vez que não desenvolve a habilidade 

de lidar com o contexto da mobilidade conectada. Há de se estimular o que 

Dudeney, Hockl e Pegrum (2016, p. 17) chamam de letramentos digitais, que 

seriam “[...] habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, 

administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos 

canais de comunicação digital”. 

Na vida social, a internet está cada vez mais acessível. Implantar a 

aprendizagem por mobilidade na escola oportuniza o desenvolvimento do 

letramento móvel e classificatório os quais habilitam para a aprendizagem móvel 

conectada à internet com a capacidade de classificar recursos úteis online – o que 

compõe o letramento digital, conforme os mesmos autores. 

Dessa maneira, em vez de temer a conectividade excessiva, é importante 

que os professores entendam seu fundamental papel em preparar os estudantes 

para lidar com isso, aproveitando os benefícios que ela traz, por exemplo, quando 

permite que sejam disponibilizados exercícios aos alunos, mesmo quando eles já 

não estão mais na escola, ou ainda, que haja o controle de prazos e recebimento 

de atividades fora do ambiente escolar, funcionalidades estas permitidas pela 

plataforma. 

 Quanto à interatividade e gestão da aprendizagem, elucida-se o aspecto 

mais importante sobre a efetiva inserção de aprendizagem por mobilidade na 

escola e o apoio que a plataforma Scules pode trazer para o processo, pois, como 

nos apontam Silva e Camargo (2015, p. 184), 
 

[...] Muitas escolas introduzem tecnologia na sala de aula apenas como 

algo a mais a ser feito. Por exemplo, insere-se uma plataforma LMS 

(learning management system) com a finalidade única de acrescentar 

mais listas de exercícios e materiais complementares, seguindo uma 

lógica puramente quantitativa de acumulação de conhecimento. Muitas 

vezes, as atividades inseridas nesses ambientes não justificam seu 

suporte on-line, por não se diferenciarem de sua forma impressa. (...) 

Esse tipo de atividade, embora disponíveis em uma plataforma digital, 

pouco ou nada contribuem para o avanço do letramento digital ou da 

fluência tecnológica de que a utiliza. O resultado, com frequência, são 
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professores e alunos sobrecarregados com mais tarefas, o que pode, 

inclusive, acarretar desmotivação. 

 

Ao analisar as principais características da plataforma quanto a esse ponto, 

observamos muitas funcionalidades que, sem o dispositivo e, principalmente, 

sem a plataforma, não seriam possíveis. Materiais de diferentes linguagens 

podem ser disponibilizados aos estudantes, e a superação dos limites espaciais 

da sala de aula e temporais do período letivo permite que discussões e criações 

colaborativas continuem acontecendo, mesmo quando não estão mais próximos. 

Mas também podem ser oferecidas apenas atividades em formatos que 

poderiam ser entregues impressos, apenas muda o suporte de papel para a mídia 

digital. Assim, é importante ter claro que a plataforma em si não é garantidora do 

êxito na introdução da aprendizagem por mobilidade na escola, “[...] o elemento 

humano, como sempre, será determinante para o sucesso ou fracasso das 

iniciativas”, consoante Silva; Camargo (2015, p. 185). 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a funcionalidade de 

gerenciamento da aprendizagem dos estudantes. O retorno sobre engajamento 

e desempenho a partir das atividades criadas na plataforma permite ações 

individualizadas e coletivas, podendo corroborar para estratégias diferentes às 

necessidades específicas, o que recai sobre o conceito de personalização do 

ensino, considerando que estudantes na mesma faixa etária não aprendem 

sempre ao mesmo tempo e do mesmo jeito. A tecnologia, nesse caso, associando 

a mobilidade com a utilização da plataforma, permite que sejam direcionados 

recursos que mais se aproximam às necessidades individuais e de cada turma 

(BACICH; TANZI NETO; TREVISAN, 2015). 

A partir dos relatórios que são emitidos na plataforma, é possível constatar 

quais questões – ou seja, conteúdo e habilidade - tiveram mais erros, por aluno e 

por turma, e assim planejar ações específicas focadas nos déficits apresentados. 

Isso só é facilitado, se realmente forem utilizados os recursos que a plataforma 

dispõe, pois, uma lista de exercícios em formato pdf, enviada aos alunos tal como 

poderia ser entregue impressa, não permitiria facilmente a identificação das 

necessidades individuais e coletivas de forma imediata, levariam dias até que um 

professor fizesse a correção e tabulação dessas informações. 

Nos casos de uso compartilhado dos tablets, a plataforma trouxe uma 

alternativa para viabilizar o armazenamento das produções dos alunos realizadas 

no equipamento – fato que dificultava e inibia muitos professores em planejar 
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atividades de produção, haja vista, que a retenção e recuperação dos materiais 

produzidos eram prejudicadas pela utilização do recurso por outros estudantes. 

A partir dessas características pontuadas e suas respectivas ponderações, 

analisar-se-á a percepção de um grupo de professores e coordenadores que já 

experimentou a aprendizagem por mobilidade com o uso da plataforma Scules 

LMS. 

 

4. A percepção de agentes educacionais sobre a aprendizagem por 

mobilidade e sobre o uso da Plataforma Scules LMS 

 

 A pesquisa em ciências sociais atua com pessoas e seus contextos de vida, 

assim como questões ontológicas que embasam critérios e atividades humanas, 

conforme ressalta Someckh (2015). Dessa forma, como opção metodológica de 

natureza qualitativa, optou-se por realizar um levantamento junto a agentes 

educacionais que de alguma forma tiveram a oportunidade de atuar com a 

aprendizagem por mobilidade subsidiada pela plataforma Scules LMS. 

 A seleção dos participantes da pesquisa deu-se pela identificação da única 

escola local que faz uso da plataforma Scules LMS como suporte à utilização dos 

tablets na sala de aula. Na instituição, o modelo de um tablete por aluno é 

utilizado a partir do 9º ano do Ensino Fundamental – série finais, até a 3ª série do 

Ensino Médio. No modelo compartilhado, é utilizado no Ensino Fundamental, até 

o 8º ano. 

Por meio de aplicativo de mensagens, criou-se uma lista de transmissão 

em que foram inseridos professores, coordenadores e agentes pedagógicos de 

tecnologia que atuaram na escola com uso de tablets e a referida plataforma. Os 

objetivos da pesquisa foram explicados e fornecido um link de questionário on-

line solicitando a contribuição para a pesquisa. O questionário foi elaborado com 

a ferramenta Google Forms, que gerou gráficos automáticos a partir das 

respostas. 

O questionário compunha questões de múltipla escolha e questões 

abertas, foi respondido por quatro coordenadores pedagógicos, um profissional 

da equipe de tecnologia educacional e oito professores. 

As questões versaram sobre as vantagens da utilização de dispositivos 

móveis para a aprendizagem e de eles estarem conectados. Investigou-se ainda 

sobre as vantagens e desvantagens que a utilização da plataforma Scules LMS 

poderia trazer. 
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 Constatou-se que a maioria dos participantes (84,6%) considera muito 

vantajosa a disponibilidade de dispositivos móveis, mas 7,7% revelam pouca 

vantagem em seu uso. Quando se relaciona a mobilidade à conectividade, diminui 

para 66,7% o percentual de participantes que a consideram muito favorável. 

Ao dispor opções de vantagens sobre o uso pedagógico do dispositivo 

móvel, tais como: a possibilidade de criação de materiais por parte dos 

estudantes, de compartilhamento dos materiais produzidos, a disponibilização de 

materiais pelo professor aos alunos e a conexão com a internet para pesquisas 

de informações por parte dos alunos - os participantes foram solicitados a definir 

qual dessas vantagens era prioritária. 

Do total, 69,2% consideraram como maior vantagem a possibilidade de os 

alunos criarem materiais, seguido da possibilidade de o professor disponibilizar 

materiais aos alunos (15,4%) e o resultado igual para a possibilidade de os 

estudantes compartilharem seus materiais produzidos e poderem conectar-se 

para realização de pesquisas (7,7%). 

Quando se investigou sobre funcionalidades da plataforma Scules LMS, 

averiguaram-se dois aspectos: a conectividade e o gerenciamento da 

aprendizagem e interatividade. Os resultados foram os seguintes: 

 

Gráfico 1 – Maior vantagem da plataforma Scules LMS para o uso de dispositivos 

móveis na aprendizagem com relação à conectividade 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Observa-se que, embora em menor grau, ainda se valoriza a possibilidade 

de excluir o dispositivo móvel da cena pedagógica em prol da centralização da 
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transmissão do professor. A funcionalidade de enviar materiais diversos aos 

alunos é a mais valorizada pelos participantes, dentre as opções disponíveis. 

 

Gráfico 2 – Maior vantagem da plataforma Scules LMS quanto ao gerenciamento 

da aprendizagem e interatividade 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Ao responder sobre as vantagens relativas ao gerenciamento da 

aprendizagem e interatividade, a ênfase é dada pelos participantes aos relatórios 

com retornos sobre a aprendizagem dos alunos, o que tem um caráter prático, 

pois reduz, sobremaneira, atividades repetitivas de correção de atividades. 

 O questionário deixou espaço para relato dos participantes sobre 

desvantagens da plataforma Scules LMS e outras vantagens não mencionadas 

dentre as opções de respostas. Não foram mencionadas outras vantagens além 

das que já haviam sido citadas nas questões anteriores. 

Quanto às desvantagens, foram evidenciados alguns aspectos de 

inconsistência do sistema como a dificuldade de acesso a algumas atividades 

disponibilizadas. Foi relatada também uma importante desvantagem: para que 

todas as funcionalidades de gerenciamento dos dispositivos sejam efetivas, é 

necessária a aquisição de um sistema complementar o MDM (mobile device 

manager), ou gerenciador de dispositivos móveis. Na versão inicial, os sistemas 

LMS e MDM eram integrados, caso a instituição educacional não adquira os dois 

sistemas, torna-se ineficiente o gerenciamento dos dispositivos com relação, 

principalmente, à conectividade.  

 

5. Considerações finais 
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 De maneira geral, constata-se que a inserção de dispositivos móveis na 

escola é uma estratégia na tentativa de integrar a educação formal à cultura 

digital inerente às características sociais da atualidade. Contudo, são iniciativas 

ainda restritas à capacidade de investimento, sobretudo quando se insere uma 

plataforma de gestão de aprendizagem para subsidiar o uso dos dispositivos 

móveis na educação formal, como o caso da plataforma Scules LMS. 

Observam-se, também, alguns desafios a serem superados devido às 

contrariedades que existem quanto à real efetividade da inserção de 

equipamentos móveis. É possível perceber que as objeções à aprendizagem por 

mobilidade vão além das dificuldades de gerenciar as possíveis distrações que 

surgem na sala de aula, mas está sedimentada ainda em uma concepção de 

ensino transmissivo que perpassa um longo histórico sem questionamentos e 

que, mais recentemente, vem sendo desafiada por um novo contexto social, 

político e econômico. 

 Disponibilizar um recurso móvel, conectado e com todas as 

potencialidades que possui para tornar o estudante ativo em seu processo de 

aprendizagem requer uma transformação muito mais que infraestrutural. 

Conforme Silva (2013, p. 130), “A apropriação do uso das TDIC pela escola se dá 

por meio de processos de capacitação de educadores no contexto em que se 

articulam a reflexão sobre os paradigmas e os temas emergentes da educação”. 

 A percepção da equipe pedagógica investigada mostra sinais 

contraditórios de evolução com relação à perspectiva de um ensino pautado na 

ação ativa do estudante por meio de dispositivos móveis. 

Ao serem analisadas as vantagens de gerenciamento da aprendizagem e 

interatividade com o uso da plataforma, privilegiam-se relatórios de correção e 

desempenho de atividades e controle de fluxo dos alunos, em detrimento das 

possibilidades de se criarem fóruns de discussão entre os estudantes. Isso 

demonstra, em certo grau, desprezo por um recurso pedagógico especificamente 

permitido pela mobilidade e conectividade que o dispositivo móvel associado à 

plataforma em análise oferece. 

Entretanto, percebe-se avanço quando a maioria dos participantes 

considera como maior vantagem do uso pedagógico do dispositivo móvel a 

possibilidade de os alunos criarem materiais a partir de seus recursos. 

Há de se prosseguir na investigação sobre como a formação de 

professores, seja ela inicial ou continuada, permite a utilização efetiva da 
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aprendizagem por mobilidade, colocando os estudantes no centro de seus 

processos de aprendizagem com o aproveitamento dos inúmeros recursos que a 

conectividade e um dispositivo móvel traz para que ele seja o protagonista 

autoral e crítico na contemporaneidade. 
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RESUMO: Atualmente os canais de vídeo, os fóruns e as redes sociais, se colocam 

inclusive como meios de alcance e difusão do conhecimento, favorecendo a interação 

entre “ensinantes” e “aprendentes”. Isto se dá, visto que, em uma sociedade conectada, 

é natural que a busca pelo conhecimento perpasse por meios e ferramentas tecnológicas 

digitais, uma vez que a acessibilidade e a disponibilidade da informação são 

características essenciais deste tipo de agrupamento social. Assim, os discentes passam 

a fazer uso de redes sociais horizontais para interagir com outros e com especialistas, 

visando a troca de ideias, o aprofundamento e ainda o complemento do conhecimento 

repassado pelo docente em salas de aula não somente tradicionais, mas também digitais. 

Esta prática não é uma realidade somente de discentes considerados nativos digitais, 

podendo observar-se que, inclusive aqueles não-nativos digitais, acabam aderindo ao 

uso de ferramentas tecnológicas informais em seus processos de aprendizagem. Tal fato 

enseja a necessidade de se compreender como são criados individualmente tais 

ambientes informais e que tendem a não seguir métodos pedagógicos e filosóficos 

conhecidos academicamente, além de não sofrerem a devida regulação por parte de uma 

instituição de ensino e de profissionais devidamente habilitados para a docência, apesar 

de demonstrarem que os discentes conseguem alcançar, aprender e apreender 

conhecimento de modo eficiente e duradouro.  

 

Palavras-chave:  Ambientes Pessoais de Aprendizagem; Nativos Digitais; Não-nativos 

Digitais; Andragogia; Ensino-Aprendizagem. 

 

ABSTRACT: Nowadays, video channels, forums and social networks are even included as 

means of reaching and disseminating knowledge, favoring the interaction between 

"teachers" and "learners". This is because, in a connected society, it is natural that the 

search for knowledge should be pursued by digital technological means and tools, since 
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the accessibility and availability of information are essential characteristics of this type of 

social grouping. Thus, students use horizontal social networks to interact with others and 

with specialists aiming at exchanging ideas, deepening and complementing the 

knowledge passed by the teacher in classrooms not only traditional but also digital. This 

practice is not a reality only of among considered digital natives, and it can be observed 

that even those non-native digital end up adhering to the use of informal technological 

tools in their learning processes. This leads to the need to understand how these informal 

environments are created individually and that they tend not to follow pedagogical and 

philosophical methods known academically, in addition to not being properly regulated 

by an educational institution and professionals duly qualified for teaching, although they 

demonstrate that learners are able to reach, learn and grasp knowledge in an efficient 

and long-lasting way. 

 

Keywords: Personal Learning Environments; Digital Natives; Non-native Digital; 

Andragogy; Teaching-Learning. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual é caracterizada pela convivência harmoniosa e imperceptível 

das pessoas com o mundo conectado. Os processos de comunicação e de troca 

de conhecimento exploram os meios tecnológicos existentes com tamanha 

desenvoltura que praticamente não se compreendem mais estas ações sem o uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).  

A Educação, seguindo tal pensamento, apesar de sua visão um tanto quanto 

conservadora para a transmissão do conhecimento, tem atuado no sentido de 

tornar-se mais próxima do educando através do uso de metodologias ativas de 

ensino, ferramentas tecnológicas imersivas, gameficação, incentivo à pesquisa e 

à produção científica, entre outras possibilidades que colocam o aprendente no 

centro do processo de aprender. Essas tentativas educacionais perpassam ainda 

pela formação de professores e pela reestruturação de programas de ensino, 

porém, apesar de todas as iniciativas, observa-se certo descompasso entre a 

Educação, o educador e o educando. 

No Ensino Superior isto fica latente, tanto pelo fato da necessidade de aplicação 

de metodologias andragógicas para dar sentido ao ensinado e tornar o aluno 

centro do processo de aprendizagem, quanto pelo fato de os educandos 

formarem um grupo heterogêneo constituído de nativos e não nativos digitais, o 

que torna suas experiências frente à tecnologia diferentes e com graus variáveis 

de imersividade tecnológica. 
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Todavia, observa-se um movimento cada vez mais estruturado de discentes que 

utilizam materiais tecnológicos disponibilizados em meio virtual e não 

institucional para complementar a aprendizagem que se inicia em sala de aula. 

Tais materiais vão desde apostilas, livros e artigos em formato digital, simuladores, 

jogos, até vídeos, grupos de discussão e podcasts. Os materiais tendem a ser 

escolhidos individualmente ou compartilhados entre os alunos, tornando-se 

ferramentas complementares para a compreensão de determinados conteúdos. 

Tal fato não é observado somente no meio de alunos da área de exatas e 

tecnológicas, como se pode imaginar, mas em todas as áreas é comum a busca 

por bases digitais de materiais em texto, áudio e vídeo que favoreçam a 

aprendizagem complementar, a compreensão e o aprofundamento em 

determinados conteúdos, visto que, em alguns caso, eles carregam consigo desde 

as séries iniciais uma formação deficitária e que carece de reforços constantes de 

aprendizagem.   

 

2 DO ENSINO À APRENDIZAGEM DO aluno ADULTO: pedagogia, Andragogia 

e HeutagoNia 

 

Tradicionalmente os processos de ensino e aprendizagem utilizam-se das ideias 

apresentadas pela Pedagogia para estabelecer suas diretrizes de ação. 

Tal linha de ação e pensamento esbarra em uma sociedade que se encontra em 

constante mudança e que é alimentada incessantemente pela informação, 

difundida através dos meios tecnológicos. 

O acesso facilitado à informação, através dos meios eletrônicos acaba por colocar 

o indivíduo no importante papel de decidir quando, como e por que aprender 

algo. 

Justamente pelo fato de o educando passar a ter esse poder de decisão é que o 

modelo de ensino-aprendizagem apresentado pela tradicional Pedagogia passa 

a não se apresentar como satisfatória, visto que, para esse indivíduo aprendente, 

se torna necessário um modo de ação que o compreenda como indivíduo que 

possui conhecimentos próprios, oriundos de uma experiência de vida e que 

carecem unicamente de contextualização com a teoria apresentada na sala de 

aula. 

Daí, esse indivíduo aprendente passar a exigir atitudes menos egocêntricas por 

parte do seu professor, de modo que ele, o discente, possa tornar-se efetivamente 
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o centro do processo de ensino e aprendizagem, tendo o docente somente como 

mediador. 

No ensino superior, tal situação se torna latente pelo fato do discente já se 

encontrar na idade adulta e, portanto, exigir uma atuação andragógica do 

professor para consigo, visto que, de acordo com Canário (1999) apud Coelho, 

Dutra e Marieli (2016), a visão andragógicas, aplicada à Educação, faz com que se 

compreenda que o modelo tradicional de ensino e de aprendizagem, centrado 

no professor e no ato de orientar o aluno pela ação do aprender, não se aplica a 

um discente que solicita a quebra deste modelo tradicional de ensino, para que 

suas experiências passem também a fazer parte do contexto da aprendizagem. 

Porém, considerando que a Educação não se faz somente dentro do ambiente 

hermético da sala de aula e que o aluno, dotado de características como 

motivação própria, independência, proatividade e autonomia, sente a 

necessidade de aprender em uma visão ubíqua e que é devidamente atendida 

pelos meios tecnológicos que permitem que a ele seja disposto um número 

considerável de ferramentas de ensino e de aprendizagem, a andragogia passa a 

ser somente uma visão a ser lhe aplicada, necessitando assim que se compreenda 

esse estilo de aluno que gerencia o seu próprio aprendizado. 

E assim, ao compreender a visão apresentada pela heutagogia, na qual o aluno 

estabelece seu próprio processo de ensino e de aprendizagem, podendo, 

inclusive, definir materiais e estratégias para tal, o que o torna agente ativo da 

aquisição, compreensão e aplicação do conhecimento de modo autônomo e 

individualizado, e que se complementa pela troca de conhecimento de modo 

inter-relacional por parte dos discentes, tal fato faz com que a simples visão 

apresentada pela andragogia se amplie para que seja incorporada ao ato de 

aprender que ocorre do discente para com outro discente, como afirma Almeida 

(2003) apud Coelho, Dutra e Marieli (2016). 

Nesse contexto, a aprendizagem, que tem como veículo os meios de troca 

colaborativa compostos pelas redes sociais, plataformas de vídeo, áudio e demais 

materiais, é a que melhor se aplica à situação vivida na atualidade, uma vez que 

aprender, partindo da troca de conhecimentos com os demais, tende a ser bem 

mais produtivo do que aquelas normas baseadas na deposição do conhecimento 

ou na individualização sem conectividade. 

 

3 nATIVOS E nÃO NATIVOS DIGITAIS: OS uSUÁRIOS-MÍDIA e 

prosumidores 
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O mundo está imerso em tecnologias e elas fazem parte do cotidiano da vida das 

pessoas independentemente da idade, sexo, etnia, escolaridade, entre outros. 

Algumas destas pessoas nasceram em plena era tecnológica, outras são oriundas 

de épocas analógicas e precisam adaptar-se de modo rápido a uma sociedade 

que praticamente já nasce imersa. 

Deste modo, como aponta França (2016), a sociedade está dividida entre os Baby 

Boomers (pessoas nascidas entre 1945 e 1964), Geração X (pessoas nascidas entre 

1961 e 1981), Geração Y (pessoas nascidas entre 1975 e 1995) e Geração Z 

(pessoas nascidas entre 1990 e 2009), e todos esses indivíduos estão em plena 

fase produtiva e construtora do conhecimento. 

A Geração Baby Boomers é composta de indivíduos que nasceram em uma Era 

Analógica, visto que são provenientes do período pós-industrial. Estes se 

adaptam ao uso das tecnologias mais pela necessidade do que pela vontade, uma 

vez que não se deixam levar pelo comum, pelo popular, pelo apelo comercial, de 

modo que que fazem parte claramente do grupo dos Não-Nativos Digitais. 

A Geração X é composta por indivíduos que nasceram no início da Era 

Tecnológica, mas que ainda vivenciaram a fase pós-industrial. Estes passaram a 

utilização das tecnologias digitais de maneira lenta e gradual, uma vez que 

acompanharam o nascimento e a morte de muitas ferramentas tecnológicas. 

Esses indivíduos também são denominados de Não-Nativos Digitais, uma vez que 

não nasceram no ápice de uma Era Tecnológica, precisando adaptar-se a ela 

partindo de sua vivência e experiência. 

A Geração Y é integrada por indivíduos que vivem a conectividade com maior 

facilidade e destreza visto que já fazem uso da tecnologia ou desde o nascimento 

ou se adaptaram em um tempo bastante curto à utilização de equipamentos 

eletrônicos. Eles não possuem barreiras culturais que lhe impeçam a adaptação 

quanto ao uso de ferramentas computacionais e de comunicação nas tarefas 

diárias. Os membros da geração Y fazem parte do grupo de Nativos Digitais. 

A Geração Z tem em sua formação pessoas que já nasceram fazendo parte total 

de uma sociedade digital. Elas lidam facilmente com ferramentas tecnológicas 

pela simples razão de já terem nascido praticamente no bojo desses 

instrumentos. Utilizam e interagem não somente com os equipamentos, mas 

também com as ferramentas de software utilizadas neles. Realizam praticamente 

todas as tarefas diárias exercitando o uso destas ferramentas, o que faz com que 

sejam membros do grupo dos Nativos Digitais. 
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Somado a esse ideário e partindo da compreensão da relação entre o homem, 

independente de sua geração, para com a Tecnologia, pode-se incorporar o 

conceito apresentado por Terra (2011), referente ao indivíduo que se porta como 

usuário das ferramentas dispostas nas redes, produtor de informação e 

conhecimento para as redes e divulgador do conteúdo elaborado por si e por 

outros e que passou a ser denominado de Usuário-Mídia, sendo aquele que não 

somente usa, mas que também produz conhecimento e compartilha nos meios 

digitais. 

Adiciona-se a esse discurso o indivíduo denominado de Prosumidor (LEITE, 2016). 

Ele é aquele que não somente produz conhecimento e conteúdo, mas também o 

consome, de modo que acaba tendo ainda o papel de gerenciar tudo aquilo que 

ainda consumirá. 

Assim, quando Lemos (2008 Apud TERRA, 2011) afirma que qualquer indivíduo é 

potencialmente produtor de informação e conhecimento, nota-se que tanto 

Nativos quanto Não-Nativos Digitais são potencialmente capazes de produzir 

conteúdo, e isto permite que ele o personalize e compartilhe com os demais 

indivíduos, o que faz com que o conhecimento seja construído de maneira 

compartilhada. Daí, constata-se que sem a Web 2.0 este modo de difusão não 

seria possível, uma vez que o Usuário-Mídia, no papel de Prosumidor, não 

conseguiria encontrar espaço para atuar. 

 

4 REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

A vida humana no geral, atualmente, é composta de redes sociais, principalmente 

as digitais, como afirmam Santaella e Lemos (2010), sendo elas desde o 

agrupamento familiar até a escola e a igreja, tendendo estar disponíveis a partir 

do mundo real, porém as Redes Sociais da Internet (RSI), também denominadas 

de Redes Sociais Digitais (RSD), são aquelas presentes no mundo virtual, e que, 

por sua característica ubíqua, muitas vezes estão bem mais acessíveis do que as 

do mundo real. 

Uma rede social é um elemento de interconexão pessoal que considera para tal 

o contexto em que os indivíduos estão inseridos (RECUERO, 2009), assim o habitat 

natural de uma RSI é o ambiente digital a exemplo do hashtag que, além de 

interconectar pessoas, também o faz com todos aqueles (empresas, grupos, entre 

outros) integrantes desta rede digital. Os atores (agentes) deste meio, ou seja, 
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desta RSI ou RSD são os Usuários-Mídia identificados por Terra (2011) podendo 

eles ser Nativos ou Não-Nativos Digitais. 

No início as RSI’s atuavam principalmente de modo unidirecional e só se 

estabeleciam em conexões síncronas, como no caso de algumas ferramentas 

utilizadas para comunicação como o ICQ e o MSN (Redes 1.0). Esta rede 

unidirecional em certo momento também foi utilizada de modo assíncrono para 

entretenimento, contatos profissionais e marketing, como nos casos do Orkut e 

do MySpace (Redes 2.0).  A partir de aplicações como o Facebook e o Twiter essas 

redes passaram a ser utilizadas com características de mobilidade, o que lhes 

favoreceu a difusão (Redes 3.0). Contudo, somente com as Redes 2.0 é que a 

comunicação multimodal se tornou possível e com ela adveio a possibilidade da 

construção do conhecimento na coletividade através de plataformas digitais 

(SANTAELLA; LEMOS, 2010) 

Com isto, após o surgimento da Web 2.0 é que as RSI ou RSD puderam contar 

com uma maior participação dos usuários, visto que passaram a ser utilizadas de 

modo colaborativo e para compartilhamento de informações e conhecimentos. 

Destarte, as redes anteriores, mesmo que em meio digital, não eram dotadas de 

modos de produção colaborativa e compartilhamento o que as colocava no papel 

de somente servirem de meio de difusão. 

 

5 DA WEB 2.0 à APRENDIZAGEM 2.0 

 

A Web 2.0 é um meio de compartilhamento que atua na visão da construção de 

uma inteligência coletiva que requer não um software único e que detenha todas 

as informações em uma base explorada somente por si, mas que possua um 

sistema de gestão. Permitirá o acesso às informações mundialmente inseridas no 

meio digital e que são fruto das experiências de seus criadores, tornando-as 

acessíveis a todos aqueles que dela precisarem fazer uso (KUKLINSKI, 2007). 

Assim, no contexto da Web 2.0 os usuários não são passivos consumidores de 

conteúdo, mas atuam ativamente na construção deles, o que, uma vez se 

portando como Usuários-Mídia e Prosumidores, passam a fazer parte deste 

movimento de construção coletiva não somente do conhecimento, mas também 

da inteligência compartilhada. 

Seguindo este modo de pensar, Romani (2007) considera que a Aprendizagem 

2.0 é consequência desse movimento de construção coletiva da Web 2.0, visto 

que ela passa a requerer do indivíduo conectado a ação ativa de busca do 
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conhecimento o que só ocorre tendo uma consciência tecnológica crítica e 

avançada que atue como processo de alfabetização. Destarte, a sua alfabetização 

tecnológica enseja-lhe aprender fazendo, também conhecido como Learning by 

Doing, buscando, compartilhando e interatuando, de modo que passa a entender 

que ele é o principal ator deste processo e que, sem a sua atuação ativa e 

consciente a aprendizagem não se dará. 

A tal fato soma-se o discurso defendido por Viana, Costa e Peralta (2017), que 

referem a possibilidade de que o indivíduo possa aprender desde assuntos triviais 

até mesmo os científicos, através dos meios digitais, visto que esta é uma 

sociedade altamente conectada (RSI/RSD), apesar de ser composta por classes 

heterogêneas de indivíduos (nativos e não-nativos digitais), que produzem e 

consomem conhecimento (Usuário-Mídia e Prosumidor), além de praticar o 

compartilhamento de ideias e de conhecimentos ( Web 2.0).  

Portanto, dela não se pode esperar nada mais do que um modo de aprender 

autônomo mesmo que inconsciente e que trate a aprendizagem como uma tarefa 

constante, prazerosa, significativa, tendendo a acontecer não somente no 

ambiente fechado de uma sala de aula tradicional, mas também a todo momento 

e em todo lugar, de modo ubíquo (Aprendizagem 2.0). 

 

6 AMBIENTES PESSOAIS DE APRENDIZAGEM  

 

Tendo compreendido que o mundo é formado por Nativos e Não Nativos Digitais, 

que eles se comportam como Usuários-Mídia e Prosumidores, e que o modo de 

aprender deles e a adaptação ao uso de tecnologias nasce diferente mas sofre 

mudanças com o passar do tempo, França (2016) afirma que, apesar das 

habilidades de cada grupo ser distinta, uma geração nasce dentro da outra, o que 

faz com que o distanciamento entre elas diminua, tornando-as nos RSD e RSI uma 

massa única e homonênea.  

Tal fato, conforme Terra (2011), demonstra que o processo de comunicação, que 

ocorre em meios digitais, ignora as distâncias física, temporal, cultural, social, 

cronológica, passando ao produtor, usuário e também consumidor das redes a 

sensação de ubiquidade que não pode ser sentida no modelo de ensino 

tradicional que considera somente o esquema professor-aluno, onde um repassa 

conhecimento a muitos. Importa ressaltar que nesse esquema espera-se ser o 

professor um indivíduo que apresenta não somente maturidade intelectual, mas 
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também cronológica, de modo que atue como líder e centralizador do processo 

de ensino-aprendizagem. 

É justamente nesse discurso que se encaixa a visão sócio-construtivista e também 

a construcionista (PAPERT, 1986 apud LEITE, 2016), visto que a aprendizagem, 

partindo da visão 2.0, ocorre na interação social e no compartilhamento através 

das RSD’s ou RSI’s tendo sido criada pelo próprio indivíduo aprendente, sendo 

ele o Usuário-Mídia e o Prosumidor ao mesmo tempo.  

Assim, desfaz-se o esquema de ensino tradicional (professor-aluno) e passa-se a 

atuar na esquematização que considera aluno-aluno, ou melhor, aprendente-

aprendente. 

Essa visão aprendente-aprendente retira a responsabilidade de um indivíduo 

ensinar para muitos, visto que a Internet, os dispositivos móveis, etc., fornecem 

milhares de informações e respalda a atividade de que muitos ensinam a muitos 

principalmente na ideia de que a aprendizagem se dá de modo eficiente e eficaz 

quando é possível ensinar ao outro, já que não há mais um indivíduo que passe 

a ser o centro do processo, pois todos atuam como ensinantes e ensinados. 

É justamente nesse contexto que se estruturam os Ambientes Pessoais de 

Aprendizagem (APA) ou Personal Learning Enviroment (PLE), visto que se 

estruturam nesta visão de compartilhamento e aprendizagem coletiva. 

Os APA’s ou PLE’s são ambientes criados pelos aprendentes de modo livre, 

autônomo e flexível, o que, de acordo com Rodrigues e Miranda (2013) eleva a 

complexidade de sua construção e consequente manutenção.  

Assim, este ambiente figura-se em uma zona de interação que conecta pessoas, 

comunidades, aplicativos, páginas, recursos, entre outros, em meios digitais que 

favorecem a interoperabilidade e o controle por parte do Usuário-Mídia e 

Prosumidor, partindo de suas necessidades, vontades, interesses, tornando-o 

agente ativo e autônomo no processo tanto de aprender quanto de ensinar a 

outrem. 

Em vista do exposto, tendo uma visão mais real do que tudo isto significa, basta 

pensar em um indivíduo que, uma vez presente em uma sala de aula tradicional, 

onde o professor repassa os conhecimentos no esquema um para muitos, uma 

vez em casa, o discente lançará mão de recursos digitais para aprofundar o 

conhecimento que foi iniciado no ambiente acadêmico. 

Estes recursos serão os mais variados possíveis, e tendem a ter relação direta com 

a habilidade sensorial que o aluno tiver mais desenvolvida (audição ou visão), isto 
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é, ele buscará em meio a Web tradicional vídeos, apostilas e podcasts, visando 

complementar o conhecimento inicialmente transmitido em aula.  

Porém, isto será insuficiente, pois esse mesmo indivíduo tenderá a aprender 

fazendo e interagindo, motivando-o a que explore a Web 2.0 e saia em busca de 

fazer parte de grupos de discussão, Moocs, chats, e que permitam que ele possa 

aprender com a interação. Contudo, isto também não será o bastante, pois ele 

partirá para a busca de plataformas com testes online, simuladores, entre outros. 

Estes permitirão neste ambiente controlado a aplicação do conhecimento que 

julgam possuir, dando-se assim o contexto da Aprendizagem 2.0. 

Ou seja, ele trará para o seu próprio ambiente de estudo e aprendizagem, todas 

as ferramentas que julgar necessárias, de acordo com critérios pessoais de 

seleção e que não contarão necessariamente de uma plataforma ou aplicativo 

que as gerencie, uma vez que ele se sente livre para optar pelos meios que 

complementarão o ato de aprender.  

Assim, cumpre ressaltar que a construção dessa zona de aprendizagem é pessoal, 

ou seja, cada aprendente cria a sua própria área, mas isto não quer dizer que ele 

não possa compartilhar as ferramentas que utiliza com outros, uma vez que 

atuando como Prosumidor, ele não somente cria, mas consome e influencia 

outros a fazer o mesmo. 

Tendo em mente que os indivíduos que fazem uso dos meios digitais para a 

aprendizagem nesse contexto 2.0, são aqueles com maior grau de formação 

acadêmica segundo Viana, Costa e Peralta (2017).  

Pode-se, então, complementar que estes se tratam de Usuários-Mídia e de 

Prosumidores que gozam de certa autonomia de aprendizagem e que, 

consequentemente, optam por esta práxis devido ao fato de se tratar de um 

grupo andragógico e que requer para si uma aprendizagem que perpasse por 

práticas heutagônicas, visto que, conforme os mesmos autores, o fato de a 

aprendizagem ocorrer em contextos não formais, não se coloca como 

impedimento para que ela venha a se efetivar, podendo assim complementar a 

que ocorre em meio acadêmico, ou seja, em meio formal. 

  

7 CONCLUSÃO 

 

Apesar de os atos de aprender e ensinar serem inerentes à natureza humana, por 

bastante tempo ignorou-se a habilidade que os indivíduos tinham de gerenciar o 

próprio processo de construção do saber, entre este o Learning by Doing, o 
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autodidatismo, as videoconferências, etc., visto que em uma sociedade analógica, 

ou seja, não dotada de ferramentas digitais e amplamente acessíveis, o acesso à 

ferramentas que impulsionassem o aprender ensinando, aprendendo e fazendo 

gerando-se maior dificuldade. Neste caso, a presença do docente se fazia sentir. 

Diante da Era Tecnológica e Conectada descortina-se a possibilidade de que a 

aprendizagem seja de maior significado pois ela rompe as barreiras tradicionais 

da sala de aula e passa a acontecer cotidianamente e de modo ubíquo. A 

propósito a IV Revolução Industrial vem possibilitando essa performance. 

Considerando então a Internet e as Redes Sociais como ferramentas que levam o 

indivíduo à interação e consequentemente à busca do conhecimento, constata-

se o aumento da predileção do indivíduo aprendente pelos meios digitais para 

buscar complemento à sua formação. 

Em vista do exposto, é possível identificar situações em que aprendentes se 

portam como ensinantes e compartilham experiências auxiliando outros a 

aprender, aliás, o método Lancaster, no século XIX foi o pioneiro. Além disso, 

também criam estratégias próprias para alcançar conhecimento, principalmente 

quando o fazem escolhendo ferramentas e materiais a serem utilizados em seus 

espaços pessoais e consequentemente fora do âmbito da sala de aula. 

Compreende-se assim, que cada indivíduo tenha o seu Ambiente Pessoal de 

Aprendizagem, mesmo que de modo inconsciente, e vale a pena investigar como 

estes influenciam a aprendizagem além de como são verdadeiramente criados, 

para que, assim, o ensino tradicional possa inspirar-se e reestruturar seus 

processos formais de ensino, considerando a experiência do ensinado 

principalmente no que tange àqueles que já se encontram no Ensino Superior e 

que pelo fator de maturidade cronológica atuam de modo autônomo no que diz 

respeito ao processo de formação, requerendo para si estratégias que estejam 

devidamente voltadas à exploração de suas experiências pessoais. Por sinal, a 

Robótica vem ensejando o alargamento dessas performances acima aludidas. 
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A CONSTRUÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGENS PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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Resumo. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão, cada vez mais, 

ampliando sua presença nas escolas. Professores e alunos de diferentes contextos sociais 

interagem com as tecnologias à medida que utilizam smartphones, tablets e acessam a 

internet. No campo educacional, o professor precisa, constantemente, reinventar formas 

para despertar a atenção dos alunos e incluí-los no processo de construção dos saberes. 

Construir objetos de aprendizagem, com base em Softwares de apresentação de slides, 

pode contribuir, significativamente, na elaboração de aulas interativas e dinâmicas. 

Assim, o presente trabalho buscou analisar as contribuições dos objetos de 

aprendizagens para diferentes contextos educacionais, possibilitando a inserção destes 

em sala de aula como recurso facilitador do processo de ensino-aprendizagem na 

contemporaneidade. A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo consistiu 

em pesquisas em referencias bibliográficos, tendo uma abordagem qualitativa. A atual 

sociedade está pautada na sociedade digital. Os objetos de aprendizagem consistem em 

uma ferramenta de ensino que possibilita a interação dos alunos com aulas, tendo por 

suporte o software de apresentação de slides, com especial destaque para o Power 

Point® i. Os alunos podem contribuir na confecção de objetos de aprendizagem e 

aprofundar o desenvolvimento de estudos em diferentes áreas do conhecimento. Dessa 

forma, evidencia-se a relevância dos objetos de aprendizagens para o contexto 

educacional, permitindo ao professor uma estratégia de ensino para diminuir o uso de 

aulas tradicionais, a baixa taxa de aprendizagem e a evasão escolar. 

Palavras-chave: Saberes, Conhecimentos, Tecnologias. 

 

Abstract. The Information and Communication Technologies, known as ICTs, are part of 

the school context. Teachers and students from different social contexts interact with the 

technologies as they use smartphones, tablets and access the internet. In the educational 
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field, the teacher needs to reinvent ways to arouse students' attention and update their 

knowledge. Building learning objects, having the Power Point Software®, can contribute 

to the elaboration of interactive and dynamic classes. Thus, the present work seeks to 

analyze the contributions of learning objects to different educational contexts, making 

possible the inclusion of these objects in the classroom as a facilitator of the teaching-

learning process in the contemporary world. The methodology used for the elaboration 

of this article consists of researches in bibliographical references, having a qualitative 

approach. The current society is based on the digital society. The learning objects consist 

of a teaching tool that allows the interaction of students with classes, supported by Power 

Point and its technologies. Also, students can make learning objects as a way of studying 

different knowledge. Thus, the relevance of learning objects to the educational context 

is noted, allowing the teacher a teaching strategy to reduce the use of traditional classes 

and to increase the learning, as well as to reduce teh school dropout. 

Keywords. Knowledge, Knowledge, Technologies 

 

 

Introdução 

O uso da tecnologia teve seu primórdio com a criação de ferramentas que 

possibilitaram ao homem atividades como a caça e a pesca e aos poucos foi 

sendo aprimorada. Tratando-se da questão do uso dos recursos no contexto 

educacional, iniciou-se pelas aulas expositivas através do quadro negro e, aos 

poucos, começou a ocorrer o incremento de novas possibilidades e ferramentas. 

A partir da segunda metade do século XX ocorreu uma Revolução no uso dos 

computadores e no acesso à informação. Oliveira (2007) destaca que, no Brasil, o 

acesso a interligação de recursos de informática em rede teve seu marco em 1987, 

sob a liderança da Coordenação Nacional do Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq, tendo caráter essencialmente acadêmico.   

O quadro negro, como recurso em sala de aula, persiste até a atualidade. 

Com o avanço das ciências e das tecnologias, criou-se espaços de informação e 

conhecimentos. Gadotti (2005, p.16) relata que “as novas tecnologias criaram 

novos espaços do conhecimento. Agora além da escola, também a empresa, o 

espaço domiciliar e o espaço social tornaram-se educativos”. Resta evidente, 

portanto, que as tecnologias começaram a fazer parte do contexto sociocultural 

do homem, possibilitando aos sujeitos o acesso às informações em escala global.  

O uso da tecnologia faz parte - direta ou indiretamente - do contexto social 

de educandos e educadores, pois o celular para a troca de mensagens, acesso às 

redes sociais e ligações, está majoritariamente presente no cotidiano dos jovens. 

Ainda, o computador, o tablet, o projetor multimídia, as caixas de som são alguns 
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dos recursos que podem estar presentes em sala de aula e que auxiliam na 

exposição e na mediação dos conhecimentos. Analiticamente, o professor precisa 

estar em constante formação e atualização para utilizar estes recursos e tentar 

despertar a atenção dos estudantes. 

Aulas pouco atrativas geram o desinteresse e, consequentemente, a baixa 

produtividade e a infrequência dos alunos que cresceram na era das Tecnologias 

da Informação e Comunicação – TIC’s. Ainda, pode haver a evasão escolar e o 

aumento da violência na sociedade. Portanto, dentre as diversas prerrogativas do 

professor, cabe destacar a busca pelo processo de formação continuada, visando 

a obtenção de novos saberes que devem ser direcionados ao ambiente escolar, 

bem como ao currículo. 

É sabido que diversas escolas, em especial as de difíceis acesso, muitas 

vezes, não apresentam conexão à internet. Isso pode refletir em aulas 

essencialmente teóricas, com características tradicionais, o que pode resultar em 

desinteresse pelos alunos. Tendo em vista isso, buscar métodos de ensino que 

utilize as TIC’s em sala de aula, sem a necessidade de conexão local, reflete na 

participação dos discentes, bem como no processo de ensino-aprendizagem. De 

maneira geral, o aluno acaba sendo o protagonista na busca pelo saber, tendo a 

autonomia e possibilidades de articulação dos saberes com o meio social. 

A construção de objetos de aprendizagens, utilizando Softwares de 

apresentação de slides, com destaque para o Software Power Point, do pacote 

Microsoft Office®, possibilita a participação ativa dos alunos em sala de aula e 

estimula os sentidos. O professor pode construir o objeto em sala de aula com a 

participação dos alunos e ensinar aos educandos uma ferramenta de ensino que 

pode ser elaborada pelo público discente, sendo um exemplo de método de 

estudo para fins de conhecimentos significativos. 

Diante disso, os objetos de aprendizagens podem ser uma forma de 

construção de conhecimento e participação/interação em sala de aula entre 

professor-aluno e aluno-aluno. Assim, o presente artigo busca analisar as 

contribuições dos objetos de aprendizagens para diferentes contextos 

educacionais, possibilitando a inserção destes em sala de aula como recurso 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem na contemporaneidade. 

 

Metodologia 

A presente pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa. Marconi e 

Lakatos (2004, p. 269) relatam que “o método qualitativo difere do quantitativo 
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não só por não empregar instrumentos estatísticos, mas também pela forma de 

coleta e análise dos dados”. Na mesma perspectiva, Prodanov e Freitas (2013) 

afirmam que na pesquisa qualitativa, os fenômenos e fatos estudados são 

descritos e/ou explicados com detalhes. 

Para a realização deste artigo foi utilizada uma pesquisa em referencias 

bibliográficos utilizando periódicos, livros e artigos científicos que permeiam a 

temática dos objetos de aprendizagem para o uso das TIC’s. Gil (2002, p. 59) relata 

que “A pesquisa bibliográfica, como qualquer outra modalidade de pesquisa, 

desenvolve-se ao longo de uma série de etapas”. No mesmo sentido, Prodanov e 

Freitas (2013, p. 131) relatam que “A revisão da literatura demonstra que o 

pesquisador está atualizado nas últimas discussões no campo do conhecimento 

em investigações”. Para tanto, a pesquisa em referencias bibliográficos possibilita 

uma revisão de dados, buscando atualizar informações e fatos que remetem à 

temática estudada.  

 

O uso dos Objetos de Aprendizagens como forma de Tecnologia no contexto 

educacional 

A atual sociedade encontra-se pautada na sociedade digital. Nesse 

sentido, Fava (2012) explicita que a tecnologia está alterando a educação. Para 

tanto, as instituições de ensino precisam buscar recursos e ferramentas 

educacionais para abordar e mediar o conhecimento aos alunos. Ainda, as 

mesmas precisam se adaptar, caso contrário, poderão ter resultados 

insatisfatórios no processo de aprendizagem. Nesse sentido, os professores 

precisam participar de cursos formativos para buscar atualizar o currículo escolar. 

Assim pode-se dizer que: 
[...] a escola de hoje precisa propor propostas educativas e 

metodológicas em relação a novas exigências de formação postas pelas 

realidades contemporâneas como a capacitação tecnológicas, a 

diversidade cultural, a alfabetização tecnológica, o relativismo ético, a 

consciência ecológica (LIBÂNEO, 2001, p. 08). 

 

Mesmo na atualidade, as tecnologias digitais ainda encontram resistência 

em sua utilização. As escolas não podem negar a inclusão da tecnologia em sala 

de aula, pois, os alunos já estão adeptos a essa forma de comunicação. Pode-se 

dizer que consiste em uma nova linguagem e comunicação, a linguagem digital 

(GRINSPUN, 1999). 
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Estimular a participação dos alunos em sala de aula, promovendo o 

diálogo e a interação sociocultural, reflete em aprendizagens significativas. De 

acordo com Ausubel (1982), a aprendizagem significativa é aquela em que o 

sujeito aplica os conhecimentos teóricos de forma prática. Os alunos, ao trocarem 

saberes, constroem o conhecimento. O professor deve ser o mediador em sala de 

aula e direcionar o currículo a cada público.  

Tratando do uso das tecnologias, os alunos precisam dialogar e interagir 

com o conhecimento, perfazendo reflexões e desenvolvendo a criticidade. Nesse 

contexto, o professor precisar buscar meios para despertar a atenção dos alunos. 

Freire (1987, p. 9) explicita que: “Desta maneira, o educador já não é o que apenas 

educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, 

ao ser educado, também educa”. Assim, as aprendizagens se dão pelas interações 

dialógicas que promovem o conhecimento e perfazem a construção de novos 

saberes. 

No contexto das tecnologias, o uso de objetos de aprendizagem em sala 

de aula cria a possibilidade de interação entre sujeitos, que reflete na construção 

de conhecimentos. Caracterizando Objetos de Aprendizagens – OA, Wiley (2009) 

afirma que consiste em uma entidade, digital ou não, que é (re)usada ou 

referenciada durante a abordagem do conhecimento, tendo suporte tecnológico. 

Churchill (2007) sugere a classificação de objetos de aprendizagem sendo: 

receptivos (vídeos e áudios), diretivos (exercícios práticos), descobertas guiadas 

( jogos e animações) e ainda, exploratórios (simulações). 

 Os objetos de aprendizagem realçam a probabilidade de aprendizagens e 

podem ser usados para diferentes conhecimentos que estão presentes no 

currículo educacional. Eles instigam o pensar crítico do aluno e estimulam o 

professor a desenvolver uma formação permanente, tanto no que diz respeito às 

questões tecnológicas como a busca pelo conhecimento. Tarouco et al. (2003) 

relatam que os objetos de aprendizagens podem ser chamados de Objetos 

Educacionais, visto que são direcionados ao contexto da educação de um 

determinado grupo. Na mesma perspectiva, De Bettio e Martins (2004) também 

designam como objetos de aprendizado. Para ambos, há uma igualdade, no 

tocante de que os Objetos Educacionais ou Objetos de Aprendizado apresentam 

o mesmo propósito, o de facilitar o processo de ensino-aprendizagem à medida 

que os alunos interagem com o recurso didático-pedagógico. No campo da 

educação, inserir as tecnologias e seus recursos nas aulas é uma alternativa de 

aprendizagens significativas para alunos e professores. 
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 No atual contexto tecnológico, há um armazenamento online de dados de 

diversos objetos de aprendizagem. Estes, foram elaborados por sujeitos que 

socializam o conhecimento das TIC’s e compreendem a necessidade da interação 

comunicativa entre indivíduos. Harman e Koohang (2007) relatam que os 

Repositórios de Objetos de Aprendizagem – ROA, consistem em um catálogo 

online que auxiliam profissionais e estudantes de diversas áreas do conhecimento 

a buscarem, de forma segura, dados e fontes de informações sobre determinados 

assuntos. As autoras relatam ainda que estes objetos podem ser reutilizados. Para 

tanto, são validados pelo controle de acesso e avaliação dos usuários.  

 Em escolas que não apresentam acesso à internet, a elaboração de objetos 

de aprendizagem, além de estimular a busca pelo aprendizado, ainda reflete na 

participação ativa dos alunos em aula e incide no aperfeiçoamento dos saberes 

docentes. O professor adquire novos conhecimentos e habilidades que podem 

ser compartilhados em sala de aula com os alunos e com outros docentes. 

Imbérnom (2010, p. 36) expõe que: “para que o uso das TIC signifique uma 

transformação educativa que se transforme em melhora, muitas coisas terão que 

mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios professores, que terão que 

redesenhar seu papel e sua responsabilidade [...]”. A formação docente precisa ser 

repensada atentando as novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

contemporânea. Para tanto, criar projetos que abordem temáticas relevantes 

consiste em uma possibilidade de sanar este desafio educacional.  

A criação de objetos de aprendizagens por professores de diferentes 

componentes curriculares pode refletir em aprendizagens significativas. Isso, 

além de estimular no aluno o estudo e a busca pelo conhecimento, ainda perfaz 

atividades de caráter interdisciplinar de ensino, pois, os conhecimentos ficam 

interligados e os professores tornam-se mediadores no processo de ensino-

aprendizagem. Abordando a temática interdisciplinar, é cabível dizer que  
[...] a interdisciplinaridade, esforça os professores em integrar os 

conteúdos da história com os da geografia, os de química com os de 

biologia, ou mais do que isso, em integrar com certo entusiasmo no 

início do empreendimento, os programas de todas as disciplinas e 

atividades que compõem o currículo de determinado nível de ensino, 

constatando, porém, que, nessa perspectiva não conseguem avançar 

muito mais (BOCHNIAK, p. 21, 1998). 

 

A atividade de construção de objetos de aprendizagens a partir do Power 

Point possibilita um (re) pensar nas utilidades deste Software, pois, de maneira 

geral, nas escolas o Power Point é utilizado para a confecção de slides, o que pode 
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caracterizar uma aula tradicional. Os professores podem elaborar projetos de 

ensino para auxiliar na formação de outros docentes sobre a temática da 

Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC. Para o contexto educacional 

contemporâneo, atividade como esta pode contribuir com a formação inicial, 

continuada e permanente de docentes, refletindo na qualidade da educação. 

Gama e Terrazan (2007) expõem que a formação continuada de professores 

possibilita um repensar na formação inicial, buscando uma aproximação entre a 

teoria e a prática. Através da formação inicial, os profissionais adquirem o gosto 

pelo saber. Sendo assim, os mesmos continuam buscando a qualificação 

continuada e/ou permanente de conhecimentos. 

O uso do Power Point para a construção e objetos de aprendizagem reflete 

na formação educacional dos alunos, visto que eles podem confeccionar jogos 

como um Quiz (questionário interativo) sobre algum determinado conteúdo, 

intentando ampliar os saberes. Isso além de proporcionar o estudo de diversos 

conhecimentos, ainda possibilita o uso consciente das tecnologias para fins 

educacionais. Pode-se dizer que os alunos aprendem, de forma prática, o 

conhecimento. O professor, nesse contexto, se torna um mediador baseando-se 

do uso das Tecnologias digitais para a organização de conhecimentos. 

A tecnologia na educação, exemplificada pelo uso do Power Point para a 

construção de objetos de aprendizagem, é um meio de estimular o uso da 

tecnologia em sala de aula. Mugnol (2009, p. 337) relata que “Os avanços 

tecnológicos tornaram mais visíveis as possibilidades de desenvolvimento de 

outras atividades de ensino e aprendizagem”. 

Já o professor, nesse contexto, torna-se o mediador do conhecimento, 

aperfeiçoando a sua prática pedagógica e construindo uma formação 

permanente baseada em saberes. Nóvoa (1991) expõe que, para haver uma 

formação permanente, o professor precisa buscar novos conhecimentos com os 

colegas. Tendo o uso racional das Tecnologias da Informação e Comunicação, o 

professor deve promover a mediação do conhecimento, atentando para o 

desenvolvimento do pensar crítico, autônomo e reflexivo dos alunos quanto a 

temática das tecnologias. Para isso ocorrer, é necessário investir em cursos de 

formação de docentes que inserem temáticas relevantes para a 

contemporaneidade.  

Os objetos de aprendizagens, elaborados através do Power Point também 

permitem aos docentes criarem movimentos nos slides e dinamizar a explanação 

da aula, também merece destaque o acesso aos hiperlinks (tanto de conteúdos 
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on line como materiais presentes no próprio computador) que promovem a 

animação dos mesmos. Ademais, o professor pode criar com a turma animações 

que enriquecem a amostragem do conteúdo e o aprendizado torna-se interativo. 

Utilizar a tecnologia no campo educacional, possibilitando aos alunos 

novos aprendizados, pode contribuir com uma melhoria na qualidade da 

educação e no uso racional das tecnologias. Essa obtenção de novos saberes 

reflete diretamente no meio social, visto que os alunos trocam saberes uns com 

os outros, contribuindo com a disseminação de vivências e experiências. Quanto 

maior forem as interações, maiores serão as probabilidades de aprendizagens 

sociais. 

 

Considerações Finais 

Os objetos de aprendizagens podem ser utilizados em escolas com 

diferentes realidades, uma vez que não precisam exclusivamente da internet para 

seu funcionamento, basta apresentar o programa Power Point e conhecimentos 

para a construção e aplicação desta tecnologia. Os professores podem estimular 

os alunos a criarem métodos de estudos, tendo como recurso didático os objetos 

de aprendizagens. Essa tecnologia pode fazer parte do cotidiano escolar na 

medida que os professores auxiliam seus alunos a criarem seus objetos. 

De modo geral, elaborar objetos de aprendizagens multiplica as 

possibilidades de metodologias de ensino, despertando a atenção dos alunos e 

diminuindo o uso de aulas tradicionais com a exposição de slides. O aluno acaba 

se interessando pela dinâmica-aula e isso reflete positivamente no processo de 

ensino-aprendizado.  

Para a formação de professores, esta ferramenta de ensino potencializa a 

obtenção de saberes quanto ao uso das TIC’s no contexto educacional 

contemporâneo. Novos formas e métodos de ensinar podem surgir, portanto, o 

professor acaba apresentando mais uma possibilidade didática para mediar o 

conhecimento em sala de aula, diminuindo casos de violências social, bem como 

a evasão escolar de alunos. 
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RESUMO: O presente artigo pretende discutir os impactos da política de 

educação sobre o desenvolvimento científico e tecnológico sobre o 

desenvolvimento social do Estado do Maranhão. O futuro dessas organizações, 

por sua vez, depende da capacidade da região em reagir às mudanças e 

responder às demandas diante das inovações científicas e tecnológicas. O que as 

força a investigar sobre as limitações e oportunidades relacionadas à evolução 

científica e tecnológica. Os métodos aplicados foram pesquisa bibliográfica, 

documental e exploratória. Como conclusão, verificou-se que o grau de 

desenvolvimento dos territórios é um processo de construção social, e que a 

inovação é a estratégia principal de desenvolvimento nos territórios. Portanto, 

reconhece a importância dos Institutos Federais nos processos de capacitação 

tecnológica como estratégia governamental de criação e transferência de 

conhecimentos. 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Tecnologia. Ciência. Inovação. 

 

ABSTRACT: This article intends to discuss the impacts of education policy on 

scientific and technological development on the social development of the State 
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of Maranhão. The future of these organizations, in turn, depends on the ability of 

the region to respond to changes and respond to the demands of scientific and 

technological innovations. This forces them to investigate the limitations and 

opportunities related to scientific and technological evolution. The applied 

methods were bibliographic, documentary and exploratory research. As a 

conclusion, it was verified that the degree of development of the territories is a 

process of social construction, and that innovation is the main strategy of 

development in the territories. Therefore, it recognizes the importance of the 

Federal Institutes in the processes of technological qualification as a 

governmental strategy of creation and transfer of knowledge.  

Keywords: Regional development. Technology. Science. Innovation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade as mudanças que ocorrem nas sociedades, inclusive 

regionais, envolvem incertezas, complexidades e a intensificação competitiva. 

Esses pontos geram o surgimento de modelos e redes organizacionais distintas. 

As mudanças ocorrem de forma simultânea à emergência de um novo paradigma 

tecnológico que impõe um processo de produção mais intensivo em 

conhecimento, alternando de forma significativa o ambiente competitivo e 

impondo novos formatos para as organizações, além de ocasionar profundas e 

contínuas transformações nos processos de difusão do conhecimento, métodos 

de trabalho, pesquisa, etc. 

No processo de desenvolvimento regional, os avanços científicos e tecnológicos 

são inerentes ao desenvolvimento socioeconômico das populações, ainda que, 

na prática, ainda se tenha muito a conquistar nesse sentido, sobretudo em países 

periféricos. Fato é que a inovação tecnológica – que advém também do 

desenvolvimento científico – se torna uma peça-chave para aumentar a 

competitividade e, consequentemente, gerar o desenvolvimento regional. 

Em seu estudo sobre o papel do local na globalização Albagli (1999) discute a 

partir espacialidades das relações sócio-políticas-econômicas contemporâneas, 

isso porque, as transformações econômicas e tecnológicas, por meio da utilização 

das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), promovidas pelo processo 

de globalização, operam em uma nova matriz de relações espaciais e de 

acumulação de capital, estabelecendo nova espacialidade no processo de 

produção e reprodução capitalista, que possibilita a construção de um conjunto 
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de economias regionais especializadas para atendimento de economias centrais, 

permitindo assim, que a economia global se constitua atualmente em um 

entrelace planetário de relações produtivas, financeiras mercantis. 

Dessa forma, as transformações econômicas somadas a teoria do crescimento 

endógeno, permite que o local, seja percebido como um espaço político 

privilegiado de resistência, principalmente em relação aos interesses do grande 

capital, estruturando-se novos movimento de revalorização local, de conteúdos 

variados, como contrapartida de forças sociais que se veem marginalizadas pela 

dinâmica globalizante (Albagli, 1999).Consoante Diniz (2016) fatores como 

informações, conhecimento, pesquisa e inovação influenciam a capacidade de um 

local ou de uma região de promover o surgimento de vantagens comparativas no 

processo de produção.  

Em suma, há o destaque para a importância das regiões e da importância da 

relação entre educação e desenvolvimento, como via de melhorar o desempenho 

da economia, principalmente inserida no reconhecimento da capacitação 

tecnológica como estratégia governamental de criação, adaptação e transferência 

de conhecimentos para o processo de inovação e inserção competitiva da 

economia nacional.  

O presente estudo desenvolve-se no âmbito do projeto de dissertação “A Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica como estratégia para o 

Desenvolvimento Local da Cidade de Barra do Corda –MA”, o qual tem como 

objetivo sistematizar, por meio do levantamento de dados socioeconômicos do 

Estado, com foco para a área educacional e da revisão bibliográfica sobre a 

temática do desenvolvimento territorial, e analisar os impactos da política de 

educação sobre o desenvolvimento científico e tecnológico sobre o 

desenvolvimento social do Estado do Maranhão. 

 

MÉTODO 

 

No que tange aos objetivos, será exploratória, quanto à pesquisa exploratória, 

Santos (2007), descreve que este tipo de pesquisa é utilizado com vista a explicitar 

a natureza de um problema formulado, apoiando a construção das hipóteses 

relacionadas e ao aprimoramento da ideia central da pesquisa. O estudo foi 

desenvolvido através de levantamento bibliográfico de livros, teses, dissertações, 

banco de dados e artigos científicos.  
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Complementa Vergara (2000) que a pesquisa exploratória é utilizada quando se 

existe pouco conhecimento cientifica a respeito de determinado tema, onde é 

necessário iniciar um processo de investigação que identifique o fenômeno e suas 

características essenciais. Para atender aos objetivos aqui propostos desenvolveu-

se uma pesquisa bibliográfica, para construir a fundamentação teórica necessária 

para a discussão a que este trabalho se propõe. Tendo em vista que “[...] a 

pesquisa com base numa bibliografia deve encabeçar qualquer processo de 

busca científica que se inicie” (SANTOS, 2007, p. 30).  

Assim se desenvolveu uma pesquisa documental, embasada principalmente em 

documentos que apresentam dados estatísticos e estudos de socioeconômicos 

acerca do Estado do Maranhão. Os dados obtidos a partir dos órgãos IBGE, IDEP, 

MEC, CNPQ, entre outros. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para Theis e Dagnino (2008) a questão que fundamenta o desenvolvimento 

científico e tecnológico, apoia a ideia de que esse gera o desenvolvimento 

também econômico e social, contribuindo para a distribuição de benefícios pelo 

território, algo praticamente unanime. Todavia, não se pode pensar no 

desenvolvimento da ciência e tecnologia sem passar pelo desenvolvimento de 

políticas públicas que o estimule. 

O desenvolvimento de maneira mais ampla, tratado na perspectiva dos estudos 

sociais da ciência, tecnologia e sociedade, não apenas oferta empregos ou deve 

ser utilizado em um campo específico de conhecimento ou da vida social. Da 

mesma forma que saúde, bem-estar e segurança, formam parte das 

preocupações de um governo e devido ao fato de promover soluções de melhoria 

das condições gerais dessas áreas, a ciência também deve ser uma pauta da 

agenda política do Estado. Sobre isso, Gomes (2007, p. 24) aponta que: 

 
Tecnologia e educação são áreas que interagem entre si. Quando 

considera-se a educação como ferramenta para mitigar os riscos de 

consequências não previstas da ação técnica, pensa-se na capacitação 

técnica dos cientistas; abrir caminho para participação pública nas 

tomadas de decisão sobre C&T [Ciência e tecnologia], trata-se de 

educação à população. Porém, capacitar a comunidade técnico-

científica somente em questões relacionadas à C&T é insuficiente; é 

necessário, também, educar a classe técnico-científica para questões 
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humanas e de participação: o “S” do CTS [ciência, tecnologia e 

sociedade]. 

 

O autor explica que a transmissão do conhecimento e uma potencial 

alfabetização científica são iniciados, entre outros fatores, com a ampliação do 

financiamento de pesquisas, especialmente por parte do poder público. Isso 

porque a constituição brasileira, em relação à educação, toma-a como dever do 

Estado, portanto, quando ensinam-se aos alunos, constrói-se o desenvolvimento, 

esse será muito mais amplo, envolvendo diversos setores da vida. 

Chassot (2003) comenta que esse processo promove a transformação de pessoas 

em cidadãos mais críticos, a fim de torná-las agentes de transformações para 

melhorar o mundo em que se vive. Essa premissa reforça a teoria de Sen (2000), 

quando aponta que o desenvolvimento apenas acontece de forma plena, quando 

o sujeito se torna livre no sentido de conhecer e ter consciência de suas ações. 

Chassot (2003) retoma o pensamento e aponta que a ciência deve ser encarada 

como uma linguagem que busca facilitar a leitura do mundo, tendo que formar 

cidadãos que não apenas saibam ler melhor o mundo em que se inserem, mas 

também, e especialmente, se tornem capazes de transformar esse mundo em 

algo melhor.  

Conforme Veloso Filho e Nogueira (2006), os avanços no campo de ciência, 

tecnologia e informação, resultam na definição de novas medidas ao 

desenvolvimento econômico, com desdobramentos aos estados e municípios, 

que devem reforçar suas estruturas de inovação a fim de acompanhar essa 

evolução e atender aos crescentes requisitos de participação nesse tipo de 

atividades. 

Além disso, devem aproximar suas estruturas de inovação com as atividades de 

planejamento econômico, tomando como base a formulação de propostas e a 

realização de projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento regional ou local. 

O sistema nacional de desenvolvimento científico e tecnológico, trata de agregar 

e articular sistemas setoriais ou redes de organizações, entidades representativas 

de setores, organizações sociais e as estruturas de inovação que são criadas em 

unidades da federação e municípios. 

 
A atuação desse amplo sistema de inovação é feita mediante um 

conjunto de instrumentos conceituais e operacionais, organizados em 

programas, projetos e atividades que permitem a definição de 

estratégias e de medidas inovadoras na promoção tecnológica em 

regiões e em localidades (VELOSO FILHO; NOGUEIRA, 2006, p. 116). 



 
 

 
2043 

Os autores explicam que, de posse desse enfoque, destacam-se os programas de 

cadeias produtivas, incubadoras e parques tecnológicos, plataformas 

tecnológicas, arranjos produtivos e redes de tecnologia. Essas medidas que 

constituíram um dos núcleos da linha de ação regional na área de ciência, 

tecnologia e informação, consolidando as relações entre inovação e 

desenvolvimento econômico regional. 

Eick et al. comentam que a ciência e a tecnologia, no contexto contemporâneo, 

reforçam a existência de um processo contínuo de avanços e otimizações que 

buscam o alcance da excelência no sentido de qualidade, produtividade e 

competitividade. Nesse sentido, as instituições de ensino científicas e 

tecnológicas, bem como os setores produtivos, em conjunto, possuem papéis 

importantes a desempenhar, sobretudo no que tange ao desenvolvimento 

socioeconômico de uma região. 

A ciência e a tecnologia se apresentam como uma forma autônoma da cultura, 

enquanto atividades valorativamente neutras, tais como uma aliança heroica de 

conquista da natureza, atuando como transmissoras de desenvolvimento 

tecnológico que objetivam contribuir para o bem-estar social. Se tornam 

relevantes a esse bem-estar da sociedade como um resultado de esforços 

contínuos de qualificação de recursos humanos, em todos os níveis. 

Eick et al. (s/d) explicam que o desenvolvimento socioeconômico de uma região 

por meio da mensuração da transferência tecnológica, reconhecidamente é algo 

difícil. Porém, ao tratar de valores, possibilita-se prospectar sobre a validade da 

estrutura de um polo de modernização tecnológica enquanto elemento de 

concepção de um projeto de desenvolvimento socioeconômico regional com 

base no conhecimento científico e tecnológico e em seu desenvolvimento. 

Theis, Moser e Vargas (2011) apontam que a concepção de desenvolvimento 

regional sustentável e equilibrado, forma o planejamento após os anos 2000, 

contexto em que o papel da ciência e tecnologia oferece apoio ao 

desenvolvimento econômico, por meio do desenvolvimento industrial. A 

tecnologia se torna um eixo do planejamento regional, contudo, o 

desenvolvimento da tecnologia e da ciência, termina por promover, na prática, 

uma dinâmica desigual de desenvolvimento. 

Concluem que as características do planejamento científico e tecnológico de 

desenvolvimento, são consequentes do capitalismo periférico brasileiro, uma vez 

que a contribuição da ciência e tecnologia ainda é pouco relevante tanto no 

processo de acumulação de capital, quanto no desenvolvimento econômico e 
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social. O que se deve, em parte, à configuração espacial do país, com espaços 

mais desenvolvidos de um lado, e regiões muito vulneráveis de outro, produzindo 

uma paisagem do capitalismo exacerbado e refletindo o desenvolvimento 

regional desigual. 

 

A importância da Educação para a Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

desenvolvimento social sustentável. 

 

Como analisado, em um cenário econômico cada vez mais globalizado e mais 

competitivo pelo uso de tecnologias de informação e comunicação, a vantagem 

competitiva das empresas no mercado passa a se relacionar diretamente com o 

processo de geração de novos conhecimentos e da adoção e difusão de 

inovações tecnológicas, assim a inovação passa a ser percebida como fator de 

sobrevivência para as empresas.  

Schumpeter (1984) descreve a inovação como elemento fundamental para o 

desenvolvimento econômico uma vez que a inovação tecnológica cria uma 

ruptura no sistema econômico, altera o estado de equilíbrio do mercado ao criar 

padrões de produção e de relações, que acaba por criar diferenciação entre as 

empresas. 

A inovação é então concebida como a introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulta em novos produtos, 

serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades 

ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar 

em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho (Brasil, 2004). O 

Manual de Oslo, OECD (2005), acrescenta ainda que inovação é a implementação 

de um produto, bem ou serviço, novo ou significativamente melhorado, ou um 

processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional 

nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 

externas.  

Neste sentido, conforme Vilha (2010) a inovação, especialmente a inovação 

tecnológica, é tida atualmente como essencial nas estratégias de diferenciação, 

competitividade e crescimento em um número cada vez maior de negócios, pois 

a adoção de estratégias e práticas inovativas nas empresas está estreitamente 

associada à busca de diferenciações capazes de produzir produtos e serviços para 

o mercado que gerem vantagens competitivas sustentáveis em relação a seus 

competidores. 
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Ao ser tratada como processo, a geração de inovação tecnológica deve ser 

caracterizada de acordo com Fuck e Vilha (2012, p.14) como um processo 

multifacetado que envolve a integração de várias funções da empresa e de atores 

externos, onde a empresa interage e combina seus conhecimentos internos com 

fontes externas de informação e de cooperação tecnológica como clientes, 

fornecedores, universidades, concorrentes e Institutos Públicos e Privados de 

Pesquisa. Ademais, este processo é também permeado por leis e políticas 

científicas e tecnológicas regidas pelo Governo e conta também com o aparato 

de instituições para financiar o processo inovativo. 

Fica evidente assim, que o processo de inovação pressupõe a necessidade de 

interação da empresa com diversos atores, seja eles intraorganizacionais ou 

interorganizacionais, a fim de que ocorra a troca de conhecimento pelas fontes 

de informação, recursos humanos, tecnologias e do próprio mercado, para que 

ocorra a geração de novas inovações.  

Surge assim, a partir destas interações entre os atores o conceito de Sistema de 

Inovação (SI), entendido conforme Fuck e Vilha (2012) como um conjunto de 

instituições públicas e privadas que contribuem nos âmbitos macro e 

microeconômico para o desenvolvimento e a difusão de inovações de um 

determinado setor, região ou país, e somente com a atuação sistêmica dos atores 

(empresas, instituições de pesquisa, instituições financeiras, poder público e 

universidades) haverá inovações tecnológicas.  

Nesse sentido, a educação científica e tecnológica passa a assumir um papel 

central no que diz respeito à compreensão do mundo físico e social e às 

necessidades de constante reflexão crítica e ação propositiva de grupos de 

indivíduos. Conforme Brasil (2011) um elemento básico da política de ciência e 

tecnologia é que esta deve ser concebida e operacionalizada por meio de uma 

maior articulação entre o sistema nacional de educação e o sistema nacional de 

ciência e tecnologia, esta articulação favorecerá a integração de ações e de 

políticas de formação de professores e pesquisadores e de fomento à pesquisa. 

Assim, no Brasil, os esforços do governo em criar políticas de incentivo a inovação 

se dá a partir da década de 80, quando o país se vê obrigado a alterar o modelo 

de políticas industriais voltadas a importação de tecnologias para um modelo que 

modernizasse a produção e aumentasse a competitividade da empresa brasileira 

frente ao mercado externo, contudo, apenas a partir da década de 90, houve uma 

elaboração governamental de planos e programas de incentivo a ciência, 

inovação e tecnologia no país, apesar de preconizada no Art. 218 da Constituição 
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Federal que estabelece que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 

científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, somente com a Lei de 

Inovação Tecnológica (Lei Federal n.º 10.973/2004) regulamenta essas ações, ao 

dispor sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 

ambiente produtivo.  

A Lei da inovação (2004) passa a ser a proposta do governo brasileiro para 

promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológica, por meio da fomentação de ações de inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e 

ao desenvolvimento industrial do país, por meio das Instituições Científica, 

Tecnológica e de Inovação (ICTs) entre elas os Institutos Federais e as 

Universidades Federais, através de suas atividades bases de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Por meio da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, é instituído a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e com ela, se criam os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com a proposta de um modelo 

institucional bastante inovador em termos de proposta político pedagógica, seja 

pela educação, seja pelo desenvolvimento cientifico e tecnológico do país (Brasil, 

2008), conforme o PPP do governo federal (Planejamento Estratégico – 

2013/2017, p.3) a lei de criação da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, apresenta cinco finalidades voltadas para o desenvolvimento da 

inovação, e consequente desenvolvimento local,  são os incisos II, IV, VII, VIII, IX, 

conforme segue:  

 
1. Para geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas, o 

inciso II indica desenvolver a educação profissional e tecnológica como 

processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções 

técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais.  

3. Para divulgação científica e tecnológica o inciso VII recomenda 

desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica. 

 4. Para o desenvolvimento da pesquisa o inciso VIII sugere realizar e 

estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico.  

5. No tocante à promoção da produção, do desenvolvimento e da 

transferência de tecnologias sociais o inciso IX orienta promover a 

produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Diante do 
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exposto, observa-se na legislação citada, a indicação de uma política de 

inovação focada no atendimento às demandas locais, onde a pesquisa 

é orientada para o atendimento das necessidades sociais. Contribuindo 

desta forma para a composição e consolidação dos arranjos locais, o 

incremento da produção e o fortalecimento da organização social e 

identidades culturais de cada região. 

 

A educação profissional e tecnológica ganha então destaque na agenda pública 

brasileira, seja pelo processo de globalização e mundialização da economia, seja 

pela intensificação do progresso técnico e de inovação no processo de produção, 

e passa a ser considerada uma política estratégica de Estado com vista a reduzir 

as desigualdades sociais e regionais por meio da democratização da Educação 

Profissional a regiões carentes (com baixo IDH) distantes dos grandes centros 

urbanos. 

Assim, a educastratégica de Estado com vista a reduzir as desigualdades sociais 

e regionais por meio da democratizaçpolítica de educaeducastratégica de 

Estpolíticas de desenvolvimento científico e tecnológico. 

Consoante Pacheco (2017) a compreensão do governo da época quanto ao papel 

da educação profissional e tecnológica, no contexto social do Brasil, a considera 

estratégica não apenas como elemento contribuinte para o desenvolvimento 

econômico e tecnológico nacional, mas também como fator para fortalecimento 

do processo de inserção cidadã de milhões de brasileiros, assim trata-se de uma 

estratégia de ação política e de transformação social, uma vez que a rede 

apresentam como premissas em  suas diretrizes e objetivos a fomentação do 

desenvolvimento local e regional. 

Os princípios norteadores da Educação Profissional, estão diretamente 

relacionados com o desenvolvimento econômico do país. Os institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia, iniciam então uma dinâmica inédita na 

educação, o de incluir em seus debates as necessidades e demandas das 

comunidades, ofertando assim, formação profissional baseada nas peculiaridades 

científico-tecnológicas do território, como preconiza o Art. 2º “as instituições de 

educação superior, básica e profissional, são pluricurriculares e multicampi, 

especializada na oferta de Educação Profissional e Tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino” (BRASIL, 2008a).  

Em 2009, o Ministério da Educação por meio da Secretaria da Educação 

Profissional e Tecnológica elaboram o Projeto de Estudo/Pesquisa para a Inserção 

dos Institutos Federais no Desenvolvimento Regional/Local que teve como 
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objetivo propor e desenvolver uma metodologia capaz de orientar e organizar as 

iniciativas da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, principalmente 

no processo de interiorização dos institutos federais tendo em vista inseri-los no 

desenvolvimento regional/local. 

Observar-se nos documentos oficiais do MEC (2008) a adoção, como referencial 

de diretrizes e ações, do conceito de desenvolvimento regional sustentável, 

entendido como o processo de intervenção e mudança que articula o aumento 

da competitividade da economia regional/local, a inclusão social, a elevação da 

qualidade de vida da população, a preservação das identidades culturais das 

comunidades e a preservação ambiental. Compreende-se que as prioridades de 

desenvolvimento devem ser capazes de articular positivamente e viabilizar 

avanços em cada uma destas dimensões, atenuando conflitos e tensões entre a 

economia, a sociedade e o meio ambiente (MEC/SEPT, 2009, p.9). 

A inovação considerada como um processo sistêmico, pressupõe a interação de 

diversos atores em um ambiente social e/ou institucional, onde há a troca 

constante de informações e conhecimento. Nesse sentido o contexto específico 

de cada território, propicia ou dificulta a construção de interações por 

conhecimento e energia que o sistema de inovação demanda, podendo incluir 

tanto organizações e indivíduos de abrangência local, quanto grandes agentes 

econômicos hegemônicos que operam a escala global (DIAS, 2016, p.14). 

Pode-se observar por meio da Quadro 1, a evolução dos grupos de pesquisas, 

principalmente a partir do ano de 2004 (Lei da Inovação), onde havia no Brasil 

19.470 grupos de pesquisas, sendo 52,5% localizados na região sudeste e apenas 

3.269 na região nordeste, representando somente 14,2% do total de grupos no 

país. Com relação aos anos da expansão, do ano 2006 ao ano 2016, houve um 

aumento de 79% dos grupos de pesquisa no Brasil. 

 
Quadro 1. Evolução dos grupos de pesquisa por região 2002-2016. 

REGIÃO 2002 % 2004 % 2006 % 2008 % 2010 % 2014 % 2016 % 

CENTRO 

OESTE 
809 5,3 1.139 5,9 1.275 6,1 1.455 6,4 1.965 7,1 2.654 7,5 2.899 7,7 

NORDESTE 2.274 15 2.760 14,2 3.269 15,5 3.863 16,9 5.044 18,3 7.215 20,4 7.713 20,5 

NORTE 590 3,9 770 4 933 4,4 1.070 4,7 1.433 5,2 2.068 5,8 2.382 6,3 

SUDESTE 7.855 51,8 10.221 52,5 10.592 50,4 11.120 48,8 12.877 46,8 15.549 43,9 16.009 42,5 

SUL 3.630 23,9 4.580 23,5 4.955 23,6 5.289 23,2 6.204 22,5 7.938 22,4 8.637 22,9 

TOTAL 15.158 100 19.470 100 21.024 100 22.797 100 27.523 100 35.424 100 37.640 100 

Fonte: Adaptado a partir de Dados do CNPQ (2016) 
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Ao analisarmos a região nordeste, pode-se constatar conforme Quadro 2, que o 

número de pesquisadores do ano de 2000 até 2006, antes da expansão da Rede 

de Educação Profissional e Tecnológica, houve um acréscimo de 7.841 

pesquisadores mestres e doutores, enquanto o número de estudante de pós 

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) foi de 13.897, após o início da 

expansão da rede, ou seja de 2008 até o ano de 2016, houve um acréscimo de 

25.611 do número de profissionais pesquisadores e do número de estudantes 

foram de 46.497. 

 
Quadro 2. Número de pesquisadores e estudantes de pós-graduação stricto sensu 2002-2016. 

  SUDESTE SUL NORDESTE CENTRO NORTE 

ANO 
PESQUI-

SADORES 

ESTUDAN- 

TES 

PESQUI- 

SADORES 

ESTUDAN- 

TES 

PESQUISA- 

DORES 

ESTUDAN- 

TES 

PESQUISA- 

DORES 

ESTUDAN- 

TES 

PESQUISA-

DORES 

ESTUDAN- 

TES 

2000 26.875 34.218 10.378 11.742 7.760 8.602 3.187 3.676 1.756 1.286 

2002 28.935 31.539 14.228 14.915 9.547 10.475 3.948 3.348 2.591 1.909 

2004 40.094 56.688 19.544 24.106 12.480 16.287 6.002 6.287 3.716 3.235 

2006 45.928 64.608 22.269 30.162 15.601 22.499 7.011 8.064 4.950 4.655 

2008 52.117 77.092 24.708 36.998 19.710 31.234 8.416 10.421 6.119 6.683 

2010 62.630 96.128 29.895 49.721 26.716 45.205 11.656 14.687 8.304 10.245 

2014 84.045 126.030 41.773 72.582 40.336 71.408 16.777 22.289 13.466 18.343 

2016 90.742 131.352 46.457 79.499 45.321 77.731 18.943 25.589 15.826 21.474 

Fonte: Adaptado a partir de Dados do CNPQ (2016) 

 

Conforme Dias (2016) a existência de diferentes ambientes regionais no país 

causa esta desigualdade de acesso a tecnologias e a prática de pesquisas, a região 

sudeste sempre apresentou maior número de grupos de pesquisas e de 

pesquisadores, seja pelo pioneirismo da criação de instituições de pesquisa e 

universidades se comparadas ao surgimento tardio das universidades em outras 

regiões do país , seja pelo processo de industrialização, onde São Paulo e Rio de 

Janeiro apresentam maior quantidade e melhor qualificação de atividades 

industriais.  
“São ambientes mais habilitados à absorção do conhecimento gerado 

em institutos de pesquisa, voltados ao apoio à inovação do que 

tipicamente fazem face as unidades de institutos localizadas em outras 

áreas geográficas (Dias, 2016, p.25)”. 

 

Em outras palavras, são regiões que possuem maior quantidade e variedades de 

indústrias, em que no contexto de competição, as empresas são obrigadas a criar 

e fomentar processos de inovação, afim de manter suas vantagens competitivas 
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no mercado. Já nas regiões Norte e Nordeste, observa-se a expansão dos grupos 

de pesquisas e de estudantes/pesquisadores a partir do ano de 2006. Destaca-se 

ainda que, o aumento do quantitativo de pesquisadores e estudantes não se dá 

somente pela expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

mas também pelo projeto de governo de Expansão das Instituições de Ensino 

Superior, com ênfase para as universidades brasileiras, uma vez que, em 2007  é 

instituído, no governo do Presidente Lula, o decreto de nº 6.096 o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 

que tinha como objetivo criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais.  

Nesse contexto de expansão do processo de “democratização” do ensino superior 

são aprovadas as Leis nº 11.096/05 que cria o PROUNI (Programa Universidade 

para Todos), que tinha como objetivo a concessão de bolsas de estudos parciais 

e integrais em cursos de graduação em instituições privadas de educação 

superior, e a lei nº 10.260/ 01 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), com o intuito de abertura de crédito para 

financiamento de cursos superiores. 

Apesar de não ser objetivo deste estudo, é importante frisar que esse processo 

de democratização da educação superior no Brasil por meio da ampliação do 

número de vagas se dá em um contexto permeado de contradições e desafios, 

uma vez que a partir da década de 90, a política de educação brasileira passa a 

ser destaque nas agendas dos organismos internacionais, seja pela exigência do 

setor produtivo (avanços tecnológicos, das relações econômicas, dos arranjos 

produtivos regionais, locais e do mundo do trabalho) seja pela abertura da 

política de educação para o capital privado. 

Contudo, a importância da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

por meio dos Institutos Federais se destaca ao adentrar na situação de pesquisa 

e pós-graduação do Estado do Maranhão, conforme pode-se analisar no Quadro 

3. Há um aumento significativo do número de grupos de pesquisas, a partir do 

ano de 2006, com ênfase para 2008, momento de transição das escolas agro 

técnicas para os Institutos Federais, havendo um aumento de 60% no quantitativo 

de pesquisadores na Instituição, e com relação ao crescimento do número de 

estudantes de pós-graduação strictu sensu e grupos de pesquisa, esse 

crescimento se dá respectivamente em 94% e 83%. 
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No ano de 2014, o Instituto Federal passa a ser a segunda maior instituição de 

ensino superior e pesquisa do Maranhão, com 88 grupos de pesquisas 

cadastrados, deixando o segundo lugar com a Universidade Estadual do 

Maranhão com 77 grupos de pesquisas. 

 
Quadro 3. Número de pesquisadores, estudantes de pós-graduação strictu sensu e grupos de 

pesquisa por Instituição - 2002-2016. 

 

ANO DESCRIÇÃO UFMA IFMA UEMA CEUMA EMBRAPA TOTAL 

2000 

PESQUISADOR 356   148     504 

ESTUDANTE 313   92     405 

G.PESQUISA 79   29     108 

2002 

PESQUISADOR 349 28 140     517 

ESTUDANTE 361 1 93     455 

G.PESQUISA 86 8 38     132 

2004 

PESQUISADOR 367 17 166     550 

ESTUDANTE 445 4 124     573 

G.PESQUISA 76 4 39     119 

2006 

PESQUISADOR 493 25 177     695 

ESTUDANTE 649 18 162     829 

G.PESQUISA 97 6 35     138 

2008 

PESQUISADOR 617 40 199     856 

ESTUDANTE 857 35 263     1155 

G.PESQUISA 111 11 38     160 

2010 

PESQUISADOR 885 70 300 26 10 1291 

ESTUDANTE 1.277 75 380 32 3 1767 

G.PESQUISA 160 17 52 2 1 232 

2014 

PESQUISADOR 1.262 533 396 138 29 2358 

ESTUDANTE 1.657 506 677 138 12 2990 

G.PESQUISA 183 88 70 24 1 366 

2016 

PESQUISADOR 1.778 668 589 301 29 3365 

ESTUDANTE 2.054 701 1.016 629 12 4.412 

G.PESQUISA 236 103 101 52 1 493 

Fonte: Adaptado a partir de Dados do CNPQ (2016) 

 

Uma das possíveis justificativas para esse elevado fomento a realização de 

pesquisas nos Institutos Federais, se dá pela expansão da rede e com ela, a 

própria especificidade da instituição, com características distintas de outras 

instituições de Ciência e Tecnologia. Esta distinção surge na própria lei de criação 

dos IFS, onde a pesquisa tem a finalidade de “promover a produção, o 

desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as 

voltadas à preservação do meio ambiente” (BRASIL, 2008). Isso porque as 

pesquisas fomentadas e realizadas a partir do princípio de pesquisa como 
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elemento pedagógico, passam a ser consideradas pesquisas aplicadas, ou seja, a 

pesquisa destas instituições se propõe a gerir conhecimentos e produção de 

tecnologias voltadas para resolução das as demandas sociais reais das 

comunidades as quais estão inseridas, gerando assim pesquisas para 

desenvolvimento local sustentado com inclusão social das comunidades, 

conforme veremos a seguir. 

Nos institutos Federais, conforme descreve Souza (2017) a pesquisa é tratada por 

dois vieses, a pesquisa cientifica e tecnológica e a pesquisa como princípio 

educativo. A primeira segue os preceitos já definidos em relação a seus objetivos, 

contudo nos Institutos a participação discente em projetos de pesquisa cientifica 

se inicia já nos cursos técnicos de nível médio.  Partindo então para o segundo 

viés a pesquisa como princípio educativo, a partir da análise do autor, acerca da 

realidade imposta pela sociedade da Informação e do Conhecimento, que 

evidencia a produção e a troca de conhecimento e informações como elementos 

de sobrevivência no processo produtivo. Assim, essa nova configuração social da 

educação profissional acaba por atender as demandas de desenvolvimento de 

competências para o mercado de base tecnológico. Empregar a pesquisa como a 

intenção de instigar a investigação como atividade cotidiana para o autor (Souza, 

2017, p.17):  

 
Nesse contexto, a Educação Básica passa a ter como função precípua 

formar pessoas capazes de questionar e intervir criticamente numa 

sociedade cada vez mais complexa. A pesquisa surge em tal cenário ora 

como princípio científico ora como princípio educativo. No entanto, em 

ambos os casos, ela se configura como um elemento metodológico de 

diálogo crítico e criativo com a realidade. 

 

Ao partir da premissa da teoria da hélice Tríplice (Etzkowitz e Zhou (2017) onde 

as interações e relações tríades favorecem a inovação e a institucionalização do 

conhecimento, por meio do surgimento de práticas e novas inovações 

organizacionais destinadas a transformar informações e conhecimento em 

atividade econômica e a resolver problemas da sociedade, as universidades, neste 

estudo os institutos federais, são fomentados a desempenhar um papel criativo 

no desenvolvimento econômico e social. 

Esse princípio criativo da inovação é trabalhado por Dias (2016) ao destacar que 

o fluxo de conhecimento nas instituições de pesquisa, atendem as demandas do 

setor produtivo e das sociedades, assim, em regiões onde há pouca concentração 
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e empresas, e onde o meio empresarial é formado por empresas tradicionais e de 

baixo perfil tecnológico, ou de redes de arranjos produtivos locais dispersos que 

com isso apresentam baixa demanda econômica para as instituições de pesquisa, 

cabe aos instituições de pesquisa como os IFs, a iniciativa de ações voltadas a 

identificação das oportunidades de inovação, como é o caso da economia do 

Maranhão, com base econômica formada por pequenos e médios aglomerados, 

caracterizados pela economia de subsistência, com baixa qualificação, e pouco 

uso de tecnologia.  

Assim, destaca-se a importância da criação de uma cultura organizacional 

voltadas para a procura constante e organizada de apoio a inovação, por atuar 

num contexto com diversos atores sociais, assumindo conforme diretriz (Brasil, 

2010) um papel representativo de uma verdadeira incubadora de políticas sociais, 

uma vez que constroem uma rede de saberes que entrelaça cultura, trabalho, 

ciência e tecnologia em favor da sociedade. Coloca sua atuação como foco central 

na promoção ao desenvolvimento local, a chamada universidade empreendedora 

(Etzkowitz e Zhou (2017), onde possui a capacidade de atuar como agente 

promotor de inovações. 

Destaca Dias (2016, p.41) que os IFs no cumprimento da parte de seus objetivos 

e finalidades que tratam da promoção e apoio a inovações nos arranjos 

produtivos e na comunidade de suas áreas de atuação, podem contar com os 

diversos elementos importantes na comunidade, entre eles:  

 

- Agente promotor e/ou apoiador de elaboração de projetos de 

interesse coletivo; 

- Agentes executores de projetos de articulação entre a Academia e o 

Setor Produtivo, visando a promoção da Cultura de Inovação nos 

agentes produtivos e a organização dos núcleos de empreendedorismo 

e apoio à gestão da inovação, criando um espaço de aprendizagem e 

capacitação para agentes interessados em Inovação;  

- Organizações facilitadoras ou de governança de arranjos produtivos e 

da comunidade de seus locais;  

- Agências dedicadas à atração de investidores, inclusive internacionais;  

- Planos de Desenvolvimento estaduais e municipais, resultantes ou não 

de Planejamento Estratégico identificando as principais prioridades de 

desenvolvimento local;  

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, 

dando suporte à organização de Arranjos Produtivos Locais e 

implementando programas como o Sebrae tec e o ALI – Agentes Locais 

de Inovação; e  
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- Organizações de extensão tecnológica e de apoio à gestão. 

 

Essas interações entre os Institutos Federais x empresas x governo ocorrem 

principalmente na instituição por meio da execução de atividades de extensão, 

conforme consta em documentos oficiais, a extensão é compreendida como um 

processo educativo, cientifico e cultural, com articulação da prática entre ensino 

e pesquisa. A extensão deve ser realizada considerando o compromisso social da 

instituição pública, empenhada no equacionamento das questões que afligem a 

maioria da população. Em sintonia com as demandas sociais está, 

primordialmente nas áreas mais atrasadas, a oferta de cursos de educação 

profissional, promovendo, assim, a qualificação, capacitação e atualização dos 

conhecimentos. Conforme Dias (2016, p.62)   
 

A ação extensionista é indispensável para uma maior integração da 

instituição com as entidades produtivas. Caracteriza-se por sua natureza 

interdisciplinar e inserção dos diversos setores acadêmicos e 

administrativos da instituição, bem como pela capacidade de 

operacionalizar a relação teoria-prática, promovendo a troca entre os 

saberes acadêmico e popular. 

 

Ao relacionar ações de pesquisas e extensão com a finalidade institucional de 

realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas 

e tecnológicas em benefício da comunidade com vista ao desenvolvimento 

regional (Brasil, 2008), as pesquisas acabam por ter como pauta o estudo das 

demandas sociais das comunidades. 

Longe de encerrar o debate acerca da importância da pesquisa e da capacitação 

promovida pelos Institutos Federais, este estudo se torna importante por analisar 

as possíveis contribuições das instituições para o sistema de inovação no estado, 

e consequentemente para o desenvolvimento territorial. 

 

1. Considerações Finais 

 

Carriere e Cazella (2006) apresentam três características básicas das dinâmicas 

territoriais, a primeira é que elas são múltiplas e sobrepostas, suas configurações 

são mutáveis e inacabadas, pois sua construção depende da aproximidade dos 

atores sociais; a segunda é que os territórios não possuem limites definidos, um 

território dado geograficamente (político-administrativo) pode conter diversos 

territórios construídos; e por fim, que as dinâmicas territoriais buscam valorizar o 
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potencial de recursos latentes, virtuais e escondidos, para poder transforma-los 

em recursos ativos territoriais, é na especificação de ativos que os atores 

trabalham a resolução de problemas; e por fim eles. 

Para Suzigan e Albuquerque (2008) o processo histórico das interações entre 

universidades e empresas no Brasil é relativamente novo, e que o padrão de 

interações vigentes é insuficiente para inserção da economia nacional na 

dinâmica de crescimento econômico atual, baseada nas capacidades inovativas. 

Destaca então que ainda é necessário no país, um longe e complexo processo de 

aprendizagem e acumulação de conhecimentos científicos e de competência 

tecnológica para efetivar as interações entre setor produtivo, governo e as 

instituições de ensino e pesquisa. 

Assim, este estudo torna-se importante ao se propor a analisar as contribuições 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Maranhão, por meio 

da análise do referencial teórico de construção dos Institutos Federais como 

agentes inovadores, e de seus dados disponibilizados nos relatórios de gestão da 

instituição acerca da produção de conhecimento. 

Primeiro ponto em destaque, está nos objetivos e finalidades dos Institutos 

Federais de promover a integração e a verticalização da educação básica, superior 

e à pós-graduação latu e stricto sensu de mestrado e doutorado, assim tanto por 

sua infraestrutura  (multicampi) quanto por sua capilaridade territorial 

apresentam uma proposta singular de dialogar seja regionalmente seja 

localmente, somado as suas capacidades seja física seja de recursos humanos de 

atuar juntamente com os sujeitos internos ou externos das comunidades e a 

realidade local onde são implantadas, por meio da formulação e implementação 

de políticas de ensino, pesquisa e extensão voltadas para as dinâmicas 

socioprodutivas locais. Conforme Pacheco (2011) a complexa e inovadora 

estrutura organizacional da Rede de Educação Profissional e Tecnológica torna os 

Institutos Federais um arranjo educacional inovador: uma instituição multicampi, 

de educação verticalizada, comprometida com a pesquisa tecnológica aplicada e 

que estimula o empreendedorismo e os arranjos produtivos locais (PACHECO, 

2011) 

Maruyama e Rapchan (2016) em seus estudo constatam que, apesar desta 

estrutura e de programas específicos do governo com vista a construção de 

interações dos institutos com as indústrias, ainda existem algumas limitações, a 

primeira é que embora os Institutos Federais sejam equiparados às universidades 

(artigo 2° da Lei 11.892/08), com cursos de graduação e pós-graduação stricto 
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sensu de mestrado e doutorado, 50% de suas vagas devem ser exclusivas para a 

educação profissional técnica de nível médio. Este aspecto leva a compartilhar um 

mesmo campus realidades acadêmicas muito diferentes, tornando a elaboração 

e aplicação de Políticas de Inovação um desafio.  

Outra limitação, é o estimulo a pesquisa aplicada por meio do incentivo ao 

empreendedorismo e ao cooperativismo por fortalecimento dos arranjos 

produtivos locais, acabam por contrastar com a cultura dos pesquisadores 

nomeados por concurso, onde verificou-se que a grande maioria destes 

pesquisadores (mestres e doutores) eram egressos de programas de pós-

graduação de universidades tradicionais, em que a pesquisa são direcionadas a 

empresas, e passam a ser agora direcionados a resolução de problemas sociais 

nas comunidades. 

Acrescenta-se ainda a análise de Dias (2016) que a falta de empresas e/ou 

indústrias em estados como o Maranhão, dificultam a aproximação dos Institutos 

Federais com as demandas do setor industrial, limitando assim a construção e 

troca de informações e conhecimentos. A política de educação profissional cabe 

pôr fim a superação de diversos desafios entre eles: maiores investimentos em 

pesquisas cientificas direcionadas para a aprendizagem escolar e não escolar, em 

especial das regiões menos favorecidas economicamente, aumentar o número de 

pesquisas realizadas em conjunto com a comunidade local, maior produção de 

tecnológicas sociais que contribuem para o acesso de ferramentas e 

conhecimentos de ponta e de inclusão social para a comunidade. 

Concorda-se com Otranto (2010) ao apontar algumas preocupações acerca das 

várias e diferentes atribuições designadas aos IFs a partir da lei que os criou não 

foi acompanhado de um debate sobre a proposta desta grande política pública, 

entre as elas: a oferta de ensino verticalizado ( educação básica, educação 

profissional, educação de jovens e adultos, graduação e a pós graduação) que 

acabam por atender uma demanda grande e diversificada, com necessidade de 

diversas práticas pedagógicas para atendimento das necessidades discentes. E 

por fim sua missão institucional de promotor de desenvolvimento local (BRASIL, 

2008) por meio da oferta de educação profissional e tecnológica em todos os 

níveis, como destacado anteriormente,  como processo educativo e investigativo 

de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas as demandas sociais, 

oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de 
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atuação do Instituto Federal e por fim promover a produção, o desenvolvimento 

e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação 

do meio ambiente. 

Para Otranto (2010, p.13), são muitas as atribuições para uma só instituição, e 

dividem opiniões entre os que consideram que a instituição deve manter-se, 

preferencialmente, dedicada ao ensino técnico e tecnológico, pois é o que vem 

fazendo competentemente há muitas décadas, e aqueles que acreditam que se 

deve tentar alcançar o modelo das universidades de pesquisa, ainda que 

mediante o respeito às especificidades de uma instituição de educação 

profissional e tecnológica. 

Por fim, Sachs (2008) na conceituação sobre desenvolvimento, relata que este se 

deve a busca de oportunidades de cada pessoa para desenvolver seus talentos e 

suas potencialidades, destaca então a importância da educação para o 

desenvolvimento, seja pelo seu valor intrínseco, em que “contribui para o 

despertar cultural, a conscientização, a compreensão dos direitos humanos, 

aumentando a adaptabilidade e o sentido de autonomia, bem como a 

autoconfiança e auto estima” (Sachs, 2008, p.40). Seja pela sua importância a 

respeito da empregabilidade, contido destaca que, a educação apesar de ser 

condição necessária, não é suficiente para se ter acesso a um trabalho decente, 

este deve vir acompanhado de outras políticas de desenvolvimento. 

Longe de limitar o debate, reconhece-se a importância da Política de Educação 

profissional na contribuição do desenvolvimento científico e social, por meio da 

produção de conhecimentos e políticas e programas de formação de recursos 

humanos para o Sistema de Inovação e Tecnologia Brasileiro. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE 

CAROLINA-MA 

 

Ana Carla Vale Lago 

 

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo verificar as percepções dos alunos 

do Curso de Pedagogia a distância sobre a contribuição deste para a sua 

formação e prática docente tendo em vista que os participantes da pesquisa 

também são docentes em escolas dos municípios de Carolina no Maranhão. A 

metodologia se constituiu de uma análise qualitativa tomando por base o 

referencial teórico que trata sobre a formação docente. Utilizamos um 

questionário com pergunta aberta para atingir o objetivo da pesquisa. Os sujeitos 

envolvidos no estudo foram os discentes do sétimo período do Curso de 

Pedagogia que atuam como professores. Quanto à concepção que os 

participantes da pesquisa têm da formação docente está implícito nas suas falas 

que, para ser professor, é necessário planejar seu trabalho, conhecer a realidade 

do mercado de trabalho através do estágio e adquirir conhecimentos teóricos 

para fundamentar sua vida profissional.  

Palavras-chave: Curso de pedagogia. Formação de Professores. Educação a 

Distância 

 

6. INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea se caracteriza pela presença de três 

elementos que são: a informação, o conhecimento e a tecnologia. Esta sociedade 

exige um novo trabalhador capaz de gerenciar as tecnologias emergentes. A 

educação começa a navegar nesse mundo de transformações, em que o 

desenvolvimento das tecnologias digitais e a grande quantidade das redes 

interativas colocam a humanidade diante de um caminho sem volta, criando um 

cenário provisório. Desse modo é necessário que os cursos de formação de 

professores tenham um formato mais abrangente no sentido de serem baseados 

em eixos temáticos, estreitamente articulados com as novas problemáticas 

sociais, mas sem deixar de levar em consideração os conteúdos sistematizados, 

funcionando as disciplinas, neste caso, como substratos científicos para 

compreensão crítica da realidade e para sua transformação. No século XXI, 
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observa-se que a construção dos saberes passa a ser dominada por novas 

tecnologias, no espaço e no tempo. O Professor do século XXI precisa, então, ser 

um profissional da educação com espírito aguçado e muita vontade para 

aprender, razão pela qual o processo de formação torna-se mais e mais intenso 

para responder às demandas do mundo contemporâneo com competência e 

profissionalismo (HAMZE, 2011). Vale destacar aqui o Philippe Perrenoud 

consolidou, na educação, como competências o seguinte:  

 

[...] competências são as capacidades de ação, que mobilizam saberes 

para a ação, que estabelecem relações com os saberes teóricos que não 

são de reverência ou de dependência, mas ao contrário, são críticas, 

pragmáticas, até mesmo oportunistas (PERRENOUD, 1993, p. 135). 

 

 

Trazer à tona mais uma vez a temática sobre a formação docente é sempre 

um desafio apesar dos inúmeros trabalhos que a discutem, e mais ainda quando 

se trata de formação de professores a distância, assunto repleto de controvérsias, 

de opiniões contrárias e a favor da metodologia de ensino a distância. Notamos 

a partir desta pesquisa que a Educação a Distância (EaD) por sua experiência de 

ensino com metodologias não presenciais pode tem sua parcela de contribuição 

para a transformação dos sistemas convencionais de ensino e aprendizagem, ou 

seja, a experiência acumulada e o saber desenvolvido na EaD podem ajudar a 

melhorar o ensino presencial. 

 

Esta pesquisa tem a finalidade de refletir sobre a presença de três 

elementos básicos que são a informação, o conhecimento e a tecnologia. Esta 

sociedade exige um novo sujeito e um novo tipo de trabalho onde as pessoas 

devem ser capazes de dominar as tecnologias emergentes. A formação de 

professores, hoje, precisa ser compreendida dentro deste contexto como uma 

oportunidade para a formação humana integral, tendo como eixo estruturante a 

relação trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

Essa ideia surgiu a partir da minha vivência como tutora do curso de 

Pedagogia em uma Instituição pública de São Luís- MA desde de 2012, ao 

observar como esse trabalho desenvolvido pela instituição vem contribuindo para 

a formação de professores para atuarem em suas localidades. 

O presente texto aborda a temática sobre a formação de professores no 

Curso de Pedagogia será abordado em três momentos distintos: começa pela 
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apresentação da temática; em seguida descreve sobre a Educação a Distância e 

sua relação com a formação de professores com base em estudos já realizados 

sobre este tema; finalmente apontamos as revelações da pesquisa realizadas, ou 

seja, a percepção dos participantes da pesquisa. 

 

7. FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

Para Sommer (2010) a Educação a distância (EaD) é um tema sobre o qual 

se desenvolvem candentes debates na atualidade. O autor apresenta que de um 

lado, há um grupo de entusiastas apregoando a necessidade de nossos processos 

educativos formais incorporarem as novas tecnologias que temos à disposição, 

de atualizar os processos de ensinar e aprender, de nos adequarmos aos supostos 

estilos cognitivos dos membros da geração que nominam nativos digitais. Do 

outro lado segundo Sommer (2010), estão aqueles que defendem a 

impossibilidade de um estudante aprender em frente a um monitor de 

computador, uma televisão, no isolamento de sua casa, executando tarefas quase 

ao modo dos antigos estudos dirigidos, enfim divorciado de outros estudantes 

que almejam e labutam na mesma direção. É necessário destacar que este debate 

não fica apenas no âmbito acadêmico, pois é frequente aparecer nas pautas de 

discussões na mídia e até mesmo no ambiente doméstico.  

Por isso, a fim de compreender a Educação a Distância e sua relação com 

a formação docente, primeiramente se faz necessário caracterizar o tipo de 

aprendizagem que o virtual possibilita. Com base no estudo realizado por Barros 

(2008), podemos afirmar que o tipo de aprendizagem que ocorre no espaço 

virtual é aquela que se inicia pela busca de dados e informações, após ocorre a 

organização, a análise e a síntese que o usuário realiza. A aprendizagem no 

espaço virtual envolve uma série de elementos tais como: tempo, espaço, a 

linguagem, a interatividade, a facilidade de acesso ao conhecimento e a 

linguagem audiovisual interativa digital como forma de ambiência de uso da 

tecnologia (BARROS, 2008). 

Um dos desafios a superar na formação a distância, no caso dos 

professores, talvez esteja relacionado á preparação para lidar com as ferramentas 

digitais, pois se considera que estejam em constante transformação, ou seja, em 

uma sociedade extremante complexa e dinâmica. Diante disto, é preciso que os 

professores se dêem conta de que as mudanças são uma exigência deste novo 

século. Essas mudanças, a nosso ver, não são apenas no sentido de saber 
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operacionalizar as tecnologias e reter as informações, mas sim em conseguir 

produzir e transformar informações em conhecimento. Portanto, é necessário que 

o professor esteja preparado a entender, refletir e agir dentro desse processo de 

transformações. 

Para uma compreensão da formação a distância do professor em exercício 

é necessário, ainda, considerar o contexto teórico, social e histórico no qual está 

inserido, bem como sua prática pedagógica. Pois esta formação não se dá apenas 

na universidade, mas em múltiplas esferas e é constituída por vários saberes, o 

que implica reconhecer que não existe um momento estanque de formação, mas 

que ela vai sendo construída e reconstruída durante toda a trajetória profissional 

e também pessoal do professor. 

 
 A constituição dos saberes docentes [...] é oriunda de fontes diversas, 

e ainda por reconhecerem a importância da formação pedagógica para 

o exercício da docência [...], ressaltando, assim, que a docência não se 

restringe à mera transmissão de conhecimentos e à utilização de 

técnicas e recursos pedagógicos. Ela vai além disso, pois se sustenta 

principalmente no compromisso dos docentes e da instituição na 

construção permanente do conhecimento (TARDIF apud CORREIA, 

2015, p.122).  

 

Desta forma, Neder in Preti (2005) aponta que a educação a distância 

aparece como uma destas esferas, isto é, “uma possibilidade de (re) significação 

paradigmática no contexto do processo de formação de professores”, pois esta 

modalidade favorece a interação entre os sujeitos, propiciando o diálogo, a troca, 

a construção coletiva, na qual o professor em exercício assume um novo papel no 

processo de ensino e aprendizagem, não somente como aluno de um curso a 

distância, mas assume juntamente com os pares uma posição de parceria, de 

sujeito que resignifica sua prática pedagógica a partir do que aprende no curso 

de pedagogia. Dessa forma, o professor/aluno é estimulado, instigado a buscar, 

exigindo assim, um grande comprometimento com a construção do 

conhecimento. A EAD, como vimos, pode contribuir para um processo mais 

flexível e autônomo na formação docente, e em nosso entendimento, isso não é 

suficiente. Tem de ser levado em conta o contexto histórico-cultural em que 

ocorrem esses processos formativos, para se compreender as limitações e as 

possibilidades de práticas pedagógicas como colaboradoras no processo de 

construção do saber fazer e do saber pensar em suas diferentes dimensões. 

Destarte, a Instituição pesquisada, desenvolve ações que reforçam estes aspectos 
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citados, mediante a formação de profissionais com conhecimentos para atuarem 

em diversos campos do conhecimento. 

Para uma compreensão da formação a distância do professor em exercício 

é necessário, ainda, considerar o contexto teórico, social e histórico no qual está 

inserido, bem como sua prática pedagógica. Pois esta formação não se dá apenas 

na universidade, mas em múltiplas esferas e é constituída por vários saberes, o 

que implica reconhecer que não existe um momento estanque de formação, mas 

que ela vai sendo construída e reconstruída durante toda a trajetória profissional 

e também pessoal do professor.  

 
A constituição dos saberes docentes [...] é oriunda de fontes diversas, e 

ainda por reconhecerem a importância da formação pedagógica para o 

exercício da docência [...], ressaltando, assim, que a docência não se 

restringe à mera transmissão de conhecimentos e à utilização de 

técnicas e recursos pedagógicos. Ela vai além disso, pois se sustenta 

principalmente no compromisso dos docentes e da instituição na 

construção permanente do conhecimento (TARDIF apud CORREIA, 

2015, p.122).  

 

Desta forma, Neder in Preti (2005) aponta que a educação a distância 

aparece como uma destas esferas, isto é, “uma possibilidade de (re) significação 

paradigmática no contexto do processo de formação de professores”, pois esta 

modalidade favorece a interação entre os sujeitos, propiciando o diálogo, a troca, 

a construção coletiva, na qual o professor em exercício assume um novo papel no 

processo de ensino e aprendizagem, não somente como aluno de um curso a 

distância, mas assume juntamente com os pares uma posição de parceria, de 

sujeito que resignifica sua prática pedagógica a partir do que aprende no curso 

de pedagogia. Dessa forma, o professor/aluno é estimulado, instigado a buscar, 

exigindo assim, um grande comprometimento com a construção do 

conhecimento. A EAD, como vimos, pode contribuir para um processo mais 

flexível e autônomo na formação docente, e em nosso entendimento, isso não é 

suficiente. Tem de ser levado em conta o contexto histórico-cultural em que 

ocorrem esses processos formativos, para se compreender as limitações e as 

possibilidades de práticas pedagógicas como colaboradoras no processo de 

construção do saber fazer e do saber pensar em suas diferentes dimensões. 

Destarte, a Instituição pesquisadadesenvolve ações que reforçam estes aspectos 

citados, mediante a formação de profissionais com conhecimentos para atuarem 

em diversos campos do conhecimento. 
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8. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Esta pesquisa teve como objetivo verificar as percepções dos alunos do 

Curso de Pedagogia a distância da sobre a contribuição do curso para a sua 

formação e prática docente tendo em vista que os participantes da pesquisa além 

de serem alunos do curso em sua maioria já trabalham como docentes em escolas 

dos municípios de Carolina. Este trabalho, metodologicamente, está 

compreendido em duas fases: no primeiro momento precedemos com o 

levantamento teórico-bibliográfico sobre a temática, da qual delineamos o objeto 

analisado. Esta fase da pesquisa foi realizada através de consulta a livros, revistas, 

artigos, materiais digitalizados, dito em outros termos, uma técnica de 

documentação indireta que buscou material publicado que versa sobre o assunto. 

A leitura da bibliográfica, segundo Goldenberg (2007, p. 79), “é um exercício de 

compreensão fundamental para a definição da posição que o pesquisador irá 

adotar”. A segunda fase compreendeu a pesquisa de campo com a finalidade de 

conseguir mais informações sobre o assunto investigado, que por sua vez, foi 

dividido em duas etapas: na primeira fizemos uma coleta de dados na qual 

utilizamos como técnica o questionário cujo propósito foi recolher informações 

de um determinado grupo de alunos do Curso de Pedagogia no qual foi 

composto apenas por uma questão que abrange o objetivo proposto. 

De acordo com Oliveira (2008, p.84) define-se questionário como:  
Uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por 

escrito pelo informante. Deve ser objetivo, limitado em extensão e estar 

acompanhado de instruções. As instruções devem esclarecer o 

propósito de sua aplicação, ressaltar a importância da colaboração do 

informante e facilitar o preenchimento. 

Para análise dos dados coletados utilizamos o modelo qualitativo. 

Segundo André (1983) esta abordagem qualitativa visa apreender o caráter 

multidimensional dos fenômenos em sua manifestação natural, bem como captar 

os diferentes significados de uma experiência vivida, auxiliar a compreensão do 

indivíduo no seu contexto. Para o estudo empírico tomamos o Polo da UAB no 

município de Carolina no estado do Maranhão onde funciona o Curso de 

Pedagogia a distância da Instituição pesquisada. Os sujeitos envolvidos na 

pesquisa foram os alunos do sétimo período do curso e que atuam como 

professores em escolas públicas daquela região. Para identificação dos 

participantes da pesquisa, adotamos nomes fictícios como uma forma de garantir 

o anonimato das falas destes sujeitos. Segundo Bogdan e Biklen (2002), as 
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identidades dos sujeitos devem ser protegidas, para que a informação que o 

investigador recolha não possa causar-lhe qualquer tipo de transtorno e prejuízo. 

 

9. CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA  

A pesquisa foi direcionada para o universo das escolas da rede municipal 

das cidade de Carolina – MA tendo como público alvo os professores em exercício 

que estão cursando o sétimo período de Pedagogia,Polo de Carolina – MA. 

Buscando verificar as contribuições deste curso de pedagogia para a formação e 

a prática docente de professores em exercício aplicou-se um questionário com 

uma pergunta aberta direcionada ao objetivo do trabalho, isto é, verificar como 

os participantes percebem a sua formação pedagógica e de que modo esta 

influência no seu cotidiano em sala de aula. No total foram participantes desta 

pesquisa 15 (quinze) alunos de pedagogia que também lecionam na educação 

infantil e ensino fundamental. Gatti (2005) destaca que: A questão da formação 

de professores tem sido um grande desafio para as políticas governamentais. Um 

dos desafios é formar professores para trabalhar com a educação infantil e os 

quatro primeiros anos do ensino fundamental, até então realizada em nível 

médio, ou a formação de docentes que se faz a nível superior, em universidades 

ou em faculdades isoladas, para toda a educação básica (p. 01) Em relação aos 

dados gerais dos professores-alunos participantes da pesquisa a maioria é do 

sexo feminino (85%), e estão na idade entre os 26 e 50 anos, e os demais são do 

sexo masculino (15%) com idade entre 25 e 30 anos. Acrescente-se a este fato do 

percentual acima, o que fora revelado no texto de Gatti (2005) a profissão docente 

se mostrado cada vez menos atraente para os jovens, especialmente pelas 

condições salariais e de carreira. Poucos jovens do sexo masculino a escolhem, e, 

recentemente, jovens do sexo feminino também vêm abandoando esta escolha e 

dirigindo-se a outras áreas (p. 01). Podemos observar durante a investigação que 

dentre os professores existem aqueles que estão na docência há bastante tempo 

e somente agora tiveram a oportunidade de ingresso no curso superior de 

pedagogia. O tempo de serviço deles varia entre 02 (dois) e 27(vinte e sete) anos 

na docência. Percebemos então um atraso na formação de alguns destes 

professores e nessa direção Prates (2012), revela que nos últimos tempos 

ocorreram vários investimentos em políticas públicas que focalizam a formação 

de professores. Entre esses investimentos está o Plano Nacional de Formação de 

Professores. 
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Como falamos a pergunta feita aos sujeitos da pesquisa foi analisada de 

forma qualitativa, utilizando-se as falas. Visto que, na maioria estas respostas se 

assemelham apresentamos na análise apenas aquelas mais relevantes no 

contexto desta pesquisa. Por isso, a fim de melhorar a compreensão destas vozes 

ainda procedemos a uma classificação por categorias: Primeira categoria: 

importância do curso para a prática pedagógica/docente  

A importância do curso de pedagogia tem sido de grande 

relevância para a minha prática pedagógica. Porque sempre 

acreditei que par ser professor é fundamental que 

tenhamos um curso de pedagogia [...] o curso nos 

possibilita desenvolver a nossa prática pedagógica com 

mais segurança. (Professora Patrícia) 

 O curso de pedagogia é de suma importância na 

experiência em sala de aula [...] existem vários tipos de 

aprendizagem, isso nos ajuda muito na prática docente. 

(Professora Rosa). 

 O curso de pedagogia é um curso que realmente capacita 

o professor para a sala de aula.  

Durante o curso aprendemos muitas coisas de muita 

importância para nossa futura prática docente. (Professora 

Tina). 

 [...] contribui para o aprimoramento do conhecimento e 

saberes úteis para uma boa prática docente. (Professora 

Ágata)  
 

A partir destas falas entendemos que a formação torna-se ponto fundamental 

para as possibilidades de melhoria na docência e para a prática em sala de aula. 

A partir destas falas entendemos que a formação torna-se ponto 

fundamental para as possibilidades de melhoria na docência e para a prática em 

sala de aula. Ainda compreendemos que a formação contribui para uma reflexão 

permanente voltada para a construção de uma educação emancipadora 

(MONTEIRO JÚNIOR, 2001, p. 88) que religa os saberes e vai ao encontro da 

dinâmica de desenvolvimento do ser humano. Segunda categoria: o curso de 

pedagogia para os professores/alunos auxilia no planejamento e organização das 

aulas. 

 Com o curso de pedagogia adquiri mais conhecimentos de como me 

planejar e organizar (conteúdos) para colocar em práticas em sala de aula. 
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(Professora Ester) Menegolla& Sant’Anna (2001, p.24) dizem que o planejamento 

não deve ser visto como regulador das ações humanas, ou seja, um limitador das 

ações tanto pessoais como sociais, e sim ser visto e planejado no intuito de 

nortear o ser humano na busca da autonomia, na tomada de decisões, na 

resolução de problemas e principalmente na capacidade de escolher seus 

caminhos. 

Terceira categoria: Influência no estágio supervisionado  

O curso de pedagogia está sendo muito importante para 

minha formação, pois através dele conheci a teoria e pude 

colocá-la em prática através do estágio. (Professora 

Turmalina). 

 Nessa esteira, vimos que o estágio possibilita aos futuros professores 

compreenderem a complexidade existente no processo de ensino e 

aprendizagem. A compreensão do estágio como elemento facilitador da 

articulação teoria-prática sempre foi assumida como um das funções elementares 

desse componente curricular, obrigatório no processo de formação de 

professores, uma vez que, por intermédio dele, os alunos têm a oportunidade de, 

participando da formação oferecida pelas Universidades, ao mesmo tempo, ter 

um contato com a realidade educacional desenvolvida nas escolas (Cf. PIMENTA, 

2006).  

Quarta categoria: Influência na vida pessoal e profissional 

O curso de pedagogia tem exercido uma grande 

contribuição não só na minha prática pedagógica, mas 

também na minha vida, pois aprendi bastante. (Professora 

Barbara). 

 

Nóvoa (1992) aponta que para a formação de professores, é indispensável 

que a formação tenha como eixo de referência o desenvolvimento profissional, 

na dupla perspectiva do professor individual e do coletivo docente. Além disso, 

que o trabalho possibilite e favoreça espaço de interação entre as dimensões 

pessoais e profissionais. Este autor considera que o saber docente tem caráter 

polissêmico, devido à sua pluralidade e heterogeneidade: é adquirido na 

universidade; é pragmático; é avaliado e autogerido pelo grupo de pares; requer 

improvisação e adaptação a situações novas num processo de reflexão; exige uma 

formação contínua para acompanhar sua evolução; e sua utilização é de 

responsabilidade do próprio profissional.  
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Quinta categoria: Ajuda para um futuro concurso público Através do curso 

melhorei muito o meu trabalho e até mesmo para pensar em um concurso. Não 

sou concursado, trabalho por contrato temporário. (Professor Daniele). 

Na sociedade regida pelo capital, segundo Holanda et al (2009) a lógica 

da educação é a lógica do mercado. Sob essa lógica, os indivíduos devem ser 

preparados para as relações de trabalho e a adaptação a tudo o que é imposto, 

além de garantirem um emprego para si. 

Nesta sociedade, o que se dissemina com maior profundidade através da 

educação são as ideologias dominantes (e as ideias dominantes são as ideias da 

classe dominante). A empregabilidade e o empreendedorismo estão entre esses 

instrumentos ideológicos de manipulação das consciências para enganar milhões 

de trabalhadores inculcando-lhes a idéia de que precisam lutar muito para 

garantirem um lugar ao sol para si e para os seus (Holanda et al, 2009). 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o intuito de tecer breves considerações sobre o trabalho, retomamos 

o objetivo que impulsionou o presente estudo: verificar as percepções dos alunos 

do Curso de Pedagogia a distância e sobre a contribuição deste para a sua 

formação e prática docente. Do que apreendemos o seguinte: Podemos dizer, 

hoje, que vivemos numa sociedade globalizada e altamente tecnológica onde as 

informações são produzidas e reproduzidas rapidamente e o conhecimento é 

reconstruído quase que diariamente. As transformações pelas quais passa a 

sociedade estão criando uma nova cultura de relações e consequentemente 

modificando as formas de aquisição do conhecimento, principalmente com o 

advento da “Terceira Revolução Industrial”. Espera-se que a universidade não 

fique alheia a essas mudanças, ou seja, que busque se adaptar a essa nova 

realidade. Vivemos um novo paradigma que não está focado apenas no ensino, 

mas privilegia a aprendizagem, que oportuniza e coloca o controle do processo 

de aprendizagem nas mãos do educando, e ao mesmo tempo, auxilia o professor 

a entender que a educação não é somente a transferência de conhecimento, mas 

um processo de construção do conhecimento pelo aluno, como produto do seu 

próprio empenho. Que a educação também pode ser um processo de troca de 

saberes entre professores e alunos, que o ensino não pode mais ser verticalizado 

como em tempos atrás.  

A Educação a Distância é sem dúvida um excelente recurso no processo de 

aprendizagem. Porém, sempre existem possibilidades de melhorias. Assim, alunos 
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e professores devem participar ativamente de um processo contínuo que seja de 

colaboração, de motivação, de investigação, de reflexão e de desenvolvimento do 

senso crítico e da criatividade, da descoberta e da reinvenção. Desse modo esta 

pesquisa nos possibilitou perceber, a partir das falas dos sujeitos, que a formação 

de professores no curso de pedagogia é muito significativa para aqueles que já 

exercem a docência. 

Destacamos ainda, entre os achados nesta pesquisa, que o aluno do curso 

de pedagogia, ao buscar meios para aperfeiçoar-se profissionalmente na maioria 

das vezes para melhorar sua prática em sala de aula. Quanto à concepção que os 

participantes da pesquisa têm da profissão docente está implícito nas suas falas 

que, para ser professor, é necessário planejar seu trabalho, conhecer a realidade 

do mercado de trabalho através do estágio e adquirir conhecimentos teóricos 

para fundamentar sua vida profissional.  

Por fim, registra-se a grande relevância de realização dessa investigação 

ao revelar a importância da formação pedagógica para o exercício da docência, 

ressaltando, assim, que a docência na educação infantil não se restringe à mera 

transmissão de conhecimentos e à utilização de técnicas e recursos pedagógicos. 
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RESUMO: A adoção de metodologias ativas de aprendizagem como forma de substituir 

os modelos tradicionais de ensino é um dos desafios da educação contemporânea. O 

ensino e a aprendizagem deve ser centrados na ação e no conhecimento de todos os 

atores da relação educativa e, sobretudo, na responsabilização do estudante pelo seu 

próprio processo de construção de saberes. O presente artigo se integra a um estudo de 

Doutoramento em Ciências da Educação, especialidade em Tecnologia Educativa, na 

Universidade do Minho. Este texto tem como objetivo apresentar o modelo da 

intervenção pedagógica proposto no estudo doutoral e que combina a Aprendizagem 

Baseada em Projetos com a Gamificação, atualmente em desenvolvimento, bem como 

alguns dos elementos resultantes do questionário inicial aplicado aos participantes da 

pesquisa com o interesse de previamente conhecer o perfil e o conhecimento destes 

estudantes acerca dos aplicativos e das metodologias ativas que serão utilizadas na 

intervenção pedagógica. O referido estudo doutoral integra-se na pesquisa qualitativa e se 

utiliza da metodologia de Design Based Research – DBR. 
 

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Aprendizagem Baseada em Projetos; Gamificação; 

Design Based Research (DBR); Intervenção pedagógica. 

ABSTRACT: The adoption of active learning methodologies as a way of replacing 

traditional teaching models is one of the challenges of contemporary education.Teaching 

and learning should be centered on the action and knowledge of all actors in the 

educational relationship and, above all, on the responsibility of the student for his own 

process of knowledge construction.This article is part of the PhD course in Educational 
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Sciences, specializing in Educational Technology, at the University of Minho. This text aims 

to present the model of the pedagogical intervention proposed in the doctoral study and 

that combines Project Based Learning with Gamification, currently in development, as 

well as some of the elements resulting from the initial questionnaire applied to the 

research participants with the interest of previously know the profile and the knowledge 

of these students about the applications and the active methodologies that will be used 

in the pedagogical intervention.The mentioned doctoral study is integrated in the 

qualitative research and uses the methodology of Design Based Research – DBR. 

Keywords: Active Methodologies; Project-Based Learning; Gamification; Design-Based 

Research (DBR); Pedagogical intervention. 
 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O desafio para educação contemporânea compreende a necessidade de 

mudanças nas metodologias e formas de ensinar centradas na ação e no conhecimento 

de todos os atores da relação educativa e, sobretudo, na responsabilização do estudante 

pelo seu próprio processo de construção de saberes. 

Diante deste contexto de inovação pedagógica adota-se as denominadas 

metodologias ativas de aprendizagem como forma de substituir os modelos tradicionais 

de ensino-aprendizagem. A aprendizagem ativa é uma abordagem que considera o 

desenvolvimento de atividades centradas nos estudantes e que consiste em um conjunto 

de práticas pedagógicas que os estimulam a participarem de atividades que levam à 

reflexão, ao questionamento, à busca pela compreensão de conceitos e como aplicá-los 

em um contexto real.  

As metodologias ativas agregam um conceito amplo que pode se referir a uma 

variedade de estratégias de ensino, como: aprendizagem baseada em problemas, 

aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por pares (ou peer instruction), 

design thinking, gamificação, método do caso, sala de aula invertida (flipped classroom), 

dentre outras. 

Dada a diversidade de metodologias de aprendizagem ativas existentes, 

sobretudo, no contexto do Ensino Superior, no qual incide este trabalho de investigação, 

optou-se por propor uma intervenção pedagógica combinando a Aprendizagem 

Baseada em Projetos (PBL) com elementos da Gamificação. 

  Os sujeitos em análise neste estudo são os estudantes da disciplina de 

Administração de Recursos Humanos no curso de Administração da Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA). As questões de investigação a que a pesquisa tentará responder 

são as seguintes:  

a) Que modelos de atividade se revelam eficazes para a Aprendizagem baseada 

em Projetos? 

b) Como criar um processo de Gamificação integrado ao modelo de 
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Aprendizagem baseada em Projetos? 

c) Quais recursos digitais, articulados com o processo de Gamificação, melhor se 

enquadram no modelo de Aprendizagem baseada em Projetos? 

d) Como implementar o modelo de Aprendizagem baseada em Projetos com 

Gamificação na disciplina de Administração de Recursos Humanos? 

e) Quais os resultados alcançados pelos participantes do modelo implementado 

quanto ao nível de engajamento e benefícios obtidos? 

 

2. MOTIVAÇÕES DO ESTUDO 
 

Entende-se que as metodologias, as práticas e os processos de mediação 

pedagógica, ainda que não estejam acontecendo no tempo e com a mesma intensidade 

com que as tecnologias vêm evoluindo, têm revelado alguns caminhos para que a 

educação possa ser significativa e efetivamente relevante para o estudante. 

O curso de Administração da UFMA foi criado em 2007, portanto há 12 anos, e 

atualmente é avaliado com nota 5, máximo valor no Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (INEP, 2015). Para a permanência desta avaliação positiva observa-se que as 

práticas pedagógicas desenvolvidas no curso em questão necessitam avançar ainda mais 

no que diz respeito à participação ativa dos estudantes e na mediação deste processo 

por parte dos professores, justificando-se a necessidade de engajar grupos de 

estudantes no processo de aprendizagem. 

Desta forma, pretende-se com este estudo doutoral investigar de que modo a 

combinação da Aprendizagem baseada em Projetos com a Gamificação e o uso de 

tecnologias digitais contribui para a aprendizagem e para o engajamento de estudantes 

universitários.  

Uma vez que a experiência pedagógica proposta neste estudo é centrada no 

estudante, torna-se necessário conhecê-lo. Assim, o presente artigo tem dois objetivos:  

mostrar alguns dos elementos resultantes do questionário inicial aplicado aos 

participantes da pesquisa com o interesse de previamente perceber o seu conhecimento 

acerca dos aplicativos e das metodologias ativas que serão utilizadas na intervenção 

pedagógica; pretende ainda apresentar o modelo da intervenção pedagógica proposto 

no estudo doutoral e que se encontra em desenvolvimento.  

 

3. APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: GÊNESE E CARACTERÍSTICAS 

A Aprendizagem Baseada em Projetos é uma metodologia ativa específica para o 

trabalho com projetos. Segundo Thomas (2000), esta metodologia não contempla, 

necessariamente, a existência de um cenário ou situação problema apresentada aos 

alunos na forma de texto, mas contempla, obrigatoriamente, a existência de um projeto 

a ser desenvolvido que pode ou não resolver um problema concreto. Assim, percebe-se 

que a Aprendizagem Baseada em Problemas abrange diferentes enfoques, podendo se 
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referir tanto a estratégias didáticas destinadas à resolução de problemas, quanto ao 

processo que combina a resolução de problemas por meio do trabalho com projetos. 

As Universidades de Roskilde (1972) e de Aalborg (1974), na Dinamarca, foram 

pioneiras na implementação da aprendizagem baseada em projetos, no contexto do 

ensino de Engenharia, segundo Graaff e Kolmos (2007 apud FERNANDES, 2010). Em 

1974, ano de sua fundação, a Universidade de Aalborg, na Dinamarca, implementou um 

modelo didático baseado simultaneamente em projetos e em problemas para garantir a 

conversação entre a teoria acadêmica e a prática profissional (ENEMARK; KJAERSDAM, 

2009).  

Na perspectiva de proporcionar aos estudantes a aquisição de conhecimento de 

maneira ativa e significativa, a Faculdade de Economia e Administração de Empresas da 

Universidade de Maastricht (FEeAE), na Holanda, utiliza o PBL desde sua fundação, mas 

no caso da FEeAE o “P” da sigla PBL refere-se tanto a problemas, quanto a projetos como 

forma de aprendizagem ativa, ou seja, é uma aprendizagem baseada em problemas 

combinada com o trabalho por projetos (DEELMAN; HOEBERIGS, 2009). 

 No que concerne à terminologia, a Universidade de Maastricht optou por manter 

a sigla PBL para designar simultaneamente problemas e projetos envolvidos na 

metodologia em detrimento de qualquer outra sigla que modificasse a original. Sousa 

(2015) avalia esta decisão como bastante acertada, visto que o PBL está intimamente 

ligado a uma nova concepção de educação e, ainda segundo este autor, a variedade de 

terminologias ou siglas poderia ocultar o pensamento educacional já enraizado na sigla 

PBL. Convém ressaltar que neste estudo opta-se pelo processo que combina a resolução 

de problemas por meio do trabalho com projetos, pelo que adotamos a terminologia 

Aprendizagem Baseada em Projetos e a sigla PBL para referenciá-la. 

Savin-Baden (2006 apud SOUSA, 2015) assevera que desde a popularização da 

metodologia PBL muitos estudos continuam definindo-a e classificando-a, porém há 

pouco aprofundamento no tocante aos modelos, mídias e ambientes usados para apoiar 

os vários tipos de PBL que utiliza a tecnologia de alguma forma. 

 Para Brod (2011) desenvolver uma prática pedagógica diferenciada em curso 

superior pressupõe mudanças de posturas tanto do professor como dos estudantes. A 

PBL, como estratégia de ensino colaborativo, permite aos estudantes e professores 

tornarem-se sujeitos ensinantes e aprendentes. Deste modo, as aulas não ficam mais 

descoladas do contexto dos estudantes porque são gerados conteúdos vinculados às 

suas reais necessidades. Torna-se importante analisar as características do papel destes 

dois protagonistas da abordagem em questão. Da mesma forma, temos que considerar 

a variável “tecnologia” como componente fundamental da PBL e analisar suas 

características. 

 A literatura sobre a PBL indica que a atuação do professor nesta abordagem 

requer maior grau de participação, planejamento, trabalho cooperativo (com outros 

colegas, administradores educacionais, empregadores e sociedade) e tomada de 
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decisões (RIBEIRO, 2008). Na PBL, Sousa (2015) pondera que o professor não é o único 

detentor do conhecimento, já que se configura como mais um recurso para a 

aprendizagem, do mesmo modo tal como o são os outros estudantes do grupo, os livros, 

a internet e, eventualmente, os profissionais da área. Além disso, é papel do professor na 

PBL instigar o aluno a questionar e justificar suas próprias escolhas. 

Como na PBL não há a exposição prévia dos conteúdos pelo professor cabendo 

ao estudante a iniciativa de se empenhar para resolver ou propor soluções aos problemas 

levantados por ele mesmo ou pelo professor, torna-se necessário, portanto, uma 

mudança também no papel do estudante. Segundo Sousa (2015) se o papel fundamental 

do professor na PBL é estimular o pensamento crítico e o auto aprendizado, o papel do 

aluno é, efetivamente, pensar criticamente e não só replicar ou memorizar informações. 

O ensino orientado para a Aprendizagem Baseada em Projetos segundo Bell 

(2010) promove a aprendizagem social, melhorando as habilidades de colaboração. Os 

estudantes têm oportunidade de praticar as habilidades de comunicação, negociação e 

colaboração, necessárias para a sociedade do século XXI, pois no decorrer dos projetos, 

eles têm de trocar de opinião/ideias e ouvir os elementos do grupo de trabalho. Esta 

autora salienta que enquanto investigam e produzem novas ideias em grupo, aprendem 

habilidades primordiais de comunicação eficaz, respeito pelos outros, trabalho de equipe 

e negociação da forma de resolver em conjunto o problema e, no final do trabalho, eles 

realizam auto avaliação da sua aprendizagem e da eficácia das suas interações cognitivas 

e sociais. Estas habilidades, nomeadamente de colaboração e de pensamento crítico, são 

fulcrais para o seu sucesso na sociedade (BELL,2010). 

Na Aprendizagem Baseada em Projetos a tecnologia assume relevância na 

medida em que permite ampliar e melhorar a qualidade das tarefas que os estudantes 

podem realizar na sala de aula presencial e permite desenvolver outras atividades 

quando eles já não estão na Universidade. As Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) são aqui perspectivadas como ferramentas cognitivas (JONASSEN, 2007) que 

auxiliam o professor a refletir sobre a pesquisa e a aprendizagem dos alunos (MOURA, 

2016; KRAJCIK e BLUMENFELD, 2006).  Os recursos materiais, digitais e convencionais, 

são diversos, pois constituem todos os meios que podem ser usados na investigação 

desenhada e desenvolvida pelo aluno.  

Os dispositivos móveis, com acesso à internet, por exemplo notebook, tablet e 

smartphone, são muito usuais entre os estudantes  pelo que é urgente que aprendam a 

utilizá-los adequadamente em ambientes de sala de aula e que se explore as 

oportunidades de aprendizagem, dentro e fora da instituição de ensino (MOURA, 2016). 

Estes dispositivos facilitam o acesso à informação e permitem a realização de um elevado 

número de tarefas, nomeadamente, a pesquisa e a troca de informação entre pares e/ou 

outros elementos que possam colaborar na investigação.  

A metodologia da PBL reflete a teoria construtivista em sua essência, ao contrário 

da instrução tradicional em sala de aula, pois permite aos estudantes aprender, fazendo 
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e aplicando ideias. Há uma diversidade de características definidoras de ambientes de 

PBL, mas não há nenhum modelo universalmente aceito (FERNANDES, 2018; THOMAS, 

2000). 

Krajcik e Czerniak (2014) apontam características frequentemente encontradas na 

literatura contemplando cinco recomendações principais para aplicação do método de 

Aprendizagem Baseada em Projetos: definição da questão motriz/central ou pergunta de 

condução; realização da pesquisa situada com oportunidade de investigação científica e 

de trabalhar com os dados de investigação e dando-lhes sentido; uso de tecnologia para 

apoiar as investigações; oportunidade de colaboração entre os protagonistas do método 

e a relevância do produto final para o mundo real. Bell (2010) complementa explicitando 

que esse método de ensino e aprendizagem deve ser desenvolvido num conjunto de 

fases que devem ser concluídas em tempo útil e o trabalho desenvolvido pelos alunos 

culmina numa apresentação a um público-alvo, autêntico e apropriado. 

 

4. GAMIFICAÇÃO: ENGAJAMENTO E APRENDIZAGEM  

Um jogo é um sistema em que os jogadores se engajam em um desafio abstrato, 

definido por regras, interatividade e feedback; que gera um resultado quantificável de 

forma frequente e provoca uma reação emocional (KAPP, 2012). Esta definição apresenta 

uma visão interessante do ponto de vista da aprendizagem. Segundo França (2016), o 

engajamento está baseado em algo desafiador e correlacionado com objetivos 

alcançáveis e mensuráveis através de resultados. Tudo isso em torno de regras bem 

definidas, sempre gerando feedback que é essencial para o acompanhamento da 

evolução da aprendizagem. 

McGonical (2011) afirma que os jogos compartilham quatro características 

definidoras: objetivo, regras, sistema de feedback e participação voluntária. Utilizar os 

elementos e características que tornam os jogos efetivos é uma prática que pode ser útil 

em diversos contextos, isso é o que se chama Gamificação, de acordo com Werbach e 

Hunter (2012). A Gamificação compartilha elementos do design dos jogos para lançar 

desafios, usar estratégias, obter pontos para atingir determinados objetivos, liberar 

acesso a itens bloqueados, conquistar espaço, ganhar visibilidade, recompensas, 

medalhas e prêmios (BUNCHBALL, 2017).  

A Gamificação tem atraído o interesse tanto da indústria quanto da academia 

durante os últimos anos, conforme referem Bogost (2007), Deterding et al. (2011), 

McGonigal (2011). Esta estratégia metodológica vem sendo empregada em contextos 

como saúde, bem-estar, redes sociais, marketing, recursos humanos, relacionamentos 

com clientes, entre outros, através de softwares, aplicativos e tecnologias em geral, sendo 

que segundo Kapp (2012), este crescente interesse pode ser explicado, principalmente, 

pelo potencial da gamificação para influenciar, engajar e motivar pessoas. 

A Gamificação utiliza elementos essenciais de jogos como pontos, níveis, 

emblemas e ranking, as chamadas mecânicas de jogos, conforme termo mais 
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amplamente aceito entre os pesquisadores, segundo Hew et al. (2016). Tais mecânicas 

estão relacionadas com o núcleo de um jogo ou ambiente gamificado. Trata-se de um 

tema importante de ser abordado já que a gamificação acontece através da utilização 

destas mecânicas em aplicativos e/ou ambientes cujo objetivo principal não é o 

entretenimento, a finalidade é antes engajar os usuários (COHEN, 2011). Muntean (2011) 

refere que a mecânica de um jogo é expressa na sua funcionalidade, representando o 

aspecto fundamental para qualquer contexto gamificado. 

Segundo Kapp (2012) existem pelo menos dois tipos de gamificação: a 

estrutural que utiliza elementos de games para conduzir o aprendiz pelo processo de 

aprendizagem sem que haja alterações significativas no conteúdo que não se torna 

parecido com o jogo, e sim a estrutura ao redor dele; e a gamificação de conteúdo que 

aplica elementos e pensamento de games para alterar o conteúdo de modo a fazer com 

que se pareça com um game. Necessita-se que seja moldado o conteúdo ao mecanismo 

de funcionamento do game. Uma forma de fazer isso é criar situações em que o 

conteúdo vai se desenvolvendo como parte do enredo, com personagens, avatares e 

outros elementos típicos do game. 

Zichermann e Cunningham (2011) propõem uma estrutura que estimula o 

engajamento e lida com a forma como os jogadores valorizam essas recompensas, 

conhecida pelo acrônimo SAPS: Status, Acesso, Poder e Coisas (do inglês, Status, Access, 

Power and Stuff). No design de um ambiente pode ser usada uma única mecânica simples 

ou uma série de mecânicas de jogos diferentes que, quando combinadas, resultam em 

um complexo Sistema de Gamificação, por exemplo, pontos, níveis, ranking, emblemas, 

desafios e missões, integração e ciclos de engajamento social. (FRANÇA, 2016; KAPP, 

2012; VIANNA et al.,2013; ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011.) 

Um dos grandes desafios de qualquer educador é envolver seus estudantes em 

atividades de aprendizagem. Segundo Mendes (2012), a aplicação de gamificação no 

processo de ensino e aprendizagem pode fazer com que os estudantes sejam motivados 

a cumprir determinadas tarefas que estejam ligadas aos objetivos do curso.  

 

5. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO  
 

 Este estudo doutoral assume como enfoque a pesquisa qualitativa e se utiliza da 

metodologia de Design Based Research – DBR. A DBR consiste numa tipologia de 

pesquisa científica na qual pesquisadores em educação desenvolvem, em colaboração 

com os participantes, soluções para os desafios/ problemas identificados em contextos 

reais (NOBRE et al., 2017). A pesquisadora atua como professora e investigadora, assim 

pretende inserir-se na realidade estudada para interagir e intervir pedagogicamente 

ajudando na reflexão sobre as realidades vividas.  
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Para a coleta de dados estão a ser adotados diário de bordo, questionários, 

registros eletrônicos, dados das plataformas digitais, os projetos elaborados pelos 

estudantes, focus group e entrevistas semiestruturadas com os participantes da pesquisa.  

O percurso metodológico para o alcance dos objetivos específicos da pesquisa 

está sendo desenvolvido em cinco fases. A fase 1 foi dedicada à elaboração do Modelo 

Gamificado com PBL a partir dos estudos teóricos e práticos pesquisados. Na fase 2 

foram escolhidos os recursos digitais para apoio ao ensino presencial e estímulo às 

metodologias ativas de aprendizagem contempladas na pesquisa. Atualmente a 

investigação se encontra na fase 3, ou seja, a realização da intervenção pedagógica 

propriamente dita. A fase 4 será dedicada à avaliação da experiência pelos participantes 

por meio de questionários, grupos de foco e entrevistas. Por fim, na fase 5, serão 

processados os resultados da pesquisa a partir da análise e triangulação dos dados. O 

tratamento dos dados recolhidos se sujeitará a uma análise de conteúdo (Bardin, 2010), 

inclusive recorrendo ao software NVivo com instrumento de apoio à análise.  

 Ao final serão elaboradas as conclusões e proposições acerca do tema trabalhado, sempre 

integrado com o referencial teórico. 

 Ressalta-se que o projeto de pesquisa deste estudo doutoral encontra-se 

autorizado pelo Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos CEP/CONEP, conforme 

exigido pela Resolução CNS n. 466/2012, por meio da Plataforma Brasil e que todos os 

participantes preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

6. A INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: BP GAME  

 

O impacto das mudanças pedagógicas que se têm operado ao nível do Ensino 

Superior, através da implementação de metodologias de ensino e aprendizagem ativas, 

influencia na integração dos estudantes no futuro contexto profissional.  

Na busca de propiciar aos estudantes uma experiência de aprendizagem ativa e 

bem próxima da realidade organizacional escolheu-se combinar a PBL e a Gamificação, 

daí resultando a solução gamificada de aprendizagem baseada em projetos que recebeu 

o nome de Business Partner Game, BP GAME, e foi desenvolvida a partir do conceito de 

gamificação estrutural. 

O BP GAME foi criado para uso no âmbito do curso de Administração da 

Universidade Federal do Maranhão no componente curricular Administração de Recursos 

Humanos. Tal componente equivalente à carga horária total de 90 horas é ministrado na 

modalidade presencial no turno da manhã nas instalações físicas da Universidade, no 

Centro Pedagógico Paulo Freire, no Campus São Luís.  

 Os objetivos de aprendizagem desta componente curricular compreendem o 

objetivo geral de desenvolver perfil de consultor de gestão de pessoas e os objetivos 

específicos de: (I) identificar os desafios da gestão de pessoas do atual contexto de 

negócio; (II) compreender os processos de Recursos Humanos articulados entre políticas, 
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programas e projetos e (III) delinear projetos que contribuam para a eficácia e eficiência 

da área de Recursos Humanos. Neste sentido, foi criado um contexto para o BP GAME 

fazendo uso do storytelling para desenvolver a solução educacional a partir dos referidos 

objetivos de aprendizagem.  

 A narrativa do BP GAME é baseada numa jornada em que os estudantes são 

estimulados a desenvolver o perfil de consultores de gestão de pessoas como parceiros 

do negócio e para isso seguirão por três trilhas compostas por missões e desafios reais 

do mundo do trabalho.   

Tais missões e desafios contemplam a resolução de problemas e construção de 

projetos em que os estudantes têm como local de pesquisa de campo as instalações de 

um grupo empresarial de varejo localizado na cidade de São Luís no Estado do 

Maranhão. Uma questão central conduz os estudantes a apresentar soluções para três 

desafios relativos à área de recursos Humanos do citado grupo empresarial.  

Em termos de mecânica de jogos, ou seja, os elementos que movem os 

estudantes para a ação, utilizam-se a colaboração e a competição, desafios, feedbacks e 

recompensas. Deseja-se incentivar nos estudantes o comportamento que se baseia na 

ideia de que consultor de sucesso vencedor é aquele que sabe que para ganhar é 

necessário colaborar. O mecanismo adotado para conquista de pontos contempla: (I) a 

criação  do Mapa de Palavras, uma espécie de glossário de termos referentes aos temas 

que estão sendo estudados nas trilhas; (II) a construção de uma Wiki, uma espécie de 

biblioteca virtual com materiais também focados no assuntos de cada trilha; (III) o uso 

do Canvas e 5W2H como metodologias ágeis para solução de problemas; e (IV) a 

devolutiva com apresentação dos projetos. Ressalta-se que além dessas missões, há 

outras regras que pontuam no jogo, tais como desafios surpresa, participação nas 

reuniões de diagnóstico e visitas no grupo de varejo e apresentação de pitches 

individuais ao final do BP GAME. 

Em termos de dinâmicas de jogos, ou seja, elementos que representam a 

interação dos estudantes com as mecânicas dos jogos contempla-se: (I) emoções que 

são percebidas quando o estudante alcança um objetivo, ele é motivado por feedback e 

recompensado pelo alcance de um resultado; (II) narrativa estruturada como jornada de 

aprendizagem por trilhas em que o estudante começa como estagiário e termina como 

consultor master; (III) progressão oferecida para que o estudante sinta que está 

evoluindo no jogo; e (IV) relacionamento dos estudantes entre pares, professores, 

consultores  e  profissionais do varejo, elemento da dinâmica social essencial para o 

ambiente do jogo (KAPP, 2012). 

Em termos de componentes de jogos, ou seja, os elementos específicos 

visualizados pelos estudantes, o BP GAME utiliza: (I) badges que são distintivos 

adquiridos pelas ações incríveis que realizarem; (II) ranking com o placar de classificação 

dos estudantes; (III)  barra de progressão com pontos e badges obtidos para que o 

estudante sinta sua própria evolução; (IV) níveis que são graus diferentes de dificuldade 
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para avançar de um nível a outro; (V) pontos que dizem respeito ao score, à contagem 

de pontos acumulados no decorrer do BPGAME; e (VI) prazos para informar a contagem 

de tempo para concluir cada missão. 

Para participar, os estudantes foram divididos em equipes de 5 participantes no 

máximo. São orientados por dois professores e dois tutores, sendo: o professor titular da 

disciplina, a professora investigadora, o tutor especialista em ambientes virtuais de 

aprendizagem e o tutor especialista em repositórios digitais.  

Como atividade totalmente individual, os estudantes constroem um diário de 

bordo, no repositório hipertextual temático viabilizado pela ptaforma Padlet, onde 

registram as ideias, experiências relevantes e lições aprendidas no decorrer da jornada 

de aprendizagem. Ao final, cada estudante deverá apresentá-lo em forma de pitch402 no 

Bootcamp403 do BP GAME.  

O BP GAME acontece no ambiente presencial da sala de aula e nas visitas ao 

campo, mas também no ambiente virtual de aprendizagem por meio da plataforma 

Moodle. As interações on line também acontecem através da rede social Whatsapp e 

conferências por meio do Hangout do Google. 

 

7. A PERSONA: MARIA ALICE 

 

 O presente artigo apresenta como recorte o perfil do participante do BP GAME e 

questões que se situam no âmbito do conhecimento prévio que os estudantes possuem 

sobre as metodologias ativas a serem vivenciadas. Foram 30 os estudantes respondentes 

do questionário criado no Google Forms e enviado por link pelo Whatsapp. 

 O bloco de dados de caracterização do participante apresenta a distribuição 

por sexo, idade, graduação, estágio na matriz curricular do curso e situação atual de cada 

estudante. Entre os estudantes participantes do BP GAME a maioria se situa como 

representante do sexo feminino (67%) e 33% do sexo masculino. 

 Em relação à idade, os participantes da pesquisa estão presentes de forma mais 

numerosa na faixa etária entre 18 a 23 anos equivalentes a 73%, as faixas B e C 

(apresentadas no Gráfico 1) juntas representam 24% dos estudantes entre 24 e 35 anos 

 
402 O pitch é uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos com objetivo de despertar o interesse 

da outra parte (investidor ou cliente) pelo seu negócio, assim, deve conter apenas as informações 

essenciais e diferenciadas. Fonte: https://endeavor.org.br/dinheiro/como-elaborar-um-pitch-

quase-perfeito/ 

 
403 A tradução literal de bootcamp é "Campo de treinamento". Nos e-sports, bootcamps são treinamentos 

intensivos para times das mais diversas categorias competitivas, que viajam para regiões do mundo com 

adversários mais fortes. O objetivo é que os jogadores adquiriram experiência ao enfrentar esses players e 

desenvolvam novas estratégias e técnicas. Fonte: https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/10/o-

que-e-bootcamp-entenda-treinamento-e-significado-do-termo-esports.ghtml 

https://endeavor.org.br/dinheiro/como-elaborar-um-pitch-quase-perfeito/
https://endeavor.org.br/dinheiro/como-elaborar-um-pitch-quase-perfeito/
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/10/o-que-e-bootcamp-entenda-treinamento-e-significado-do-termo-esports.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/10/o-que-e-bootcamp-entenda-treinamento-e-significado-do-termo-esports.ghtml
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e com apenas um estudante com 36 anos. Esta faixa etária jovem se justifica por se 

tratar de uma turma de graduação.  

Gráfico 1 - Distribuição de estudantes por faixa etária 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 

2019. 

Dentre os participantes há um estudante do curso de Direito e os demais cursam 

Administração. Em se tratando de escolaridade, o Gráfico 2 contempla 21 estudantes 

(70%) que estão cursando a primeira graduação. Interromperam ou abandonaram a 1ª 

graduação para cursar a 2ª graduação 5 dos participantes (17%). E nesta turma 4 

estudantes (13%) já concluíram a 1ª graduação.  

 

 

Gráfico 2 - Distribuição de estudantes por escolaridade 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 A matriz curricular do curso de Administração compreende 41 componentes 

curriculares a serem realizados pelo estudante. De modo que nesta turma 20 

estudantes (66,7%) afirmam já terem concluído metade do curso. Ainda no início do 

curso tem-se 7 estudantes (23,3%). Há 3 estudantes (10%) que já estão caminhando 

para a conclusão do curso, conforme Gráfico 3. 
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Gráfico 3 -Distribuição de estudantes por estágio na matriz curricular do curso 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 Quando se pergunta sobre a situação atual referente à ocupação, quase metade 

dos participantes (47%) afirmam ser apenas estudante profissional. A outra metade ou 

faz estágio ou trabalha. 

 Sobre a importância de usar tecnologias na educação, os participantes do BP 

GAME reforçam em suas palavras que a aprendizagem necessita ser significativa, atrelada 

ao contexto do educando. Para um dos respondentes é “extremamente importante a 

vontade de querer utilizar a internet como ferramenta de interação global com 

aplicativos, sites e pessoas” (FA). Um outro estudante ainda reforça a importância do 

acesso à tecnologia por facilitar ao estudante a “interação por meio de troca de conteúdo 

fora da sala de aula” (SR). E ainda revela uma estudante que “as tecnologias fazem parte 

de toda a vida do homem contemporâneo e a educação deve estar ‘linkada’ a elas como 

ferramenta do conhecimento” (CL). 

 A maioria dos participantes (93%) afirmam usar sempre ou quase sempre as 

tecnologias para solucionar problemas e justificam que buscam resolver problemas do 

cotidiano seja de casa ou do trabalho utilizando o Google, YouTube, aplicativos e fóruns 

especializados. Os exemplos citados contemplam: fazer lista de compras; criar controle 

financeiro; resolver um pequeno problema como vírus no notebook; aprender como usar 

determinada ferramenta no You Tube; resolver questões bancárias, fazer compras de 

produtos a preços bons, buscar informações sobre cinema, restaurantes e outras 

diversões; marcar consultas médicas; usar aplicativo para saber se o ônibus está próximo; 

e para estudar. A seguir o depoimento de uma das participantes do BP GAME: 

“Como exemplo, acordo com a intervenção do despertador, configurado no 

smartphone; calculo a melhor rota para meu destino através de apps; dou bom dia 

para minha mãe, que está distante, por meio de uma ligação ou mensagem de 

celular; respondo aos e-mails do meu chefe; utilizo dicionário eletrônico. Enfim, a 

tecnologia auxilia meu dia a dia” (CL). 
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 Como já explicitado no BP GAME considera-se o uso do ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle e do repositório digital Padlet de modo que se importa saber 

qual o conhecimento prévio os estudantes têm destas tecnologias. Dentre os 

participantes a maioria (86,7%) não conhece o Moodle.  Observa-se que 4 estudantes já 

o conhecem e dentre estes 2 estudantes, inclusive, já o utilizaram. Em se tratando do 

Padlet apenas 6 participantes tem noção do repositório, mas nunca o utilizaram. E exatos 

80% dos estudantes desconhecem o Padlet.  

 A respeito do conhecimento prévio sobre as metodologias ativas de 

aprendizagem o gráfico 4 apresenta que cerca de um terço das respostas dos 

participantes do BP GAME revelaram entendimento correto sobre o tema, enfatizando 

os aspectos do estudante como protagonista da sua própria aprendizagem e da ruptura 

com o modelo tradicional de ensino. A seguir três relatos neste sentido:  

 

“Consiste dentro do ambiente acadêmico, onde o aluno é colocado para ser o agente 

de sua própria aprendizagem e desenvolvimento de seus objetivos. Incentivar o 

aluno a aprender de forma mais autônoma e participativa no campo da 

aprendizagem, tornando-o centro da aula” (CR) 

“Imagino ser uma metodologia que quebra o modelo tradicional onde o aluno é 

apenas receptor de conteúdos e executor de atividades baseadas nestes, limitado à 

teoria. Acredito que quando o desafio é apresentado inicialmente, faz mais sentido 

o estudo da teoria, pois a importância e aplicação da mesma é vista na prática” (GC) 

“Acredito que sejam metodologias que permitem a interferência direta do aluno no 

processo, rompendo com o modelo tradicional em que o aluno recebe o conteúdo 

do professor passivamente” (GT) 

 

 No entanto, observa-se também no gráfico 4 que mais de um terço dos 

respondentes declararam serem leigos no assunto. Há também quem declarou não saber, 

mas que para responder o questionário buscou pesquisar e compreender o tema. Esta 

manifestação assume um valor considerável para a experiência de aprendizagem em 

andamento, ou seja, mesmo antes de iniciá-la a estudante já denota predisposição a 

estar ativa no processo. 

 Ainda sobre o entendimento a respeito das metodologias ativas de 

aprendizagem, há quem declare entendimento equivocado sobre tema relacionando-as 

ao uso do meio tecnológico ou simplificando-as como investigação de problemas 

conforme gráfico 4 a seguir.  

 

Gráfico 4 - Conhecimento prévio sobre as metodologias ativas de aprendizagem 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 Para checar o entendimento sobre Aprendizagem baseada em Projetos 

questionou-se o que os estudantes entendiam sobre o tema. Mais da metade dos 

participantes manifestaram entender corretamente o termo PBL. Há 7 estudantes que 

declararam desconhecer totalmente e 3 participantes que relacionaram o termo de forma 

equivocada à aprendizagem com games, exemplos e atividades, conforme gráfico 5. A 

seguir declaração de estudante sobre o termo: 

 

“Acredito que essa metodologia estimula o aluno a participar do processo de forma 

mais ativa, pois existe um projeto (que se deve desenvolver) para que se chegue ao 

objetivo (resultado). Desta forma, acredito que o processo de aprendizagem se torna 

mais intenso e o aluno pode desenvolver habilidades necessárias para a entrada no 

mercado de trabalho, tendo o apoio de professores e assim a possibilidade de 

direcionamento e aprimoramento durante a experiência” (GC). 

 

Gráfico 5 - Conhecimento sobre Aprendizagem Baseada em Projetos 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 Também foi questionado se o estudante já havia participado de alguma atividade 

centrada em PBL e seis dos estudantes (20%) afirmaram ter vivenciado esta modalidade 

em sala de aula qualificando-a como “fantástica”, “desafiadora”, “de grande aprendizado”, 

“aprender com atividades do mundo real” e “mais interessante”. A seguir um estudante 

relata como aconteceu a experiência: 

 

“A atividade aconteceu durante uma disciplina de férias realizada na Universidade 

Federal do Maranhão intitulada criatividade e empreendedorismo, onde os alunos 

foram exposto a uma proposta de promoção de ideias com a intenção de resolver 

algum problema de forma empreendedora, com identificação de supostos 

problemas e andamento de algumas soluções. Atividade realizada em equipes no 

qual os alunos colaboraram, utilizando seu conhecimento e experiência com o 

suporte de ferramentas para centralização de suas ideias (Canvas). Diante disso, os 

alunos foram desafiados a uma experiência de expor suas ideias, problemas e 

supostas soluções para convidados e professores” (CR). 

 

 Nas respostas dos estudantes em relação a entendimento sobre Gamificação, 

conforme gráfico 6, verifica-se haver a confusão peculiar quanto à definição desta 

metodologia, uma terça parte dos estudantes declaram desconhecer o termo, outra terça 

parte associaram ao uso de jogos, a algo lúdico, a conquista de bônus e a competição 

para aprender. Há ainda 2 estudantes que definem o termo como utilizado nas empresas 

como forma de treinamento ou técnica motivacional ou como dinâmica de grupo. Quatro 

estudantes associam a Gamificação ao uso de plataformas e apps de jogos eletrônicos. 

Apenas 4 estudantes definem corretamente o termo como a aplicação dos elementos e 
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design de jogos em outros contextos que não sejam de jogos. A seguir um depoimento 

de estudante sobre o significado da gamificação: 

 

“No caso da utilização na educação, acredito que seja uma forma de tornar o 

processo de aprendizagem mais dinâmico e motivador para o aluno, pois utiliza-se 

de desafios, fases, recompensas etc. Pelo fato de ser um método inovador e que se 

aproxima da realidade do aluno (inserido nesse contexto de uso constante de 

tecnologias), também estimula a curiosidade, podendo tornar o processo também 

mais ativo para o aluno” (GC). 

 

Gráfico 6 - Conhecimento sobre Gamificação 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 Neste grupo de estudantes a maioria (87%) declara nunca ter participado de 

atividade baseada em Gamificação e 4 dos estudantes afirmaram já ter vivenciado a 

experiência. Um deles declarou que “foi estimulante, a interação com os outros 

participantes e o desafio motivaram meu empenho” (GC). 

 Uma ferramenta que pode ajudar a perceber melhor os participantes e que faz 

parte da linha de pensamento chamada Design Thinking é denominada Mapa da 

Empatia. Tal ferramenta consiste em conhecer a fundo o participante para conseguir ter 

empatia com ele, ou seja, colocar-se no lugar do participante e experimentar ver a vida 

por meio do universo dele (QUAISER, 2019). Segundo Burke (2015), a partir do mapa de 

empatia cria-se um personagem que representa seus participantes também chamado de 

persona. Uma persona é um indivíduo imaginário que abriga alguns dos traços de caráter 

comuns de um grupo de pessoas. 

  Adicionalmente toda e qualquer solução de aprendizagem deve ser focada no 

participante (BURKE, 2015). De forma que observar, coletar dados e aprender sobre este 

público permite que o professor engaje o maior número de estudantes. Ademais, tanto 
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a DBR, metodologia de pesquisa científica adotada neste estudo doutoral, quanto a PBL 

e a Gamificação, metodologias ativas de aprendizagem escolhidas para compor o 

modelo de intervenção pedagógica em desenvolvimento, preconizam a escuta da voz 

do estudante como fator crucial para se obter a participação ativa do estudante. 

 Os resultados obtidos com o questionário forneceram elementos para gerar a 

persona do BP GAME a quem carinhosamente batiza-se de “Maria Alice” que tem 21 

anos, é estudante do 5º período de Administração, seu primeiro curso de graduação, 

ainda não trabalha e nem faz estágio. A estudante compreende como extremamente 

importante o uso de tecnologias na educação, assim como as utiliza para solucionar 

problemas do seu cotidiano, para tanto usa o Google e YouTube. Ela não conhece nem 

o Moodle, nem o Padlet. Maria Alice compreende as metodologias ativas de 

aprendizagem como um espaço para o estudante ser protagonista do seu próprio 

aprendizado, no entanto nunca experimentou nenhuma atividade acadêmica baseada 

em PBL e Gamificação. Maria Alice compreende corretamente o significado do termo PBL 

e confunde a definição de Gamificação com o uso de jogos em sala de aula. 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS  
 

 Como resultado desta experiência denominada BP GAME, pretende-se trazer 

benefícios aos participantes da experiência como a produção de um conhecimento 

inovador que inclui interpretação própria, formulação pessoal, saber pensar e aprender 

a aprender.  

 Espera-se obter o engajamento do estudante nas atividades de aprendizagem 

como parte do seu processo educativo e formativo tanto no sentido do saber como do 

saber fazer, a fim de que se torne um cidadão independente, consciente e crítico, 

responsável para exercer sua profissão e auto gerenciar seu processo de formação ao 

longo da vida privilegiando as dimensões afetivas e intelectuais da aprendizagem. 

 Entende-se por engajamento o estado persistente caracterizado 

pela atitude de dedicação, esforço e empenho em favor de uma causa ou de algo 

desafiador. Adicionalmente, implica em comprometimento com a obtenção de 

resultados relevantes, mensuráveis ou observáveis e significativos para a 

aprendizagem (FRANÇA, 2016). 

 A principal contribuição do estudo doutoral consiste em que os resultados da 

pesquisa subsidiem a avaliação crítica e reflexiva quanto à inserção futura das práticas 

propostas nesta pesquisa no projeto pedagógico do curso de Administração da UFMA a 

fim de que mais estudantes possam se valer da experiência de aprendizagem a partir do 

BP GAME. 

 

9. SITUAÇÃO ATUAL DO ESTUDO 
 



 
 

 
2089 

Enquanto este artigo é escrito, a pesquisa se encontra na fase 3, ou seja, na 

realização da intervenção pedagógica, especificamente na missão de Devolutiva dos 

Projetos da Trilha 2 do BP GAME. Os estudantes ainda realizarão a Trilha 3 e finalizarão a 

jornada de aprendizagem no Bootcamp do BP GAME a ser realizado no final do mês de 

junho de 2019. A investigadora segue participando como professora e, como 

investigadora, coletando dados em diário de campo, contemplando assim a fase 4 

dedicada à avaliação da experiência pelos participantes por meio de questionários, 

grupos de foco e entrevistas. Pretende-se, na fase 5, tratar os dados recolhidos e analisá-

los como resultados da pesquisa.  
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Resumo: Este artigo é uma Revisão Bibliográfica que aponta a evolução do telefone aos 

aparelhos que ganharam destaque por conta da sua mobilidade e capacidade de 

interação. Desde o primeiro experimento, até o primeiro celular a pesquisa qualitativa de 

caráter descritivo, fincou suas observações em estudos e fontes que fornecessem 

elementos para a produção do texto presente. O objetivo centra-se em revisitar fontes 

de informações capazes de alimentar o conhecimento sobre a evolução dos aparelhos 

telefônicos, servindo como uma ponte entre a presença dos smartphones da atualidade 

e do princípio dessa evolução. As marcas são perceptíveis da intensa mudança nos 

aparelhos, que são vistos como minicomputadores, além de estarem presentes em todas 

em toda a sociedade. Deste levantamento, nosso desejo é que essa base seja condução 

para outros estudos que avaliem a evolução existente em nossa era do conhecimento e 

que pode beneficiar o sujeito humano. 

Palavras-chaves: Tecnologia, celular, smarthphones. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os telefones ao longo dos séculos tiveram grandes transformações. É 

inquestionável como os grandes aparelhos, que necessitavam da força dinâmica 

do corpo humano para funcionarem, sobretudo, que toda essa evolução nos 

levou a minimização dos grandes aparelhos, deixamos de usá-los em nossos lares 

apenas, e agora somos encontrados em todos os possíveis ambientes usando os 

aparelhos móveis. 

Essa revisão histórica bibliográfica é uma oportunidade encontrada de 

aprofundar um pouco a discussão sobre o uso dessa tecnologia em nossa 

sociedade informacional, sabemos que não há retorno possível, mas que a sua 

incorporação é deveras real. 

O objetivo principal é levantar um histórico sobre a evolução dos 

aparelhos de telefones, que são utilizados em todo o mundo. Foi realizada uma 

pesquisa de cunho literário e especialmente bibliográfico, as leituras advêm de 
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fontes de repositórios de universidades que tratam do assunto, como teóricos 

que estudam efetivamente o assunto, estudos brasileiros e até europeus fazem 

parte da fundamentação teórica que seguiu todo o rigor na escrita científica.  

 O artigo encontra-se com informações que podem servir para futuros 

estudos de quem se aventura em pesquisar sobre as tecnologias na Educação e 

que partem da premissa que conhecer, compreender, antecedem o ato da 

execução, do uso dessa tecnologia no campo da educação. 
2. BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO TELEFONE: dos primeiros aparelhos 

telefônicos aos celulares móveis 

 

Fazer um destaque para o corpus teórico-conceitual desta pesquisa 

com dados da evolução histórica sobre o tema gerador é deveras importante, 

nesse caso, a história nos presenteia com os fatos deixados em relação ao 

telefone. Por volta de 1870, nos Estados Unidos, os telégrafos já estavam 

incorporados à vida cotidiana. Entretanto, deve-se salientar que este veículo não 

era socialmente utilizado em larga escala. Talvez seja porque a sociedade 

necessitava de outro modelo de linguagem mais complexo, mas ao mesmo 

tempo, mais leve e simples de ser utilizado. Em um determinado momento, surge 

a demanda de um novo artefato técnico capaz de enviar mensagens múltiplas 

pelo mesmo fio telegráfico (LUCAS, 2004). 

Desta forma o telefone, nasceu meio por acaso, na noite de 2 de junho 

de 1875. Alexander Graham Bell, um imigrante escocês que morava nos Estados 

Unidos e era professor de surdos-mudos, fazia experiências com um telégrafo 

harmônico quando seu ajudante, Thomas Watson, puxou a corda do transmissor 

e emitiu um som diferente. O som foi ouvido por Bell do outro lado da linha. 

A invenção foi patenteada em 7 de março de 1876, mas a data que 

entrou para a história da telefonia foi 10 de março de 1876. Nesse dia, foi feita a 

transmissão elétrica da primeira mensagem completa pelo aparelho recém-

inventado. Graham Bell se encontrava no último andar de uma hospedaria em 

Boston, nos Estados Unidos, Watson trabalhava no térreo e atendeu o telefone, 

que tilintara. Ouviu, espantado: "Senhor Watson, venha cá. Preciso falar-lhe." Ele 

correu até o sótão de onde Bell havia telefonado. Começava uma longa história. 

A história das telecomunicações, que iria revolucionar o mundo dali em diante.  

Por volta de 1947 a empresa americana Bell Company, desenvolveu um 

sistema que permitia a utilização de telefonia móvel dentro de uma determinada 

área utilizando o conceito de células, ou áreas de cobertura, derivando deste, o 
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nome celular. Naquele ano, nos Estados Unidos, a AT&T e a Bell propuseram à 

FCC (Federal Communication Commission) a alocação de um número de 

freqüência de rádio especificamente para comunicação móvel, entretanto a FCC 

disponibilizou apenas poucas freqüências, possibilitando que somente 23 

pessoas se conectassem simultaneamente ao sistema de uma determinada área 

de cobertura (MAXWELL, 2014).  

Outras reformulações foram sendo realizadas em relação à melhoria do alcance 

das frequências e seu maior alcance. Por volta de 1968 a FCC reconsiderou seu 

posicionamento. A AT&T-Bell Labs, então propôs um sistema de telefonia celular 

que consistia em diversas torres de transmissão de baixa intensidade capazes de 

cobrir áreas progressivamente maiores (LEVACOV, 2003). 
 

 
Figura 1: Sistema de Transmissão de sinais para celulares 

Fonte: http://www.logicengenharia.com.br/mcamara/alunos/GSM&GPRS.pdf. Acessado em 23 

de dezembro de 2016. 

A figura acima retrata como era feita a distribuição dos sinais para a 

tecnologia móvel, contudo, a nossa intenção não é tratar da logística da 

engenharia desse aparelho, nem da forma que acontece a transmissão da 

comunicação que envolve sua função inicial, mas tentar conhecer a sua evolução 

e sua utilização pelo crescente número de usuários, com o enfoque de 

compreender a crescente proporção do seu uso. 

Conhecer e se aproximar mesmo que em forma de texto de como eram 

os primeiros aparelhos móveis é considerado nesse estudo necessário, pois, são 

os passos que apresento como aproximação da contribuição da ciência e da 

tecnologia para a vida da sociedade, logo, a evolução dos aparelhos telefônicos 

móveis sobreleva a compreensão da nossa necessidade do mesmo. 

http://www.logicengenharia.com.br/mcamara/alunos/GSM&GPRS.pdf
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Os primeiros aparelhos tinham duas funções básicas, que não podiam 

ser realizadas ao mesmo tempo, ou se ouvia ou se falava. Seu uso era limitado, 

contudo, esse magnífico objeto mudou a realidade social de forma considerável. 

Em exposição405 gratuita no Boavista Shopping, em São Paulo, levou 

ao conhecimento de muitos curiosos a trajetória do aparelho no Brasil, onde o 

telefone chegou com um ano de atraso, e no mundo. Essa mostra conta com 50 

peças que vão de 1900 a 2010. 

Nessa exposição no ano de 2015 foram apresentados diversos 

aparelhos de telefonia no estado de São Paulo. Os aparelhos apresentados na 

matéria “Exposição traz história do telefone, veja a evolução dos aparelhos em 06 

modelos” é um resgate importante da história e que indubitavelmente nos 

permite perceber como a tecnologia teve um grande salto, onde, a busca por 

reduzir o tamanho do aparelho e seu formato sempre esteve na vanguarda desse 

processo. 

O primeiro aparelho apresentado na matéria e conhecido como “O 

castiçal” devido o seu formato, o telefone de mesa da marca Western Electric era 

conhecido dessa forma por se aproximar da forma de um castiçal de mesa. Ao 

girar a manivela, um sinal era enviado para a mesa operadora e uma telefonista 

completava a ligação. Na caixa de madeira existia uma espécie de bateria.  
Em 1940 surge o telefone batizado de “o tanque”, levando em 

consideração o seu formato robusto e forte como um tanque de guerra. Clássico, 

esse era o modelo 500 da Western Electric foi o telefone padrão dos lares 

americanos entre 1950 e 1984, muitos filmes que tratam desse dos anos 50/60/70 

e 80 apresentam esse tipo de telefone muito utilizado pelos americanos. 
Outro destaque na exposição foi marcada pelo telefone chamado de 

“O Ericofon” um telefone sueco que ficou conhecido como "telefone cobra" no 

seu país de origem. Criado pela marca Ericsson, é considerado um marco na 

história do design industrial do plástico por ter sido feito a partir de uma única 

peça. Em 1967, foi introduzida uma versão com teclas. 

Conhecido também como telefone “Grillo” o abre e fecha é um clássico 

do design italiano. O "flip" que abre para que a pessoa fale era a grande novidade 

 
405 Texto modificado a partir da matéria expedida pela Folha de São Paulo. Matéria: Exposição traz 

história do telefone, veja a evolução dos aparelhos em 06 modelos. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/04/1620189-exposicao-traz-historia-do-telefone-

veja-a-evolucao-do-aparelho-em-6-modelos.shtml 
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da década futurista de 1960, demonstrando o que estaria por vir.

 
A mostra de aparelhos em São Paulo trouxe para todos perceberem 

como a evolução dos aparelhos foi extremamente significativa do ponto de vista 

de mobilidade, já que diversos aparelhos possuíam diferentes características 

desde o tamanho e peso, contudo, a sua principal função: a comunicação entre 

as pessoas era realizada integralmente.  

 

3. O PRIMEIRO CELULAR DO MUNDO E DO BRASIL 
O cientista Martin Cooper liderou o time de desenvolvimento da 

empresa que desenvolveu a tecnologia de telefonia móvel e criou o primeiro 

telefone celular do mundo tornando-se uma lenda da indústria digital e da 

Motorola. O dia 3 de abril de 1973 é considerado um marco histórico, pois, nesse 

dia Martin Cooper entrou para os anais da história ao fazer a primeira ligação 

mundial pública em um telefone celular, na época um fantástico "tijolão" branco 

(IDGNOW, 2013). 

 
 Figura 2. O castiçal- 1904                              Figura 3. O Clássico-1950 

 
Figura 4. A Serpente-1954                              Figura 5. Abre e Fecha- O Grillo-1965 
Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/04/1620189-exposicao-traz-historia-do-
telefone-veja-a-evolucao-do-aparelho-em-6-modelos.html. Acessado em 17 de janeiro de 2017 
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Antes de entrar na coletiva de imprensa que faria o anúncio do 

primeiro celular, Cooper fez a chamada histórica usando o aparelho Motorola 

DynaTAC – um equipamento "móvel" que pesava 997 gramas e tinha bateria com 

autonomia para apenas 20 minutos de chamada de voz, no meio da Sexta 

Avenida, em Nova Iorque, o que mudaria a cena das telecomunicações no mundo. 

Importante frisar que esse momento foi considerado revolucionário para a época, 

mesmo hoje sendo bem presentes os smarthphones.  

Alguns anos depois, Cooper comentaria que: "o primeiro modelo de 

telefone celular pesava praticamente um quilo e você só podia falar 20 minutos 

nele antes que a bateria se esgotasse. Mas era tempo suficiente, porque você não 

aguentaria segurar o aparelho por mais tempo que isso". (IDGNOW, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 
Referente ao episódico dia que entraria para a história e vendo como 

a evolução é bem presente no cotidiano das pessoas com a diversificação 

existente nos modelos dos celulares, com baterias que duram horas e não 

minutos, dentre os componentes internos presentes em nossos celulares devido 

o progresso cientifico, temos a conjunção de funções que antes eram separadas 

que se fundiram em um único aparelho. 

Destacado esses princípios da evolução dos aparelhos de 

comunicação e como a mudança foi e é considerada radical, que os 

complementou para além de apenas servir como um comunicador, mas que hoje 

serve para a informação, veremos que esses modificaram a sociedade com a sua 

riqueza de incrementos, o cotidiano e a cultura social não são mais as mesmas 

devido ao uso dos aparelhos modernos. 

Em relação a novidade do aparelho móvel não poderia deixar de 

destacar o celular que em 1990, a Motorola lançou o seu primeiro modelo de 

celular do Brasil. Ele foi vendido antes no Rio de Janeiro e só depois em São Paulo, 

mas se popularizou rápido. No visor, cabiam apenas oito dígitos. Muitos o 

chamaram durante muito tempo de “tijolão” por conta do seu formato, rígido e 

 
Figura 6. Inventor do primeiro celular do mundo, Martin Cooper 
Fonte:http://idgnow.com.br/mobilidade/2013/04/03/ha-40-anos-martin-cooper-fez-a-primeira-
chamada-de-telefone-celular/ .Acessado em 17 de janeiro de 2017. 
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mito pesado. Entretanto, destaco que poucos indivíduos da sociedade tinham 

esse tipo de aparelho, devido ao seu alto custo.  

 

 

 

 
 

Figura 7. O telefone Celular- O famoso Tijolão-1990 

Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/04/1620189-exposicao-traz-historia-do-

telefone-veja-a-evolucao-do-aparelho-em-6-modelos.html. Acessado em 17 de janeiro de 2017. 

Os aparelhos mostrados acima são a expressão da evolução da 

comunicação através dos aparelhos, os formatos se modificaram ao ponto de 

tornarem-se móveis e com alto valor agregado na sua produção facilitando a vida 

dos seus usuários, de tamanhos com mais de 20 cm de altura e com pesos acima 

de 1 kg os aparelhos evoluíram não apenas nesses itens tamanho e peso, mas 

principalmente na sua funcionalidade, agregando em um único objeto funções 

de captação de imagens e vídeos, gravador de áudios, processadores que elevam 

a uma categoria de pequenos computadores como é o caso dos smarthphones 

que utilizam-se das redes de internet e do mundo virtual para levar o sujeito 

humano a lugares possíveis pela interferência que seus componentes possuem . 

 

4. DOS APARELHOS FIXOS AOS MÓVEIS: o que mudou na 

sociedade com os modernos aparelhos?  

 

Desde a descoberta de Alexander Graham Bell com o telefone fixo para 

a condição móvel da transmissão e comunicação que envolvia aparelhos desta 

natureza, o ponto de partida constatado da primeira transmissão envolvendo 
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uma única plataforma móvel, ocorreu em junho de 1898, quando Marconi 

transmitiu um sinal de rádio há mais de 42 milhas entre um navio da Marinha 

francesa e a estação da costa Wimereux. A primeira transmissão entre um 

transmissor e um receptor móvel celular ocorreu em julho de 1898, quando, a 

bordo de um navio de guerra da Marinha Real Juno, Marconi recebeu mensagens 

de navios de guerra em intervalos de até 45 milhas (RICARDO&SILVEIRA, 2016). 

Contudo, ao debruçar sobre esses históricos surgem controvérsias 

sobre a primeira chamada telefônica móvel que se apresentam de forma diversas. 

Ricardo & Silveira (2016) consideram que a primeira transmissão ocorreu em 

junho de 1946, quando um motorista de caminhão em St. Louis, Missouri, fez uma 

chamada telefônica usando um aparelho que ficava embaixo do painel de seu 

veículo. As diferentes datas que mostram o uso do celular e da transmissão pela 

primeira vez são bem variadas, sobretudo por ser uma descoberta essencial para 

a comunicação da sociedade. Desta forma, não é minha pretensão alargar a 

discussão sobre a data exata da primeira transmissão do aparelho móvel-celular-

. 

Ao considerar a importância do aparelho móvel-celular, em nossas 

vidas e a forma de como a mobilidade é facilitadora em dias de celeridades 

diárias, Ricardo e Silveira na produção do artigo que trata sobre a ubiquidade e 

evolução comunicativa do celular comentam que: 
A utilização das Tecnologias da Informação Móveis e Sem fio (TIMS) traz 

diversos atributos da mobilidade ao contexto empresarial, como a 

liberdade de movimento, conveniência, conectividade instantânea, 

personalização e acessibilidade. Os sistemas de comunicações móveis 

revolucionaram a forma como as pessoas se comunicam, unindo 

comunicação e mobilidade e com o passar dos anos, o acesso por meio 

da tecnologia sem fio teve grandes evoluções relacionadas ao 

desempenho e eficiência (RICARDO; SILVEIRA, 2016, pág, 01).   

 

Essa é a realidade que nos acompanha extremamente importante. 

Suscetivelmente vemos que a comunicação entre os sujeitos na sociedade mudou 

para melhor, considerando a mobilidade a possibilidade de levar o aparelho para 

o local que a pessoa desejar, contrariando com os primeiros aparelhos de telefone 

que por sua vez eram fixos, pesados, presos por fios, e com limitada transmissão.  

O aspecto que os antigos aparelhos tinham foram superados para 

melhorar as condições de usabilidade, a razão apresentadas não é apenas a sua 

mobilidade como destacado, ou a diminuição nos custos e o avanço de rede sem 

fio, mas também o desenvolvimento e melhoria de telefones inteligentes em 
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conjunto com um enorme aumento do número de aplicações (LEE; TRIMI; KIM, 

2013).   

Considerando que as redes sem fio e, consequentemente, móveis são 

a tônica da onda tecnológica do momento, convergente a um novo tipo de 

comunicação conhecida como ubíqua, pervasiva e, ao mesmo tempo, 

corporificada e multiplamente situada que está começando a se insinuar nos 

objetos cotidianos com tecnologia embarcada, a tão falada internet das coisas 

(SANTAELLA, 2013, pág.15). 

Usando a conceituação de Souza e Silva (2006, p. 179) sobre o 

contexto da ubiquidade vemos que: 
O conceito de ubiquidade sozinho não inclui mobilidade, mas os 

aparelhos móveis podem ser considerados ubíquos a partir do 

momento em que podem ser  encontrados e usados  em qualquer lugar. 

Tecnologicamente, a ubiquidade pode ser definida como a habilidade 

de se comunicar a qualquer hora e em qualquer lugar via aparelhos 

eletrônicos espalhados pelo meio ambiente. Idealmente, essa 

conectividade é mantida independente do movimento ou da 

localização da entidade essa independência da necessidade de 

localização deve estar disponível em áreas muito grandes para um 

único meio com fio, como, por exemplo, um cabo ethernet 

evidentemente, a tecnologia sem fio proporciona maior ubiquidade do 

que é possível com os meios com fio, especialmente quando se dá em 

movimento. Além do mais, muitos servidores sem fios espalhados pelo 

ambiente permitem que o usuário se mova livremente pelo espaço 

físico sempre conectado. 

 

Essa ubiquidade “estar em qualquer lugar” da tecnologia, mostra a 

grande diferença do início da ideia dessa comunicação pelos aparelhos 

telefônicos e outros aparelhos, que evitam à utilização de fios, desse ‘cordão 

umbilical’ que era a maneira que os aparelhos fixos tinham para se comunicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  8: Diferentes tipos de aparelhos móveis- Celulares. 
Fonte: http://www.ultracurioso.com.br/8-curiosidades-historicas-sobre-o-celular/ . 

Acessado em 20 de janeiro de 2017. 
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Na concepção de Moura (2010, p. 28) diversos termos são usados para 

classificar a sociedade nesse momento de transição em seu estudo toma 

emprestado expressões como “Sociedade das Comunicações Móveis” utilizada 

por Castells, (2004), “Cultura do Telemovel” (Goggin, 2006), “Thumb Culture” 

(Glotz et al., 2005), “Mobile Age” (Sharples et al., 2005) estudiosos do universo da 

tecnologia que consideram que há, nesse momento transicional o surgimento de 

um novo paradigma social que as tecnologias moveis vieram trazer ao nosso 

cotidiano. Considero que o padrão apresentando seja os de interatividade 

crescente e dependente, usabilidade e maleabilidade, como a ubiquidade 

caracterizada pela onipresença garantida pela internet. 

Na observação feita por Bottentuit Júnior (2003), “a informação é de 

vital importância, tanto para as pessoas como para as organizações, pois está 

presente em todos os momentos da nossa vida”. A transferência dessas 

informações em nossa “Sociedade do Conhecimento” (Castells, 2004), é 

necessária, haja vista que se estabeleceu uma nova cultura, aquela em que os 

pronomes pessoais “eu”, “tu”, “ele” e “nós” podem se comunicar de qualquer lugar 

e a qualquer momento. 

Em consonância com Lemos (2007), as tecnologias sem fio estão 

transformando as relações existentes entre as pessoas e os espaços urbanos e 

criando novas formas de mobilidade.  

A ubiquidade no campo da educação com o uso do tecnologia móvel-

celular-, é importante no que concerne para o professor e alunos a possível 

conexão com o mundo virtual para os fins necessários de qualquer lugar. 

Ancorado, então nessas observações permito-me assim questionar o 

porquê daqueles que utilizam da tecnologia móvel-celular se fascinarem cada vez 

mais por esses aparelhos? Encontrando parte dessa resposta em Santanella (2013, 

p.23): 
Porque para eles convergem jogos, vídeos, fotos, música, textos e, ao 

mesmo tempo, manter uma comunicação ubíqua com seus contatos via 

msm, mms e chamadas. Não são mais simplesmente dispositivos que 

permitem a comunicação oral, mas sim um sistema de comunicação 

multimodal, multimídia e portátil, um sistema de comunicação ubíqua 

para leitores ubíquos, leitores para os quais não há tempo nem espaço 

para a reflexão, a reflexão, este tipo de habilidade mental que precisa 
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da solidão paciente para se tecer e que, por isso mesmo, é característica 

primordial do leitor contemplativo. 

 

Convencido de que é extremamente amplo os traços históricos 

deixados por uma gama de visionários do mundo da tecnologia, ao nos brindar 

com a tecnologia móvel, com a ubiquidade dos artefatos da comunicação e 

informação, a mobilidade considerada comum em nossos dias, que produz 

diferentes formas de se estar no mundo, bem como viver nele e com todas essas 

transformações nos diferentes espaços. 

O Colóquio histórico nos permite descrever parte deste movimento 

que está longe de parar, em retornar ao estágio inicial. Apenas em um sentido. 

Olhando para o que ainda nos reserva nesse universo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo sobre a evolução histórica dos aparelhos telefônicos traz à 

tona entendimentos sobre como os telefones sofreram melhorias. Essas 

melhorias estão presentes em nosso cotidiano, e não podemos mais nos 

desvincular do que esses nos oferecem. Um amplo banco de dados, e a 

interatividade é algo que está presente nesses aparelhos, são mini, micro e até  

nanos, reduziu-se o tamanho, mas a operacionalidade dos aparelhos sofreram 

significativas alterações.  

Em relação às incorporações, os sentidos e significados que os 

aparelhos móveis desenvolvem na vida de cada indivíduo, também é motivo de 

investigação, logo, podemos observar que a fluidez das coisas, a obsolescência 

dos aparatos tecnológicos modificam o uso, a forma de usar e os fins. 

Sempre há de se comentar, não existe mais um retorno, mas a maneira 

que os aparelhos são utilizados na atualidade tem repercutindo em diferentes 

setores. Incluindo a educação. Professores e as escolas se utilizam de estratégias 

para uso como meio dos aparelhos como ferramentas de cunho pedagógico.  
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Resumo: O presente artigo descreve a evolução conceitual e tecnopedagógica 

da Educação a Distância, apresentando inicialmente a EaD como uma disgressão 

conceitual, haja a vista a quantidade de termos e/ou modelos pedagógicos 

desconhecidos associados a essa modalidade pedagógica. Em seguida é 

apresentado o percurso histórico e tecnológico das gerações de EaD, bem como 

as principais vertentes dessa modalidade na contemporaneidade, destacando a 

educação online de forma a aclarar a discussão sobre o assunto. 
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Abstract: The present article describes the conceptual and techno-pedagogical 

evolution of Distance Education, presenting EaD initially as a conceptual 

disagreement, considering the number of terms and / or unknown pedagogical 

models associated to this pedagogical modality. The historical and technological 

path of the EaD generations is presented below, as well as the main aspects of 

this modality in contemporary times, highlighting online education in order to 

clarify the discussion about the subject. 
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INTRODUÇÃO  

 

Desde a sua gênese conceitual, a trajetória da Educação a Distância foi 

marcada pela utilização de diferentes recursos midiáticos para a concretização de 

seus objetivos e seu desenvolvimento está extremamente relacionado com as 

inovações tecnológicas. O presente artigo de cunho qualitativo de cunho 

bibliográfico trata-se de uma pesquisa em desenvolvimento que discorre sobre a 

evolução tecno-pedagógica dos modelos da Educação Online vigentes na última 

década. Inicialmente apresenta a polissemia do conceito de EaD, ou seja, a 

distinção entre EAD (Educação Aberta e a Distância), Educação a Distância (EaD) 

e Educação Online, bem como os modelos adotados no Brasil a saber: 

correspondência, teleeducação, universidades abertas, teleconferência, internet e 

multiversos de forma a contribuir com as discussões conceituais sobre a temática.  

 

2 Educação a Distância: uma digressão conceitual  

 

À primeira vista, a tentativa de conceituar Educação a Distância 

pareceu-nos ser bastante complexa, haja vista a quantidade de expressões ligadas 

a essa modalidade educativa: estudo independente (PETERS, 2001), estudo por 

correspondência (MOORE, KEARSLEY, 2010), aprendizagem flexível (FORMIGA, 

2009), ensino híbrido (BACICH, TANZI NETO, TREVISANI, 2017), ensino flex 

(MORAN, 2017), educação semipresencial (BRASIL, 2004), educação online (SILVA, 

2011), Educação a Distância –  EaD (BRASIL, 2017; MOORE, KEARSLEY, 2010), 

Educação Aberta e a Distância – EAD (PETERS, 2001), Tele-Educação (FORESTI, 

2001), Aprendizagem eletrônica, E-Learning, (VALENTE, 2009),  aprendizagem 

baseada no computador ou computer based learning (VALENTE, 2009), 

Aprendizagem em pequenas doses ou Micro-Learning, (RICHARD, 2016), 

aprendizagem com mobilidade ou Mobile-Learning (CARVALHO, 2013), 

Aprendizagem Imersiva ou I-Learning (SCHLEMMER, 2011), Aprendizagem mista 

ou Blended-Learning (MORAN, 2017), Aprendizagem ubíqua ou U-Learning 

(HUANG et al., 2011), T-Learning ou aprendizagem por televisão inteligente 

(CARAN, 2012),  Aprendizagem difusa ou Pervasive Learning (PAPAS, 2015), 

Aprendizagem Aberta (BATES, 2017), educação virtual, ensino virtual (KENSKI, 

2012), educação bimodal (SCHERER, 2009), cursos online massivos (ANDRADE, 
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SILVEIRA, 2016), Open Learning (ARETIO, 1994), aprendizagem baseada na Web 

ou Web-basead Learning (COOK, 2007), Rádio-educativo (SOUSA, 2006). São 

esses alguns termos encontrados na literatura nacional e internacional associados 

à Educação a Distância, o que demonstra a falta de consenso da comunidade a 

esse respeito. Essa polissemia de termos, tratados, muitas vezes como sinônimos, 

tem suas características relacionadas ao período histórico e às tecnologias 

empregadas como veremos na seção seguinte. Diversos pesquisadores se 

debruçaram sobre o conceito de Educação a Distância. No início do século, Aretio 

(1994), estudioso espanhol, apresentou seu conceito como:  
 

[…] um sistema tecnológico de comunicação bidirecional 

(multidirecional) que pode ser massivo, que substitui a interação 

pessoal na sala de aula como meio preferencial de aprendizagem 

baseado na ação sistemática e conjunta de recursos didáticos e com o 

apoio de uma organização e tutoria que propiciam aprendizagem 

independente e flexível aos estudantes (ARETIO, 1994, p. 50)411 

Complementando esse pensamento, Moore e Kearsley (2010, p. 02), 

conceituam EaD como “[…] o aprendizado planejado que ocorre normalmente em 

um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do 

curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 

organizacionais e administrativas especiais.” 

A legislação brasileira, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (9394/96), respalda a Educação a Distância (Art 80) como modalidade 

educativa. O conceito em vigor encontra-se consubstanciado no Decreto nº 

9057/2017, em substituição à Lei anterior (n°5622/2005), servindo como amparo 

legal para as instituições de ensino públicas e privadas.  
 

Art. 1º - Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância 

a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 

nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de 

meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal 

qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e 

avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em 

lugares e tempos diversos.  (Lei 9057, grifo nosso) 

 

 
411 Tradução nossa do original em espanhol. 
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O Decreto n° 9057/2017 permitiu maior flexibilidade e avanços, pois 

ampliou o conceito de educação a distância, destacando o enfoque didático-

pedagógico e a necessidade de profissionais qualificados, as políticas de acesso, 

o acompanhamento e as avaliações específicas, o que é um marco legal. A 

legislação também ampliou a adoção da EaD para outras modalidades, apontado 

situações no qual é permitida na Educação Básica, também possibilitou a oferta 

de cursos no exterior (Art 5), viabilizando a realização de atividades presenciais 

fora dos polos de educação a distância (art 4º), desde que previstas no Projeto 

Pedagógico do Curso concedendo maior autonomia às instituições para criação 

de cursos sem o credenciamento para cursos presenciais, ou seja, elas podem 

ofertar cursos exclusivamente por EaD (Art 11) além de permitir a parceria entre 

instituições diferentes para credenciamento de polo (Art 19). 

Outra novidade foi a oferta de pós-graduações stricto sensu, ou seja, 

mestrados e doutorados (art 18) em EaD, desejo antigo da comunidade 

acadêmica. Os grifos na legislação são nossos.  
 

Art. 2º  A educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas 

na modalidade a distância nos termos deste Decreto, observadas as 

condições de acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e 

meios utilizados.  

Art. 3  - A criação, a organização, a oferta e o desenvolvimento de cursos 

a distância observarão a legislação em vigor e as normas específicas 

expedidas pelo Ministério da Educação. 

Art. 4º - As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, 

práticas profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas 

nos projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de 

ensino e do curso, serão realizadas na sede da instituição de ensino, 

nos polos de educação a distância ou em ambiente profissional, 

conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Art. 5º  O polo de educação a distância é a unidade descentralizada da 

instituição de educação superior, no País ou no exterior, para o 

desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos 

ofertados na modalidade a distância. (grifo nosso) 

[...] Art. 11. [...] § 2º É permitido o credenciamento de instituição de 

ensino superior exclusivamente para oferta de cursos de graduação 

e de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância412. [...] 

(grifo nosso) 

 
412 Embora, em dezembro de 2018, fora editada a Portaria  275/2018 autorizando cursos stricto 

sensu na modalidade a distância, a realização desses cursos ainda depende de normativa interna 



 
 

 
2108 

 

A nosso ver, o conceito de Educação a Distância é bem mais simples: 

professores e alunos que estão mediando seu conhecimento por meio de 

interações síncronas ou assincronas em espaços e/ou tempos distintos com ou 

sem uso de artefatos digitais. 

Analisando os conceitos propostos por Aretio (2001), por Moore e 

Kearsley (2010) além da legislação nacional, de forma geral, a EaD pode ser 

caracterizada pela:  

a) Separação física e/ou temporal, em geral, de professores e alunos 

durante o processo de ensino-aprendizagem, não apenas ensino, no sentido de 

transmissão do conhecimento; b) O aprendizado é planejado, não é acidental 

mediante ação de professores qualificados e metodologias específicas dessa 

modalidade. Ele ocorre em lugar diferente do local de ensino por meio da 

multiplicidade de recursos tecnológicos que possibilitam a interação em via 

dupla, que diferencia EaD do modelo presencial clássico.  

Percebemos que a legislação acompanhou a tendência da 

informatização da sociedade como um todo, proporcionando a educação 

mediatizada por meio da utilização das novas tecnologias da informação. O 

legislador teve o cuidado de preservar duas características fundamentais: a 

separação entre professor e aluno, seja temporalmente, seja espacialmente, e o 

uso de recursos tecnológicos para sua realização, mas sempre desenvolvendo 

atividades educativas. Todavia, um fator nos chama a atenção no corpus da lei: a 

mediação didático-pedagógico dessa modalidade. Enfim, para que haja 

aprendizagem é essencial a relação mediatizada entre professor e aluno. Desta 

forma a legislação não permite uma EaD solitária como alguns argumentam; pelo 

contrário, a tecnologia pode agir como uma “ponte” para a constituição de uma 

aprendizagem significativa entre estudantes e professores.  

Ademais, para que a EaD seja considerada uma modalidade 

educacional deverá estar formalmente definida na política institucional das 

Instituições de Ensino Superior (IES), constando em documentos como o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e 

os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e, ainda, estar de acordo com as 

diretrizes e normas vigentes no país. 

 
da Capes. Somente universidades já autorizadas pelas CAPES e que já ofertam o stricto sensu 

presenciais poderão ofertar mestrado e doutorado em EaD. 
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Aqui, cabe um parênteses para comentar a diferença conceitual entre 

os termos educação a distância (EaD) e Educação Aberta e a Distância (EAD). 

Ainda que muitos pesquisares o considerem como sinônimos, o termo Educação 

Aberta surgiu no contexto das Universidades Abertas ligadas a movimentos de 

Educação Aberta como os REAs - Repositórios Educacionais Abertos e Software 

Livre - SL com valores associados à filosofia opensource como o livre acesso, a 

colaboração e a participação ativa do usuário.  

Segundo Rocha (2017, p 101) “...apesar de não serem formas idênticas, 

a “educação aberta” encontra campo fértil na educação a distância, por 

apresentar potencialidades de democratização do acesso à educação, direito 

universal.” A Educação Aberta e a Distância no contexto europeu possui 

características que a distinguem da EaD nacional tais como:  
Esse modelo [EAD no contexto europeu] apresenta maior flexibilidade 

quanto às condições de acesso, currículos e metodologias; portanto, 

mais coerente com as transformações sociais e econômicas da 

contemporaneidade, que buscam cada vez mais indivíduos capacitados 

para os desafios impostos pela globalização. Já o termo educação a 

distância (EaD), é uma modalidade educativa que privilegia a utilização 

de recursos tecnológicos para aproximar alunos e professores, 

rompendo com a visão cartesiana de tempo e espaço. Para que a 

educação seja de fato “aberta”, é preciso respeitar alguns princípios 

básicos. O modelo aberto seria aquele no qual o processo de educação 

é flexível, atendendo a todos indistintamente, independentemente de 

faixa etária e da condição social, dos quais ninguém pode estar excluído 

(princípio da igualdade de acesso), sem limitações de espaço e/ou 

tempo (princípio do ensino permanente e ubíquo), com currículos e 

metodologias maleáveis, focados no ritmo e no interesse discente 

(princípio do estudo orientado), no qual os alunos são sujeitos da 

própria aprendizagem (princípio da autonomia), mediatizados pela 

tecnologia (ROCHA, FERREIRA, 2017, p 103).  

 

A união dos dois modelos é descrita como EAD– Educação Aberta e 

a Distância (com letra “A” maiúscula, de Aberta), sendo bastante corriqueiro no 

contexto da Universidades Abertas europeias, pioneiras com o ensino a distância, 

como a Open University (OUUK), no Reino Unido, e a Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), na Espanha, permitindo um ensino mais 

personalizado às necessidades discentes. Alguns funcionam apenas com campus 

virtual, sem a necessidade de presencialidade. Já o modelo adotado pelas 

instituições brasileiras que oferecem ensino superior é EaD – Educação a Distância 
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(com “a” minúsculo referente à preposição - a - que significa conduzir), como é o 

caso da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que não é propriamente aberta, já 

que, por determinação legal exige uma carga horária presencial obrigatória, como 

exames e estágios, e critérios específicos de acesso como matrícula, exames de 

admissão e delimitação temporal para a conclusão dos estudos.   

 

2 EVOLUÇÃO TECNO-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Desde a sua gênese conceitual, a trajetória da EaD foi marcada pela 

utilização de diferentes recursos midiáticos para a concretização de seus objetivos 

e seu desenvolvimento está extremamente relacionada com as inovações 

tecnológicas. De acordo com Moore e Kearsley (2010), essa evolução pode ser 

descrita em cinco gerações, de acordo com recursos empregados: 

correspondência, tele-educação, universidades abertas, teleconferência e internet 

como explicitado na figura 1.  

 

 
Figura 1: Gerações de EaD segundo Moore e Kearsley (2010) 

Fonte: https://salettoedu.com/wp-content/uploads/2017/03/linha-do-tempo-ead-768x320.jpg 

  

A primeira geração é a textual, no século XIX-XX, caracterizada pelo 

estudo por correspondência, no qual a principal tecnologia envolvida era o 

material didático impresso, os chamados guias de estudo, que eram enviados 

para os alunos pelos correios para que estes realizem suas atividades conforme 

sua disponibilidade de tempo e local (MOORE, KEARSLEY, 2010). Quase não 

existia interação entre professor e aluno e, quando esta ocorria, era por meio de 
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cartas ou material escrito predominando o estudo independente413 (PETERS, 

2001) privilegiando a autoaprendizagem.  

O Instituto Monitor (1939) e Instituto Universal Brasileiro (1941) são 

exemplos desse modelo pioneiro no Brasil e que continuam atuantes na área, 

ofertando cursos totalmente a distância. Não havia limitação de alunos e a maior 

parte da interação entre aluno e professor-conteudista ocorria, apenas, pelo 

material didático. Assim, a comunicação entre aquele que produzia os conteúdos 

e o estudante requeria um novo profissional que fizesse a ponte: o designer 

instrucional. 

A área de u-Learning (Ubiquitous Learning) trata da integração de metodologias 

de ensino com tecnologias provenientes da computação ubíqua.  Aprendizagem 

ubíqua  

pode ser definida como a utilização de dispositivos e tecnologias móveis, 

sensores e mecanismos de localização, os quais levam em consideração 

características particulares dos estudantes, objetivando auxiliar no processo 

educacional. O aprendizado ubíquo surge como alternativa as dificuldades 

encontradas no m-learning (Mobile Learning), que apesar de prover acesso móvel 

ao estudante, não fornece informações sensíveis  ao contexto para os usuários 

(Jácome et al, 2012). 

A segunda geração marca a era analógica, também chamada de 

teleducação (FORESTI, 2001), se iniciou nos 50 e perdurou até os anos 80 do 

século XX, sendo caracterizada pela utilização de tecnologias audiovisuais, como 

transmissões de rádio e televisão. Nessa fase, a interação era unilateral, com 

pouca ou nenhuma comunicação entre professor e aluno. O modelo vigente era 

um-para-todos, ou seja, de comunicação de massa (BELLONI, 2012, ROCHA, 

2013).   

A Portaria n° 408/1970 do Ministério da Educação previa que emissoras 

de rádio e televisão fossem obrigadas a transmitir diariamente programas 

educativos. Surge então o projeto Minerva, em homenagem a deusa grega da 

sabedoria, que tinha como metodologia a oferta de cursos transmitidos por rádio 

 
413  A teoria do estudo independente surgiu com o intuito de satisfazer a necessidade de educação 

da população adulta trabalhadora que não tinha condições de acesso à sala de aula tradicional e 

tinha como principais diretrizes a autorregulação e a aprendizagem auto-dirigida. A teoria 

postulava que os alunos deveriam ser independentes, responsáveis, preparados para lidar com 

novas situações de estudo sem a presença do professor e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de 

decidir qual o melhor método de estudo a adoptar (PETERS, 2001). 
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em cadeia nacional atendendo os níveis de primeiro e segundo grau de forma 

supletiva, equivalente hoje à Educação de Jovens e Adultos. A escolha pelo rádio 

deveu-se: “a) Custo mais baixo no que se referia à aquisição e manutenção de 

aparelhos receptores; b) A familiaridade da clientela com o rádio” (SOUZA, 2006, 

p.15). No ano seguinte, a Lei nº 5692 de 1971, no artigo 25, § 2, já previa a 

utilização de recursos tecnológicos disponíveis na época como forma supletiva 

de escolarização aqueles que não tiveram acesso ao ensino regular.  

É oportuno comentar que consideramos que o Telensino no contexto 

da educação cearense ocorrido na década de 70, não pode ser considerado 

Educação a Distância, haja vista que tanto professores e alunos estão juntos no 

mesmo tempo e espaço físico. A interação era mediada por um aparato 

tecnológico: a televisão e o diálogo. Neste caso, avaliamos o Tele-ensino como 

educação presencial mediada com recursos tecnológicos, uma espécie 

embrionária de ensino híbrido, oferecendo uma alternativa para a carência de 

professores qualificados no período. Por outro lado, autores como Vianey (2008) 

defendem que o Tele-ensino é um modelo específico de Educação a Distância 

brasileira do tipo fechado, tendo como exemplo as televisões educativas e o 

Telecurso 2000 promovido pela Fundação Roberto Marinho e Rede Globo de 

Televisão principalmente nas décadas de 1980 e 1990.  

A terceira geração inicia a era das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), sendo marcada pelo surgimento das Universidades Abertas, 

nas décadas de 1960 e 1970, com a pioneira Open University of United 

Kingdom414 (OUUK) e Uned na Espanha. Tais instituições funcionam como campis 

virtuais, ou seja, sem a necessidade estrutura física para funcionar, apenas online. 

Alguns autores como Peters (2001), denominam de multimídia por ocorrer maior 

interatividade e variedade tecnológicas tais como: guias de estudo impressos, 

orientação por correspondência, emissões de rádio e televisão (incluindo um 

canal educativo na televisão aberta que funciona até hoje, a BBC londrina), 

audiogramas e videogramas415, conferências por telefone, grupos de estudo 

presenciais, kits para experiência em casa, aulas em laboratórios da universidade 

em finais de semana e/ou férias escolares, além de uma biblioteca rica em 

materiais didáticos como mapas, enciclopédias, atlas, dentre outros recursos 

 
414 Universidade Aberta do Reino Unido. 
415 Registo ou banda magnética (videocassete) ou em disco (videodisco) de imagens, 

acompanhadas ou não de 

sons. 
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(MOORE; KEARSLEY, 2010; ROCHA, 2013). Nessa fase, a interação entre professor 

e aluno era bastante limitada, apesar das instituições trazerem inovações 

interativas como as conferências via telefone e encontros presenciais.  

A quarta geração sinaliza a era da teleconferência, ocorrida pelo uso 

de redes por satélite e recursos como áudio, vídeo e computador. Vale ressaltar 

que, até hoje, a teleconferência é utilizada, principalmente no meio empresarial. 

Atualmente, países como Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Canadá 

utilizam, com muito sucesso, a EaD via satélite (broadcasting) como meio de 

garantir o direito à educação de populações dispersas e/ou incapacitadas pelas 

intempéries de se locomoverem aos grandes centros para prosseguir seus 

estudos, favorecendo assim altos índices de conclusão da educação básica 

(MOORE; KEARSLEY, 2010; SCHLOSSER, 2010).Como marcos históricos nesse 

período temos em 1992 a criação da Universidade Aberta de Brasília, pioneira na 

Educação a Distância do nosso país. Em 1996 é criada a Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), pelo Ministério da Educação, dentro de uma política que 

privilegiou a democratização e a qualidade da educação brasileira416. É neste ano 

também que a Educação a Distância surge oficialmente no Brasil como 

modalidade prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (n° 9.394, artigo 

80). Em 2003 são apresentadas a primeira versão dos Referenciais de qualidade 

para EaD, posteriormente finalizada em 2007. O ano de 2005 é um marco 

histórico, pois é criada a Universidade Aberta do Brasil (UAB), um consórcio de 

universidades públicas em parceria com o MEC, estados e municípios oferecendo 

cursos, pesquisas e programas de educação superior a distância, juntamente com 

a promulgação do Decreto 5622/2005 que regulamentou a modalidade no país.  

A quinta geração é referente a era digital, também denominada 

Internet no qual predomina o uso de ambientes virtuais de aprendizagem ou 

ensino virtual (KENSKI, 2012). O final dos anos 90 e a chegada do novo milênio 

marcam o início da utilização de tecnologias digitais de comunicação e 

informação (TDIC) e interconexão baseadas em comunicação sem fio (como Wi-

Fi, Bluetooth, WiMAX417 e telefonia 3G, 4G), além de tecnologias de localização e 

interativas com acesso síncrono e assíncrono para aprendizagem ativa.  

É a geração atual da Educação a Distância no Brasil qual predomina a 

aprendizagem flexível adaptada ao usuário (FORMIGA, 2009). No Brasil ocorre um 

 
416 A Secretária de Educação a Distância foi extinta em 2011. 
417 O WiMAX é uma tecnologia padronizada de rede sem fio que permite substituir as tecnologias 

de acesso de banda larga por cabo e ADSL. È uma evolução do Wi-Fi que conhecemos hoje. 
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salto quantitativo tanto na legislação quanto na oferta de EaD, aumentando 

exponencialmente as vagas no ensino superior privado. Aumenta-se também o 

grau de interatividade entre professor-aluno que pode ocorrer sincronamente 

(comunicação em tempo real) ou assincronamente (em qualquer horário, não 

sendo necessário que professores e alunos estejam conectados conjuntamente) 

formando comunidades de aprendizagem com o professor-online e colegas de 

curso utilizando-se de diversos recursos desde ambientes virtuais de 

aprendizagem, redes sociais e aplicativos de comunicação móvel.  

Autores como Gomes (2008) e Schlemmer (2010) defendem a 

existência de uma sexta geração de EaD denominada mundo virtual imersivo 

tridimensional (3D), por conta do uso de plataformas como Second Life418. Seu 

uso na educação ainda é muito embrionário no Brasil contudo, instituições de 

ensino superior renomadas como Universidades de Harvard e Oxford já utilizam 

em seus programas educacionais. Neste modelo a interatividade é alta com 

predomínio da gameficação, jogos de desempenho de papéis (RPG - Role Playing 

Games) e simulações em ambientes cada vez mais realistas. Os usuários ou 

jogadores optam por avatares (personagens) em cenários sensíveis ao contexto, 

modificados em tempo real à medida que os mesmos interagem com outros 

usuários dentro do ambiente.   

O Quadro 1, a seguir descreve a evolução tecnológica das gerações de 

EaD, as tecnologias envolvidas, a interação professor-aluno bem como suas 

principais características.  
Gerações Tecnologias 

envolvida  

Interação  Características gerais 

1ª Textual: 

Correspondênc

ia 

Impressa (Livro, guia 

de estudo) enviados 

pelo 

Correios 

 

Muito rara Geração textual: estudo independente 

A correspondência é principal meio de 

comunicação. Interatividade quase 

inexistente entre professor e alunos. 

Forte uso de materiais impressos, 

geralmente em formato de guia de 

estudo, com tarefas ou outros 

exercícios enviados pelo correio. 

2ª Analógica: 

Teleeducação 

Fitas de vídeo, fax, 

Rádio, TV, Telefone, 

Fitas de áudio e 

material impresso 

Rara Geração analógica: Desenvolvimento 

da TV educativa. TV a cabo e 

telecursos.  

Comunicação bidirecional 

 
418 Second Life é uma plataforma que simula um mundo virtual em 3D. Para saber mais: 

https://secondlife.com/?lang=pt-BR 
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 Recursos elétricos e eletrônicos sem 

uso de computador 

3º: TIC 

Universidades 

Abertas 

Material impresso, 

transmissões por 

televisão aberta, rádio 

e fitas de áudio e 

vídeo, telefone, satélite 

e TV a cabo. 

Computador 

Pouco 

significativa 

Geração analógica: Surgem as 

primeiras Universidades Abertas, com 

design e implementação de cursos a 

distância.  

Kits experimentais e encontros 

presenciais 

Primeiras experiências com uso de 

computadores pessoais e email 

4º: 

Teleconferência 

Teleconferências por 

áudio e vídeo, uso do 

computador, telefone, 

fax, CD, DVD, dentre 

outras. Intranet. 

Correio eletrônico 

Significativa Possibilidade de comunicação via 

satélite com videoconferência 

interativa multidirecional e multiponto. 

Pela primeira vez ocorre uma interação 

em tempo real com alunos e 

professores. Conferências por telefonia 

e uso de email 

 

5º: Digital 

Internet  

Grande variedade com 

foco na Internet 

AVA/AVE/E-book 

Chat/fórum,  

Redes sociais  

Email, aplicativos 

móveis (celulares e 

PDAs) 

Muito 

significativa e 

freqüente 

 

 

Marcado pelo uso gradativo de salas 

de aulas virtuais por meio de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

Atendimento síncrono e assincrono 

entre professores-alunos e alunos-

alunos com recursos variados 24 horas 

por dia. Novos modelos de Educação a 

Distância: E-Learning, B-Learning, U-

Learning dentre outros.  

6º: Mundos 

virtuais  

imersivos   

Metaversos: Avas em 

3D 

Conjugação de 

diferentes mídias da 

geração anterior com 

destaque para as 

tecnologias móveis e 

ubíquas 

Muito 

significativa e 

freqüente 

 

Uso de ambientes tridimensionais (3D) 

e avatares e gameficação.  

Multimídia imersiva que simula games 

e jogos de representação como RPG 

Tecnologias de sensores, de localização 

e comunicação sem fio. 

Quadro 6 – Evolução Tecnopedagógica e EaD 

Fonte: Adaptado de Moore e Kearsley (2001) e Gomes (2008) 

 

Nessa evolução tecnopedagógica da EaD, não há necessariamente a 

substituição de uma tecnologia pela outra. Dependendo do modelo adotado pela 

instituição de ensino, as mídias anteriores, como material impresso, rádio, 

TV/vídeo, computador vão se incorporando e se ajustando às tecnologias atuais, 

como dispositivos móveis conectados à internet.  
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Estamos vivendo a era Pós-PC, das plataformas móveis no qual o 

conhecimento é cada vez mais ubíguo, ou seja, ocorre em qualquer hora e local 

não apenas nas instituições socialmente tradicionais como a escola e 

universidade.  Enquanto a educação presencial, a cada ano tenta, incorporar as 

TDICs – Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação como recursos 

midiáticos (televisão, mídia impressa, rádio, computador), na Educação a 

Distância predominam diferentes modelos pedagógicos como Educação a 

Distância (EaD), Educação Aberta e a Distância (EAD), Educação Aberta (EA), 

práticas bastante comuns em países com populações remotas e/ou com 

dificuldade de acesso à escolaridade.  

No contexto tecnológico do século XXI surgem novos modelos 

educativos para os nativos digitais, os chamados “Learning”, a saber: Eletronic-

Learning (aprendizagem eletrônica), Blended-Learning (ensino  híbrido), Mobile-

Learning (Aprendizagem com dispositivos móveis) e Ubiguos-Learning 

(Aprendizagem Ubígua) e suas variantes TV-Learning,(Aprendizagem por 

televisão), Pervasive-Learning (Aprendizagem Difusa), Immersive-Learning 

(Aprendizagem imersiva), Micro-learning - ML (aprendizagem em pequenas 

doses), todas formam o conjunto da Aprendizagem flexível.  

Na intercessão dessas modalidades, presencial e a distância, surge o 

ensino híbrido (B-L), que tenta unir o melhor do presencial e do virtual. Neste 

artigo não abordaremos esses conceitos com profundidade devido às limitações 

temporais e de número de páginas. A Educação Online seria, portanto, um 

subjconjunto da EaD, dada a evolução tecnológica desta modalidade como 

apresentado na figura 2  
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Figura 2: Modelos de Educação no século XXI                     Fonte: autoria própria 

 

Formiga (2009) alerta-nos que, na contemporaneidade, o termo mais 

adequado para definir a EaD seria “aprendizagem flexível”, pois vivenciamos um 

período marcado por mudanças de paradigmas, culturais, sociais, tecnológicas; 

enfim, no qual a informação é criada e partilhada por todos.” Na visão do autor, 

há um vácuo na definição terminológica sendo justificado pela dificuldade na 

tradução dos termos específicos da EaD para diferentes contextos, a grande 

maioria advinda da língua inglesa para a comunidade lusófona419, quanto pela à 

“altíssima frequência do uso e abuso de termos técnicos equivocados, 

 
419 Comunidade lusófona se refere aos países falantes da Língua Portuguesa, a saber: Brasil, 

Portugal, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor Leste, 

Macau e Goa. 

Modelos de Educação 

Aprendizagem flexível  

Educação 
Presencial 

TDICs 

Educação a Distância       

EaD  x EAD    

  Educação Aberta 

  

Hibrido 

(BL) 

Educação Online   

E-L 
ML 
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ultrapassados ou inexistentes, mesmo em pronunciamentos ou escritos por 

estudiosos profissionais e pesquisadores da EaD” (FORMIGA, 2009, p. 45).  
 

A presença de estrangeirismos como blended learning, m-learning e e-

learning, utilizados na maioria das vezes por instituições de ensino 

particulares possuem um viés modernoso420, ou seja, se referem, a 

modelos distintos de educação a distância com pouca ou nenhuma 

inovação metodológica na relação aluno-professor. De forma indireta, 

o uso desses termos contribuem para o desconhecimento da EaD para 

o público de forma geral, termos esses que poderiam ser traduzidos 

para a língua nacional (ROCHA, 2013, p.66). 

 

Santos (2009) distingue o conceito de Educação Online (EOL) em 

contraposição ao de Educação a Distância (EaD). Para a autora, “a educação online 

é o conjunto de ações de ensino-aprendizagem ou atos de currículo mediados 

por interfaces digitais que potencializam práticas comunicacionais interativas e 

hipertextuais.” (p. 5663), portanto nasce do contexto da interatividade da 

cibercultura. Já a EaD, seria os primórdios, no qual alunos e professores estavam 

separados fisicamente e possuíam meios de interação bidirecional, enquanto que 

Educação Online seria uma evolução da educação a distância na 

contemporaneidade, permeada pela colaboração proposta pela Web 2.0 e suas 

interfaces digitais, portanto, um fenômeno da cibercultura.  

O Quadro 2 sintetiza a polissemia de termos utilizados para designar 

a educação a distância mediatizada pelas tecnologias digitais, sua definição e 

contexto histórico, o que corrobora nossa defesa no início deste ensaio ao afirmar 

que a EaD é uma digressão conceitual, isto é, um conceito novo, difuso, muitas 

vezes desconhecido pela maioria da população, com elevada predominância de 

estrangeirismos, na maioria das vezes com viés comercial, que nem sempre 

representam uma inovação na prática pedagógica. Em todos os casos há 

dependência de capital humano e das TDIC para seu para seu desenvolvimento.  

 

Quadro 2: Conceitos relacionados a Educação a Distância por período histórico 

e vertente 

Terminologia  Definição Período  

Ensino por 

correspondência 

Ensino a distância com uso de cartas (PETERS, 2001) Século XIX até  

as 1930-1940 

 
420 Modernoso é o termo metafórico usado pela autora para se referir a algo que se propõe a ser 

pretensamente moderno, mas que necessariamente não apresenta nenhuma inovação marcante. 
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Estudo 

independente 

(home study)  

Ensino domiciliar tendo como diretrizes a auto-regulação e a 

aprendizagem auto-dirigida, já que se destina a alunos que eram 

trabalhadores, usando correspondência (PETERS, 2001). 

Século XIX até  

as 1930-1940 

Ensino a distância;  Sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que pode ser 

massivo e que substitui a interação pessoal, na sala de aula, de 

professor e aluno, como meio preferencial de ensino, pela ação 

sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e pelo 

apoio de uma organização e tutoria que propiciam a 

aprendizagem independente e flexível dos alunos (ARETIO, 

1994). 

Décadas de 

1930 a 1940 do 

século XX 

Educação aberta e a 

distância; 

Aprendizagem a 

distância; 

Aprendizagem 

aberta e a distância 

Processo de educação flexível, atendendo a todos 

indistintamente, independentemente de faixa etária e da 

condição social, dos quais ninguém pode estar excluído 

(princípio da igualdade de acesso), sem limitações de espaço 

e/ou tempo (princípio do ensino permanente e ubíquo), com 

currículos e metodologias maleáveis, focados no ritmo e no 

interesse discente (princípio do estudo orientado), no qual os 

alunos são sujeitos da própria aprendizagem (princípio da 

autonomia), mediatizados pela tecnologia (ROCHA, 2013) 

Década de 

1960 e 1970 do 

século XX 

Tele-Educação Aprendizagem que ocorre a distância usando a mídia televisiva  

(FORESTI, 2001) 

Década de 

1960-1970 

Aprendizagem por 

computador, E-

learning 

Aprendizagem via computador com ou sem acesso a Internet 

(VALENTE, 2009) 

Década de 80 e 

90 do século 

XX 

Aprendizagem 

flexível, cursos  

online 

Cursos com flexibilidade nos tempos de aprendizagem 

(FORMIGA, 2009) podendo ser online ou offline  

1ª década do 

século XXI 

Semipresencial  Educação a distância realizada no Brasil que exige momentos 

presenciais como avaliações e estágios com no mínimo 20% da 

carga horária do curso (BRASIL, PORTARIA 4059/2014) 

1ª década do 

século XXI 

Educação virtual 

Ensino virtual  

Aprendizagem a distância com uso predominante da Internet 2.0 

e AVAs (SILVA, 2011) 

1ª década do 

século XXI 

Educação Online Vertente de educação a distância na contemporaneidade 

permeada pela colaboração proposta pela Web 2.0 e suas 

interfaces digitais, um fenômeno da cibercultura (SANTOS, 

2009) 

2ª década do 

século XXI 

Ensino híbrido;  

Blended -Learning,  

Ensino flex, Bimodal 

Adaptação do e-learning para um formato híbrido, dito misto, 

unindo práticas da sala de aula tradicional como encontros 

presenciais e educação online utilizando as TDIC  (MORAN, 2017) 

2ª década do 

século XXI 

Micro-Learning Ramificação do E-Learning no qual o conteúdo é apresentado 

em pequenas unidades em forma de lições em tempo curto e 

linguagem acessível (RICHARD, 2016) 

2ª década do 

século XXI 

Mobile Learning Aprendizagem com mobilidade usando dispositivos móveis sem 2ª década do 
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fio (CARVALHO, 2013) século XXI 

Ubiguos Learning Aprendizagem em qualquer lugar a qualquer momento (HUANG, 

2009) 

2ª década do 

século XXI 

Pervasive Learning Aprendizagem difusa é a modalidade educacional na qual a 

informação é que encontra o sujeito, cabendo somente ao 

sujeito filtrá-la (SCHLEMMER, 2010). 

2ª década do 

século XXI 

TV-Learning  Aprendizagem com uso de televisões inteligentes conectadas a 

Internet (CARAN, 2012). 

2ª década do 

século XXI 

Imersive-Learning Aprendizagem imersiva compreende os processos de 

aprendizagem que ocorrem em ambientes virtuais 

tridimensional (3D) (SCHLEMMER, 2010). 

2ª década do 

século XXI 

Educação a 

Distância  

Professores e alunos em tempos e espaços distintos mediando 

conhecimento com ou sem artefatos digitais. 

2ª década do 

século XXI 

Fonte: os autores   

Apesar do avanço da tecnologia na atualidade não podemos deixar 

de mencionar algumas limitações relacionadas ao acesso desigual da Internet a 

todas as camadas da população brasileira, o crescimento acelerado da oferta de 

cursos em EaD de forma quantitativa em detrimento da qualidade,  a falta de 

regulamentação da profissão de professor-tutor, os cortes generalizados na área 

de pesquisa e ensino o que eleva a razão entre alunos e professores 

precarizando a formação, prejudicando a interação entre professor-aluno além 

“da formação deficitária para atuar na área” (ROCHA, 2013) dentre outras 

problemáticas o que dimenciona o grande desafio de democratizar a educação 

por meio das tecnologias digitais.  

 

Considerações preliminares  

 

Reiteramos que a EaD apresenta diferentes contextos e vertentes 

pedagógicas de acordo com a evolução tecnopedagógica e dependendo do 

olhar dos seus usuários. O rótulo conceitual de uma “educação distante”, em 

que os estudantes e professores estejam isolados não corresponde ao estágio 

atual da educação online. Pelo contrário, defendemos que a EaD possui um 

caráter dialógico que lhes é nato, isto é, a interatividade constante com os 

colegas, tutores e professores pode ocorrer a qualquer momento sendo 

mediado por interfaces digitais e pela ação docente. Quando falamos de 

aprendizagem online é importante delinear o contexto social, econômico, 

tecnológico, cultural, pois a informação não está somente na educação formal, 

mas em todo lugar, disponível a qualquer momento, afinal, a verdade está lá 
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fora, ou melhor, está dentro de nossos celulares, online. A fronteira entre 

informação e troca de conhecimento na sociedade atual é coletiva, feita de 

trocas, de forma espontânea. 
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A EXPERIÊNCIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 

EM UM CURSO DE MEDICINA DO NORDESTE BRASILEIRO 

 
Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira421 

 

RESUMO: Introdução: A estrutura formadora presente em grande parte dos cursos de 

ensino médico ainda carece de inovações em suas práticas pedagógicas. Uma das 

propostas é a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), que apresenta fases ou etapas 

que visam à solução de problemas a partir da problematização da realidade. 

Desenvolvimento: Este trabalho descreve a experiência do planejamento, implantação 

e o desenvolvimento da ABP a partir da produção de artigos científicos em um curso de 

Medicina da expansão do Programa Mais Médicos localizado no interior do estado do 

Maranhão. A ABP foi dividida em oito etapas: Tema, Equipe participante do projeto, 

Objetivos, Atividades, Acompanhamento, Conclusão, Avaliação e Reflexões finais. No 

início do 3º semestre durante as disciplinas de bioestatística e epidemiologia os alunos 

eram estimulados a pensar em temas de pesquisa e que pudessem desenvolver a partir 

do uso de dados secundários disponíveis on line pelo Ministério da Saúde. As equipes 

eram de livre escolha de seus membros e limitada até cinco alunos. O objetivo era 

produzir artigo científico usando os conhecimentos apresentados durante as disciplinas. 

Durante cinco aulas a equipe era estimulada a implementar todas as ações para produção 

do artigo: Definição do objeto, pergunta científica, hipótese em estudo, introdução, 

objetivo, métodos, resultados, discussão, conclusões e referências.As ações da equipe 

eram acompanhadas pelo docente da disciplina. Ao final das cinco semanas a equipe 

apresentava os seus artigos para os demais alunos em até 15 minutos, sendo arguidos e 

avaliados por banca com 03 docentes. Conclusão: A ABP por meio da elaboração de 

artigos foi útil ao processo de ensino-aprendizagem. Os estudantes exercitaram 

habilidades científicas de descrição de fenômenos, elaboração de tabelas, gráficos, 

comunicação e argumentação, melhorando sua interação com bases de dados 

secundários do setor saúde. Acredita-se que o ABP permitiu ofertar de forma mais 

articulada os conhecimentos necessários a formação médica. 

 

Palavras-chave: Estudantes de Medicina; Educação Médica; Aprendizagem; 

Metodologia; Comunicação em Saúde. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos aumentou significativamente o número escolas de 

ensino médico no Brasil e se expandiu a sua distribuição para cidades de 

diferentes portes populacionais, interiorizando-se em todas as regiões do Brasil 

(OLIVEIRA et al., 2019). No entanto, a estrutura formadora presente nos projetos 

pedagógicos em grande parte desses cursos de graduação ainda necessita de 

inovações em suas práticas pedagógicas. Em grande parte dessas escolas a 

formação ainda ocorre com predomínio de metodologias tradicionais, 

influenciadas pelas tendências cartesianas, fragmentadas e reducionistas, em que 

a dinâmica de ensino e aprendizagem permanece com foco no docente, com 

papel central e de transmissor de conteúdos, e o discente no papel periférico e 

de mero espectador (OLIVEIRA et al., 2018; TEIXEIRA, 2018). 

Cursos de Medicina ainda tem sua estrutura de formação 

particularmente baseada no estímulo para que os estudantes interpretem e 

classifiquem fenômenos relacionados à saúde e selecionem intervenções para a 

resolução dos agravos ou problemas de saúde-doença. Essa condição tem 

estabelecido a incorporação crescente de tecnologias, levando à formação 

médica fragmentada em campos altamente especializados, sofisticados e de 

elevada densidade tecnológica e financeira, que demandam a busca por eficiência 

técnica (OLIVEIRA et al., 2018).  

Contudo, essa dinâmica de formação apresenta fragilidades e 

contradições importantes, pois não contempla as novas possibilidades de 

trabalhar o conhecimento no intuito de alcançar competências e habilidades que 

recoloquem entre os estudantes a dimensão humana e social no cuidado aos 

sujeitos que demandam atenção médica. Também não considera a observação 

dos determinantes sociais do processo de saúde-doença e nem o planejamento 

de ações que busquem promover a saúde, sobretudo em contextos 

socioeconômicos mais desfavorecidos como os observados nas diversas cidades 

do nordeste brasileiro, especialmente no estado do Maranhão (OLIVEIRA et al., 

2018). 

Nesse sentido, pesquisadores e intelectuais no mundo inteiro 

dispostos a questionar e propor alternativas a estrutura formadora vigente vem 

sugerindo a crescente necessidade de se incorporar metodologias inovadoras de 

ensino-aprendizagem, que permitam ativa prática pedagógica, participativa, 
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crítico-reflexiva e edificadora de conhecimentos com base em experiências 

significativas. Essas propostas para educação das profissões de saúde permitiria 

um deslocamento dos métodos tradicionais de ensino para as práticas 

pedagógicas que envolvem ativamente os alunos (Mitre et al., 2008; Silva et al., 

2014). 

 Uma dessas propostas é a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) 

a qual representa uma possibilidade inovadora de ensino-aprendizagem que 

estimula os alunos a realizarem ativamente projetos e que tenham um professor 

que possa assegurar o processo contínuo de aprendizagem e crescimento. Essa 

aprendizagem é baseada em método sistematizado dividido em fases ou etapas 

que visam à solução de problemas a partir da problematização da realidade, 

sendo um dos seus possíveis instrumentos de problematização artigos científicos.  

Portanto, este artigo teve como objetivo descrever o relato de 

experiência do planejamento, implantação e desenvolvimento da ABP a partir da 

produção de artigos científicos em um curso de Medicina criado a partir do 

Programa Mais Médicos do Governo Federal e localizado no interior do estado 

do Maranhão, Nordeste, Brasil. 

 

Desenvolvimento: 

 

Trata-se de um relato de experiência sobre o uso da ABP a partir da 

produção de artigos por estudantes do curso de medicina que está localizado na 

cidade de Pinheiro, que fica a 121,6 quilômetros da capital do Estado do 

Maranhão. Trata-se de um curso de expansão do ensino médico no Brasil iniciado 

em 2014 e que está vinculado ao Programa Mais Médicos do Ministério da 

Educação brasileiro (MEC). 

Nessa experiência, a ABP foi utilizada para promover aprendizagem 

ativa e centrada no estudante. Como referencial metodológico para sustentar 

cientificamente a utilização a ABP foi dividida em oito etapas, sendo eles:Tema, 

Equipe participante do projeto, Objetivos, Atividades, Acompanhamento, 

Conclusão, Avaliação e Reflexões finais. O quadro 1 resume as principais 

características dessas etapas.  

Essa experiência vem sendo implementada desde 2017. Consolidando 

os conteúdos das disciplinas de bioestatística que ocorrem no 2º e 3º períodos 

do curso. Tais disciplinas compõem o módulo de Bases da Formação Científica 

(BFC) I e II, junto com as disciplinas de Bioética, Epidemiologia e Metodologia 
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Cientifica. Contudo, apenas no 3º período o método ABP é utilizado para 

problematiza os conhecimentos apreendidos nos dois semestres. O que permite 

aos estudantes utilizarem de modo acumulado os conhecimentos dos dois 

períodos em questão na produção do artigo no 3º período do curso. O quadro 2 

apresenta os principais conhecimentos, habilidades e competências esperadas a 

serem desenvolvidas pelos estudantes nas disciplinas de bioestatística nos 2º e 

3º períodos.  

Para a elaboração do ABP, por meio da elaboração de artigos 

científicos, os alunos eram estimulados a pensar em temas de pesquisa, os quais 

pudessem desenvolver a partir do uso de dados secundários disponíveis on line 

pelo Ministério da Saúde no sitio eletrônico do Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS). As equipes de alunos eram de livre escolha de seus membros e 

limitada até quatro ou cinco alunos. O objetivo era produzir artigo científico 

usando os conhecimentos apresentados durante as disciplinas de bioestatística. 

Durante cinco aulas a equipe era estimulada a implementar todas as ações para 

produção do artigo tais como: Definição do objeto, pergunta científica, hipótese 

em estudo, introdução, objetivo, métodos, resultados, discussão, conclusões e 

referências. As ações da equipe eram acompanhadas pelo docente da disciplina 

em cada encontro. Ao final das cinco semanas a equipe apresentava os seus 

artigos para os demais alunos em até 15 minutos, sendo arguidos e avaliados por 

banca com 03 docentes. O quadro 3 apresenta os título dos principais artigo 

desenvolvidos pelas equipes de alunos. 

A final de todas as apresentações os alunos em roda de conversa 

revelam suas percepções sobre a ABP. 

 

Conclusão:  

 

A ABP por meio da elaboração de artigos científicos foi bastante útil 

ao processo de aprendizagem e na avaliação da formação dos acadêmicos. Os 

estudantes exercitaram suas habilidades científicas de descrição de fenômenos, 

elaboração de tabelas, gráficos, de comunicação, argumentação e 

convencimento, melhorando sua interação entre pares e com bases de dados 

secundários de saúde. Acredita-se que o ABP permitiu ofertar de forma mais 

articulada os conhecimentos necessários para responder às demandas e 

necessidades de saúde mais freqüentes da população e auxiliar na transformação 

da realidade das condições de vida e saúde locais. 
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Quadro 1: Componentes e principais características da Aprendizagem Baseada em 

Projetos (ABP). 
Componentes Características gerais 

Tema 

A problemática a ser investigada deve partir dos próprios alunos, 

tendo o professor como um mediador e facilitador do processo. Os 

próprios alunos podem, por meio da observação, identificar situações 

que merecem um tratamento investigativo (explorar situações reais). 

Pode ser um problema na comunidade, um conteúdo curricular em 

que os alunos encontram mais dificuldade ou até mesmo um 

problema social que vem sendo destaque nas mídias. A formulação 

de uma questão norteadora será o principal foco durante todas as 

etapas do projeto. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=OLIVEIRA,+BRUNO+LUCIANO+CARNEIRO+ALVES+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LIMA,+SARA+FITERMAN
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PEREIRA,+MARINA+UCHOA+LOPES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PEREIRA+JUNIOR,+GERSON+ALVES
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Equipe participante 

do projeto 

O comprometimento dos alunos é fundamental para alcançar os 

resultados almejados. Eles devem envolver-se também no 

planejamento das atividades e na elaboração das etapas do 

cronograma do projeto. 

Objetivos 

A efetivação da aprendizagem significativa requer o desenvolvimento 

de habilidades e competências nos alunos de modo que eles 

consigam transformar a realidade em que vivem. Os alunos deverão 

desenvolver a capacidade de lembrar informações, interpretar, aplicar 

o conhecimento em situações concretas, analisar e decompor um 

problema, sintetizar um assunto e avaliar evidências. 

Atividades 

Criar oportunidades para a reflexão dos alunos. Realizar pesquisas, 

formular hipóteses e definir estratégias são ações que devem ser 

protagonizadas pelas equipes. Para coleta de dados e informações os 

alunos têm, à sua disposição, ferramentas de surveys e dados de 

sistemas de informação do ministério da saúde. Ferramentas de 

redação, análise e apresentação de dados, inovam na apresentam do 

produto final e possibilitam o registro das principais etapas do 

projeto. 

Acompanhamento 

Deve-se criar oportunidade tanto de trabalho colaborativo quanto 

individualizado em determinadas fases do projeto. Promove a 

avaliação contínua em todas as etapas por meio de encontros 

regulares, faz ajustes quando necessário e dá feedbacks significativos 

por meio de momentos presenciais para discussão de ideias. 

Conclusão 

Nesta etapa são apresentados os resultados ou produtos gerados no 

projeto, que podem culminar em sites, fotos, exposições e 

apresentações físicas ou digitais.  

Avaliação 

A verificação da aprendizagem não ocorre apenas por meio de 

respostas que podem estar certas ou erradas. Os questionamentos 

devem possuir um valor sociocultural e possibilitar novas indagações 

que despertem a curiosidade dos alunos, valorizando habilidades e 

competências desenvolvidas. Promover a autoavaliação, de modo 

que o aluno também reflita sobre seu próprio despenho e de sua 

equipe.  

Reflexões finais 

A aprendizagem baseada em projetos requer interferência direta em 

outras áreas que ultrapassam as próprias limitações curriculares ao 

mesmo tempo em que se embrenha em situações reais. A 

flexibilidade e a adaptação à realidade dos alunos tornam o processo 

mais dinâmico e criativo, combinando ambientes formais e informais 

de aprendizagem. Esse novo perfil de aluno demanda muita 

disciplina, proatividade e 

integração em equipe 

Para saber mais acesse: https://www.pblworks.org/ & https://hqpbl.org/ 

Fonte: Adaptado de Teixeira (2018).  
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Quadro 2: Conhecimentos, competências e habilidades esperadas a serem 

desenvolvidas nas disciplinas de Bioestatística no 2º e 3º períodos do curso de 

Medicina.  

Conhecimentos, competências e habilidades esperadas em Bioestatística 

2º período 3º período 

Aprender noções de estatística, população, 

amostra e tipos de variáveis. 
Habilidade de análise exploratória de dados. 

Habilidades produção e interpretação de 

tabelas e gráficos.  

Habilidades de cálculo e de comunicação escrita 

e verbal de medidas de frequência de 

doenças. 

Habilidades de comunicação escrita e verbal 

sobre os resultados de estudo científicos. 

Habilidades de cálculo, de comunicação escrita 

e verbal de medidas de associação (RP, RR, OR, 

RA, RAP) e de interpretação dessas medidas 

nos artigos científicos. 

Habilidades de elaborar de bancos de dados 

e uso do Software estatístico. 

Habilidades de cálculo e de comunicação escrita 

e verbal de indicadores básicos para a saúde 

no Brasil: conceitos e aplicações. 

Habilidades de cálculo e de comunicação 

escrita e verbal de medidas estatísticas de 

tendência central, de dispersão e forma. 

Habilidades de elaborar bancos de dados e 

uso do Software estatístico. 

Habilidades para resolver problemas 

relacionados aos estudos de probabilidades 

e de construção hipóteses dos estudos. 

Capacidade de interpretar as principais 

características dos estudos epidemiológicos 

(Estudos descritivos, transversal, coorte, 

estudos de ecológicos, caso e controle e de 

intervenção). 

Habilidades de cálculo e de comunicação 

escrita e verbal de estatística inferencial 

(testes estatísticos de significância e 

Intervalos de Confiança (IC95%)). 

Habilidades de cálculo e de comunicação escrita 

e verbal de medidas relacionadas aos testes 

diagnósticos e de rastreamento. 

Habilidades de cálculo e de seleção de 

amostras. 

Capacidade de assumir responsabilidades 

definidas no grupo para a produção do artigo 

científico. 

------- 

Habilidades de trabalho em equipe para 

produzir todas as etapas de um artigo científico 

nas normas de uma revista e apresentar no 

formato de uma simulação de comunicação 

coordenada. 
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Quadro 3: Título dos principais artigos desenvolvidos pelas estudantes por 

meio da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). 

Títulos dos principais artigos 

• Correlação da cobertura da Estratégia Saúde da Família e com a prevalência de Hanseníase 

• Características dos casos de Malária fora da região amazônica brasileira de 2012 a 2017 

• Prevalência de tuberculose em pessoas privadas da liberdade 

• Internações hospitalares por pneumonia em crianças menores de cinco anos de idade no 

Maranhão e sua relação com a desigualdade social 

• Caracterização da hanseníase no Brasil e no estado do Maranhão entre os anos de 2008 a 

2017  

• Caracterização dos óbitos por suicídio segundo as regiões do Brasil no século XXI  

• Perfil dos óbitos por mal-formação congênita neurológica entre menores de 10 anos no 

Brasil 

• Análise comparativa do perfil dos óbitos em condutores de motocicletas em Pinheiro e 

Maranhão 

• Perfil de óbitos por aborto entre mulheres menores de 20 anos de idade 
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A FILOSOFIA E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: 

UMA ANÁLISE DO USO DA WEBQUEST COMO METODOLOGIA 

EDUCACIONAL PARA O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Adonay Ramos Moreira422 

Cláudia da Silva423 

João Batista Bottentuit Junior424  

Klisman Lucas de Sousa Castro425  

Mickael dos Santos Costa426 

 

Resumo: O presente artigo, de caráter bibliográfico, tem como objetivo fazer uma análise 

acerca das possibilidades do uso da WebQuest como metodologia educacional no 

ensino de Filosofia para os alunos de ensino médio balizado pelo processo de 

sensibilização proposto por Sílvio Gallo. Para tanto, faz-se uma apresentação do que 

consiste essa metodologia, em seguida se analisa os passos propostos por Sílvio Gallo 

para a sensibilização, bem como o uso do livro O Mundo de Sofia como norte filosófico. 

Em seguida, analisam-se os aspectos psicopedagógicos desse tipo de ensino, visando 

enfocar a relação entre ensino e meio cultural presente nessa forma de abordagem 

segundo o pensamento de Vigotski, aspirando sempre o aperfeiçoamento do ensino de 

Filosofia em consonância com os problemas e desafios impostos pela 

contemporaneidade.  

Palavras-chave: Filosofia; Tecnologia; Educação; Psicologia; Modernidade.   

 

 
422Mestrando em Cultura e Sociedade - PGCULT - UFMA. Licenciado em Filosofia pela UFMA. 

fernandodrummond74@yahoo.com 
423 Mestranda em Cultura e Sociedade - PGCULT - UFMA. Membro do GEPI – Rousseau – UFMA. 

Licenciada em Filosofia pelo IESMA.  marvite.mc@hotmail.com 
424  Doutor em Ciências da Educação com área de especialização em Tecnologia Educativa pela 

Universidade do Minho. É Professor Permanente dos Programas de Pós-graduação em Cultura e 

Sociedade (Mestrado Acadêmico - Atual Coordenador Gestão 2018-2020) e Gestão de Ensino da 

Educação Básica (Mestrado Profissional), atua na linha de Cultura, Educação e Tecnologia 

(Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação). É líder do grupo de Estudos e Pesquisas 

em Tecnologias Digitais na Educação (GEP-TDE). joaobbj@gmail.com. 
425 Mestrando em Cultura e Sociedade - PGCULT - UFMA. Membro do GEPI – Rousseau – UFMA. 

Licenciado em Filosofia pela UFMA. Bolsa de Fomento – CAPES. klismanlucas1995@gmail.com 
426 Mestrando em Cultura e Sociedade - PGCULT - UFMA. Membro do GEPI – Kant – UFMA. 

Licenciado em Filosofia pela UFMA. mickaellcosta@gmail.com 

 

mailto:fernandodrummond74@yahoo.com
mailto:marvite.mc@hotmail.com
mailto:joaobbj@gmail.com
mailto:klismanlucas1995@gmail.com
mailto:mickaellcosta@gmail.com


 
 

 
2134 

Abstract: The purpose of this article is to analyze the possibilities of the use of WebQuest 

as an educational methodology in the teaching of Philosophy for high school students, 

based on the sensitization process proposed by Sílvio Gallo. For that, a presentation is 

made of what this methodology consists of, next it analyzes the steps proposed by Sílvio 

Gallo for the sensitization, as well as the use of the book Sophie's World as philosophical 

north. Next, the psycho-pedagogical aspects of this type of education are analyzed, 

aiming to focus the relationship between teaching and cultural environment present in 

this form of approach according to the thinking of Vygotsky, always aspiring to improve 

the teaching of Philosophy in line with the problems and challenges imposed by 

contemporaneity. 

Keywords: Philosophy; Technology; Education; Psychology; Modernity. 

 

Introdução 

 

             A reflexão filosófica sempre significou um desafio. De Tales de Mileto aos 

nossos dias, essa forma de pensar tem cada vez mais intrigado seus adeptos, 

colocando-os ante as questões mais essenciais e mais intricadas que foram 

geradas pela civilização ocidental. Entanto, se na Grécia clássica essa forma de 

pensar fluiu como um rio caudaloso, essa mesma premissa não é válida para a 

contemporaneidade. Encurralada pela crescente mecanização do pensamento, 

que torna os indivíduos meras máquinas reprodutoras, alheias ao significado 

daquilo que advogam, a Filosofia tem cada vez mais encontrado desafios à sua 

frente. Se tal afirmação é válida para a reflexão filosófica em geral, o é ainda mais 

para seu ensino. Longe de serem o modelo da Academia de Platão ou do Liceu 

aristotélico, as Escolas modernas impõem ao ensino de Filosofia questões que até 

então lhe eram alheias.  

             Agora, ao lado dos questionamentos acerca do mundo e de sua validade, 

o ensino dessa disciplina exige um posicionamento ao mesmo tempo rigoroso e 

sensível tanto ante a realidade imediata da Escola e dos alunos quanto do mundo 

globalizado e tecnológico em que se insere. O professor agora não é mais um 

mero conteudista: o sucesso de sua disciplina depende não mais somente de sua 

erudição, mas da sua inclinação em despertar em seus alunos o pensamento 

crítico, sem se esquecer de relacionar tal questionamento tanto com as 

tecnologias que norteiam o cotidiano de seus alunos quanto com as condições 

materiais, sociais e culturais em que eles se encontram inseridos. Assim, sua 

função ganha um novo significado: como despertar, em semelhante cenário, o 
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amor à sabedoria advogado pelos grandes mestres do pensamento filosófico 

ocidental?  

             É nesse contexto que se nota a necessidade de repensar as velhas formas 

de ensino dessa matéria, adequando-as às mudanças impostas pela 

contemporaneidade, sem que com isso se perca sua função primordial, que 

consiste necessariamente em levar os estudantes a um posicionamento crítico 

ante a realidade que os cerca. Dessa forma, é preciso que o professor disponha 

dos meios que estão ao seu alcance para poder auxiliar sua didática, e o 

WebQuest é um desses meios através dos quais o ensino de filosofia pode, ao 

mesmo tempo, tanto se adequar às novas tecnologias quanto propiciar aos 

alunos uma forma simples, atual e rigorosa de aprender os intricados caminhos 

da reflexão filosófica, unindo rigor intelectual com tecnologia, sem esquecer os 

elementos psicossociais e culturais que rondam o ambiente escolar, sobretudo 

em um país como o Brasil.   

 

WebQuest: definição, história, estrutura 

 

             Em linhas gerais, Webquest é uma metodologia de ensino em que se 

utilizam recursos da internet para construção e desenvolvimento de um saber 

crítico, dinâmico e participativo. Segundo Bottentuit Junior e Coutinho (2011, p.3) 

"a etimologia da palavra Webquest remete-nos para a soma de duas palavras, ou 

seja, Web (rede de hiperligações) e Quest (questionamento, busca ou pesquisa)". 

Porém, convém ressaltar que a pesquisa na internet não acontece de forma 

aleatória, ela tem sempre a orientação de um professor ou tutor. Neste sentido, 

Pereira (2008, p.5) afirma que "Webquest pretende ser uma metodologia de 

engajar alunos e professores no uso da internet voltado para o processo 

educacional, estimulando a pesquisa, o pensamento crítico, o desenvolvimento 

de professores e a produção de materiais". 

             Esta metodologia foi criada em 1995 por Bernie Dodge e Tom March, 

professores de Tecnologia Educacional da San Diego State University. Na 

definição de Dodger (1995, p.1) uma Webquest é “uma investigação orientada na 

qual algumas ou todas as informações com as quais os aprendizes interagem são 

originadas de recursos da Internet, opcionalmente suplementadas com 

videoconferências". Segundo ele, existem dois níveis de Webquest. No primeiro 

nível encontram-se classificadas as “Webquest de curta duração”. Estas duram em 

média de uma a três aulas e têm a pretensão de aquisição e integração do 
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conhecimento por parte do aluno. Já no segundo nível estão classificadas as 

“Webquest de longa duração”, nas quais pretende-se uma análise mais profunda 

por parte do aluno e como tal visa uma transformação do conhecimento ao ponto 

do educando demonstrar sua compreensão em material criado. Este tipo de 

Webquest dura de uma semana a um mês. Embora não se tenha um padrão de 

Webquest, Dodge (1995) faz perceber que, para que uma Webquest alcance 

proeza em seus objetivos, é preciso atentar para a sua estrutura, classificada por 

ele como atributos críticos e não críticos. Na estrutura dos atributos críticos uma 

Webquest possui: 
  

1. Uma introdução que prepare o “palco” e forneça algumas 

informações de fundo; 2.Uma tarefa factível e interessante;3.Um 

conjunto de fontes de informações necessárias à execução da tarefa.  

Muitos (não necessariamente todos) dos recursos estão embutidos no 

próprio documento da Webquest como âncoras que indicam fontes de 

informação na World Wide Web;4.Uma descrição do processo que os 

aprendizes devem utilizar para efetuar a tarefa.  O processo deve estar 

dividido em passos claramente descritos; 5.Alguma orientação sobre 

como organizar a informação adquirida. Isto pode aparecer sob a forma 

de questões orientadoras ou como direções para completar quadros 

organizacionais no prazo, como mapas conceituais ou como diagramas 

de causa e efeito;6.Uma conclusão que encerre a investigação e mostre 

aos alunos o que eles aprenderam e, talvez, os encoraje a levar a 

experiência para outros domínios. (DODGE, 1995, p. 1-2). 

 

             Quanto aos atributos não críticos, para Dodge (1995) a WebQuests é mais 

adequada como atividade de grupo, pode ser pensada dentro de uma única 

disciplina ou de maneira interdisciplinar e também pode ser ampliada ao envolver 

elementos motivacionais na sua estrutura básica 

 

Formas de Ensinar Filosofia 

  

             A principal inquietação dos profissionais da área da educação nos últimos 

anos tem sido o aumento considerável do desinteresse que os jovens apresentam 

em relação à Escola (ASPIS; GALLO, 2009). Esse cenário preocupante revela que o 

grande desafio dos educadores em sala de aula consiste em atrair a atenção dos 

alunos de modo que proporcione maior interesse, curiosidade e participação. 

Diante desse aspecto é importante questionar quais seriam as alternativas para 

resolver esse problema. Antes de qualquer coisa, precisamos apontar para um 
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dos fatores mais relevantes para a falta de atenção dos educandos na atualidade: 

o advento dos avanços tecnológicos.  

             No mundo contemporâneo a necessidade de pensarmos em propostas 

didáticas utilizando a tecnologia fica cada vez mais evidente. Trata-se, portanto, 

de transformar um aparente problema em solução. Podemos refletir sobre essa 

perspectiva a partir da grande facilidade dos alunos em ter acesso a essas 

novidades. A antiga estrutura de sala de aula, chamada de tradicionalista, é posta 

em cheque devido a esse novo olhar para a relação ensino-aprendizagem. 

Partindo desse pressuposto, o planejamento didático dos professores, 

atualmente, deve pensar no exercício educacional visando a inclusão de aparatos 

tecnológicos para sensibilizar os alunos através das suas realidades.  

             É nesse sentido que a proposta abordada pelo a WebQuest pode auxiliar 

nossa perspectiva de ação pedagógica em sala de aula. Através dessa inserção 

didática podemos pensar em uma aproximação com o ensino de filosofia em sala 

de aula. Isso significa dizer que podemos apresentar a disciplina aos jovens de 

forma inspiradora, inovadora e criativa. Nesse caso, é importante salientar que 

não há dúvida de que não se pode deixar de trabalhar com os textos filosóficos 

originais. Observa-se, nessa circunstância, uma preocupação com uso de 

fragmentos de textos como material bibliográfico, prática negativa quando trata-

se de uma análise rigorosa e profunda em atividades escolares e acadêmicas 

(FARIAS, 2008). A sugestão a ser desenvolvida é o estabelecimento de um diálogo 

entre o recurso educacional da WebQuest aplicando as conceituações filosóficas 

através da metodologia de ensino concebida por Sílvio Gallo e Renata Lima Aspis, 

no livro Ensinar Filosofia: um livro para professores.  

             Para primeiro contato com os estudos filosóficos, é interessante abordar 

uma “sensibilização” às questões a serem tratadas em aula. Seguindo nesse 

sentido, partimos para a primeira etapa de ensino que é a “problematização”. 

Nesse momento da aula, o docente ensina a elaborar perguntas até chegar à 

formulação do problema filosófico que servirá de incentivo para o próximo 

estudo. Contudo, o desafio é chamar a atenção dos alunos, pois devemos 

incentivá-los a ter sensibilidade e necessidade de buscar respostas. Portanto, essa 

aproximação deve incluir questões que tratem da realidade do aluno. De acordo 

com o trecho a seguir:  

 
Se conseguirmos introduzir os temas filosóficos a serem estudados 

posteriormente por meio de textos e imagens que não foram 

produzidos como filosofia, como por exemplo, filmes, músicas, 
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reportagens e poesia, etc., mas que tenham conteúdos que possam 

contribuir para a elaboração da questão a ser estudada, o que resultará 

numa maior contribuição para o interesse dos alunos. (ASPIS; GALLO, 

2009, p. 76)  

 

             É importante salientar, nesse momento, que utilizaremos como exemplo 

dessa abordagem a obra O Mundo de Sofia. Podemos ver com clareza como a 

abordagem adotada por Sílvio Gallo e Renata Lima Aspis é presente e como pode 

ser adequada à metodologia da WebQuest. Na fase de “sensibilização”, o material 

escolhido que servirá de recurso deverá ser pensado de forma lúdica, isto é, 

estabelecer como objetivo o envolvimento dos alunos com a questão tratada em 

aula e depois investigá-la em outro momento. O caminho a ser seguido é 

aproximar as mesmas questões que incomodaram tanto os pensadores quanto 

os alunos, tornando suas essas preocupações. Assim, teremos maior sucesso no 

desempenho do discente em sala de aula. Nesse sentido, o papel do professor é 

esclarecer que não há certo ou errado, pois este é um momento de confrontar as 

estruturas das opiniões, rebater o senso comum e de abrir espaço para duvidar 

do óbvio, para por último preparar questões que vão guiar as investigações 

filosóficas. Após esse momento de indefinições, o professor pode começar a 

sistematizar o problema.  

             Na “problematização”, o objetivo é chegar à formulação do problema 

filosófico, que servirá de motivação para a investigação posterior. Nessa etapa, 

devemos ensinar a formulação das questões filosóficas que compõem 

determinado problema. O professor de filosofia faz o papel de um questionador, 

ele pergunta e ensina a perguntar (ASPIS e GALLO, 2009, p. 86). É preciso, 

portanto, descobrir e inventar. Tudo pode ser questionado, por isso deve-se 

instigar no aluno a curiosidade. Um fator determinante para os jovens estarem 

imersos em uma concepção tradicionalista de ensino, segundo os autores, é a 

necessidade de escolher suas profissões para entrar no mercado de trabalho. Por 

esse motivo é mais eficaz que tenham certezas do que fiquem questionando-se 

sobre a origem, teor e importância das coisas. Assim, essa é uma boa razão para 

que o professor ensine o aluno a perguntar.  

             Dentro da ótica da “problematização”, a tarefa é ensinar a questionar, pois 

não há filosofia sem questão. Não são meras perguntas, são instrumentos para a 

construção de uma questão. Trata-se de uma questão que se constrói a partir de 

uma série de perguntas que encadeiam-se de maneira coerente. Acrescenta-se, 

nesse sentido, a contextualização da questão e ficará mais evidente sobre o que 
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é a pergunta, explicando-se a si mesma. O encadeamento e complexidade das 

perguntas vão criando um problema que vai sendo resolvido com novas 

perguntas, gerando soluções, interpretações e principalmente criando crítica, que 

terá o papel de análise e sintetização. É nesse sentido que o professor terá que 

ser sensível ao questionamento inicial originado pela sua provocação ao 

sensibilizá-los. É preciso estar atento ao mesmo tempo para ir ajudando a fazer a 

tradução de forma a se aproximar dos problemas colocados pelos filósofos que 

foram estudados posteriormente. Em síntese: tratando de não deixar os alunos 

se perderem em debates que fujam ao tema e à proposta de sensibilização. Após 

o momento da “problematização”, parte-se para a “investigação”.  

             É nessa parte do processo de ensino-aprendizagem que o aluno terá 

experiência direta com os textos filosóficos. Nesse sentido, não interessa que o 

professor seja o mediador dessa relação, mas que os alunos possam por si 

próprios investigar determinados problemas e possam estabelecer por conta 

própria sua linha de pensamento. A leitura do texto dos alunos não deverá ter 

subordinação às ideias que os professores ou qualquer outro tenham do tema, 

por isso a importância dos textos originais. Ressaltamos que a prática da 

sensibilização não elimina o fato de que a leitura das obras originais dos autores 

seja obrigatória, é necessário que o estudante compreenda a abordagem adotada 

por determinado filósofo, compreendendo desde a sistematização das ideias até 

o vocabulário utilizado pelo mesmo, um entendimento analítico sobre 

determinada obra. Na verdade, entende-se que o mediador por excelência entre 

o professor e aluno é o texto. Desta maneira, podemos proporcionar maior 

autonomia para o discente, deixando que os elementos naturais do texto possam 

guiar seus pensamentos. Por isso, podemos dizer que a filosofia é inauguração, é 

retorno, é atitude de aprendiz que está sempre tendo de recomeçar, tanto para 

os alunos, como para os professores. Um ciclo infinito de possibilidades que vão 

crescendo à medida que os protagonistas desse processo vão estabelecendo 

diálogos mais amplos sobre os temas filosóficos.  

             A partir dessa nova perspectiva, na aula seguinte os alunos podem expor 

seus entendimentos para toda a turma, esclarecendo o que entenderam e o que 

permaneceram em dúvida, além de produzirem fichamentos que deverão ser 

entregues ao professor. Nesse caso, o docente utilizará perguntas que os forcem 

a apontar no texto o que estão dizendo, solicitando-lhes que façam novas 

anotações. Exige-se dos alunos uma sensibilidade de estarem envolvidos com a 

atividade. Somente após isso o docente terá a tarefa de fazer uma aula expositiva 
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sobre o tema estudado, não o tema como todo, mas sim como complemento. 

Afinal de contas, nossa proposta é afastar a concepção de aula tradicionalista 

expositiva. A leitura filosófica, nesse caso, não é uma forma de adquirir 

conhecimento como fazemos ao estudar outros assuntos, ela é uma forma de 

produzir conhecimento filosófico, já que reabilita a filosofia, a torna matéria de 

criação. Assim, os alunos investigarão outras possibilidades de temática sobre o 

assunto e poderão trazer a sala de aula para discussão.  

             E por último lugar, temos a “conceitualização”. Como afirmado 

anteriormente, uma das referências desse sistema criado para nortear o ensino 

de filosofia como experiência reflexiva é a leitura filosófica. Nesse sentido, 

podemos acrescentar uma outra direção, a história da filosofia. Salientamos ainda 

que seria incoerente a aproximação dos alunos com os textos sem também insistir 

na exploração da dimensão histórica destes, pois devemos compreender a 

natureza particular do texto filosófico. Os conceitos de filosofia são o ponto 

fundamental da particularidade da abordagem do tema. Então, a partir disso 

podemos reinterpretar o significado desses conceitos, obviamente sem 

desconsiderar o sentido original destes, chamando sempre a atenção dos alunos 

para o detalhe. O objetivo é aguçar a sensibilidade do estudante para o tema em 

seu contexto social e histórico. Para eles, é fundamental a compreensão que todos 

os filósofos travaram diálogo com outros pensadores, conscientizando-se de que 

sempre há o conhecimento das ideias dos intelectuais anteriores, tratados como 

mestres diretos ou modelos a serem seguidos, isto é, uma base teórica que servirá 

de alicerce para a construção de outra estrutura de pensamento.  

             Desta forma, podemos compreender que cada problema filosófico deixa 

uma abertura para novas possibilidades, ou seja, o aluno, ao debruçar-se sobre a 

obra de uma determinado pensador, estará tendo a oportunidade de encontrar 

novas respostas a partir daquilo que conhece e vivencia, amadurecendo 

alternativas ainda inexploradas. Em suma: “Esta é a principal razão do uso da 

história da filosofia no ensino de filosofia como experiência filosófica” (ASPIS e 

GALLO, 2009, p. 103). Em outras palavras, a possibilidade de reconhecer os 

problemas que mobilizaram os filósofos, os movimentos e trajetórias de 

pensamento que estes fizeram pode produzir nos alunos inquietações, pois 

permite que sejam capturados por essas questões, da mesma forma levados pelo 

movimento do pensamento, sentindo-se seduzidos a segui-lo. Essa é a principal 

razão do uso da história da filosofia no ensino de filosofia como experiência 

filosófica. Portanto, os alunos, através dos conceitos encontrados nos estudos e 
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investigações feitos, vão assimilar estes a suas realidades, às contingências de 

suas vidas, considerando, nesse sentido, o tempo e lugar onde estão inseridos, 

fazendo contraste de onde surgiu esse conceito.  

   

  

O Mundo de Sofia Amundsen: o brinquedo mais genial do mundo ou uma 

proposta de pensar o ensino de Filosofia 

 

             O brinquedo mais genial do mundo só tem utilidade se outro um 

brinquedo o fizer funcionar, ou seja, se o homem usar sua imaginação. Sofia 

estava somente começando a descobrir o quanto ela era esperta, pois descobria 

a cada instante que nunca tinha se dado conta do quão é inteligente. E quem a 

fez perceber isso? Ah, se já entendi foram àquelas misteriosas “cartas de amor”, 

(GAARDER, 1995, p. 52), que dialogavam com os pensadores, os “filósofos da 

natureza” como eram chamados e entre eles estavam Parmênides e Demócrito 

(GAARDER, 1995, p. 43). A Filosofia chega até Sofia tal como é ela é: misteriosa, 

encantadora, instigante e até irritante, mas é exatamente por todas essas 

questões que a Filosofia nos espanta e encanta. Ela nos instiga e intriga, mexe, 

desorganiza nosso “brinquedo cérebro” e organiza-o através das reflexões que 

foram se expandindo com essas provocações e paixões.  

             O despertar crítico. Sofia passa com isso a perceber que, embora o lego 

seja composto com peças desorganizadas, ela poderia construir qualquer coisa 

com ele, como ele mesma diz “É fácil construir coisas com as peças de plásticos 

do lego” (GAARDER, 1995, p. 56). Logo, percebe-se que assim também é a 

filosofia, que se apresenta por inúmeros objetos/caminhos, despertando ideias, 

pensamentos, esboçando tentativas de explicação acerca do universo, do 

homem, por mais distante ou diferente ou complexa que seja sua existência, tudo 

no mundo tem uma razão de ser, como bem o afirma Demócrito (GAARDER, 1995, 

p. 57), sobre todas essas coisas existentes ele denominou de “átomos”. Como 

acreditavam os pensadores da natureza Parmênides e Demócrito a acerca do 

átomo, o mundo se constitui das diferenças e de suas particularidades, do 

movimento.  

             Podemos então observar que as coisas ganham forma a partir da razão, 

neste caso, da função que se aplica a elas como pensava Demócrito. Ou seja, “Para 

ele, os átomos eram unidades firmes e sólidas. Só não podiam ser iguais, pois se 

todos fossem iguais não haveria explicação para o fato de eles se combinarem 
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para formar de papoulas a oliveiras, do pelo de um bode ao cabelo do humano”. 

(GAARDER, 1995, p. 57). Portanto, o que dizer da divisão dos dois brinquedos, o 

lego e o homem, o pensamento, a inteligência de Sofia que, embora sejam seres 

diferentes, juntos dão origens a diversos saberes/coisas a partir de sua reflexão e 

de sua existência no mundo? E essa visão ao mesmo tempo simples e complexa 

que possibilita ao estudante perceber, com a ajuda do professor e por meio das 

possibilidades da WebQuest, todas as nuances do pensamento filosófico.  

             Nota-se, assim, que o livro O Mundo de Sofia, por sua linguagem 

simplificada e ao mesmo tempo abrangente, pode servir como base para uma 

forma de se ensinar filosofia que una em uma só didática o rigor do pensamento, 

a sensibilidade sociocultural e a adequação às exigências cada vez mais gritantes 

da tecnologia. Sofia é o exemplo perfeito de como o caminhar filosófico pode 

dialogar com a realidade do sujeito sem esquecer de seu próprio rigor. Seus 

temas são tratados de forma leve, possibilitam ao professor que levante questões 

que não só estão presentes na realidade imediata de seus alunos, mas que 

estarão presentes durante todas as suas vidas. Assim, o aluno se sente integrado, 

ele consegue perceber que o pensamento pode estar a um toque de seu celular 

ou a uma virada de página, o que torna o ensino de Filosofia uma verdadeira 

aventura intelectual. 

 

Da Relação Aprendizagem e Meio Sociocultural 

 

             Diante dessas considerações, é preciso que investiguemos em que 

sentido esse tipo de ensino, no qual tecnologia, meio e conteúdo dão-se as mãos, 

contribui para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, sem descuidar 

de sua complexidade material e psicológica. Nesse sentido, é mais do que notório 

que, entre as contribuições acerca do processo de aprendizagem humano, um 

dos autores que mais chamam atenção e que mais contribuíram para o avanço 

da psicologia da aprendizagem é o bielo-russo L.S. Vigotski. Sua contribuição é 

ainda duradoura e serve de aporte teórico para que se possa compreender o 

processo de aprendizado. Vigotski possuía uma visão muito particular acerca do 

que se entende comumente por “meio”, conceito importante para que se 

compreenda sua visão acerca da aprendizagem. Como bem lembra Angel Pino 

em seu arguto artigo acerca da contribuição do psicólogo ao desenvolvimento 

da criança: 
Em síntese, a regra primeira que deve ser levada em conta é que a 

influência do meio no desenvolvimento da criança dependerá da 
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própria dinâmica do desenvolvimento, ou seja, em cada uma das etapas 

em que se encontra a criança. Com isso Vigotski está mostrando, 

mesmo que de forma indireta, um novo conceito de meio, qualquer que 

seja o conceito da natureza desse meio: o de um meio que opera em 

função da dinâmica do desenvolvimento. E mais, isso não vale só para 

o meio como um todo – essa espécie de entidade abstrata de que fala 

a psicologia da sua época –, mas vale também para qualquer dos 

elementos que constituem esse meio. (PINO, 2011, p.7). 

 

             Essa noção de meio é de fundamental importância para que se possa 

compreender como ele interfere de modo direto no processo de 

desenvolvimento da criança. Assim, é visível que, dentre os muitos meios que ela 

pode estar inserida, o ambiente escolar é um dos que mais potencialidades 

oferecem ao seu desenvolvimento, tanto pela presença quase constante nesse 

local quanto pelos estímulos aos quais ela se encontra submetida.  Nesse sentido, 

uma formação que estimule a consciência crítica dos alunos é mais do que 

propícia ao seu desenvolvimento intelectual e uma consciência crítica e que ao 

mesmo tempo insira a criança em uma dialética entre ciência e prática, 

combinado ao meio em que se encontra, seja muito mais elaborado. É próprio da 

fase escolar inserir o debate das questões científicas e mesmo filosóficas na sala 

de aula, fazendo com que a sua presença possibilite aos alunos uma visão muito 

mais apurada da realidade em que vivem. Esse tipo de didática, que para alguns 

poderia soar precoce, adapta-se como uma luva às necessidades intelectuais e 

sociais dos estudantes, e está longe de ser apenas uma forma técnica e apressada 

de apresentar os conceitos científicos e filosóficos aos alunos. Vigotski, em seu 

livro A Construção do Pensamento e da Linguagem: 
O desenvolvimento dos conceitos científicos na idade escolar é, antes 

de tudo, uma questão prática de imensa importância - talvez até 

primordial — do ponto de vista das tarefas que a escola tem diante de 

si quando inicia a criança no sistema de conceitos científicos. Por outro 

lado, o que sabemos sobre essa questão impressiona pela pobreza. E 

igualmente grande a importância teórica dessa questão, uma vez que o 

desenvolvimento dos conceitos científicos - autênticos, indiscutíveis, 

verdadeiros - não pode deixar de revelar no processo investigatório as 

leis mais profundas e essenciais de qualquer processo de formação de 

conceitos em geral. (VIGOTSKI, 2001, p. 241). 

 

             Como aponta Vigotski, ainda que problematizador, tal questão é de 

fundamental importância para a aprendizagem dos estudantes e constitui uma 

das funções mais importantes da escola. Será essa instituição que possibilitará e 
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desempenhará, na dinâmica do desenvolvimento dos estudantes, um papel de 

grande relevo. Ora, se isso é verdade, o ensino de filosofia, aliada à tecnologia, 

não só possibilitará o desenvolvimento mais consciente dos estudantes, mas 

proporcionará, sobretudo, uma forma de conhecimento que integrará tanto as 

concepções conceituais da filosofia clássica quanto a percepção pessoal de cada 

estudante acerca da condição humana. Nesse sentido, faz-se necessário se 

observar que a própria visão vigotskiana da aprendizagem já concebe a relação 

entre os elementos internos e externos da aprendizagem. Como lembra Fernando 

L. González Rey:  
El concepto de situación social del desarrollo nos evidencia la 

preocupación de Vigotski por integrar la riqueza de los procesos 

internos, constituidos en la historia anterior del sujeto, con las 

influencias que caracterizan cada uno de los momentos sociales del 

desarrollo. En esa combinación, Vigotski se representa el vínculo 

constante de lo interno y lo externo en cada uno de los nuevos 

momentos cualitativos de este proceso, rompiendo así con la visión 

dicotómica, dominante hasta hoy en la psicología, sobre la relación 

entre lo externo y lo interno. Cada nueva situación social que el sujeto 

enfrenta se convierte en una via de desarrollo para nuevas formaciones 

psicológicas, término que no aparece elaborado de forma consistente 

en la obra de Vigotski, pero que luego aparece como uno de los temas 

centrales de los trabajos de L.I. Bozhovich, una de sus colaboradoras y 

seguidoras. (REY, p. 136). 

 

             Dessa forma, o ensino de filosofia, aliado à tecnologia, possibilita aos 

estudantes o desenvolvimento de uma série de habilidades que lhe são 

importantes, desde o aguçamento de sua consciência crítica em relação aos 

conceitos propriamente científicos e racionais, até sua percepção social, ou seja, 

o meio no qual está inserido, fazendo-o compreender a complexa teia de 

causalidades que o cercam, levando-as a desenvolver uma consciência crítica. 

Nesse sentido, o uso da WebQuest, aliada aos passos propostos por Silvio Gallo, 

podem, com a ajuda de materiais como o Livro O Mundo de Sofia, desenvolver 

nos alunos uma capacidade de percepção que o ensino tradicionalista não lhes 

poderia dar. Assim, conteúdo, tecnologia, análise social e psicologia dão-se as 

mãos rumo ao desenvolvimento pleno das capacidades intelectuais e críticas 

desses alunos, fazendo com que o ensino de Filosofia cumpra seu papel sem se 

distanciar da realidade em que se encontra, seja ela qual for. 

 

Conclusão 
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             Os desafios e dificuldades impostos pela contemporaneidade exigem dos 

educadores uma postura muito mais crítica e atuante do que a comumente 

utilizada. Os avanços da tecnologia, a complexidade das relações socais e 

culturais, bem como a urgência de se criar nos indivíduos uma postura crítica que 

os faça pensar a realidade além da superfície ilusória dos fatos, levaram os 

professores e teóricos do saber a criar estratégias para poderem contornar esses 

impasses e criar uma didática que atendesse, de forma plena, todas as exigências 

do mundo contemporâneo. No que tange ao ensino de Filosofia, uma dessas 

possibilidades é a utilização das novas tecnologias como aliadas da construção 

de um saber filosófico que possa fazer da atividade de pensar um exercício 

agradável e reflexivo, sem descuidar da realidade dos alunos e do rigor que essa 

disciplina exige. 

             Assim, o uso da WebQuest mostra-se uma das metodologias mais 

plausíveis desse processo, pois sua dinâmica possibilita ao aluno, tão inserido no 

mundo tecnológico, pensar sem relacionar o pensamento às velhas práticas 

maçantes do ensino tradicionalista, tornando a aprendizagem uma aventura 

cotidiana. Tal forma de ensino, como bem vimos, dialoga com a realidade dos 

estudantes, fazendo-os protagonistas de seu desenvolvimento intelectual. Como 

bem nos mostrou Vigotski, tal aprendizagem necessita criar uma relação amistosa 

com o meio, relação essa que é imprescindível no que tange o desenvolvimento 

intelectual dos alunos.  

             Nesse sentido, livros como O Mundo de Sofia são metodologias 

indispensáveis a esse tipo de abordagem didática, pois oferecem aos estudantes 

não só o rigor da história do pensamento, mas também uma maneira simples, 

objetiva e cotidiana de problematizar temas que estão presentes no dia a dia. 

Tudo isso com uma linguagem clara e acessível, que pode muito bem se adequar 

aos passos propostos por Silvio Gallo, os quais são de extrema importância para 

a fixação e reflexão dos temas tratados. Nota-se, assim, que o ensino de Filosofia, 

ainda que envolto em uma teia de dificuldades, pode dispor de metodologia e 

métodos que o tornem cada vez mais realista. Além disso, o uso dessas 

tecnologias, como a WebQuest, joga por terra o velho mito segundo o qual 

pensamento e técnica não podem andar de mãos dadas. Aqui, ao contrário, 

percebe-se que a capacidade reflexiva vai muito além das suas metodologias, 

utilizando-as como meio para se alcançar o seu sentido, qual seja: uma visão 

crítica e profunda da realidade.  
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RESUMO: O referido artigo faz um relato de experiência do uso de recursos digitais 

como suporte para o trabalho filosófico-pedagógico no Curso de Nutrição em um 

Instituto de Ensino Superior no município de São Luís-Ma. Para tanto, a pesquisa foi de 

abordagem qualitativa envolvendo pesquisa bibliográfica, análise de postagens feitas na 

mídia sobre a nutrição, observação de fenômenos e discussão dos filósofos Pierre Lévy, 

Adorno e Horkheimer. Dessa forma, buscamos analisar o Fake News no 

comprometimento das verdades nas informações sobre nutrição na disciplina de 

Filosofia no Curso de Nutrição. Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica e 

exploratória sobre a temática. E estudo de caso com coleta de depoimentos dos sujeitos 

envolvidos no processo. Fizemos uma sequência didática durante o semestre de 2019.1 

na qual podemos discutir sobre os fenômenos que norteiam a nutrição e os mitos que 

são disseminados na sociedade. E com isso buscamos investigar os Fake News e sua 
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repercussão assim como desmistificar a partir de pesquisas a maioria dos disseminados 

na mídia. Como forma de referendar as pesquisas buscamos como aporte teórico: 

Adorno (1986); Horkheimer (1983); Lévy (1999); Pádua (2004); Rolla (2003); Sibila 

(2012);Masetto (2003); dentre outros autores. Concluímos que uma experiência filosófica 

com aplicabilidade no dia-a-dia favorece o desenvolvimento da consciência crítica e 

reflexiva servindo como forma de desmistificar tudo aquilo que é construído como 

verdade servindo como abertura da visão e de uma sensibilidade para o pensar 

acadêmico.  

Palavras-Chaves: Filosofia; Ensino Superior; Nutrição; Café Filosófico; Metodologia  

 

ABSTRACT: This article reports on the experience of the use of digital resources as a 

support for the philosophical-pedagogical work in the Nutrition Course at an Institute of 

Higher Education in the municipality of São Luís-Ma. For that, the research was qualitative 

approach involving bibliographical research, analysis of postings made in the media 

about nutrition, observation of phenomena and discussion of the philosophers Adorno 

and Horkheimer. Thus, we seek to analyze Fake News in the commitment of the truths in 

the information about nutrition in the discipline of Philosophy in the Course of Nutrition. 

For this, we developed a bibliographic and exploratory research on the subject. And case 

study with collection of testimony of the subjects involved in the process. And we did a 

didactic sequence during the semester of 2019.1 in which we can discuss the phenomena 

that guide nutrition and the myths that are disseminated in society. And with this we seek 

to investigate the Fake News and its repercussion as well as demystify from the researches 

most disseminated in the media. As a form of referencing the research we seek as 

theoretical contribution: Adorno (1986); Horkheimer (1983); Padova (2004); Rolla (2003); 

Sibila (2012); Masetto (2003); among other authors. We conclude that a philosophical 

experience with day-to-day applicability favors the development of critical and reflexive 

consciousness, serving as a way of demystifying everything that is constructed as truth 

serving as an opening of vision and a sensitivity to academic thinking. 

Keywords: Philosophy; Higher education; Nutrition coffee Philosophical; Methodology 

 

1.INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade a sociedade é marcada por um sistema 

econômico capitalista em avanço do ideário neoliberal que visa o lucro detentora 

dos meios de produção. É nesse contexto de crise do capitalismo, econômica e 

política que foram formuladas novos modelos para disseminar informações. E 

com isso estar atento para pensar em todas as artimanhas que são veiculadas nas 

fontes midiáticas, e com este cenário as metodologias em sala de aula utilizando 

as ferramentas dos TICs vem nos dar suporte para refletirmos nas contradições 

que algumas informações trazem nos mostrando uma pseudoverdade construída 
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para nos tornar adeptos as construções criados num mecanismo reprodutor de 

conhecimento e não emancipatório. 

Diante deste contexto a presença da Filosofia nos currículos das 

Instituições de Ensino Superior torna-se necessária para despertar a consciência 

crítica e reflexiva visando a formação de cidadãos e futuros profissionais com 

desenvolvimento de competências e habilidades para a construção de ideias e 

inovação neste novo modelos de mercado que exige seres pensantes para pensar 

ideias que adicionem na sociedade indo além da instrumentalização do pensar.  

É sabido que a disciplina Filosofia foi historicamente marcada por 

interrupções, tímidos avanços e grandes retrocessos, tal cenário abre espaço para 

questionamentos sobre quais os interesses do Estado em minorar a presença de 

uma disciplina que objetiva promover a formação crítica dos estudantes. E na 

atualidade a disputa da Filosofia nos currículos desde a base que é um fio 

condutor ao ensino superior tem sido acirrada em prol da defesa da disciplina 

nos currículos que efetive como pensar filosófico nas temáticas universais dizem 

respeito a todos os seres humanos e seus respectivos problemas integrantes da 

condição humana como compreensão e (res)significação do mundo existente. 

Sendo que: 

 
A Filosofia, em toda sua história, tem se mostrado uma atividade 

humana que, em sua essência, é educativa. Sócrates, com sua maiêutica, 

é o filósofo-educador. Platão, com sua metáfora do mito da caverna, sai 

das sombras (opinião) e vai à luz da razão, depois volta e convence o 

outro. Tal visão platônica do filósofo pode ser um modelo do filósofo-

educador (WONSOVICZ, 2005, p. 62).  

 

Dessa forma, a cultura do pensar vem promover a habilidade de 

pensamento num julgamento rigoroso da realidade. Sob essa ótica Sacristán 

(1999, p.105) nos possibilita uma analogia apontando que “a reflexão é um 

método para alcançar níveis mais altos de racionalidade na prática e nas próprias 

crenças, um processo que a educação deve consolidar como disposição 

permanente para submeter à elaboração e revisão constantes daquilo que ‘o 

mundo parece ser’[...]”.  

Sendo assim, iremos discutir como a ferramenta dos TICs, veiculam no 

ambiente acadêmico, levando em consideração variados aspectos que os 

acadêmicos desenvolveram nas suas pesquisas e discussões considerando os 

resultados obtidos pelo Projeto de leitura na Faculdade no diálogo das áreas 



 
 

 
2150 

Filosofia e nutrição a partir da aplicabilidade das novas tecnologias como situação 

de aprendizagem no processo de ensino com um novo olhar no ensino superior. 

E sob essa ótica destacamos a efervescência midiática no século XIX como 

disseminadora de conhecimento. Sob essa ótica Sibila (2012, p.63): 

 
Depois de atravessar um século inteiro sob a luz deslumbrante do 

cinema e após várias décadas de intenso contato com a televisão, a 

cultura atual é fortemente marcada pelos meios de comunicação de 

imagens se multiplicou exponencialmente, graças à irrupção triunfal das 

redes informatizadas. 

 

Nesta perspectiva observa-se que o conhecimento está em constante 

mudança e um dos primeiros requisitos para ser acadêmico é conhecer aquilo 

que será ensinado, por isso o professor precisa organizar projetos filosóficos-

pedagógicos que se atualizam e inovam suas práticas pedagógicas do TICs. Em 

um mundo tecnológico como o atual, os estudantes estão tendo acesso às 

informações a todo tempo, o professor precisa preocupar-se com a sua formação 

para planejar e possibilitar a formação dos seus alunos, ter um posicionamento, 

visão de mundo e de estudante que quer educar.  

Entende-se que a formação no ensino superior influencia na construção 

da identidade profissional, o perfil, os posicionamentos do profissional se formam 

ao longo da sua vida pessoal e profissional e refletem na sua futura atuação. Com 

isso o espaço de aprendizagem acadêmico repercutiu a interação entre os 

sujeitos envolvidos na investigação e pesquisa utilizando as tecnologias. Como 

afirma, Kenski (2012, p. 100): “O movimento é acelerado. [...]Todos precisam estar 

em estado constante de aprendizagem” 

O presente trabalho é fruto de discussões entre as pesquisadoras do 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino de Filosofia na Educação Básica –

GRUPEFEB e Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação, Mulheres e Relações 

de Gênero – GEMGE, ambas da Universidade Federal do Maranhão-UFMA 

aplicadas na Educação e na Disciplina Filosofia, em que foi possível sua execução 

no Curso de Nutrição do 3º período na Graduação de um Instituto de Ensino 

Superior privado no município de São Luís-Ma, integrada e articulada  com a 

coordenação do referido curso, favorecendo também discussão e extensão aos 

estudos quanto as artes visuais e mídias  relacionadas à temática. 

O objetivo da geral da pesquisa foi compreender os problemas que 

norteiam fake news evidenciando a especificidade de cada caso alimentado pela 
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mídia como verdade. E quanto aos específicos foram conhecer os fake news 

vinculados na mídia com o intuito de desenvolver a consciência crítica e reflexiva; 

perceber a necessidade de despertar a consciência crítica para o desenvolvimento 

do pensar nas questões midiáticas alimentares e destacar os fake News para 

desmistificá-los no meio acadêmico vislumbrando a busca da verdade em cada 

ideia reproduzida.  

  
[...] Existem notícias falsas e nem por isso deixam de ser notícias. O 

conceito de notícia, não leva implícito o conceito de verdade. Nesse 

sentido, no dicionário dirigido por Moles (1975;495) é dito que: “a 

notícia é a narração de um acontecimento, de uma parte da vida 

individual ou coletiva, de algo verdadeiro ou fingido, provado ou não 

(boato)” (ALSINA, 2009, p. 296). 

 

Sendo assim, temos nos deparado com notícias que e informações 

veiculadas que não possuem uma validade real e veracidade dos fatos 

comprometendo a cientificidade. É sabido que muitas pessoas se pautam na 

construção de conceitos considerando aquilo que é disseminado sem depurar 

quais as pretensões que se escodem e eclodem nas redes sociais que em minutos 

pode tanto germinar quanto denegrir as fontes seguras deixando o ser humano 

no critério de dúvidas. 

O trabalho em questão é intitulado “A FILOSOFIA NO ENSINO SUPERIOR: 

a utilização de recursos tecnológicos com Educação para o pensar no Curso de 

Nutrição em uma Instituição de Ensino Superior privada em São Luís-Ma” que 

oportuniza um maior contato com a Filosofia com aplicabilidade no dia-a-dia na 

disciplina de Nutrição, com abrangências quanto as artes visuais e mídias  em 

que foi possível contemplar uma postura investigativa por meio de um Café 

Filosófico com o tema” Entre o real e o virtual: um olhar para a nutrição”. E neste 

cenário o professor como orientador articula o desenvolvimento das 

competências e habilidades dos acadêmicos. Dentro dessa perspectiva evidencia-

se Gallo (2008, p. 177) que aponta o papel do professor de Filosofia que: “é aquele 

que faz a mediação de uma primeira relação com a filosofia, que instaura um 

novo começo, para então sair de cena e deixar que os alunos sigam suas próprias 

trilhas”. E com isso o referido profissional da educação permite ao aluno o 

protagonismo na construção de conhecimento. 
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Com base em algumas discussões na disciplina, a partir do tema do Café 

Filosófico proposto, levantamos os seguintes questionamentos, o qual 

responderemos ao final deste estudo:  

Quais são as consequências das Dietas da moda veiculadas pela mídia? E 

como os fakes disseminam as dietas que prometem resultado rápido? 

O tema foi escolhido devido à relevância social, científica, profissional e 

filosófica a iniciação a pesquisa social evidenciando e problematizando a 

necessidade da pesquisa científica como parte da formação acadêmica dos 

futuros nutricionistas, proporcionando diferenciar criticamente o senso comum e 

o conhecimento científico. 

Realizamos uma pesquisa descritiva, qualitativa com base em 

observações e entrevistas. Para fundamentar o presente estudo nos 

fundamentamos em Adorno (1986); Horkheimer (1983); Lévy (1999); Pádua 

(2004); Rolla (2003); Sibila (2012); Masetto (2003); dentre outros autores. 

Neste sentido, o presente artigo encontra-se estruturado com as seguintes 

seções: Na primeira discorremos a presente introdução; na segunda abordamos 

o ensino superior reflexivo na utilização da ferramenta TICs; terceira seção 

tratamos da metodologia destacando os passos metodológicos; na quarta seção 

apontamos os resultados da pesquisa e por fim; na quinta seção tratamos das 

considerações finais. 

 

2- O ENSINO SUPERIOR REFLEXIVO NA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA TICS 

No Ensino Superior a preocupação com a formação do futuro profissional 

é fundamental para o desenvolvimento dos seres pensantes no construto de 

cidadãos reflexivos num olhar de sensibilidade para as variadas situações que 

norteiam o universo acadêmico levando – os favorecendo a leitura, a pesquisa, a 

investigação se configurando na essência dos valores humanos. E neste contexto 

a disciplina Filosofia se faz necessária no seu eixo de formação humana que se 

coloca como disciplina e acolhe as outras áreas do saber numa 

interdisciplinaridade. E em Rolla, Santos Neto e Queiroz (2003) encontramos: “A 

aceitação e o comprometimento com a filosofia e a formação humana em todos 

os cursos da universidade são de extrema importância para os docentes.” 

 Sendo assim, na área da Nutrição os acadêmicos nas suas competências 

e habilidades desenvolvem estudos para se prever como futuros profissionais nas 

suas múltiplas faces que irão desenvolver atividades de avaliação, promoção, 

prevenção, desenvolvimento nas técnicas de segurança alimentar desde o 
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diagnóstico até a efetivação do acompanhamento dos sujeitos participantes que 

necessitarão dos cuidados, e na qualidade dos alimentos em diferentes espaços, 

assim como discussões que surgem acerca da relação profissional de 

saúde/paciente em suas múltiplas práticas possibilitando a mudança 

paradigmática no campo da saúde nutricional constatando o ser humano como 

integral na sua dimensão humana, vivencial e psicossociocultural de patologias 

que necessitam de cuidado estético e de saúde dietético, assim como os padrões 

e as variabilidades na comunicação verbal e não verbal que os profissionais 

precisam na sua atuação. 

Portanto, ser pesquisador na academia é fundamental para 

desenvolvimento, ou seja, na ótica de Pádua (2004, p. 33) nos aponta que a 

“ciência contemporânea é como um conhecimento em construção, um contínuo 

refazer, fica a exigência de um contínuo repensar sobre seu corpo teórico-prático. 

” 

Nessa perspectiva reflete-se a importância de discutir a Filosofia como 

disciplina e sua contribuição acadêmica em que os futuros Nutricionistas se 

encontram envolvidos; no qual os alunos, por meio da leitura e da pesquisa 

consigam se transportar para o desconhecido, explorá-lo, decifrar os mitos e as 

verdades que os cercam para acrescentar no seu universo acadêmico a riqueza 

do conhecimento. E neste contexto a educação para o pensar torna-se 

fundamental para a compreensão das experiências dos acadêmicos que se 

encontram na comunidade investigativa. Sob essa ótica Masetto (2003, p.19) nos 

aponta acerca do processo de ensino que:  

 
“De uma preocupação total e exclusivamente voltada para a 

transmissão de informações e experiências, iniciou-se um processo de 

buscar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos de aperfeiçoar 

sua capacidade de pensar; de dar um significado para aquilo que era 

estudado, de perceber a relação entre o que o professor tratava em aula 

e sua atividade profissional; de desenvolver a capacidade de construir 

seu próprio conhecimento, desde coletar informações até a produção 

de um texto que revele esse conhecimento.” 

 

Diante dessa necessidade, buscamos uma metodologia que favorecesse 

tais reflexões em que foi proposto um Café Filosófico no primeiro semestre de 

2019, que se caracterizou por um momento interativo, de caráter interdisciplinar 

que reuniu os discentes em que buscamos resgatar a Paidéia grega, que discute 

a formação do homem grego no método de filosofar, quando os “amigos da 
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Filosofia” se reuniam para conversar e discorrer sobre as ideias, os homens, a 

verdade, o amor e a vida digna na Pólis e no mundo em geral.  

Por conseguinte, levamos em conta a parceria da direção e assessoria 

pedagógica com a professora da disciplina e com os alunos. A turma manifestou 

interesse em planejar e executar as atividades acadêmicas dando sugestões para 

a pesquisa em busca das temáticas. Por meio do diálogo, conseguimos chegar ao 

problema para discutir em várias etapas. Assim, na perspectiva de Paro 

(2010,p.29):  

 
“O próprio conteúdo tem agora uma nova configuração, que exige 

outra metodologia de ensino[...] Mas quando o conteúdo envolve toda 

a cultura, em que, além de conhecimentos e informações, acham-se 

contemplados valores, condutas, crenças, gosto artístico etc., fica muito 

mais evidente que os métodos de ensino precisam incorporar a 

participação ativa do educando.” 

 

Dessa forma a discussão sobre as informações que vem sendo 

disseminadas acerca da Nutrição tem transmitidos mitos que aos leigos que 

aceitam passivamente sem pensar nas verdades que são traduzidas pelas 

ferramentas acabam reproduzindo incertezas midiáticas sendo 

instrumentalizadas pela ideia plantada e muitos não indagam os que leram e se 

acorrentam a muitas notícias efervescentes, ou seja aquilo que foram pensado 

hoje não contemplará posteriormente. E neste cenário encontramos o “Dr. Google 

que são documentadas dietas que passam por variadas fontes, sejam elas das 

dietas que deram certo para alguns no sentido de analogia não necessariamente 

dará certo a outro.  E com isso estamos diante do paradoxo performático 

veiculado que nos conduz a pensar nos multimeios necessários a investigação. E 

no contexto vemos que segundo Sibila (2012) “A era contemporânea estimula 

modos performáticos de ser e estar no mundo mais aptos a agir ante o olhar do 

outro, ou mesmo diante da lente de uma câmera (o reluzente universo da 

imagem) do que a se retraírem na própria interioridade”. 

Neste cenário, evidencia-se a era da informação no elo da comunicação 

com a nutrição que foram entrelaçadas pelo fake News na disseminação numa 

velocidade e rapidez. E ao lermos as notícias indagamos se as mesmas são 

conotadas pela veracidade e validade dos fatos. E quando falamos na 

pseudonotícia nos deparamos com as contradições e complexidade dos assuntos 

que norteiam a segurança alimentar, cabendo neste cenário a problematização, a 
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investigação e a conceituação pautada nas bases epistemológicas. E com isso, 

ocorre o acelerado movimento numa atualização permanente das novas 

informações que são derrubadas pelas velhas certezas que implodem novas 

teorias, reformulam leis, transformam hábitos e alteram práticas, mudando 

rotinas das pessoas. (KENSKI,2012). 

A seguir abordamos os procedimentos metodológicos da pesquisa. 

 

3 METODOLOGIA  

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de um relato de experiência, um estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa, com base em observações e entrevistas por parte dos 

discentes, pois possui caráter exploratório e proporcionar maior reflexão para 

análise dos resultados. 

Em nosso relato de experiência nos pautamos na perspectiva dialógica e 

fundamentada em Freire (1980), que aborda: 

 
O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, 

para designá-los. Se ao dizer suas palavras, ao chamar o mundo, os 

homens o transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual 

os homens encontram seu significado enquanto homens; o diálogo é, 

pois, uma necessidade existencial. (FREIRE,1980, p.82 e 83). 

 

De acordo com o autor, o diálogo é uma necessidade existencial, 

podemos dizer que o mundo vive em constante transformação o que favorece a 

perspectiva em questão. 

Para fundamentar a literatura consultada, nos reportamos ao aporte 

teórico da pesquisa bibliográfica. 

Para Salomom (1974), a pesquisa bibliográfica o conjunto de obras 

derivadas sobre determinado assunto, escritas por vários autores em épocas 

diversas, utilizando todas ou partes das fontes. Neste aspecto é fundamental a 

busca sobre o tema em questão. 

Quanto a pesquisa qualitativa para Minayo (2001), esta, trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Neste 
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sentido, situamos a necessidade da pesquisa qualitativa, uma vez que buscamos 

estabelecer discussões em grupo com os discentes a cerca dos resultados e 

subtemas abordados como: Fake News na Nutrição; Mitos e Verdades na 

Nutrição; Sofismas na nutrição; A construção das ideias virtuais na Nutrição e 

Dietas da moda e sua repercussão nas redes sociais. 

 

3.2 Local da pesquisa 

 

O estudo em questão foi realizada em um Instituto de Ensino Superior, 

reconhecida pela excelência de sua atuação e compromisso social, no curso de 

Nutrição no mês de fevereiro a junho no primeiro semestre de 2019. 

  

3.3 Sujeitos da pesquisa 

 

O público alvo da pesquisa foram 31 discentes do 3º. Período do Curso 

de Nutrição. 

 

3.4 Instrumentos da pesquisa  

 

Os instrumentos para recolha de dados foram obtidos por meio de 

observações, pesquisa em que os discentes foram divididos em 4 equipes que 

desenvolveram o produto da pesquisa em três etapas. 

 

3.5 Produto da Pesquisa  

 

Na primeira etapa no primeiro dia de aula após a apresentação do 

programa da disciplina foram apresentados o projeto como forma de sensibilizar 

houve a sensibilização dos alunos a pensar, mostramos os problemas a partir de 

dados e reportagens indagando os alunos sobre o “Fake News no 

comprometimento das verdades nas informações sobre Nutrição”. E após esse 

momento solicitamos que os alunos amadurecessem a ideia trazendo pesquisas 

para a discussão na próxima aula. E com essa dinâmica os alunos como 

protagonistas produtores e construtores de conhecimento dispuseram a se 

entregar no construto da identidade profissional permeado por visão epistêmica 

da realidade. Pimenta (2012, p. 20) encontra-se o seguinte esclarecimento: “uma 

identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 
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profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão 

das tradições.” 

Na segunda etapa ocorrida na aula seguinte com as pesquisas 

individualizadas fizemos a dinâmica de Grupo de verbalização e de observação 

na qual pudemos contemplar e seguir para os diálogos sucessivos e fomos 

registrando as ideias dos alunos para pensarmos no tema do projeto que foi 

“Entre o real e o virtual: um olhar para a nutrição”. E após essa decisão começamos 

a sugerir temas específicos e os alunos começaram a dialogar sobre as 

especificidades de cada tema e das semelhanças e entrecruzamento dos 

conceitos. E assim no dia 14/02/2019 foram estabelecidos os seguintes subtemas: 

Fake News na Nutrição; Mitos e Verdades na Nutrição; Sofismas na nutrição; A 

construção das ideias virtuais na Nutrição e Dietas da moda e sua repercussão 

nas redes sociais. 

Na terceira etapa, foi orientado que cada grupo fizesse pesquisa 

bibliográfica dos temas delimitados. E a cada quinze dias de pesquisa os alunos 

nos trinta minutos das aulas dialogavam sobre as produções. E trouxeram 

pesquisas dos filósofos que contextualizaram as pesquisas. Entre os trabalhos 

apresentados, destacam-se: 

Primeiro Grupo abordou “A CONSTRUÇÃO DAS IDEIAS VIRTUAIS NA 

NUTRIÇÃO: como elas surgem e como se disseminam.” Iniciaram com a seguinte 

problematização: Como o nutricionista e o nutrólogo devem se relacionar com os 

conteúdos divulgados na internet? Como vencer a ditadura do corpo perfeito na 

era da informação? E por fim, como orientar as pessoas sobre os perigos das fake 

news? Partindo desse princípio os alunos desenvolveram a historicização 

destacando as transformações dos padrões de beleza destacando o corpo 

feminino por diferentes visões a respeito do modelo estético que deveria ser 

admitido pelas pessoas. E ainda, ressignificou a estética como norteadora da 

busca das pessoas por fontes rápidas e fáceis deixando fragilizada o risco virtual.  

Outro ponto destacado pelo grupo foi o dualismo da visão pessimista e 

otimista acerca da publicação nas redes sociais e páginas virtuais, por pessoas 

não qualificadas na área da saúde com falsas informações numa falácia do 

argumento de autoridade, sem validade e veracidade que respaldam pelo cunho 

científico. Porém, a visão otimista vem mediante a preocupação das pessoas com 

a saúde e a beleza. Dessa forma, realizaram uma pesquisa bibliográfica sobre o 

filósofo francês Pierre Lévy com o propósito de fazer a associação entre o 

pensamento do filósofo e a geração atual que está cada vez mais ligada no 



 
 

 
2158 

mundo digital.  Para tais objetos foram estudados em fontes secundárias como 

trabalhos acadêmicos, artigos e afins, que foram previamente selecionados.  

E trouxeram como recorte filosófico a abordagem como fenômeno 

cultural pontuando a terminologia “ciberespaço” na qual designa como 

necessário a descentralização do professor como fonte principal de 

conhecimento, de modo a expandir os recursos e se enquadrar ao universo 

digital. E quanto ao neologismo do referido autor sobre ‘cibercultura’, destaca o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos 

de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento 

do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 17).  

A segunda equipe teve como referência a perspectiva do filósofo Pierre 

Lévy dando continuidade ao alinhamento num olhar sobre a Obesidade infantil e 

o colesterol alto como fatores genéticos problematizados pela adesão da dieta. 

E com isso destacou o Conselho de Nutrição e o reconhecimento dos Mitos que 

as pessoas desenvolvem no pensar.  

E a terceira equipe abordou “Mitos e verdades na nutrição” na qual 

descreveram a importância do profissional da Nutrição e ressaltaram a referida 

área como um dos alvos principais para despertar a consciência crítica acerca de 

tabus, mitos e crendices que permeiam a alimentação. Além disso, chamou 

atenção para alguns profissionais da área de saúde que disseminavam 

informações que precisaria de um maior rigor científico. A exemplo disso, 

trouxeram alguns casos, que os consumidores ficaram atônitos e passaram ver os 

alimentos como “inimigos” que poderiam causar danos à saúde. E dentro dessa 

perspectiva apresentaram alguns mitos e procuraram na turma esclarecer 

algumas dúvidas frequentes sobre determinados alimentos e hábitos de 

consumo como forma de desvendar algumas crenças populares construídas, 

dentre elas: a potencialidade do Limão referente ao sangue; a Cenoura e sua 

eficácia na visão; a discussão da Manga com leite; se comer banana reduz câimbra 

e se a água com açúcar acalma. 

Dessa forma, perceberam que os “superalimentos” e dietas com promessa 

de efeitos milagrosos no corpo e na saúde, induzia modismos e padrões de 

comportamento alimentar não usuais que muitas vezes causavam riscos à saúde. 

De acordo com todas as informações, o filósofo Paul Feyerabend (1924-1994) 

que aborda que a escolha pela ciência é estética, subjetiva, isto é, depende de 

uma aceitação que ainda só é aderida massivamente por ter sido imposta como 

modo de vida superior. A ciência, enquanto conhecimento, não deveria 
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distinguir-se da não ciência, ou seja, da metafísica, do mito, da poesia, etc. Para 

o filósofo em questão, não há universalidade metodológica, o que decorre em 

um pluralismo teórico, no qual as formas de vida e pensamento possam coexistir 

democraticamente. Visa, portanto, colocar as hipóteses em debate e votação 

como em uma sociedade democrática, já que mito e ciência têm a mesma 

estrutura, evidenciando, assim, que a separação é artificial. Para o filósofo em 

questão, as teorias devem ser enxergadas como aproximações, e jamais como 

definições, destacando que não chegamos à verdade, mas somente nos 

aproximamos dela. E assim, a ciência é uma forma de trazer sentido a uma 

desconhecida unidade que é o universo. E neste sentido filosófico propõe um 

democrático controle da ciência, no qual todas as pessoas deveriam dar sua 

opinião a respeito dela, de maneira a ditarem os possíveis rumos investigativos. 

E por fim, a quarta equipe abordou a Dieta da Moda em que possibilitou 

pensar na Indústria Cultura enquanto controle das corporações midiáticas que 

manipula as mentes nos desejos profundos de emagrecer com rapidez sem 

pensar no sistema funcional corpóreo visualizando o corpo saudável, mas 

pensando no corpo bonito independente da saúde. E assim, o poder da 

mecanização sobre o homem e seus produtos são adaptados de acordo com os 

gostos das massas, na mesma medida em que geram o desejo de consumo numa 

dependência de mercado.  

Dessa forma, após muitas leituras passaram ao processo de criação dos 

gêneros informativos com a produção de 3 cartazes informativos, de forma que, 

o primeiro cartaz trouxesse os fake news veiculados nas redes sociais relativos ao 

seu tema, com o intuito de fazê-los perceber o quanto organizamos a construção 

das ideias bem elaboradas com imagens que provocam o ser humano a pensar.  

No  segundo   momento,   foi   orientado   que   cada   grupo   produzisse  

3   cartazes informativos, de forma que, o primeiro cartaz trouxesse os fake news 

veiculados nas redes  sociais relativos  ao seu  tema, o  segundo cartaz   deveria 

trazer   as informações verdadeira sobre o assunto em questão, e o terceiro cartaz 

deveria apresentar a relação de cada tema com a filosofia. 

Sob essa ótica Barthes (apud Siqueira,2014, p. 26) nos faz pensar em “criar 

um simulacro do objeto real, substituindo o tempo pesado por um tempo 

soberano, livre para se destruir a si mesmo por um ato de porlatch anual”.  

Já o segundo cartaz foi desenvolvido em caráter emancipatório como 

forma dos alunos socializarem suas pesquisas desmistificando as veiculações dos 

fake News trazendo argumentos científicos sobre as temáticas, com isso 
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postaram as informações verdadeiras sobre o assunto em questão, nesta 

perspectiva Gonçalves( 2005,p. 31) nos aponta que “o cientista, em sua prática e 

vivência diária deve lançar um olhar estratégico, ‘a partir da sua área específica’”. 

E o terceiro cartaz trouxe a Nutrição à luz da Filosofia discutindo as 

questões temáticas numa contextualização com os filósofos apresentando-os na 

relação de cada tema com a filosofia, na qual Lipman, Sharp e Oscanyan( 

1994,p.51) nos coloca que “A peculiaridade da filosofia é que as questões que ela 

levanta se referem à natureza do conhecimento humano de uma maneira, por 

assim dizer, diretamente relacionada com assuntos não-filosóficos”. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Como resultados, socializamos os temas com a turma, no dia 16/05/2019 

em que a coordenadora do curso se fez presente para verificar os cartazes pré-

elaborados de cada grupo e dar o aval para a impressão destes, para posterior 

exposição, a qual se realizou dia 20/05/2019.  

Na data prevista, um representante de cada grupo entregou os 

informativos ao setor de marketing da instituição, que ficou responsável por 

divulgar e exibir os cartazes de caráter informativo nas dependências da 

instituição.  

Na semana seguinte, o terceiro cartaz de cada grupo foi colado junto aos 

dois primeiros, trazendo a relação dos temas com a filosofia, a fundamentação 

teórica de filósofos previamente orientados pela professora da disciplina 

considerando a pesquisa de cada grupo. 

Como produção final, realizamos a culminância por meio do Café 

Filosófico o qual aconteceu em dois momentos no dia 30/05/2019, em que foi 

realizada uma mesa redonda com um representante de cada equipe que 

provocou um debate e a projeção de slides com as discussões das bases 

epistemológicas. E posteriormente a equipe fez um momento para registrar seu 

depoimento.  

Entre os depoimentos dos grupos, destacamos:  “Esse trabalho, trouxe uma 

grande contribuição para nós acadêmicos, nos possibilitando desenvolver além 

do conhecimento técnico-científico, outras habilidades importantes para 

formação profissional, uma vez que exigiu de nós pesquisa, leituras, criatividade 

para criação dos cartazes, trabalho escrito, elaboração de slides para a 

abordagem e apresentação do tema em sala, o que também requer habilidade 
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de fala e gestual. Além do que, a socialização dos cartazes foi útil para despertar 

a comunidade acadêmica sobre os riscos dos fake news na nutrição no contexto 

das redes sociais.”  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo buscou compreender os problemas que nortearam o fake 

news evidenciando a especificidade de cada caso alimentado pela mídia como 

verdade. Percebemos que os conceitos de Indústria Cultural, segundo Adorno, 

podem ser aplicados ao tema dietas da moda no contexto das redes sociais. 

Padrões que se repetem com a intenção de formar uma estética ou percepção 

comum voltada ao consumismo também são observados no caso dietas da moda 

que usam o corpo “ideal ou perfeito” como passaporte para disseminação das 

mesmas. E da cibercultura de Pierre Lévy destacando os ciberespaços como 

construções e socializações de conhecimento. E Paul Feyerabend que nos dez 

pensar na abordagem que a escolha pela ciência se coloca.  

Neste contexto, com base em algumas discussões na disciplina, partindo 

do questionamento inicial a partir do tema do Café Filosófico proposto, sobre 

questionamento, em estudo percebemos que as Dietas da moda prometem 

resultado rápido, mas que existem consequências e contradições para a saúde e 

para o corpo na qual alguns estão ligados a ditadura da beleza com objetivos 

puramente estéticos. E outros pensando numa alimentação saudável na 

qualidade de vida. 

É interessante destacar que a dieta precisa levar em consideração os 

seguintes aspectos: individualidade, história clínica, familiar e social, exames 

laboratoriais, doenças associadas, interações medicamentosas, intolerâncias 

alimentares, preferencias e aversões, questões psicológicas e níveis de atividades 

físicas. Ou seja, para elaboração do programa alimentar é necessária uma 

adequada avaliação, o que não acontece no caso das dietas da moda.  

Diante do exposto, fica notável constatamos que os seguidores das 

chamadas dietas da moda não se comportam como sujeitos pensantes e críticos 

diante dessas informações - à semelhança do que foi observado pelos filósofos 

em questão, no contexto na sociedade capitalista industrial do século XX - que 

podem trazer sérias consequências para a saúde e o corpo, enquanto deveriam 

usar o que se observa na internet apenas como fonte de inspiração. E com isso 

termos um projeto filosófico-pedagógico nos fez despertar para um novo olhar 
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nos ditames da saúde nutricional numa análise do ser humano numa visão 

globalizante considerando o papel da Filosofia no pensar construtivo na formação 

do Ensino Superior desenvolvendo os futuros profissionais ao pensar crítico e 

reflexivo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO,Theodor W. “Capitalismo,Tardio ou Sociedade Industrial”, in: 

COHN,Gavriel,Sociologia: Theodor Adorno,São Paulo:Ática,1986. 

ALSINA, Miguel Rodrigo. A construção da notícia. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. 

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação – uma 

introdução ao pensamento de Paulo Freire. 3 ed. São Paulo: Moraes, 1980. 

GALLO, S. Para além da explicação: O Professor e o aprendizado ativo da 

Filosofia. In: KUIAVA, E.A.; SANGALLI, I.J..; CARBONARA, V. Filosofia, Formação 

Docente e Cidadania.Ijuí: Ed.Ijuí, 2008. Parte II, p.165-191. 

HORKHEIMER, Max. “ Teoria tradicional e teoria crítica ” in Benjamin et 

al.Coleção Os Pensadores, São Paulo: Abril Cultural,1983. 

KENSKI, Vani Moreira. Da escola presencial à escola virtual. In: Tecnologias e 

ensino presencial e a distância. 9ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. p. 53-68. 

LÉVY, P. Cibercultura, Rio de Janeiro: Editora 34, 1999. 

LIPMAN, Mathew, SHARP, Ann Margaret, OSCANYAN, Frederick S. A Filosofia na 

sala de Aula. São Paulo: Nova Alexandria, 1994. 

MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor 

universtitário. São Paulo: Summus, 2003. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e 

criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001 

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da Pesquisa: 

abordagem teóico-prática.10.ed. Campinas: Papirus,2004. 

PARO, Vítor Henrique. Educação como exercício do poder: crítica ao senso 

comum em educação. São Paulo: Cortez, 2010. 

PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 2 

ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

ROLLA, Aline Bertilla Mafra, NETO, Antônio dos Santos, QUEIROZ, Ivo Pereira de. 

Filosofia e Ensino: possibilidades e desafios. Rio Grande do Sul-Ijuí: Ed. Unijuí, 

2003.  



 
 

 
2163 

SACRISTÁN, J. Gimeno. Poderes instáveis em educação. Tradução de Beatriz 

Affonso Neves. Porto Alegre: Art. Méd.1999. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia: elementos de 

metodologia do trabalho científico. 5 ed. Belo Horizonte: Interlivros 1974 

SIBILIA, Paula. O desmoronamento do sonho letrado: inquietação, evasão e 

zapping. In: Redes ou paredes: a escola em tempos de dispersão. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 2012. p.63-81.  

WONSOVICZ, Silvio. Programa educar para o pensar: filosofia para crianças, 

adolescente e jovem. Florianópolis: Ed. Sophos, 2005. 

  



 
 

 
2164 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES/AS E OS 

PROCESSOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA 

 

 

Kátia Caroline Souza Ferreira433 

katiacaroline6@hotmail.com   

 

Elsa Maria Bacala Estrela434 

elsaestrela@gmail.com 

 

Resumo: O presente texto se refere a uma pesquisa de Doutorado em Educação, em 

andamento, cujo objetivo é verificar se há contributo da formação continuada para a 

inovação pedagógica dos/as professores/as nos anos iniciais do Ensino Fundamental em 

Porto Seguro-BA. A pesquisa será realizada no município de Porto Seguro, situado no 

Extremo Sul do Estado da Bahia,em escolas da rede pública municipal de ensino. A 

metodologia utilizada será a de natureza qualitativa. Inicialmente realizaremos um estado 

da questão, com o objetivo de conhecer as pesquisas realizadas sobre a temática. 

Utilizaremos a técnica de observação e a análise documental. Como resultados da 

pesquisa espera-se que possamos propor aos/às professores/as dos anos iniciais do 

ensino fundamental propostas pedagógicas inovadoras, de modo a desenvolver 

metodologias ativas para a melhoria da aprendizagem dos alunos. 

 

Palavras-chave: Formação continuada de professores/as; inovação pedagógica; 

metodologias ativas; ensino fundamental; práticas pedagógicas. 

 

 

Abstract: The present text refers to an ongoing PhD research in Education, whose 

objective is to verify if there is contribution of the continuous training for the pedagogical 

innovation of the teachers in the initial years of the Elementary School in Porto Seguro-

BA. The research will be conducted in the municipality of Porto Seguro, located in the 

extreme south of the State of Bahia, Brazil, in schools of the municipal public school 

system. The methodology used will be of a qualitative nature. Initially we will conduct a 

state of the matter, with the purpose of knowing the researches carried out on the subject. 

We will use the technique of observation and documentary analysis. As a result of the 
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research it is hoped that we will be able to propose to the teachers of the initial years of 

elementary education innovative pedagogical proposals in order to develop active 

methodologies for the improvement of students' learning.  

 

Keywords: Continuing education of teachers; innovative pedagogies; methodologies; 

elementary school; pedagogical practices. 

 

 

Introdução 

 

As mudanças ocorridas na sociedade afetam a vida escolar de professores/as e 

alunos, no que diz respeito aos processos de ensino e aprendizagem, na 

organização do currículo, em suas metodologias. Nesse ínterim, as antigas 

estruturas consideradas imutáveis, face a essas mudanças e às novas exigências 

geram dúvidas, incertezas, medos e até mesmo resistências. A escola para se 

adaptar a essas transformações precisa estar aberta para atender a estas 

demandas. Nesse sentido, importante se faz pensar numa formação que 

contemple as exigências do século XXI, para que sejam atendidas as demandas 

de estudantes com competências muito diversas às dos séculos anteriores. 

Discutiremos neste artigo sobre como a pesquisa será desenvolvida no âmbito 

do município de Porto Seguro-Bahia. Indagamos se há contributo da formação 

continuada para a inovação pedagógica dos/as professores/as nos anos iniciais 

do ensino fundamental em Porto Seguro. Os objetivos específicos elencados para 

esta pesquisa foram: identificar o contributo da formação continuada para a 

inovação pedagógica dos/as professores/as nos anos iniciais do ensino 

fundamental em Porto Seguro; investigar se o formato da formação continuada 

contempla ou não um trabalho com inovações pedagógicas; investigar se os/as 

professores/as procuram formação continuada sobre inovação pedagógica; 

verificar se há desconhecimento dos/as professores/as de outras práticas 

pedagógicas para além da tradicional.  

A pesquisa está dividida em dois vértices: a análise documental, por buscar 

informações a respeito do ovjeto investigado, e a pesquisa de campo. A segunda 

consiste na observação de fatos/fenômenos em situação natural. Serão 

analisados documentos com as propostas de formação continuada da Secretaria 

Municipal de Educação e a observação de salas de aula de escolas dos anos 

iniciais do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino de Porto 

Seguro. 
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1.Inovações do Processo Escolar 

 

As transformações políticas, sociais e econômicas vivenciadas ao longo dos 

últimos anos, são situações reais e irreversíveis. Pais, profissionais da educação, 

estão sendo desafiados a compreender essas importantes transições que a 

humanidade tem sofrido no que concerne à glogalização, às constantes 

informações e aos conhecimentos gerados a cada instante. 

Numa sociedade em constantes mudanças e transformações, que apresenta 

diferentes problemas socioeconômicos, avanço vertiginoso da tecnologia e uma 

grande diversidade, tanto social quanto cultural, torna-se indispensável uma 

formação que aconteça permanentemente e que se prolongue ao longo da vida 

dos/as docentes, pois essa é uma profissão que irá lidar com a propagação e a 

internalização dos saberes e, sobretudo, com a formação humana. Dentro desse 

contexto, são modificados, também, todos os aspectos estruturais da escola, e 

com ela as suas relações e o seu currículo, as ações de interligação escola-

comunidade, a mudança no perfil do alunado, o qual vem adquirindo novos 

valores e grandes problemas sociais que acabam repercutindo em sala de aula. 

As mudanças ocorridas levam a educação a refletir sobre o processo de 

globalização, sobre de que forma poderemos atuar nas escolas de modo a 

constituir uma educação global, em que todos saibam lidar com uma produção 

de uso constante de tecnologias. Essa mudança de paradigmas exige uma 

aprendizagem constante e ao longo da vida. Devido a isso, as universidades têm 

o grande desafio de oferecer uma formação compatível com as necessidades da 

sociedade em transformação, além disso, instruir os estudantes sobre a não 

terminalidade dos estudos, pois a educação deve ser continuada no decorrer da 

vida. 

Os/as educadores/as precisam acompanhar as transformações e repensar suas 

práticas pedagógicas. Assim, como afirmam Moran, J. M.; Masetto M. T.; Behrens 

M. A. (2000, p. 71): 

 

A produção do saber nas áreas do conhecimento demanda ações 

que levem o professor e o aluno a buscar processos de 

investigação e pesquisa. O fabuloso acúmulo da informação em 

todos os domínios, com um real potencial de armazenamento, 

gera a necessidade de aprender a acessar as informações. O 

acesso ao conhecimento e, em especial, à rede informatizada 
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desafia o docente a buscar nova metodologia para atender às 

exigências da sociedade. Em face da nova realidade, o professor 

deverá ultrapassar seu papel autoritário, de dono da verdade, 

para se tornar um investigador, um pesquisador do 

conhecimento crítico e reflexivo. O docente inovador precisa ser 

criativo, articulador e, principalmente, parceiro de seus alunos no 

processo de aprendizagem. Nesta nova visão, o professor deve 

mudar o foco de ensinar para reproduzir conhecimento e passar 

a preocupar-se com o aprender e, em especial, o “aprender a 

aprender”, abrindo caminhos coletivos de busca e investigação 

para a produção do seu conhecimento e do seu aluno. 

 

De um modo geral, apesar de termos consciência de que a inovação é uma 

necessidade atual, continuamos constatando a lenta transformação das 

instituições educativas, que persistem em seu modelo tradicional, com 

professores no centro do processo educativo, sem adaptar-se às mudanças do 

mundo moderno. Freire (1974), em seu livro Pedagogia do Oprimido faz críticas 

à uma educação que ele denomina como “bancária”, aquela em que o aluno é 

um real depositário do que o/a professor/a transmite. Em oposião a este tipo de 

educação, Freire (1974) propôs a modernização das práticas pedagógicas, onde 

o aluno pudesse ser capaz de construir o seu próprio conhecimento, sobretudo 

em transformar a sua própria realidade. O modelo de educação proposto por 

Freire (1974) têm se mostrado uma necessidade atual, em nossas escolas e salas 

de aula. Diante disso, o aluno deve sair do papel de sujeito passivo e tornar-se 

crítico, ativo, criativo e buscar sua própria autonomia. 

O aluno em sala de aula deverá se sentir como em um ambiente em que possa 

acrescentar conteúdo relevante à sua vida. A falha da escola está, muitas vezes, 

em transmitir conteúdos sem dar sentido a estes, a ensinar a melhor forma de 

lidar com situações reais, em transpor os conteúdos ensinados para situações de 

seu cotidiano, de modo que sintam vontade de estar na escola. Alunos do século 

XXI são alunos proativos, nativos digitais, que estão sempre conectados, pensam 

rapidamente, têm consciência crítica, precisam simplesmente compreender o 

porque de estarem na escola. Por isso, a mesma tem que ser atrativa e trabalhar 

na busca do desenvolvimento de competências necessárias à vida. 

Muitos acreditam que inovar em sala de aula é levar aparatos tecnológicos para 

a escola. Na verdade, inovar vai além de incluir tecnologias à educação, significa 

ter uma visão global da necessidade dos estudantes cuja geração é dominada 
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pela tecnologia. Essa geração, que podemos chamar aqui, de nativos digitais, pois 

já nascem em um ambiente totalmente digital, são aqueles que gostam de 

estímulos, de objetivos e metas que instiguem sua criatividade, pois lidam com 

jogos eletrônicos o tempo inteiro, são pessoas que possuem dificuldade de 

adaptação a um modelo rígido de educação, são conectadas à internet o tempo 

inteiro. Para essas crianças a escola é um ambiente chato, a única coisa de que 

sentem falta na escola é dos amigos.  

A escola precisa compreender que essa geração mudou, que esses alunos não 

buscam aulas conteudistas, pois eles são curiosos, querem um propósito, uma 

justificativa a várias questões, possuem pensamento crítico. É para esse tipo de 

aluno que a escola precisa conduzir seus objetivos, na busca de criar indivíduos 

que possam agir de forma proativa e autônoma. Dessa forma, deverá tomar 

consciência que o professor é um facilitador da aprendizagem, entendendo que 

é o aluno que tem o papel de transformar sua aprendizagem de forma efetiva. 

Mas para isso acontecer é preciso compreender os papeis de cada um – escola, 

professor e aluno, além de buscar conhecimentos, estudar de modo a cumprir 

esses objetivos. Sabemos o quanto a mudança na prática pedagógica é difícil, 

mas sabemos também que ela só será desenvolvida plenamente a partir da busca 

de uma identidade docente, a partir do desenvolvimento profissional. É desta 

maneira que poderemos fazer inovações em sala de aula, tornando-a um 

ambiente prazeroso. 

Existem diversas maneiras de desenvolver o trabalho na escola de forma 

prazerosa, atrativa. O trabalho interdisciplinar, desenvolvido através de projetos, 

por exemplo, é uma boa forma de levar o conhecimento ao aluno de forma 

atrativa e significativa, além de quebrar o paradigma do/a professor/a como 

detentor/a do saber e dar a voz ao aluno, dando mais sentido às aulas. 

 

2.Metodologias ativas e formação de professores/as 

 

Sabemos que a chegada de tecnologias digitais modificou não somente o modo 

das pessoas se comunicarem, se expressarem, mas também a forma de pensar e 

de agir. Desse modo, partimos da premissa que os jovens não sentem mais 

interesse pela escola, pois esta ainda insiste em manter modelos pedagógicos 

ultrapassados, utiliza currículos engessados, voltados para resultados de 

avaliações externas. Podemos dizer que quanto mais a escola se torna disposta a 

encarar novos desafios, modificando suas práticas e metodologias, mais 
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propiciará aos estudantes formas atrativas de aprendizagem. De acordo Tyack e 

Tobin (1994), o que temos é uma escola centrada no professor e no livro didático, 

monitorando, distribuindo tarefas aos alunos e garantindo que os mesmos as 

cumpram. 

Se continuarmos utilizando as mesmas ferramentas de ensino que utilizávamos 

anos atrás, jamais conseguiremos resgatar o interesse, a vontade dos jovens em 

estarem no ambiente escolar, nem mesmo iremos acompanhar os avanços 

tecnológicos da sociedade. O interesse dos alunos na escola está na busca por 

um local de socialização com os amigos. Precisamos buscar compreender seus 

anseios e expectativas, do que gostam, como se relacionam com o mundo, para 

que sintam vontade de aprender. Dependemos de uma boa estrutura do sistema 

educacional como um todo, políticas públicas efetivas e para, além disso, 

devemos reconhecer a nossa importância como educadores, pois temos uma 

grande responsabilidade na formação desses alunos. Por isso precisamos garantir 

que este aluno esteja efetivamente na escola, participando ativamente, sendo 

constantemente estimulado a estar num lugar de conhecimentos. Para isto, 

devemos buscar um desenvolvimento profissional não somente ofertado pelos 

órgãos governamentais, mas na busca incessante pelo conhecimento, de forma 

a desenvolvermos estratégias e metodologias de ensino atrativas. 

No Brasil, a literatura pedagógica e as propostas mais inovadoras têm enfatizado 

o uso de metodologias ativas partindo de contextos reais, com concepções 

voltadas para o trabalho interdisciplinar, com projetos educacionais 

contextualizados, na busca por uma aprendizagem mais significativa. Uma 

proposta atual, mas que tem sua origem com o advento dos ideais da Escola 

Nova na década de 1930, a pedagogia de projetos como metodologias ativas, 

com objetivo de organizar coletivamente os saberes escolares e a construção do 

conhecimento, uma postura pedagógica defendida por Dewey (1959) no início 

do século XX. 

Segundo Paulo Freire “o trabalho do professor é o trabalho do professor com os 

alunos e não do professor consigo mesmo” (1996, p.71), reafirma assim, o 

verdadeiro papel do educador enquanto mediador frente aos contextos digitais, 

nesse sentido, seu papel é o de incentivar, mediar e em suas intervenções 

estimular situações de aprendizagens significativas, de modo que permitam os 

alunos a pensarem o conhecimento e a pensarem criticamente. O trabalho com 

metodologias ativas de certa forma encontra barreiras e grandes dificuldades 

para aqueles que acreditam que o trabalho com os conteúdos de cada série/ano 
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é indispensável. Para que essas dificuldades sejam sanadas, precisa-se investir em 

formação de professores/as como uma forma de atender às demandas 

educacionais. 

É desta forma que a formação continuada passa a ter papel central na atividade 

profissional, diante da necessidade do/a educador/a estar constantemente 

repensando e aperfeiçoando sua prática docente. Por isso, os sistemas de ensino 

têm constantemente elaborado planos de ação, visando à qualificação da 

educação oferecida à sociedade, através de processos de formação docente, com 

um viés técnico e instrumental, mas também com uma concepção de educação 

determinada e uma ideologia dominante subjacente.  

Vale ressaltar, contudo, que a melhoria da aprendizagem dos estudantes não está 

condicionada tão somente à formação dos/as professores/as, mediante a 

apreensão dos saberes historicamente produzidos, mas também às condições de 

trabalho, à valorização profissional, dentre outros elementos que circunscrevem 

a problemática em questão.  

De outra parte, a formação continuada vai além da oferta de cursos de 

atualização, que é exigência da atividade profissional no mundo atual. Ela deve 

ter como referência a prática docente e o conhecimento teórico, deve integrar-se 

no dia-a-dia da escola, além de ser componente essencial da profissionalização 

docente, conforme prevê as Orientações Gerais contidas no Catálogo da Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica. (MEC-

Brasil, 2008) 

Assim, o desafio é garantir uma formação que valorize os profissionais da 

educação, pois somente assim teremos uma formação de qualidade. Nesse 

sentido, ambas devem ser pensadas “como elementos articulados ou momentos 

de um processo de construção de uma prática docente qualificada e de afirmação 

da identidade, da profissionalidade e da profissionalização do professor”. (MEC-

BRASIL, 2008, p. 20).  

Sabemos que as mudanças que vêm ocorrendo na formação de professores/as 

existem para que sejam atendidas as novas demandas da educação de modo a 

atender ao perfil de cidadão que a sociedade exige para lidar com as tecnologias 

da informação e da comunicação. Assim, endossamos a real necessidade de uma 

formação adequada para os profissionais que atuam na educação de modo a 

acompanhar as novidades que o mundo apresenta e o que os próprios alunos 

estão vivenciando em seu dia a dia, para que a escola acompanhe as mudanças 

e se torne mais atrativa. 
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3.Importância da Formação Continuada 

 

Com a sociedade se transformando de maneira acelerada ao longo dos últimos 

anos, é inevitável que os sistemas educativos sintam esses reflexos, portanto, 

comunidades científicas e organizações têm se preocupado e envidado esforços 

ao debater essas novas configurações e os novos papeis da comunidade escolar, 

sobretudo no que diz respeito à melhoria da formação de professores/as. Há uma 

necessidade urgente em debatermos assuntos que vão além do agir profissional, 

como saberes, habilidades, competências, atitudes, desenvolvimento profissional, 

de modo a tornar a profissão muito mais atrativa, incentivando assim, a 

responsabilidade individual e comunitária, bem como o compromisso ético. 

Partindo dessa premissa, podemos afirmar que a busca pelo conhecimento deve 

ser uma constante e que o/a professor/a deve sempre buscar adaptar-se a novas 

concepções e práticas condizentes à atualidade, corroborando com o que afirma 

Carvalho (2003, p. 8): 

 

O professor precisa atualizar-se no seu conteúdo, pois a 

produção de conhecimento em cada uma das áreas do 

conhecimento cresceu imensamente nestes últimos anos, 

ocasionando um vácuo entre o que se ensina na escola e o que 

acontece no mundo fora dela. 

 

É necessário que haja uma continuidade da formação do/a professor/a após a 

sua formação inicial para uma constante atualização e contribuição à melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem. Diante disso, buscamos um melhor 

entendimento a respeito da questão da formação continuada, a partir de 

conceitos de autores como, por exemplo, Marcelo Garcia (1999, p. 26): 

 

A formação de professores é a área de conhecimento, 

investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito 

da Didática e da Organização Escolar, estuda os processos através 

dos quais os professores – em formação ou em exercício – se 

implicam individualmente ou em equipe, em experiências  

de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 

seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes 

permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu 
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ensino, do currículo ou da escola, com o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação que os alunos recebem. 

 

Segundo o autor, são essas formações que permitem a intervenção profissional 

do professor no desenvolvimento do ensino, bem como na melhoria de seus 

conhecimentos e competências. Para Marcelo Garcia (1999) esta formação vem 

servir tanto aqueles que estão ingressando na carreira, quanto aos que estão em 

aperfeiçoamento de suas competências profissionais.  

Para Libâneo (2013, p.187) a formação continuada é uma das funções da 

organização escolar que envolve tanto o setor pedagógico quanto o técnico e 

administrativo, para o autor, é uma condição permanente de aprendizagem e de 

desenvolvimento pessoal, cultural e profissional de professores/as. Logo, a escola, 

para ele, é um lugar onde promove-se mudanças pessoais e profissionais. Assim, 

a formação continuada estende-se por toda vida, pois está relacionada à 

formação humana. 

Assim, podemos afirmar que a formação continuada deve dar embasamento ao/à 

professor/a para que possa lidar com diferentes contextos, na busca de soluções 

para problemas do cotidiano escolar, favorecendo a autonomia profissional, 

através da constante renovação pedagógica, para uma atuação profissional de 

qualidade. Dessa forma, a formação continuada é mediada através de estudos, 

reflexões, discussões, trocas de experiências entre os pares. 

 

Conclusões 

 

Vivemos numa época de renovação, ampliação de informações/conhecimentos, 

de introdução de novas tecnologias, época em que os problemas econômicos e 

sociais se acentuam, influenciando modos de viver e aprender. Dessa forma, os 

currículos tomam novas dimensões, no sentido de acompanhar as necessidades 

humanas desse novo tempo, especialmente de alunos que adentram as escolas 

com novos perfis, valores e crenças influenciados pelos efeitos midiáticos 

refletidos em sala de aula. Considerando essas inovações, o exercício da profissão 

docente exige reflexividade, tomada de consciência do que compõe a realidade 

profissional, exige identificar e compreender as dificuldades, consiste na 

elaboração de planos que objetivem o enfrentamento dos desafios ora 

apresentados.  

Devemos inovar para que os alunos possam ser bem sucedidos em suas 

aprendizagens, que sintam-se motivados à frequentarem a escola. Precisamos 
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ressignificar os espaços escolares, as salas de aula e para que isto ocorra, as 

práticas pedagógicas devem estar em permanente evolução, onde podem ser 

acrescidas diferentes metodologias dando significado às aprendizagens, 

tornando-as significativas. Neste íntere o professor deverá assumir o papel de 

mediador do conhecimento, favorecendo a construção do conhecimento do 

aluno, respeitando e valorizando as diferentes formas de aprender. 

Espera-se, com esse trabalho, que possamos propor aos/às professores/as dos 

anos iniciais do ensino fundamental propostas pedagógicas inovadoras, de modo 

a minimizar as dificuldades encontradas pelos mesmos em desenvolver 

metodologias ativas para a melhoria da aprendizagem dos alunos. 
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Resumo: Ao longo das décadas, com o advento das tecnologias digitais estão sendo 

criados recursos tecnológicos para o uso nas práticas pedagógicas de professores em 

sala de aula. Deste modo, objetiva-se buscar abordagens da prática pedagógica do 

professor, atrelado com o uso das tecnologias digitais no processo de ensino-

aprendizagem. O presente artigo abordará questões referentes à tecnologia na 

educação, mostrando quais são as tecnologias e como elas podem ser usadas no 

ambiente escolar; formação docente e o uso dos recursos tecnológicos no processo de 

ensino-aprendizagem em salas de aula, mencionando também as dificuldades 

encontradas pelos docentes referentes ao uso dos recursos tecnológicos no ambiente 

escolar e ao investimento governamental para o uso dos recursos tecnológicos nas 

escolas. Os principais autores trabalhados neste artigo são: Tezani (2017), Vieira 

(2016), Paula; Souza; Fettermann (2016), Paiva (2013) e Martins; Giraffa(2008). 

  

Palavras-chave: Recursos tecnológicos; Prática Pedagógica; Ensino-aprendizagem; 

Tecnologia na educação; Investimento governamental. 

  

Abstract: Over the decades, with the advent of digital technologies, technological 

resources are being created for use in the pedagogical practices of teachers in the 

classroom. In this way, the objective is to seek approaches of the pedagogical practice of 

the teacher, coupled with the use of digital technologies in the teaching-learning process. 

This article will address issues related to technology in education, showing what 
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technologies are and how they can be used in the school environment; teacher training 

and the use of technological resources in the teaching-learning process in classrooms, 

also mentioning the difficulties encountered by teachers regarding the use of 

technological resources in the school environment and government investment in the 

use of technological resources in schools. The main authors of this article 

are: Tezani (2017), Vieira (2016), Paula; Souza; Fettermann (2016), Paiva (2013) and 

Martins; Giraffa(2008). 

  

Keywords: Technological resources; Pedagogical Practices; Teaching-learning; 

Technology in education; Government investment. 

 

INTRODUÇÃO 

 Ao longo do século XX as tecnologias foram criadas a favor da 

humanidade, a qual interviram em diversos setores da sociedade, inclusive o da 

educação, e com esta transição dos séculos, podemos perceber inovações 

tecnológicas em larga escala. No que diz respeito à educação, conseguimos 

visualizar novos meios de ensino-aprendizagem para professores e alunos no 

contexto tecnológico. Porém existem certas barreiras que impedem que os 

recursos tecnológicos sejam usados de forma adequada, os quais podem de 

certa forma, beneficiar o meio educacional. 

 Deste modo, ao longo deste artigo buscarei estabelecer a relação 

entre professores e o uso dos recursos tecnológicos em sala de aula, também às 

situações relacionadas às barreiras encontradas durante o processo de ensino-

aprendizagem, sendo encaradas como desafios para docentes dos dias 

atuais. Além, também de, buscar informações sobreo suporte governamental 

com relação aos investimentos escolares no que diz respeito à informática 

educativa. 

 Nos dias atuais, este tema é de grande relevância para 

discussões relacionadas às práticas pedagógicas. Entretanto, esta 

temática traz questões que norteiam esta pesquisa, as quais são: de que 

maneira os docentes estão lidando com as metodologias que têm o auxílio de 

recursos tecnológicos? Qual avaliação é feita pelo professor em relação ao 

investimento para o uso de recursos tecnológicos em sala de aula? 

 Para embasar teoricamente esta pesquisa irei trabalhar com as ideias dos 

seguintes autores: Tezani (2017), Vieira (2016), Paula; 

Souza; Fettermann (2016), Martins; Giraffa (2008) e Paiva (2013). De modo geral 

eles apresentam conceitos da tecnologia na educação, abordam também 
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a questão do processo de ensino-aprendizagem fazendo uso de recursos 

tecnológicos.  

 Falam sobre questões da formação docente, os desafios encontrados no 

manuseio dos recursos tecnológicos e a busca de novas informações referentes 

às práticas pedagógicas, visualizando situações em que o governo, de certo 

modo, ajuda no investimento dos recursos tecnológicos. Porém não 

existe garantia de que este suporte é suficiente para que as escolas 

possuam qualidade no ensino.  

  

2 TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

  As tecnologias surgem para influenciar o modo que vivemos, agimos e 

aprendemos. É a partir deste pressuposto que iremos incluir os recursos 

tecnológicos no meio educacional, pois eles auxiliam no processo de ensino-

aprendizagem e na educação à distância. De acordo com Maesta (2011) os 

recursos tecnológicos levam os homens a desenvolver novas técnicas para 

aperfeiçoar o trabalho, estudo e conhecimento. 

Segundo Antunes (2008), a tecnologia possibilita o acesso rápido à novas 

culturas, novas formas de prática pedagógica, que, de certo modo, influenciamos 

e somos influenciados. E, para fazer a aprendizagem da melhor 

forma possível devemos fazer uso deste meio em que estamos inseridos, pois 

assim a aprendizagem se torna mais intensa. Porém, é necessário que o 

mediador, no caso o professor, busque informações que sejam adequadas ao 

contexto social de seus alunos, tornando ainda mais significativa este processo. 

A tecnologia na educação possibilita diversas formas de ensinar e também 

de aprender, onde professores e alunos compartilham saberes, fato que tornam 

as aulas mais atraentes. De acordo com Silva; Fernandes (2014) os alunos 

trazem consigo uma carga de conhecimento que foi proporcionado pelo convívio 

com sua família e pelo contato com os meios de comunicação. Quando estes 

alunos chegam em suas escolas, eles esperam desenvolver e trocar cada vez mais 

esses saberes com o intuito de adquirir ainda mais conhecimento. Muitas vezes, 

os recursos tecnológicos proporcionam a troca de saberes entre alunos e 

professores, pois possibilita tanto aos educadores quanto aos educandos formas 

de conhecimento. 

Ao longo das décadas diversos recursos tecnológicos foram usados para 

auxiliar as aulas dos professores, temos como exemplos: aparelho 

televisor, rádio, VHS, tocador de fitas, tocador de CD/DVD, retroprojetor, e 
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o computador de mesa. Nos dias atuais, segundo reiteram Paula; 

Souza; Fettermann (2016) os recursos que se destacam hoje são: dispositivos 

móveis, a internet que traz os aplicativos e mídias socais, os quais a maioria dos 

alunos passam maior parte do seu tempo, ambiente que eles compartilham 

informações, se inter-relacionam e discutem sobre variados temas a qualquer 

hora do dia.  

Logo, configuram-se novas práticas pedagógicas, fazendo o uso destes 

recursos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem e 

Tezani (2017) reitera que os recursos tecnológicos transformam não apenas as 

interações sociais, mas também o acesso às informações que os alunos podem 

buscar além da escola, fato que provoca diálogos entre professores e gestores 

escolares, acerca dessas novas formas de ensinar e aprender de acordo com 

o auxílio que a tecnologia favorece para este processo. Então, é através destes 

diálogos que o professor precisa buscar as formações e 

informações necessárias para aprimorar cada vez mais suas aulas. 

  

2.1 A FORMAÇÃO DOCENTE E O USO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NAS SALAS DE AULA 

  

 Muitas vezes as práticas pedagógicas tradicionais estão atreladas às aulas 

de alguns docentes, fato que desmotivando a aprendizagem de alguns 

alunos nos dias atuais. Segundo Paula; Souza; Fettermann (2016) os recursos 

tecnológicos possuem uma forma de mudar cada vez mais este ambiente e de 

desenvolver trabalhos e atividades que possam atrair mais a atenção para 

os educandos e educadores. Deste modo, escolas e professores podem criar 

metodologias inovadoras e mais atrativas aos olhos dos estudantes. 

 No entanto Liz; Quarezemin (2014, p. 175) apud Paula; 

Souza; Fettermann (2016, p. 3) afirmam que “é imprescindível que os novos 

professores tenham familiaridade com as TICs a ponto de incorporá-las em suas 

aulas, tornando as mesmas mais atraentes e próximas da realidade de seus 

alunos”. Porém, não existe garantia que as práticas pedagógicas serão melhores 

e mais eficazes com o uso dos recursos tecnológicos, pois Tavares (2007) apud 

Vieira (2016) afirma que, se as novas tecnologias forem manuseadas sem uma 

formação adequada pelo professor, de forma crítica e reflexiva, 

este docente reproduz em sala as práticas tradicionais de forma linear usando um 

novo instrumento pedagógico. 
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Deste modo, os professores necessitam possuir algumas capacidades, as 

quais podem tornar as práticas pedagógicas mais adequadas com o uso 

dos recursos tecnológicos. Para Barros (2009), os professores precisam possuir 

aptidões e competências, e podem ser competências técnicas, que são utilizadas 

para manusear as tecnologias e competências pedagógicas, as quais são as mais 

importantes, que servem para adaptar os recursos tecnológicos para o 

uso adequado no ensino em sala de aula. 

Portanto, podemos notar que, para que professores executem um bom 

trabalho, eles precisam possuir algumas instruções técnicas e pedagógicas, e 

não incluir apenas a tecnologia em suas aulas de forma vaga, no 

entanto Buzato (2006, p. 9) apud Vieira (2016, p 86) relata que, os 

docentes devem refletir sobre qual o papel dos recursos tecnológicos em suas 

aulas.  

É necessário que eles saibam “avaliar a credibilidade, determinar a 

aplicabilidade e a relevância dos conteúdos e das ferramentas digitais”. Desta 

forma, os professores possuem mais probabilidades de ter resultados positivos 

com seus alunos, pois eles estarão fazendo uso dos recursos tecnológicos de 

forma crítica e reflexiva, com o intuito de agregar e compartilhar saberes 

distintos para resultar em conhecimento construído ao longo do processo de 

aprendizagem. 

Porém, só os professores não conseguirão executar todas estas funções. As 

escolas, neste caso, possuem um grande papel, pois são elas que 

darão suporte técnico necessário e adequado para cada tipo de situação que 

os docentes forem enfrentar. E segundo Valente (1999) apud Paula; 

Souza; Fettermann (2016) as inovações pedagógicas acontecem quando 

as escolas pretendem repensar e mudar a sua estrutura enrijecida para uma 

estrutura mais flexível, dinâmica e articulada. É preciso que a escola saia da zona 

de conforto e busque melhorias para que o ensino-aprendizagem seja da melhor 

qualidade possível. 

Deste ponto nasce uma das dificuldades enfrentadas pelos educadores, pois 

se as escolas não dispõem este suporte técnico, neste sentido, eles não poderão 

aplicar suas metodologias usando os recursos tecnológicos. Então, Paula; 

Souza; Fettermann (2016) afirmam que, muitas instituições não dispõem de um 

laboratório de informática e quando possuem não tem uma estrutura adequada 

para receber os alunos e professores e em consequência 

seus planejamentos para o uso dos recursos em sala.  
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E, muitas vezes o computador pode não estar configurado corretamente 

para o uso, ou a capacidade de memória é baixa para instalar novos programas 

educativos, sem mencionar o acesso à internet, que é usado de forma restrita por 

apresentar baixa qualidade de sinal. 

Sendo assim, ao longo das décadas as escolas, através da evolução 

tecnológica, buscam transformações em sua estrutura e em novas práticas 

para desenvolver a capacidade cognitiva e reflexiva dos alunos. Assim, Paula; 

Souza; Fettermann (2016, p. 2) reiteram que existe: 

   
[...] maior investimento em equipamentos de informática, implantação de 

tecnologias para as salas de aula, como lousas eletrônicas, aparelhos de data 

shows cada vez mais modernos, tablets, iPods, televisões com entrada para 

cabos que conectam outros aparelhos, entre outras. 

  

  

É então que, com todo este processo de transformação que professores 

irão buscar formação e informação para manusear os novos recursos 

tecnológicos presentes em sala de aula, já que eles configuram uma nova forma 

de ensino-aprendizagem. Portanto, é necessário que os docentes se 

adequem à esta transição de prática pedagógica, com o intuito de se reciclar e 

motivar seus alunos a buscarem conhecimento e construi-lo a partir do 

compartilhamento de ideias. 

 Estudantes contemporâneos da geração tecnológica configuram novas 

formas de linguagem e comunicação, através da ajuda dos recursos tecnológicos, 

redes sociais, hipertextos, dentre outros. Neste sentido, é imprescindível que 

professores busquem contextualizar suas aulas com este tipo de linguagem, sem 

esquecer é claro da norma padrão culta da língua. 

Portanto Freitas (2010) afirma que, se o que se deseja é a integração do 

computador-internet em sala de aula, assim transformando a prática pedagógica 

na sociedade atual digital, é necessário que os docentes busquem conhecimento 

dos gêneros discursivos e linguagens digitais, as quais os alunos fazem 

uso diariamente. Deste modo, os professores inserem este 

cenário tecnológico em suas aulas de forma criativa e construtiva no cotidiano 

escolar, fazendo a contextualização do meio em que 

os alunos estão inseridos com a aprendizagem que eles adquirem na escola. 

Porém, com a falta de recursos e formação, os professores se veem em uma 

situação desnorteada, pois não possuem subsídios adequados para a inserção 
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dos recursos tecnológicos em suas práticas pedagógicas. Através desta 

situação, os docentes poderão sofrer medidas repressivas, como baixo 

rendimento dos alunos e a necessidade do uso da tecnologia em sala de aula, de 

acordo com os parâmetros curriculares nacionais. 

No entanto, Demo (2002) afirma que, o problema principal que a escola vem 

enfrentando não está concentrado aos alunos, mas sim na recuperação da 

competência aos professores, que muitas vezes são vítimas do sistema, sem a 

disposição de recursos necessárias para buscar formação adequada, o que 

ocasiona a desvalorização profissional da classe, sofrendo então as dificuldades 

enfrentadas diariamente para usar os recursos tecnológicos em sala de aula. 

  

 2.2 INVESTIMENTO GOVERNAMENTAL PARA O USO DOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS NAS ESCOLAS 

  

 Com a aceleração da evolução da tecnologia e o pensamento de 

possibilitar um ótimo padrão de educação brasileira, os recursos tecnológicos 

atraíram a atenção do interesse governamental. Através deste interesse, gerou-

se diversos programas governamentais com o intuito de melhorar cada vez 

mais a educação no Brasil. Logo, Martins; Giraffa (2008, p. 3633) reiteram que, 

“exemplos disso são as pesquisas e os investimentos em equipamentos de 

tecnologias de informação e comunicação (TICs)”. 

 Entretanto, vale mencionar que alguns programas educacionais 

que governo implantou efetivaram-se e ao longo da implantação dos projetos 

nas escolas e geraram resultados positivos, 

no entanto, outros foram executados, mas não alcançaram maior parte dos 

objetivos previstos. 

Logo, Paiva (2013) menciona o Plano Nacional de Educação (2001), e neste 

diz que, o uso das tecnologias junto da prática docente é essencial, ao mesmo 

tempo em que assegura condições para o manuseio dos 

recursos tecnológicos e também o incentivo aos programas de educação à 

distância. Porém, nem sempre os objetivos são alcançados, uma vez que nem 

todos os materiais, as estruturas, a capacitação é disponibilizada, e de certa 

forma os docentes ficam em desvantagem por conta da falta de administração 

destes projetos educativos. 

 A resolução das diretrizes curriculares para a educação básica do ano de 

2002 é mencionada por Paiva (2013), que reitera a responsabilidade de cada 
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instituição com relação ao preparo para o uso das tecnologias da informação, as 

estratégias a serem seguidas e o material que serviria de subsídio para o 

professor, sendo que os PCNs asseguram também a importância da tecnologia. A 

autora continua afirmando “que há uma década o MEC, por meio de vários 

projetos, como o ProInfo Integrado, equipa as escolas e forma multiplicadores”.  

De acordo com as pesquisas de Martins; Giraffa(2008) o MEC no ano de 

2008, por meio do programa PROINFO, investiu na obtenção de 5.000 

laboratórios de informática em mais de 130.000 escolas públicas no país até o 

ano de 2010. E Tezani (2017) reitera que, encontramos dados baseados no 

IBGE do ano de 2010, onde neste mesmo ano havia 1,4 aparelhos de celular por 

habitante no Brasil. 

Podemos notar que, mesmo que as tecnologias digitais não estivessem 

presentes na vida dos brasileiros, mas uma parcela da população possuía um 

smartphone, deste modo as tecnologias digitais de comunicação estão cada vez 

mais presentes em nosso cotidiano. A partir desta situação é pertinente a ideia 

de fazer discussões com alunos das séries iniciais, uma vez que maior parte deles 

está imersa no meio digital, sendo importante a troca de conhecimento sobre o 

uso de tecnologias digitais nas relações sociais e como trabalhar os recursos 

tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem na escola, beneficiando a 

aprendizagem. 

 Fazendo a comparação com outro país que buscou a implantação dos 

computadores na escola, Valente (2008) apud Martins; Giraffa (2008) afirma 

que, altos investimentos em computadores foram feitos nas escolas 

Estadunidenses na década de 80. Porém, apesar da proposta estar em vigor até 

os dias atuais, não ocorreu muitas mudanças pedagógicas no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Todavia, Martins; Giraffa (2008) afirmam que, mesmo que os recursos 

sejam extremamente importantes para a evolução da educação no Brasil, como a 

construção de laboratórios e espaços informatizados, o desenvolvimento de 

programas educativos, esses métodos por si só não serão o suficiente para 

garantir melhor qualidade na educação. Porém, já é um passo a mais, onde o 

professor irá ter motivação para mudar suas práticas pedagógicas, 

visando a construção do conhecimento de seus alunos de forma 

contextualizada, fazendo uso dos recursos tecnológicos. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Portanto, através desta pesquisa pude notar que, o investimento para 

melhorar a qualidade da educação existe, porém, a administração dos 

programas educativos não é assistida de forma regulamentada, uma vez 

que, mesmo que haja a implantação de laboratórios de informática e outros 

recursos tecnológicos em escolas não há a preocupação essencial para a 

formação dos professores, para então manusearem estas tecnologias. Deste 

modo, a qualidade da educação não consegue mover passos largos, pois não há 

suporte suficiente para que este cenário mude e se desenvolva cada vez mais. 

 É importante que os educadores busquem melhorar e se adaptar cada vez 

mais ao uso das novas tecnologias da educação, para que assim possam 

fazer uso das mesmas em sala de aula. Com o uso dos recursos tecnológicos no 

ambiente escolar pode-se obter resultados positivos, pois os estudantes já estão 

habituados com estas tecnologias, que diariamente fazem parte de suas vidas.  

Porém, é necessário que haja a dosagem certa para o uso destes recursos 

em sala, pois eles não garantem qualidade total na educação. É imprescindível o 

uso dos recursos tecnológicos de forma consciente e objetiva, para que assim, o 

conhecimento dos alunos possa ser mais eficaz, atrelando esta metodologia à 

prática docente. 
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A IMPORTÂNCIA DA EMPATIA E SUA PROMOÇÃO ATRAVÉS DE 

JOGOS VIRTUAIS 

 

Mary Luiza Silva Carvalho Vila Nova  

 

Resumo: O presente trabalho aborda estudos realizados sobre a empatia, desde as 

primeiras concepções até descobertas recentes da neurociência sobre a manifestação da 

empatia no cérebro humano. Discorre sobre a importância da empatia para a educação, 

para as relações interpessoais na sociedade atual e para o desenvolvimento sustentável. 

Explicita a utilização de jogos virtuais na promoção da referida competência e resultados 

de pesquisas realizadas nesse campo.  Através desta pesquisa pôde-se constatar que a 

empatia desempenha um papel de grande importância para a sociedade razão por que 

tem crescido o número de jogos cuja finalidade é desenvolver esta competência em 

crianças jovens e adultos, dentro e fora da escola. Para a realização deste trabalho foi 

realizado o levantamento de obras que versam sobre empatia, bem como artigos, teses, 

dissertações, vídeos e matérias disponíveis na Internet. 

 

Palavras-chave: Empatia; Educação; Relações Interpessoais; Sustentabilidade; Jogos 

Virtuais. 

 

Abstract: The present work deals with empathy studies, since the first conceptions to 

the recent discoveries of neuroscience on the manifestation of empathy in the human 

brain. It discusses the importance of empathy for education, for interpersonal 

relationships in today's society and for sustainable development. It describes use of 

virtual games in the promotion of such competence and results of research carried 

through in this field. Through this research, it was possible to verify that empathy plays a 

role of great importance for the society reason in which it has grown the number of the 

games whose purpose is to develop this competence in young children and adults, in 

and out of school. For the accomplishment of this work was carried out the survey of 

works that deal with empathy, as well as articles, thesis, dissertations, videos and 

materials available on the Internet. 

 

Keywords: Empathy; Education; Interpersonal Relationships; Sustainability; Virtual 

Games. 
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1 Introdução 

 

A empatia é uma competência socioemocional que se faz necessária nas 

relações interpessoais seja no ambiente familiar, escolar ou de trabalho. O ser 

humano é pré-disposto, por natureza, a desenvolver a empatia e esta é de 

fundamental importância para que a sociedade seja mais equânime, desenvolva 

mais respeito às diferenças e aos diretos dos semelhantes. Por este motivo cada 

vez mais tem surgido trabalhos que versam sobre essa competência, que é tida 

atualmente como sendo de suma importância para transformação da sociedade.  

Os estudos sobre o tema empatia apontam que a mesma deriva da palavra 

alemã Einfühlung e atribui-se ao filósofo alemão Robert Vischer a criação da 

mesma. Einfühlung era utilizada na estética alemã referindo-se a como os 

observadores projetavam suas próprias sensibilidades no objeto observado, uma 

obra de arte, por exemplo.  

Em 1909, o psicólogo inglês Edward Bradford Titchener traduziu a palavra 

Einfühlung para o inglês por empathy.   

 

Na concepção desse estruturalista norte-americano, o conceito de 

Einfühlung descrevia a capacidade de conhecer a consciência de 

outra pessoa e de raciocinar de maneira análoga a ela através de um 

processo de imitação interna, sendo que, por meio dessa 

capacidade, pessoas com o mesmo nível intelectual e moral 

poderiam compreender umas as outras. (WISPÉR, 1986, apud 

SAMPAIO, CAMINO E ROAZZI 2015).  

 

Entende-se, portanto, que empatia é “a capacidade de compreender e 

sentir o que alguém pensa e senti em uma situação de demanda afetiva 

comunicando-lhe adequadamente tal compreensão e sentimento” (DEL PETRE & 

DEL PETRE, 2011). Ou ainda, é “a arte de se colocar no lugar do outro por meio 

da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa 

compreensão para guiar as próprias ações” (KRZNARIK, 2015, pg. 10). 

 

2 A Importância da Empatia na contemporaneidade  

 

O tema empatia ganhou expressão na década de 70, através de Carl 

Rogers, psicólogo humanista, cuja abordagem, no tocante ao processo de ensino-

aprendizagem, enfatizava a necessidade de o professor desenvolver empatia para 
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com o estudante, o que seria de suma importância no processo de construção do 

conhecimento do próprio discente (BROLEZZI, 2015).  

 

2.1 A Empatia como campo de estudo 

 

Os estudos sobre este tema estavam restritos ao campo da filosofia e 

psicologia até que, nos anos 1990, Giacomo Rizollatti, neurofisilogista italiano, e 

sua equipe descobriram neurônios em macacos que eram ativados tanto quando 

eles faziam algo, como quando viam outro realizando a mesma ação. 

Denominaram esses neurônios de “neurônios-espelho”. Essa descoberta teria se 

dado por acaso quando perceberam que determinada área do cérebro do 

macaco que se acionava quando este pegava uma banana, também se acionou 

ao ver o pesquisador pegar uma banana. 

Posteriormente Rizzolatti e sua equipe realizaram experimentos em outros 

macacos e em seres humanos fazendo uso de mapeamento funcional por 

ressonância magnética coletando os mesmos resultados (KRZNARIC, 2015). As 

descobertas de Rizzolatti abriram caminhos para que outros pesquisadores 

buscassem conhecer melhor esses neurônios que permite ao ser humano 

“conhecer” a mente de seus semelhantes por meio de simulação direta não 

apenas através do raciocínio conceitual (RIFKIN, 2010).  

 De acordo Ferreira (2015), a descoberta dos neurônios espelho 

 

[...] tem tido forte impacto nas pesquisas sobre compreensão e 

imitação da ação [...]; linguagem [...], empatia [...], cognição social [...], 

psicopatologia [...], moralidade [...] e até mesmo o campo da estética 

[...]. E tem contribuído significativamente para reforçar ou refutar 

teses filosóficas e hipóteses psicológicas sobre como nos tornamos 

seres capazes de tomar decisões e fazer escolhas morais.  

 

Para a referida autora,  

 

A aceitação dessa formulação pressupõe admitir que existe uma 

natureza humana com qualidades e habilidades fixas e expressão 

inevitável em muitas situações, que vêm especificadas pela 

maquinaria inata do bebê. Nessa perspectiva, a empatia seria uma 

habilidade universal de nossa espécie, inerente a nossa estrutura, 

que ocuparia papel central no senso moral (FERREIRA, 2015). 
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Para Krznaric (2015), “a existência de neurônios espelho sugere uma 

redefinição radical do que significa ser humano: os limites do eu estendem-se 

muito além da constituição física de carne e osso” (pg. 53). 

 Para Rifkin (2010), “a descoberta dos neurônios-espelho abre as portas 

para a exploração dos mecanismos biológicos que tornam a sociabilidade 

possível” (pg. 83, tradução nossa). 

 Para De Wall (2010) os neurônios-espelho apagam a linha existente entre 

o “eu” e outro e oferecem o primeiro sinal de como o cérebro ajuda o organismo 

a espelhar as emoções e comportamentos ao seu redor. 

 Segundo Rifkin pesquisadores concluíram que  

 

[...] Sem o funcionamento do sistema de neurônios espelho a 

linguagem seria impossível. [...] Seriamos incapazes de nos 

comunicar. Crianças severamente altistas que possuem um sistema 

de neurônios espelho empobrecido, são incapazes de aprender a 

língua, por que não tem os blocos de construção empáticos 

potenciais – neurônios espelho – e, portanto não são capazes de 

aprender sobre e de outros (2010, p. 103, tradução nossa).  

 

 Vilayanur Ramachandran, neurocientista indiano, considera que os 

neurônios-espelho farão para a psicologia o que o DNA fez para a biologia 

(KRZNARIC, 2015). De acordo com este, 

 

[...] o sistema de neurônios-espelho está subjacente à interface que 

lhe permite repensar sobre questões como a consciência, a 

representação de si mesmo, o que separa você dos outros seres 

humanos, o que lhe permite ter empatia com outros seres humanos, 

e também até mesmo, coisas como a emergência da cultura e da 

civilização, que é exclusivo para os seres humanos 

(RAMACHANDRAN, 2105, tradução nossa). 

 

Existem neurônios espelho para o toque, tal qual para ação, ou seja, os 

mesmos neurônios que incendeiam na regão sensorial do cerebro quando uma 

pessoa tem sua mão tocada, incendeiam, também, quando ela vê alguem sendo 

tocado na mão (RAMACHANDRAN, 2015). 

Ampliando ainda mais o entendimento sobre a Empatia, pesquisas 

envolvendo o hormônio oxitocina constataram que a mesma seria capaz de gerar 

ação empática.  Contudo, o ser humano passaria pelo processo de produção da 

oxitocina ainda nos primeiros meses de vida e este processo estaria vinculado ao 



 
 

 
2189 

cuidado e afeto dedicados ao mesmo quando ainda bebê.  Se a criança não 

receber cuidado e carinho adequados terá menor probabilidade de desenvolver 

a capacidade de se colocar no lugar do outro e ainda poderá vir a ser agressiva 

(PAVARINO; DEL PETRE; DEL PETRE, 2015). 

Estudos indicam que os seres humanos liberam oxitocina no cérebro em 

algumas situações particulares, como por exemplo, ao ver alguém chorar. No 

entanto, isso variaria de pessoa para pessoa. Paul Zak, neuroeconomista 

americano, constatou em suas pesquisas que “pessoas sem oxitocina mostram 

um alto grau de egoísmo e concentração no interesse pessoal e baixos níveis de 

preocupação empática” (KRZNARIC, 2015, p. 55).   

Os estudos sobre a relação dos neurônios espelhos e oxitocina com 

empatia tem sido considerado relevante, uma vez que, a empatia parece 

desempenhar um papel central na formação do ser humano. De tal maneira que 

 

Hoje uma nova geração de psicólogos, biólogos do 

desenvolvimento, cientistas cognitivos, e pesquisadores pediátricos 

estão sondando profundamente as vias complexas do 

desenvolvimento humano e identificando o papel crítico que a 

expressão empatica desempenha em tornar-nos seres totalmente 

formados (RIFKIN, 2010, pg. 105). 

  

Para Krznaric, 

 

A neurociência fez sem dúvida um grande progresso: teria sido 

impossível imaginar, apenas umas duas gerações atrás que 

poderíamos apontar com precisão partes do cérebro humano 

responsáveis pelos sentimentos de empatia. Mas a verdade é que 

estamos apenas começando a aprender como tudo isso funciona e 

se relaciona com nosso relacionamento cotidiano (2015, pg. 56). 

 

 As descobertas ocorridas nas últimas décadas apontam a empatia seria 

responsável por fazer com que este preste a seu semelhante à assistência 

necessária para a sobrevivência da espécie. (DE WALL, 2010). 

 

2.2 A Importância da Empatia para a Sociedade e para a Educação 

 

 De Wall em sua obra “The Age of Empathy” (2010) – traduzida para o 

português como “A Era da Empatia” – aborda várias lições tiradas da natureza de 

quão cooperativos os animais são entre si. Em suas pesquisas ele observou que 
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os macacos desenvolvem alto grau de cooperação entre si e apresentam 

comportamento empático em variadas situações. Tais comportamentos foram 

constatados, também em outros animais como elefantes, golfinhos, dentre 

outros.  

Após realizar várias pesquisas com os seres humanos De Wall constatou 

que a maiorias das pessoas é altruísta, cooperativa, sensível à equidade e voltada 

para os objetivos da comunidade (DE WALL, 2010). Por outro lado, pesquisas 

feitas com estudantes revelaram que quanto mais materialista uma pessoa, 

menos inclinada à mesma é para se colocar no lugar do outro e com menos 

consideração pelo ponto de vista de outra pessoa. Portanto, reconhecer que o 

ser humano é dotado de mecanismos capazes de fazer com que o mesmo tenha 

interesse pelos seus semelhantes, representaria um grande avanço rumo à 

construção de uma sociedade mais justa, altruísta, cooperativa. 

 Krznaric, a partir de suas análises da sociedade, fez a seguinte declaração: 
[...] como cientista político e sociólogo, convenci-me pouco a pouco, 

de que a maneira mais eficaz de promover uma profunda mudança 

social não era pelos meios tradicionais da política partidária e pela 

introdução de novas leis e políticas, mas pela mudança do modo 

como as pessoas se tratam umas as outras num plano individual – 

em outras palavras, por meio da empatia (2015, p.28). 

  

 Partindo de premissas semelhantes, em alguns países, escolas incluíram a 

empatia na sua educação formal, ou seja, a empatia passou a fazer parte do 

currículo dessas escolas para crianças e jovens.  

No Canadá, Mary Gordon, Especialista em Educação Infantil, criou em 1995 

o programa “Roots of Empathy”, através do qual a empatia é promovida entre 

crianças a partir dos cinco anos de idade. Este programa consiste na visita de um 

bebê com sua mãe ou seu pai a escola a cada três semanas, para que seja 

observado seu comportamento e desenvolvimento pelas crianças, que expressam 

suas impressões sobre os aspectos que são anteriormente passados pelo 

professor.  

 Nos Estados Unidos, um dos países que adotou o programa em suas 

escolas, “[...] diversos estudos mostram que o programa Roots of Empathy reduz 

os comportamentos de bullying no pátio das escolas, estimula a cooperação, 

melhora o relacionamento dos alunos com os pais e até eleva as notas” 

(KRZNARIC, 2015, p. 61). O Governo Escocês que, também, adotou o programa, 

resolveu expandi-lo para todo país, sobretudo em regiões de baixa renda, com 
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maior índice de bullying e agressão, após comprovar um aumento de 55% no 

comportamento pró-social das suas crianças.  

 De acordo com Almir Del Prette e Zilda Del Prette 

  
Associadas às estratégias para controle de comportamentos 

antissociais, podem-se verificar propostas de desenvolvimento 

socioemocional visando ampliar os fatores protetores dos 

problemas de agressividade. Destaca-se, aqui, a importância 

atribuída ao desenvolvimento de valores e comportamentos pró-

social, especialmente de empatia (Del Prette & DelPrette, 2001; 

2003 apud Pavarino; Del Prette; Del Prette). 

 

Para Carl Rogers “[...] um alto grau de empatia talvez seja o fator mais 

relevante numa relação, sendo, sem dúvida, um dos fatores mais importantes na 

promoção de mudanças e de aprendizagem” (ROGERS apud BROLEZZI, 2015). 

Edith Stein, ainda no século passado, afirmava que “a prática de uma pedagogia 

da empatia se faz urgente, pois seu objetivo é o de conduzir o educando a um 

completo desenvolvimento dos valores humanos radicados na sua e na 

personalidade do outro” (EDITH STEIN apud PERRETI, 2015). 

 

2.3 A Importância da Empatia para a Sustentabilidade 

 

Em junho de 2012 ocorreu no Rio de Janeiro o Fórum de 

Empreendedorismo Social na Nova Economia. Neste evento estiveram reunidos 

acadêmicos, economistas, sociólogos, filósofos, líderes empresariais e 

empreendedores sociais de todo o mundo.  Dentre os temas debatidos no 

referido Fórum foi debatido o tema “Empatia e Cuidado: o paradigma e a 

atitude para uma nova civilização” do qual participou Leonardo Boff (Teólogo e 

Escritor), Bernardo Toro (Filósofo e Educador) e Anamaria Shcindler (Socióloga). 

Para estes, a empatia deveria fazer parte do currículo para todas as crianças e 

jovens, partindo das políticas públicas e, para tal seria necessária uma mudança 

nos modelos pedagógicos vigentes no país (FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO 

SOCIAL, 2015).  

Segundo Anamaria Shindler “a empatia vem sendo amplamente analisada, 

estudada, pesquisada, tanto cientificamente como em diferentes setores da 

sociedade como [...] quase um dever ser de nós humanos” (FÓRUM DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL NA NOVA ECONOMIA, 2015).  

http://www.empreendedorismosocial.org.br/
http://www.empreendedorismosocial.org.br/
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Embora no Brasil pouco se fale sobre a empatia, esta tornou-se a chave 

para a sustentabilidade do planeta e para a responsabilidade social. Em escolas 

no Canadá e nos Estados Unidos a empatia faz parte do Currículo, para que 

crianças e jovens desenvolvam a capacidade de pensar em seus semelhantes ao 

redor do planeta. Nas escolas americanas as crianças são conscientizadas, desde 

bem pequenas, de que suas ações repercutem na natureza e, por consequência, 

na vida de outras pessoas e seres vivos. Elas 

 

[...] estão sendo ensinadas sobre a necessidade de usar a energia 

mais eficientemente e reciclar resíduos tanto para nutrir a vida 

selvagem como para salvaguardar os biomas. Igualmente 

importante, pedagogia de sala de aula está começando a enfatizar 

os impactos que o consumo pessoal têm sobre os ecossistemas da 

terra. As crianças estão aprendendo, por exemplo, que o desperdício 

de energia no automóvel da família ou em casa resulta no aumento 

da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. O aquecimento da 

temperatura que se segue pode levar a menos chuvas em outras 

partes do planeta, adversamente afetando a produção de alimentos 

e colocando em risco de situação de desnutrição ou fome mesmo, 

os mais desfavorecidos do mundo (RIFKIN, 2010, pg. 600). 

  

Segundo Rifkin (2010), é necessário entender que todos os indivíduos 

compartilham o mesmo planeta e a crise que afeta um, afeta todos. Sendo, 

portanto, importante que cada indivíduo desenvolva uma consciência planetária. 

O que, para este, está diretamente relacionado com a capacidade de empatizar 

com o outro. Tal concepção também norteia o programa criado por Mary Gordon, 

pois, de acordo com a mesma  
A sala de aula “Roots of Empathy” está criando cidadão do mundo – 

crianças que estão desenvolvendo ética empática e um senso de 

responsabilidade social que assume a posição de que todos 

compartilhamos o mesmo bote salva-vidas. Estas são as crianças que 

construirão uma sociedade mais solidária, pacífica e civil, criança por 

criança. (GORDON, 2005, apud RIFKIN, 2010, p. 604, tradução nossa) 

Para Bernardo Toro, “precisamos mudar nosso comportamento como 

espécie humana, nossa interação, nossas transações [...] ou aprendemos a cuidar 

ou pereceremos” (FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL NA NOVA 

ECONOMIA, 2015). 

  

3 A promoção da Empatia através de Jogos Virtuais 
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A tecnologia tem sido um recurso importante na viabilização de 

experiências que ajudam a gerar empatia. Jogos de realidade virtual podem ser 

usados para transformar a mentalidade de crianças, jovens e adultos. Alice Blot, 

em sua tese de mestrado, usa a seguinte definição de jogo: “Um jogo é um 

sistema no qual os jogadores se envolvem em conflito, definido por regras, que 

resulta em um resultado quantificável ” (SALEN, 2004 apud BLOT, 2017). 

  Nas últimas décadas houve o surgimento de vários jogos que cuja 

finalidade é trabalhar valores – VAP (Values at Play) –  “jogos para o bem”.  

 

Mais e mais organizações desenvolvem recursos e fornecem suporte 

para designers de jogos que querem fazer um “jogo para o bem”. Jogos 

VAP para melhorar as boas qualidades dos jogadores, tais como 

cooperação, bondade, equidade, justiça, altruísmo, tolerância e empatia 

(BLOT, 2017, p.10). 

 

 Geoff Marietta e Elisabeth Hoahn, doutorandos do Departamento de 

Educação de Harvard, criaram o jogo SailMUVE para estudantes desenvolverem 

relacionamentos mais empáticos e positivos entre si. Os jogadores vivenciam 

problemas em diferentes perspectivas tendo que tomar decisões se colocando 

no lugar de outras pessoas. O intuito dos autores do SailMUVE é de, futuramente, 

poderem avaliar os resultados de seu projeto através dos relacionamentos das 

pessoas. Os referidos estudiosos já puderam visualizar alguns benefícios como 

melhoria nas relações interpessoais e resolução de conflitos.  
Ainda de acordo com os pesquisadores, essa metodologia poderia 

ser altamente aplicável tanto para promover a empatia entre os alunos 

quanto para formar professores e gestores, além de contribuir para 

desenvolver novas linguagens no processo de aprendizagem 

(ALENCAR, 2019). 

 De acordo com Bachen, Hernández-R e Raphael (2019), nos Estados 

Unidos educadores estão entre “aqueles que reconhecem o potencial das 

simulações digitais e jogos para aprofundar a compreensão da história global e 

estudos sociais e promover uma participação em questões internacionais”. 

Demonstrando crescente interesse por educar para a cidadania global frente as 

questões climáticas, os constantes movimentos de migração e a 

interdependência econômica, política e social entre as nações. Valorizando, 

portanto, a empatia como sendo uma competência socioemocional fundamental 

nesse processo.  
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Um estudo experimental realizado em três escolas secundarias da 

Califórnia examinou o impacto do jogo Real Lives na vida dos estudantes. O Real 

Lives, criado em 2010,  

 

[...] permite aos alunos viver a vida de uma pessoa de um país diferente 

que é atribuído pelo jogo ou escolhido pelo jogador. Os alunos podem 

vicariamente experimentar o que a vida poderia ser para um homem ou 

mulher em outro país, incluindo a educação emprego, casamento, ter 

filhos, enfrentar doenças e desastres naturais, e assim por diante. 

(BACHEN; HERNÁNDEZ-RAMOS, RAPHAEL, 2019, tradução nossa).  

 

Os resultados desse estudo foram positivos, contribuindo para o 

reconhecimento que os jogos de simulação são capazes de promover resultados 

de aprendizagem, incluindo o interesse em aprender sobre assuntos globais.  

Apontaram que existe uma relevante relação entre o jogo de simulação e o nível 

de empatia, sobretudo da empatia global, dos seus jogadores que eram mais 

elevados do que os demais participantes do estudo que não jogaram o Real Lives.  

Este estudo é relevante pois, soma-se a uma pequena, porém, crescente literatura 

voltada para examinar a contribuição dos jogos e das simulações especificamente 

nos processos de aprendizagem (BACHEN; HERNÁNDEZ-RAMOS, RAPHAEL, 

2019).  

Pesquisadores do Wisconsin Center for Education Research (Centro de 

Wisconsin para pesquisa de educação), da Universidade de Wisconsin-Madison, 

desenvolveram o jogo de videogame “Crystals of Kaydor” a fim de aumentar a 

empatia de crianças e adolescentes e verificar de que forma o exercício dessa 

competência altera alterar as conexões neurais no cérebro. Neste um robô 

explorador do espaço acaba preso em um planeta distante quando sua nave 

explode. Para poder consertar a nave ele precisa se relacionar com os habitantes 

daquele planeta que apesar de se comunicarem em uma língua diferente 

possuem expressões faciais semelhantes aquelas dos habitantes do planeta terra.  

Ao jogarem esse jogo as crianças aprendem a identificar as emoções (raiva, 

medo, felicidade, surpresa, desgosto e tristeza) e suas intensidades. Os resultados 

obtidos por meio de ressonância magnética, demonstraram que, pela primeira 

vez, em 

 

[...] apenas duas semanas, crianças que jogaram videogames para 

treinar empatia mostraram maior conectividade em redes cerebrais 

relacionadas a empatia e perspectiva.  Alguns também mostraram redes 



 
 

 
2195 

neurais alteradas, comumente ligadas à regulação emocional, uma 

habilidade crucial que esta faixa etária está começando a desenvolver 

(SPOON,2019).  

 

 Para Tammi Kral, formada pela Universidade de Wisconsin-Madison, “A 

percepção de que essas habilidades são realmente treináveis com videogames é 

importante porque elas são preditores de bem-estar emocional e saúde ao longo 

da vida” (SPOON, 2019). 

Embora seja um jogo disponível apenas para fins de pesquisa, os autores 

do estudo veem nestes resultados uma possibilidade de que, futuramente, as 

indústrias de videogames se interessem por desenvolver tais especialidades de 

jogos. Richard Davidson, diretor do centro e professor de psicologia e psiquiatria 

da Universidade de Wisconsin-Madison afirma que a aspiração de sua equipe “de 

longo prazo para este trabalho é que os videogames possam ser aproveitados 

para o bem”. 

De acordo com Jamie Madigan, psicólogo especializado em jogos, os 

jogos que visam desenvolver a empatia “devem oferecer desafios fáceis para 

aliviar o cérebro e concentrar seus recursos em experiências emocionais” 

(MADIGAN, 2015 apud BLOD, 2019, p.22).  

SailMUVE, Real Lives, e Crystals of Kaydor são apenas alguns dos muitos 

exemplos de como os jogos virtuais estão sendo utilizados como uma ferramenta 

importante na promoção da empatia. Outros estudos neste sentido vêm 

fornecendo evidencias de que a empatia pode ser aprendida e desenvolvida 

através de jogos virtuais e que, juntamente com o aperfeiçoamento desta 

competência, há o aumento do interesse na aprendizagem global, bem como, 

mudanças positivas no comportamento (SPOON, 2109).  

  

4 Considerações finais 

 

A reflexão sobre a importância da empatia para a sociedade extrapola a 

necessidade de repensar as relações interpessoais tão fragilizadas dentro e fora 

das instituições de ensino devido aos mais diversos fatores. A questão que tem 

sido o cerne de várias discussões envolvendo chefes de Estado ao redor do 

mundo, diz respeito à sobrevivência da espécie humana.  

A partir do pressuposto que a empatia é considerada por especialistas 

como sendo uma competência necessária para a responsabilidade social e, ainda 

para a sustentabilidade do planeta, a mesma está sendo inserida na educação 
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formal, tendo em vista que essa desenvolve sua função social no processo de 

formação dos indivíduos como sujeitos históricos e para 

 

[...] compreendermos a educação como um processo-chave para o 

desenvolvimento de sujeitos autônomos, responsáveis consigo 

mesmos e com os outros e comprometidos com a construção de uma 

sociedade democrática, há que lançar um olhar muito mais cuidadoso 

e intencional às relações que se estabelecem entre as pessoas, entre as 

pessoas e as instituições educativas, entre as instituições educativas e o 

local, entre o local e o global (COSTA, 2016, p.35). 

  

 

 Através deste estudo pode-se identificar que é crescente o campo de 

pesquisa sobre a importância da empatia na contemporaneidade, bem como é 

crescente o número de pesquisas voltadas para promoção da mesma através de 

jogos virtuais em contextos escolares. Estudos estes que, evidenciam que a 

empatia pode ser desenvolvida, sobretudo a empatia global. 

Embora o campo de pesquisas que envolvem a utilização de jogos virtuais 

para a promoção da empatia seja, ainda, incipiente, os resultados obtidos têm 

sido considerados pelos pesquisadores desse campo como bastante positivos e 

poderão servir de base para futuros estudos sobre o uso da simulação e dos jogos 

virtuais para a aprendizagem.    
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RESUMO: Este artigo retrata uma análise bibliográfica da importância da 

formação docente frente aos desafios da escola inclusiva. Inserir alunos com 

deficiência em uma sala regular de ensino tem sido um dos assuntos mais 

discutidos na última década e também um dos grandes desafios para as escolas 

realizarem uma inserção de qualidade para esses alunos. Para construção teórica 

desse artigo foi relevante apontar as considerações de uma grande defensora da 

inclusão: a autora renomada na temática, Maria Tereza Égler Mantoan, que 

proporcionou grandes conhecimentos na abordagem dessa temática. Além do 

mais, foi retratado também a grande importância das formações docentes 

contínuas com abordagem específicas na inclusão para fortalecimento das 

práticas pedagógicas. Como enriquecimento desse artigo retratou-se ao longo 

dessas entre linhas, a função do professor mediador, ou seja, de acordo com 

Freire, o professor jamais pode ser considerado o detentor do saber e sim o que 

media o processo de aprendizagem.  

Palavras Chave: Professores. Formação Docente. Inclusão. Prática Pedagógica. 

Aprendizagem.  

 
ABSTRACT: This article presents a bibliographical analysis of the importance of 

teacher education in face of the challenges of inclusive school. Placing students 

with disabilities in a regular classroom has been one of the most discussed 

subjects in the last decade and also one of the great challenges for schools to 

achieve a quality insertion for these students. For the theoretical construction of 

this article it was relevant to point out the considerations of a great defender of 

inclusion: the renowned author on the subject, Maria Tereza Égler Mantoan, who 
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provided great knowledge in the approach to this theme. In addition, the great 

importance of continuous teacher training with a specific approach in inclusion 

to strengthen pedagogical practices was also portrayed. As enrichment of this 

article portrayed along these lines, the function of the mediating teacher, that is, 

according to Freire, the teacher can never be considered the holder of knowledge, 

but rather what mediates the learning process. 

Keywords: Teachers. Teacher Training. Inclusion. Pedagogical Practice. Learning. 

INTRODUÇÃO  

 

Essa pesquisa aborda a importância da formação continuada ao docente 

como estratégia de enriquecimento de sua prática pedagógica na perspectiva de 

Inclusão.  

A discussão sobre formações de educadores inclusivos teve início a partir 

da Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien, Tailândia, na 

década de 90. Desde então foi colocado em questão as habilidades e as 

competências que um professor inclusivo precisa possuir para atender as 

necessidades educativas especiais. 

O referido documento traz significativas reflexões, entre elas pode-se 

destacar: a competência de avaliar as necessidades educacionais; adequar o 

currículo; obter ajuda das tic’s, acompanhar individualmente o processo de 

aprendizagem; recorrer a ajuda de pais e especialistas. 
É comum observarmos no cotidiano escolar mitos e distorções em 

relação ao processo educacional dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. Temos de nos ver e ser vistos como profissionais 

com responsabilidades e compromissos. Há muito o que realizar em 

nossa realidade tão carregada de descrença e ingenuidade. Assim, para 

mudar essa realidade, o primeiro passo a adotar e descobrir nossas 

possibilidades. Ou seja, descobrirmos o que realmente sabemos e 

fazemos, o que realmente precisamos saber e fazer, e o que podemos 

vir a saber e a fazer (BRASIL, 2005, p. 5)., 

 

A contribuição de Brasil revela o quão é importante um novo olhar sobre a 

educação inclusiva, propõe além das reformulações arquitetônicas, adesão aos 

recursos tecnológicos, preparo e dedicação por parte dos professores além do 

empenho de todo corpo funcional. Deixando de lado as crenças e mitos que 

rodeiam os paradigmas inclusivos. Conforme Ramos (2010, pp. 42-43), “o preparo 

de todos os funcionários da escola é o que proporciona o êxito da inclusão. De 
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nada adianta o professor ser capacitado a desenvolver seu trabalho se aqueles 

que estão no entorno não se apercebem do processo”.  

São esses entraves que levam a concordar com Nóvoa (1995, p. 25) apud 

Miranda e Filho (2012, p. 17): 
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente 

de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa 

e dar um estatuto ao saber da experiência [...]. Práticas de formação que 

tomem como referência as dimensões coletivas contribuem para a 

emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que 

é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores.  

 

No Brasil, a portaria nº 1.793 de dezembro de 1994 no uso de suas 

atribuições considera a necessidade de complementar os currículos de formação 

de docentes e outros profissionais que interagem com portadores de 

necessidades especiais, em seus artigos 1º, 2º e 3º recomenda a inclusão de 

disciplinas e conteúdos Ético-Político Educacionais da Normalização e Integração 

da Pessoa com Necessidades Especiais nos cursos de pedagogia e demais 

licenciaturas, bem como a extensão dos estudos adicionais em cursos de 

especialização. 

A adaptação curricular compreende a flexibilidade para essas crianças 

chegarem a se desenvolver significativamente, e diante desse processo de 

adaptação curricular é preciso levar em conta que o principal objetivo da escola 

inclusiva é justamente a valorização da vida, a construção de atitudes, do respeito 

ao outro. 

Diante da proposta da convenção de Jomtien e referente a portaria citada 

acima, é preciso reflexionar sobre a prática pedagógica e a função do professor 

em sala de aula. Antes de fazer essa reflexão é necessário  esclarecer que, não 

existe uma fórmula mágica que seja aplicada a uma sala heterogênea (como são 

todas) em que todos os alunos conseguiam acabar o ciclo com o mesmo nível de 

aprendizagem,  ou seja, ainda de acordo com Ramos (2010, p. 69), “o primeiro 

passo é REALMENTE desfazer a ideia de homogeneidade e ter consciência das 

diferenças”, contudo pode-se dizer que o professor tem um papel importante no 

processo inclusivo e suas atitudes e ações escolares determinam se o acesso do 

aluno com deficiência está sendo por meio da integração ou diante do processo 

inclusivo. 
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Concordamos que há, sim, que se investir maciçamente na formação 

inicial e continuada do educador. Falamos de política educacional 

pública que garanta ao educador o direito ético da formação de 

qualidade. Uma formação que considere a diversidade, no caso 

específico do aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (MIRANDA e FILHO, 

2012, p. 20).  

Diante dessa abordagem torna-se imprescindível observar em qual 

situação o professor está recebendo esses educandos. Diante das indagações 

citadas acima, fica claro que essas questões podem influenciar nos resultados 

esperados, ou seja, implica no fortalecimento da inclusão escolar de qualidade. 

A formação inicial e continuada de professores com proposta inclusiva 

contribui indistintamente no avanço cognitivo dos alunos, ou seja, o ensino 

inclusivo exige uma reformulação do papel do professor e da instituição escolar.  

Mantoan (2015, p. 43), reforça isso ao dizer que: 
A inclusão escolar não cabe em um paradigma tradicional de educação 

e, assim sendo, uma preparação do professor nessa direção requer um 

design diferente das propostas de profissionalização existentes e de 

uma formação em serviço que também muda, porque as escolas não 

serão mais as mesmas se abraçarem esse novo projeto educacional. 

 

Enfatizando o que foi dito por Mantoan, não existe inclusão escolar sem 

mudanças no sistema de ensino, ou seja, o contexto educativo não deve ser 

estático, o ensino necessita ser individualizado, voltado para práticas inclusivas e, 

para que isso seja possível o professor precisa ser preparado para a inclusão. 

Ainda de acordo com Mantoan (2015, p. 44), “a formação enfatiza a importância 

do seu papel, tanto na construção do conhecimento, como na formação de 

atitudes e valores do cidadão”. Assim sendo, a formação vai além dos aspectos 

instrumentais de ensino”, ou seja, de acordo com Brasil (2005, p. 11), “cabe ainda 

a esse professor contribuir para a construção de uma escola de qualidade para 

todos, cooperando com o aprimoramento do sistema escolar no sentido de 

melhorar o acesso à educação das pessoas com necessidades educacionais 

especiais”.  

Ser professor é ter consciência dos seus objetivos, é estar em permanente 

busca de alternativas e estratégias que possam facilitar o desenvolvimento 

educacional e social dos alunos. A formação continuada contribui para com todos 

os indivíduos que estão envolvidos no contexto escolar, a capacidade pedagógica 

e a segurança de seus objetivos fará com que o educador saiba enfrentar os 
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desafios diários de uma escola inclusiva.  Mantoan e Pietro (2006, p. 60) ressaltam 

que em: 
[...] todo plano de formação deve servir para que os professores se 

tornem aptos ao ensino de toda a demanda escolar. Dessa forma, seu 

conhecimento deve ultrapassar a aceitação de que a classe comum é, 

para os alunos com necessidades educacionais, um mero espaço de 

socialização.  

 

 Reflexionando o dito por Mantoan, a formação continuada deve ser 

pautada em situações que acontecem frequentemente no ambiente educacional, 

as práticas pedagógicas devem ser revistas com o intuito de aumentar os saberes 

e valores pessoais dos educandos. Além disso o educando não pode ser visto 

com mero coadjuvante, mas como um ser dotado de habilidades e que precisa 

de um profissional dedicado que possa ajudá-lo a se desenvolver, pois a inserção 

não pode ser parcial tendo o objetivo centrado na meta principal de que “todos 

conseguem aprender”. Miranda e Filho (2012, p. 33), expressa com grande 

destreza o seguinte:  
Dessa forma, realça que não apenas o professor precisa estar preparado 

para a atuação com a diversidade do alunado, no cotidiano da escola, 

mas todos os profissionais que ali atuam. A formação permanente, pois, 

é um dos fatores imprescindíveis para que os profissionais de educação 

possam atuar, efetivamente, frente aos alunos sob sua responsabilidade 

em classe e no ambiente escolar, de maneira mais ampla, por mais 

diversificado que esse grupo se apresente, oferecendo-lhes condições 

de atendimento educacional que sejam adequadas às suas condições e 

necessidades e, não apenas, realizando a mera inserção física desses 

educandos no ambiente escolar. 

 

Nessa abordagem Miranda e filho explícita a importância de um corpo 

funcional bem preparado para enfrentar os desafios, pois atender 

diversificadamente os alunos é a proposta principal da inclusão escolar e 

consequentemente sabe-se que o professor tem um papel importante dentro 

desse processo e principalmente na construção do conhecimento e precisa ter 

em mente que educação evolui, portanto deverá fazer parte dessa inovação e da 

transformação provenientes da educação de qualidade. 

Durante o processo de ensino aprendizagem, o professor deverá possuir 

ferramentas necessárias para avaliação dos estudantes que possuem deficiência, 

ou seja, identificar as barreiras que dificultam o desenvolvimento dos mesmos e 

a partir daí diferentemente do atendimento clínico, segregador dos modelos 
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antigos, a relevância deverá está voltado para o desenvolvimento pessoal e 

educacional de todos os envolvidos, bem como, reconhecer que a avaliação 

diagnóstica não tem a intenção classificatória ou separatória e sim um processo 

contínuo de análise dos elementos que interferem na aprendizagem e com isso 

buscar novas alternativas e condições para que o aluno desenvolva suas 

habilidades. Ramos (2010, p. 104), corrobora quando diz que: 
A avaliação inclusiva é aquela que – como se sabe e nem sempre aplica 

– considera o processo geral em que estão inseridos avaliados e 

avaliadores. Considera também que o momento de avaliar não pode ter 

dia e hora para acontecer. Ao contrário, precisa ser contínuo para 

professores e alunos. Uma avaliação inclusiva deve valer-se de critérios 

múltiplos, bem como considerar a subjetividade. Não deve ser punitiva, 

mas sim corretiva, criando subsídios para as devidas intervenções na 

aprendizagem dos alunos e no trabalho do professor.  

 

Mesmo com o avanço dos ideais sociais e políticos várias instituições 

escolares ainda não possuem ações implementadas em seu projeto político 

pedagógico que possibilitem a formação continuada de sua equipe de 

educadores no intuito de atender essa clientela.  

Diante dos fatos aqui abordados, torna-se claro que o professor inclusivo 

necessita evolucionar e modernizar suas práticas é necessário acompanhar o 

avanço e evolução das tecnologias e torna-las elemento de contribuição da 

aprendizagem. 

 

A formação e função do professor mediador  

Antes mesmo de aprofundar-se na função do professor mediador 

inclusivo, será importante conceituar a palavra “mediador” que significa: que 

serve de elo, que intervém, que medeia.  

A profundidade do significado do adjetivo “mediador” é relevante para 

podermos analisar qual é realmente a função do educador no processo inclusivo. 

O papel do professor mediador é fundamental no dia-a-dia escolar, não só para 

as crianças com deficiência, mas para aquelas que possuem dificuldades de 

aprendizagem.  

A função desse profissional é facilitar o acesso à aprendizagem, estimular 

o conhecimento das diversidades sociais e culturais, bem como, favorecer a 

interação entre grupos e ajudar na compreensão dos conteúdos pragmáticos.  
A construção da competência do professor para responder com 

qualidade às necessidades educacionais de seus alunos em uma escola 
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inclusiva, pela mediação da ética, responde à necessidade social e 

histórica de superação das práticas pedagógicas que discriminam, 

segregam e excluem, e, ao mesmo tempo, configura, na ação educativa 

o vetor de transformação social para a equidade, a solidariedade, a 

cidadania (MANTOAN, apud XAVIER, 2006, p. 57). 

 

Assim como as práticas pedagógicas favorecem a aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes essas mesmas práticas podem excluir, 

discriminar e segregar. Essa ferramenta deve responder as necessidades 

educativas individuais, e ser teor de transformações para o bem. O professor 

deverá estar apto e comprometido com a qualidade do ensino ofertado, elaborar 

novas estratégias de aprendizagem dentro de uma visão social e baseada nos 

princípios de solidariedade. 
Rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, 

criticidade, ética e estética, corporificar as palavras pelo exemplo, 

assumir riscos, aceitar o novo, rejeitar qualquer forma de discriminação, 

reflexão crítica sobre a prática, reconhecimento e assunção da 

identidade cultural, ter consciência do inacabamento, reconhecer-se 

como um ser condicionado, respeitar a autonomia do ser educando, 

bom senso, humildade, tolerância, convicção de que mudar é possível, 

curiosidade, competência profissional (FREIRE, 1996, p. 23). 

 

A mediação pedagógica parte do princípio de análise do conhecimento 

dos alunos, suas diferentes necessidades educativas, bem como o processo de 

ensino aprendizagem. Com base nesse levantamento elaborar estratégias, formas 

de aprimorar o atendimento aos educandos com deficiência.  

Para Vygotsky (2008, p. 45): 
A mediação é que faz a diferença, ela é o processo que irá interferir na 

relação de aprendizagem da criança, isto é, deixa de ser direta para ser 

mediada. É através dessa mediação que as funções psicológicas 

superiores se desenvolvem no ser humano. 

 

Diante da importância da formação profissional pode-se destacar várias 

leis e documentos que foram criados ao longo dos tempos na intenção de 

garantir o direito à universalização à educação, bem como garantir o direito das 

pessoas com deficiência a se matricular em uma escola regular.  

Dois desses documentos tornam-se de suma importância no processo 

histórico pela educação inclusiva, a Declaração Mundial de Educação para Todos, 

UNESCO, em 1990 e a Declaração de Salamanca em 1994.  
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Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles: 

atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento 

de seus sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a 

incluírem todas as crianças independentemente de suas diferenças ou 

dificuldades individuais e adotem o princípio de educação em forma de 

lei ou de política, matriculando todas as crianças em escolas regulares, 

a menos que existam fortes razões para agir de outra forma 

(SALAMANCA, 1994, pp. 1-2). 

 

Portanto a partir da Convenção de Salamanca a mediação passou a ser 

sucessiva nas escolas. A formação antes existente não havia se preocupado com 

a mediação pedagógica, no entanto a partir do Documento de Salamanca a 

mediação tomou grandes proporções. 

Alguns aspectos importantes na função do mediador são ajudar: 

• nas questões comportamentais e sociais; 

• no processo de comunicação e da linguagem; 

• nas atividades diárias e brincadeiras escolares; 

• na coordenação motora; 

• na leitura e em diversos momentos escolares que necessitam a 

atuação do professor mediador. 

Além dessas atribuições citadas acima, faz parte de suas funções estimular 

as crianças em suas habilidades escolares; esses estímulos recebidos serão 

desenvolvidos em suas práticas sociais no ambiente em que vivem, a criança 

necessita ser estimulada para que assim se tornem cidadãos seguros. Entretanto 

para que a educação inclusiva seja de fato uma realidade os professores precisam 

se capacitar, procurar meios que possam exercer seu papel com excelência e 

conseguir através de sua prática ampliar os conhecimentos dos seus alunos.  

A Declaração de Salamanca (1994, p. 11) reforça isso ao dizer que: 
O menor desafio reside na provisão de treinamento em serviços a todos 

os professores, levando-se em consideração as variadas e 

frequentemente difíceis condições sob as quais eles trabalham. 

Treinamento em serviço deveria sempre que possível, ser desenvolvido 

ao nível da escola e por meio de interação com treinadores e apoiado 

por técnicas de educação à distância e outras técnicas autodidáticas.  

 

Quando uma escola abre suas portas para o acolhimento inclusivo, várias 

mudanças precisam acontecer tanto no modo de pensar quanto nas práticas 

pedagógicas, o professor precisa carregar consigo que seu objetivo principal é a 

aprendizagem de seus alunos e seu desenvolvimento social e que escola é um 
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ambiente que possibilita mudanças na grade curricular, na prática pedagógica, 

no processo de ensino para todos os alunos, especialmente para os que possuem 

deficiência.  

Nesse contexto expressa-se que a presença desses alunos em uma sala 

comum é uma valiosa oportunidade para reflexionar se o caminho escolhido está 

sendo favorável à aprendizagem, caso contrário o professor poderá modificar 

suas estratégias escolares e encontrar o melhor percurso para chegar a 

aprendizagem. 
A formação continuada do professor deve ser um compromisso dos 

sistemas de ensino comprometidos com a qualidade do ensino que, 

nessa perspectiva, devem assegurar que sejam aptos a elaborar e a 

implantar novas propostas e práticas de ensino para responder às 

características de seus alunos, incluindo aquelas evidenciadas pelos 

alunos com necessidades educacionais especiais (MANTOAN e PIETRO, 

2006, p. 57). 

 

Sendo assim, como diz Mantoan e Pietro, uma capacitação de boa 

qualidade deve ser capaz de transmitir aos docentes recursos que lhe possibilite 

analisar os conhecimentos e as dificuldades atuais dos educandos e com base 

nessa análise diversificar atividades, criar materiais adaptáveis aos tipos de 

deficiência e ter condições de avaliar os educandos afim de que as informações 

recolhidas sirvam de referência e assim o docente possa aprimorar seu 

planejamento e aperfeiçoar os atendimentos aos educandos com deficiência. 

As técnicas de ensino sobre os conhecimentos dos alunos com 

necessidades especiais não podem ficar apenas a disposição do professor e sim 

abranger a maior parte dos indivíduos participativos da instituição escolar, 

consequentemente sabe-se que os estudos no exercício do magistério não lhe 

permitem contribuir pedagogicamente com o processo de inclusão sendo o curso 

de pedagogia uma extensão de ensino rico no conhecimento teórico e prático 

para o professor inclusivo.  
No percurso da inclusão, os professores irão ampliar e elaborar suas 

competências e habilidades a partir das experiências que já tem. A 

formação continuada considera a formulação dos conhecimentos do 

professor, sua prática pedagógica, seu contexto social, sua história de 

vida, suas singularidades e os demais fatores que o conduziram a uma 

prática pedagógica acolhedora (MANTOAN, 2006, p. 139). 

Nessa perspectiva os professores estão em constante aprendizado. A 

formação continuada não são fórmulas mágicas de ensinar a dar aula, o 

objetivo das formações é sempre de complementar o que o professor já sabe, 
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de melhorar suas práticas a fim de que os profissionais da educação se tornem 

mais acolhedores. 

Inclusão Escolar 

 

A inclusão exige grandes reformulações, é um processo que envolve a 

participação de todos os estudantes nas instituições regulares de ensino. Trata-

se de uma transformação de fora para dentro e assim sucessivamente. É uma 

abordagem em que a pessoa é vista com sua deficiência, entretanto isso não é 

visto como impedimento de desenvolvimento.  

A diferença enriquece o ambiente escolar,  é preciso desmitistificar a 

existência de salas homogêneas, no entanto a primeira coisa a fazer é ter 

consciência das diferenças. Conforme Mantoan (2015, p. 42), “O professor, da 

mesma forma, não procurará eliminar as diferenças em favor de uma suposta  

igualdade do alunado, que é tão almejada pelos que apregoam a (falsa) 

homogeneidade das salas de aula”. 

Wilson (2002) apud Rodrigues (2006, pp. 2-3), “indicou que o que se 

entende por uma Escola Inclusiva pressupõe uma escola centrada na 

comunidade, livre de barreiras arquitetônica às curriculares, promotoras de 

colaboração e de equidade”. 

Matrícula não é garantia de inclusão, inserir essa clientela de alunos em 

uma sala regular requer mudanças efetivas no contexto escolar. A escola por  ser 

espaço de socialização e interação precisa possuir estrutura adaptada a todos os 

inseridos, de modo que eles venham a se locomover nesse espaço e que as 

barreiras arquitetônicas não os impessam de desenvolver a interação dentro da 

instituição. É necessário que o espaço escolar esteja adaptado a todos que 

frequentam a escola para que os obstáculos estruturais não sejam empecílios 

para seu desenvolvimento.  

Adaptar a estrutura física é um ponto indispensável, mas sabe-se que isso 

por si só não garante sucesso escolar. O currículo é uma das questões 

indispensáveis nesse processo e necessita ser revisto e adequado as necessidades 

coletivas, ou seja, o currículo precisa ser flexível e atender as necessidades de 

todos os educandos. 

Incluir não se dá apenas em cumprir sumariamente as leis, isto é, ou a 

escola muda para torna-se inclusiva, ou certamente os resultados esperados não 

serão obtidos.  



 
 

 
2209 

A prática pedagógica precisa ir muito mais além da presença física do 

professor, é extremamente importante que esse profissonais se encoragem e 

busquem formações que lhes possibilitem encarar a inclusão de maneira mais 

segura. 

 

CONSIDERAÇÃO FINAIS 
Chegando ao fim desse estudo teórico é possível delinear algumas 

considerações acerca da temática relacionada a importância das formações 

docentes para uma prática inclusiva de qualidade.  

Com relação as formações docentes, essas estão sendo discutidas a várias 

décadas e de forma enfática vem contribuindo com a prática docente na inserção 

de alunos com deficiência.  

Embora as formações específicas ainda sejam algo que necessita 

aperfeiçoamentos, existem avanços positivos nessa proposta de formar 

professores capazes de receber alunos com deficiência em sua sala regular e 

oferecer-lhes condições de desenvolver suas habilidades. 

No entanto, enfatizamos a relevância das formações específicas para 

professores inclusivos, pois a partir das formações continuadas esses professores 

serão capazes de amenizar suas angústias e preocupações com relação ao 

processo de inclusão.  

Outro ponto que podemos extrair nessas considerações se revela no 

momento que denota-se a importância da função do professor mediador. Ou 

seja, o professor necessita ter em mente sua função de mediar o aprendizado da 

melhor forma possível, sabendo que este não é o detentor do conhecimento, mas 

o principal caminho para adquiri-lo.  

É considerável apontar a importância de descobrir diferença entre os 

termos integração e inclusão. Visto que integrar é algo muito superficial, pois não 

oferece ao aluno condições de se desenvolver, já a inclusão denota inserção por 

completo e de qualidade, pois nesse caso a escola deve estar preparada para 

receber o aluno com deficiência e oferecer-lhe total condições de 

desenvolvimento.   
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A IMPORTÂNCIA DO USO DOS OBJETOS DIGITAIS DE 

APRENDIZAGEM EM SALA DE AULA DOS ANOS FINAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M. PRESIDENTE VARGAS DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA – MA 

 

Shirleidy de Sousa Freire 438 

Resumo: Este trabalho respalda-se em contribuições teóricas e práticas a respeito do 

uso dos objetos digitais de aprendizagem no âmbito educativo de uma escola municipal, 

localizada na cidade de Santa Rita, Maranhão. Através deste trabalho procurou-se 

evidenciar as contribuições e intervenções do uso dos ODA’s (objetos digitais de 

aprendizagem) e as mídias como recursos pedagógicos de auxílio ao ensino. Por meio 

do referencial teórico foi apresentado uma reflexão sobre as tecnologias como uma 

importante ferramenta de inovação no processo do ensino-aprendizagem. Além da 

importância de uma mudança de postura do professor a respeito da utilização dessas 

tecnologias na sua pratica pedagógica. Foi realizada uma pesquisa de campo com a 

intenção de levantamento de dados, foi utilizado questionários aos professores e alunos 

do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, esse instrumento argumentou: se os professores 

utilizam mídias ou ODA’s em sala de aula, qual a frequência de uso destes recursos, se os 

professores se sentem preparados para a utilização desses recursos, o que os alunos 

utilizam para ter acesso a internet, entre outras perguntas. Também foi apresentado 

exemplos de ODA’s e como os mesmos podem ser utilizados pelos professores. 

Observou-se a necessidade de uma mudança na pratica pedagógica, considerando-se 

que os professores ainda não se adequaram as novas exigências curriculares, onde a 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) enfatiza a inovação e tecnologia no processo 

de ensino. 

Palavras-chave: Mídias. Educação. Objetos Digitais de Aprendizagem. 

 

 

Abstract: This work is based on theoretical and practical contributions regarding the 

use of digital learning objects in the educational context of a municipal school, located 

in the city of Santa Rita, Maranhão. Through this work we sought to highlight the 

contributions and interventions of the use of ODA's (digital learning objects) and the 

media as pedagogical resources to aid teaching. Through the theoretical reference was 
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presented a reflection on the technologies as an important tool of innovation in the 

teaching-learning process. Besides the importance of a change of position of the teacher 

regarding the use of these technologies in their pedagogical practice. A field survey was 

conducted with the intention of collecting data, questionnaires were used to teachers 

and students in grades 6 to 9 of elementary school, this instrument argued: if teachers 

use media or ODA's in the classroom, how often use of these resources, if teachers feel 

prepared to use these resources, what students use to gain access to the internet, among 

other questions. Examples of ODAs have also been presented and how they can be used 

by teachers. The need for a change in pedagogical practice was observed, considering 

that teachers have not yet adapted to the new curricular requirements, where the BNCC 

(Common National Curricular Base) emphasizes innovation and technology in the 

teaching process. 

Keywords: Media. Education. Digital Learning Objects. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A partir do momento que passamos a utilizar a internet no Brasil em meio 

acadêmico em meados da década de 80, a quantidade de indivíduos que a 

utilizam para compartilhar conhecimento vêm crescendo consideravelmente. 

No advento desta nova maneira de se comunicar mundialmente, os 

investimentos em torno dela só aumentaram e pesquisadores vem 

desenvolvendo programas de cunho educacional para se trabalharem diversos 

premissas e componentes do currículo, sendo estes aplicativos disponíveis em 

plataformas para download ou para execução online por estudantes, professores 

ou público em geral. 

Os objetos digitais de aprendizagem (ODA’s) são recursos didáticos o 

objetivo de enriquecer a prática docente e, portanto merecedores de uma ampla 

utilização em ambiente escolar. Tais recursos tem uma ampla de subtipos, sendo 

que ainda não sofreu nenhuma padronização para normatizar e garantir que tais 

recursos promovam a aprendizagem. Com isso, podemos observar que os 

recursos tecnológicos contam com diferentes características e layouts que tem 

como finalidade fomentar no educando a busca incessante por conhecimento 

propiciando um ambiente que estimule a construção de uma aprendizagem 

significativa. Outra característica essencial para os ODA’s seria uma explicitação 

de seus objetivos pedagógicos. 

Atualmente, não se questiona mais sobre o modo de utilização da 

tecnologia na escola, mas sim, quais as mais apropriadas. Boa parte da utilização 
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das ODA’s nas escolas se restringe a programas de pouca interação onde o aluno 

assiste e posteriormente realiza exercícios. 

Foi observado ainda que ainda há resistência por parte dos professores na 

utilização dos ODA’s no enriquecimento de suas aulas, grande parte por não ter 

conhecimento destas tecnologias, outra parte por falta de incentivo das escolas. 

Este trabalho teve como característica uma abordagem quali-quantitativa 

podendo ser descrita como qualitativa onde a mesma é descritiva, explorando a 

opinião das pessoas sobre o assunto, suas ideias para um melhor entendimento 

do que se está sendo pesquisado, como também pode ser descrita de caráter 

quantitativo na utilização de instrumento de coleta de dados (questionários), 

observação e pesquisa bibliográfica. Os instrumentos selecionados foram 

questionários aplicados para professores e alunos com sua análise após coleta 

desses dados. Os sujeitos da pesquisa foram professores e alunos da E.M. 

Presidente Vargas, situada na rua Rui Barbosa, centro, município de Santa Rita, 

MA, serão escolhidos 2 (dois) professores e 2 (dois) alunos dos anos finais do 

ensino fundamental (6º ao 9º ano). 

O Objetivo geral proposto foi Investigar e apresentar o uso dos objetos 

digitais de aprendizagem (ODA) e suas ferramentas como alternativa na melhoria 

do processo de ensino-aprendizagem e como facilitador das relações entre 

professor e aluno. 

Os objetivos específicos foram:  

• Identificar os conceitos de objetos digitais de aprendizagem (ODA); 

• Desenvolver uma reflexão a utilização dos objetos digitais de 

aprendizagem nas aulas de forma a desenvolver um trabalho significativo 

e com qualidade; 

• Apresentar uma reflexão de que existe a necessidade e obrigatoriedade de 

utilização dos recursos tecnológicos na pratica docente em consonância a 

BNCC. 

Como resultado, observamos que a educação da escola observada ainda 

precisa avançar em termos de intimidade com as novas mídias, se adequar às 

exigências do mundo conectado, as novas exigências da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), tornado o uso de mídias e tecnologias parte do seu 

planejamento pedagógico e não apenas ser usadas eventualmente.  

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: inicialmente apresenta-

se um breve texto sobre as tecnologias contemporâneas como ferramenta na 

inovação do educar. A terceira seção apresenta uma breve revisão teórica sobre 
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definições e conceitos de objetos digitais de aprendizagem (ODA’s). A quarta 

seção apresenta a análise dos sados levantados através dos questionários com 

professores e alunos. Concluímos, portanto este trabalho em sua sexta sessão 

com as considerações finais. 

 

 2 As Tecnologias Contemporâneas como ferramenta na inovação do educar 

 

As tecnologias contemporâneas nortearam várias discussões acerca de 

inovações no educar. A educação não permite mais práticas obsoletas e a fórmula 

tradicional de quadro e giz. A educação necessita de uma emancipação, a mesma 

deve despir-se de tudo que seja contrário ao novo. A tecnologia torna-se parceira 

na busca de novas vertentes, a modificar a nossa prática, com isso nos deleita 

com novas descobertas, contempla a modernidade. 

Outrossim a aplicabilidade prática do conhecimento científico, desperta 

o caráter investigativo, nos levando a saber sempre mais. Nisso o aluno surge de 

maneira protagonista e entende a necessidade de estudar cada conteúdo 

trabalhado em ambiente escolar. Por isso, há necessidade de que as escolas se 

adaptem o mais rápido possível à evolução da sociedade, pois ela não é estática, 

e sim extremamente dinâmica nos dias atuais (BARROQUEIRO e AMARAL, 2011). 

As escolas necessitam de mudanças, melhorar suas metodologias, atrair 

os alunos com projetos que incluam a utilização das tecnologias disponíveis 

(computador, smartphones, tablets, etc.) tornando as aulas interessantes para os 

alunos, tornando-os sujeitos ativos no processo de seu conhecimento. 

As tecnologias podem ser ajustadas e adaptadas ao currículo escolar de 

forma prática, atendendo todas as exigências da BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular), pois consta entre as Dez competências gerais, duas com mais ênfase 

nas questões referentes a inovação e tecnologia. 
[...] 

4- Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 

Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo.  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
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exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC,2018, 

MEC, P.9) 

 

Sabe-se uma quantidade significativa de docentes não sentem à vontade 

quando necessitam utilizar algum tipo aparato tecnológico de cunho a 

informação e automação e acabam por não utilizá-los em suas aulas. É necessário 

uma mudança de postura do professor, o docente deverá permitir-se novas 

experiências e alavancar resultados expressivos. 

Segundo MORAN(2011): “internet pode ajudar o professor a preparar 

melhor a sua aula, a ampliar as formas de lecionar, a modificar o processo de 

avaliação e de comunicação com o aluno e com os seus colegas”. Em seus 

planejamentos o professor necessita selecionar quais tecnologias ou objetos 

digitais de aprendizagem utilizará em suas aulas que cause interesse e motivação. 

Os objetos digitais de aprendizagem (ODA) apoiam de forma significativa 

a prática pedagógica dentro de sala de aula e transpõe os limites da mesma, onde 

discentes e docentes têm a sua disposição animações, aplicativos móveis, 

apresentações multimídias, áudios, aulas digitais, mapas, softwares, entre outros 

divididos em áreas ou relacionadas a temas interdisciplinares 

A contribuição mídias no âmbito escolar é de extrema valia e encontra-se 

relacionada a um bom desempenho na instituição. Recursos tais quais TV 

multimídia, laboratório de informática e softwares pedagógicos, dinamizam suas 

aulas, trazendo uma nova roupagem fomentando a curiosidade dos educandos 

contabilizando resultados positivos. Para obtenção de tais benefícios, faz-se 

necessária o investimento maciço na qualificação docente na área práticas 

tecnológicas. 

Na contemporaneidade, informação e educação são parceiras, sendo 

assim olham para a mesma direção e buscam objetivos comuns. A dinâmica da 

sociedade, a globalização, a ascendente busca a uma colocação profissional, 

instiga os agentes educacionais a sair da inercia, buscar qualificação e progredir 

no campo de trabalho, sendo assim cursos de qualificação são ferramentas para 

uma melhor situação profissional rentável. 

As tecnologias da informação e comunicação estão abrangem vários 

segmentos da sociedade contemporânea conversando com todos estes de 

maneira protagonista, A capacitação para a utilização destes meios deve 

acontecer a partir da educação básica, e o processo educacional está em mutação 

e adaptação a formação juvenil. Cada vez mais, as ferramentas tecnológicas 

assumem a função de alavancar a eficácia do processo educacional e insuflar no 
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aluno a criticidade, o pensamento hipotético e dedutivo, a reprimenda, a busca e 

desenvolvimento de métodos de comunicação. 

A tecnologia é uma parceira da educação. O acesso à internet levou o 

conhecimento a todas as camadas da sociedade, democratizando-o e isso 

permitiu que as informações estivessem ao alcance de todos. Diante disso, a 

escola como parte integrante, deverá estar atenta valer-se da utilização de tais 

ferramentas, disponibilizando internet assim incrementando e dinamizando as 

aulas, com isso os alunos ampliam seus horizontes, logo as tecnologias ampliam 

as possibilidades de aprendizagem e ensinagem. 

No ensejo da otimização dos espaços da sala de aula, com a finalidade de 

um ambiente com aprendizagem significativa é necessário que tanto o professor 

quanto o aluno sejam agentes atuantes nesse processo, de maneira ativa e 

motivadora. O fruto dessa parceria é a aprendizagem, sendo assim, em 

conformidade a isto o professor assume papel valoroso no ensino aprendizagem 

utilizando-se de tecnologias e busca de caminhos que transformem a dinâmica 

da sala de aula que posicione-se neste momento diversificada e inovadora, 

facilitando assim a construção do conhecimento deixando de lado uma postura 

de facilitador do processo. 

Dentre os docentes, torna-se objeto de atingimento acerca das 

metodologias empregadas no espaço escolar, da maneira como conteúdos são 

apresentados aos alunos. Nessa perspectiva enseja-se a busca de novos rumos 

para que o ensino seja cativante e assuma o seu viés transformador no indivíduo 

e a sociedade que este se insere. Para tal, e preciso o olhar sensível de que a 

escola já se encontra inserida na realidade que as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) já estão internalizadas e portanto a sua utilização deve ser 

apreciada partindo do pressuposto de que as TIC já estão intrínsecas a sociedade 

e a sua utilização é imprescindível na contemporaneidade sendo está uma via de 

mão única, visto que não se aprende mais como outrora, a apropriação do saber 

mudou e encontra-se mais dinâmica e conectada. 

 

3-  Objetos Digitais de Aprendizagem: Conceitos e Definições 

 

Em 1996, o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) deu 

origem a um comitê para desenvolver e promover padrões de tecnologia 

instrucional chamado Learning Technology Standards Committee (LTSC). Este 

assumiu o papel de referência mundial em padronização relacionada à tecnologia 
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de informação. Coube a eles a implementação do termo “objetos de 

aprendizagem” na descrição do que se intitulava pequenos componentes, a partir 

do IEE-LTSC P1484 12 (2002). Acerca dos AO podemos destacar: 
Um Objeto de Aprendizagem é definido como uma entidade, digital ou 

não digital, que pode ser usada, reusada ou referenciada durante o 

ensino com suporte tecnológico. Exemplos de ensino com suporte 

tecnológico incluem sistemas de treinamento baseados no 

computador, ambientes de aprendizagem interativa, sistemas 

instrucionais auxiliados por computador, sistemas de ensino a distância 

e ambientes de aprendizagem colaborativa. Exemplos de Objetos de 

Aprendizagem incluem conteúdo multimídia, conteúdos instrucionais, 

objetivos de ensino, software instrucional e software em geral bem 

como pessoas, organizações ou eventos referenciados durante a 

aprendizagem apoiada por tecnologia. (LOM apud WILEY, 2000, p. 5).  

 

 Apesar da crítica recebida por esta diante da alegação de que assume 

“extremamente ampla e generalizada”, defendida principalmente por Wiley 

(2000) e Polsani (2003), segundo Audino e Nascimento (2010) é das mais 

relevantes ao assunto. 

Wiley (2000) entende que esse conceito de OA dada pelo LOM (2000), 

poderá ter referência a qualquer situação que teria ocorrido ao longo dos tempos 

a partir do entendimento de que tenha sido “referenciado durante a 

aprendizagem apoiada em tecnologia” diante do exposto, propõe um novo 

conceito que de acordo com seu entendimento é mais suscinto, determinando 

que os objetos de aprendizagem sejam “qualquer recurso digital que pode ser 

reutilizável para dar suporte à aprendizagem”  (Wiley, 2000, p. 7). Este estudioso 

define que tal conceito tem a propriedade de caracterizar de os objetos de 

aprendizagem de “reutilizável”, “digital”, “recurso” e “aprendizagem,” alinhando-

se aos pressupostos apresentados. 

Segundo Pithamber R. Polsani, outro opositor da definição dada em (LOM, 

2000), a definição de objetos de aprendizagem (OA) deverá assumir a premissa 

de sua criação, ou seja, deve reutilizar-se que de acordo com seu campo de visão, 

são duas prerrogativas dos AO. Divergindo do parecer de LOM (2000) este 

entendeu que os objetos de aprendizagem são “uma unidade independente e 

autónoma de conteúdos de aprendizagem que está predisposto à reutilização 

em vários contextos de ensino” (POLSANI, 2003, p.2).  

Percebeu-se em Churchill (2007) uma admoestação do autor sobre dez 

formulações de OA, de acordo com seu ponto de vista eram as mais propagadas 
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no espaço acadêmico. Observa-se que as premissas estão supracitadas neste 

estão contidas em LOM (2000) e pelo Wiley (2000), compõem este grupo. De 

acordo com esse ponto de vista, Churchill compara essas dez premissas 

observando que seu entendimento destas mostram relação com o pressuposto 

do que seriam os objetos de aprendizagem. Destacando também que essas 

definições eram oriundas objetos de aprendizagem como (a) uma instrução ou 

objeto de apresentação (b) um objeto de prática, (c) um modelo conceitual, (d) 

quaisquer digitais ou (e) qualquer digital e não digital.  

Outra vertente de OA é apresentada em Filatro (2008) onde diz: 
São ‘pedaços de conhecimento’ autocontidos identificados por 

descritores que trazem dados sobre autores, palavras-chave, assunto, 

versão, localização, regras de uso e propriedade intelectual, requisitos 

técnicos, tipo de mídia utilizada e nível de interatividade, entre outros 

[...]. Seus elementos internos são organizados por meio de um 

mecanismo de empacotamento de conteúdos (do inglês, content 

packaging), que representa a estruturação dos conteúdos e o conjunto 

de regras para sequenciar a sua apresentação. (FILATRO, 2008, p.54). 

 

Observa-se uma gama bastante extensa de definições do tema abordado 

neste momento. Contudo, a exposição destas com suas afinidades e ou 

divergências neste estudo comprometeria a qualidade do mesmo tornando-o 

maçante e exaustiva a leitura. De tal modo, encerra-se a exibição de alguns 

conceitos acerca dos objetos de aprendizagem sob o olhar de alguns estudiosos. 

Ressalta-se, que neste trabalho será apresentada a ótica apresentada por Wiley 

(2000) pois a nossa linha de raciocínio acerca dos objetos de aprendizagem 

converge com a da autora. Logo, entendemos que “qualquer recurso digital que 

possa ser reutilizado para dar suporte à aprendizagem”. (WILEY, 2000, p.7). 

 

3.1- Exemplos de ODA’s no processo de ensino de alguns componentes 

curriculares 

 

É notória a influência das tecnologias em nossas vidas e as mesmas são 

importantes para a transmissão de informações e culturas. Em relação a educação 

formal a utilização das tecnologias de informação e comunicação permitem ao 

professor a dinamização, o estimulo e a atração dos alunos no processo de 

ensino. 

O uso dos objetos digitais de aprendizagem (ODA’s) vem ganhando espaço 

nas rotinas pedagógicas, mesmo com relutância de alguns profissionais da 
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educação. Alguns professores continuam repassando conteúdos apenas 

utilizando tecnologias antigas (exposição oral e escrita utilizando o quadro, livros 

didáticos, TV e som), sendo que, na maior parte do tempo a utilização das novas 

tecnologias seriam essenciais para uma melhor abordagem e compreensão de 

certos conteúdos. 

Segundo Corrêa (2012, p.21): 
[...] devemos construir uma nova articulação entre tecnologia e 

educação, aquilo que chamaríamos de uma visão crítica, apesar do 

desgaste da palavra “crítica”. Ou seja, compreender a tecnologia para 

além do mero artefato, recuperando sua dimensão humana e social. 

Lembrando que as tecnologias que favorecem o acesso a informação e 

aos canais de comunicação não são por si mesmas, educativas, pois, 

para isso, dependem de uma proposta educativa que as utilize 

enquanto mediação para uma determinada prática educativa. 

 

A utilização da tecnologia e a aprendizagem significativa estão interligadas 

e para os autores Moreno e Mayer (2007) os ambientes de aprendizagem 

interativos melhoram a maneira como as pessoas aprendem. Jogos interativos e 

simulados melhoram a aprendizagem, pois os usuários as consideram divertidas 

e fazem com que os mesmos se sintam motivados (Gee (2004) apud Moreno e 

Mayer (2007). 

Nas condições do ensino de alguns componentes curriculares como a 

matemática o processo de aprendizagem depende de ações que indiquem 

experiências, interpretações, visualizações, demonstrações, e tudo isso pode ser 

realizado através de interações dos alunos por meio de objetos digitais de 

aprendizagem ou jogos digitais. 

Como exemplo de ODA existe o aplicativo para aparelhos ANDROID – o 

GeoGebra, o mesmo funciona através de construções geométricas dinâmicas, 

equações, coordenadas, gráficos. Outro tipo de ODA são as animações, bastante 

uteis na hora de apresentar ou retomar um conceito, o ODA – Construindo com 

cubinhos, os alunos podem montar figuras determinadas pelo professor, ou 

representar um objeto do dia a dia. 

Várias instituições criaram plataformas online com aulas em vídeos, áudio, 

multimídia, jogos, animações, mapas e outros tipos de objetos digitais de 

aprendizagem, com acesso gratuito à professores e alunos, um exemplo é a 

plataforma Escola Digital, onde se encontra mais de 1.200 desses objetos, 

divididos em conteúdo ou modalidades de ensino. 
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Existem softwares que podem ser utilizados em sala de aula para diversão 

e aprendizado, como exemplos temos: 

• SOCRATIVE e KAHOOT439: São softwares para elaboração de questionários 

(elaboração de testes, quizzes,etc) que podem ser usadas em sala de aula 

para receber feedback em tempo real da aprendizagem do aluno. Muito 

utilizado nas aulas de Matemática e Ciências. 

• TIKI TOKI440: Permite criar e partilhar linhas do tempo (timelines) interativas. 

As timelines podem incluir textos, imagens e vídeos (youtube e Vimeo) e 

até possibilita gerar timelines em formato 3D. Muito utilizado em aulas de 

História, Ciências e Geografia. 

• THINGLINK441: Permite criar conteúdos dinâmicos ao adicionar em cima de 

uma imagem algumas etiquetas, como por exemplo, descrições, vídeos, 

imagens, etc. Muito utilizado em aulas de História, Ciências, Geografia, 

Matemática, Português, etc. 

• PLICKERS442: Permite fazer quis, chamar os alunos a responder e a obter os 

resultados de sua avaliação em tempo real. A grande vantagem está no 

equipamento que o professor necessita: um computador/projetor com 

website e um smartphone ou tablet com o aplicativo mobile (App). Já os 

alunos só precisam de um cartão em papel com o código QR. Pode ser 

utilizado em qualquer componente curricular. 

• NEARPOD443: Permite criar material multimídia que o professor partilha 

com seus alunos. Os alunos, em tempo real, podem responder a desafios 

lançados pelo professor que, por sua vez, controla os dispositivos usados 

pelos seus alunos tendo acesso aos resultados de forma imediata. Pode 

ser utilizado em qualquer componente curricular. 

• PADLET444: Permite ao aluno expressar as suas ideias/opiniões sobre 

determinado assunto. Trata-se de um mural onde se pode colocar 

qualquer tipo de conteúdo (texto, imagem, vídeo, hiperligações) 

juntamente com outras pessoas, a partir de vários aparelhos (computador, 

tablets, smartphones). Com a mesma conta pode criar vários murais. Pode 

 
439 Disponível em: https://criatividade.net/kahoot-e-socrative/ 

440 Disponível em : http://www.tikitoki.com  
441 Disponível em : http://www.thinglink.com/ 
442 Disponível em : http://www.plickers.com/ 
443 Disponível em : http://www.nearpod.com/ 
444 Disponível em : http://www.padlet.com/ 

https://criatividade.net/kahoot-e-socrative/
http://www.tikitoki.com/
http://www.thinglink.com/
http://www.plickers.com/
http://www.nearpod.com/
http://www.padlet.com/
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ser utilizado nas aulas de Português, História, Geografia, Ciências, Filosofia, 

etc. 

Em síntese podemos afirmar que estes ambientes exigem aos professores 

além de conhecimento na utilização dessas tecnologias, uma postura criativa na 

produção e execução de diferentes recursos didático-metodológicos fomentando 

no alunado um espírito colaborativo e responsável pela execução do seu 

processo de aquisição de conhecimento. Todos esses objetos digitais de 

aprendizagem propiciam experiências interativas e dinâmicas que se revestem em 

uma aprendizagem significativa a todos os agentes desse processo, sejam 

docentes ou discentes. 

 

4-Procedimentos Metodológicos 

 

Este trabalho teve como característica uma abordagem quali-quantitativa 

podendo ser descrita como qualitativa onde a mesma é descritiva, explorando a 

opinião das pessoas sobre o assunto, suas ideias para um melhor entendimento 

do que se está sendo pesquisado, como também pode ser descrita de caráter 

quantitativo na utilização de instrumento de coleta de dados (questionários), 

observação e pesquisa bibliográfica. Os instrumentos selecionados foram 

questionários aplicados para professores e alunos com sua análise após coleta 

desses dados. O público contemplado pela pesquisa foi professores e alunos da 

E.M. Presidente Vargas, situada na rua Rui Barbosa, centro, município de Santa 

Rita, MA, a mesma possui laboratório de informática, auditório, 10 salas de aulas, 

33 professores, 4 agentes administrativos, 9 AOSDS, 4 vigias, 1 supervisora, 1 

gestora e 1 gestora adjunta. Foram escolhidos 12 (doze) professores e 12 (doze) 

alunos dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano). 

O presente estudo utilizou-se de suporte bibliográfico para referenciar 

teoricamente o tema abordado. Delimitando o estudo foram escolhidas as séries 

finais do ensino fundamental, acreditando na proximidade dos adolescentes com 

aparatos tecnológicos.  Também a aplicação de questionários aos professores e 

alunos com a finalidade de compreender quais mídias estes utilizam-se em seu 

cotidiano, a frequência das mesmas a oferta de acesso à internet assim como o 

ambiente que ocorre esta utilização. Além disso, os questionários tiveram como 

função, a investigação da formação dos professores e a sua qualificação para o 

manejo de tais tecnologias. Analisando esses dados valeu-se dos métodos e 

análise de conteúdo. 
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5- Análise dos Resultados obtidos 

 

Composta por dois questionários, um destinado aos docentes e outro aos 

discentes do 6º ao 9º ano da etapa do ensino fundamental, a pesquisa teve 

como objetivo a coleta de informações sobre a utilização de recursos de 

mídias e tecnologias, a forma de utilização pelos professores, a frequência 

empregada com que os mesmos utilizam esses recursos em sala de aula, 

se os alunos possuem computador, em quais locais costumam acessar 

internet, que atividades costumam fazer no computador. 

Com base nisso obtivemos os seguintes resultados: 

No instrumento de coleta de dados, os professores no momento do 

questionamento sobre a sua postura e entendimento a ciência do uso das 

tecnologias ao serem questionados se concordavam que as tecnologias 

fazem parte da realidade dos alunos, todos responderam que sim. Todos 

os professores questionados foram unanimes na afirmativa da utilização de 

recursos em suas aulas como computadores e Datashow. Ainda sobre a 

utilização dos recursos tecnológicos, os professores ressaltaram que a 

internet é a principal fonte de pesquisa dos alunos e afirmaram que em seu 

cotidiano utilizam o Datashow para apresentações. 

Em relação ao envolvimento dos discentes nas atividades com uso 

de mídias, os professores afirmaram que os alunos se mostram mais 

receptivos e empolgados na aquisição de conhecimento, ou seja, desejam 

aprender mais. Foi questionado se os professores se sentem capacitados 

para utilizar os recursos de mídias e ODA’s, como resultado tivemos 58,33% 

(7 professores) disseram que sim, estão preparados e 41,66% (5 

professores) precisam de mais qualificação. Como podemos visualizar o 

gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 
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                    Fonte: Respostas dos questionários aplicados na E.M.Presidente Vargas 

 

De acordo com o estudo, pode-se observar que os professores 

utilizam as mídias de maneira pontual, não fazendo parte do seu cotidiano 

e prática docente constante. 

Observa-se que os professores ainda não estão em sua totalidade 

familiarizados com os objetos digitais de aprendizagem e as mídias 

tecnológicas nas suas práticas. Mesmo ocorre projetos fomentados pela 

Secretaria de Educação que busca incentivar a introdução da ciência e da 

tecnologia no dia a dia pedagógico como Olimpíada de Foguetes e 

Robótica, observa-se que nem todos os profissionais da escola se sente à 

vontade ou participativos aos projetos. 

Isso remete a necessidade reflexiva a toda comunidade escolar, 

reavaliando seu Projeto Político Pedagógico em uma ação reflexiva acerca 

do “fazer” educação nesta escola, buscando um planejamento 

contextualizado que enxerga aos interesses e necessidades educacionais 

do alunado, interligando esses recursos à práxis  escolar, concordando com 

Leite (2010,p.7) que propõe “uma mudança na prática educativa, com 

novos olhares para a mudança através do uso de tecnologias para uma 

melhor qualificação profissional, coloca que a tecnologia expande a 

capacidade humana e na escola amplia os horizontes rumo à realidade”. 

Para acontecer a mudança que Leite propõe é preciso que o docente 

volte o seu olhar para si, encarando novos desafios de frente, dando nova 

roupagem a sua prática, almejando qualificação, dotando-se de 

sensibilidade as necessidades dos alunos. Essa nova perspectiva, precisa ser 

vivenciada por todos os envolvidos no processo educacional.  
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O questionário aplicado aos educandos das séries finais do ensino 

fundamental teve como foco, a obtenção de informações acerca da 

utilização das mídias e seu alcance pelos alunos, ou seja, os espaços 

utilizados, dentro e fora do ambiente escolar. Os alunos foram 

questionados sobre a frequência dos acessos a rede mundial de 

computadores e a fonte desse acesso, se é por meio de desktop, 

smartphones ou tablets. 

Dos alunos que participaram 75% (9 alunos) responderam que 

utilizam seus celulares para acessarem a internet, 25% (3 alunos) utilizam 

tanto o celular como computadores. 

 

Gráfico 2 

 
                    Fonte: Respostas dos questionários aplicados na E.M.Presidente Vargas 

 

Quando perguntados sobre as aulas no laboratório de informática 

foi unanime as respostas, as aulas são direcionadas à pesquisa em sites de 

busca. Foi perguntado aos alunos se os professores utilizam mídias ou 

objetos digitais de aprendizagem ( jogos, softwares, livros digitais, etc...) e 

41,66% ( 6 alunos) responderam que os recursos citados não são utilizados 

em sala de aula, 33,33%(4 alunos) disseram que apenas alguns usam os 

recursos e 25% ( 2 alunos) não responderam. 

 

Gráfico 3 
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                       Fonte: Respostas dos questionários aplicados na E.M.Presidente Vargas 

 

Apesar da motivação presente nos alunos nas aulas onde é utilizado 

alguma mídia, os docentes ainda estão atrelados a práticas obsoletas com 

aulas meramente expositivas. Foi observado que os recursos tecnológicos 

são mais utilizados nas aulas de Português como um apoio e nas aulas de 

História para apresentação de vídeos e slides.  Faz-se necessário que tanto 

a escola como o docente o investimento na formação técnica e pedagógica, 

em uma ação reflexiva, avaliativa na busca incessante de cursos de 

aprimoramento para que o propósito de uma aprendizagem significativa 

seja alcançado.  

 

6- Considerações Finais 

 

Esta pesquisa propôs evidenciar as contribuições do uso dos objetos 

digitais de aprendizagem de alunos nos anos finais do Ensino Fundamental 

refletindo sobre como os mesmos podem auxiliar na atuação pedagógica do 

professor. Buscou-se através de um levantamento bibliográfico, realizar um 

estudo sobre o tema, propondo aos professores e a escola um novo olhar para a 

utilização dos ODA’s fazendo com que os mesmos percebessem a necessidade 

de qualificação apropriada, com o intuito de uma mudança educacional, com 

práticas inovadoras, propondo uma revisão dos velhos conceitos sobre as formas 

de aprender, ensinar e adequando-se as novas necessidades dos alunos que estão 

cada vez mais conectados e sentem a necessidade de aulas mais atrativas. 
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Tivemos como objetivo investigar e apresentar o uso dos objetos digitais 

de aprendizagem (ODA’s) e suas ferramentas como alternativa na melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem. Como resultado foi descoberto que os 

professores ainda utilizam as velhas tecnologias em suas aulas, tornando-as 

pouco atrativas aos alunos. Durante o levantamento dos dados através dos 

questionários e pesquisa de campo foi observado que os professores utilizam de 

forma eventual, como algo a mais e não como parte do planejamentos o uso dos 

ODA’s e mídias. 

Os alunos dizem que nem todos os professores utilizam as tecnologias e 

observa-se um insatisfação com o modo dos professores estarem trabalhando. 

Os próprios educadores afirmam que ao utilizarem os recursos em suas aulas, as 

mesmas apresentam resultados positivos no processo de aprendizagem. Porém, 

a utilização dos ODA’s e mídias sozinhos não fazem mudanças, é necessário 

professores preparados, que saibam adequar os mesmos aos objetivos e que os 

utilizem de forma criativa e motivadora. 

Para que a sala de aula tenha seu espaço otimizado, sendo assim um 

ambiente com aprendizagem significativa foi apresentado vários exemplos de 

ODA’s e softwares, onde torna o professor um facilitador da aprendizagem e não 

apenas um transmissor de conhecimento. Se a escola não propiciar um espaço 

de capacitação é necessário que os professores busquem esse conhecimento em 

outros espaços. O fato que com mais qualificação o professor poderá utilizar as 

tecnologias com mais segurança potencializando suas aulas. 

Para concluir, a presente pesquisa reafirma a importância da qualificação 

dos professores para o uso das tecnologias, a implementação de projetos 

tecnológicos nas escolas, podendo proporcionar aos discentes um conhecimento 

significativo, crítico e reflexivo, sem contar que a qualificação está vinculada a 

política de valorização dos professores e uma melhoria nas condições de trabalho 

dos mesmos. 
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A INCLUSÃO DIGITAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

POR MEIO DOS LEITORES DE TELA 

 

James da Luz Dias – jamesdias0@gmail.com 445  

Maria da Luz Oliveira Dias – daluzdias1@gmail.com 446  

 

Resumo: Acessibilidade é algo essencial para melhoria da qualidade de vida das 

pessoas com alguma deficiência, ela deve estar presente nos espaços, no meio 

físico, no transporte, na informação e comunicação, inclusive nos sistemas e 

tecnologias da informação e comunicação. No caso dos Deficientes Visuais, se faz 

necessário divulgar os recursos acessíveis para acesso ao computador, recursos 

esses que serão os olhos deles para enxergar e navegar no computador e internet. 

As tecnologias digitais estão presentes em muitos lugares, seu uso está presente 

em atividades simples do dia a dia e a pessoa com Deficiência Visual não pode 

ficar privada de utiliza-las, por isso o presente trabalho objetiva apresentar os 

principais leitores de tela disponíveis no mercado, tanto os proprietários (pagos), 

quanto dos de classificação livre (gratuitos). A pesquisa se trata de uma análise 

bibliográfica, onde foi possível catalogar os principais leitores de telas, sua 

classificação (em proprietário ou livre), qual o sistema operacional indicado para 

instalação, dentre outras informações. Ao final da pesquisa foi possível 

diagnosticar que os leitores de tela possuem características e funções peculiares 

que atendem a necessidade da pessoa com Deficiência Visual.  

Palavras-chave: Inclusão, Deficiência Visual, Leitores de Tela. 

 

Abstract: Accessibility is essential for improving the quality of life of people with 

disabilities, it must be present in spaces, physical environment, transportation, 

information and communication, including information and communication 

systems and technologies. In the case of the Visually impaired, it is necessary to 

disclose the accessible resources for access to the computer, which will be their 

eyes to see and navigate the computer and the Internet. Digital technologies are 

present in many places, their use is present in simple day to day activities and the 

person with visual impairment can not be deprived of using them, so the present 
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work aims to present the main screen readers available in the market , both 

owners (paid) and free (free) owners. The research is a bibliographic analysis, 

where it was possible to catalog the main readers of screens, their classification 

(in proprietary or free), which is the operating system indicated for installation, 

among other information. At the end of the research it was possible to diagnose 

that screen readers have peculiar characteristics and functions that meet the 

needs of the person with Visual Impairment. 

Keywords: Inclusion, Visual Impairment, Screen Readers. 

 

1. Introdução 

Acessibilidade é a possibilidade para qualquer pessoa com deficiência tenha 

acesso aos benefícios disponíveis na sociedade, nesse contexto a acessibilidade 

digital é uma dessas possibilidades, porém a diferença está na restrição ao acesso 

aos recursos computacionais. Para que a pessoa com deficiência visual consiga 

manusear o computador é necessário que o computador possua algum software 

instalado que promova acessibilidade. Vale destacar que a acessibilidade digital 

só pode ser proporcionada, como defende Passerino e Montardo (2007) se haver 

a combinação entre hardware e software, que oferecem, respectivamente, os 

mecanismos físicos para superar barreiras de percepção, e acesso a funções e 

informações. No caso dos Deficientes Visuais, a acessibilidade digital é um ganho 

enorme, pois será possível alcançar independência e autonomia. 

Antes de abordar a temática em questão se faz necessário que seja explicado 

alguns termos que serão utilizados ao longo da pesquisa, começando por 

Deficiência Visual, ela é a perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da visão. 

Ela está dividida em dois grupos: cegueira/cegos, quando há perda total da visão 

ou pouquíssima capacidade de enxergar e a Baixa Visão ou Visão Subnormal, 

caracterizada pelo comprometimento do funcionamento visual dos olhos, mesmo 

após tratamento ou correção. Dessa maneira sempre que for discorrido sobre 

Deficiência Visual, está se incluindo as pessoas com cegueira e com Baixa Visão.  

No ano de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), organizou 

os dados por meio do censo, e apontou que existem 35 milhões, 774 mil e 392 

pessoas com alguma deficiência visual. Ainda sobre a temática, segundo a cartilha 

do Censo (2010) a deficiência visual apresentou a maior ocorrência, dentre todas 

as deficiências, afetando 18,6% da população brasileira, ou seja, diante desses 

dados percebe-se há uma parcela significativa da população com esse tipo de 

deficiência. 
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Para atender as necessidades computacionais das pessoas com Deficiência Visual 

há várias Tecnologias Assistivas – TAs, todo o arsenal de recursos e serviços que 

contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 

deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão 

(BERSCH & TONOLLI, (2006) apud BERSCH (2017, p. 2), entre elas, há os leitores 

de tela que são aplicativos de software que converte um texto em um discurso 

sintetizado, permitindo o usuário ouvir em vez de visualizar.  

O objetivo do presente trabalho é apresentar por meio de uma revisão 

bibliográfica os principais leitores de tela disponíveis no mercado para atender as 

necessidades da pessoa com Deficiência Visual. 

 

2. Metodologia 

 

A metodologia empreendida está alicerçada na pesquisa exploratória, 

contemplando diretamente a pesquisa bibliográfica, escolhida por permitir ao 

pesquisador acesso ao acervo do que já foi produzido e registrado sobre a 

temática. Para Boccato (2006, p. 266), a pesquisa bibliográfica busca a resolução 

de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, 

analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Para realizar esse tipo 

de pesquisa é necessário que o pesquisador realize um planejamento sistemático 

do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando 

pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e 

divulgação.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente foi realizado uma pesquisa nos 

acervos digitais brasileiros direcionados pelo Google Acadêmico quanto aos 

leitores de tela mais utilizados e sua importância para as pessoas com Deficiência 

Visual.   

 

2. Desenvolvimento   

 

Abaixo os principais leitores de telas, bem como, informações como classificação 

(em proprietário ou livre), sistema operacional indicado para instalação, dentre 

outras informações. Vale enfatizar que a ordem de apresentação não se dá por 

melhor ou pior, mas simplesmente por ordem alfabética dos leitores de tela. 

O primeiro leitor de tela que será apresentado é o Jaws - Job Access With Speech, 

que significa acesso ao trabalho por voz. Criado em 1989 por Ted Henter, um 



 
 

 
2231 

exmotociclista, que perdeu a visão em um acidente em 1978. O Jaws é 

classificado em software proprietário, pois para ser utilizado é necessário pagar, 

mas no site do software é possível se inscrever para testar o produto de forma 

gratuita. Ele foi desenvolvido para o sistema operacional Windows. O Jaws possui 

diversas características, dentre ela, sintetizador de voz próprio chamado 

Eloquency, síntese de voz em diversos idiomas inclusive português entre outras 

(SONZA, 2003). Sua instalação verbalizada, ou seja, o software fala desde o 

princípio do processo de instalação, fazendo com que a pessoa com deficiência 

visual possa instalar o programa (POLETTO, 2009). Outra vantagem é que a 

velocidade de leitura pode ser ajustável conforme o nível de cada usuário, 

permitindo assim agilidade e rapidez nos casos de usuários experientes 

(POLETTO, 2009). Abaixo a tela inicial do site do Jaws. 

 

Imagem 1: Página principal do site do leitor de tela Jaws. 
 

 
 

FONTE: Captura de tela pelos autores. 

 

Segundo Melo (2019) o JAWS é sem dúvida o principal leitor de tela do 

mercado. Desenvolvido pela Freedom Scientific, o software é considerado por 

muitos o melhor e mais completo leitor de tela para plataforma Windows. 

A primeira versão do Jaws para Windows foi lançada em janeiro de 1995, 

desde então é lançada nova versão do JAWS uma vez a cada ano, o software está 

na versão 2019.1904.60 - abril de 2019, ou seja, a versão do ano vigente já foi 

lançada. Para maiores informações do software é só acessar o link: 

http://www.freedomscientific.com/Products/software/JAWS/.  

O segundo software apresentado é o NVDA - NonVisual Desktop Access, que 

significa Acesso não-visual à área de trabalho, possui código-fonte aberto, 

http://www.freedomscientific.com/Products/software/JAWS/
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gratuito e distribuído como software livre utilizando a licença pública geral, que 

permite o compartilhamento e alteração do código-fonte do NVDA como o 

usuário desejar (NVDA, 2019). 

O projeto foi iniciado por Michael Curran, em 2006, mas foi desenvolvido pela NV 

Access, uma organização australiana sem fins lucrativos. Ele disponibiliza síntese 

de voz em diversos idiomas, incluindo o português brasileiro. Além da versão 

para instalação, possui também uma versão para viagem, que pode ser executada 

de um CD ou Pen Drive. A última versão é a NVDA 2009.1.1, disponível para o 

sistema operacional Windows. Abaixo a tela principal do site do NVDA. 

Imagem 2: Página principal do site do leitor de tela NVDA. 

 
FONTE: Captura de tela pelos autores. 

 

 

Melo (2019) advoga que o NVDA e capaz de interagir com os principais 

programas normalmente utilizados em um computador, reconhecendo assim 

Word, Excel, Internet Explorer, Outlook, Skype, entre outros. Esse reconhecimento 

possibilita a pessoa com Deficiência Visual utilizar os pacotes disponíveis sem se 

preocupar com novas instalações em seu computador. Para adquirir o software é 

só clicar no site: https://www.nvaccess.org/.  

O terceiro software a ser apresentado se trada do Virtual Vision, ele foi 

desenvolvido em 1997 a partir de pesquisas da MicroPower (empresa de Ribeirão 

Preto – SP). Em 1995, o Banco Bradesco recebeu uma carta de um de seus clientes; 

deficiente visual, ele precisava acessar a sua conta através da Internet, da mesma 

https://www.nvaccess.org/
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forma que todos os demais clientes do banco. A ideia empolgou a Diretoria da 

Organização Bradesco e, por sua determinação, a sugestão do cliente começou a 

tornar-se realidade através de uma parceria entre o Bradesco, a Scopus (empresa 

da organização voltada ao desenvolvimento de sistemas de informática) e a 

MicroPower, especializada em softwares. Em janeiro de 1998 foi lançada a 

primeira versão do Virtual Vision para Windows 95, atualmente o sistema está na 

versão 10, lançada em 2016. Abaixo imagem referente ao Virtual Vision. 

 

Imagem 3: Imagem do Virtual Vision. 
FONTE: Captura de tela pelos autores. 

 

Nenhuma adaptação especial é necessária para que o programa funcione e 

possibilite a utilização do computador pelo deficiente visual. O Virtual Vision 

também acessa o conteúdo presente na Internet através da leitura de páginas 

inteiras, leitura sincronizada, navegação elemento a elemento e listagem de 

hyperlinks presentes nas páginas.  

As principais características do Virtual Vision se resumem em: Suporte ao 

Windows 10; Suporte básico à navegação no Browser Edge; Comandos para 

facilitar leitura de apps de e-mail, notícias, esportes, finanças e clima do Windows 

10; Avisos de links durante a leitura de arquivos PDF; Leitura de descrições de 

imagem em documentos do Word. 

Vale destacar que o Vale destacar que o Banco Bradesco e o Branco Real 

disponibilizam o programa gratuitamente para deficientes visuais. Para maiores 

informações e para adquirir esse programa é só clicar no link do site: 

https://www.virtualvision.com.br/.  

O quarto e último leitor de tela apresentado é o Orca, classificado com 

livre, de código aberto, flexível, e extensível que fornece acesso ao ambiente de 

trabalho gráfico através de fala e braille atualizável, foi desenvolvido para ser 

https://www.virtualvision.com.br/
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executado no sistema operacional Linux, as últimas atualizações ocorreram no 

mês de maio de 2019. Abaixo a imagem da página inicial do Orca. 

 

Imagem 4: Página principal do site do leitor de tela Orca. 

 
FONTE: Captura de tela pelos autores. 

 

 

  Melo (2019) alega que o Orca além de leitor de tela é também um ampliador de 

tela, possibilitando ao deficiente visual a utilização de apenas um programa para 

tornar o sistema acessível. Essa característica do Orca traz um benefício para os 

Deficientes Visuais, pois algumas vezes a pessoa com baixa visão só precisa de 

ampliador e não exatamente o leitor de tela, dessa maneira essa característica 

beneficia tanto as pessoas cegas quanto as pessoas com baixa visão. O site oficial 

do software é: https://wiki.gnome.org/Projects/Orca.  

Abaixo seja exposto um resumo em forma de quadro com os leitores de tela que 

foram apresentados ao longo do trabalho, para que o leitor consiga associar cada 

leitor de tela a sua principal característica. 

  

Quadro 1: Leitores de tela e suas principais características. 

Leitor de 

Tela 

Link  Tipo de 

Software 

Sistema 

Operacional 

https://wiki.gnome.org/Projects/Orca
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Jaws http://www.freedomscientific.com/Pro

ducts/software/JAWS/ 

Proprietário 

- Pago 

Windows 

NVDA https://www.nvaccess.org/ Livre - 

Gratuito 

Windows 

Virtual 

Vision 

https://www.virtualvision.com.br/ Proprietário 

- Pago 

Windows 

Orca https://wiki.gnome.org/Projects/Orca Livre - 

Gratuito 

Linux 

 
FONTE: Os autores (2019) 

 

O quadro demonstra de forma resumida o que foi tratado durante o 

desenvolvimento do trabalho, o uso e a escolha do leitor de tela depende da 

necessidade de cada usuário e não cabe ao pesquisador elencá-los em melhor 

ou pior, pois cada um possui funções e características próprias que irá satisfazer 

a necessidade da pessoa com Deficiência Visual, pois na verdade o melhor leitor 

de telas é o que atende melhor as necessidades de cada usuário. 

 

4. Conclusão 

 

Diante do exposto ao longo do trabalho é possível perceber que a tecnologia 

vem contribuindo de forma satisfatória para aprendizagem e desenvolvimento de 

diversas pessoas, inclusive das pessoas com Deficiência Visual, ela quando bem 

utilizada pode fazer uma grande diferença. 

Os leitores de tela permitem que a pessoa com Deficiência Visual, seja ela cega 

ou com baixa visão, aprenda e se desenvolva. Os leitores permitem que esse 

público utilize o computador para sanar suas necessidades tecnológicas. 

Eles podem ser um grande aliado na educação e na vida social dessas pessoas, 

por permitir navegação na internet e utilização de diferentes programas e 

aplicações, pois esses softwares traduzem as informações mostradas na tela do 

computador em material sonoro e avisando o usuário sobre suas interações e 

ações no ambiente. 
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RESUMO: O presente artigo analisa a atuação de como combater a evasão 

escolar na EJA utilizando como ferramenta auxiliadora as inovações tecnológicas 

utilizadas na indústria 4.0., buscando amenizar ou até mesmo solucionar a evasão 

escolar ocorrida na modalidade. A metodologia utilizada para a averiguação, 

constituiu-se em um levantamento de dados, através da revisão literária, e 

pesquisa que abrangesse a área de conhecimento necessário, os recursos 

utilizados para realização deste trabalho acadêmico foram internet, livros, artigos, 

entrevistas, trabalhos acadêmicos, dissertações, revistas, pode-se observar que 

foram utilizados variados canais para obtenção de informação, o objetivo maior 

da pesquisa era obter informações pertinentes. Através do levantamento de 

dados pode-se concluir que por meio desta análise, a utilização das tecnologias 

inovadoras é de suma importância para o ensino aprendizagem, e que pode ser 

utilizada como meio de intervenção a evasão escolar um aplicativo que 

disponibiliza vários recursos. 

Palavras-chaves: EJA, evasão escolar, tecnologias inovadoras, indústria 4.0 

 

ABSTRACT: The present article analyzes the action of how to combat school 

dropout in the EJA using as a tool the technological innovations used in industry 
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4.0, seeking to alleviate or even solve the school dropout occurred in the modality. 

The methodology used for the investigation consisted in a survey of data, through 

the literary review, and research that covered the area of knowledge required, the 

resources used to carry out this academic work were internet, books, articles, 

interviews, academic works , dissertations, journals, it can be observed that 

several channels were used to obtain information, the main objective of the 

research was to obtain pertinent information. Through the data collection it can 

be concluded that through this analysis, the use of innovative technologies are of 

paramount importance for teaching learning, and that an application that offers 

several resources can be used as a means of intervention. Keywords: EJA, school 

dropout, innovative technologies, industry 4.0 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento tecnológico está em níveis elevados, processo 

adquirido com o passar dos anos pela sociedade, atualmente as tecnologias estão 

sendo aplicadas em tudo que possamos imaginar.  

A indústria 4.0 é o avanço tecnológico mais recente, mostrando um 

novo panorama, um cenário inovador tanto para a indústria quanto para a 

sociedade, com esses avanços determinadas profissões estão tornando-se 

obsoletas, algumas estão sendo recriadas e outras estão sendo criadas de acordo 

com a necessidade do mercado. 

A área de educação é uma que está sendo desafiada, pois há a 

necessidade de entender e compreender o novo contexto, quais as novas 

profissões estão se formando a partir da necessidade latente da indústria 4.0, 

após isso é necessário que se compreenda e transforme tudo em conhecimento 

que possa ser aplicado e transferido para os possíveis novos profissionais da 

indústria. 

O grande desafio das estruturas educacionais isso inclui claramente os 

professores é ter o devido acompanhamento na evolução e na dinâmica criada 

no campo industrial, e tudo isso bem rápido, pois o tempo é curto e cada dia que 

passa se reduz mais. 

Os jovens que são os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos – 

Modalidade Educativa prevista na Lei de Diretrizes e Bases – 9.394/96- ART.37 -

1º e 2º) precisam compreender as oportunidades oferecidas no mercado de 

trabalho, precisaram saber combinar as tecnologias com as oportunidades. 
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Nesta conjuntura há uma maior inteiração e fusão do mundo físico 

com o virtual, trazendo inúmeros benefícios e tudo isso com muita velocidade, 

com esse “novo cenário estabelecidos” acredita-se que um dos benefícios que 

podem trazer a educação é o combate à evasão escolar- que acontece quando o 

aluno por uma série de fatores para de frequentar a escola caracterizado assim 

como abandono escolar.  

O presente estudo possui como objetivo analisar a atuação de como 

combater a evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos-EJA utilizando como 

ferramenta auxiliadora as inovações tecnológicas utilizadas na indústria 4.0. 

Para realização da pesquisa bibliográfica, foi utilizado como aporte 

teórico baseado em vários autores, além da legislação vigente. Para a coleta e 

mensuração de dados e informações necessárias para o sumo desenvolvimento 

do presente estudo foram utilizadas determinadas metodologias para que se 

pudesse atingir o objetivo propostos da pesquisa bibliográfica que possibilitou-

nos um conhecimento teórico acerca do assunto mais abrangente. 

A partir do exposto, apresentamos esse trabalho desse modo: A 

segunda parte está a fundamentação teórica que traz informações da indústria 

4.0. O terceiro tópico enfatiza o surgimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA 

no Brasil e a evasão escolar, o quarto a metodologia utilizada, o quinto resultados 

obtidos. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A proporção do crescimento tecnológico tem chegado em níveis 

elevados, no período da Revolução Industrial que foi um divisor de águas, foram 

alcançadas mudanças significativas que permanecem obtendo continuidade até 

os dias de hoje. 

As tecnologias evoluíram muito com o passar do tempo, essa evolução 

vem acontecendo desde a criação da eletricidade a partir desse marco, podemos 

observar inúmeras criações e modificações de ferramentas advindas tecnologias. 
 

2.1 Industria 4.0: breves informações 
 

Alguns autores consideram a indústria 4.0 como a quarta revolução 

industrial, classificando assim a primeira revolução (1760 a 1840) e tendo como 

as principais invenções: ferrovias e máquinas a vapor, a segunda deu-se no final 

do século XIX tendo como surgimento as linhas de montagem e a eletricidade, a 
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terceira revolução ocorreu em meados da década de 60 e ficou conhecida como 

a revolução do computador e agora temos o que está sendo considerada a virada 

do século – a quarta revolução industrial, a era da inteligência artificial, impressão 

3D, robótica, biotecnologia, nanotecnóloga e etc... 

A grande diferença dessa revolução para as demais é a velocidade e a 

profundidade das coisas, a fusão e inteiração do meio físico com o virtual, a 

indústria 4.0 recebeu a denominação de quarta revolução industrial pelo forte 

impacto que causará. 

De acordos com apontamentos de Zhou, Liu e Zhou (2015), termo 

indústria 4.0 é derivado de industrie 4.0. Foi criado na Alemanha no ano de 2011 

como uma estratégia de alta tecnologia. 

Essa alta tecnologia citada pelo autor permite a apresentação de 

sistemas especializados em máquinas, dispositivos e processos, visando a 

melhoria e melhorando assim o desempenho geral do grupo a qual estes 

pertencem, isso inclui melhoria no processo educacional quando estiver inserido 

na estrutura. 
 

3 EJA NO BRASIL: um pouco da história 
 

A origem da educação de jovens e adultos vem dos tempos coloniais, 

onde a pratica educativa missionaria era exercida pelos religiosos aos adultos, 

também houve ações educativas no período colonial, porém apenas as elites 

econômicas eram beneficiadas. A Educação de Jovens e Adultos-EJA passou a ser 

consolidada junto ao sistema de educação elementar no pais somente a partir da 

década de 30. 
 

A educação básica de alunos começava a determinar seu lugar na 

história da educação do Brasil a partir da década de 30, quando 

finalmente começava a se consolidar um sistema público de educação 

elementar no pais. Neste período, a sociedade brasileira passava por 

grandes transformações, associadas ao processo de industrialização e 

concentração populacional em centros urbanos. (RIBEIRO, 2001, p.42). 

O ensino básico ofertado crescia consideravelmente, tendo uma 

ampliação da educação incentivada pelo governo federal, onde o mesmo passou 

a delegar responsabilidade aos estados e municípios envolvendo articulações de 

âmbito nacional de extensão de ensino elementar aos adultos, fatos ocorridos 

nos anos 40. 

Em 1945 findava a ditadura de Vargas, o país tentava-se 
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redemocratizar politicamente, a finalização da segunda guerra mundial 

juntamente com a Organização das Nações Unidas faziam alertas em caráter de 

urgência tentando integrar os povos apostando na paz mundial e a democracia, 

fatores histórico que contribuíram para que a Educação de Jovens e Adultos-EJA 

ganhasse um certo destaque dentro das inúmeras preocupações gerais. 

Exatamente nesse período, ficou definida uma identidade para essa modalidade 

de ensino e tomou forma em uma campanha lançada no ano de 1947 

denominado de Campanha de educação de Adultos, na primeira etapa a 

campanha previa a alfabetização em um período de tempo de três meses e o 

curso primário divididos em dois períodos de sete meses, a etapa seguinte houve 

uma ação de profundidade que era voltada a capacitação profissional e ao 

desenvolvimento comunitário, benefício adquirido nesse período é que em um 

curto espaço de tempo foram criadas diversas escolas com o ensino supletivo, 

porém na década de 50 o ânimo começou a diminuir e as críticas começaram a 

surgir no final dessa década. 

Nos anos 60 os pensamentos pedagógicos de Paulo Freire e suas 

propostas para alfabetização de jovens e adultos foram fontes de inspiração para 

os programas básicos ligados a alfabetização e voltado a educação popular.  

Um dos pensadores que possui destaque por lutar por uma 

abordagem emancipatória da educação de jovens e adultos é Paulo Freire que foi 

perseguido rigorosamente, no entanto deixando muitas contribuições para 

educação. 

O método dialógico de problematizar o mundo e a vida e, a partir 

disto, fundamentalmente, atuar de forma transformadora na “desconstrução e 

reconstrução” permanente da realidade (FREIRE, 1984, p.91). 

De acordo com a metodologia dele, ele arquitetava utilizar a 

alfabetização como um instrumento e que através da alfabetização o aluno 

pudesse criar e recriar o mundo em que estivesse contido. 

Em 1969 o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), uma 

organização autônoma em relação ao Ministério da Educação, lançou uma 

campanha forte de alfabetização, nos anos 70 houve uma expansão do Mobral 

para todo território nacional, com uma atuação diversificada, na década de 80 o 

movimento foi extinto. 

Segundo a visão de Guidelli (1996, p.126): 
A educação de jovens e adultos foi vista no decorrer de sua história 

como uma modalidade de ensino que não requer, de seus professores, 

estudo e nem especialização, como um campo eminentemente ligado 
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à boa vontade. Em razão disso, são raros os educadores capacitados na 

área. Na verdade parece que continua arraigada a ideia de que qualquer 

pessoa que saiba ler e escrever pode ensinar jovens e adultos, pois 

ainda existem educadores leigos que trabalham nessas modalidades de 

ensino, assim como a ideia de qualquer professor é automaticamente 

um professor de jovens e adultos. Com esta falsa premissa não tem se 

levado em conta que para desenvolver um ensino adequado a esta 

clientela exige-se formação inicial, especifica e geral consistente, assim 

como formação continuada. 
 

A história da Educação de Jovens e Adultos-EJA chega aos anos 90 

rezingando a consolidação de reformulações pedagógicas necessárias, fazendo-

se necessárias a todo o ensino fundamental. Ao longo da história a modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos-EJA perpassou por inúmeras lutas pelo seu 

reconhecimento, ao chegar ao século XXI à realidade da modalidade e dos 

discentes é um contexto em que os docentes convivem com a flutuação de 

alunos, discente que aparecem esporadicamente em dias alternados da semana, 

ou seja, não tem uma frequência cheia na semana e até mesmo os que se evadem 

da escola, os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos-EJA, são mulheres, 

homens, desempregados, trabalhadores, jovens que não puderam estudar 

regulamente por alguma situação da vida, que agora estão em busca de possíveis 

possibilidades melhores e cumprir exigências contidas no ambiente de trabalho 

ou no mercado que ele quer ser inserido, observa-se que o público é considerado 

heterogêneo que possuem interesses, preocupações, necessidades e 

expectativas, porém também possuem dificuldades ao longo do percurso, afinal, 

suas vivências diárias e passadas, torna-se de grande importância para que se 

construa uma proposta pedagógica que pondere suas especificidades. 

 

3.1 Evasão escolar 

 

Tem-se observado o grande número de jovens e adultos que se 

matriculam nas escolas para concluírem o ensino básico, mas muitos deles não 

frequentam nem o primeiro semestre.  

De acordo com os pensamentos de Digiácomo (2005, p.1): 
 

A evasão escolar é um problema crônico em todo o Brasil, sendo 

muitas vezes passivamente assimilada e tolerada por escolas e 

sistemas de ensino, que chegam ao exercício de expedientes 

maquiadores ao admitirem a matrícula de um número mais 

elevado de alunos por turma do que o adequado, já contando 
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com a ‘desistência’ de muitos ao longo do período letivo.  
 

Eles abandonam a escola por vários motivos, de ordens familiares, 

sociais e até mesmo em função da jornada de trabalho que enfrenta no dia a dia, 

outros pelo ensino desmotivador. 
 

Há diversas variáveis interferindo no processo de evasão escolar. 

Muitas vezes, o estudante não deixa voluntariamente a escola. 

Faz isso por causa da família ou do trabalho. Também existe a 

questão da qualidade do curso oferecido. Falta pensar a EJA nas 

demandas de aprendizagem dessa clientela específica. É 

importante conhecer que a maioria dos estudantes que 

procuram concluir a educação formal, também carecem de 

qualificação profissional, e por isso, deve-se articular a formação 

deles com a educação continuada (IRELAND, 2009, p.15). 
 

Verifica-se que dentro desse contexto vários problemas que afligem a 

educação, a evasão escolar é a reiteração de faltas injustificadas, apresenta-se 

como um grande desafio àqueles que estão envolvidos com o referido direito. 

No entanto levando em considerações os fatores determinantes da 

ocorrência do fenômeno pode-se classifica-la agrupando-as da seguinte maneira: 

escola não atrativa, presas aos moldes tradicionais, professores despreparados, 

ausência de motivação; alunos jovens e adultos que trabalham para superar suas 

condições de vida (moradia, saúde, alimentação, transporte e desemprego) a falta 

desses bens impossibilitam o aluno no processo de ensino aprendizagem. 

Portanto a Educação de Jovens e Adultos resgata valores, levantando 

a autoestima do alunado tornando-os cidadãos críticos conscientes dos seus 

direitos e deveres, contribuindo para melhorar o ensino e a qualidade de vida dos 

mesmos, como também o desenvolvimento da sociedade e o crescimento do 

país. 

Ressalta-se com precisão, a necessidade da busca de escolaridade para 

o crescimento ativo e progressivo do aluno na vida escolar e profissional através 

do estimulo ao estudo. Tal incentivo desperta a curiosidade da descoberta o 

interesse; favorecendo o reconhecimento e a valorização do conhecimento, 

contribuindo para o fortalecimento da consciência do aluno indispensável ao 

crescimento intelectual. 

Visando combater a evasão escolar o educador para exercer a docência 

na educação de jovens e adultos deve engajar-se na proposta participando 

efetivamente da formação permanente tendo clareza da fundamentação teórica 
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comprometida com a equipe. Acredita-se que há benefícios diretos para a 

comunidade na medida em que todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem estejam preparados e voltados para a formação crítica e 

consciente desse cidadão. 

 

4 METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa, caracterizou-se como bibliográfica, considerando 

o levantamento de fontes que discutiram a problemática do estudo. Este tipo de 

pesquisa é relevante, pois possibilitou compreender sobre o problema da 

pesquisa, porém vale ressaltar que uma pesquisa bibliográfica não é apenas fazer 

uma cópia do que já foi dito, mas sim uma forma de nortear o pesquisador afim 

de que ele possa elaborar seus próprios comentários e conclusões inovadoras a 

cerca do assunto abordado.   

O desenvolvimento do presente estudo aconteceu de forma gradativa, 

foi preciso percorrer algumas etapas para que se chegasse à concretização do 

mesmo. Estudou-se a temática “A indústria 4.0 no combate à evasão escola na 

Educação de Jovens e Adultos.”. A pesquisa teve caráter classificatório como 

descritiva, e quanto à abordagem classificou-se como qualitativa.  

Com o estabelecimento do tema, foi feita a busca pelo levantamento 

de dados, através da revisão literária, e pesquisa que abrangesse a área de 

conhecimento necessário, os recursos utilizados para realização deste trabalho 

acadêmico foram internet, livros, artigos, entrevistas, trabalhos acadêmicos, 

dissertações, revistas, pode-se observar que foram utilizados variados canais para 

obtenção de informação, o objetivo maior da pesquisa foi obter informações 

pertinentes, analisando o contexto histórico. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observamos que os impactos das tecnologias chegam às escolas e é 

incorporada no referencial de metas educativas que levam em conta as 

dimensões ética, social, econômica, política, pedagógica e didática. Diante disso, 

ponderamos que na área da educação de jovens e adultos, os avanços 

tecnológicos estão se tornando um instrumento que pode auxiliar no 

aprendizado. E essa mediação tecnológica facilita a criação de novos projetos 

pedagógicos respeitando o ritmo de aprendizagem dos alunos. São recursos que 
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viabilizam o crescimento do aluno e sua formação crítica, em virtude de maior 

participação no processo ensino/aprendizagem. Nesse sentido percebemos que 

a otimização dessa metodologia faz com que a escola participe dos processos de 

transformação e construção da realidade, na formação de indivíduos críticos e 

reflexivos.  

Com a inserção das tecnologias em todos os espaços sociais, inclusive 

nas escolas, observamos que, com essa evolução e com uma metodologia 

adequada que permite prover a educação presencial surge a indústria 4.0 como 

um instrumento para combater a evasão escolar na Educação de Jovens e 

Adultos, mediatizada pelos recursos tecnológicos. 

Desse modo, acompanhando o cenário atual da Educação, 

observamos em uma atual circunstância social moldada pelas novas tecnologias 

de informação e comunicação, que determinadas tecnologias são aproveitadas 

como aliadas na busca de práticas de ensino alternativas, que beneficiem o 

desenvolvimento de novos métodos de ensino-aprendizagem. Nessa definição, 

um aplicativo, é uma ferramenta que pode ser usada no auxílio da construção do 

conhecimento, assim como auxiliar na ampliação de atividades práticas, 

possibilitando avanços no procedimento ensino aprendizagem. 

As tecnologias estão inseridas em todos os espaços sociais, inclusive 

na escola. Na área de educação, o aprendizado a partir das Tecnologias 

educacionais se constitui como novas formas de aprender e de fazer, modificando 

os sentidos da sala de aula expositiva, para ações metodológicas ativas, que 

proporcionam novos espaços para acesso a informação e conhecimento. 

Auxiliam o crescimento do aluno e sua formação crítica, quebrando barreiras 

existentes na metodologia tradicional. A otimização dessa metodologia faz com 

que a escola participe dos processos de transformação e construção da realidade, 

na formação de indivíduos críticos e reflexivos, com competência e habilidades 

técnica para enfrentar uma sociedade competitiva.  

De acordo com alguns autores, não é possível desassociar educação e 

tecnologia, além disto, as tecnologias digitais usadas nos processos de ensino e 

aprendizagem oferecem amplas possibilidades de transmissão e memorização de 

informações (vídeo, TV, livros e etc.), temos alguns aplicativos que permite novas 

formas de trabalho e interação com outros indivíduos e comunidades. Um 

aplicativo pode ser utilizado na educação, como para ensinar qualquer assunto. 

Na educação de jovens e adultos as tecnologias de informação podem 

ser usadas como recurso pedagógico que, auxilia o processo de ensino e 
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promove a interlocução entre o docente e seus alunos, além de funcionar como 

uma forte ferramenta contra a evasão escolar. 

Constatamos que com o advento da Indústria 4.0 a tecnologia invadiu 

as diversas modalidades educativas permeando o fazer pedagógico, exigindo 

mudanças de paradigmas educativos com criação de aulas interativas inovadoras 

e motivadoras ancoradas em sistemas tecnológicos com o potencial de induzir os 

processos de aprendizagem com a participação ativa e problematizante dos 

alunos. 

Dessa forma faz-se necessário que o professor crie um ambiente de 

aprendizagem (através de um aplicativo) capaz de gerar sinergias cognitivas 

cíclicas, pilares de criação de verdadeiro conhecimento apoiada em sistema 

educativo e tecnológico com recursos didáticos pedagógicos que potenciam 

aprendizagens transversais e transdisciplinares que venha proporcionar praticas 

letivas mais estimulantes, significativas e motivadoras, capazes de despertar o 

desejo da busca pelo conhecimento e experiências necessárias ao cidadão e 

aluno do tempo presente. 

Mediante a isso utilizaremos um aplicativo como ferramenta e meio 

de intervenção a evasão escolar é o GoSoapBox – aplicativo que disponibiliza 

vários recursos, (ex: efetuar sondagem, questões e solicitar opiniões) possuindo 

uma forma simples de utilização. A partir desse app os professores conseguem 

obter um feedback bem rápido em relação a aprendizagem e compreensão dos 

seus alunos a cerca dos temas e conteúdos abordados em sala de aula. 

A utilização por parte dos professores ocorre da seguinte forma, o 

mesmo precisa criar uma conta preenchendo os dados solicitados, após ele terá 

acesso um tutorial de como navegar no app, todas as vezes que necessitar utilizar 

o app ele precisará fazer seu login, o passo seguinte é criar os recursos 

pretendidos, cada recurso gera automaticamente um código, após feito isto ele 

poderá criar diferentes atividades, que podem ser :Questionários, sondagens, 

debates, perguntas e respostas. 

Para o acesso do alunado ele precisará de uma conexão à internet, não 

é necessário instalar nada no dispositivo móvel ou computador para utilizar, 

apenas é necessário um código para acessar o recurso, passo seguinte é apenas 

se identificar para que o professor saiba quem está acessando o app, feito a  

identificação ele pode utilizar todos os recursos que serão disponibilizados pelo 

professor, o mesmo pode rever e alterar qualquer uma das respostas dadas antes 

de clicar no enviar, o aluno quando tiver duvida de atividade ele pode sinalizar 
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pelo barômetro da confusão, o professor visualiza imediatamente a situação e 

pode facilitar ou intervir com o apoio individualizado. 

Observa-se que a utilização do dispositivo é bem simples, porém torna 

o processo ensino- aprendizagem mais interativo, sendo um forte aliado no 

combate a evasão escolar e um incentivador a entrar e conhecer melhor os 

processos da Industria 4.0, visto que esse dispositivo está aliado a essas duas 

vertentes, este processo de formação inicial fomenta a busca também por 

inserção no novo cenário do mercado de trabalho. 
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A INFORMÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA: LINUX E AS 

SALAS INFORMATIZADAS 

                Cesar Luis Theis1 

 

Resumo: O presente artigo visa dialogar sobre a possibilidade de inserção do Sistema 

Operacional (SO) Linux MINT 17.2 XFCE de 32Bits em português nativo e programas de 

código aberto nos equipamentos das salas informatizadas/laboratórios de informática 

das escolas públicas adquiridos através do Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo), criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 1997, baseado na experiência do 

projeto Semente Digital, desenvolvido no primeiro semestre de 2018 junto a escola EEF. 

Osní Medeiros Régis, localizada no município de São José do Cedro – SC, visando a 

substituição do Sistema Operacional (SO) Linux Educacional (LE) 3.0, que tornou-se 

obsoleto e a impossibilidade de adoção das novas distribuições do Educacional (LE) 4.0, 

5.0, 6.0 e 6.1, que não foram desenvolvidas visando atender a configuração limitada dos 

equipamentos antigos presentes nos laboratórios de informática das escolas. 

Palavras-Chave: Escola, Linux, Salas Informatizadas, Laboratórios de Informática.                                    

 

Abstract: This article aims to discuss the possibility of insertion of the Linux MINT 

17.2 XFCE Operating System (SO) of 32Bits in native Portuguese and open source 

programs in the equipment of the computer labs of the public schools acquired 

through the National Program of Educational Technology (ProInfo), created by 

the Ministry of Education (MEC) in 1997, based on the experience of the Semente 

Digital project, developed in the first half of 2018 with the EEF school. Osní 

Medeiros Régis, located in the municipality of São José do Cedro - SC, aiming to 

replace the Linux Educational Operating System (OS) 3.0, which became obsolete 

and the impossibility of adopting the new distributions of Educational (LE) 4.0, 

5.0, 6.0 and 6.1, which were not developed to meet the limited configuration of 

the old equipment present in the schools' computer labs. 

Keywords: School, Linux, Computer Labs. 
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O presente artigo é decorrente da práxis como professor de História/Informática 

na rede estadual de educação de Santa Catarina, onde vivenciei o processo de 

implementação das salas informatizadas/laboratórios de informática, através Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), criado pelo Ministério da Educação (MEC), 

em 1997, que se concentrava em promover o uso da tecnologia como ferramenta 

educacional nas escolas públicas brasileiras. 

A necessidade de implementar um Sistema Operacional (SO) nos equipamentos, 

que não onerasse custos com pagamento de licenças e configura-se um padrão nacional, 

levou o Ministério da Educação (MEC), a investir no desenvolvimento do Linux 

Educacional (LE). 

Inicialmente o projeto foi conduzido pelo Centro de Experimentação em 

Tecnologia Educacional (CETE), posteriormente assumido pelo Centro de Computação 

Científica e Software Livre (C3SL) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com o apoio 

de técnicos dos Núcleos de Tecnologia Educacional, tornado as escolas públicas 

brasileiras a porta principal para crianças, jovens e professores ao universo Linux e dos 

programas de código aberto.  

Porém, com as novas distribuições, houve um descolamento entre o 

planejamento/desenvolvimento e a realidade dos equipamentos das escolas públicas 

brasileiras, ao ponto de ser inviabilizada a atualização do SO devido a fraca configuração 

do hardware das máquinas e as exigências necessárias que as novas distribuições 

demandavam. Tal característica ocasionou a inviabilidade de uso/atualização dos 

equipamentos das salas informatizadas/laboratórios de informática das escolas públicas. 

Com base em levantamento realizado no Portal de periódicos CAPES/MEC sobre 

uso de Sistemas Operacionais (SO) Linux no contexto educacional, de onde destacam-se 

os estudos de Santos Junior (2010), Ogawa e Arruda (2012), Bonilla (2014), Evangelista 

(2014) e Lima (2014), identifica-se uma gradativa redução de publicações envolvendo a 

temática, evidenciando possivelmente alguma anomalia na avaliação/gestão das salas 

informatizadas/laboratórios de informática nas escolas. 

A pesquisa pretende avaliar a viabilidade da adoção de distribuições de Sistemas 

Operacionais (SO) Linux e programas de código aberto nas salas 

informatizadas/laboratórios de informática das escolas públicas brasileiras. 

 

 

2 Quadro conceitual 

   

Podemos compreender uma distribuição de Sistema Operacional (SO) 

como o conjunto de programas que se encontram armazenados previamente na 

memória da máquina, que ao ser ligada, inicia o sistema que identifica e gerencia 
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o funcionamento dos componentes físicos (hardware), apresentando ao usuário 

uma interface gráfica ou não (a SHELL), também chamada de Interpretador de 

Linha de Comando (CLI).    

Todo Sistema Operacional possui um Núcleo (o Kernel), que é formado 

pelas principais instruções que definem o funcionamento do sistema. Estas linhas 

organizam as rotinas básicas de controle do dispositivo, inicializam o 

funcionamento dos componentes físicos do computador, e, posteriormente, 

gerência, controla e escalona as interações do usuário. 

Em 1991, o estudante finlandês Linus Torvalds, iniciou um projeto pessoal 

de criação de um Núcleo, que se tornou o Núcleo do sistema que foi batizado de 

Linux. Embora existam iniciativas anteriores que mereciam ser apresentadas, 

como o Unix (1969) e o MINIX (1987), estas já foram amplamente descritas na 

literatura acadêmica que aborda a temática histórica da origem e 

desenvolvimento do Linux. 

De acordo com Daros (2010, p. 48), 

 

O Linux foi proposto pelo finlandês Linus Torvalds, ele foi capaz de 

desenvolver pessoalmente o núcleo do sistema (kernel) onde batizou o 

sistema operacional de Linux. O Linux é desenvolvido pelo projeto GNU 

onde formaram o maior sistema de computacional livre.  

 

Algum tempo depois Linus compartilhou o Núcleo sob a Licença Pública 

Geral (General Public License – GPL ou GNU), que também passou a regulamentar 

os Sistemas Operacionais que se baseiam no Núcleo criado pelo estudante 

finlandês. Os programas de código aberto (Open Source), são licenciados através 

da Licença Pública Geral (GLP), que assegura conforme a Free Software 

Foundation (FSF)1 em seu site que o programa é livre quando caracterizado por 

quatro liberdades básicas.  

Conforme a Free Software Foundation (FSF), são elas:   

 
A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade 

nº 0). A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo 

para as suas necessidades (liberdade nº. 1). O aceso ao código-fonte é 

um pré-requisito para esta liberdade. A liberdade de redistribuir cópias 

de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade nº 2). A 

liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus 

aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie 

 
1 Disponível em: https://www.fsf.org/pt-br. Acessado em: 20/11/2018. 
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(liberdade nº. 3). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta 

liberdade. 

 

Partindo do Núcleo de um Sistema Operacional, podemos classificá-lo 

como de código aberto ou fechado (proprietário). Quando o código do sistema 

é disponibilizado e permite ser alterado, melhorado e redistribuído gratuitamente 

sem limitação de cópias, então é classificado como um Sistema Operacional de 

código aberto.  

Quando o Núcleo é protegido, não permitindo ao usuário acesso e a 

realização de alterações ou redistribuições sem autorização, então o sistema é 

considerado proprietário, seu uso, cópia e distribuição estão protegidas por 

patentes e leis de propriedade intelectual, que visam a comercialização de 

licenças de instalação e distribuição. 

Como o Núcleo do sistema passou a ser desenvolvido com apoio de 

diversos técnicos, comunidades de usuários e entusiastas da “aldeia global” 

através de interações via internet, recebendo apoio financeiro de governos, 

organizações e empresas, houve uma popularização do Linux. Este movimento 

levou ao surgimento de diversas distribuições, ou seja, sistemas que utilizam o 

mesmo Núcleo (Kernel), mas que possuem interfaces gráficas diferentes, algumas 

voltadas ao setor computacional, educacional, empresarial e ao usuário 

doméstico. 

Entre as diversas distribuições Linux algumas com destaque atualmente 

estão: CentOS, Debian, Deepin OS, Elementary, Fedora, Mandriva OS, Manjaro, 

Mint, openSUSE, Pop! OS, MX Linux, Solus, Ubuntu. Dentre as distribuições 

brasileiras de Sistemas Operacionais Linux, tínhamos a precursora chamada de 

Kurumin, atualmente descontinuada, mas, que abriu as portas para distribuições 

como Big Linux, BRLix, Poseidon, Duzeru OS, Metamorphose, Memphis, Tucunaré 

e o Linux Educacional (LE), desenvolvidos e mantidos por diferentes 

universidades, empresas, grupos ou comunidades de usuários voluntários.  

Cada distribuição possui características, objetivos e públicos diversos, 

porém, todas mantendo o conceito básico da liberdade de instalação, cópia e 

distribuição. Atualmente uma das mais estáveis e seguras distribuições 

multiusuário do Sistema Operacional Linux é o Ubuntu. Esta distribuição é 

desenvolvida e mantida pela Canonical, que se tornou a principal empresa 

envolvida no melhoramento do núcleo do Linux. Segundo Daros, (2010, p. 48), 

“Hoje, o sistema Linux na versão Ubuntu é um dos mais utilizados onde se 

concorre diretamente contra o Windows”.  
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Neste contexto, cabe desmistificar a ideia de que instalar e usar uma 

distribuição de Sistema Operacional Linux é complicado. Inicialmente eram 

necessárias dezenas de linhas de comandos e códigos, mas, com a inserção das 

interfaces gráficas, explicativas e intuitivas, mesmo usuários sem experiência 

conseguem realizar a instalação e configuração de quase todas as distribuições 

dos Sistemas Operacionais Linux sem grandes dificuldades, contando, inclusive, 

com a disponibilidade de vídeos tutoriais gratuitos presentes na internet. 

O desenvolvimento do Núcleo e das diversas distribuições de Sistemas 

Operacionais Linux, historicamente definiu a bifurcação entre os Sistema 

Operacionais de código aberto e os sistemas proprietários. Infelizmente o sistema 

Linux chegou atrasado no contexto da popularização dos computadores, que já 

carregavam de forma hegemônica o Sistema Operacional proprietário Windows, 

desenvolvido e comercializado pela Microsoft criada pelo americano Bill Gates. 

Como a aquisição de licença original do Sistema Operacional proprietário 

Windows para diversas instituições se torna onerosa, a solução adotada em 

muitos casos por técnicos e usuários é o uso de cópias não licenciadas (piratas). 

Esta opção ilegal produz uma situação de risco ao proprietário do equipamento, 

onde sem atualização o Sistema Operacional fica vulnerável a diversos problemas, 

como vírus, ataques de hackers e roubo de informações do usuário. 

Nesse sentido, os custos e liberdade modificação foram fundamentais na 

escolha do Sistema Operacional Linux nas salas informatizadas/laboratórios de 

informáticas das escolas públicas brasileiras, especificamente do Linux 

Educacional, desenvolvido especificamente para atender o meio educacional. 

 Neste sentido a utilização de Sistemas Operacionais de código aberto 

como o Linux Educacional, além de produzir uma significativa redução nos custos 

de implementação das salas informatizadas/laboratórios de informática, produz 

a condição fundamental de liberdade de modificação/personalização necessária 

para a adaptação/melhoria das características da interface gráfica as demandas 

do universo educacional das escolas públicas brasileiras. 

 

2.1 programas de código aberto 

 

Embora o Sistema Operacional já tenha embarcado alguns programas 

(softwares), cabe ao usuário escolher aqueles que atendem a sua necessidade e 

preferência. Os programas também podem ser divididos em programas de 
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código aberto (livres) ou proprietários (código fechado), baseados na maneira 

como foram licenciados pelo desenvolvedor. 

Inicialmente a disponibilidade de programas de código aberto era tímida, 

limitada ao desenvolvimento por entusiastas, sem grandes preocupações com a 

qualidade, suporte e continuidade de atualizações ao programa. Porém com a 

chamada “bolha da Internet”, surgiram as “empresas .com” - aquelas ligadas a 

prestação de serviços na internet (virtualmente), que, visando aumentar sua 

popularidade e presença no mercado realizaram investimentos no 

desenvolvimento de programas de código aberto para angariar a preferência dos 

usuários aos seus serviços e plataformas.  

Conforme Barahona (2012, p. 29) 

 
O mundo do software livre está em clara ebulição. Desenvolvedores 

voluntários movidos por motivos éticos se misturam a empresas ávidas 

por melhorar seus resultados. Cooperando e competindo ao mesmo 

tempo. Em todo esse processo, aparecem novos modelos de negócio, 

novas consequências sociais, e novas possibilidades para os usuários 

são observadas. De certo modo, o software livre é uma vanguarda que 

está experimentando, desde muitos pontos de vista, novos modelos de 

produção de obras intelectuais. Modelos nos quais não se restringe a 

liberdade do usuário para proteger a dos autores. Modelos nos quais 

qualquer um pode melhorar o trabalho dos outros. Modelos nos quais, 

ao final, estamos redescobrindo como cooperar. Os próximos anos 

dirão até que ponto todas essas novas possibilidades nos levam para 

situações sustentáveis a longo prazo e também até que ponto este 

modelo é transferível a outros campos da produção intelectual. Talvez, 

com o passar do tempo, recordemos que foram os pioneiros do 

software livre quem mudaram as regras de algo tão profundamente 

incorporado nas sociedades humanas como a produção de 

conhecimento.  

 

Além dos avanços no campo da qualidade dos programas de código 

aberto, houve um vertiginoso crescimento nas opções de programas voltados as 

distribuições do Sistema Operacional Linux, que atualmente na maioria das 

distribuições conta com um painel que permite ao usuário a instalação de novos 

programas quando conectado à internet, através de uma interface gráfica de 

forma simples e intuitiva, fator que contribui para aproximar as distribuições Linux 

do meio doméstico e educacional. 
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A adoção do sistema Linux e de programas de código aberto, além de não 

colocar a instituição, na ilegalidade com o uso de cópias de Sistemas 

Operacionais e programas proprietários piratas, garante a segurança das 

informações, já que o usuário contará com um Sistema Operacional e programas 

que recebem atualizações para corrigir erros e promover sua melhoria, além de 

corrigir falhas de segurança que possam ter sido identificadas pelo 

desenvolvedor do sistema ou programa. 

O crescente cenário de competividade pela simpatia de usuários aos 

produtos e serviços disponibilizados por grandes empresas também alavancou a 

disponibilidade de soluções baseadas no universo das distribuições de Sistemas 

Operacionais Linux e programas de código aberto, sendo o usuário o mais 

favorecido pela multiplicação das opções disponíveis, que pode adotar a solução 

mais coerente as suas demandas. 

O crescimento da adoção de soluções baseadas em sistemas e programas 

de código aberto, também ocorre no meio empresarial, resultados da pesquisa 

sobre o uso de distribuições Linux e programas de código aberto encomendada 

pela Red Hat e realizada pela IDC Latam, com 178 empresas argentinas, 

brasileiras, chilenas, colombianas, mexicanas e peruanas, entre fevereiro e março 

de 2018, revelou que 70% das empresas latino-americanas que participaram 

usam algum programa de código aberto, principalmente no desenvolvimento de 

banco de dados, aplicativos, plataformas web e Sistemas Operacionais. 

Para Bonilla (2005, p. 20),  

 

O contexto contemporâneo é fortemente marcado pela velocidade das 

transformações que estão ocorrendo nos mais diferentes âmbitos da 

vida social. Cada transformação provoca e é provocada pelas outras, de 

forma que a complexidade é uma de suas características básicas. As 

mudanças nos processos tecnológicos provocam transformações na 

economia, nas relações com o saber, nas relações de poder, nas relações 

entre os sujeitos. No entanto, não as determinam. Também as 

transformações tecnológicas são provocadas pela criatividade e pelas 

necessidades gestadas no interior de todas as demais relações. 

 

Esta conjuntura de crescimento na adoção de soluções baseada em opções 

de distribuições de Sistemas Operacionais Linux e programas de código aberto 

está diretamente ancorada na redução de custos de implantação e manutenção, 

segurança dos programas, independência no desenvolvimento e personalização 
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do código-fonte, fatores que demonstram a importância dos programas de 

código aberto na competividade empresarial brasileira no contexto internacional. 

 

 

2.2 nuances entre ProgrAmas de código aberto e EDUCAção  

 

Podemos estabelecer que na história da humanidade passamos por pelo 

menos três grandes revoluções tecnocientíficas. A primeira, a Revolução 

Industrial, que desencadeou a inserção de máquinas para realização de tarefas 

antes humanas nos processos de produção das mercadorias, provocando uma 

ruptura estrutural, causando desemprego em massa, e a modificação na dinâmica 

e gestão dos processos de produção.  

A segunda revolução tecnocientífica ocorre no advento da energia elétrica, 

do automóvel e do avião, telégrafo, telefone, televisão e cinema, e com a 

popularização dos meios de comunicação, se modificou a forma como nos 

comunicamos, nos relacionamos, a percepção temporal, a maneira como 

aprendemos e interagimos e somos influenciados pelos acontecimentos em 

escala global. 

A terceira tecnocientífica, onde o ser humano passa a dominar o uso da 

energia nuclear do átomo, com utilização da robótica e o uso do computador 

pessoal e da internet, que foi fator fundamental para os processos de 

globalização comercial mundial. 

Segundo Outhwaite & Bottomore (1996, p. 722), o que caracteriza as 

sociedades industriais é representada por: 

 
1- Uma mudança na natureza da economia de tal forma que um setor 

primário muito pequeno pode alimentar uma população envolvida nos 

setores secundários e terciários; 

2- A preponderância da produção mecânica nas fábricas; 

3- A urbanização da sociedade; 

4- O crescimento da alfabetização em massa; 

5- A aplicação do conhecimento científico à produção; 

6- O recrudescimento da regulamentação burocrática de todos os 

aspectos da vida social. 

 

Esta conjuntura plástica das relações entre desenvolvimento tecnológico, 

socioeconômico e cultural, constitui o principal desafio no campo educacional ao 

Estado-nação em escala mundial. Nesta dinâmica a adoção de soluções de 
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distribuições de Sistemas Operacionais Linux e programas de código aberto tanto 

no sistema público de ensino básico quando no ensino superior, permite 

respectivamente a formação de usuários nativos dos programas de código aberto 

e o realfabetização digital de jovens e adultos alfabetizados em programas 

proprietários.  

A questão da utilização de distribuições de Sistemas Operacionais Linux e 

programas de código aberto, é estratégica, encontra-se nas fundações para a 

autonomia nacional e o desenvolvimento da competividade empresarial 

brasileira. Somente assim poderemos desenvolver soluções tecnológicas sem as 

restrições legais de propriedade e patentes sobre os Sistemas Operacionais e 

programas. 

Conforme Lévy (1999, p. 24),  

 
O desenvolvimento das cibertecnologias é encorajado por Estados que 

perseguem a potência, em geral, e a supremacia militar em particular. É 

também uma das grandes questões da competição econômica mundial 

entre as firmas gigantes da eletrônica e do software, entre grandes 

conjuntos geopolíticos. Mas também responde ao propósito de 

desenvolvedores e usuários que procuram aumentar a autonomia dos 

indivíduos e multiplicar suas faculdades cognitivas. Encarna, por fim, o 

ideal de cientistas, de artistas, de gerentes ou de ativistas da rede que 

desejam melhorar a colaboração entre as pessoas, que exploram e dão 

vida a diferentes formas de inteligência coletiva e distribuída.  

 

Enquanto em diversos países existe um forte investimento de recursos 

financeiros em educação e tecnologias educacionais para aprimoramento dos 

processos de ensino e aprendizagem, as políticas públicas brasileiras ainda 

permanecem quase inexpressivas, quando analisados os avanços das últimas 2 

(duas) décadas, as políticas públicas limitaram-se apenas em promover a inclusão 

digital através das escolas públicas, com a compra massiva de computadores e o 

início do projeto Linux Educacional. 

Na perspectiva do futuro intimamente ligado entre o exercício profissional 

e a presença da tecnologia, torna-se importante considerarmos os impactos 

sociais que uma política maciça continua de adoção de distribuições de Sistemas 

Operacionais Linux e programas de código aberto no contexto nacional pode 

produzir na inclusão digital, principalmente se atingir eficiência mediada pelo 

sistema público de educação. 

Para Michelazzo (2003, p. 271),  
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[...] espalham-se por todo o país projetos educacionais de utilização do 

software livre como ferramenta principal para oferecer conhecimento a 

centenas de pessoas. Faculdades, colégios de ensino médio e básico, 

prefeituras e ONGs, entre outras empresas e instituições, aprovam e 

utilizam o software livre nas mais diversas aplicações, oferecendo hoje 

o conhecimento necessário para a futura inclusão digital do indivíduo. 

   

A sociedade contemporânea globalizada instituiu um sistema hierárquico 

no que tange ao acesso à tecnologia e ao conhecimento produzido e acumulado 

historicamente pela humanidade, criando um abismo entre os seres humanos, os 

info-ricos e info-pobres, determinando assim uma condição de info-incluídos e 

os info-excluídos da chamada aldeia global. Desta maneira possuir o 

conhecimento, armazená-lo e utilizá-lo é expressão e condição de poder que se 

estabelece na sociedade contemporânea, caracterizada pelas disputas entre os 

Estado-nação pela hegemonia industrial, econômica e comercial. 

Para Bessa, Nery e Terci (2003, p. 04). 

 
[...] a difusão diferenciada das novas tecnologias, quando não reforça, 

repete os padrões de exclusão social presentes em sociedades com 

profundas diferenciações distributivas. Nesse contexto, a questão da 

“exclusão digital” ou da “infoinclusão” surge como temática privilegiada 

que enfatiza a necessidade de políticas públicas voltadas não apenas 

para universalização ao acesso às novas tecnologias de comunicação e 

informação, mas também aos benefícios globais da sociedade do 

conhecimento. 

 

Os avanços tecnocientíficos e os meios de comunicação produzem ondas 

de transformações no contexto da estrutura da sociedade. Estas mudanças, 

aceleradas na contemporaneidade pelo sistema capitalista, afetam tanto os seres 

humanos como as instituições produzidas pelas organizações sociais da espécie 

humana, de onde emergem demandas de conhecimentos e capacidades que 

fazem naufragar antigas maneiras de realizar atividades de produção, distribuição 

e comércio da mercadoria. 

As transformações percebidas em diferentes conotações, para Aquino 

(2007, p. 203),  

 
Nesse complexo turbilhão de informações e conhecimento, diferentes 

nomes têm sido utilizados por autores de variadas tendências para 
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designarem a nova sociedade e suas mutações socioculturais: 

sociedade pós-industrial (BELL, 1973); Terceira onda (TOFFLER, 2000); 

sociedade do conhecimento (MATOS, 1982); sociedade da informação 

(MASUDA, 1982); sociedade informática (SCHAFF, 1990); sociedade 

pós-capitalista (DRUCKER, 1980); sociedade digital (NEGROPONTE, 

1995); sociedade informacional (CASTELLS, 1996; 1999), sociedade 

aprendente (ASSMANN,2000), sociedade da aprendizagem 

(BURNHAM, 2000); sociedade em rede, sociedade informacional, 

sociedade de fluxos (CASTELLS, 1996; 1999); sociedade de controle 

(DELEUZE, 2000) 

 

Na conjuntura da sociedade contemporânea as transformações também 

permeiam a escola, suas demandas, objetivos e processos, para promovermos 

uma real inclusão digital das novas gerações é preciso assegurarmos a 

apropriação e a difusão das distribuições de Sistemas Operacionais Linux e 

programas de código aberto, visando uma relação igualitária no acesso e 

utilização das interfaces tecnológicas a amalgama de conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade. 

 Para Castells (1999, p. 51), 

 

[...] a difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à 

medida que os usuários apropriam-se dela e a redefinem. As novas 

tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem 

aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Usuários e criadores 

podem tornar-se a mesma coisa. Dessa forma, os usuários podem 

assumir o controle da tecnologia. Pela primeira vez na história, a mente 

humana é uma força direta de produção, não apenas um elemento 

decisivo no sistema produtivo.  

 

Quando falamos de distribuições de Sistemas Operacionais Linux e 

programas baseados em código aberto, uma oposição presente no contexto 

empresarial é que se os programas não forem comercializados para gerar lucro 

aos desenvolvedores, estes não desenvolveriam novos sistemas e programas. 

Porém, conforme Barahona (2012, p. 23), as motivações para adoção de 

Sistemas Operacionais livres e programas de código aberto, são: 

 
• A ética, que poderia estar simbolizada pela Free Software Foundation, 

herdeira e seguidora da cultura hacker. Esta linha argumenta que o 

software é conhecimento e deve poder ser difundido sem restrições. 
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Sua ocultação é considerado uma atitude antissocial e a possibilidade 

de modificar programas, uma forma de liberdade de expressão. 

• A pragmática, que poderia estar simbolizada pela Open Source 

Initiative. Esta linha argumenta fundamentalmente vantagens técnicas 

e econômicas e coloca ênfase nas características práticas do software 

livre (tanto para quem produz software como para outros atores e 

mesmo para a sociedade em geral). 

 

Esta análise é comprovada pela existência de milhares de comunidades de 

usuários e entusiastas que colaboram no desenvolvimento e melhoramento do 

Núcleo das distribuições de Sistemas Operacionais Linux e dos programas 

baseados em código aberto, e que auxiliam novos usuários para que estes 

também possam migrar para o universo Linux.  

Destas, duas iniciativas que se destacam na relação empresa e comunidade 

de usuários, temos o Sistema Operacional Ubuntu2 produzido pela empresa 

Canonical com auxilio da comunidade de usuários, e seu derivado o Linux Mint3, 

estas distros contam com usuários colaboradores voluntários e remunerados em 

escala global. 

Além dos diversos pontos socioeconômicos positivos sobre a adoção das 

distribuições de Sistemas Operacionais Linux e programas de código aberto, é 

inerente a corresponsabilidade de autarquias governamentais e instituições de 

ensino assegurarem ao cidadão as interfaces tecnológicas que garantam a 

condição de livre acesso ao conhecimento. 

 

3 metodologia 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida durante o segundo semestre de 2018 

junto a escola EEF. Osní Medeiros Régis, localizada no distrito de Mariflor no 

município de São José do Cedro - SC, tendo como referência seis computadores 

da sala informatizada/laboratório de informática, adquiridos no pregão nº 

038/2006 pelo Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). 

Os equipamentos da sala informatizada/laboratório de informática 

possuíam o Sistema Operacional (SO) Linux Educacional (LE) 3.0, que se tornou 

obsoleto por possuir limitações como a falta de atualização e incompatibilidade 

de suporte a diversos programas. Este contexto também criou a impossibilidade 

 
2 Disponível em: https://www.ubuntu.com/. Acessado em: 20/11/2018.  
3 Disponível em: https://linuxmint.com/. Acessado em: 20/11/2018.  

https://www.ubuntu.com/
https://linuxmint.com/
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de adoção das distribuições do Educacional 4.0, 5.0, 6,0 e 6.1, devido a baixa 

configuração dos equipamentos (hardware) do pregão nº 038/2006. 

A configuração dos equipamentos adquiridos no pregão nº 038/2006 pelo 

Ministério da Educação e encaminhado as escolas para as salas 

informatizadas/laboratórios de informática possuem em sua maioria: 

Processador Intel Celeron, placa mãe onboard, memória RAM de 512MB DDR2, 

disco rígido (HD) de 40GB de capacidade e unidade leitora de CD.     
 

Para seleção das distribuições Linux para teste, foi utilizado o ranking do 

site Distrowatch4, especializado no acompanhamento do 

desenvolvimento/crescimento mundial do interesse/uso de distribuições Linux. 

Além das treze distribuições foram acrescidas duas distribuições Linux brasileiras, 

visando avaliar sua adaptabilidade, o Educacional mantido pelo Ministério da 

Educação e a distribuição Duzeru OS que vem crescendo no cenário nacional.  

Para serem utilizadas as distribuições precisam estar disponíveis 

gratuitamente tanto para usuários domésticos, quanto para o meio empresarial 

e educacional.  A partir dos critérios elencados anteriormente, foram selecionadas 

um total de 15 (quinze) distribuições de Sistemas Operacionais (SO) Linux, sendo 

13 (treze) internacionais e 2 (duas) nacionais. 

As distribuições internacionais selecionadas foram: CentOS, Debian, 

Deepin OS, Elementary OS, Fedora, Mandriva OS, Manjaro, Mint, openSUSE, Pop! 

OS, MX Linux, Solus, Ubuntu. As nacionais: Duzeru OS e o Linux Educacional (LE).  

Cabe destacar que as distribuições de Sistema Operacional Linux adotam 

diferentes tipos de Interface Gráfica (Desktop Enviroment). Existindo interfaces 

baseadas no Budgie, Gnome, KDE, Cinnamon Desktop, MATE Desktop, XFCE, 

Pantheon, Deepin Desktop Enviroment (DDE) e Unity, por isso os ambientes 

foram explicitados juntamente com as versões dos Sistemas Operacionais 

testados na pesquisa. 

Para a pesquisa foram estabelecidas cinco categorias de avaliação para as 

distribuições Linux, tendo como referência a experiência do pesquisador na 

gestão das salas informatizadas/laboratórios de informática, definidas: 

Compatibilidade com o Equipamento, Interface Gráfica, Estabilidade e 

Atualização, Tipo de Usuário e Comunidade de Usuários. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 
4 Disponível em: https://distrowatch.com. Acessado em: 20/11/2018. 

https://distrowatch.com/


 
 

 
2261 

Após estabelecidas as distribuições: CentOS, Debian, Deepin OS, Duzeru 

OS, Educacional (LE), Elementary OS, Fedora, Mandriva OS, Manjaro, Mint, 

openSUSE, Pop! OS, MX Linux, Solus e Ubuntu, e os critérios de avaliação reunidos 

nas cinco categorias: Compatibilidade, Interface Gráfica, Estabilidade e 

Atualização, Tipo de Usuário e Comunidade de Usuários, teve início a avalição das 

distribuições Linux selecionadas. 

No que tange a primeira categoria, onde foram avaliados os elementos da 

compatibilidade das distribuições Linux com a configuração do hardware dos 

equipamentos da sala informatiza/laboratório de informática, com base nas 

exigências/especificações técnicas dos requisitos mínimos para instalação dos 

Sistemas Operacionais fornecidas pelos desenvolvedores, com a atribuição de 

três conceitos as distribuições: compatível, parcialmente compatível e 

incompatível. 

A atribuições dos conceitos compatível, parcialmente compatível e 

incompatível, teve como referência a configuração dos equipamentos e relação 

as exigências da distribuição, assim sendo compatível, define uma distribuição 

plenamente compatível com o equipamento.  

Parcialmente compatível uma distribuição que pode ser instalada, mas que 

o desempenho pode ser comprometido pela configuração do equipamento, e 

incompatível aquela distribuição que a arquitetura do Sistema Operacional 

(64bits), inviabiliza sua instalação, ou que a exigência de hardware seja muito 

superior a presente nos equipamentos da sala informatiza/laboratório de 

informática.  
  

 

Tabela 1 – Ambientes e Exigências de Hardware dos  

Sistemas Operacionais (SO) 
 

 

Sistema 

Operacional 
 

 

Versão/ 

Ambiente 

(padrão)  

 

Memória 

 Mínima 

(RAM) 

 

Espaço 

em 

Disco 

 

 

Compatibilidad

e 

1. CentOS 
7 32-bits/  

Gnome 
1GB 10GB Compatível 

2. Debian 
9 32-bits/  

Gnome 
256MB 10GB Compatível 

3. Deepin OS 
15 64-bits/  

DDE 
1GB 10GB Incompatível 

4. Duzeru OS 
3 64-bits/  

XFCE 
512 MB 4,5GB Incompatível 

 6 32-bits/  2GB 30GB Incompatível 
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5. Educacional (LE) 

 

Gnome 

6. Elementary OS 
5 32-bits/  

Pantheon 
4GB 15GB Incompatível 

7. Fedora 
29 32-bits/  

Gnome 
1GB 10GB 

Parcialmente 

Compatível 

8. Mandriva 
29 32-bits/  

Gnome 
256MB 3GB Compatível 

9. Manjaro 
18 32-bits/  

XFCE 
1GB 30GB 

Parcialmente 

Compatível 

10. Mint 
17 32-bits/ 

XFCE 
512 MB 10GB Compatível 

11. openSUSE 
42 32-bits/  

KDE 
1GB 30GB 

Parcialmente 

Compatível 

12. Pop! OS 
18 64-bits/  

Gnome 
2GB 16GB Incompatível 

13. MX Linux 
17 32-bits/  

XFCE 
1GB 10GB 

Parcialmente 

Compatível 

14. Solus OS 
3 32-bits/  

Budgie 
2GB 10GB Incompatível 

15. Ubuntu 
17 32-bits/  

Unity 
2GB 25GB Incompatível 

       * Tabela desenvolvida 

pelo autor. 
 

No contexto da primeira avaliação é importante destacar que a 

distribuição Linux Deepin OS 15, foi testada na arquitetura 64-bits, pois a versão 

em 32-bits, somente está disponível mediante pagamento, fator que a excluiu da 

pesquisa, sendo que a condição primordial e fator de exclusão pela necessidade 

de pagamento. 

Na categoria Compatibilidade a análise considerou as exigências das distribuições 

selecionadas sobre a configuração do equipamento (hardware), para que o sistema possa 

“rodar” com eficiência. Neste quesito, cabe destacar que podemos encontrar 

distribuições com disponibilidade de diferentes interfaces gráficas, fator que colabora 

para poder adequar uma distribuição de Sistema Operacional Linux a diferentes 

configurações de equipamento. 

Os equipamentos do pregão nº 038/2006, adquiridos pelo Ministério da 

Educação através do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), são 

máquinas em sua maioria como destacado anteriormente com processador Intel Celeron, 

placa mãe onboard, memória RAM de 512MB DDR2, disco rígido (HD) de 40GB de 

capacidade e unidade leitora de CD. Nesse sentido, se observou que houve uma melhor 

adaptação de ambientes gráficos baseados em XFCE, que são desenvolvidos para 
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funcionar proporcionando economia de recursos de processamento e memória do 

equipamento.     

Na tabela 2, foram reunidas as avaliações sobre as categorias Interface 

Gráfica, Estabilidade e Atualização, Tipo de Usuário e Comunidade de Usuários. 
 

 

Tabela 2 – Interfaces, Estabilidade, Usuários e Suporte 
 

 

Sistema  

Operacional  

 

Interface Gráfica 

 

Estabilidade 

Atualização 

 

Tipo de  

Usuário 

 

Comunidade 

de Usuários 

1. CentOS Intuitiva e Refinada Média 
Empresarial e 

Industrial  
Internacional 

2. Debian Intuitiva e Refinada Alta Doméstico Internacional 

3. Deepin OS Intuitiva e Refinada Média Doméstico Internacional 

4. Duzeru OS Intuitiva e Refinada Média Doméstico Nacional 

5. Educacional 

(LE) 
Refinada Média Doméstico Nacional 

6. Elementary OS Intuitiva e Refinada Alta Doméstico 
Nacional e 

Internacional 

7. Fedora Intuitiva e Refinada Alta Doméstico Internacional 

8. Mandriva Intuitiva e Refinada Alta Doméstico Internacional 

9. Manjaro Refinada Alta 
Empresarial e 

Industrial 
Internacional 

10. Mint Intuitiva e Refinada Alta 
Doméstico e 

Empresarial 

Nacional e 

Internacional 

11. openSUSE Intuitiva e Refinada Alta 
Empresarial e 

Industrial 
Internacional 

12. Pop! OS Intuitiva e Refinada Média 
Empresarial e 

Industrial  
Internacional 

13. MX Linux Intuitiva e Refinada Alta 
Doméstico, Ind. 

e Empresarial 
Internacional 

14. Solus OS Intuitiva e Refinada Média Doméstico Internacional 

15. Ubuntu Intuitiva e Refinada Alta 
Doméstico, Ind. 

e Empresarial 

Nacional e 

Internacional 

       * Tabela desenvolvida 

pelo autor. 

 

Na categoria Interface Gráfica foi analisada a interface gráfica do Sistema 

Operacional Linux considerando dois aspectos: a intuitividade e a qualidade do 

acabamento gráfico, pois são fundamentais para um processo de adaptação do usuário 

ao universo Linux. Devido à alta competição existente entre os desenvolvedores as 

distribuições estão cada vez mais elaboradas em seus acabamentos gráficos, e embora 

se percebam algumas pequenas diferenças, tornando algumas mais exigentes quanto a 
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configuração do equipamento e outras capazes de serem executadas em equipamentos 

mais modestos, se ficarmos atentos as exigências descritas pelo desenvolvedor 

poderemos encontrar facilmente uma distribuição com uma interface gráfica agradável 

e eficiente. 

No que tange a qualidade da interface gráfica todas as distribuições Linux 

analisadas já alcançaram um nível sofisticado, cabendo a escolha pela identificação 

estética, ou seja, aquela que o ambiente gráfico se apresenta mais familiar a experiência 

do usuário. 

O ambiente gráfico XFCE do Sistema Operacional Linux Mint 17.2 32 Bits, se 

destacou em intuitividade e facilidade de uso, tanto para nativos do Sistema Operacional 

proprietário quanto em um primeiro contato diretamente com o Sistema Operacional 

Linux.  

 Na categoria Estabilidade e Atualização foi avaliada a estabilidade e a 

disponibilidade de atualização das distribuições dos Sistemas Operacionais Linux. 

Identificou-se que as distribuições selecionadas, possuem alto grau de estabilidade, e 

incluem ferramentas para recuperação de informações em casa de algum incidente ou 

problema.  

Caso o usuário venha a ter algum problema com a integridade do Sistema 

Operacional, as distribuições ferramentas especificas para autorecuperação do sistema. 

O sistema quando identifica alguma situação de risco aos dados armazenados também 

orienta o usuário no processo de backup das informações, estes recursos de segurança 

atualmente estes presentes na maioria das distribuições Linux.  

Outro recurso que cabe ser destacado é a possibilidade de criptografia dos dados, 

fortalecendo a segurança das informações do usuário caso exista esta demanda por 

parte do usuário da distribuição do Sistema Operacional Linux. 

A estabilidade é um dos principais fatores que devem ser considerados, pois com 

a escolha de um Sistema Operacional que mantém sua integridade ocorre uma drástica 

redução da necessidade de intervenção técnica, problemas de mal funcionamento ao 

ligar e desligar, além da redução dos custos de manutenção.     

Na categoria Tipo de Usuário, foi analisado o público das distribuições Linux 

escolhidas. Embora todas as distribuições possam ser utilizadas por usuários domésticos 

e também no universo educacional, algumas são pensadas desde o desenvolvimento 

para um público específico, sendo mais aceitas por usuários com necessidades 

específicas. Assim, é fundamental que antes da escolha da distribuição, analisados os 

objetivos e o público ao qual a distribuição se destina. 

As distribuições voltadas ao universo educacional trazem embarcadas uma 

grande quantidade de programas de código aberto para incrementar o Sistema 

Operacional, porém, nas outras distribuições, estes programas podem ser instalados a 

posteriori de acordo com a preferência e necessidade do usuário. 
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Para complementação do Sistema Operacional Linux, alguns programas de 

código aberto podem ser instalados. 
   

Tabela 3 - Programas de Código Aberto Complementares ao  

Sistema Operacional (SO).   

 

Chromium  TeamViewer  KGeography / Kstars  

Pingus  Uget / Flareget  Geogeobra 

Amarok  BlueGriffon  Tuxpaint 

VLC Media Player  Wine  Lightworks /  

VirtualBox  Audacity  Kdenlive 

Unrar-free  Cinellerra/   OpenShot 

K3B  Gimp  ClipGrab / 

StreamStudio 

Celestia / Stellarium  Scribus  GCompris  

NitroShare / Samba  HagáQuê  Childsplay 

Stacer  CPU-X / CPU-G  Ri-Li, /  

SCID vs. PC / PyChess  Klavaro / KeyBlaze  LibreOffice / WPS 

Office 

Simple Screen Recorder  Quadrapassel  Adobe Reader / Kpdf / 

Foxit 

WXMaxima  LibreCAD  Kazam Screencaster 

JOSM  Inkscape + Sozi  Ri-Li, / Tux Racer 

Digital Universe  Alfa+Legal  Scratch 

Jfractionlab  Prezi  Tux Racer 

       * Tabela desenvolvida 

pelo autor. 
 

A relação de programas apresentada não necessariamente precisa ser instalada 

em sua totalidade, mas, com estes programas disponíveis no equipamento os 

educadores/educandos podem possibilitar uma ampliação da diversidade de 

metodologias de ensino e aprendizagem nas várias disciplinas do currículo, desde a 

alfabetização digital com educandos dos Anos Iniciais, atividades de produção escrita, 

artística ou audiovisual para os educandos dos anos finais do Ensino Fundamental e 

também do Ensino Médio. 

Neste sentido o Linux Educacional nas suas versões mais recentes, 4.0, 5.0, 6.0 e 

6.1, trazem pré-instalados alguns dos programas relacionados, porém, este fator não se 

torna um empecilho a escolha de uma distribuição diferente, como no caso o Ubuntu ou 

Mint, podemos realizar facilmente a instalação de programas a posteriori utilizando o 

painel de programas, e realizando uma configuração personalizada dos equipamentos 

da sala de informática.    
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Na categoria Comunidade de Usuários, foi analisada a existência de comunidades 

de usuários, ou seja, a existência de grupos de apoio para recorrer em caso de dúvida ou 

dificuldade. Estas comunidades geralmente são marcadas pela colaboração entre 

usuários mais experientes que auxiliam novos usuários a resolver questões ligadas a 

instalação, configuração e usabilidade dos Sistemas Operacionais Linux, possuindo 

fóruns e em muitos casos, suporte on-line gratuito para ajudar com dificuldades do 

sistema. 

Um importante fator é a disponibilidade de uma comunidade de usuários 

nacionais, que facilita ao usuário que não precisará conhecer outra língua para interagir 

com outros usuários. A presença de uma comunidade de usuários da distribuição 

também é um porto seguro de informações sobre o sistema, onde se pode buscar 

soluções por conta própria, assim, além da autonomia também ocorre o aprendizado 

sobre o funcionamento do sistema. 

Quanto mais qualidade e estabilidade a distribuição atinge, maior sua 

importância no cenário mundial, maior o número de usuários, comunidades e materiais 

de suporte, desde textos a videoaulas explicativas. As distribuições CentOS, Debian, 

Deepin OS, Duzeru OS, Educacional, Elementary OS, Fedora, Mandriva, Manjaro, Mint, 

openSUSE, Pop! OS, MX Linux, Solus e Ubuntu possuem comunidades de usuários, nas 

quais o usuário pode inclusive encaminhar sugestões ou se desejar, colaborar no 

desenvolvimento e melhoria da própria distribuição do Sistema Operacional Linux.   

Neste sentido quanto maior a compreensão do usuário/professor sobre as 

distribuições do Sistema Operacional (SO) Linux e dos programas de código aberto maior 

é sua tendência a adentrar ao universo Linux, pela compreensão dos fatores socias, 

econômicos, de segurança, colaboração e sustentabilidade que estão diretamente no 

centro da questão da adoção de soluções baseadas em programas de código aberto.  

 Pensar nas salas informatizadas/laboratórios de informática como espaços 

importantes da relação escola, inclusão digital e metodologias de ensino e 

aprendizagem, é fundamental tanto para gestores quanto educadores, é necessário 

considerar que a realidade da maioria das escolas públicas brasileira é pautada de 

escassez de recursos financeiros, e que os custos e a segurança dos sistemas Linux e dos 

programas de código aberto, deve ser considerada. 

 Ressalta-se que outros elementos e características poderiam ter sido avaliados no 

âmbito do estudo, que existem outros Sistemas Operacionais Linux e programas de 

código aberto disponíveis e capazes de atender as diversas demandas do cotidiano da 

escola pública no que tange a questão do uso das interfaces tecnológicas de forma livre 

e com e com alto nível de segurança e usabilidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verifica-se com base no elencado na Tabela 1 que existem boas alternativas para 

revitalização dos equipamentos das salas informatizadas implementados nas escolas 
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públicas brasileiras, através da adoção de soluções baseadas em distribuições de 

Sistemas Operacionais (SO) Linux e programas de código aberto, conforme relaciona a 

Tabela 3, principalmente através da adoção de distribuições como base no ambiente 

gráfico XFCE, como é o caso do Linux Mint, que exigem configurações mais modestas 

dos equipamentos.  

Sendo que atuaram como elementos principais na escolha do Linux Mint, além 

da possibilidade da distribuição baseada em ambiente gráfico XFCE rodar nos 

equipamentos das salas informatizadas, o ambiente gráfico que facilita 

consideravelmente o trânsito do educando entre os ambientes do Sistema Operacional 

Windows e do Linux. 

Assim é possível implementar o Linux Mint 17.2 32-bits com ambiente gráfico 

XFCE nos equipamentos da sala informatizada/laboratório de informática mesmo em 

equipamentos antigos com apenas 512MB de memória RAM, como é o caso dos 

computadores do pregão nº 038/2006, utilizado como referência para realização da 

pesquisa. Esta, alteração melhorou muito a resposta e a usabilidade dos equipamentos 

do laboratório de informática. 

Considerando que para muitos educandos os equipamentos presentes na sala 

informatizada/laboratório de informática da escola são os únicos aos quais eles possuem 

acesso, então faz-se necessário empenhar esforços para manter seu funcionamento. Com 

o término da garantia dos equipamentos, e o desinteresse dos técnicos criadores do 

Linux Educacional instalado nos equipamentos antigos, o Linux Mint 17.2 de 32 Bits com 

ambiente gráfico XFCE, tornou-se uma solução estável, eficiente e gratuita para sanar o 

abandono governamental das salas informatizadas/laboratórios de informática.   

Uma sala informatizada funcional, pode contribuir diretamente na promoção da 

inclusão digital de educandos nativos no Sistema Operacional Linux, e para superar os 

resquícios da alfabetização digital realizada no Sistema Operacional proprietário, 

presente na maioria educandos, através de uma reinclusão digital voltada a cultura de 

valorização de Sistemas Operacionais Linux e programas de código aberto. 

Por isso o desenvolvimento de soluções baseadas em distribuições de Sistemas 

Operacionais Linux e programas de código aberto se apresenta positiva a sociedade e 

ao universo educacional, sendo necessário para sua difusão ações governamentais 

estruturantes e políticas públicas fomentadoras ao desenvolvimento e adoção 

estratégica de Sistemas Operacionais Linux e programas de código aberto no âmbito 

escolar para garantia do direito a inclusão digital.  

Também no campo educacional, é fundamental a ampla adoção por parte das 

instituições de ensino de processos educativos que permitam aos educandos se 

tornarem usuários nativos nas distribuições de Sistemas Operacionais Linux e programas 

de código aberto, pois é a escola pública a ponte para a alfabetização/inclusão digital da 

maioria das crianças e adolescentes brasileiros, especialmente os provenientes das 

camadas populares. 
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Com base nos elementos apresentados a adoção de alternativas de distribuições 

de Sistemas Operacionais Linux e programas de código aberto, ao revitalizarem as salas 

informatizadas/laboratórios de informática, permite o acesso e o aprendizado 

tecnocientífico dos educandos, torna-se uma opção plausível, e a médio e longo prazo 

favorável a sociedade, ao garantir a inclusão digital gradativa e ao possibilitar processos 

de ensino e aprendizagem do conhecimento mediado/potencializados pelas interfaces 

tecnológicas.  

Levando-se em consideração o crescimento em escala mundial das distribuições 

de Sistemas Operacionais Linux e dos programas de código aberto, as características das 

interfaces gráficas, a estabilidade e a presença de comunidades ativas de usuários, 

percebe-se que a existência e a manutenção das distribuições  Linux não envolvem 

apenas questões econômicas, mas também ideológicas, ou seja, a adoção de uma 

distribuição Linux é também um passo na direção de manifestar-se em favor da ação 

transformadora e coletiva que  os softwares livres podem trazer ao espaço da escola 

pública brasileira. 

Assim, são as decisões dos seres humanos que mudam suas ações e transformam 

as ideologias e as instituições, pensar uma sociedade colaborativa e mais segura, no que 

tange ao espaço virtual, permeia por de certa forma capacitar/preparar crianças e jovens 

para as interações com o universo virtual, com as várias interfaces tecnológicas, este 

processo de inclusão digital precisa ser possibilitado no âmbito do espaço escolar.  

Por fim, cabe destacar que, quanto mais autarquias governamentais, repartições 

públicas, escolas, universidades, empresas e usuários domésticos adotarem soluções 

baseadas em distribuições de Sistemas Operacionais Linux e programas de código 

aberto, maior também será a velocidade de evolução destes sistemas, assegurando aos 

usuários o acesso ao conhecimento e a sua difusão sem restrições legais, de forma que 

assuma a condição de conhecimento como produto histórico da humanidade. 
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A INTERATIVIDADE COMO RECURSO PARA APRENDIZAGEM 

 

Elkelane da Silva Paiva Pimenta450 

Carlos Alberto de Vasconcelos451 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir e refletir questões relacionadas à 

interatividade, em especial na educação, e oportunizar aos educadores uma visão 

simples que rompa com os preconceitos e receios sobre o uso das tecnologias. Com o 

entendimento sobre o que é e como ocorre a interatividade, é possível traçar aulas mais 

interessantes e dialógicas, assim como utilizar os recursos digitais com consistência 

pedagógica. Trata-se de uma revisão bibliográfica embasada em vários autores da área 

que apresentam suas concepções. Os conceitos e ideias foram esquematizados em 

paralelo com a prática pedagógica, de forma a gerar um referencial sugestivo que 

sintetiza as ideias apresentadas e favorece a identificação da interatividade. Tais 

referenciais, além de permitirem um ambiente e uma prática pedagógica que 

oportunizam a aprendizagem através da interatividade, trazem a discussão sobre a 

relevância de aprender através das trocas. 

 

Palavras-Chave: Interatividade; comunicação; multiplicidade; aprendizagem; 

compartilhamento. 

 

Abstract: This work aims to elucidate questions about interactivity in education, and to 

give educators a simple view that breaks with the prejudices and fears about the use of 

technologies. With the understanding of what interactivity is and how it is, it is possible 

to draw more interesting and dialogical classes, as well as to use digital resources with 

pedagogical consistency. It is a bibliographical review based on several authors of the 

area who present their conceptions. The concepts and ideas were schematized in parallel 

with the pedagogical practice, generating a suggestive frame that synthesizes the 
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presented ideas and favors the identification of the interactivity. By favoring an 

environment and a pedagogical practice that allows learning through interactivity and 

bringing to discursion the relevance of learning through exchanges. 

Keywords: Interactivity; communication; multiplicity; learning; sharing. 

 

INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos geram constantes modificações na sociedade. A 

forma de conversar, trocar ideias e trabalhar ganhou diferentes significados 

quando as tecnologias da informação e comunicação (TIC) foram potencializadas 

pela internet e se tornaram mais acessíveis à população. Igualmente, o modo de 

ensinar e aprender também perpassa por diversas modificações e inovações, não 

apenas pela forma de como se ensina, mas de como se aprende. O sistema 

educacional baseado na concepção do fordismo e com padrão unidirecional não 

é mais o modelo de ensino em destaque, dentre outros fatores, graças ao avanço 

e acessibilidade dos recursos digitais. Apesar de ainda ser possível observar tal 

prática em alguns profissionais que resistem às mudanças, sabe-se que muitos 

professores cederam às pressões das mudanças sociais e educacionais e 

aceitaram enfrentar o desafio de ensinar de forma dialógica e democrática 

permitindo a participação dos alunos como autores do seu conhecimento – fato 

que ganhou força através do surgimento da Web 2.0 e a cibercultura no início do 

século XXI.  

As gerações que nasceram entre o final dos anos 70 e início dos anos 90 e 

entre o ano de 1992 e 2000 são chamadas de “Y” e “Z”, respectivamente. Essas 

gerações cresceram numa cultura digital e estão bem familiarizadas com os 

dispositivos móveis e a comunicação em tempo real, sendo que a “Z” são os 

nativos digitais e pode-se dizer que são praticamente dependentes da internet e 

dos dispositivos móveis. Esse perfil de indivíduos trouxe ao processo de ensino-

aprendizagem novos desafios e oportunizou a inserção da interatividade, já 

existente na cibercultura, no âmbito educacional. Essa geração sai do modo 

passivo de aprender e tem papel ativo no que lhe é exposto, deixam de ser meros 

espectadores. E consequentemente os professores já não podem mais continuar 

com o perfil de transmissor de conhecimento, pois, como denominam diversos 

autores, são mediadores, facilitadores e/ou articuladores. Afinal, a aprendizagem 

ocorre através de trocas, do compartilhamento, da exposição de ideias, da autoria 

e autonomia, da conectividade e dos recursos tecnológicos que estão disponíveis 

na palma da mão. Ou seja, a aprendizagem ocorre através da interatividade que 
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faz parte da cultura tecnológica e está disponível e potencializada através dos 

recursos digitais e da internet.  

Nessa perspectiva é possível afirmar que uma sala de aula pode ser 

interativa sem a presença do computador? Ou que o professor pode explorar a 

interatividade sem o uso de dispositivos móveis? Essas respostas serão 

encontradas ao longo do texto, que tem como objetivo, além de discutir e refletir 

sobre questões relacionadas à interatividade, em especial na educação, permitir 

a compreensão do que é a interatividade, de como ela ocorre e do seu papel na 

aprendizagem, pois, a partir da elucidação dessas questões, o profissional da 

educação pode melhorar sua prática e conduzir a utilização dos recursos digitais 

com precisão. 

É também válido dissolver a ideia preconcebida de que interatividade é 

privilégio de poucos e algo complicado de ser explorado na aprendizagem. Da 

mesma forma, dispor de recursos tecnológicos não se torna garantia de que uma 

aula seja interativa. Ao entender a interatividade como recurso que contribui para 

a aprendizagem, o professor tem maiores possibilidades de avaliar o alcance das 

atividades propostas para que o aluno aprenda. 

Assim, esse trabalho surgiu com o pensamento inicial de “desmistificar” 

questões sobre a interatividade. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que 

oportuniza a compreensão do tema, a partir de visões de diferentes autores, em 

sua maioria com conhecimento na área, como Machado Júnior (2008), Primo 

(2011) e Silva (2012), entre outros. De início, apresentam-se as concepções do 

que é interatividade e de como ela acontece; em seguida, abordam-se o conceito 

e as utilizações do hipertexto, sua relação com a interatividade e o pensamento 

complexo; e por fim sugerem-se referenciais de como analisar de fato se a 

atividade proposta pelos professores possui interatividade. Existe uma ampla 

discussão sobre interação e interatividade que não será abordada neste texto, 

apesar de haver ciência sobre a referida distinção e relação. 

 

1. Tratando da Interatividade  

 

Geralmente, a palavra interatividade remete à mente humana moderna, 

conforme afirma Primo (2011, p.30, grifo do autor): 

 

Quando se fala em “interatividade”, a referência imediata é sobre 

o potencial multimídia do computador e de suas capacidades de 

programação e automatização de processos. [...] Entretanto, 
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reduzir a interação a aspectos meramente tecnológicos, em 

qualquer situação interativa, é desprezar a complexidade do 

processo de interação mediada.  

 

Interatividade é um termo cujo conceito está potencialmente relacionado 

a aspectos da tecnologia, mais precisamente as TIC. Há definições para diferentes 

áreas, como a sociológica e a educacional, além da tecnológica. Todavia, sabe-se 

que o conceito, seja para que área esteja direcionado, tem estrita relação com a 

comunicação. A interatividade só existe quando há comunicação. É conhecido 

que há diferentes tipos de interatividade no que se refere à área educacional: 

entre professor e aluno, aluno e máquina, professor e conteúdo, aluno e professor, 

dentre outros. Mas, só existe através da comunicação estabelecida entre cada 

parte envolvida no processo, apesar de algumas divergências entre autores ao 

defini-la. Silva (2001 apud MACHADO JÚNIOR, 2008, p. 49, grifo do autor) diz que  

 

interatividade não é uma novidade da “era digital”, nem seria um 

conceito de informática, mas um conceito de comunicação, 

podendo ser usado para denotar a comunicação entre usuário e 

serviço, entre humanos e máquinas e entre interlocutores 

humanos. 

 

A comunicação é o pilar básico da interatividade, seja ela entre homens ou 

máquinas, além disso, é importante salientar que a interatividade também gera 

um novo olhar sobre o conhecimento. O que antes era estático e propriedade de 

alguns se torna dinâmico e acessível, ganhando outro significado e permitindo 

que cada um tenha autoria sobre seu conhecimento e descobertas.  

A interatividade não acontece individualmente. É necessária a participação 

do outro, seja este, homem ou máquina. Ainda segundo o autor mencionado 

anteriormente, para haver interatividade é necessário que duas disposições 

básicas sejam asseguradas, são elas: dialógica, “que associa emissão e recepção 

como polos antagônicos e complementares na cocriação da comunicação”; e “a 

intervenção do usuário ou receptor no conteúdo da mensagem ou do programa, 

abertos a manipulações e modificações” (SILVA, 2001 apud MACHADO JÚNIOR, 

2008, p. 50). Ou seja, associam-se o receptor e o emissor como divergentes ou 

contraditórios e ao mesmo tempo se complementam para produzir a 

comunicação. Vale ressaltar que este papel não é fixo, pois receptor e emissor 

mudam de posição constantemente. Em algum momento, o receptor será 
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emissor e o emissor receptor, gerando, assim, a complementação necessária para 

intervir no conteúdo e agregar suas modificações. Sintetizando esse pensamento, 

é pertinente colocar as palavras de Vasconcelos (2017, p.79), quando afirma que 

a “interatividade pressupõe a troca, o diálogo, o fazer junto”. Isso não quer dizer 

que todos partilhem das mesmas opiniões e conhecimentos, mas sim que há um 

respeito às diversas formas de pensar e que o conhecimento surge ou cresce ao 

mesclar ideias e concepções diferentes nas trocas e no fazer juntos. Essa ideia de 

aprendizagem é defendida também por Freire (1970).  

O termo interatividade traz a ideia de conectividade. Geralmente quando 

pensamos em algo interativo, vêm à mente smartphones, smarttvs, 

computadores laptops, ou seja, recursos que permitem interatividade. É certo que 

esta acontece principalmente dentro da cibercultura, mas, mesmo que o 

professor ou a instituição de ensino não disponham de recursos tecnológicos, 

Silva (2012) defende que o professor tem a seu favor a interatividade enquanto 

conceito da teoria da comunicação e não apenas da informática. O fato é que os 

professores podem propor aos alunos um ambiente interativo, mesmo sem os 

equipamentos tecnológicos. Não se propõe aqui defender o abandono da 

tecnologia dentro das salas de aula ou retirar sua importância no processo 

ensino-aprendizagem dentro de metodologias bem elaboradas e coerentes com 

os objetivos propostos, mas coloca-se como um viés ou uma possibilidade para 

explorar os benefícios da interatividade na aprendizagem, mesmo na carência 

desses recursos.  

De toda forma, ainda que compreendendo a interatividade na limitação 

dos recursos tecnológicos, Silva (2012, p. 10) salienta que “o professor precisará 

de efetiva inclusão digital em sua formação continuada, de modo que tenha claro 

que as TIC podem potencializar a interatividade, o seu ofício, o currículo escolar 

e a formação para a cidadania em nosso tempo”. De forma semelhante, de que 

adianta ao aperfeiçoamento do ensino que a instituição disponha de tecnologias 

que podem ser utilizadas na educação, se os professores não têm preparo para 

utilizá-las e nem reconhecem sua importância para alcançar de forma eficaz os 

objetivos educacionais? Por isso é importante que, mesmo sem dispor de 

equipamentos, o profissional da educação entenda a necessidade e as 

contribuições que a TIC trouxe à educação, na situação em destaque, a 

interatividade.  

 

2. Características da interatividade 
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Na obra Interação mediada por computador, o autor Alex Primo (2011, 

p.31), apresenta a definição de interatividade de Andrew Lippman do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT), formulada ainda nos anos 80: como 

“atividade mútua e simultânea da parte de ambos os participantes, normalmente 

trabalhando em prol de um objetivo, mas não necessariamente”. Para ele, além 

dessa definição, o sistema pode ser considerado interativo quando possui as 

seguintes características: interruptabilidade, granularidade, degradação graciosa, 

previsão limitada e não default. Quando se leem essas características, de pronto, 

tem-se a ideia de organização de sistema ou aspectos técnicos, entretanto, ao 

apresentar suas definições, vê-se que são aspectos simples que podem ser 

utilizados tanto virtual como pessoalmente, a distância ou presencialmente.  

Para melhor entendimento, será feita uma descrição das características 

apontadas por Andrew Lippman e descritas por Alex Primo, (2011) que são 

essenciais para que o sistema seja interativo; em seguida faremos um paralelo 

das possibilidades no mundo real e no processo de ensino-aprendizagem: 

● Interruptabilidade se refere à capacidade de cada participante de interromper 

o processo, ou seja, cada um deve ter a possibilidade de atuar livremente, 

sem trancar o fluxo da troca de informações. Na prática corresponde à 

possibilidade de ocorrerem interrupções constantes no processo. 

● Granularidade corresponde à fragmentação do conteúdo para interrupção. 

Ou seja, o menor elemento que se possa interromper, uma frase, palavra, 

imagem, cena, quando relacionado ao sistema, precisa ter uma resposta 

rápida para que não seja visto como “travado”.  

● Degradação graciosa – quando o sistema não tem respostas para uma 

indagação. Quando isso acontecer, deve ser dado ao participante a 

possibilidade de saber quando e como obter a resposta que não está 

disponível naquele momento.  

● Previsão limitada – não é preciso prever todas as instâncias possíveis de 

ocorrência. Se algo que não havia sido previsto ocorrer na interação, o 

sistema tem condições de responder com base na própria interação. 

● Não Default – o sistema não deve forçar uma direção a ser seguida pelos 

participantes. A inexistência de um padrão predeterminado dá liberdade aos 

participantes. 

Esses aspectos estão relacionados a um sistema que possua interatividade, 

mas, se detivermos o olhar na concepção humana desses aspectos, é relevante 
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perceber como é viável oferecer um ambiente interativo dentro da sala de aula. 

Segundo Machado Júnior (2011, p. 32), “essa proposição pode ser considerada 

como uma busca pela sofisticação dos sistemas informáticos, mas o que sugere 

é uma simulação de certas características da interação humana”. 

É necessário olhar o aspecto humano e social desse processo. Quando se 

permite a interruptabilidade, pode-se fazer um paralelo com a liberdade que o 

aluno possui para a comunicação no ambiente de aprendizagem. Ele deve ter 

ciência de que sempre será permitido sua intervenção e interrupção. Por meio 

desse princípio, o aprendiz tem possibilidade de parar o fluxo das informações 

ou redimensioná-lo, contribuindo para a sua aprendizagem, pois não adianta 

uma enxurrada de informações se o indivíduo não consegue entender o que está 

sendo discutido.  

Somada a esse princípio, vem a granularidade, quando o aluno pode 

interromper a qualquer momento, sem ser necessário esperar até o final da aula 

e/ou o final de um ciclo de conteúdos para tirar suas dúvidas e fazer 

questionamentos. Observe que aqui não se diz que o professor deve parar o seu 

raciocínio instantemente. Falamos de relações e comunicação, sendo assim, um 

simples “já respondo” ou “vou concluir e te passo a palavra” são falas que podem 

deixar a comunicação mais harmônica.  

Nessa perspectiva, o professor precisa ter ciência de que nem sempre saberá 

responder a todos os questionamentos. Dessa forma, deve estar preparado para 

buscar respostas e não se fechar para a necessidade do aprendiz, sendo grosseiro 

ou arrogante por se sentir inseguro em não ter a resposta para aquela situação. 

É válido e digno dizer que não tem a resposta, mas que a trará em outro 

momento. E é importante fixar datas e prazos para apresentar a resposta àquela 

pergunta. Pode-se também indicar uma pesquisa sugerindo referenciais teóricos 

ou fontes seguras que servirão de rumo para que os alunos encontrem as 

respostas.  

A previsão limitada tem a ver com o princípio anterior, pois no planejamento 

não é possível prever todas as variações do pensamento. Dessa forma, quando 

surgir algo que não estava no “previsto”, pode-se buscar resposta na própria 

interação. E, por fim, quando se fala de liberdade para aprender, fica visível a 

construção do conhecimento sem um passo a passo que limite o aluno a cada 

fase. Uma aprendizagem que pode ser construída através dos vários links que 

surgem ou são criados de um ponto de partida inicial, sem ancorar a motivação 

de aprender num roteiro engessado e cheio de amarras. 
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3. Hipertexto e pensamento complexo como constructos da interatividade  

 

Como exemplo prático para esse princípio não default, pode-se pensar na 

estratégia de hipertexto que Vilan Filho (1994, p. 297) descreve como: 

 

uma abordagem da gestão de informação na qual os dados são 

armazenados em uma rede de nós conectados por ligações. Os 

nós podem conter textos, gráficos, áudio e vídeo, bem como 

programas de computador ou outras formas de dados.  

 

As informações são armazenadas de uma forma que o leitor pode escolher 

múltiplos percursos, a partir do texto inicial e não precisa seguir uma linearidade. 

Esses caminhos podem ser percorridos clicando nos hiperlinks que são os “nós” 

ou ligação dentro do documento de hipertexto que conduz a outros dados e 

informações, dentro do mesmo documento ou em outros locais. 

Tal processo desfaz a ideia da construção linear do conhecimento e permite 

que a aprendizagem aconteça através de uma rede de informações. Partindo de 

um texto inicial com ligação com vários outros textos ou elementos textuais, o 

leitor pode, por meio do hiperlink, ser direcionado para outra página. Dessa 

forma, é possível construir uma rede de informação instantânea e com conteúdo 

ilimitado. 

O hipertexto democratiza a relação do indivíduo com a 

informação, permitindo que ele ultrapasse a condição de 

espectador passivo, para a condição de sujeito operativo, 

participativo e criativo. Pode-se dizer que o hipertexto é o grande 

divisor de águas entre a comunicação massiva e a comunicação 

interativa. O hipertexto é essencialmente um sistema interativo. 

(SILVA, 2012, p. 18). 

 

Entretanto, não é um recurso oriundo da internet. Segundo Vilan Filho (1994), 

a ideia básica de hipertexto se refere a organizar documentos e combiná-los 

conforme a necessidade de compreensão e organização. E isso não é algo 

recente. Citações, ilustrações, quadros e referências bibliográficas são maneiras 

de organização realizadas ao longo de séculos. Mas foi na década de 60, 

momento anterior à internet, que Theodor H. Nelson criou o termo hipertexto e 

começou a estruturar seus fundamentos. 
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Hipertextos já eram utilizados em enciclopédias e notas de rodapé, por 

exemplo, interligando textos, proporcionando uma nova relação do leitor com o 

texto. Através da internet, isso se tornou mais amplo, fácil e rápido. “Com o 

hipertexto o leitor aprende novos parâmetros de leitura e de conhecimento”. 

(SILVA, 2012, p. 19), além de desenvolver habilidades de autonomia e 

aprendizagem compartilhada. 

Ele pode ser utilizado como recurso metodológico quando os alunos 

pesquisam textos, autores e assuntos diferentes que se completam, não 

necessariamente por apresentar a mesma ideia, pois podem conter ideias 

distintas, mas que contribuem para a compreensão do todo, de um conceito etc. 

Através desses hiperlinks, constrói-se um hipertexto, mesmo sem a internet.  

Esse recurso do hipertexto, que permite montar uma cadeia de saber, 

assemelha-se com o pensamento complexo de Edgar Morin (2000, p.12) quando 

diz que deveríamos “ser animados por um princípio de pensamento que nos 

permitisse ligar as coisas que nos parecem separadas umas em relação às outras. 

Ora, o nosso sistema educativo privilegia a separação em vez de praticar a 

ligação”. A interatividade e a comunicação têm muito em comum com a teoria do 

pensamento complexo, pois a tecnologia permite criar redes de aprendizagem, 

sociabilidade, econômicas, dentre outras. E permite que tudo isso seja visto de 

forma holística. Apesar de aprendermos por segmentos a fim de compreender 

bem certa realidade, essa pequena parte que analisamos ou aprendemos está 

relacionada ao todo que não pode ser percebido no fragmento. 

 

De fato, a aspiração à complexidade tende para o conhecimento 

multidimensional. Não se trata de dar todas as informações sobre 

um fenômeno estudado, mas de respeitar as suas diversas 

dimensões; não devemos esquecer que o homem é um ser 

biossociocultural e que os fenômenos sociais são, 

simultaneamente, econômicos, culturais, psicológicos, etc. Dito 

isto, o pensamento complexo, não deixando de aspirar à 

multidimensionalidade, comporta no seu cerne um princípio de 

incompleto e de incerteza. (MORIN, 1998, p.138). 

 

Esse pensamento remete às concepções de interatividade que permitem 

ao homem a comunicação para a elaboração de possibilidades de troca, criação 

e compartilhamento. Como dizia Marshall McLuhan (1964), os meios de 
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comunicação são como extensões do homem. Vamos mais a fundo ao dizer que 

as tecnologias atualmente são extensões inerentes ao homem. 

Quando o docente consegue compreender que a interatividade faz parte 

do processo de ensino-aprendizagem e que, ao invés de ser um requisito a mais 

para sua atuação, é um fator que contribui para facilitar o alcance dos objetivos 

de aprendizagem, uma barreira é derrubada no preconceito existente de alguns 

profissionais sobre a tecnologia e a educação. Essa rejeição, resistência ou 

preconceito surge algumas vezes por se pensar que é algo de difícil utilização ou 

longe da realidade financeira, dentre outros aspectos. Pensamentos dessa 

natureza têm se mostrado como um obstáculo para a construção de 

metodologias que envolvam a tecnologia de forma consistente e coerente. Após 

perceber que a interatividade faz parte do cotidiano, é possível quebrar alguns 

paradigmas da educação, e o principal deles é o ensino centrado na transmissão.  

A referência ao termo “quebrar” destaca-se no sentido de romper com 

conceitos arraigados em nossa profissão, pois esse é o primeiro passo para a 

mudança da prática que ainda continua a ser um grande desafio de professores 

e da educação.  

Para Silva (2012), a comunicação interativa é um desafio para a educação 

centrada no paradigma da transmissão. A lógica que rege os sistemas de ensino 

está relacionada à distribuição em massa, daí vem a origem do desafio específico: 

modificar a comunicação. Faz-se necessário destacar que a comunicação que é 

usada apenas para potencializar a transmissão de informação para a massa de 

alunos não é o uso da comunicação interativa que se propõe.  

Trata-se de um grande desafio educacional usar a interatividade como 

ruptura do modelo unidirecional. Se ela for explorada de maneira a ser mera 

transmissão, em que se diferenciará do modelo tradicional que vivenciamos por 

todas essas décadas? Kenski (1998) lembra que vivemos um momento em que os 

professores têm o conhecimento e a informação como matéria-prima, então é 

hora de enfrentar os desafios das inovações tecnológicas. Não podemos mais 

manter a prática de um ensino que tem o professor como centro e na qual e a 

relação com o saber é baseada em monólogos “ditos participativos”. Para tanto é 

preciso “aprender que comunicar não é simplesmente transmitir, mas permitir 

múltiplas disposições à intervenção do interlocutor. A comunicação só se realiza 

mediante a bidirecionalidade”. (SILVA, 2012, p. 85 e 86). 

Daí a importância de compreender os conceitos de hipertexto, pois, a 

partir desse pressuposto, se constrói uma forma diferente de enxergar a 
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aprendizagem, não mais como um processo linear e sim como um processo 

repleto de multiplicidades. Nas palavras de Silva (2012), professor constrói uma 

rede e não uma rota, definindo conjuntos de territórios a explorar. O hipertexto 

apresenta compatibilidade com a interatividade e o pensamento complexo, pois 

corresponde a uma forma de comunicação interativa que se modela em rede, 

proporcionando diálogo e multiplicidade. 

As possibilidades de aprendizagem que disponibilizam conexões para 

recorrências e experimentações tecidas com os alunos oportunizam uma 

aprendizagem baseada na troca e na comunicação eficiente, que permite ao 

aluno desenvolver um raciocínio lógico e coerente ao compreender a 

complexidade do pensamento e aprender por meio de suas reflexões. 

Martín-Barbero (1997) usa o termo sistematizador de experiências para 

definir o professor que sabe disponibilizar possibilidades de múltiplas 

experimentações e de múltiplas expressões. Para o professor que tem esse perfil, 

os termos facilitador, conselheiro e parceiro são óbvios e simplificam. 

 

4. Identificando a interatividade 

 

A respeito dos conceitos apresentados, propõe-se um referencial para 

tornar mais prática e visível a identificação da interatividade nas atividades 

pedagógicas. Não temos como oferecer dados exatos para mensurar tal 

atividade, até porque se trata de uma avaliação repleta de subjetividade. Dessa 

forma, ficaremos ancorados nas palavras de Tori (2010, p. 89), que, ao expor essa 

dificuldade, afirma que “a ideia é procurar por componentes fundamentais que 

influenciariam o potencial de interatividade presente em determinada ação de 

aprendizagem”. Entretanto, mesmo com as falhas existentes na proposta de 

Laurel (1996), descrita na obra de Tori (2010), é válida sua utilização para 

identificar os níveis de interatividade caracterizada por três variáveis 

fundamentais:  

● Frequência – Indica quão frequentemente o usuário pode interferir no 

desenvolvimento da ação. Vai de nula (sem interferência) a contínua (acontece 

sempre que o usuário desejar). 

● Abrangência – Refere-se ao leque de escolhas disponíveis ao usuário a 

cada interação. Pode ir de nula (quando não há a possibilidade) a infinita 

(interação do ser humano com o real).  
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● Significado – Representa a real importância da escolha realizada pelo 

usuário, sob o ponto de vista dele próprio, para o desenrolar a interação. Quanto 

maior a possibilidade de escolha, maior o seu significado.  

Partindo desses critérios, não é possível chegar a valores absolutos para 

mensurar os níveis de interatividade, entretanto podem ser usados como 

parâmetros para avaliar ou comparar recursos ou atividades. Se compararmos 

esses critérios com as características da interatividade apresentadas 

anteriormente na obra de Primo (2011), é possível perceber que existem 

semelhanças e complementações que permitem uma melhor compreensão do 

como ocorre a interatividade. Ao entender a parte técnica e/ou teórica da 

interatividade, pode-se aplicá-la ao contexto pedagógico e obter experiências 

reais de aprendizagem. Vasconcelos (2017, p.81) acrescenta que “a interatividade 

deve subsidiar a prática docente e discente a partir de elementos como 

bidirecionalidade, participação e intervenção”. 

Com base nesse pressuposto e nos demais referenciais teóricos desta 

redação, sugerimos algumas questões que podem ajudar na identificação da 

interatividade, não no sentido de medir seu potencial, mas sim no sentido de 

perceber sua existência e avaliar sua contribuição e possibilidades para o 

processo ensino-aprendizagem.  

 

Quadro síntese – Sugestões de como identificar a interatividade: 

O sistema, recurso ou 

atividade: 

Observações 

Permite ao usuário participação 

direta quando sentir 

necessidade? 

É importante que o sistema ofereça ao participante 

a oportunidade de intervir sempre que julgar 

necessário.  

Fazer interrupções para sanar dúvidas, acrescentar 

experiências que colaborem com a situação ou tema 

estudado, expor seu pensamento para ter certeza de 

que está entendendo corretamente e redirecionar 

aquilo que entendeu de forma equivocada são 

ações que exemplificam este tópico. 

Permite comunicação entre os 

participantes? 

A comunicação é essencial. Dessa forma, é 

imprescindível que os participantes tenham 

liberdade para se comunicar livremente. Vale 

lembrar que essa comunicação pode ocorrer entre 

interlocutores, usuários e máquina.  
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Ocorre comunicação entre 

participantes, sejam eles 

humanos ou máquinas, na 

atividade e/ou recurso? 

Permitir a comunicação não significa que esta 

ocorrerá naturalmente. Para que haja interatividade, 

é essencial que de fato ocorra comunicação, o que 

remete às trocas dentro do sistema. 

A comunicação ocorre de todos 

para todos? 

A comunicação deve ocorrer entre todos os 

participantes, que podem alternar sua posição entre 

emissor e receptor, garantindo que todos sejam 

autônomos na construção e ampliação do 

conhecimento.  

O percurso desenhado para a 

atividade e ou recurso é em 

forma de rede? 

A interatividade está intimamente relacionada à 

rede de saberes; deve ser garantida, além da 

perspectiva dialógica, a multiplicidade. 

A interação é capaz de gerar 

respostas para questionamentos 

formulados dentro do recurso 

ou atividade? 

A comunicação e interação entre os participantes 

devem ser capazes de gerar respostas e produzir 

novos saberes. 

Fonte: Baseado em Machado Júnior (2008), Primo (2011), Silva (2012) e Tori (2010). 

 

Esse quadro foi elaborado com base nas ideias, dos autores citados neste 

artigo, referentes à interatividade, com o objetivo de tornar mais prático o 

exercício de perceber o recurso dentro dos processos pedagógicos. Fazendo 

essas indagações, é possível perceber se o sistema, atividade ou recurso possui 

ou não interatividade. Se a maioria das respostas for afirmativa, há grande 

probabilidade de haver níveis satisfatórios de interatividade. Outras perguntas 

podem ser acrescidas a essas com objetivo de analisar os níveis de interatividade, 

além de ser um pressuposto para melhorar os recursos e ou atividades buscando 

alcançar níveis regulares de desenvolvimento. 

Todos os autores estudados convergem para a premissa de que para que 

haja interatividade é preciso ter comunicação e interação. Além de serem 

permitidas as trocas, pausas e intervenções durante o desenvolvimento das ações, 

também devem existir possibilidades de compartilhamentos entre todos os 

envolvidos ou usuários, tornando o sistema bidirecional. Com a soma desses 

aspectos, cria-se uma rede de conhecimento que torna a aprendizagem mais 

prazerosa e autônoma com significados diferentes para cada aprendiz.  

 

Considerações Finais  
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Assim, após a explanação teórica, entende-se a interatividade na educação 

como base para que os sistemas, sejam eles digitais ou humanos, tenham 

resultados melhores e mais precisos quanto à superação de desafios educacionais 

e ao aperfeiçoamento da prática pedagógica. Uma metodologia que envolva 

interatividade promove uma educação baseada no diálogo nas trocas, nas 

multiplicidades e na autonomia. Permite gerar uma rede de conhecimento onde 

o aprender vem de todos através dos compartilhamentos e respeita a 

subjetividade de cada indivíduo.  

Exploraram-se neste trabalho questões técnicas e teóricas sobre 

interatividade para que a compreensão ocorresse de maneira completa, pois, 

quando se conhece o todo, é possível ter a visão correta da parte em que se fixa 

o olhar para estudar e analisar. Assim, ao conhecer a interatividade de forma mais 

ampla, é possível compreendê-la dentro dos parâmetros da educação e aplicá-la 

de forma concreta para que seja usual dentro do processo de ensino-

aprendizagem.  

É comum rejeitar o novo e aquilo que se desconhece, mas se se permitir 

vencer os desafios, pode-se trazer melhorias para áreas da vida profissional que 

até então estavam estáveis e bem direcionadas. A sociedade atual pede da escola 

competências e habilidades que desenvolvam um indivíduo com múltiplas 

potencialidades, sejam elas tecnológicas, emocionais e/ou conceituais. Vencer o 

medo das tecnologias dentro da sala de aula é um importante passo para 

contribuir no desenvolvimento integral das potencialidades do aluno. Conhecer 

a interatividade é a porta de entrada para o uso coerente dos recursos digitais e 

também para a produção de atividades pedagógicas reais que favoreçam a 

aprendizagem dialógica e democrática como abordada no início deste texto.  

Pode-se dizer que as mudanças sociais e tecnológicas não deixaram o 

processo ensino-aprendizagem mais difícil, pois desafios sempre existiram. Ao 

contrário, oportunizam um novo olhar, um novo fazer que deve ou deveria ser 

uma prática constante do perfil profissional de educadores, uma vez que a 

aprendizagem é contínua e dinâmica não só para alunos, mas para todos os 

sujeitos do processo educacional.  
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FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO NO PROCESSO ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

Marcia da Trindade Macedo452 

Instituto Federal do Amapá 

 Ederson Wilker Figueiredo Leite453 
Instituto Federal do Amapá 

 

 

Resumo: O presente artigo, tem o intuito de apresentar o Google Docs e suas 

funcionalidades, como edição de textos, planilhas e apresentações, além de seu caráter 

colaborativo e fazer um paralelo com o uso das tecnologias da informação e 

comunicação – TIC’s e seu uso na aprendizagem. A pesquisa contou com a busca de 

materiais bibliográficos que descrevessem a ferramenta e tratassem acerca do uso das 

tecnologias na educação. 

Palavras-chave: Google Docs, TIC’s, Aprendizagem. 

 

Abstract: The present article, has the intention of presenting Google Docs and your 

functionalities, as edition of texts, spreadsheets and presentations, besides your character 

colaborativo and to do a parallel one with the use of the technologies of the information 

and communication - TIC's and your use in the learning. The research counted with the 

search of bibliographical materials that described the tool and they treated concerning 

the use of the technologies in the education. 

Keywords: Google Docs, TIC's, Learning. 

 

1 Introdução 

Na atualidade, as mudanças e transformações que ocorrem a cada dia 

afetam diretamente o desenvolvimento dos indivíduos pertencentes a 

comunidade, seja na área social, cultural, educativa entre outras.  Com isso surge 
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a necessidade de apresentar condições para que esses indivíduos possam 

interagir com o meio em que vive, torna-se uma premissa essencial da escola 

formadora do ser humano, levando em consideração a sua vivência em 

sociedade. 

Nessa perspectiva, a escola ao abrir-se ao novo modo de vida e 

comunicação dessa sociedade, tem o objetivo de formar um cidadão sabedor de 

sua importância para a melhoria e consolidação dessa comunidade. Pois, o 

principal indivíduo que cria e recria, é esse mesmo sujeito. 

Assim, ao inserir no ambiente educativo, tecnologias que contribuem para 

a melhoria do ensino e, principalmente, que promovam a aprendizagem, a 

motivação e estimule a produção de conhecimento, dá-se um passo à frente na 

consolidação da educação como instrumento para desenvolvimento do 

indivíduo. 

 

2 O uso das tecnologias de informação e comunicação – Tic’s na 

aprendizagem 

Para  Messias (2010, p. 32) com o uso das TIC’s, o indivíduo “tem a 

possibilidade de conhecer coisas novas, acessar informações, se comunicar, se 

socializar através do mundo digital, entre outras ações, as quais podem ser 

aplicadas no espaço escolar, através da inserção das TIC’s neste contexto”. 

Deste modo, é necessário que os professores tenham em mente e 

compreendam que “o uso das TIC possibilita outras possibilidades de 

conhecimento e socialização e que podem contribuir para a aprendizagem” 

ARAMAN E GIMENES (2014, p. 2) 

Nesta perspectiva, ferramentas que possibilitem uma maior interação, 

comunicação e produção de conteúdo, quando utilizadas acabam transformando 

o ambiente de aprendizagem e possibilitando maior aproveitamento por parte 

dos envolvidos. 

Um dos pontos de desenvolvimento neste contexto é o aspecto 

colaborativo, segundo Pallof e Pratt (2002, p. 141) a construção colaborativa é 

entendida sob a perspectiva de “quando os alunos trabalham em conjunto, isto 

é, colaborativamente, produzem um conhecimento mais profundo e, ao mesmo 

tempo, deixam de ser independentes para se tornarem interdependentes”. 

De acordo com esses olhares, apresenta-se aqui o Google Docs como 

ferramenta capaz de viabilizar uma maior praticidade e eficácia neste processo. 
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3 A Google Inc. 

Larry Page e Sergey Brin descontentes com os serviços de busca na web 

criaram em 1996, enquanto estudavam na Universidade de Stanford, a Google 

Inc., que revolucionaria a forma de utilizar serviços online na época e que se 

tornaria uma das mais bem-sucedidas empresas da atualidade.  

Douglas Ciríaco (2008), colaborador de um dos maiores sítios de notícias 

de Tecnologia da Informação, o TecMundo (www.tecmundo.com.br), afirma que 

“com passar dos anos, a empresa foi se desenvolvendo e o que antes era apenas 

um site de busca, hoje se tornou em um dos pilares da web, oferecendo serviços 

variados e de ótima qualidade”. 

 

4 A suíte de escritório online: Google Docs 

Um dos serviços oferecidos pela Google Inc. é o Google Docs, uma espécie 

de suíte de escritório online, bastante semelhante ao Microsoft Office e ao 

LibreOffice.org. Este aplicativo da Google possui editor de textos, editor de 

planilhas eletrônicas, editor de apresentação de slides, aplicações para criação de 

formulários, entre outras ferramentas. 

Segundo Vania Maria Zanqueta (2011), professora e pós-graduada em 

metodologia de ensino de biologia e química, criadora do blog Ciências na 

Estefana, o “Google Docs permite às pessoas criarem documentos online, 

apresentações e planilhas que qualquer um, com permissões de edição, possa 

editar a partir do seu computador conectado à internet, em qualquer local e ao 

mesmo tempo com diversos colaboradores”. 

5 Interatividade e colaboração com Google docs 

O Google Docs tem se mostrado uma grande ferramenta de interatividade 

e colaboração na sala de aula. A utilização desta interface auxilia no modo de 

aprendizagem dos alunos ao ponto que eles constroem e reconstroem seus 

trabalhos escolares de forma significativa, através da interação e colaboração com 

seus colegas. 

Para Serafim e colaboradores (2008) “a utilização dos computadores deve 

tornar os alunos mais autônomos e gerenciadores dos próprios passos na 

construção do conhecimento”, já que de acordo com Silva (2000), “a interatividade 

é um elemento significativo nesta busca de autonomia e de focalização da 

educação para o aluno pois permite que este ultrapasse a condição de espectador 

passivo para a condição de sujeito operativo”. 
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6 Conhecendo as ferramentas 

No portal TecMundo encontramos um passo a passo apresentando as 

principais funções de cada ferramenta do Google Docs, o qual servirá de base 

para apresentação de cada ferramenta: 

 

6.1 Documento 

Editar seus textos utilizando a ferramenta Documentos do Google Docs é 

tão simples como em qualquer outro programa do gênero. Visualmente, o 

programa é bastante semelhante ao Writer (LibreOffice.org) e ao Word (Microsoft 

Office). 

 

Figura 1 – Interface do editor de textos do Google Docs 

 

 

 

Fonte – print screen da interface do editor de textos do Google Docs capturadas. 

 

Documentos permite que seus usuários adicionem tabelas, imagens, links, 

comentários, cabeçalhos, rodapé e muito mais. Todas estas funções estão 

dispostas na guia “Inserir”. Clique sobre ela e escolha o que deseje adicionar em 

seu texto para torná-lo mais rico em informações. 
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Você pode inserir imagens que estão em seu computador ou diretamente 

da web, sem a necessidade de fazer a transferência do arquivo para o Google 

Docs. 

 
Figura 2 – Tela de inserção de imagens do Google Docs

 

Fonte – print screen da tela de inserção de imagens do Google Docs 

 

Os recursos para a formatação de textos do Google Docs não perdem em 

quase nada para programas do gênero. É possível utilizar os quatro principais 

alinhamentos (alinhado à esquerda, alinhado à direita, centralizado e justificado), 

adicionar textos sobrescritos ou subscritos, citação e textos riscados. Todas estas 

opções estão disponíveis na guia “Formatar”. 
Figura 3 – Barra de ferramentas do editos de textos do Google Docs 

 
 

Fonte – print screen da barra de ferramentas 

 

Além disso, na barra de ferramentas existem recursos para formatação 

como tipo, tamanho e cor de fonte, adicionar negrito, itálico e sublinhado ao 

texto, escolher cor de fundo, aumentar ou diminuir recuo, adicionar marcadores 

e definir o alinhamento de seus escritos. 

6.2 Apresentação 

 No Google Docs você poderá criar uma nova apresentação de slides ou 

abrir uma já existente. É possível ainda apresentar os slides através do site, sem 

precisar de qualquer outro programa para isso. Este aplicativo permite a você 

selecionar um tema ou definir uma imagem como plano de fundo de sua 
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apresentação; inserir outras imagens, vídeos da internet, formas geométricas e 

inclusive outras apresentações de slides. 

 
Figura 4 – Interface do editor de slides do Googles Docs

 
 

Fonte – print screen do editor de slides 

 

O Google Docs possui temas pré-definidos e para selecioná-los é só 

clicar no botão “Tema” (Alterar tema). É possível ainda selecionar uma imagem 

ou cor para preencher o plano de fundo de seus slides no botão “Plano de 

fundo”. 

Figura 5 – Tela de escolha do plano de fundo 
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 Fonte – print screen da tela de planos de fundo 

 

É possível exibir sua apresentação de slides no próprio navegador, sem a 

necessidade de baixá-la para o computador. Para isso, clique no botão  

Apresentar”, presente na parte superior direita da tela, há também outras 

opções de apresentação neste botão, como Apresentar desde o início”, 

“Apresentar com as anotações do orador” e “Apresentar em nova janela”. 
Figura 6 – Tela de apresentação de slides 

 
 

 Fonte – print screen da tela de apresentação de slides 

 

6.3 Planilha 

O editor de planilhas eletrônicas também é visualmente semelhante a 

outros programas do gênero, e da mesma maneira possui inúmeros e eficientes 

recursos. Aqui você poderá criar suas tabelas, escolher cor de fonte e de plano de 

fundo, adicionar fórmulas, inserir bordas, formatar células, enfim, praticamente 

igual a qualquer outro congênere. 
Figura 7 – Interface do editor de planilhas do Google Docs 
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Fonte – print screen do editor de planilhas 

 

Através da guia “Inserir”, você poderá inserir diversos outros elementos em 

sua planilha, tornando-a, inclusive, interativa. O editor de planilhas do Google 

Docs permite adicionar fórmulas, gráficos, imagens e comentários. 

Figura 8 – Tela com as opções da guia inserir 

Fonte – print screen da tela de opções de inserção 

 

Para formatar células, utilize a opção “Formatar” (para escolher fonte, 

negrito, itálico, etc.) e também a barra de ferramentas (alterar tamanho e cor da 

fonte, cor do plano de fundo das células, inserir tabelas, alinhar, etc.). É possível 

definir o tipo de texto padrão em cada célula, selecionando nos botões “R$”, “%” 

e “123”. 

Para inserir fórmulas, há a necessidade de iniciar uma célula com o sinal 

de “=”, como nos outros editores de planilhas ou ir menu “Inserir” e depois na 
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opção “Função” e serão exibidas cinco fórmulas diferentes, entre elas de soma 

(SUM) e de média (AVERAGE). Além disso, é possível inserir fórmulas que 

indicarão o valor máximo e o valor mínimo de uma seleção dada e outras dezenas 

de fórmulas disponíveis. 

Como em qualquer outro editor de planilhas eletrônicas, no Google Docs 

você também conseguirá criar e editar gráficos.  São 4 tipos diferentes de gráficos 

e 22 subtipos no total. Este processo também é feito através da seleção manual 

das células cujos valores farão parte de um gráfico.

Figura 9 – Tela do editor de gráficos 

Fonte – print screen do editor de gráficos  

 

7 Considerações finais 

 Vimos que o Google Docs é uma plataforma completa e com inúmeras 

possibilidades de utilização e que por ser online pode ser utilizada em qualquer 

computador desde que este possua internet, além de possibilitar a visualização e 

edição por muitos usuários ao mesmo tempo. 

 Tais características acabam tornando esta plataforma uma ferramenta 

importante que quando aplicada na metodologia educacional pode trazer 

amplos benefícios, dentre eles a maior rapidez na produção de conteúdo e a 

elaboração de material coletivo sem que os envolvidos precisem estar presentes 

no mesmo ambiente. 

 Sendo assim o uso do Google Docs como ferramenta auxiliar na produção 

de atividades busca melhorar o tempo empregado para produzir materiais no 

meio escolar. O retorno com a utilização dessa ferramenta como recurso 

pedagógico deve  promover ativamente a interação entre os participantes na 

construção do conhecimento, alem de mais agilidade e praticidade para criar. 
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 Deste modo, pode-se ter no ambiente de aprendizagem mais um recurso 

informatizado que vem a acelerar e otimizar os meios educacionais, além de 

trazer maior motivação e interesse na busca cada vez maior pela produção de 

novos conteúdos. 
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Resumo: Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa em formato de revisão 

bibliográfica, que constituiu na análise de artigos e livros que abordam a temática da 

introdução da Informática no Brasil e sua influência no ensino de Ciências. Incentivados 

pelo que vinha ocorrendo nos Estados Unidos e França, pesquisadores do Brasil 

procuraram medidas para que a Informática Educacional também se tornasse uma 

realidade em território nacional. Com a tomada de algumas ações vários programas 

foram criados pelo governo brasileiro na intenção de se consolidar a informática nas 

escolas. Algumas pesquisas apontam que as atividades ligadas a informática têm 

contribuído com os processos de ensino e aprendizagem, em especial no ensino de 

Ciências, em que se constata sua colaboração na formação dos estudantes.    
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Abstract: This research is characterized as qualitative in a bibliographic review format, 

which consisted in the analysis of articles and books that deal with the thematic of the 

introduction of Informatics in Brazil and its influence in the teaching of Sciences. 

Encouraged by what had been happening in the United States and France, researchers in 

Brazil sought measures to make Educational Informatics also become a reality in the 

national territory. With the adoption of some measures, several programs were created 

by the Brazilian government with the intention of consolidating informatics in schools. 

Some researches indicate that the activities related to informatics have contributed to 

the teaching and learning processes, especially in the teaching of Sciences, in which their 

collaboration in the training of the students 

Keywords: Computer, education, science teaching, computer science, technologies 

 

1. INTRODUÇÃO 

A informática está presente em vários segmentos da sociedade, como, educação, 

saúde, comunicação, pesquisa, segurança e transportes. O século XX foi marcado 

por grandes mudanças no campo da informática, transformando a sociedade, 

pois proporcionou novas formas de trabalho, interação, diversão, comunicação e 

de aprendizagem. Um segmento que muito se beneficiou da informática, foi a 

educação, que ao longo dos anos tem gerado uma nova postura nos sistemas de 

ensino. Pois a partir da introdução da informática na educação, novas 

metodologias de ensino passaram a ser usadas, hoje é possível fazer uso de 

simuladores educacionais, jogos educativos digitais, aplicativos com conteúdo 

educacional, softwares educacionais entre outros.  

A implantação da informática na educação segundo Valente (1993), consiste 

basicamente de quatro ingredientes: o computador, o software educativo, o 

professor capacitado para usar o computador como ferramenta educacional e o 

aluno. O autor também aponta que é interessante que essa combinação de 

elementos não seja sem propósito, mas que haja um aprofundamento dos 

conhecimentos envolvidos de todas as partes. 

 No Brasil em meados dos anos de 1970, vários programas surgiram na intenção 

de introduzir as tecnologias no ensino do país. Apesar dos indícios de que os 

artefatos tecnológicos têm contribuído no processo de ensino e aprendizagem, a 

informática não está consolidada em nossa educação, apresentando problemas 

que datam de muitos anos, como, falta de salas equipadas, materiais digitais 

indisponíveis, preparação inadequada de professores, entre outros.  
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A partir do exposto, o presente trabalho tem por objetivo descrever como o 

contexto histórico e cultural dos Estados Unidos e França influenciaram o Brasil 

na introdução da Informática na educação além de apresentar experiências da 

informática no Ensino de Ciências.   

 

2. INFORMÁTICA EDUCACIONAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS  

A informática educacional usa o computador como ferramenta pedagógica, 

trazendo inovações a metodologias ao logo dos anos. Através do uso do 

computador na educação, é possível utilizar simuladores, que segundo Valente 

(1993) envolve a criação de modelos dinâmicos e simplificados do mundo real, 

permite explorar situações de ambientes diferentes e manipulação de objetos. 

Outras formas de utilização do computador na educação, é através de jogos 

digitais, escrita de textos, exibição de vídeos, filmes, armazenamento de dados e 

exploração de sites.  

Atualmente vivenciamos a era da computação, em que não há limitações de 

tempo e espaço para que as trocas de informações ocorram e por consequência 

exige-se novas posturas na forma de ensinar e aprender, pois neste novo 

paradigma o espaço físico escolar não se caracterizar como único local em que 

ocorrem as trocas de conhecimento (COUTINHO; LISBOA, 2011).  

Vale destacar que não basta apenas as instituições de ensino possuírem as 

máquinas com salas bem equipadas, mas são necessárias ações efetivas sobre 

seu uso, que promovam a melhoria na qualidade do ensino (FREIRE, et al, 1998). 

Desde que os computadores passaram a ser usados na educação, várias 

disciplinas do currículo escolar começaram a fazer uso dessa ferramenta no 

processo de ensino, levando metodologias diferenciadas para sala de aula e até 

mesmo fora dela. Especialmente neste trabalho abordam-se experiências para o 

ensino de ciências.  

Os conhecimentos relativos às ciências constituem-se uma parte fundamental na 

formação dos alunos enquanto cidadãos, para atuarem de forma responsável e 

crítica frente à sociedade, para isso é necessário que haja um ensino de ciências 

que contemple ações didáticas voltadas para esse objetivo, porém, nos 

deparamos em sua grande maioria com abordagens metodológicas focadas em 

memorizações, execução de cálculos sem aplicações práticas, distanciamento da 

realidade dos educandos e aulas exclusivamente expositivas. A realidade escolar, 

em tempos de internet, softwares e outros aplicativos, não deve mais centrar-se 

apenas em giz, pincel, lousa e livro. Nesse sentido, lançar mão de tudo que a 
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informática pode oferecer se torna imprescindível para os jovens atuais (GABINI; 

DINIZ, 2007). 

Alguns softwares podem ser apontados como relevantes para o ensino, por 

exemplo, aqueles usados para simular determinados fenômenos, há também os 

que são voltados para jogos educativos digitais, filmes, vídeos, animações que 

demonstram alguns conceitos importantes para o ensino de ciências, 

enriquecendo as aulas e proporcionando motivação e interesse dos alunos. 

Gabini e Diniz (2007), mencionam a pesquisa de Giordan (1999) sobre simulações 

computacionais para o ensino de química, descrevendo-as como instrumento 

importante na mediação entre o sujeito, o mundo e conhecimento.  

Cirino e Souza (2009) em uma pesquisa publicada no anais do VII Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, mencionam o livro 

“Computadores e linguagem nas aulas de Ciências” de Giordan (2008) em que o 

autor listou seis formas ou situações de utilização do computador em sala de aula 

de Ciências que são elas: 1) linguagem de programação; 2) sistemas tutoriais; 3) 

caixas de ferramentas; 4) simulação e animação; 5) comunicação mediada por 

computadores; 6) dinâmica das interações diante do computador. Segundo Cirino 

e Souza (2009) apresenta de forma detalhada e criteriosa a análise que justifica a 

categorização.  

 

3. METODOLOGIA 

O estudo constitui-se em uma pesquisa qualitativa em formato de revisão 

bibliográfica, buscando explorar por meio de um levantamento bibliográfico o 

contexto histórico de introdução da informática educacional no Brasil e 

posteriormente apresentar algumas pesquisas realizadas no Brasil, em que se 

utilizam a informática aplicada ao Ensino de Ciências. Para isto foram 

selecionadas publicações indexadas nas bases de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Google Acadêmico, 

bancos de livre acesso que oferecem conteúdo digitalizado e de fácil acesso 

online.  

Foram adotados os seguintes critérios para a seleção de pesquisa: artigos 

completos, independentes da data de publicação, e livros que tratassem sobre a 

introdução da informática no Brasil e outros que trouxessem experiências da 

informática no Ensino de Ciências.  

Ainda, como critério de inclusão: os artigos e livros deveriam conter em seu título, 

resumo e palavras-chaves os seguintes descritores: Informática Educacional, 
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Estados Unidos, França e Ensino de Ciências. Os artigos e livros que não estavam 

condizentes com os temas foram excluídos e também não se analisou trabalhos 

estrangeiros, como forma de reconhecimento da realidade local.  

Após a catalogação dos materiais bibliográficos, foi realizada a seleção dos 

referencias teóricos que iriam compor a pesquisa, 13 artigos e 1 livro. Os 

referenciais passaram pelo processo de análise e os resultados foram discutidos 

em tópicos. O primeiro tópico que será apresentado faz um resgate histórico da 

Informática Educacional no Brasil, o segundo traz a Informática Educacional no 

contexto pedagógico e econômico e o último apresenta experiências de uso da 

informática no Ensino de Ciências. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Brasil nos anos 1970 inicia a discussão da informática na educação, a partir de 

experiências da UFRJ, UFPE, UFRGS e UNICAMP, essas instituições funcionavam 

como centro-piloto de alguns projetos como o Educação com Computador 

(EDUCOM). Este foi o primeiro projeto público a tratar da informática na 

educação, agregou diversos pesquisadores da área e investiu em pesquisas 

educacionais, tornando-se base para os projetos que se seguiram.  

4.1 Introdução da Informática Educacional no Brasil  

 

Por meio da iniciativa de um grupo de pesquisadores de algumas universidades 

brasileiras, surgiram às primeiras ações voltadas para a introdução da Informática 

Educacional no Brasil. Dois eventos ocorridos no Brasil foram fundamentais para 

esse processo, um ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1971, foi à primeira 

Conferência Nacional de Tecnologia em Educação Aplicada ao Ensino Superior e 

outro em 1982, o I Seminário Nacional de Informática na Educação em Brasília, 

esses eventos contaram com a participação de palestrantes americanos e 

franceses, cujo foco era trazer uma visão sobre o uso do computador tanto no 

ensino, quanto na parte técnica. Nestes países iniciativas voltadas para o uso da 

informática na educação já vinham ocorrendo. Nos Estados Unidos iniciou-se nos 

anos de 1970 e eram poucas as escolas que dispunham de computadores, o 

número maior de exemplares de equipamentos encontrava-se nas universidades 

e estas já tinham experiências com eles na educação (VALENTE,1999). 

Todavia, alguns problemas surgiram nessa nova conjuntura, a disseminação dos 

programas educacionais em informática nos Estados Unidos na educação básica 

e superior tornou-se limitada pelo fato de necessitarem de computadores de 
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grande porte, mas esses problemas vieram a minimizar a partir dos anos 

seguintes, com a chegada de computadores menores, as escolas passaram a 

aderir esses equipamentos e várias empresas passaram a produzir softwares 

educacionais em grande escala (VALENTE, 1999). A propagação da informática na 

educação americana aumentou e chegou a diferentes níveis de ensino, os alunos 

aprenderam sobre informática e diferentes didáticas sobre o uso do computador 

foram apresentadas a eles.  

Vale ressaltar que diante desse processo, os professores não tiveram a formação 

pedagógica adequada para trabalhar com a informática na educação, passaram 

apenas por um processo de treinamento para fazer uso de softwares, ou seja, o 

objetivo era automatizar os docentes.  

Na França a implementação da informática na educação ocorreu no final dos anos 

de 1960 e teria passado por quatro fases, a primeira voltou-se para a formação 

dos professores que durou cerca de 6 anos, utilizaram computadores e 

posteriormente microcomputadores durante o período de formação (VALENTE, 

1999). A segunda fase denominada “10.000 Microcomputadores” iniciou-se dois 

anos após o termino da primeira, nessa fase houve maior interesse de expandir a 

informática para outros ramos da educação, não somente na disciplina de 

informática. A terceira fase inicia-se já na década de 1980 com o plano nacional 

intitulado Informatique Pour Tous, (Informática para tudo) havendo maior 

disseminação nas escolas, no entanto, durante a terceira fase ficou evidente que 

o objetivo das políticas públicas era a produção de mãos de obra que no futuro 

próximo viessem a contribuir economicamente com o país, pois queriam jovens 

que fossem capazes de dominar a tecnologia da informática e não de aprender a 

partir dela.  

A quarta e última fase iniciou-se na década de 1990, nesse período houve maior 

abrangência da informática na educação, pois ocorreu a implantação dos CDI 

(Centro de Documentação e de Informação) que, segundo Liquete (2009, p.149), 

tem como função o fornecimento dos programas escolares e disciplinares, dos 

documentos e dos meios de acesso à informação e a cultura em ligação com os 

programas disciplinares.  

A partir destas iniciativas como foi mencionado anteriormente, o Brasil nos anos 

1970 passa a aderir à informática na educação, direcionado por universidades e 

seus pesquisadores. Algumas ações governamentais foram decisivas para que se 

iniciasse um novo olhar sobre a educação junto com a informática. Segundo 

Milanese, et al, (2014, p.2) 
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No Brasil, as políticas públicas educacionais, ao longo dos últimos anos 

têm também como foco a informática educativa, e estas políticas se 

destacam pela ideia de incentivar seu uso, devido à modernização dos 

diversos setores da sociedade que usam a informática, ou seja, para o 

desenvolvimento da produção, economia e da organização política e 

social.  

Com a criação da Secretaria Especial de Informática (SEI) e do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), buscava-se fomentar e incentivar a informática na 

sociedade brasileira. O objetivo era aplicar a informática em diversos setores, 

como educação, agricultura, saúde e segurança.  

O I Seminário Nacional de Informática Educacional ocorrido em Agosto de 1981, 

que contou com a participação de pesquisadores dos Estados Unidos e França, 

foi fundamental para se consolidar as ideias que já vinham sendo organizadas 

pela equipe do MEC.  

A partir desse período o MEC assumiu o compromisso para a articulação de 

medidas que visavam informatizar a educação. O projeto EDOCUM foi criado pela 

Secretaria Especial de Informática (SEI) em 1983, cujo objetivo era estimular o 

desenvolvimento da pesquisa voltada para a utilização da informática no ensino, 

a capacitação de recursos humanos e a criação de subsídios para a elaboração de 

políticas no setor, tudo isso por meio de seus centros-piloto da Universidade Feral 

do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Unicamp 

(TAVARES, 2002).  

A Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1973, inicia a utilização da 

informática no ensino de Química e Física, desenvolvendo simuladores com 

alunos de graduação e posteriormente usou softwares para avaliação de alunos 

de graduação.  Além de alunos da universidade e outros núcleos, as pesquisas 

também envolveram uma escola pública do então chamado segundo grau. 

(TAVARES, 2002).  

Na Universidade Federal de Minas Gerais o centro-piloto tinha seus projetos 

voltados para a interdisciplinaridade, envolvendo as áreas de biologia, geografia, 

química, física, matemática, português, pedagogos, filósofos e sociólogos. 

Também desenvolveram softwares educacionais para o ensino, realizaram 

formação de professores da rede pública e buscaram empregar a informática na 

educação especial. Em Pernambuco na UFPE, também houve desenvolvimento de 

softwares, pesquisas, formação de pessoas que trabalhavam na área 

administrativa das escolas e ofereceu cursos para professores. 
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Na UFRGS realizaram experiências usando simuladores de fenômenos físicos com 

seus alunos, aplicaram a informática na área da genética e também com crianças 

com necessidades especiais, pesquisa em linguagem de programação e formação 

de professores. A UNICAMP tinha outro centro-piloto do EDUCOM e também 

desenvolveu softwares, investiu na linguagem de programação, recebeu a 

colaboração de pesquisadores de outros países, membros do grupo realizaram 

intercâmbios que lhes permitiram ampliar as pesquisas, envolvendo outras áreas 

de conhecimento (TAVARES, 2002). 

Além do EDUCOM, outros programas foram implementados pelo MEC e suas 

secretarias, como por exemplo, o Plano Nacional de Informática Educativa 

(PRONINFE) em 1989, esse programa buscava incentivar a capacitação contínua 

e permanente de professores, técnicos e pesquisadores no domínio da tecnologia 

da informática educativa em todos os níveis de ensino. A partir desse programa 

foram criados e consolidados os chamados Centros de Informática na Educação 

em alguns estados brasileiros, que atendia a educação especial, ensino 

fundamental, ensino médio e superior, juntos com as instituições de ensino 

federais, incentivando o desenvolvimento de programas computacionais.  

Com o fim do PRONINFE, surgiu em 1997 o Programa Nacional de Informática na 

Educação (PROINFO), outro programa ligado ao MEC, que não passa de uma 

releitura do programa que o antecedeu, mudando em alguns aspectos apenas. 

Ele visa promover o uso de tecnologia como fermenta de enriquecimento 

pedagógico no ensino público fundamental e médio, é um programa ligado as 

secretarias de educação de cada estado (VALENTE,1999). 

Na época em que foi implementado, em seu primeiro ano criou 119 Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTE) em 27 Estados e no Distrito Federal e capacitou, 

por intermédio de cursos de especialização em Informática em Educação (360 

horas), cerca de 1.419 multiplicadores para atuarem nos NTEs (VALENTE, 1999). 

Ao longo desse percurso histórico, percebe-se que várias foram as ações de 

cunho governamental para que as escolas e outras instituições educacionais 

tivessem acesso a diferentes meios de educação. Todavia, mesmo depois de 

diversos processo e incentivos, as tecnologias ainda não eram algo concretizado 

no sistema educacional público brasileiro, quais questões teriam levado a esse 

desencontro? Por que outros programas não foram criados? Os objetivos dos 

programas foram de fato alcançados? 

4.2 Informática Educacional no Contexto Pedagógico e Econômico  
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A França e os Estados Unidos influenciaram diretamente o Brasil quando o 

assunto é informática educacional, esses países são considerados precursores 

desse processo e foram exemplo para o país por meio de seus programas. Porém, 

as ações promovidas por estes países teriam resultados positivos na Educação? 

Houveram mudanças de ordem pedagógicas ou econômicas?  

Segundo Almeida e Valente (1997) as mudanças pedagógicas são quase 

inexistentes. A formação de professores nos Estados Unidos não ocorreu de 

forma organizada como na França, foram muito técnicas, não houve uma 

formação com aprofundamentos teóricos necessários para que se 

compreendesse a função pedagógica do computador.  

Nos anos de 1990 as mudanças que puderam ser observadas estavam ligadas a 

rede mundial de computadores, apesar dos investimentos e planos realizados 

para a formação de professores e adequação das escolas a informática, segundo 

Almeida e Valente (1997), tanto na França quanto nos Estados Unidos, não 

ocorreram mudanças pedagógicas. 

O governo francês quando lançou o programa “Informática Para Todos”, investiu 

altos valores para a execução do programa, no entanto a fascinação pela máquina 

estava ligada ao tecnicismo. Por se tratar de duas potências mundiais, entende-

se que as mudanças pedagógicas não ocorreram, porque o foco destes países era 

o interesse econômico, pois buscavam com todos esses investimentos retornos 

financeiros e não educacionais. A cultura digital passou a expandir-se e junto com 

ela as relações econômicas de uma sociedade capitalista. 

Tanto os Estados Unidos quanto à França, inseriram a disciplina de informática 

nos currículos da educação básica, nesse sentido como os Estudos Culturais 

apontam, o currículo é um artefato que expressa significados e é construído social 

e culturalmente a partir de relações de poder. Segundo Silva (2005, p. 29) ele é 

parte de uma estrutura organizada intencionalmente, com aquilo que se pretende 

ensinar, com uma finalidade especifica de manter sob “controle” aqueles que 

aprenderão.  

Apple (2005) ainda pontua que a construção do currículo não se trata apenas de 

uma questão educacional, mas intrinsecamente ideológica e política, pois está 

sempre atrelado a história dos conflitos de classe, sexo, raça, religião, valores e de 

forma relevante a fatores econômicos. Após as afirmações surgem os 

questionamentos, quais os objetivos eram adotados na disciplina de informática? 

Quais conteúdos eram abordados na disciplina? 
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No Brasil as políticas públicas implementadas ao longo desses anos, apesar de 

enfatizar a informática para o desenvolvimento da educação, deixam transparecer 

que é na economia o maior interesse de desenvolvimento (MILANESE et al, 2014). 

Apesar de vários programas terem sido criados na intenção de informatizar a 

educação, o país passava por uma “pressão” devido às mudanças tecnológicas 

mundiais e como consequência uma competição que se estabeleceu nas 

empresas. Haveria a necessidade de pessoas qualificadas para trabalhar com 

esses novos equipamentos. 

Após a criação do EDUCOM para fortalecer a política de informática no Brasil, o 

Congresso Nacional aprova a Lei n. 7.232 de Política Nacional de Informática em 

1984, com a nova Lei se estabeleceu uma aliança entre o Estado e o capital 

privado nacional, pois um de seus fins era a privação do capital estrangeiro. As 

ações governamentais surtiram efeitos, por que o país em meados de 1987 

passou a apresentar elevadas taxas de produção de informática em relação aos 

anos anteriores mas, algumas dificuldades surgiram, a realidade social brasileira 

não suportou a demanda de pesquisas na área e surgiram conflitos políticos na 

determinação dos fins da produção tecnológica (MILANESE et al, 2014).  
 

4.4 Aplicações da Informática no Ensino de Ciências 

  

No contexto educacional brasileiro a utilização de tecnologias no ensino é 

defendida por documentos que regulamentam a educação, como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998). Além disso, alguns programas de informática, seguindo as políticas 

educacionais, já citados nesse trabalho, endossam essas recomendações.  

O desenvolvimento das tecnologias e sua proliferação na sociedade tendem a 

favorecer o ensino de Ciências, uma vez que o torna mais dinâmico e interativo.   

Experiências no Brasil entre a informática e ensino de Ciências datam desde os 

anos de 1990, ou seja, não é recente, porém nos últimos anos tem se intensificado 

pelas mudanças que a sociedade tem passado em relação às tecnologias. Há 

metodologias que aliam professor/aluno/computador na intenção de auxiliar os 

processos de ensino e aprendizagem. 

A pesquisa de Mion (2015) destaca essa relação no ensino de ciências, 

apresentando os softwares Google Body Browser, Visible Body, eles simulam a 

realidade do corpo humano, por meio de jogos, perguntas e analisam a estrutura 

do corpo. A pesquisa foi aplicada com duas turmas do 8º ano da rede pública, 

em uma turma os softwares foram usados em conjunto com o ensino tradicional 
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e na outra apenas o ensino tradicional, visando um estudo comparativo das 

avaliações escritas das duas turmas após a realização das atividades didáticas.  

Segundo o relato do autor, a turma que utilizou o software apresentou um 

rendimento proveitoso, que os alunos se sentiram motivados e se envolveram 

com as atividades com autonomia, já a turma em que trabalhou-se apenas o 

ensino tradicional, apresentou um rendimento baixo em relação a outra.  

Mendes, Santana e Pessoa (2015) apresentaram em seu artigo experiência de uso 

do PhET, um software que permite simulações de matemática e ciências, 

possibilitando maior compreensão de determinados conteúdos, a pesquisa foi 

realizada com alunos 2º ano do ensino médio na disciplina de química, o 

conteúdo abordado foi o de balanceamento de equações químicas e duas turmas 

participaram da pesquisa. Em uma turma o assunto foi trabalhado de maneira 

expositiva tradicional apenas com quadro e pincel na outra foram utilizados 

alguns recursos tecnológicos e o PhET, exibindo simulações a respeito. Os autores 

relatam que na turma onde o software foi usado possibilitou uma visão diferente 

aos alunos sobre o que é ciência e a construção favorável de conceitos 

importantes da química.  

O estudo de Beker e Strieder (2011) apresentam o Stellarium, um software de 

simulação para o estudo de Astronomia que pode ser usado como metodologia 

de ensino, com ele é possível identificar as diversas características do universo 

O software foi usado na formação continuada de professores de ciências, que 

poderão usar os conhecimentos adquiridos tanto no ensino fundamental, quanto 

ensino médio, foram realizadas oficinas com duas etapas no laboratório de física 

da UNIOSTE. Os professores participantes foram instruídos como explorar o 

software em sala de aula e como manipulá-lo ao final, os pesquisadores pediram 

que os professores realizassem uma avaliação da oficina e especialmente do 

Stellarium, segundo os autores eles consideram o software uma ótima 

ferramenta, tanto para eles mesmos aprenderem mais sobre o tema, quanto para 

utilização junto aos alunos nas escolas, que pode tornar o conteúdo mais 

significativo ao aluno. Silva e Araújo (2017) apresentam em seu artigo aplicação 

do jogo “Crayon Sharks” o jogo simula a vida de um tubarão em um recife de 

corais que deve se alimentar de determinadas espécies de peixe que dividem 

espaço num determinado ecossistema aquático. Os alunos responderam 

questionários ao final da atividade sobre o jogo, os autores relatam que de 

maneira geral os estudantes aprovaram o jogo, que facilitou a aprendizagem, 

despertou a criatividade e empenho na resolução de problemas.  
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Na pesquisa de Oliveira et al, (2013) os autores relatam o uso de software do tipo 

simulador no ensino dos conceitos de atomística, demonstrando os modelos de 

Thomson e Rutherford-Bohr. A pesquisa envolveu alunos do 9º ano de uma 

escola pública, segundo os autores o programa simula o famoso experimento de 

espalhamento de partículas alfa que auxiliou Rutherford a propor um novo 

modelo atômico. Os pesquisadores dividiram as atividades em dois episódios, 

somente no segundo episódio que os estudantes tiveram contato com o software 

e posteriormente construíram um relatório sintetizando a evolução dos modelos 

atômicos baseado em tudo que foi simulado no software. Para averiguação das 

percepções conceituais dos alunos, ao final das atividades foi aplicado um 

questionário.  

Os autores descrevem que os alunos participaram ativamente das atividades e se 

sentiram motivados, que a atividade contribuiu para o alcance de metas de 

domínio pessoal nos alunos, ressaltando-se aspectos intelectuais e o 

desenvolvimento de habilidades de comunicação, promoção de caráter e atitudes 

positivas. Em relação ao questionário, uma proporção significativa dos estudantes 

apresentou respostas satisfatórias a tudo que foi estudado.   

A partir das pesquisas apresentadas, infere-se que o uso do computador na 

educação deve ser focado no processo de ensino e aprendizagem, como uma 

ferramenta metodológica a ser implementada nas escolas de forma geral. No 

ensino de ciências, como demonstram os trabalhos apresentados, o uso do 

computador tem sido bem avaliado e os resultados alcançados são satisfatórios, 

proporcionando um ensino mais dinâmico, inovador, autônomo, motivacional e 

compreensível.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A informática é uma ferramenta auxiliadora em diversas áreas, como educação, 

saúde, segurança, comunicação, entre outros. Desde o surgimento do primeiro 

computador diversas mudanças ocorreram nessas áreas que vieram facilitar o 

funcionamento desses setores. Na educação à informática tem si mostrado 

promissora, uma vez que contribui diretamente no processo de ensino e 

aprendizagem e várias são as experiências em sala de aula. 

Historicamente várias instituições educacionais estudaram formas de inserção da 

informática na educação, como por exemplo, americanas e francesas. Cada país 

usou de diferentes estratégias para consolidação de seus projetos educacionais, 

entretanto, atrelado a esse processo estavam também os interesse de ordem 
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econômica, uma vez que se trata de dois países de primeiro mundo, cuja política 

hegemônica é ligada as diversas áreas do país e a educação não fica de fora. As 

pesquisas na área de informática desses países nas universidades mostrou bons 

resultados, porém mudanças pedagógicas nos anos inicias não ocorreram e 

justamente nisso que centra-se o problema já que a perspectiva era trabalhar a 

informática na educação. No Brasil vários foram os programas implementados 

pelas políticas públicas e coordenados pelas universidades que buscavam 

inserção da informática na educação, ocorrendo assim, experiências importantes 

nas universidades e escolas públicas mas que não foram suficientes para a 

consolidação da disciplina em sistema de ensino público.  

 No ensino de ciências algumas pesquisas tem revelado a dificuldade que os 

alunos tem em compreender determinados conteúdos e a fragilidade com que 

temas relevantes são trabalhados sem proximidade com a realidade dos 

estudantes, sem contextualização, sem aprofundamentos históricos e filosóficos 

importantes, abordagens didáticas repetidas, processos de avaliações 

retrógrados e não há a formação crítica e autônoma dos alunos em relação aos 

conteúdo da disciplina. As pesquisas sobre o uso da informática no ensino de 

Ciências que foram apresentadas revelam que ao se lançar mão de diferentes 

metodologias de ensino e trazer para sala de aula abordagens didáticas que 

envolvam tecnologias, os alunos se sentem desafiados a aprender, obtém 

maiores informações e se motivam.  
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Resumo: As tecnologias de informação e comunicação (TIC) revolucionaram e 

continuam provocando mudanças em todo o mundo. A era contemporânea trouxe 

inovações que impactaram a vida das pessoas e a rotina das empresas. O uso da internet 

e do telefone celular são os maiores exemplos desse avanço. No campo educacional 

também são perceptíveis essas mudanças. Exemplo disso é o ensino a distância que 

busca formar pessoas as quais, por diversos motivos, não podem frequentar um 

estabelecimento de ensino presencial. O presente artigo tem como objetivo analisar o 

crescimento do ensino a distância no Brasil e como as tecnologias de informação e 

comunicação tem contribuído para essa expansão. Para tanto, foi utilizada como 

metodologia a revisão bibliográfica sobre a temática com vistas a destacar os impactos 

positivos causados por essa modalidade de ensino que mais cresce no país. Os resultados 

revelaram que a EAD configura-se como uma importante ferramenta para a inclusão 

educacional aliada ao uso das TIC, principalmente no ensino superior, de acordo com 

dados do Ministério da Educação, cujas tecnologias ajudam a romper fronteiras e 

proporcionam o avanço da educação. 

 

Palavras-chave: Tecnologias de informação e comunicação. Educação a distância. 

Inovação. 

Abstract: Information and communication technologies (ICT) have revolutionized and 

continue to cause change around the world. The contemporary era has brought 

innovations that have impacted people's lives and business routines. The use of the 

internet and cell phone are the greatest examples of this advancement. In the educational 

field these changes are also perceptible. An example of this is distance learning that seeks 

to train people who, for various reasons, cannot attend an in-service teaching 

establishment. The present article aims to analyze the growth of distance education in 

Brazil and how information and communication technologies have contributed to this 

expansion. For that, a bibliographical review on the theme was used as a methodology 

to highlight the positive impacts caused by this type of teaching that grows the most in 

the country. The results showed that EAD is an important tool for educational inclusion, 

combined with the use of ICT, especially in higher education, according to data from the 
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Ministry of Education, whose technologies help break the frontiers and promote the 

advancement of education. 

Keywords: Information and communication technologies. Education. Innovation 

 

1. Introdução 
 

O acesso às tecnologias de informação e comunicação tem desempenhado um 

papel fundamental nas relações humanas em sociedade. A era contemporânea trouxe 

novas formas de interação entre as pessoas e inovações na forma de trabalho, além de 

novos conhecimentos. Tudo isso é resultado da popularização da internet, que 

contempla nesse processo um elemento fundamental: a informação. Os telejornais e as 

redes sociais apresentam notícias em tempo real, “o que por vezes essa rapidez causa 

um certo espanto à medida que novas tecnologias se tornam cada vez mais onipresentes 

na vida das pessoas, o esforço intelectual para entender o que está acontecendo corre o 

risco de ficar para trás. ” (KLEIN, 2013). Expressões como a era da comunicação e 

sociedade da informação tornaram-se frequentes para além dos círculos acadêmicos 

(NEULS, 2011). 

Na esfera educacional, esses novos recursos impactaram positivamente, uma 

vez que a utilização dessas tecnologias possibilitou ao professor inovar a sua prática 

pedagógica e trabalhar de forma diferenciada os conteúdos em sala de aula, no caso do 

ensino presencial. Quanto ao ensino a distância, os dados mais recentes revelam que o 

acesso a essa modalidade de ensino cresceu consideravelmente ao longo dos últimos 

anos, principalmente no ensino superior – mais procurado nessa modalidade, conforme 

será visto adiante.  

Em face desse contexto, observa-se que a educação a distância configura-se 

como um importante mecanismo de inclusão educacional, aliada a utilização das 

tecnologias de informação e comunicação, objeto de estudo do presente artigo. 

 

2. Educação a distância e pressupostos teóricos no Brasil 

 

Em linhas gerais, a educação a distância é caracterizada pela utilização de algum 

recurso didático que irá mediar o processo ensino aprendizagem entre professor e aluno. 

Tal modalidade de ensino encontra respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

Lei nº 9394/96, regulamentada pelo Decreto 5622, de 19 de dezembro de 2005. Segundo 

os estudos de Moore e Kearsley (2008), a educação a distância pode ser definida como: 
 

“O aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar 

diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do 

curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e 

disposições organizacionais e administrativas especiais” (MOORE e 

KEARSLEY 2008, p. 2) 
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Tal conceito corrobora com o pensamento de Teixeira (2010), quando diz:  
 

Dentre as importantes mudanças que a escola e o professor precisam 

incorporar, destaca-se a utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TIC, que constituem um diversificado conjunto de 

recursos tecnológicos, tais como: computadores; internet e ferramentas 

que compõem o ambiente virtual como chats e correio eletrônico; 

fotografia e vídeo digital; TV e rádio digital; telefonia móvel; Wi-Fi; Voip; 

websites e home pages, ambiente virtual de aprendizagem para o 

ensino a distância, entre outros (TEIXEIRA, 2010, p. 34). 

 
 

Partindo desses conceitos, apresenta-se a seguir um breve histórico dessa 

modalidade de ensino no Brasil, de acordo com os dados da Associação Brasileira de 

Ensino a Distância. Atribui-se o surgimento da educação EAD no país a partir de um 

anúncio nos classificados do Jornal do Brasil de um curso de datilografia por 

correspondência, no ano de 1904. Anos mais tarde, especificamente em 1955, é criado o 

Centro Nacional de Educação à Distância. Tal ensino é caracterizado pela passagem de 

cinco gerações, cuja trajetória, de acordo com estudos de Moore e Kearsley (2007) é 

representada no Quadro 01 abaixo: 
 

 

Quadro 01 – As cinco gerações de EAD 

1ª GERAÇÃO Final do século XIX - Estudo via correspondência 

2ª GERAÇÃO 

 

Início do século XX – Estudo por meio de Rádio e 

Televisão 

3ª GERAÇÃO 

 

Final do século XX – Entre Anos de 1960 – 1970. 

Universidades Abertas 

4ª GERAÇÃO Final do século XX – Entre Anos de 1970 – 1980. 

Teleconferências 

5ª GERAÇÃO Última década do século XX. Uso da Internet e 

computador 

           Fonte: adaptado de MEC/CNE, 2017 
 

 

 

 

 

Segundo esses autores, a primeira geração é concomitante à invenção dos 

serviços postais, a partir da década de 1880. Na segunda geração, os estudos foram 

mediados por veículos de comunicação, com destaque para o rádio e a televisão. A 

terceira geração, por sua vez, é caracterizada pela utilização de diversas tecnologias de 
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comunicação. Nessa época, em 1974, surge a proposta para a criação da Universidade 

Aberta do Brasil, entretanto foi oficialmente inaugurada somente no ano de 2006. 

A quarta geração fez uso das audioconferências mediadas por telefone, 

permitindo a interação em tempo real entre professor e aluno, em locais diversos. Anos 

mais tarde, com o uso de satélites, surgem as teleconferências. A quinta e última geração 

é caracterizada pelo surgimento e a utilização da internet, com ambientes virtuais de 

aprendizagem, utilizando áudio, vídeo e texto.  

Pode-se inferir, portanto, que as cinco etapas acima especificadas foram 

fundamentais para a atual situação da modalidade EAD, marcada pela oferta de cursos 

por intermédio das TIC, conforme será visto a seguir. 

 

3. As TIC como mediadoras da educação a distância 

 

O processo de transformação digital vivenciado principalmente a partir da 

década de 90 ocasionou relevantes mudanças para toda a humanidade. A velocidade da 

informação é uma constante no cotidiano das pessoas: pode-se utilizar o telefone para 

fazer uma ligação, acessar e-mail, a conta bancária, comunicar-se com as pessoas por 

meio das redes sociais, solicitar um transporte por meio de um aplicativo do celular, são 

apenas alguns exemplos dessa evolução. Isso transformou as relações sociais, ocasionou 

mudanças comportamentais e ainda a necessidade de adaptação a novos modelos.  

 A respeito dessas constantes transformações, Castells (2017) pontua: 
 

 

 

 
 

“Uma sociedade em rede é uma sociedade cuja estrutura social é 

construída em torno de redes ativadas por tecnologias de informação e 

comunicação, processadas digitalmente e baseadas na microeletrônica, 

tornando-se global devido a sua escalabilidade que ultrapassa 

fronteiras geográficas e institucionais, mas construídas a partir de 

experiência humana local (CASTELLS, 2017, p. 70). 

 

Kleine (2013) defende que o desenvolvimento está intrinsicamente ligado às 

tecnologias de informação e comunicação, uma vez que as mesmas desempenham um 

papel fundamental nas mudanças e na maneira como as pessoas vivem, o que culminou 

com o surgimento, segundo ela, de uma nova área de estudo: Informação e comunicação 

para o desenvolvimento.  

Lemos (2004, p.79) diz que as tecnologias de informação e comunicação são 

resultado de convergências tecnológicas que transformam as antigas através de revisões, 

invenções ou junções. Tais tecnologias são vistas como uma ponte para a promoção de 

emprego e renda, para aquisição de conhecimento, para estabelecer a comunicação 

entre as pessoas, entre outros. 
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De Bustos (2007), por sua vez, diz que não acessar as redes significa estar fora do 

mundo das finanças, das comunicações, do comércio eletrônico, etc, o que é o mesmo 

de estar mais à margem do que antes. Através das redes se pode ter acesso a todos os 

recursos do saber científico, a fim de que qualquer universidade africana possa acessar 

os mesmos recursos que uma universidade norte-americana, por exemplo. 

Considerando, pois, o uso das TIC, é importante ressaltar que a sua contribuição 

é fundamental para viabilizar a educação a distância -  devido a evolução das tecnologias 

digitais, que aliadas a internet, promovem além da inclusão digital, a oferta de diversos 

cursos por meio de instituições de ensino brasileiras, principalmente relacionados ao 

ensino superior, motivo pelo qual apresenta-se no Gráfico 01 a seguir, a evolução das 

matrículas de ensino superior na modalidade EAD no Brasil: 
 

 
 

Gráfico 01: Número de Matrículas em Cursos de Graduação por modalidade de 

ensino 

  
 

Fonte: INEP/MEC, 2017 

 
 

Ao analisar o gráfico, observa-se que os dados revelam que no período de 2007 

a 2017, o número de matrículas na modalidade a distância está em constante 

crescimento, atingindo quase 1,8 milhão em 2017, o que representa uma participação de 

21,2% do total de matrículas de cursos de graduação. Atribui-se a esse aumento no 

número de matrículas, além de outros fatores, a legislação vigente sobre a oferta da 
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educação EAD, o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que a partir desse marco 

regulatório, além do aspecto inclusivo, as instituições de ensino superior puderam 

ampliar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação a distância. Assim, o Ministério 

da Educação visou ampliar a oferta e o acesso aos cursos superiores no país quando 

regulamentou novas regras para a educação a distância, por meio de cursos de 

graduação e pós-graduação a distância.  

Nessa mesma pesquisa do INEP/MEC (2017), os dados mostraram que na 

educação tecnológica entre 2016 e 2017, houve queda no número de matrículas nos 

cursos presenciais e aumento na matrícula nos cursos a distância, conforme Gráfico 2, 

abaixo. E ainda que: 

✓ Mais de 46% das matrículas de cursos tecnológicos são a distância, cujo 

aumento se deve principalmente ao crescimento das matrículas dessa 

modalidade no grau tecnológico nos últimos anos, que entre 2007 e 

2017 creceu mais de 586%. 

✓ As matrículas em cursos de graduação presenciais de grau tecnológico 

mantêm a tendência de queda registrada desde 2013. 

 

Gráfico 02: Número de Matrículas em Cursos de Graduação Tecnológicos, por 

modalidade de ensino 2007 a 2017 

 
 

Fonte: INEP/MEC, 2017 

 

Destaca-se a seguir o artigo 1º do Decreto nº 9.057, que define educação a 

distância como: 
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“A modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 

nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de 

meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal 

qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação 

compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por 

estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos” (Artigo 1º do Decreto 9.057/2017). 

 
 

            
 

Todavia, para o êxito da oferta EAD são necessárias, além da disponibilidade de 

tecnologias de informação e comunicação, o atendimento de outras condicionantes que 

interferem diretamente nesse processo, as quais devem ser também preocupação dos 

gestores para a implementação de políticas públicas que democratizem o acesso a essas 

tecnologias,  assim como a existência de pessoal qualificado para essa atividade, 

viabilizando, de fato, políticas de inclusão digital, entendida nesse contexto como a 

capacidade de dotar pessoas do conhecimento necessário para a utilização dessas 

ferramentas tecnológicas com o objetivo de contribuir na mudança de seu quadro social, 

conforme afirma Sorj (2003): 
 
 

[...] a luta contra a exclusão digital não é tanto uma luta para diminuir a 

desigualdade social, mas um esforço para não permitir que a 

desigualdade cresça ainda mais com as vantagens que os grupos da 

população com mais recursos e educação podem obter pelo acesso 

exclusivo a este instrumento. (SORJ, 2003, p. 62) 
 

 

 

Diante disso, espera-se que a educação a distância seja cada vez mais 

impulsionada pelo governo para que ocorra um número maior de acesso de alunos a 

essa modalidade de ensino, a fim de combater efetivamente as desigualdades sociais e 

promover qualidade de vida à população, visto que a educação também é um quesito 

para o alcance do desenvolvimento.  

 

4. Método  

 

A pesquisa caracteriza-se, quanto ao objetivo, como descritiva, a qual exige do 

investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar, que segundo 

Trivinos (1987), pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. A 

abordagem é qualitativa, definida por Minayo (2001), como aquela que trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Assim, a partir de 
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informações publicadas sobre a temática, buscou-se analisar o processo de expansão da 

oferta EAD no Brasil, viabilizada pelas tecnologias de informação e comunicação. E 

quanto aos procedimentos, buscou-se a pesquisa bibliográfica em periódicos e diversas 

fontes sobre a temática ora abordada no presente artigo.  

 

5. Considerações Finais  

 

Constatou-se na referida pesquisa que as tecnologias de informação e 

comunicação são ferramentas de grande relevância para serem utilizadas na oferta de 

cursos a distância, bem como para auxiliar docentes em sala de aula, de modo a 

acompanhar a era contemporânea, marcada pela circulação de informações em tempo 

real.  

Sabe-se que os recursos tecnológicos quando fazem a intermediação na oferta 

de cursos a distância, promovem vantagens ao aluno, tais como flexibilidade de horários, 

comodidade para acesso ao conteúdo de qualquer lugar, mensalidades mais acessíveis 

e ainda a garantia do diploma com o mesmo valor do diploma de um curso presencial.  

Contudo, devem sempre ser observadas as legislações que regem tal ensino, a 

fim de que a população possa ser servida de instituições credenciadas pelo Ministério da 

Educação, e portanto que tenham seus cursos reconhecidos junto a essa instância, assim 

como deve haver a constante atualização dos professores e profissionais que viabilizam 

o processo da educação a distância. 

Dito isso, as tecnologias de informação e comunicação, quando utilizadas de 

forma responsável, promovem a implementação e a materialização de um sistema 

educacional de inclusão - devido ao seu poder de alcance, promovendo o acesso à 

informação e a todo tipo de conteúdo a ser trabalhado de forma educacional. 
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A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD): COMO 

ESTRATÉGIA NO ENSINO PARA ALUNOS COM MOBILIDADE 

REDUZIDA 

 

Marjonhy da Silva Frazão 458 

 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a modalidade de Educação à 

Distância (EAD) como estratégia no ensino para alunos com mobilidade reduzida. Trata-

se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, exploratória e de caráter qualitativo. A 

pesquisa foi fundamentada em referências de livros, artigos, monografias, dissertações e 

teses consultadas em sites da web. As pessoas com deficiência geralmente não 

frequentam locais públicos por falta de acessibilidade, em contrapartida, alunos 

matriculados em escolas bem projetadas podem apresentar rendimento melhor que seus 

colegas matriculados em escolas com arquitetura mal projetadas. Entende-se que a 

tecnologia é uma importante aliada de professores para garantir a autonomia dos alunos, 

seja, para amenizar barreiras ou para personalizar o aprendizado, a EAD mostra-se uma 

importante ferramenta com potencial para o ensino-aprendizagem, bem como, torna-se 

um recurso motivador e inovador ao professor com aluno com deficiência. Assim, com 

esse estudo foi possível constatar que o desafio da escola e do professor é desenvolver 

práticas pedagógicas que possibilitem a melhora do processo ensino inclusivo dos 

alunos com mobilidade reduzida, que ainda é um tema que carece de mais pesquisas 

científicas e a ampliação da literatura na área. 

Palavras-chave: Mobilidade; Inclusiva; Educação a Distância. 

 

Abstract: The present study aims to analyze the Distance Education modality (DE) as a 

strategy in teaching for students with reduced mobility. It is a research of bibliographic 

review, exploratory and of qualitative character. The research was based on references of 

books, articles, monographs, dissertations and theses consulted on web sites. People 

with disabilities generally do not attend public places because of lack of accessibility, 

while students enrolled in well-designed schools have, on average, significantly better 

incomes than their peers enrolled in poorly designed schools. It is understood that 

technology is an important ally of teachers to guarantee the autonomy of students, either 
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to soften barriers or to personalize learning, DL is an important tool with potential for 

teaching and learning, as well as a motivating and innovative resource for teachers with 

students with special educational needs (SEN). Thus, the challenge of the school and the 

teacher is to develop pedagogical practices that enable the improvement of the inclusive 

process of students with reduced mobility, which is still a subject that requires more 

scientific research and the expansion of literature in the area. 

. 

Keywords: Mobility; Inclusive; Distance Education. 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas têm-se discutido muito sobre os aspectos da inclusão 

de pessoas com deficiência, tanto no âmbito educacional quanto social, vale ressaltar 

que vários aspectos a inclusão não se delimita apenas às instituições escolares, mas a um 

contexto maior. 

Mendes Junior e Tosta (2012, p. 02) afirmam que “a atual política educacional 

tem como diretriz a inclusão de todos os alunos nos sistemas públicos de ensino”. 

Segundo a LDB de 1996 (LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996) em seu artigo 4º 

inciso III, diz que é dever do Estado o atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino 

(BRASIL, 1996). 

O direito do aluno com deficiência, e de todos os cidadãos à educação é um 

direito constitucional. Dessa forma, podemos dizer que é um grande desafio para os 

alunos, pois além de enfrentarem obstáculos geográficos, precisam superar as limitações 

físicas, além do descaso do poder público em relação a sua situação no contexto social. 

Contudo, quando são realizadas ações que garanta o processo de ensino-aprendizagem, 

os alunos com NEE conseguem uma educação de qualidade, no entanto, é necessário 

dentre outros fatores, “um redimensionamento da escola no que consiste não somente 

na aceitação, mas também na valorização das diferenças” (JACOMELI, 2019, p. 01). Além 

da “valorização se efetua pelo resgate dos valores culturais, os que fortalecem identidade 

individual e coletiva, bem como pelo respeito ao ato de aprender e de construir” 

(JACOMELI, 2019, p. 01). 

O avanço das tecnologias tem proporcionado ferramentas que se adequa ao 

contexto e as necessidades de cada aluno, podem aumentar a probabilidade de 

desenvolvimento do desempenho acadêmico de cada um e de todos. Entretanto, a 

disponibilização destas ferramentas no ambiente escolar depende exclusivamente da 

adesão do professor a elas (GIROTO; POKER; OMOTE, 2012). 

Assim, a Educação à Distância, se torna uma modalidade de ensino 

inquestionável para a minimização dessa exclusão, porque se apresenta como uma 

ferramenta democrática, ou melhor, inclusiva, pois aumenta as chances de inserção do 

cidadão brasileiro no universo do saber epistemológico, não importando a sua origem, 
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classe ou localidade (MENDES et al., 2010). Nesse aspecto, compreendemos que por 

meio dessas novas estratégias, é evidente que hoje não é mais necessário que as pessoas 

estejam presentes no mesmo espaço físico para gerar e propagar o conhecimento, 

independente da área que estamos tratando. Chamamos isso de comunicação sincrônica, 

que é quando duas pessoas estão em lugares diferentes, mas com o diálogo em tempo 

real (EBERT; TORRES, 2011). 

Cabe aqui ressaltar que no processo de ensino voltado a alunos com ou sem 

deficiências, os professores devem buscar diversas estratégias na metodologia de ensino, 

direcionados à sua matéria, aumentando assim o seu conhecimento e melhorando sua 

forma de trabalho. Dessa maneira, o uso de recursos de tecnologias corroboram no 

acesso aos diferentes conteúdos curriculares e propiciam a aprendizagem. 

A Política Nacional de Educação inclusiva que vem trilhando longas datas, e 

é dever da escola e da comunidade em que o indivíduo está inserido buscarem os meios 

de desenvolver e concretizar o ensino a todos os alunos independente das suas 

particularidades. Por isso, além da escola, cabe às universidades a inserção da formação 

inicial do aluno da licenciatura. Nesse sentido, é somente por meio do bom preparo 

desses futuros professores, que se pode garantir melhoria na forma de ensinar a todos 

os alunos (TEODORO et al., 2014). 

Em consonância com as afirmações acima, é importante buscar formas 

inovadoras que possam contribuir para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos em 

sala de aula, é necessário que o professor saia do tradicionalismo, e comece a utilizar 

ferramentas novas que estão disponíveis como internet e outros. 

E na problemática atual, de modo geral alunos com deficiência  

habitualmente não frequentam lugares públicos por ausência de acessibilidade, e isso 

poderá impactar na sua qualidade de vida. Em contrapartida alunos com deficiência 

matriculados em escolas devidamente projetadas, em média, desempenho melhor que 

seus colegas matriculados em escolas com arquitetura indevidamente projetadas.  

Frente às discussões apresentadas até aqui, surge a pergunta norteadora, “A 

modalidade de Educação à Distância (EAD) como estratégia educacional no ensino e 

aprendizagem, pode fazer com que alunos com limitação reduzida, possam superar os 

obstáculos de escolas mal projetadas arquitetonicamente e melhorar o seu rendimento 

escolar?”. Por isso, o tema escolhido da pesquisa foi “A modalidade de Educação à 

Distância (EAD): como estratégia no ensino para alunos com mobilidade reduzida”. 

Entende-se que a tecnologia é uma importante aliada aos professores por 

garantir a autonomia dos alunos, assim, o presente trabalho tem como objetivo geral 

analisar a modalidade de Educação à Distância (EAD) como estratégia no ensino para 

alunos com mobilidade reduzida, pautado em uma revisão bibliográfica de trabalhos 

acadêmicos que utilizem a modalidade EAD como estratégia no ensino de alunos com 

mobilidade reduzida, com isso, tentou ser respondidas as perguntas norteadoras da 

pesquisa e dessa forma contribuir para a ampliação da literatura na área. 
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2 A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD): Como estratégia no ensino 

de alunos com mobilidade reduzida 

 

As necessidades especiais fazem parte da condição humana desde o início, 

durante ou no final da vida, sendo assim, será abordado durante nessa revisão da 

literatura o conceito de deficiência, sua classificação, conceito de deficiência física e os 

seus tipos. Dessa forma pode-se dizer que: 

No decorrer da História da Humanidade, foram se diversificando a visão e a 

compreensão que as diferentes sociedades tinham acerca da deficiência. Nas sociedades 

de cultura primitiva, os povos eram nômades, sobrevivendo da caça e da pesca. Estavam 

sujeitos às intempéries e aos animais selvagens. E, embora, não se tenham registros 

declarados da existência de pessoas com deficiência nesta época, estes dados levantam 

a hipótese de tal ocorrência (CAPELLINI; RODRIGUES, 2012). Talvez o fato de não haver 

registros de pessoas com deficiência deva ser pela pouca importância dada entre os 

povos da época. 

Portanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é estimado 

que houvesse mais de um bilhão de pessoas no mundo portadora de algum tipo de 

deficiência ou incapacidade o que corresponde cerca de 15% da população mundial. Diz 

ainda que, pelo menos 10% das crianças nascem ou podem adquirir algum tipo de 

deficiência física no mundo, e essas deficiências podem ser mental ou sensorial o que 

trás uma repercussão negativa em seu desenvolvimento (MALTA et al., 2016). 

Segundo Dias e Oliveira (2013, p. 170) “as manifestações da deficiência 

podem ser classificadas em três grandes grupos: deficiência física, deficiência sensorial e 

deficiência intelectual”. 

A deficiência possui estas classificações que podem variar da sensitiva, 

cognitiva e motora, onde cada uma possui sua especificidade. No entanto, a definição 

de deficiência física “são complicações que levam à limitação da mobilidade e da 

coordenação geral, podendo também afetar a fala, em diferentes graus” (AMPUDIA, 

2018, p. 01). 

Podemos dizer que a compreensão de deficiência é algo que ainda está em 

processo de evolução no que pode ocasionar da interação entre indivíduos com 

deficiência e os obstáculos devidos às atitudes e ao ambiente que dificultam a plena e 

adequada participação dessas pessoas no meio social com oportunidades igualada as 

demais pessoas. 

Entres as causas, podem ser variadas que compreendam desde as de origem 

congênitas e adquiridas que vão a partir de lesões neurológicas e neuromusculares até 

as de origem congênitas. Entre as doenças e condições que mais normalmente levam a 

deficiências físicas pode ser citada a prematuridade, anóxia perinatal, lesões no parto, 
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acidente vascular encefálico, traumas e ferimento sobre a medula espinhal, processos 

infecciosos ou degenerativos, e etc (ABCMED, 2017). 

A deficiência física limita a mobilidade cinética funcional do individuo, isso 

pode afetar o simples ato de anda, sentar ou pegar objetos com as mãos, além de tirar 

um pouco ou total a autonomia do individuo interferindo em seu desenvolvimento 

normal. 

Mesmo que muitos ignorem que há pessoas com deficiência e que seu 

contingente seja pequeno ou quase insignificante para que seja feito algo em relação a 

suas necessidades. É fato que a deficiência é uma condição da humanidade, pois: 

Em dados obtidos com o último Censo Demográfico realizado no Brasil pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2010, onde cerca de 45.623.910 

pessoas, 23,9% da população brasileira, refere algum tipo de deficiência. Segundo este 

censo, mais de 13 milhões de pessoas apresenta deficiência motora, o que corresponde 

a 6,95% da população do Brasil. Diz ainda que as mulheres são as mais acometidas pela 

deficiência física correspondendo 9,75%, o que representa 8 milhões desta população. Já 

no sexo masculino a prevalência é de 5,33%, o que totaliza 5 milhões (NOGUEIRA et al., 

2016). Entretanto, a metodologia adotada pela pesquisa do Censo é extremamente 

imprecisa, o que nos sugere que esses dados não reflitam a realidade brasileira, portanto 

mais estudos são necessários nessa temática. 

De modo geral, constatamos que as pessoas com deficiência enfrentam de 

limitações em sua vida diária. Tais limitações estão diretamente relacionadas a problemas 

de acessibilidade, ou seja, condições que permitam o exercício da autonomia e da 

participação social do indivíduo, podendo impactar o seu desenvolvimento ocupacional, 

cognitivo e psicológico, contribuindo para a sua exclusão social (WAGNER et al., 2010). 

Entre os principais tipos de deficiência física classificada de acordo com o 

Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, podem ser a paraplegia, que é a perda 

total na resposta motora e sensitiva dos membros inferiores; tetraplegias, que é a perda 

total na resposta motora e sensitiva dos quatro membros e hemiplegia, que é a perda 

total na resposta motora e sensitiva de um hemisfério do corpo. São considerados ainda 

as amputações, os casos de paralisia cerebral e as ostomias (AMPUDIA, 2018). 

No que se refere a inclusão escolar nunca se falou tanto como nas últimas 

décadas, tendo como destaque o período que vai da década de 1980 até o presente 

momento. Há um novo sentido sendo lentamente elaborado nos espaços de ensino 

escolar, cujos avanços ainda ocorrem de maneira pontual, sendo pouco percebidos 

(MELO, 2014). 

A atual política educacional (LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996) tem 

como diretriz a inclusão de todos os alunos nos sistemas públicos de ensino, contudo, é 

questionado o que tem sido propagado em termos de educação especial, no sentido de 

associá-la às diretrizes, de como essa educação especial vem sendo figurada na política 
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educacional brasileira e o que mostram os dispositivos legais a respeito desse tema 

(MENDES JÚNIOR; TOSTA, 2012). 

A Educação Especial no Brasil e no Maranhão assume, a cada ano, um 

importante papel dentro da perspectiva de atender às crescentes exigências de uma 

sociedade em processo de renovação e de busca incessante da democracia, sendo 

apenas alcançada quando a sociedade de forma geral tiver acesso à informação, ao 

conhecimento e aos meios necessários para a plena formação da cidadania (RIBEIRO, 

2010). 

Contudo, é fato que existem dificuldades no Atendimento Educacional 

Especializado para alunos com deficiência, onde parte-se da premissa de que muitos 

professores ainda não possuem clareza quanto ao conceito da deficiência e suas 

implicações para o desenvolvimento e aprendizagem desses alunos (MILANEZ; 

OLIVEIRA; MISQUIATTI, 2013). 

É fato que atualmente, não se pode mais cogitar um ensino desvinculado das 

novas tecnologias. Há uma extrema demora para obter recursos e oferecer o mínimo 

essencial de equipamentos para diferenciar as atividades numa sala de aula. E sobre isso, 

há uma sensação que a educação está constantemente um passo atrás do progresso dos 

recursos que podem ser utilizados para o ensino numa escola. 

Assim, é necessário ser feito a promoção de ações que atendam e garantam 

o processo de ensino e aprendizagem dos alunos em todos os níveis educacionais. Deve-

se dessa forma incluir estudantes com os mais variados tipos de dificuldades no 

aprendizado, promovendo o acesso de todos à educação. Nesta perspectiva, os 

professores devem buscar diversas estratégias metodológicas de ensino, direcionados 

aos seus conteúdos, aumentando assim, o seu conhecimento e melhorando sua forma 

de trabalho. O professor deve empregar modelos e outras estratégias didáticas que 

facilitem concepções sobre o assunto ministrado em sala de aula pelos alunos. 

Atualmente, a Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática 

das modalidades de educação, porque se utilizando de tecnologias de informação e 

comunicação que transpõe obstáculos e ajudando na tomada do conhecimento (ALVES, 

2011). 

Guarezi e Matos (2012, p. 20-24) diz que “a EaD apresenta algumas 

características, como: autonomia, comunicação e processo tecnológico”. Atualmente, não 

se pode mais cogitar um ensino desvinculado das novas tecnologias. Há uma extrema 

demora escola para obter recursos e oferecer o mínimo essencial de equipamentos para 

diferenciar as atividades numa sala de aula. Demonstrando uma sensação que a 

educação está a um passo atrás do progresso dos recursos que podem ser utilizados 

para o ensino numa escola (COSTA, 2017). 

Assim, é necessário ser feito a promoção de ações que atendam e garantam 

o processo de ensino e aprendizagem. Deve-se dessa forma incluir estudantes com os 
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mais variados tipos de dificuldades no aprendizado, promovendo o acesso de todos à 

educação. 

Apesar de constatarmos vários desafios, é importante analisar que a 

educação à distância é viável para ser utilizada por indivíduos com diferentes tipos de 

necessidades especiais. Pois as tecnologias podem oferecer práticas e métodos 

pedagógicos que auxiliam os variados padrões de aprendizagem (DA SILVA, 2011). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos usados para o desenvolvimento deste trabalho 

tratou-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, exploratória e de caráter 

qualitativo.  

A pesquisa de revisão bibliográfica é feita a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Para se iniciar qualquer 

trabalho científico, é necessária uma pesquisa bibliográfica, que irá permitir do 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 37) “falam ainda que os exemplos mais 

característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações sobre ideologias 

ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um 

problema”. 

A pesquisa do tipo exploratório como objetivo proporciona maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. Já as qualitativas são métodos utilizados com frequência pelos 

pesquisadores que têm por objetivo buscar informações do ambiente 

pesquisado, com intuito de obter dados durante esse processo, de uma forma 

direta às informações investigadas diretamente da fonte, proporcionando assim, 

ao pesquisador o contato direto e prolongado com o cotidiano do objeto de 

estudo (GERHURDT; SILVEIRA, 2009). 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 31), afirmam que “a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.”. 

A pesquisa foi fundamentada em referências de livros, artigos, monografias, 

dissertações e teses, em sites online da web. Os dados foram coletados no segundo 

semestre de 2018. 

Entende-se que a tecnologia é uma importante aliada de professores para 

garantir a autonomia dos alunos, seja para amenizar barreiras ou para personalizar o 
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aprendizado e a EAD mostra ser uma ferramenta potencial para complementar no ensino 

e aprendizagem, bem como um recurso motivador e inovador para o professor e para o 

aluno. Desse modo, representa um desafio para a escola e para o professor o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que possibilitem a melhora do processo 

inclusivo dos alunos com mobilidade reduzida. 

O presente trabalho se sustentou nos pensamentos e contribuições de 

Vygotsky para o trabalho de alunos com necessidades educativas especiais. Que 

apresenta um novo modelo para o conhecimento dos problemas dessas pessoas, o 

trabalho do autor mostra possibilidades inovadoras para a educação dos mesmos. Numa 

abordagem dialética e prospectiva do indivíduo e da sociedade, Vygotsky reúne sua obra 

nas possibilidades dos sujeitos e não nos seus "déficits" ou limitações, apresentando que 

estes, contrariando o que muitos pensam, podem se tornar uma fonte de 

desenvolvimento. 

No final do trabalho tentou ser respondida a pergunta norteadora, através da 

identificação, localização e obtenção de documentos pertinentes ao estudo, onde dessa 

forma foi elaborada uma bibliografia básica para contribuir para a ampliação da literatura 

na área sobre o tema. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No cenário atual é fato que os alunos com deficiência habitualmente não 

frequentam lugares públicos por ausência de acessibilidade, e em compensação alunos 

matriculados em escolas devidamente projetadas têm, em média, desempenho 

significantemente melhor que seus colegas matriculados em escolas com arquitetura 

indevidamente projetadas. 

A acessibilidade dos ambientes escolares é até este momento parte 

importante para a inserção escolar de alunos com diferentes disposições de saúde, 

principalmente aquelas com limitações de mobilidade, uma vez que a participação 

escolar do aluno com disfunção depende de seu convívio dinâmico e bilateral com o 

ambiente. Isso pode atingir diretamente nos processos da atividade, alterando as 

características espaciais e as ações requeridas para o efetivo desempenho e participação 

escolar (ALMEIDA et al., 2015). 

É notório que a acessibilidade possui uma direta influencia no rendimento e 

na permanecia de alunos com necessidades especiais ou não. Afinal, ambientes com 

estrutura inadequada e de difícil acesso não é algo que faz com que um aluno sinta-se 

acolhido e estimulado. 

Em relação a um aluno com deficiência física o problema se torna ainda mais 

difícil, uma vez que, além de padecer com o desprezo dos outros alunos, especialmente 

nas horas de lazer e brincadeiras, as barreiras impostas pelo ambiente tornam-se 

obstáculos árduos de serem superados (AGUIAR, 2015). 
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As afirmações feitas por Aguiar, corroboram com as ideias de Almeida et al. 

(2015), refere que há uma forte influência no processo de aprendizagem a ausência de 

acessibilidade em escolas mal projetadas arquitetonicamente para o desempenho 

escolar. 

Para dar ênfase a este pensamento sobre a aprendizagem, Vygotsky aborda 

um local de importância para as relações de desenvolvimento e aprendizagem 

incorporadas em suas obras. Para o referido autor, o individuo inicia seu aprendizado 

muito antes de chegar à escola, mas o aprendizado escolar vai apresentar fundamentos 

novos no seu desenvolvimento. Dessa forma, a aprendizagem será um processo contínuo 

e a educação é distinguida por pulos qualitativos de um nível de aprendizagem a outro, 

daí a importância das relações sociais (COELHO; PISONI, 2012). 

As escolas com arquitetura mal projetadas para a acessibilidade de alunos 

com algum tipo de deficiência tanto física quanto sensorial ainda é um problema 

enfrentado por muitos alunos de escola públicos espalhados por todo o país. 

O aluno com deficiência física/motora, em geral, tem dificuldades para 

escrever, em função do comprometimento da coordenação neuromotora. Dessa forma, 

o aprendizado pode se tornar um pouco lento dependendo do grau ou severidade da 

lesão cerebral (AMPUDIA, 2018). 

A inclusão de forma mais ampla pode ser compreendida como processo 

social defende uma transformação em âmbito coletivo como requisito para que as 

pessoas com necessidades especiais possam buscar a realização de suas atividades de 

forma igualitária, tendo assim todos os seus direitos assegurados como cidadãos. 

Segundo a visão sócio histórica do desenvolvimento humano proposta por 

Vygotsky (1994), os recursos de acessibilidade, os recursos de Tecnologia Assistiva, 

podem ser situados como mediações instrumentais para a formação da pessoa com 

deficiência, como sujeito dos seus processos, a partir da potencialização da sua interação 

social no mundo. Vygotsky afirma que a eventualidade de relacionar-se, de compreender 

e ser compreendido, de comunicar-se com os demais, o que impulsiona o crescimento 

do homem (FILHO, 2012). 

Então, com a expansão da Tecnologia da Informação que permitiu inovações 

em diferentes campos do conhecimento humano, onde entre eles destaca-se o processo 

de ensino à distância, que reforça as novas oportunidades da era da Internet. Se para 

estudantes considerados normais este processo já se configura como de extrema 

utilidade, para alunos portadores de deficiências este modelo tornou-se um importante 

apoio no processo de construção e obtenção do conhecimento (DA SILVA, 2011). 

Assim, a educação à distância, se torna uma modalidade de ensino 

inquestionável para a minimização dessa exclusão, porque se apresenta como uma 

ferramenta democrática, ou melhor, inclusiva, pois aumenta as chances de inserção do 

cidadão brasileiro no universo do saber epistemológico, não importando a sua origem, 

classe ou localidade (MENDES et al., 2010). 
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De acordo com os referencias teóricos, entende-se que a tecnologia é uma 

importante aliada de professores para garantir a autonomia dos alunos, seja para 

amenizar barreiras ou para personalizar o aprendizado, assim, a EAD mostra ser uma 

ferramenta potencial para complementar no ensino e aprendizagem, bem como um 

recurso motivador e inovador para o professor e para o aluno onde é um desafio para a 

escola e para o professor desenvolver práticas pedagógicas que possibilitem a melhora 

do processo inclusivo dos alunos com mobilidade reduzida. 

O Brasil possui dimensões continentais que incapacita muitas pessoas de 

acessarem a educação que é um direito de todos que é prenunciado pela constituição. 

Em algumas regiões do país, os alunos têm grande obstáculo para chegarem às escolas. 

O ensino à distância se apresenta como alternativa para que estudantes deixem de 

desperdiçar tempo nesses trajetos e passem a usá-lo para acompanhar aula juntamente 

a computadores conectados à internet (IHARA, 2016). 

 

5 CONSIDERAÇÕES  

 

A partir dos dados encontrados na revisão bibliográfica sobre a modalidade 

de Educação à Distância (EAD) como estratégia no ensino para alunos com mobilidade 

reduzida, podemos dizer que a EAD é uma ferramenta com potencial para o ensino e 

aprendizagem permitindo que alunos com algum tipo de mobilidade reduzida possam 

superar o obstáculo de escolas com uma arquitetura deficiente ou pelo difícil acesso, 

possam ter seus direitos por lei de igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola garantida. Dessa forma, é um fato, que se pode ser constatado, que a educação 

à distância, se torna uma modalidade de ensino inquestionável para a minimização da 

exclusão, onde o ensino à distância se apresenta como alternativa para que estudantes 

possam superar os obstáculos físicos e geográficos auxiliando no processo de inclusão. 

Assim, o desafio da escola e do professor é de desenvolver práticas 

pedagógicas que possibilitem a melhora do processo inclusivo dos alunos com 

mobilidade reduzida onde a tecnologia é uma importante aliada de professores para 

garantir a autonomia dos alunos, seja para amenizar barreiras ou para personalizar o 

aprendizado o que irá depender do conhecimento para uso delas. Contudo, este ainda é 

um tema que carece de mais pesquisas científicas, sendo necessária a ampliação da 

literatura na área. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva investigar as possíveis contribuições dos recursos da 

plataforma tecnológica Khan Academy para a gestão de sala de aula. A ferramenta 

apresenta recursos de acompanhamento e promoção da aprendizagem nas áreas de 

matemática, ciências, engenharia, economia, finanças e computação. Por outro lado, 

pretende-se compreender quais as contribuições da Khan Academy para a Gestão de 

Sala de Aula. A princípio a creditamos que a plataforma permite personalizar as 

atividades da matéria proposta, de acordo com perfil cognitivo do estudante. A fim de 

responder a pergunta de pesquisa optamos por realizar um experimento que envolve 

alunos do 1º ano do ensino médio de uma escola pública da cidade de São João dos 

Patos - MA, ao propor a inscrição de dezoito alunos a partir da recomendação de um 

tema de matemática. A metodologia abordada está de acordo com GIL (2008) e possui 

caráter qualitativo por levar em conta os aspectos subjetivos associados ao processo de 

aprendizagem, e experimental por se tratar de uma ferramenta tecnológica em teste 

inicial com os sujeitos. A partir das análises foi possível identificar que de fato, a Khan 

Academy apresenta elementos contributivos para a personalização do ensino de maneira 

a permitir que o professor identifique as potencialidades e obstáculos cognitivos dos 

seus alunos, permite que o docente acompanhe o processo de aprendizagem e 

potencializa o acompanhamento discente ao complementar os registros de desempenho 

comumente lapidados em fichas avaliativas, com relatórios integrados on-line. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem, Gestão da sala de aula, Khan Academy.   

 

ABSTRACT: This article aims to investigate the possible contributions of the resources of 

the Khan Academy technology platform for classroom management. The tool presents 
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resources for monitoring and promoting learning in the areas of mathematics, science, 

engineering, economics, finance and computing. On the other hand, it is intended to 

understand the contributions of the Khan Academy for Classroom Management. At first 

we believe that the platform allows to customize the activities of the proposed subject, 

according to the student's cognitive profile. In order to answer the research question we 

opted to carry out an experiment that involves students of the 1st year of high school in 

a public school in the city of São João dos Patos - MA, by proposing the enrollment of 

eighteen students from the recommendation of a theme of math. The methodology is in 

agreement with GIL (2008) and has a qualitative character because it takes into account 

the subjective aspects associated to the learning process, and experimental because it is 

a technological tool in initial test with the subjects. From the analysis it was possible to 

identify that in fact, the Khan Academy presents contributory elements for the 

personalization of teaching in a way that allows the teacher to identify the potentialities 

and cognitive obstacles of his students, allows the teacher to accompany the learning 

process and potentiate student follow-up by complementing performance records 

commonly stenciled in evaluative records with integrated reports online. 

 

Keywords: Learning, Classroom Management, Khan Academy. 

 

  

INTRODUÇÃO 

 

              A temática em questão possui como ponto de partida uma revisão de 

estudos sobre o tema: “A plataforma Khan Academy como ferramenta de 

Gestão de sala de aula” e objetiva investigar as possíveis contribuições dos 

recursos da plataforma para a gestão de sala de aula. Outro aspecto relevante 

circunda em torno do acompanhamento de alunos que fazem uso de uma sala 

de aula virtual e procura descrever as principais ferramentas da plataforma e suas 

contribuições para o processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, é 

intuitivo questionarmos: quais as contribuições da Khan Academy para a Gestão 

de uma sala de aula? Nossa hipótese supõe que a plataforma permite ao 

professor desenvolver a personalização do ensino de acordo com perfil cognitivo 

do estudante. 

              A Khan Academy é uma plataforma norte-americana, on-line e gratuita, 

que disponibiliza vídeos, sequências didáticas e exercícios visando a promoção 

do aprendizado a qualquer pessoa, de maneira autônoma e interativa, além de 

demonstrar as habilidades dominadas e as que necessitam de certa dedicação 

por parte dos alunos. Possui como missão oferecer uma educação gratuita e de 
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alta qualidade para todos, em qualquer lugar. O recurso tem objetivo de tornar o 

aprendizado personalizado e adaptativo, ou seja, aprender sobre o usuário com 

o propósito de ensiná-lo, e permite ao educador a possibilidade de verificar e 

acompanhar o progresso de seus alunos no estudo dos conteúdos propostos 

pelo próprio sistema ou a partir da recomendação de uma sequência didática 

pelo professor. 

 A plataforma é subdividida nos ambientes: (a) pais, (b) professores e (c) 

alunos. Para efeito deste estudo, utilizaremos o perfil do aluno e do professor. Na 

primeira etapa, criou-se o cadastro de professor com a disponibilização 

automática de um código de acesso à sala virtual para a entrada de dezoito 

alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública de São João dos Patos. 

A recomendação de conteúdos limitou-se ao ensino de funções. Cada aluno 

individualmente desenvolveu as atividades propostas pela plataforma, de acordo 

com o plano de estudos recomendado pelo professor, que possui ambiente de 

acompanhamento das ações desenvolvidas pelo aluno inscrito. 

 O processo de interação dos estudantes com as atividades propostas, 

geram dados automaticamente, apontam o tempo em que cada estudante se 

dedica aos exercícios por meio de relatórios simples e objetivos, que tornam 

possível ao professor gerenciar o progresso e acompanhar de perto o 

desenvolvimento da aprendizagem de cada discente. De acordo com Coll e 

Monereo (2010, p. 129), “o papel mais importante do professor em ambientes 

virtuais, entre os que identificamos, é o de mediador, entendido como alguém 

que proporciona auxílios educacionais ajustados à atividade construtiva do aluno, 

utilizando as TIC para fazer isso”. Corroboramos com as ideias do autor sobre o 

papel do professor como mediador do processo, no entanto, as decisões 

metodológicas necessitam de elementos e minúcias que permitam refletir e 

consequentemente planejar novas ações que contribuam para o aprendizado a 

partir de um acompanhamento individualizado e eficaz. 

              Ao considerarmos a realidade das escolas brasileiras, percebemos que o 

esperado acompanhamento individualizado do estudante esbarra-se no número 

de indivíduos por sala de aula, que por apresentarem número relativamente alto 

de estudantes por espaço, colocam em risco a gestão da sala de aula. Nesse 

sentido, surgem os recursos e ferramentas oferecidos na plataforma Khan 

Academy como possibilidade de contribuir para o processo registro e 

acompanhamento de desempenho individualizado, e com isso, proporcionar o 

aprendizado auto avaliativo e contínuo. 
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              A metodologia de pesquisa empregada neste trabalho baseou-se em 

uma revisão de estudos que permitiu embasamento teórico como contributo 

significativo para o alcance dos objetivos propostos. Consideramos este um 

estudo experimental, pois consistiu em submeter a plataforma à influência da 

variável de registro e acompanhamento do desenvolvimento de determinado 

conteúdo, em condições controladas e conhecidas pelo investigador, para 

observar os resultados que a variável produz (GIL, 2008). Nos resultados 

apresentamos as discursões e considerações sobre o tema, que apontam a 

possibilidade de utilização da plataforma Khan Academy com potencial 

considerável na organização e acompanhamento do processo de ensino. 

 A pesquisa está organizada em três seções, a qual a primeira apresenta 

a contextualização do trabalho, questões de pesquisa e objetivos, seguido de 

referencial teórico na segunda, concatenado com as considerações finais na 

terceira. 

 

1. REVISÃO DE ESTUDOS    

 

              A referida sessão aborda brevemente a revisão da literatura que serviu 

de base para esta pesquisa. 

 

1.1 Utilização da Internet na Escola 

   

              O mundo virtual e a frequente utilização da internet possibilita realizar 

pesquisas e estudos de maneira simples e acessível, por outro lado, contrasta-se 

com as possibilidades existentes duas décadas anteriores, onde poucas fontes 

impressas em formato de livros e revistas somente podiam ser encontradas em 

bibliotecas públicas. Atualmente, qualquer pessoa pode conhecer outras culturas, 

costumes, povos, sem sair de sua sala de estar. A internet pode ser utilizada como 

ferramenta que promove a comunicação e informações, permite pesquisar o que 

está ocorrendo no mundo todo, já que qualquer instituição de ensino, ou pessoa 

pode expor o que estiver fazendo. [...] Graças à Internet pode-se formar uma 

vitrine mundial sobre o mundo da escola e descobrir o que acontece em toda 

parte. Muitas instituições estão pondo seus trabalhos on-line, outras estão 

construindo páginas e páginas para explicar seus projetos. [...] (GASPERETTI, 2001, 

p. 47). 



 
 

 
2336 

              A utilização da internet na educação configura-se em uma ferramenta 

de elevada importância, uma vez que possibilita alunos a realizarem pesquisas, 

desenvolver aspectos de consciência ética e responsabilidade, além de 

habilidades e competências prescritas nos documentos oficiais. Utilizar essas 

novas tecnologias como suporte a prática pedagógica, pode significar aulas mais 

dinâmicas, criativas e interativas, para educandos e educadores. 

              Promover o processo de ensino com o apoio da internet transpõe 

barreiras e amplia o universo da sala de aula, diversifica o uso de textos, sons, 

imagens e vídeo, que subsidiam a produção do conhecimento. Além disso, 

propicia a criação de ambientes ricos, motivadores, interativos, colaborativos e 

cooperativos (BEHRENS, 2008). O uso da grande rede na prática pedagógica pode 

significar um leque de possibilidades na construção do conhecimento coletivo. 

Além do que podemos, através dela, localizar fontes de informação que, 

virtualmente, nos habilitam a estudar de diferentes maneiras e em diversas áreas 

de conhecimento (MARQUES E CAETANO, 2002). Por outro lado, recomenda-se 

que o professor possua qualificação para lidar com esse recurso, pois segundo 

Moran (2008, p. 06): 

 
A internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela 

novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. 

Essa motivação aumenta, se o professor a faz em um clima de confiança, 

de abertura, de cordialidade com os alunos. Mais que a tecnologia, o 

que facilita o processo de ensino-aprendizagem é a capacidade de 

comunicação autêntica do professor, de estabelecer relações de 

confiança com os seus alunos, pelo equilíbrio, competência e simpatia 

com que atua. (MORAN, 2008, p.6) 

 

             Os impactos dos recursos disponíveis na internet têm causado efeitos 

imprevisíveis, benéficos e até maléficos à sociedade, portanto, cuidar para o bom 

aproveitamento de tais recursos, torna-se mais uma tarefa atribuída a docentes e 

demais profissionais da educação. Um exemplo interessante de tais efeitos, 

configura-se na necessidade do indiano Salman Khan ensinar matemática a seus 

parentes noutro país, de tanto utilizar repetidas vezes ferramentas disponíveis na 

internet, resolveu investir e criar sua própria plataforma. 

 

1.2 Um breve histórico 
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              O projeto Khan Academy teve início em 2004 quando Salman Khan 

decidiu ensinar Matemática para sua prima. Devido à distância entre ambos, o 

entusiasta começou a utilizar o software Skype (é um software que permite 

comunicação pela Internet através de conexões de voz e vídeo), em seguida 

partiu para gravações em vídeo, publicando em seguida no YouTube (é uma 

plataforma de compartilhamento de vídeos). A partir daí, outros vídeos foram 

gravados e publicados e começaram a ser acessados por muitas pessoas em todo 

o mundo, o que provocou o recebimento de elogios e mensagens de motivação, 

levando-o a alçar voos mais altos e construir sua própria plataforma de vídeos.  

              O projeto educacional da Khan Academy, é uma organização sem fins 

lucrativos fundada oficialmente em 2006 por Salman Khan com objetivo de 

contribuir para a melhoria do desempenho dos discentes na disciplina de 

Matemática, e também em outras disciplinas como (Ciências por ano, Ciências e 

Engenharia, Economia e Finanças, e Computação), e também propiciar “educação 

gratuita de nível internacional para qualquer um, em qualquer lugar" (KHAN, 

2013, p.9). 

 

Figura 1: Tela inicial da plataforma Khan Academy  

 
Fonte: https://pt.khanacademy.org/ 

 

             Em 2009 Salman Khan tomou a decisão de deixar o emprego, para se 

dedicar em tempo integral à Khan Academy, criando relações com diversas ONGs, 

e governos do mundo todo, inclusive do Brasil, e notáveis mundiais como Bill 

Gates, fundador da empresa Microsoft, e o presidente do grupo Google (Site de 

busca) Eric Schmidt. 

              Atualmente, a plataforma possui um repositório com vários vídeos sobre 

Matemática, Biologia, Economia, Engenharia, Informática, transitando por 

diversos níveis de ensino, além de planos de estudos e exercícios de Matemática 

desde o nível elementar, como adição e subtração, até conteúdos mais 

avançados, de ensino superior, como Estatística e Cálculo Diferencial e Integral. 

No Brasil, o projeto tem apoio da Fundação Lemann que traduz para o português 

https://pt.khanacademy.org/
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e disponibiliza gratuitamente pelo site: https://pt.khanacademy.org/ desde 20 de 

janeiro de 2014.  

 Os recursos da plataforma introduzem os primeiros passos de forma 

simples no primeiro acesso do educando, um pré-teste, tendo como objetivo 

identificar as possíveis habilidades que eles já dominam dentro da área estudada, 

bem como seu nível de competência na disciplina. Com o pré-teste realizado, a 

plataforma recomenda, de forma individualizada, os próximos exercícios e 

conteúdo a serem trabalhados por estes discentes. O avanço de nível de conteúdo 

só ocorre com o domínio demonstrado nas ações propostas pelo plano de 

estudos disponibilizado. 

 Outra característica notável é o sistema de recompensas "budget". São 

medalhas, que possuem grau de dificuldade para serem conquistadas, a exemplo, 

podemos citar a “medalha meteorito”, “medalha da lua”, “medalha da terra”, 

“medalha do sol”, “medalha do buraco negro” e “pacote de desafios”, que só são 

conquistadas depois que o aluno conseguir de fato concluir determinada série de 

exercícios e compartilhadas no Facebook (mídia social ou rede social virtual), 

atitude que atua no incentivo do discente a dominar mais atividades propostas.de 

forma lúdica. 

              No campo perfil do usuário conta com uma ferramenta que possibilita 

visualizar dados estatísticos do número de vezes que os alunos acessaram a 

plataforma. Essa ferramenta mostra exatamente o que o estudante fez, quanto 

tempo foi preciso para desenvolver uma determinada tarefa ou assistir um 

determinado vídeo, quantos pontos ganhou, quais as tarefas, habilidades, 

medalhas e competências adquiridas. Os educadores podem planejar e 

individualizar suas aulas de acordo com o que os educandos estão aprendendo, 

e também com base no ritmo de cada um. A esta possibilidades entende-se como 

personalização do ensino. 

 

1.3 Recursos e ferramentas oferecidos pela plataforma Khan Academy 

 

              No caso do Brasil, a Fundação Lemann utilizou pessoas do campo de 

dublagem para a tradução dos vídeos disponíveis. De acordo com Medeiros Filho 

e Moura (2015), uma dessas vozes, que por sinal é bastante conhecida, é a de 

Wendel Bezerra, que dá voz a personagens conhecidos de desenhos animados 

como Goku, de Dragon Ball Z, Bob Esponja, de Bob Esponja, e no campo do 

cinema como a de Robert Pattinson, em Crepúsculo. 

https://pt.khanacademy.org/
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                 Uma vez que além de tornar possível o conhecimento dos educandos 

por meio de vários exercícios e aulas em vídeos, a Khan Academy, permite que o 

ambiente torne-se mais atraente às crianças e adolescentes, disponibiliza como 

forma de recompensa a chance de se adquirir pontos, denominados “pontos de 

energia”, que por sua vez são utilizados para que o discente possa trocá-los pela 

imagem de avatares para seu perfil. Mas é importante ressaltar que esses pontos 

são adquiridos de acordo com sua evolução e desempenho no momento de 

realizar os exercícios. Com base no avatar, é possível notar o grau de pontuação 

atingido pelo discente. Tal recurso apresenta-se como elemento mobilizador de 

ações motivadas pelo alcance de metas e objetivos. 

              O perfil do usuário, dispõe de estatísticas que mostram exatamente o 

que foi realizado, em quanto tempo, quantos pontos foram ganhos, quais as 

tarefas, habilidades, medalhas e competências adquiridas pelos educandos. 

Também existem gráficos, que apontam o tempo exato gasto em cada atividade 

feita, dessa forma o educador, que é uma espécie de tutor facilitador avalia se o 

educando está apresentando dificuldade ou até mesmo se destacando em algum 

determinado assunto. 

 

Figura 2: Tela de recomendação de conteúdos na Khan Academy 

 
Fonte: https://pt.khanacademy.org/ 

  

 O ambiente também possui uma tabela, chamada de grade, onde é 

apresentado todo o assunto referente a determinado conteúdo, e dentro desse 

assunto, todos os exercícios, demonstra uma visão privilegiada do avanço de cada 

estudante em cada atividade. Para acessar essas informações, o docente precisa 

estar habilitado como tutor do discente, e isso é possível quando o cadastro é 

realizado pelo professor, ou quando o educando, em seu perfil, aceita o professor 

https://pt.khanacademy.org/
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como tutor. O acesso ao site no Brasil se dá pelo endereço eletrônico 

https://pt.khanacademy.org/ disponível também para download em aplicativos 

para tablets, smartphones etc. O acesso é feito por meio de login e senhas 

individuais. 

              O docente tutor mediador ao passo que acompanha o desempenho de 

todos os discentes, no final de cada aula, goza da prerrogativa de gerar os 

relatórios que demonstram o avanço individual dos educandos. E com base 

nessas observações, pode sugerir conteúdos que de fato façam sentido a uma 

determinada turma, um aluno ou um grupo de discentes. 

              Através desses relatórios, o educador possui visão privilegiada do 

envolvimento dos alunos com as atividades propostas, e a partir daí pode sugerir 

duplas ou grupos de trabalho, inovar nas estratégias, tornando assim o processo 

de ensino cada vez mais próximo do perfil do estudante. Vale ressaltar que as 

atividades propostas encontram-se atualizadas de acordo com a nova Base 

Nacional Comum Curricular- BNCC, adequada às novas demandas educacionais 

brasileiras. 

 

Figura 3: Progresso dos alunos na Khan Academy 

 
Fonte: https://pt.khanacademy.org/ 

               

Ao considerar que na teoria construtivista, “o sujeito desenvolve suas 

representações de mundo e não recebe passivamente impressões causadas pelos 

objetos, dessa forma, o sujeito é visto como proativo” (PINHEIRO; LEAL; LIMA, 

2015, p. 5) o professor limita seu protagonismo, oportuniza a autonomia do aluno 

e permite o desenvolvimento de habilidades que o aproximam de experiências 

próximas do seu cotidiano. Assim, “o desenvolvimento mental aparecerá, em sua 

https://pt.khanacademy.org/
https://pt.khanacademy.org/
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organização progressiva, como uma adaptação sempre mais precisa da realidade” 

(PIAGET, 1964, p.16). Esses autores defendem ainda, baseados em Piaget, que a 

teoria construtivista aponta que um erro corrigido pelo próprio aprendiz pode 

ser mais produtivo do que um acerto imediato, uma vez que comparando 

hipóteses e refletindo sobre a ação, é que se obtêm novas ideias e novos 

conhecimentos. A esse respeito, complementamos que o erro é primordial para 

novos aprendizados. 

 

2 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

            Com a intenção de responder a pergunta da pesquisa em questão 

escolhemos fazer um experimento com o envolvimento de dezoito educandos do 

1º ano do ensino médio de uma escola pública da cidade de São João dos Patos 

- MA, a partir da recomendação do tema funções. 

Criou-se uma sala de aula com o nome: IFMA 1º Ano: Matemática I (Ensino 

Médio) e nessa turma foram inscritos dezoito discentes para participar das 

atividades, para que o professor pudesse avaliar o desempenho desses alunos de 

maneira individual ou em grupo, dessa forma trabalhando a questão da gestão 

da sala de aula. 
 

Figura 4: Tela da turma criada na Khan Academy 

 
Fonte: https://pt.khanacademy.org/ 

              

Nesta ferramenta o professor encontra diversos recursos e ferramentas 

disponíveis para auxiliar na sua tarefa de gestão de sala de aula, como por 

exemplo: Conteúdos, recomendações, progresso, atividade, lista, configurações, 

https://pt.khanacademy.org/
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sendo que para cada um desses recursos e ferramentas há uma determinada 

finalidade dentro da sala de aula ou turma. Como segue abaixo:  

Conteúdos:  

              Mostra a lista de conteúdos que o educador pode recomendar para os 

seus discentes. Lembrando que a recomendação pode ocorrer mais de um 

conteúdo, tanto para um educando como para o grupo. 

Recomendações: 

 Aos conteúdos que o docente fizer ou salvar, incluindo metas de domínio, 

podem ser encontradas na aba Recomendações. A visualização por educando 

lista todos os seus educandos daquela turma e o conteúdo recomendado para 

eles é outra função na aba. A visualização por recomendação lista as 

recomendações em ordem de data final, pode ser observada em ordem crescente 

de resultados. É possível explorar um relatório de qualquer recomendação 

clicando em seu nome ou clicando em exibir relatório na visualização por 

recomendação. Se preferir ver a “performance” individual de um estudante 

específico para todas as recomendações, clique em seu nome na visualização por 

aluno. 

 

Progresso: 

 Mostra o avanço de cada educando diante das atividades propostas pelo 

professor na turma, aqui também é possível “ocultar alunos”, para não expor os 

mesmos. 

Atividade: 

              Dispõe do tempo ativo na Khan Academy por aluno, que dia teve acesso, 

últimos dias de acesso, tempo total de acesso, intervalo personalizado. 

Lista: 

              Organiza os nomes dos educandos adicionados à turma, ou sala de aula, 

bem como são apresentados um local onde você pode adicionar novos alunos, 

remover da turma ou parar de ensinar. 

Configurações: 

              Nesse espaço o docente pode criar o nome da turma, alterar o curso, 

baixar dados dos educandos, excluir a turma, sincronizar com o Google sala de 

aula, inscrever-se por meio do e-mail para receber um resumo semanal da turma. 

              Frente aos recursos descritos, evidencia-se a sistematização que 

organiza as informações coletadas a partir das ações desenvolvidas pelos 

participantes e acompanhadas pelo docente, oportuniza a produção de dados a 
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partir do desempenho dos alunos no domínio dos conteúdos. Outro fato 

relevante diz respeito à as fichas de avaliação contínua do aluno, esta pode ser 

complementada ou substituída pelo sistema. 

 

Quadro 1- Classificação das ferramentas do sistema 

Classe Ação/Ferrament

a 

Aluno Professor 

        Gestão 

Aluno 

-Cada estudante 

possui acesso a 

seu perfil com 

uso de senha, a 

partir de um 

cadastro. Caso o 

aluno seja 

menor de 13 

anos, seu acesso 

deverá ser 

convalidado 

pelo pai, através 

de um e-mail 

disparado 

automaticament

e pela 

plataforma. 

-Disponibiliza a 

lista de nome, e-

mail e turma de 

alunos 

matriculados, 

permite convidar 

e excluir inscritos 

que não estão 

praticando as 

atividades. 

Turma 

-Cada aluno 

poderá fazer 

parte de uma 

única turma, ou 

pode ser 

convidado a 

participar de 

outras turmas 

pelo seu 

professor. 

-Permite criar 

turmas, visualizar 

turmas 

existentes ou 

excluir turmas. 

Recursos 
- Vídeos; 

- Atividades; 

-Permite ao 

professor realizar 
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Classe Ação/Ferrament

a 

Aluno Professor 

- Perguntas em 

fóruns e em 

comunidades; 

-Pedir dicas; 

um “tour” por 

toda a 

plataforma nos 

aspectos de 

gestão e 

acompanhament

o além dos 

recursos 

utilizados pelo 

aluno. 

-Gera relatórios 

de resultados 

dos alunos 

informando 

tempo de 

permanência no 

ambiente, 

desempenho nas 

tarefas, pontos e 

medalhas 

acumuladas. 

-Além da 

possibilidade de 

recomendação 

de estudo. 

Ensino/Aprendizage

m 

Atividades 

- Assiste o vídeo, 

realiza as 

atividades 

propostas, 

permite pedir 

dicas; 

-Apenas 

acompanhar e 

enviar dicas e dar 

feedback pela 

plataforma. 

Vídeos 

- Assistir, repetir 

em horários 

flexíveis.  

-Inspeciona, 

recomenda e 

visualiza. 
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Classe Ação/Ferrament

a 

Aluno Professor 

Medalhas 

- Conquista a 

partir de tarefas 

e pontos. 

- Acompanha. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

            Os recursos verificados podem ser classificados em ferramentas de 

ensino/aprendizagem ou ferramentas de gestão. No nosso experimento, 

pudemos verificar que o ambiente é atraente e capaz de motivar a disputa entre 

os estudantes, por outro lado, muitos alunos ainda encontram barreiras para o 

uso adequando do recurso, das quais podemos citar: falta de internet, falta de 

laboratórios nas escolas, falta de computador em casa, no entanto, para os que 

utilizaram efetivamente a plataforma para realizar as atividades recomendadas 

(sobre o ensino de funções) ficou evidente a capacidade de identificação dos 

níveis de dificuldade por estudante de forma individual.  Dos resultados 

encontrados, vale destacar que os vídeos possuem boa qualidade, com 

aprofundamento adequado às perguntas, encadeadas em nível crescente de 

dificuldade.  

 Das atividades realizadas, verificou-se que 83% dos alunos conseguiram 

progredir nos recursos recomendados, as atividades foram realizadas em período 

extraclasse, no entanto, não incorporada ainda como propostas regulares para a 

sala de aula, mas nos demonstrou que possui potencial para promover 

aprendizado. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              Percebe-se que a internet, é uma ferramenta relevante, uma vez que 

possibilita um leque de possibilidades para a educação, mas a sua utilização deve 

ser feita com objetivos claros e definidos, e como um recurso pedagógico, além 

do fato da necessidade de universalização para atender aos objetivos 

tecnológicos do ensino público. 

 Com o crescimento de propostas de educação a distância, agora 

regulamentados no Brasil, verifica-se um vasto campo para a exploração de 

recursos tecnológicos que complementam o ensino regular e presencial. Dessa 
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maneira, a plataforma Khan Academy surge como um instrumento que 

potencializa o ensino e permite a gestão personalizada do ensino. 

 Os resultados apontam para uma ferramenta pedagógica que 

complementa o ensino presencial, no entanto não dispensa o acompanhamento 

e o papel do professor. Os recursos analisados favorecem a organização, o 

planejamento e análise de atividades e objetos de ensino trabalhados. Substitui 

fichas de avaliação e acompanhamento de desenvolvimento dos alunos por 

relatórios integrados on-line. 

 Mais do que uma plataforma de ensino, a Khan Academy apresenta-se 

com potencial de gestão, e mais do que uma plataforma de gestão, a Khan 

Academy demonstra sua relevância potencial para o ensino, assim, aliam-se em 

funções complementares. 

 Propomos a utilização da plataforma Khan Academy como ferramenta de 

gestão da sala de aula a professores, como um suporte complementar ao 

processo de ensino. E que os educadores possam fazer uso de seus recursos para 

o planejamento de aulas. Nossas perspectivas posteriores giram em torno de 

estudos mais detalhados, com o foco voltado para uma área curricular e seus 

resultados, além de submissão de trabalhos a eventos científicos. 
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A PRÁTICA DE ENSINO DO PROCESSO DE AUTOMAÇÃO EM 

BIBLIOTECA ESCOLAR COM A UTILIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

DE INFORMÁTICA 

 

Cenidalva Miranda de Sousa Teixeira461 

Cecilna Miranda de Sousa Teixeira462 

 

Resumo: estudo sobre a prática de ensino do processo de automação em 

biblioteca escolar, com utilização do plano diretor de informática - PDI para 

automação dos serviços, que visa estruturar todo o processo em relação ao 

acervo e usuário existente no âmbito da biblioteca escolar da UEB Rosália Freire. 

Tem como objetivo geral destacar o PDI como prática de ensino para elaboração 

de uma proposta de automação para a biblioteca da referida unidade escolar, 

tornando-o um parâmetro à facilidade de uso na rotina de trabalho. Tem como 

objetivos específicos identificar as necessidades da biblioteca escolar da UEB 

Rosália Freira; elaborar um levantamento dos serviços e rotinas da referida 

biblioteca; estruturar um diagnóstico destinado à automação; utilizar o PDI como 

ferramenta no processo de automação. A metodologia deste estudo corresponde 

a uma pesquisa exploratória e descritiva, pautada na pesquisa bibliográfica, 

considerando vários autores e estudos explanados em sala de aula na disciplina 

de Automação de Unidades de Informação. Para elucidar os questionamentos e 

compreensão acerca da automação na biblioteca da UEB Rosália Freire, fez-se uso 

da observação do ambiente para análise inicial da ergonomia no espaço da 

biblioteca. Conclui-se que, como toda unidade de informação requer uma 

organização para que seus produtos e serviços sejam oferecidos com qualidade, 

a implantação dos serviços automatizados torna-se necessário para que haja 

controle e oferta desses serviços aos usuários no ambiente da escola. A utilização 

do PDI como ferramenta de estudo para automação de bibliotecas consistiu num 

aprendizado prático para os alunos, permitindo maior clareza nos processos de 

automação. 
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Palavras-chave: Plano Diretor de Informática. Biblioteca escolar. Automação na 

Unidade de Informação. Ferramentas de ensino. 

 

Abstract: a study on the teaching practice of the automation process in a school 

library, using the computer master plan - PDI for automation of services, which 

aims to structure the entire process in relation to the collection and user existing 

within the scope of the UEB school library Rosália Freire. Its general objective is 

to highlight the PDI as a teaching practice for the elaboration of an automation 

proposal for the library of the referred school unit, making it a parameter to the 

ease of use in the work routine. Its specific objectives are to identify the needs of 

the UEB school library Rosália Freira; draw up a survey of library services and 

routines; structure a diagnosis for automation; use the PDI as a tool in the 

automation process. The methodology of this study corresponds to an 

exploratory and descriptive research, based on the bibliographic research, 

considering several authors and studies explained in the classroom in the 

discipline of Information Units Automation. In order to elucidate the questions 

and comprehension about automation in the library of the UEB Rosalia Freire, we 

made use of the observation of the environment for the initial analysis of the 

ergonomics in the space of the library. It is concluded that, as every information 

unit requires an organization to provide its products and services with quality, the 

implementation of automated services becomes necessary to control and offer 

these services to users in the school environment. The use of PDI as a study tool 

for library automation consisted of a practical learning for the students, allowing 

greater clarity in the automation processes. 

 

Keywords: Computer Master Plan. School library. Automation in the Information 

Unit. Teaching tools. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A informatização está cada vez mais presente na vida cotidiana. É 

praticamente impossível ignorá-la em uma sociedade globalizada e imediatista. 

A dita revolução das novas tecnologias de comunicação e informação (CASTELLS, 

1999) coloca o computador e demais tecnologias digitais como instrumentos 

básicos da comunicação, economia e gestão. Aproveitando-se das tecnologias à 

sua volta, o ser humano busca métodos para facilitar as atividades manuais e 



 
 

 
2350 

executá-las com maior rapidez e eficiência. A criação de softwares para as mais 

diversas áreas é um meio de tornar as atividades totalmente manuais em 

atividades parcialmente manuais.  

Na perspectiva das unidades de informação, a automação passa a ser um 

recurso no gerenciamento informacional, reduzindo tempo, incrementando 

rapidez na recuperação e processamento da informação, facilitando as tarefas dos 

bibliotecários e o suprimento das necessidades informacionais dos usuários. 

Nesse contexto, é necessário que os bibliotecários estejam preparados para 

gerenciar tais recursos. Fazer a escolha correta do software a ser implantado na 

biblioteca, administrar sua implantação e acompanhar seu manuseio e 

treinamento aos usuários são ações que farão toda a diferença no produto final. 

Escolher um software adequado para bibliotecas, considerando seu tipo, 

funções, público a que se destina, entre outros fatores, exige o máximo de cautela. 

Analisar alguns critérios que perpassam por suas funções e chegam até a 

avaliação desse software é parte intrínseca desse processo. No que tange à 

biblioteca escolar, sobre a qual o trabalho aborda, deve-se considerar também, 

para a implantação de um software, os objetivos de modo holístico e em 

particular da instituição na qual ele será inserido. 

Para as bibliotecas, a automação é de suma importância, pois permite 

agilidade de seus serviços rotineiros e possibilita maior rapidez na recuperação 

da informação. Conforme Rodrigues e Prudêncio (2009, p. 9): 

 
Nas bibliotecas e centros de informação, a automação surge para 

oferecer um atendimento eficaz e eficiente ao usuário, poupar tempo, 

otimizar os processos, atender a demanda, auxiliar a aquisição, tornar a 

organização mais precisa e principalmente atender às necessidades do 

usuário em curto espaço e tempo.   

 

Nessa perspectiva, o Plano Diretor de Informática (PDI) surge como uma 

ferramenta que possibilita criar uma proposta de automação de forma sistêmica 

para a biblioteca da Unidade Escolar Básica Rosália Freire. 

Este trabalho consiste em uma experiência prática dos estudos realizados 

na disciplina Automação em Unidade de Informação, que utiliza o PDI para 

elaborar a proposta de automação. Essa proposta inicia com o estudo do 

ambiente, observando as rotinas e serviços oferecidos para, então, iniciar o 

processo de escolha de softwares. Para esse processo, faz-se um estudo dos 

critérios de seleção e avaliação de softwares para bibliotecas a partir de três textos 
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sobre a temática: Marascos e Mattes (1998); Côrte et al. (1999); e Café, Santos e 

Macedo (2001). Essa prática é relevante no contexto da referida disciplina, pois 

proporciona aos alunos uma vivência real sobre o trabalho do bibliotecário na 

organização de bibliotecas e de outros espaços com o uso de softwares, os quais 

favorecem um melhor gerenciamento das rotinas. 

Dessa forma, tem-se como objetivo geral apresentar o processo de 

automação da biblioteca escolar com a utilização do plano diretor de informática 

– PDI, considerado uma ferramenta de ensino e aprendizagem para o 

planejamento desse processo. O estudo tem como cenário a biblioteca da 

Unidade Escolar Básica Rosália Freire, que precisa automatizar seu sistema por 

ainda ser totalmente manual. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O conceito de biblioteca escolar se amplia ao longo dos anos. Inicialmente, 

servia de guarda e conservação de material impresso ou eletrônico; em seguida 

passou da condição de formador de leitores para atuar na formação de 

pesquisadores. Hoje, a biblioteca escolar é vista como um espaço mediador de 

informação. Côrte e Bandeira (2011, p. 6) resumem bem essas funções quando 

dizem que: 

 
A biblioteca escolar serve de suporte aos programas educacionais, 

atuando como um centro dinâmico, participando, em todos os níveis e 

momentos, do processo de desenvolvimento curricular e funcionando 

como laboratório de aprendizagem integrado ao sistema educacional. 

 

Nesse aspecto, percebe-se a importância da biblioteca escolar para a 

formação de bons leitores e de cidadãos críticos. Entende-se que a biblioteca 

escolar automatizada consegue comportar um maior volume informacional, ser 

mais eficiente e oferecer novos serviços para seu público. A modernização 

tecnológica alcança as bibliotecas. Usuários e máquinas agora interagem e o 

trabalho do bibliotecário passa a ser mais ágil. 

Atualmente, uma grande parte das bibliotecas faz uso dos computadores 

nos seus serviços. Contudo, 

 
Falar da automação de serviços e sistemas de informação de bibliotecas 

[...] é mais do que falar de uso direto de computadores, construção e 

acesso a bases nas bibliotecas [...] Não se trata de inundar as bibliotecas 
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[...] com computadores e bases de dados, como que caídos de pára 

quedas. Não são poucos os estudos realizados mostrando como a 

simples informatização leva apenas a que as mesmas coisas sejam feitas 

com maior rapidez, além do acúmulo de equipamento sofisticado 

sendo utilizado como simples máquinas de escrever. O primeiro ponto 

é entender desde a base técnica do processo de automação até o 

verdadeiro uso da informação. [...] (CÔRTE et al, 2002, p. 19). 

 

Essa compreensão deve ser realizada ainda no ambiente acadêmico. O 

curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, 

possui três disciplinas do currículo que subsidiam o aluno na automação de 

bibliotecas, justamente para que o futuro profissional atenda às exigências do 

mercado, a saber: Elementos de informática, que é ministrada no segundo 

período; Tecnologia e gerenciamento da informação, no quarto período; e 

Automação de Unidades de Informação, no sétimo período. Nesta última é 

enfatizado o processo de automação de unidades de informação, quando os 

alunos criam um Plano Diretor de Informática – PDI. Esse conhecimento 

desmitifica a vinculação estrita do uso de computadores com automação.  

Nessa perspectiva, Teixeira e Santos (2006, p. 3) afirmam que: 

 
[...] com o crescimento contínuo das áreas do conhecimento e o 

advento de novas tecnologias, torna-se inevitável a adoção da 

automação nos processos de uma biblioteca, objetivando a 

recuperação da informação bem como sua disseminação de forma 

rápida e precisa. 

 

Agilizar e manter a qualidade dos serviços é, sem dúvida, um dos pontos 

relevantes na automação de bibliotecas. Percebe-se que os impactos causados 

pelos recursos tecnológicos nas bibliotecas são notoriamente facilitadores do 

processo de trabalho do bibliotecário. Mas, infelizmente, para modernizar uma 

biblioteca e democratizar a informação são evidentes o dispêndio de recursos 

financeiros.  

Vale ressaltar que os softwares livres não devem ser confundidos com os 

softwares gratuitos, pois os softwares gratuitos assumem outra perspectiva. 

 
O software gratuito ou freeware é uma categoria de programas para 

computador que permite sua distribuição, instalação e uso de forma 

gratuita sem que aja alteração em seu estado original ou uso comercial 

por terceiros. A gratuidade deste tipo de software não o isenta da figura 
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de um proprietário, que muitas vezes lança softwares gratuitos como 

“amostra grátis” para seus programas comerciais (HÜBNER; 

GUILHERME, 2009, p. 4). 

 

Portanto, os softwares gratuitos podem ser softwares comerciais, que 

apenas liberam uma demonstração gratuita. Já os softwares livres são passíveis 

de modificações, cópias e compartilhamentos sem nenhuma restrição, 

possibilitando que a unidade de informação o adeque segundo as suas 

necessidades. 

Em contrapartida, não há um sistema ideal para as bibliotecas e sim um 

sistema adequado para a instituição. Por isso, o processo de implantação de 

softwares em bibliotecas é uma tarefa complexa, que exige planejamento e 

avaliação. Por esse motivo, a utilização do PDI contempla o interesse de uso como 

mecanismo de ensino e aprendizagem sobre a gestão de automação. O PDI 

permitiu estudar a biblioteca como um todo, planejar todo o processo de 

automação, bem como o processo de escolha de softwares. 

Dentre os softwares livres, estes atualmente se apresentam como uma 

ferramenta já consolidada e exercem grande impacto nas organizações. Silva 

(2009) apresenta alguns aspectos que motivam o uso dos softwares livres, 

considerando as suas razões técnicas, que permitem uma maior flexibilidade e 

liberdade de adaptação, segurança/transparência/privacidade, melhor aderência 

aos padrões (interoperabilidade), qualidade (estabilidade, confiabilidade, 

disponibilidade); as razões econômico-financeiras, que correspondem à redução 

de custos de hardware e software, e maior autonomia por parte do fornecedor; e 

as razões ideológicas, referentes à filosofia e aos princípios de inclusão digital e 

social. 

Segundo Hexsel (2002, p. 1), 

 
A característica mais importante do software livre é a liberdade de uso, 

cópia, modificações e redistribuição. Esta liberdade é conferida pelos 

autores do programa e é efetivada através da distribuição do código 

fonte dos programas, o que os transforma em bens públicos, 

disponíveis para utilização por toda a comunidade e da maneira que 

seja mais conveniente a cada indivíduo. 

 

Os softwares livres são apresentados como uma alternativa diante dos 

softwares proprietários, posto que são limitados pelas leis de direitos autorais e 

impedem sua distribuição ou modificação sem prévia autorização de seus 
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desenvolvedores. Estes, em sua grande maioria, estimam a sua distribuição por 

lucros, diferente dos desenvolvedores de softwares livres. Sobre isso, Hexsel 

(2002, p. 5) afirma que: 

 
Os benefícios econômicos são muito maiores e mais importantes que a 

simples economia com o licenciamento de software. A robustez e 

confiabilidade do software livre provocam reduções significativas em 

custos operacionais. A disponibilidade do código fonte permite que os 

sistemas sejam adaptados às condições e necessidades dos usuários. 

 

O software livre, ao adotar essa filosofia, torna-se um bem público 

disponível a toda a sociedade. Além dos benefícios econômicos, esses programas 

apresentam diversos benefícios sociais, como a sua livre publicação, a liberdade 

de utilização das ferramentas e, principalmente, o conhecimento gerado e 

disseminado a partir da criação desses sistemas. Nessa perspectiva, Hexsel (2002, 

p. 5) aponta outros benefícios sociais advindos dos softwares livres: 

 
Outro benefício social importante é a transparência na codificação das 

informações tratadas pelos programas. Os formatos empregados para 

armazenar e tratar as informações são abertos porque o código fonte 

dos programas pode ser livremente examinado, e não existe assim a 

possibilidade de que, por exemplo, dados usados no serviço público 

sejam mantidos em formatos de propriedade de uma entidade privada. 

O mesmo raciocínio se aplica aos protocolos de comunicação 

empregados para a transferência de informações entre computadores 

ou sistemas. 

 

Um exemplo interessante nessa categoria de software livre é o Biblivre. 

Além do custo zero, é uma ferramenta de fácil acesso, ágil e prática; funciona 

perfeitamente com os sistemas operacionais Windows, Linux, Unix ou outro 

compatível; possui interfaces simples; sua busca pode ser realizada por autor, 

título, assunto, ISBN, entre outros; possibilita a impressão e leitura de obras que 

estão em domínio público, entre várias outras facilidades, além de contemplar 

um manual que está disponível em três idiomas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória e descritiva, a partir de 

um relato de experiência, pelo qual se buscou pontuar a implantação de um Plano 



 
 

 
2355 

Diretor de Informática. Os procedimentos foram pautados na pesquisa 

bibliográfica, considerando os autores que discutissem as seguintes temáticas: 

automação de bibliotecas e critérios para avaliação e escolha de softwares para 

bibliotecas. Os autores selecionados foram: Marasco e Mattes (1999), Corte et al. 

(2002), Café, Santos e Macedo (2001) sobre software livres; Silva (2007) e Teixeira 

et al. (2014) sobre o PDI; e Juliano (2007) e Teixeira e Marinho (2017, 2018). 

A pesquisa de campo foi realizada com visitas à biblioteca, com o objetivo 

de conhecer e entender seu funcionamento para elaborar uma proposta de 

automação. A coleta de dados se deu com entrevista envolvendo o profissional 

bibliotecário, de modo a identificar os serviços e o alcance destes. Utilizou-se 

também os procedimentos de elaboração do PDI, que consiste nas seguintes 

etapas: levantamento das necessidades da unidade de informação; problemas 

atuais e descrição das áreas afetadas com os procedimentos atuais; análise das 

atividades, apresentando a solução e priorizando seu desenvolvimento; 

dimensionamento dos recursos necessários para desenvolver os projetos (custo 

de hardware, software, linhas de comunicação, treinamento, etc.); e cronograma 

previsto para execução e cumprimento de metas. 

O locus da pesquisa foi a biblioteca da Unidade Escolar Rosália Freire, 

situada na Avenida dos Portugueses, s/n, no bairro Vila Embratel, cuja missão é 

garantir no processo pedagógico o acesso à informação, estimular a leitura e 

promover os serviços de apoio e aprendizado, visando formar um cidadão leitor 

com habilidades e competências para o uso eficaz da informação nesse ambiente. 

É vinculada à Secretaria Municipal de Educação (SEMED), com acervo voltado ao 

corpo pedagógico e discente da escola.  

Os acervos dão suporte à leitura e às fontes de trabalhos didáticos para os 

alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. As obras de referência são 

biografia, educação, português, matemática, ciências, geografia, artes, literatura 

brasileira, literatura maranhense e história. 

O acervo é composto por 2.600 livros e não possui acervo multimídia. A 

modalidade de aquisição é por meio de doação pelo MEC, através da SEMED, 

com livros paradidáticos e didáticos para os alunos. Em relação ao funcionamento 

da biblioteca, a mesma não possui uma rotina em seu horário, que é organizado 

pela necessidade do professor em utilizar em alguns momentos de leitura e 

pesquisa. 

O sistema de empréstimo é totalmente manual e conta com o critério de 

confiança, sem controle dos livros ou utilização de fichas. O sistema de 
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empréstimo não é uma prática rotineira. Em várias ocasiões, o próprio professor 

fica encarregado de ser o mediador para o recebimento e devolução do acervo à 

biblioteca. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na construção do PDI fez-se um levantamento das necessidades do 

ambiente de estudo. Dessa forma, a estrutura utilizada contou com os seguintes 

passos: conhecer as metas da biblioteca; levantar suas necessidades; observar os 

problemas atuais, áreas afetadas com os procedimentos atuais; analisar o custo-

benefício da solução apresentada (hardware, software e pessoal); planejar a 

escolha do software observando as prioridades dos projetos (planejamento dos 

sistemas); e acompanhar os resultados. Esses passos já foram adaptados de Silva 

(2007) e Teixeira e Marinho (2017, 2018). 

Como resultado do trabalho prático, observou-se que o PDI contemplou 

as informações necessárias que viabilizaram a indicação do software livre para 

biblioteca. Os softwares livres e/ou proprietário são opções para escolha, mas 

deve ser feita mediante a necessidade e possibilidade da instituição, tanto no 

requisito de suporte à demanda quanto em torno da situação financeira atual. 

Para a escolha de um software, selecionaram-se estudos sobre a 

metodologia e os critérios de avaliação de software para bibliotecas, que são: 

Marasco e Mattes (1998), Corte et al. (1999) e Café, Santos e Macedo (2001). 

Outro estudo corresponde à análise dos softwares disponíveis no mercado para 

automação de bibliotecas. Dentre os diversos softwares, dois deles, o Biblivre e o 

KOHA, foram escolhidos para uso prático no laboratório. Além de fácil instalação 

e operacionalidade, eles são softwares livres gratuitos.  

A partir da discussão foi feita uma análise sobre o software e os custos 

operacionais para a escolha e adequação na instituição, conforme as 

necessidades e demandas da biblioteca. 

A partir da atual situação relatada, vivenciada e observada através dos 

levantamentos na visita técnica, optou-se pela escolha do software Biblivre, que 

atende às necessidades da biblioteca em estudo. Dentre os requisitos básicos 

para implantação dos recursos do Biblivre destacam-se: integração de todas as 

funções da biblioteca, possibilidade de customização (personalização) do 

sistema, acesso via browser (Internet), armazenamento de documentos digitais e 

disponibilização online do acervo. 
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O Biblivre disponibiliza as rotinas e subrotinas dos principais 

procedimentos realizados em bibliotecas, tais como: busca e recuperação da 

informação; circulação, mediante o controle do acesso para consulta; reserva, 

empréstimo e devolução de exemplares do acervo; catalogação de material 

bibliográfico, de multimídias e objetos digitais, inclusive com controle de 

autoridades e de vocabulário; transferência de registros entre bases de dados; 

controle do processo de aquisição de novos itens para o acervo. 

A interface de administração do Biblivre ainda permite a gerência da 

tipologia de usuários, das permissões de acesso e do uso do sistema, das 

configurações do servidor Z39.50 e das características do programa. A 

manutenção do sistema prevê a reindexação das bases de dados e a geração de 

cópia de segurança. 

Os requisitos para configuração do software Biblivre são: sistema 

operacional Windows, Linux, Unix ou compatível, sendo o Windows XP, Vista, 

Seven ou Superior. Ele pode ser instalado em qualquer sistema onde os seguintes 

programas funcionem adequadamente. Um dos requisitos para utilização do 

software é a instalação da versão 4.0 (MANUAL..., 2014). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A realidade da biblioteca da UEB Rosália Freire requer inovação para 

agregar maior interesse dos alunos em usufruir desse espaço como fonte de 

enriquecimento para o conhecimento, aliados à leitura como um grande 

potencial para o ensino e aprendizagem. Desse modo, é salutar a proposta de 

implantação de um sistema de automação da biblioteca mediante a realidade e 

necessidade como parâmetros. Tal proposta é benéfica para o fortalecimento do 

ensino e para o incentivo à leitura e pesquisa.  

Para implantação de um sistema, as bibliotecas devem adquirir um 

software que otimize a gestão dos serviços e a organização dos materiais 

bibliográficos. A concepção do diagnóstico foi aferida através de visita técnica 

para identificação da estrutura e ergonomia existente no âmbito da mesma, e do 

modo como acontece o processo de trabalho, a fim de selecionar, através da 

análise, o melhor software para a instituição.  

O PDI contempla o interesse de uso de ferramenta e mecanismo do 

processo de ensino e aprendizagem no planejamento e gestão de automação de 
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unidade de informação. Ele permite estudar a biblioteca como um todo, planejar 

o processo de automação e a escolha de softwares. 

A utilização do PDI permitiu aos alunos vivenciar na prática o processo de 

automação de uma unidade de informação, bem como devolver à sociedade o 

resultado deste estudo enquanto um produto, cumprindo, assim, o seu papel no 

ensino, pesquisa e extensão.  
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A RELAÇÃO ENTRE TIC E DESIGN: UMA ESTRATÉGIA 

EDUCACIONAL 

 

Stefanne Carla Carvalho Portela463 

André Leonardo Demaison464 

 

Resumo: Esse artigo consiste na discussão sobre a multidisciplinaridade da 

composição da Educação a Distância. Apresenta-se a relação entre o uso dos 

recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação com o Design a fim de 

contribuir com a aplicação da EAD, fazendo com que estabeleça uma efetividade 

no quesito de aprendizagem do aluno. Defende-se também a ideia da utilização 

dos princípios de vários âmbitos do design dentro da composição das TICs, 

empregando, como exemplo, o desenvolvimento de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem para a EAD. O papel do designer nessa relação, entre outras 

questões, é fundamental para a geração de interfaces adequadas para a interação 

entre alunos e professores. 

Palavras-chave: Design; Educação e Tecnologia; Tecnologia da Informação e 

Comunicação; Design Educacional. 

 

Abstract: This article aims the discussion about the multidisciplinarity of the 

composition of long-distance learning. The relationship between the use of 

Information and Communication Technology (ICT) resources and Design is 

presented, in order to contribute to the application of long-distance learning, 

making it effective in the student's education. It is also advocated the idea of 

using the principles of various design domains within the composition of ICTs, 

using, for example, the development of Virtual Learning Environments for 

Distance Learning. The role of the designer in this relationship, among other 

issues, is fundamental for the generation of appropriate interfaces for the 

interaction between students and teachers. 

Keywords: Design; Education and Technology; Information and Communication 

Technology; Educational Design. 
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Este artigo salienta como a constante evolução da sociedade e o movimento 

de globalização levou à mudança de vários setores, ajudando principalmente a 

forma de se transmitir informações vinculadas à tecnologia. Nesse contexto, as 

Tecnologias da Informação e Comunicação agem como um alterador dos 

paradigmas da educação, por meio das mudanças que o aluno e professor 

passam, abrangendo principalmente os conceitos de presença e distância no 

ambiente de aprendizagem.  

Desse modo, obtém-se foco na educação à distância e na ampliação do 

conceito existente sobre ambientes de aprendizagem, que por meio das TICs 

podem ser virtualizados. Souza (2016) aponta que:  

  

A Internet está permitindo, em sua larga utilização, a 

criação de ambientes virtuais de aprendizagem, disponibilizando 

um conjunto de ferramentas de comunicação e de cooperação 

entre os participantes, apoiando o processo de conhecimento 

coletivo, além de disponibilizar ferramentas administrativas que 

auxiliam no processo de gestão dos cursos. (Souza, 2016) 

 

A partir da criação e gestão de uma EAD e suas ferramentas, como um 

ambiente virtual de aprendizagem, o artigo descreve a aproximação do design e 

como ele interage durante esse processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, 

surge a questão-problema do artigo: Como acontece a relação entre a educação, 

as TICs e o design? 

 

Tecnologias da Informação e Comunicação como recurso para a educação 

 

O movimento de globalização tem mudado as perspectivas de vários 

âmbitos. Mas, principalmente no que condiz ao conjunto de tecnologia e 

informação, o sociólogo Manuel Castells (2006) usa a expressão “sociedade da 

informação” quando percebe o fenômeno que a tecnologia se tornou e como a 

informação estava atrelada a isso. As constantes atualizações sobre a questão 

tecnológica acabam influenciando o cotidiano das pessoas e a forma com que 

elas absorvem a informação. Nesse contexto está inserido o conceito de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Conforme coloca Souza (2016), 

 

A Tecnologia da Informação e Comunicação, ou 

simplesmente TIC, pode ser definida como o conjunto de 
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atividades e soluções providas por recursos de computação que 

visam permitir o armazenamento, o acesso e o uso das 

informações para auxiliar a tomada de decisão. (Souza, 2016) 

 

Na combinação entre o avanço da tecnologia pelo uso de computadores 

que estão cada vez menores e mais rápidos (além de conectados a Internet) e o 

acesso em conjunto à disseminação mais rápida a informação, o TIC conseguiu 

se erguer e progredir. Correia e Dos Santos (2013) apontam que as TICs agilizam 

o conteúdo da comunicação, transformando e transmitindo as informações por 

meio de texto, imagem, vídeo ou som. 

O uso das tecnologias da informação e comunicação atinge cada vez mais 

o cotidiano das pessoas por meio de uso de computadores, tablets, celulares e 

principalmente a internet. Dessa forma, diminui-se a distância entre elas, fato que 

acaba auxiliando, entre outras áreas, a educação. De acordo com Levy (1998, p. 

24 apud Farias, 2013): 

 

Poucas inovações tecnológicas provocaram tantas mudanças em 

tão pouco tempo na sociedade como as novas tecnologias de 

informação e comunicação – TIC. Dentro dessas mudanças está 

incluída a educação. Novas maneiras de pensar e conviver estão 

sendo elaboradas no mundo das telecomunicações e da 

informática. (Levy, 1998, p. 24 apud Farias, 2013) 

 

Durante o processo de ensino-aprendizagem, as ferramentas tecnológicas 

servem como reforço para os recursos didáticos, dessa forma ampliando as 

possibilidades pedagógicas e mudando a forma de interação entre professor e 

aluno. A transformação do espaço educativo e as mudanças sociais que afetam o 

perfil do aluno compactuam para o nascimento da modalidade de Ensino a 

Distância (EAD) do Ensino Superior, que é altamente afetada pela TICs. O 

Ministério da Educação (MEC) explana um conceito sobre EAD, onde segundo 

eles: 

 

A Educação a Distância é a modalidade educacional na 

qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino 

e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias 

de informação e comunicação, com estudantes e professores 
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desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 

diversos.465  

 

Dentro do conceito de EAD, um ponto chave é a relação de interatividade 

entre aluno e professor. Tal contato é construído à distância e por meio de 

estratégias adequadas às TICs, que têm como objetivo a aproximação de ambas 

partes e a facilitação do processo de ensino e aprendizagem. Vieira (2011) 

comenta que são dois os desafios em relação a criação de uma estratégia para o 

uso das TICs na EAD: potencializar o uso das TIC e capacitar as pessoas para 

utilizar esses recursos tecnológicos.  

A partir do relacionamento entre as TICs e a educação são contextualizadas 

as mudanças no papel do professor e a necessidade de prepará-los para instruir 

os alunos com essas tecnologias. Da Silva (2018) sugere que devem ser feitos 

programas educacionais e de formação para os professores no âmbito de uso 

das tecnologias, dessa forma dotando-os de habilidades para instruir os alunos e 

adequando os profissionais ao mercado de trabalho. 

 

Design e as Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

O Design está atrelado às necessidades apresentadas pelo homem, gerando 

um problema a ser resolvido. Lobach (2001) discute sobre o conceito de design, 

que para ele “compreende a concretização de uma ideia em forma de projetos 

ou modelos”. Mediante aos processos de construção e configuração, o design 

seria, então, responsável pelo desenvolvimento da solução para o problema 

apresentado. 

Dentro do campo de Design existem subáreas que voltam-se para alguma 

especificidade. Entre elas o Design Gráfico, que é a criação de produtos oriundos 

dos sistemas de informação visual relacionados com a forma de comunicação 

(GOMES, 2016). A partir do que se entende como conceito de design gráfico, 

Hollis (2001) aponta 3 funções básicas da área: (1) identificar/determinar; (2) 

informar e instruir; (3) apresentar e promover. A segunda função apresenta-se 

por meio de uma outra especificidade dentro do Design, chamada de Design da 

Informação. 

 
465 Esta definição está presente no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), 

que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB) . 
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As necessidades informacionais dos usuários, a partir do relacionamento 

com a informação, é o que impulsiona o Design da informação. A Sociedade 

Brasileira de Design da Informação (SBDI) define que:  
 

Design da informação é uma área do design gráfico que objetiva 

equacionar os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos 

que envolvem os sistemas de informação por meio da 

contextualização, planejamento, produção e interface gráfica da 

informação junto ao público-alvo. O princípio básico é otimizar 

o processo de aquisição de informação efetivado nos sistemas 

de comunicação analógicos e digitais (SBDI, [200-.], [S.l.]).    

 

Assim, a área em questão busca capacitar o usuário no procedimento de 

coleta, entendimento e disseminação da informação. Enquanto isso, no âmbito 

das Tecnologias de Informação e Comunicação, a compreensão é a parte 

imprescindível, que ocorre por meio da organização e estruturação da 

informação, para que o meio comunicacional funcione. 

O design gráfico, o design da informação e as TICs vão se relacionar em prol 

da transmissão da informação, para que o processo de comunicação seja preciso. 

A realização desse processo precisa de alguns elementos que, segundo 

Fernandes (2015), se dividem em quatro: (1) emissor; (2) código; (3) meio; (4) 

receptor. O elemento que se relaciona com o design da informação é o código, a 

partir da ideia que ele se dispõe por meio da linguagem, que é formada pelos 

aspectos sintáctico, semânticos e pragmáticos. Já em relação às TIC’s, o terceiro 

elemento é o mais compatível, sendo o canal de transmissão da informação. A 

partir desse contexto, o design vai se relacionar com as TICs principalmente no 

processo de criação de interfaces que vão se relacionar com o usuário, Filatro 

(2017) aponta uma definição sobre design de interface: 

 

 [...] é responsável pelo layout da interface, de acordo 

com as diretrizes estabelecidas no projeto gráfico-digital. Herda, 

assim, boa parte dos princípios de composição visual que 

aplicamos à diagramação. Entretanto, a interface abriga, além do 

leiaute gráfico, questões relacionadas à usabilidade, algo muito 

caro no contexto educacional. (Filatro, 2017)  

 

Design como estratégia na educação  
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Segundo Figueiredo (2017), a educação utiliza a troca constante de 

informações e outros métodos durante o processo de aprendizagem, tudo isso 

se aprimora com o desenvolvimento da sociedade e dos recursos disponíveis. 

Nesse âmbito, o papel de atuação do design, de maneira geral, surge a partir das 

necessidades criadas por esse constante desenvolvimento. Dessa forma, a 

atualização incorporada na educação faz com que o processo de ensino-

aprendizagem exija a gestão de estratégias para as práticas de ensino. Dentro 

desse contexto nasce o Design Educacional (DE) ou Instrucional (DI), que foram 

regulamentados em 2009 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), com o código 2394-35, sob a 

nomenclatura de “designer educacional” e o termo “designer instrucional” como 

um sinônimo. Na descrição sumária, o DE é definido como o profissional que 
 Implementam, avaliam, coordenam e planejam o 

desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas 

modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando 

metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e/ou corporativos 

em todos os níveis de ensino para atender as necessidades dos 

alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. 

Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando 

mecanismos de participação em programas e projetos 

educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a 

comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. (BRASIL, 

2019, p. on-line) 

 

O design educacional atua a partir da gestão de projetos (GP) e gestão de 

conhecimento (GC) para organizar e facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com Figueiredo (2017):  
 

O Design educacional (DE) é um campo teórico que se 

divide em três aspectos: teoria, processo e produto. O seu 

principal objetivo é produzir estratégias, métodos e itens que 

facilitem a realização de metodologias educacionais, unindo o 

seu conceito a várias etapas de realização de soluções, que são 

criados para atender a uma necessidade de aprendizagem. 

(Figueiredo, 2017) 

 

O processo de atuação do design educacional ou instrucional pode seguir 

alguns modelos básicos. Filatro (2017) fala sobre esse processo dividindo-o em 

cinco fases: (1) análise; (2) design; (3) desenvolvimento; (4) implementação e (5) 
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avaliação. A primeira fase se concentra na busca pela identificação de 

necessidades, público de interesse, restrições e objetivos instrucionais a partir do 

contexto em que o projeto vai ser aplicado. A fase de design se impõe como a 

área de planejamento, definindo os elementos do modelo educacional que vão 

atender as necessidades pré-estabelecidas, depois a fase de desenvolvimento 

entra como o processo de transformação das ideias em elementos tangíveis, 

podendo utilizar princípios do design gráfico e da informação. As últimas fases, 

de implementação e avaliação, vão gerar o relacionamento com o receptor e a 

aprendizagem, fazendo com que exista um ciclo de aprendizagem do receptor e 

atualização do projeto.  

A gestão de um projeto dentro do processo de ensino e aprendizagem se 

estabelece de forma organizacional, dentro dessa gestão entra o design 

educacional como interligador de conhecimentos, que segundo Filatro (2017) 

integra quatro âmbitos: tecnocientífica, pedagógica, comunicacional e 

tecnológica.  

    

Relação entre Design e TIC na educação: uma análise 

 
O desenvolvimento da sociedade em fluxo contínuo foi o principal motivo 

da interação entre os conceitos de design e TIC dentro da educação, que foram 

apresentados até o momento. Nesse contexto são relevantes as novas 

perspectivas dentro da educação, sendo a EAD (ou Educação a Distância) o maior 

exemplo de aplicação da tríade composta pela educação, TIC e design.   

O método de trabalho da EAD se utiliza das Tecnologias da Informação e 

Comunicação como um realizador do seu conceito, onde o aluno se torna 

independente em relação ao tempo e ao espaço enquanto o professor e/ou tutor 

interage à distância e de forma mais acessível por meio das tecnologias 

disponíveis. Segundo Da Silva (2019): 
 

As TICs estão presentes na nossa vida, no cotidiano de 

todos os indivíduos, então não tem como fugir, não tem como 

se isolar e achar que a universidade está dentro de muros e que 

a gente não tem essa relação com a sociedade. Nossos alunos 

vão sair daqui e vão para o mercado de trabalho, eles vão viver 

essa realidade, eles precisam vivenciar essa forma de 

comportamento em torno do trabalho por meio das tecnologias. 

(Da Silva, 2019) 
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A comunicação dentro dessa modalidade de ensino pode ocorrer de duas 

formas, síncronas e assíncronas. De Oliveira et al. (2017) aponta que a 

comunicação síncrona acontece em tempo real, onde os participantes se 

encontram ao mesmo tempo. Já a assíncrona não depende do tempo real. A partir 

dessas formas de se comunicar, é possível a criação de um novo ambiente 

educacional para difundir conteúdos e metodologias de ensino-aprendizagem da 

EAD, sendo que a evolução da sociedade e das TICs acabam influenciando no 

funcionamento desse tipo de ambiente virtual.  

A primeira geração da EAD acontecia pelo meio impresso, utilizando 

principalmente livros, manuais, troca de correspondências pelos Correios, além 

de outras ferramentas. A segunda geração é o momento em que os meios de 

informação e comunicação evoluem, dando destaque para a rádio e a televisão. 

Esses recursos então se reúnem com os materiais impressos resultando em um 

material expositivo e unidirecional, ou seja, neste caso não existe troca entre 

aluno e professor - apenas recepção de informação por parte do aluno. 

Atualmente a EAD se encontra na terceira geração, onde o uso da internet e meios 

computacionais ganham cada vez mais importância graças à crescente 

necessidade de aumentar qualitativamente e quantitativamente os níveis de 

educação e de formação. (RAMÍSIO, 2010) 

Para o correto funcionamento da EAD se faz necessária a utilização de 

formas de organização e de planejamento, logo o design entra como mediador 

tendo um papel no planejamento das TICs dentro da EAD. Porém, para entender 

como ele age, é necessário compreender algumas ferramentas que são utilizadas 

nesse processo de ensino.  

Conforme exposto, o ensino a distância atualmente se apoia principalmente 

na utilização de internet e meios computacionais. A combinação desses recursos 

resulta na criação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que segundo 

Puerta e Amaral (2008, p. 05 apud De Oliveira et al. 2017) são, “ambientes de 

autoria de cursos à distância que utilizam a Internet como interface do usuário. 

Toda a interação entre os usuários e as ferramentas acontece através de um 

navegador WEB (browser)”.  

A criação e gestão de um AVA ou qualquer material utilizado pela EAD pode 

ser relacionado com os âmbitos de design já citados no artigo, sendo parte 

importante desse processo na questão de usabilidade. Sousa (2018) afirma que 

se a comunicação é assíncrona, o envolvimento dos estudantes depende 
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principalmente da usabilidade dos ambientes de aprendizagem, influenciando na 

qualidade e sucesso da aprendizagem. 

A usabilidade consiste na relação da experiência usuário com o produto, um 

ambiente virtual de aprendizagem tem a boa usabilidade no sentido de 

praticidade, facilidade e boa organização da interface. Caldas et al. (2016) propõe 

uma espécie de pirâmide para demonstrar os níveis de usabilidade: 
 

A usabilidade específica do contexto está no topo da 

pirâmide e vai considerar necessidades de disciplinas ou cursos 

específicos; a usabilidade acadêmica, imediatamente abaixo, vai 

lidar com questões educacionais, como estratégias pedagógicas 

e a relação dos websites com outros materiais instrucionais ou 

formas de estudo; o nível seguinte, a usabilidade genérica da 

web, trata das questões comuns a todos os websites, como a boa 

navegação e a acessibilidade; a usabilidade técnica (ou 

funcional) está na base e vai tratar de problemas como links 

quebrados, confiabilidade do servidor, tempo de download, 

adequação de plug-ins ou problemas com o código de 

programação. (Caldas et al. 2016) 

 

Em um contexto onde o AVA precisa seguir algumas necessidades de 

usabilidade, o design educacional dispõe sua metodologia de cinco fases. A 

primeira, nomeada de fase de análise, ocorre por meio da identificação das 

necessidades de aprendizagem, definição do público alvo e levantamento de 

potenciais e restrições institucionais, dessa forma criando objetivos a serem 

alcançados dentro do contexto da AVA a ser criada. Na fase de Design, tem-se 

início o planejamento, que abrange o planejamento educacional, definindo 

elementos do metamodelo educacional para as necessidades definidas na fase 

anterior. O metamodelo educacional citado compreende alguns princípios que 

direcionam o que faz o papel de apoio e o papel de aprendizagem, que Filatro 

(2017, p. 278) afirma: 
[...] quem exerce um papel de apoio (um educador, um 

especialista, um designer instrucional) propõe atividades nas 

quais quem aprende (um aluno, um grupo, uma turma, um 

coletivo) exerce um papel de aprendizagem ao interagir com 

conteúdos, ferramentas e outras pessoas, tendo em mente um 

objetivo claro de aprendizagem. Quem aprende produz 

respostas que são objeto de orientação, feedback e avaliação 

por parte de quem exerce um papel de apoio. (Filatro, 2017, p. 

278) 
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Dentro desse contexto, a fase de design produz o planejamento 

educacional, na questão de organização do trabalho pedagógico, ou seja, um tipo 

de plano de aula. Também faz curadoria de conteúdos e ferramentas em forma 

prática por meio de mídias e tecnologias, organizando um ambiente de 

aprendizagem.  

Na terceira fase, chamada de desenvolvimento, é quando tudo o que foi 

decidido na fase de design se torna tangível. Abarca o desenvolvimento do 

material, a roteirização e, por fim, a produção da mídia. Dessa forma o design 

gráfico pode entrar em ação, criando uma interface de fácil navegação e boa 

compreensão para o usuário do AVA. Sousa (2018) afirma que:  
 

A facilidade de “navegação” num AVA depende sobretudo de 

uma organização lógica da informação a disponibilizar. Para que 

o utilizador não se sinta perdido perante um grande volume de 

informação, possivelmente disponibilizada numa diversidade de 

formatos (texto escrito, podcast, vídeo…), é necessário, num 

primeiro momento, fornecer-lhe uma espécie de “painel de 

instrumentos de navegação” – claro, consistente e bem 

estruturado –, a partir do qual possa, através de hiperligações, 

aceder a diferentes tipos de informação e a diversos espaços de 

interação, de forma organizada e intuitiva. Ora, a organização do 

referido “painel de instrumentos de navegação” requer mais do 

que a capacidade de categorizar e indexar informação. Requer 

competências de design gráfico e web design que permitam 

tornar a interface acessível, intuitiva, funcional e agradável ao 

olhar. (Sousa, 2018) 

 

Os objetivos da fase de desenvolvimento na questão de produção do 

material e roteirização despontaria no âmbito de design da informação dentro 

do design gráfico, como agente organizador da informação. Frascara (2004) 

afirma que o design de informação acontece por meio de duas fases: a 

organização da informação e o planejamento de sua apresentação, enquanto na 

questão da produção de mídia seriam alcançados por meio da utilização dos 

princípios de design gráfico e a linguagem visual, criando uma interface. Nessa 

conjuntura, De Souza Quintão e Triska (2013) apontam que a partir de aspectos 

como posição, forma, tamanho, contraste, saturação, cor e direção, é possível 

organizar elementos de informação de modo a apresentá-los de maneira 

adequada ao seu objetivo e ao usuário.   
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As últimas fases envolveriam a implementação e avaliação de ambiente 

virtual de aprendizagem por meio da interação com o usuário, por exemplo 

alunos e professores, medindo a eficácia da construção do sistema no quesito 

informação verbal e visual. 

O design se torna então relevante a partir do uso das tecnologias da 

informação e comunicação dentro da educação, tanto como uma estratégia, 

quanto como um desenvolvedor de uma ferramenta para a educação a distância. 

Dessa forma Filatro (2007, apud NEVES et. al., 2012) expõe que: 
 

Desde seu surgimento como ciência da instrução, o 

design instrucional esteve tradicionalmente vinculado à 

produção de materiais didáticos, mais especificamente à 

produção de materiais impressos. Mas, com o desenvolvimento 

das tecnologias de informação e comunicação, em especial a 

internet, e sua crescente incorporação às iniciativas 

educacionais, o design instrucional passou a ser entendido como 

um processo mais amplo. Envolve – além do planejar, preparar, 

projetar, produzir e publicar textos, imagens, gráficos, sons e 

movimentos, simulações, atividades e tarefas relacionados a 

uma área de estudo – maior personalização dos estilos e ritmos 

individuais de aprendizagem [...], favorecendo ainda a 

comunicação entre os agentes do processo (professores, alunos, 

equipe técnica e pedagógica, comunidade). (Filatro, 2007, apud 

NEVES et al, 2012)  

 

Conclusão 

 

O artigo desenvolvido traz à tona o papel das tecnologias da informação e 

comunicação em conjunto dos vários setores do design como apoio para a 

educação, focando no âmbito da educação a distância. Por meio de aportes 

teóricos de autores que já pesquisaram separadamente ou em conjunto sobre a 

tríade de educação, TIC e design, foi possível obter a compreensão sobre como 

flui o relacionamento dessas áreas em prol do processo de ensino-aprendizagem. 

Foi identificado que as inovações nas tecnologias de informação e 

comunicação   influenciaram a sociedade a ponto de manifestar mudanças na 

forma de pensar e conviver, dessa forma atingindo a educação. A partir dessa 

nova situação na educação, houve a ampliação das possibilidades pedagógicas 
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que forneceu base para o nascimento da educação a distância, que utiliza como 

recurso as TICs. 

Apoiando-se no relacionamento da EAD e as TICs, busca-se compreender 

como o design interage com esses setores. Foi apontado que o design deve agir 

por meio da organização e desenvolvimento de estratégias para a aplicação da 

EAD por meio das TICs, sendo que durante esse processo ele seria requisitado 

também na criação de materiais que interagiriam com alunos e/ ou professores. 

A partir dessa discussão, obteve-se como resultado a utilização de várias 

ramificações dentro do design para resolver as questões de organização, 

estratégia e criação. Fica claro, então, como o design ganha relevância nas TICs a 

partir do que ele é - um agente observador de necessidades e resolvedor de 

problemas. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar a democratização da educação 

profissional no Maranhão, a partir da criação e expansão da educação a distância por 

meio da Rede E-tec, destacando as possibilidades e desafios da educação profissional 

por meio da educação a distância para a inclusão educacional e social. Para tanto, é aqui 

apresentada uma breve revisão bibliográfica do percurso da Educação Profissional e 

Tecnológica e da Rede e-Tec, partindo de artigos e decretos que discorrem sobre tais 

modalidades de ensino, logo após são apresentados os desafios que se interpõem às 

mesmas. 

Palavras - chave: Educação profissional. Democratização. Rede E-tec. 

 

ABSTRACT: This work aims to analyze the democratization of professional education 

through the creation and expansion of distance education through the E-tec Network, 

highlighting the possibilities and challenges of professional education through distance 

education for educational and social inclusion. To this end, a brief bibliographic review of 

the course of Professional and Technological Education and the e-Tec Network is 

presented here, based on articles and decrees that discuss these teaching modalities, 

after which the challenges that come to them are presented. 

Key - words: Professional education. Democratization. E-tec Network. 
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Ao analisarmos os estudos acerca do início da Educação a Distância no Brasil, 

podemos constatar que as primeiras experiências se deram em 1923, com 

programas de radiotelegrafia e telefonia, sendo prosseguidas de outros projetos 

ao longo das décadas, tais como: o Projeto Minerva (1939) e o Instituto Universal 

Brasileiro (1941), com cursos técnicos a distância por correspondência. Apesar da 

década de 1940 ter tido algumas experiências de educação a distância, não foram 

suficientes para gerar um processo de aceitação tanto governamental como 

social no país (AMORIM, 2012). 

Conforme o mesmo autor, com a intensificação do processo de industrialização 

do país a partir de 1950 houve o aumento da demanda por políticas educacionais 

que capacitassem o trabalhador para as atividades industriais, é nesse contexto 

que a Educação a Distância ganha destaque como alternativa para atender à 

demanda de trabalhadores com poucas horas disponíveis para frequentar 

regularmente a escola. Assim, Somente na década de 1960 surgem as televisões 

educativas, somadas a outros recursos, tais como material impresso, 

videocassete, rádio, televisão e o computador. 
O Movimento de Educação de Base (BEM), a Igreja Católica e o Governo 

Federal na década de 1960, utilizam-se do rádio para promover a 

educação, a conscientização e a politização. Já na década de 1970, as 

fundações Padre Landell de Moura e Padre Anchieta se unem para a 

produção de textos e programas voltados a atender a educação de 

adultos do ensino supletivo, via rádio. A Fundação Roberto Marinho, 

nesta mesma década, cria um programa de educação supletiva à 

distância voltada ao ensino fundamental e médio (AMORIM, p.3, 2012). 

 

Na década de 70, observamos a utilização por parte de instituições privadas de 

cursos supletivos a distância, por meio da transmissão via satélites. Na década de 

1990, pelo início da tecnologia da internet há um aumento da oferta de cursos à 

distância ofertados principalmente pelas instituições de Ensino Superior, nesse 

período é criada por meio da Lei 403/92 a Universidade Aberta de Brasília, onde 

são criados cursos de atualização profissional e cursos de graduação e pós-

graduação (AMORIM, 2012). 

De acordo com Kassick, Dutra e Bento (2015), somente a Lei de Diretrizes e Bases 

na Educação Nacional (Lei de n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, 

regulamentada pelo decreto n° 5.622 de 20 de dezembro de 2005) trouxe as 

bases legais para a modalidade da educação à distância. Dentre as principais 

orientações estão a obrigatoriedade da igualdade da carga horária com os cursos 

presenciais e a classificação dos níveis das modalidades educacionais a serem 
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ofertadas pela Educação à distância (Educação Básica, Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Educação Superior). 
Essa recomendação passou a ser atendida, a partir de dezembro 

de 2005, através do decreto nº 5.622/05. Este decreto de 

regulamentação caracteriza a Educação a Distância como uma 

modalidade educacional na qual a mediação pedagógica ocorre 

com a utilização de meios e Tecnologias de Informação e 

Comunicação, com estudantes e professores em lugares ou 

tempos diversos (KASSICK; DUTRA; BENTO, 2015, p.12). 

 

Em seu estudo, os autores ainda relatam que em 1996, o governo federal por 

meio do Ministério da Educação criou a Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), através do decreto nº 1.917/96, a secretaria iniciou suas atividades com a 

TV Escola, e no ano seguinte, lançou o Programa Nacional de Informática na 

Educação (PROINFO), os dois programas tinham como objetivo fomentar a 

inclusão das Tecnologias de Informação e Comunicação na educação presencial, 

promovendo a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias para as escolas 

públicas. 

Como relatado acima, somente no ano de 2005 as normas estabelecidas pela Lei 

de Diretrizes Básicas da Educação acerca da educação a distância foram 

institucionalizadas, principalmente pela criação do sistema UAB – Universidade 

Aberta do Brasil (Decreto nº 5.800/2006) que surge para desenvolver cursos 

superiores, na modalidade a distância, com o intuito de expandir e interiorizar a 

formação superior no País, através da ampliação do acesso à educação pública 

superior, da redução das desigualdades de oferta de cursos superiores nas 

diferentes regiões do país e do desenvolvimento institucional para a modalidade 

de Educação a Distância. 

Seguindo esse contexto de expansão e interiorização dos cursos da Universidade 

Aberta do Brasil, em 2007 por meio do Decreto nº 6.301, é criado o Sistema Escola 

Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil), com objetivos semelhantes à UAB, porém 

direcionada à expansão da educação profissional no país, em 2011 o Sistema e-

Tec é transformado em rede (Rede e-Tec) por meio do Decreto nº 7.589 de 

outubro de 2011, a Rede e-Tec passa a ser operacionalizada pelos Institutos 

Federais de Educação Ciência e Tecnologia e outras instituições que atuam na 

oferta de educação profissional e tecnológica, com a finalidade de desenvolver 

esse tipo de educação na modalidade a distância, ampliando e democratizando 

a oferta e o acesso à educação profissional pública e gratuita no País (BRASIL, 

2011). 
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Com o objetivo de analisar a democratização da educação profissional a partir da 

criação e expansão da educação a distância por meio da Rede e-Tec, procurou-se 

realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o histórico da Rede e, a partir daí, 

verificar os desafios que se apresentam a essa modalidade de ensino. Diante dos 

caminhos percorridos, serão analisados os entraves que se colocam nesse 

percurso e algumas alternativas para que não se tornem barreiras que venham a 

impedir a democratização do ensino técnico. 

 

2.  METODOLOGIA 

Para realização da pesquisa, optou-se pela pesquisa exploratória em decorrência 

da necessidade de levantamento de informações necessárias para maior 

apropriação do tema pesquisado, de acordo com Gil (2010) a pesquisa 

exploratória tem como objetivo principal o aprimoramento e/ou a descoberta de 

novas ideias. 

Será utilizado como método para essa exploração a pesquisa bibliográfica, a qual 

se justifica pela importância no processo de busca da literatura técnico-científica 

acerca do processo de democratização da educação profissional por meio da 

oferta via educação a distância, institucionalizada pela Rede e-Tec. 

De acordo com Gil (2010, p.29) a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em 

material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de 

eventos científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de 

informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como 

discos, fitas magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado pela Internet. 

 

3. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO BRASIL: BREVE 

HISTÓRICO. 

A educação profissional e tecnológica conforme Frigotto (2010) está presente 

no Brasil desde o período monárquico, mas somente em 1909 com o início do 

processo de industrialização da manufatura brasileira que observamos a 

implantação da educação profissional brasileira, por meio da criação de 19 

Escolas de Aprendizes Artífices. Contudo, somente na década de 90, a educação 

profissional e tecnológica ganha destaque na agenda pública brasileira, seja 

pelo processo de globalização e mundialização da economia, seja pela 

intensificação do progresso técnico e de inovação no processo de produção. 

Dessa maneira, ocorrem vários planos e projetos nacionais de democratização da 

Educação Superior e da Educação Profissional. Com relação às ações 
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governamentais referentes à educação profissional e tecnológica, é a partir do 

ano de 2003 (Gestão do Presidente Lula) que se observa uma série de medidas 

que alteraram o panorama da Educação Profissional Brasileira, tendo como foco 

a reorganização da Educação Profissional e Tecnológica, instituído por meio do 

Decreto de n° 5.154, de 23/07/04 com o objetivo principal de torná-la uma 

política estratégica de Estado com vista a reduzir as desigualdades sociais e 

regionais por meio da democratização da Educação Profissional a regiões 

carentes (com baixo IDH) distantes dos grandes centros urbanos. 

Através da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, é instituída a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e com ela, se criam os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Consoante Pacheco (2017) a 

compreensão do governo da época quanto ao papel da educação profissional e 

tecnológica, no contexto social do Brasil, a considera estratégica não apenas 

como elemento contribuinte para o desenvolvimento econômico e tecnológico 

nacional, mas também como fator para fortalecimento do processo de inserção 

cidadã de milhões de brasileiros, assim trata-se de uma estratégia de ação política 

e de transformação social. 

A partir daqui, dar-se-á ênfase ao objeto de estudo desta pesquisa, a educação a 

distância na educação profissional. Seguindo a perspectiva de democratização do 

ensino profissional, o primeiro programa de educação a distância da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica foi instituído, no âmbito do Ministério da 

Educação, o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil, por meio do 

Decreto nº 6.301 de 12 de dezembro de 2007, e tinha como finalidade principal 

a ampliação da oferta e da democratização do acesso a cursos técnicos de nível 

médio por meio da oferta da educação profissional técnica na modalidade de 

educação a distância, especialmente para o interior do País e para a periferia das 

áreas metropolitanas. 

 

4. RESULTADOS E DISCURSSÕES 

Em 12 de dezembro de 2004, o Ministério da Educação por meio da SETEC, 

realizou uma chamada pública para os Estados, com o objetivo de acolher 

propostas de composições de Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Somente em 2008, o resultado da chamada compõe o documento 

para subsidiar o Projeto de Lei nº 3.775 que propõe a expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica, que com a aprovação da Lei nº 11.892, é 

criado os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  
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Em 2005 cria a primeira fase do Plano de Expansão da Educação 

Profissional, que tinha como intenção alavancar o desenvolvimento de regiões, 

geograficamente delimitadas do interior do país, por meio do incremento dos 

processos expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

dentre eles, o do Estado do Maranhão – IFMA por meio da integração do Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas 

Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras.  A fase I do 

Plano de Expansão contemplou oito unidades, localizadas nos municípios de 

Caxias, Timon, Barreirinhas, Pinheiro, Barra do Corda, São João dos Patos, Bacabal 

e Alcântara.  

No ano de 2007, é implantando a fase II do Plano de Expansão da Educação 

Profissional, tendo como objetivo criar uma escola técnica em cada cidade-polo 

do país. A intenção do plano era cobrir o maior número possível de mesorregiões 

e consolidar o compromisso da educação profissional e tecnológica com o 

desenvolvimento local e regional. Com o crescimento do sistema, surgiu a 

necessidade de sua reorganização. Em decorrência disto criaram-se os Institutos 

Federais, ainda, nessa fase, a criação dos Campi em Araioses, Presidente Dutra, 

Itapecuru-Mirim e dos seguintes Campus Avançados: Balsas, Chapadinha, Colinas 

e Mirinzal. 

Conforme PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional a fase III, lançada 

pelo MEC em 2011, possibilitou a expansão dos campi para os municípios de 

Coelho Neto, Grajaú, São José de Ribamar, Viana, Pedreiras e os Campis 

Avançados de Rosário, Carolina e Porto Franco). 

Assim, a expansão da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia tem 

alcançado a interiorização do ensino profissional e tecnológico, atingindo 568 

municípios, conforme dados do Gráfico 2. No Maranhão, o Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia atua em 33 municípios, sendo 26 campus, 

conforme figura abaixo,  03 Campus avançados (Carolina, Porto Franco, Rosário), 

03  Núcleos Avançados (Bacabeira -vinculado ao Campus São Luís- Monte 

Castelo, Santa Rita - vinculado ao Campus São Luís- Monte Castelo, Itaqui 

Bacanga -vinculado ao Campus São Luís- Centro Histórico e um Centro 

Vocacional Tecnológico em fase de implantação (Josias). 

A expansão da rede de educação profissional e tecnológica, possibilitou a 

ampliação do número de matriculas, aumentando assim a diversidade 

sociocultural do público atendido, e aproximação com a realidade 

socioeconômica das comunidades, sendo considerado pelo MEC, observatório de 

http://carolina.ifma.edu.br/
http://portofranco.ifma.edu.br/
http://rosario.ifma.edu.br/
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políticas públicas e do universo social, econômico, geográfico, educacional, 

cultural, científico e tecnológico do seu entorno (BRASIL, 2011, p.8). 

Em 26 de outubro de 2011 por meio do Decreto nº 7.589, é instituída a 

Rede e-Tec Brasil, constituída pela adesão das instituições integrantes da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, das unidades de ensino 

dos serviços nacionais de aprendizagem que ofertam cursos de educação 

profissional e tecnológica e das instituições de educação profissional vinculadas 

aos sistemas estaduais e federais de ensino.  

Seguindo a premissa da expansão, em 2009, o Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia inicia sua oferta em educação a distância, por meio de dois 

grandes projetos financiados pelo MEC com recursos do FNDE: a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) no nível superior e o e-Tec Brasil, no nível médio 

tecnológico. Conforme Plano de Desenvolvimento Institucional, é objetivo da 

Rede Etec IFMA: 
Atender, com maior abrangência geográfica, à demanda das diversas 

comunidades e empresas com as especialidades e competências dos 

docentes de seus diversos Campi, sem a existência de barreiras de 

distância, além de proporcionar suporte e implemento de qualidade 

para os conteúdos dos cursos presenciais (IFMA, 2009, p. 53). 

 

A perspectiva de acordo com a Instituição é a expansão e democratização da 

oferta de profissionalização voltada principalmente para o interior do país, onde 

a oferta é orientadas a partir das demandas dos trabalhadores (formação ampla 

e qualificada), as necessidades sociais, culturais e regionais identificados pelos 

estados.  

Conforme pode-se observar no quadro 1, a oferta de vagas via EAD no IFMA, de 

2014 a 2018 foram planejadas a ofertada de 14.200 vagas na modalidade técnico, 

sendo 2.050 em 2014, 3.205 vagas em 2015, 2.635 vagas em 2016, no ano de 2017 

foram ofertadas 1.345 e em 2018, 2.725 vagas. Com relação a oferta de ensino 

superior se inicia a partir de 2015, sendo planejadas a oferta de 2.820 vagas, 

respectivamente foram ofertadas de 2015 a 2018, o quantitativo de vagas de, 720 

vagas, 555 vagas, 1.345 vagas e 200 vagas. 

Destaque para a oferta de especialização com oferta a partir de 2014, totalizando 

410 vagas. 
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Quadro 1. Ofertas de vagas IFMA E-Tec Brasil (2014-2018) 

CAMPUS   QTD VAGAS  

    2014 2015 2016 2017 2018 

BACABAL SUPERIOR     50     

  TÉCNICO       50   

BARRA DO CORDA  SUPERIOR     150 50   

  TÉCNICO     100 50   

CAXIAS ESPECIALIZAÇÃO 50   50     

  TÉCNICO 50 50   50   

CODÓ SUPERIOR     35 35   

  TÉCNICO     50   40 

S.R. DAS 

MANGABEIRAS SUPERIOR   50 100 100 100 

  TÉCNICO     150 150 150 

TIMON SUPERIOR           

  ESPECIALIZAÇÃO     100 50   

SANTA INÊS SUPERIOR   120 120 560   

  TÉCNICO   120       

  ESPECIALIZAÇÃO     40 80 40 

BURITICUPU SUPERIOR           

  TÉCNICO   235 135 235 135 

PINHEIRO SUPERIOR   50 100 100 100 

  TÉCNICO           

MARACANÃ SUPERIOR           

  TÉCNICO 2000 2200 2200 2400 2400 

MONTE CASTELO SUPERIOR   500   500   

  TÉCNICO   600   600   

  ESPECIALIZAÇÃO 50 50 50 50 50 

Fonte: Elaborado a partir de PDI (2014). 

 

A partir desse momento, amplia-se substancialmente o número de vagas na 

Educação Profissional e Tecnológica. Conforme estudo realizado em 2013, 81 

cursos estavam disponíveis em todo o país pela Rede e-Tec, tendo como objetivo 

alcançar as mais diversas áreas do país, especialmente as mais distantes 

(GUIMARÃES, 2013).  Uma grande vantagem dessa interiorização apontada por 

Guimarães (2013) é a possibilidade da quebra de barreiras territoriais, visto que 

um polo estabelecido em um estado pode ofertar vagas em outro estado, 



 
 

 
2382 

oferecendo a possibilidade de acesso a um curso que não haveria naquele local 

de outra maneira. É o caso, por exemplo, de alguns cursos ofertados pelo IFPR na 

região Norte. 

Apesar desse aumento de cursos da área de Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), considerando tanto os presenciais como os cursos a distância, ainda há 

muito o que caminhar para atingir as metas estabelecidas no Plano Nacional de 

Educação (2014-2024). Dentre essas metas, conforme Dallabona e Fariniuk (2016), 

há a necessidade de aumentar as matrículas na educação profissional e garantir 

a permanência de 90% dos alunos até o fim do curso. 

Essas duas metas constituem grandes desafios para a EPT, e a EaD é uma grande 

estratégia para alcançá-las. Considerando que a Rede e-Tec, por ser gratuita e 

trazer a possibilidade de cursos tanto na área técnica a nível Médio como no 

Ensino Superior na área tecnológica ofertados em sua maioria pelos Institutos 

Federais, possui um alcance maior do que os ofertados de forma presencial. 

Dallabona e Fariniuk (2016) ainda apontam como ponto forte da EPT a 

confiabilidade e qualidade dos cursos, já que são ofertados em sua maioria por 

instituições de prestígio educacional como os Institutos Federais e o sistema S469. 

Cabe destacar, porém, um risco trazido pela segunda meta, que é elevar a 90% a 

taxa de concluintes dos cursos EPT da rede pública, em que a rede e-Tec está 

inserida. Atualmente a taxa de conclusão está entre 20% e 60%, variando bastante 

entre as regiões (DALLABONA; FARINIUK, 2016). Tentar elevar, em dez anos, essa 

taxa pode trazer uma queda na qualidade dos cursos, em decorrência da 

facilitação de avaliações a fim de que todos sejam aprovados, o que, por sua vez, 

pode acarretar em um descrédito do sistema. 

Embora seja de grande importância a expansão da EPT, por trazer qualificação ao 

mercado de trabalho e um maior enlaçamento entre teoria e prática, é necessário 

pensar em formas de fazer com que haja uma permanência maior, mas não se 

perca a qualidade. Não se trata, portanto, de procurar atingir a meta a todo custo, 

mas criar motivos e estratégias para que os alunos permaneçam. Uma alternativa 

seria criar um módulo ou aula de organização e gerenciamento do tempo, para 

que os alunos aprendessem estratégias de organização e de estudo para que 

pudessem dar conta de suas atividades, visto que, em grande parte, os alunos 

 
469 “O Sistema S diferencia-se por ter sido criado por lei e mantido por instituições do setor 

privado, do qual fazem parte o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC e outros” (DALLABONA; FARINUIK, 2016, p.50).  
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que optam pela EaD são também trabalhadores e dispõem de tempo reduzido 

para o cumprimento de suas tarefas de estudo. 

Outro ponto que merece atenção é a formação dos profissionais que atuam nesse 

contexto. Por ser a Rede e-Tec específica das áreas técnicas e de tecnologias, é 

comum que haja uma dificuldade por parte dos professores quanto à formação 

didática, já que sua formação, de modo geral, não contempla esse aspecto. Além 

disso, há ainda a especificidade de um ensino a distância, que requer outro modo 

de relacionamento com os alunos. 

Silva et al. (2014), em pesquisa realizada com docentes da Rede e-Tec, apontam 

para a necessidade de formação continuada dos docente e tratam da criação de 

um curso de especialização em Gestão e Docência em Educação a Distância, pois 

consideram que os cursos de educação a distância: 

(...) representam uma profunda alteração na maneira de pensar e 

praticar a educação, requerendo mudanças de paradigma dos 

envolvidos e capacitação atualizada e contínua para promover o 

uso adequado das metodologias e tecnologias de comunicação 

e informação – TICs, utilizadas mais intensamente na modalidade 

a distância do que na modalidade presencial (SILVA et al., 2014, 

p. 1250). 

As mudanças ocorridas no âmbito educacional requerem outro modo de 

relacionamento entre professor e aluno, trata-se de um processo colaborativo. 

Na modalidade a distância, de modo particular, esse processo assume outros 

contornos, já que professor e aluno não se encontram no mesmo espaço 

fisicamente, porém a interação não deixa de ter importância. Para Kenski (2008, 

p. 14) do lugar de mestre, o professor passa ao de orientador e deve procurar 

“estimular o grupo para participar e apresentar opiniões, criar um clima amigável 

de envolvimento para que todos possam superar suas inibições de comunicar-se 

virtualmente com seus colegas”. Isso só é possível a partir da formação e reflexão 

desses docentes. 

Silva et. al (2014, p. 1252) abordam essa questão apontando para o fato de que, 

em sua pesquisa com os docentes da Rede e-Tec, “os profissionais da EaD 

entenderam que também poderiam se capacitar e ter um aperfeiçoamento 

continuado pelas mesmas ferramentas que eles utilizavam para seus alunos”. 

Utilizando-se do mesmo processo que aplicam aos seus alunos, os professores 

passam a ter um olhar mais amplo, pois partem da mesma experiência que os 

seus alunos, o que pode lhes permitir reflexões que os levem a melhor ensinar. 
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Outro personagem importante é o tutor. Seu trabalho também é um desafio a ser 

superado no ensino a distância. Apesar da formação exigida (Ensino Superior com 

experiência docente ou pós-graduação), é uma atividade que não está prevista 

em legislação, tendo sua remuneração colocada como bolsa. Além disso, há uma 

carência na capacitação desse profissional, que acaba ocasionando um desvio de 

função do auxílio pedagógico aos alunos para questões burocráticas do curso 

(PENA; ANACLETO; FREITAS, 2013). Para que haja um ensino de qualidade nos 

cursos a distância é necessário investir nesse profissional, de modo que ele tenha 

subsídios para assistir aos alunos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de ter um caminho já percorrido na história brasileira, a EaD 

ganhou maior destaque nos últimos anos com o advento da internet e maior 

facilidade de acesso à informação. No campo da Educação Profissional 

Tecnológica, surge a Rede e-Tec, que tem como grande referência os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a fim de ofertar uma formação 

técnica qualificada e mais acessível à população. 

A rede e-Tec é de grande importância no mundo atual, já que traz a 

possibilidade de inclusão e qualificação de muitas pessoas no mercado de 

trabalho que teriam dificuldade em frequentar um curso presencial em 

decorrência de suas outras atividades. É também uma modalidade que demanda 

menos recursos do que um curso presencial e que pode transpor barreiras 

geográficas. 

Existem, porém, desafios a serem superados, como uma maior 

valorização dos seus cursos, o que pode ser percebido através da ainda baixa 

permanência dos alunos até a conclusão, formação de professores e tutores de 

modo a elevar a qualidade do ensino. 

Cabe lembrar que a Rede e-Tec é uma iniciativa recente que está em 

constante avaliação, o que irá lhe permitir, ao longo dos anos, crescer e superar 

esses desafios. Contudo, não se trata de alcançar apenas metas numéricas, que 

podem acabar por desfazer passos dos caminhos já percorridos, mas de manter 

a qualidade do ensino e proporcionar aos alunos meios que despertem interesse 

e diminuam a evasão. 
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O USO DO APLICATIVO WHATSAPP COMO FERRAMENTA DE 

APRENDIZAGEM E DIFUSÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

– LIBRAS 
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Resumo: Toda tecnologia que permite seu uso durante a movimentação é considerada 

uma Tecnologia Móvel, ela invadiu a vida das pessoas e a utilização de dispositivos 

móveis tornou-se uma realidade vivida por grande parte da população, por meio dessa 

tecnologia é possível utilizar diversos aplicativos para fins educativos, dentre eles pode-

se citar o WhatsApp, tal aplicativo surge como uma ferramenta de comunicação, mas 

que pode servir também para motivação a aprendizagem de uma língua. Assim, o 

presente estudo tem como objetivo analisar como a Língua Brasileira de Sinais - Libras 

vem sendo adquiria e difundida por meio do aplicativo WhatsApp. A pesquisa de 

natureza qualitativa se trata de um estudo de caso realizado em dois grupos de 

WhatsApp, onde há a participação ativa de Surdos, deficientes auditivos, ouvintes, 

intérpretes e professores de Libras de todo Brasil. Por fim, é possível verificar que o 

WhatsApp pode se configurar como uma ferramenta educativa, pois verificou-se que os 

grupos conseguem atingir seus objetivos quanto a aprendizagem e difusão da Libras por 

meio das conversas no App e do arquivamento dos sinais no Google Drive, serviço de 

armazenamento gratuito e online na nuvem. 

Palavras-chave: WhatsApp, Aprendizagem, Libras. 

 
Abstract: All technology that allows its use during the movement is considered a Mobile 

Technology, it has invaded the lives of people and the use of mobile devices has become 

a reality lived by a large part of the population, through this technology it is possible to 

use several applications for purposes such as WhatsApp, such an application appears as 

a communication tool, but can also serve as a motivation for learning a language. Thus, 

the present study aims to analyze how the Brazilian Sign Language - Libras has been 

acquired and diffused through the WhatsApp application. The qualitative research is a 

case study carried out in tho groups of WhatsApp, where there is the active participation 

of the Deaf, hearing impaired, listeners, interpreters and teachers of Libras all over Brazil. 

 
470 Tradutora, Intérprete e professora de Libras – Especialista em Libras. 
471 Técnico de Tecnologia da Informação (UFMA) – Especialista em Informática na Educação. 
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Finally, it is possible to verify that WhatsApp can be configured as an educational tool, as 

it has been verified that the groups are able to reach their objectives regarding the 

learning and diffusion of the Libras through the conversations in the App and the archival 

of the signs in Google Drive, free online storage service in the cloud. 

Keywords: WhatsApp, Learning, Libras. 

 

1. Introdução 

A tecnologia vem contribuindo de forma satisfatória para aprendizagem e 

desenvolvimento de diversas pessoas, ela quando bem utilizada pode fazer uma 

grande diferença, tanto no ambiente escolar, como na vida pessoal e profissional.  

Dentre as tecnologias existente há a Tecnologia Móvel, definida como toda 

tecnologia que permite seu uso durante a movimentação, ou seja, é a forma de 

acessar a rede mundial de computadores - internet e outros recursos 

computacionais por meio de dispositivos móveis como, celulares, iPhone, iPod, 

iPad, notebooks, dentre outros. Esse tipo de tecnologia se torna atrativa pelo fácil 

acesso às informações em qualquer lugar e a qualquer hora.  

Por meio da tecnologia móvel é possível acessar diversos aplicativos que podem 

ser bastante úteis a vida do usuário comum, um dos mais utilizados nos últimos 

tempos é o WhatsApp, seu nome surgiu da expressão "What's Up?", onde a 

tradução é "E aí?" ou "Como vai?". Assim, o software foi criado com o intuído de 

enviar e receber mensagens instantâneas simples, mas hoje evoluiu e atualmente 

oferece suporte ao envio e recebimento de uma variedade de arquivos de mídia, 

além de chamada de voz e vídeo. 

Para muitos o WhatsApp é visto somente como meio de transmissão de 

mensagens instantâneas, porém o mesmo possui grandes potencialidades, 

muitas vezes desconhecidos por muitos, Burdinhão e Motter (2016)  

compartilham do mesmo pensamento quando alegam que a utilização do 

WhatsApp como ferramenta de interatividade mostrou-se efetiva e bastante 

aplicável no ensino, embora seja uma ferramenta de comunicação amplamente 

conhecida em todo o mundo, ainda tem sido pouco explorada em projetos 

educacionais.  

Dessa forma, o presente trabalho visa analisar as potencialidades desse software 

em atividades de cunho educacional. E para isso será verificado como a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras vem sendo adquiria e difundida por meio dessa 

importante ferramenta de comunicação. 

No contexto educacional que será tratado, a Libras é regulamentada pela lei nº 

10.436 de 24 de abril de 2002, mais conhecida como a Lei da Libras. Tale lei 
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reconhece no Art. 1° a Libras como meio legal de comunicação, expressão e 

outros recursos de expressão associados, ou seja, essa lei oferece um 

empoderamento da língua para a comunidade Surda do Brasil. Quadros (2004) 

advoga que, tal lei representa um passo fundamental no processo de 

reconhecimento e formação do profissional intérprete da língua de sinais no 

Brasil, bem como, a abertura de várias oportunidades no mercado de trabalho 

que são respaldadas pela questão legal. Para complementar, foi sancionado o 

decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, decreto que regulamenta a lei 

nº10.436/2002. Quando se fala de legalização pode-se afirmar que a Libras já 

começou a dar alguns passos, o caminho é logo e durante o trajeto há muitos 

obstáculos, mais o importante é que o primeiro passo já foi dado. 

A Libras vem ocupando seu espaço, sua visibilidade a cada dia aumenta. O ano 

de 2019 veio cheio de novidades devido um momento marcante para a 

comunidade surda, o pronunciamento da Primeira Dama Michele Bolsonaro no 

palanque no dia da posse do atual presidente. Momento na qual a Libras foi 

exposta para todo o Brasil.  

Diante da notoriedade que a Libras vem ocupando, se faz necessário avançar em 

pesquisar e mostrar de fato como essa língua tem contribuído para a vida dos 

surdos, deficientes auditivos e dos ouvintes, sua difusão e aprendizagem vão além 

da sala de aula. E os aplicativos móveis tem contribuído de forma grandiosa para 

disseminação dessa língua.  

Assim, a presente pesquisa qualitativa pretende analisar e mostrar as 

potencialidades do aplicativo WhatsApp como ferramenta de aprendizagem da 

Libras, por meio de um estudo de caso da experiência de dois grupos de estudo 

criados no WhatsApp. 

 

2. Desenvolvimento   

Com a análise dos dois grupos de estudo por meio do aplicativo WhatsApp foi 

possível obter o resultado da pesquisa realizada, vale destacar que a coleta de 

dados se deu no primeiro semestre de 2019. 

Os grupos analisados foram o “Grupo Sinalário” e o Grupo “Eu sei o sinal”, o 

primeiro possui 250 participantes e foi idealizado por uma usuária Surda, o 

segundo possui 256 membros e foi criado por dois intérpretes ouvintes. Abaixo a 

imagem dos dois grupos.  
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Imagem 1: Página principal do Grupos Sinalário e Eu sei o sinal.

onte: Captura de tela pela autora. 

 

 

É possível perceber que os dois grupos possuem regras básicas para que objetivo 

educacional seja alcançado. De acordo com Júnior e Albuquerque (2016) é 

importante estabelecer regras para a discussão, uma vez que se todos se 

pronunciarem ao mesmo tempo será complexo conseguir acompanhar os temas 

e moderar as discussões. 

Os grupos funcionam da seguinte maneira, caso alguém não saiba um 

determinado sinal em Libras, pergunta no grupo e os membros vão gravando ou 

colocando os links de sinais já gravados e armazenados. A imagem 2 demonstra 

uma pessoa precisando do sinal de “EQUIDADE”, depois de alguns minutos um 

participante colabora alegando que faria o sinal de “IGUALDADE”, a pessoa que 
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solicita o sinal não concorda com o sinal e coloca uma imagem para que fique 

melhor entendido o significado de equidade, logo após uma pessoa coloca o link 

com o referido sinal. O link está direcionando para o Google Drive, ou seja, local 

onde fica arquivado de forma online todos os sinais do grupo. Na imagem 3, 

também é demonstrado a solicitação e a resposta de um sinal no grupo “Eu seu 

o sinal” onde um membro precisa saber o do sinal de “INTIMIDADE” e logo após 

poucos minutos um participante o ajuda gravando sinal solicitado. Abaixo a 

imagem 2 sobre a discussão do sinal “EQUIDADE” e a imagem 3 sobre o sinal 

“INTIMIDADE”. Vale destacar que os contatos telefônicos e os nomes dos usuários 

estão cobertos com uma tarja na cor azul para que seja preservado a identidade 

dos participantes. 

 

Imagem 2: Discussão sobre o sinal EQUIDADE no grupo Sinalário. 
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Fonte: Captura de tela pela autora. 

Por meio da imagem acima de das observações realizadas, percebe-se que no 

grupo há uma interação entre os membros, essa característica é própria do 

aplicativo em análise, pois o WhatsApp permite a interação em qualquer tempo 

e lugar. 

 

Imagem 3: Solicitação do sinal INTIMIDADE no grupo Eu sei o sinal. 

 
Fonte: Captura de tela pela autora. 

 

As duas imagens acima (imagem 2 e 3) mostram o funcionamento do grupo no 

dia a dia, as pessoas estão em constante interação e dispostas a colaborar, o que 

contribui para a divulgação da Libras. Nesse sentido, Marcuschi (2004, p. 20) 

define esses grupos ou comunidades sociais como “uma espécie de rede 

internetiana para fins específicos”. Nessas comunidades virtuais ou grupos, os 

interagentes se agrupam por afinidades e interesses similares, o que motiva a 
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interação e o desenvolvimento de novos relacionamentos, independente da 

localização geográfica de cada membro ocupe. 

Um outro ponto positivo dos grupos é a utilização do Google Drive (imagem 4) 

armazenamento online na nuvem, onde fica arquivado os sinais que já foram 

gravados pelos membros do grupo.  O Grupo Eu sei o sinal possui um diferencial 

em relação a sua organização, pois é disponibilizado um texto explicando o 

funcionamento do Google Drive (Imagem 4), ambos possuem uma organização 

bem sistemática em relação aos materiais disponibilizados nos grupos. Para 

preservar os dados dos grupos foi colocado uma tarja sob os links, pois os Drives 

são de uso exclusivo dos participantes dos grupos. 

Imagem 4: Texto explicando funcionamento do Drive - Grupo Eu sei o sinal. 
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Fonte: Captura de tela pela autora. 

 

 

A organização dos grupos no Google Drive se dá em forma de pastas por ordem 

alfabética, onde fica arquivado os sinais, há também pastas com outros materiais, 

porém todos os materiais são relacionados a Libras. A organização dos sinais na 

nuvem do Google se torna relevante, pois o participante sempre que há a 

necessidade realiza sua pesquisa inicialmente nos vídeos armazenados na nuvem, 

caso não tenha o sinal desejado, será solicitado no grupo. Abaixo a imagem do 

armazenamento na nuvem Google Drive do Grupo Sinalário (imagem 5) e Eu sei 

o sinal (imagem 6).   

 

Imagem 5: Google Drive do grupo Sinalário. 

 

 
 

Fonte: Captura de tela pela autora. 

Link da Conta 1 

Link da Conta 2 

Link da Conta 3 
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A imagem acima demonstra a organização do grupo Sinalário dentro do Google 

Drive, recurso de armazenamento online gratuito do Google para qualquer tipo 

de arquivo (documentos, apresentações, planilhas, fotos, gravações, etc). 

Segundo Oliveira et al. (2016, p.8-9) “O Google Drive possibilita o acesso aos 

arquivos armazenados, de qualquer smartphone, computador ou tablete”. Tal 

funcionalidade traz comodidade aos participantes do grupo, pois o acesso aos 

sinais armazenados pode ocorrer a qualquer hora, precisando apenas o usuário 

tenha alguma dessas ferramentas. 

 

Imagem 6: Google Drive do grupo Eu sei o sinal. 

 

 
Fonte: Captura de tela pela autora. 

 

Diante das imagens 5 e 6, fica comprovado a utilidade do Google Drive para esse 

grupo de usuários da Libras, por meio desse ambiente os participantes 

conseguem organizá-lo de forma sistemática. Para Lisbôa, Bottentuit Junior e 

Coutinho (2009, p. 1774) o Google Drive oportuniza “promover a colaboração e 

a criatividade criando projectos conjuntos de um grupo único”. Dessa maneira, os 
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alunos podem ter “[...] acesso aos documentos a qualquer hora [...] incentivando 

à escrita colaborativa bem como servindo de estímulo e motivação para a 

exploração de novas ferramentas” (CARDOSO e COUTINHO 2010, p. 295). Essas 

características do Google Drive contribuem para a facilidade de acesso, 

desenvolvimento e ao mesmo tempo a autonomia do aprendiz, fator 

preponderante para qualquer pessoa que está em processo de aprendizagem.  

 

4. Conclusão 

Por meio da observação dos grupos e dos resultados obtidos foi possível 

perceber como a Libras vem sendo difundida e ao mesmo tempo divulgada por 

meio destes grupos, a interação entre os participantes acontece em espírito de 

colaboração onde todos procuram se ajudar e a construir a língua.  

O uso do Google Drive pelos dois grupos apresentados também é algo relevante 

para que o grupo organize os sinais já divulgados e os mantenham em um local 

acessível para todos os participantes fazerem uso.  

Por fim, o aplicativo WhatsApp se configura como uma ferramenta educativa que 

pode possibilitar a aprendizagem e difusão da Libras, suas potencialidades estão 

além do que muitos imaginam, pois esse app, não é apenas para troca de 

mensagens instantâneas ele é uma ferramenta que possibilita a aprendizagem, 

difusão e divulgação da Libras. 
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A RELEVÂNCIA DA MOBILE LEARNING NO PROCESSO DE 

AQUISIÇÃO E APRIMORAMENTO DE SEGUNDA LÍNGUA 

 

Naysa Christine Serra Silva472 

Thelma Helena Costa Chahini473 

 
 

Resumo: A Mobile Learning faz parte do cotidiano dos estudantes nos mais diversos 

níveis da educação. Vê-se que a propagação de novos aplicativos, com fins educativos, 

cresce, suscitando que os educandos adquiram conhecimentos de forma rápida e, muitas 

vezes, efetiva.  E para usufruir-se dos recursos digitais, na educação, é primordial que 

haja objetivos reais, tais como: uma visão holística do mundo, informar o aluno e propor 

uma transformação intelectual.  Dessa forma, a tecnologia se apresenta como 

instrumento e canal colaborativo no desenvolvimento do processo de aquisição de uma 

segunda língua (L2). Os autores Jonassen, Carr e Yueh (1998) sinalizam que as tecnologias 

móveis, tais como Ipads, telefones celulares, tablets, notebooks, smartphones e outros, 

não devem ser consideradas recursos que viabilizam a aprendizagem, mas ferramentas 

que podem ser utilizadas como suporte para a aquisição e construção do conhecimento, 

ou seja, os estudantes podem aprender com o seu uso, e não a partir deles. Mas é 

fundamental compreender que, para esses dispositivos atuarem como ferramentas no 

contexto educacional, se faz necessário traçar e aplicar várias estratégias metodológicas 

que viabilizem o seu uso perante o aprendizado de conteúdos diversos. Assim, a Mobile 

Learning pode ser parceira no processo do bilinguismo, pois proporciona aos indivíduos 

o acesso a diversos aplicativos de língua estrangeira, permitindo a aquisição da segunda 

língua nas quatro esferas, no caso específico, na leitura, na escrita, na compreensão 

auditiva e no diálogo (pronúncia). No contexto, o presente estudo tem por objetivo 

primário investigar a relevância do uso dos aplicativos e plataformas digitais durante 

processo de aquisição e/ou aprimoramento de uma segunda língua (L2). Foi 

desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, descritiva com abordagem qualitativa.  

 

Palavras-chave: Plataformas digitais. Aplicativos. Mobile Learning. Bilinguismo.  
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Abstract: Mobile Learning is part of the daily life of students at the most diverse levels 

of education. It is seen that the spread of new applications, for educational purposes, 

grows, causing students to acquire knowledge quickly and often, effective. And to enjoy 

digital resources in education, it is essential that there be real objectives, such as: a holistic 

view of the world, inform the student and propose an intellectual transformation. In this 

way, technology presents itself as an instrument and a collaborative channel in the 

development of the process of acquisition of a second language (L2). Jonassen, Carr and 

Yueh (1998) point out that mobile technologies, such as Ipads, cell phones, tablets, 

notebooks, smartphones and others, should not be considered as learning resources, but 

tools that can be used to support the acquisition and construction of knowledge, that is, 

students can learn from their use, not from them. But it is fundamental to understand 

that, for these devices to act as tools in the educational context, it is necessary to trace 

and apply several methodological strategies that enable its use in the learning of diverse 

contents. Thus, Mobile Learning can be a partner in the bilingualism process, as it 

provides individuals with access to various foreign language applications, allowing the 

acquisition of the second language in the four spheres, in the specific case, in reading, 

writing, listening and in the dialogue (pronunciation). In this context, the present study 

has the primary objective of investigating the relevance of the use of digital applications 

and platforms during the acquisition and / or enhancement of a second language (L2). A 

descriptive bibliographical research with a qualitative approach was developed.  

 

Keywords: Digital platforms. Applications. Mobile Learning. Bilingualism. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos e científicos exercem grande impacto no que se refere 

ao bilinguismo. Política, social e economicamente, pela demanda de interação 

com uma sociedade supostamente globalizada e dita conectada por tecnologias 

da informação. Esses avanços permitiram visualizar novos cenários, tais como: a 

neurociência, a linguística cognitiva, a psicolinguística e outros, viabilizando uma 

compreensão mais detalhada sobre o bilinguismo. 

Fairclough (2006), ao investigar a dinâmica da globalização e sua relação com a 

linguagem, afirma que, por se tratar de um processo discursivo, envolve discursos 

e gêneros e é a integração e liberação dos mercados, acentua a efetivação da 

democracia no mundo, beneficiando a todos. Assim, a aquisição da segunda 

língua torna-se de suma importância, pois os processos globalizantes têm por 

mediação a linguagem e o bilinguismo é relevante no contexto das sociedades 
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atuais e, por essa razão, a emergência de ser bilíngue assume um papel de 

destaque, principalmente após o advento das tecnologias móveis, que 

diminuíram as distâncias, facilitaram a aquisição de novas informações e a 

comunicação instantânea; tal como a conhecer e aprender diversas culturas. 

Diante desse cenário de mudanças, e a partir das diferentes concepções de ser 

bilíngue, este trabalho pretende pesquisar sobre a possibilidade de aquisição ou 

aprimoramento da segunda língua, sendo ela estrangeira ou não, utilizando os 

aplicativos de dispositivos móveis, método esse nomeado como Mobile learning.  

 

 2 MOBILE LEARNING 

 

A Mobile Learning ou m-learning não é um termo de fácil significação e também 

não há um consenso entre as diversas conceituações de vários autores. Segundo 

Berge e Muilenburg (2013), ainda não se chegou a uma unidade de pensamento 

sobre a Mobile Learning, porém, algumas definições, tais como a de O`Malley et 

al. (2003), consideram toda forma de aprendizagem que intercorre quando o 

estudante não está em um local fixo, determinado com antecedência; ou uma 

aprendizagem que decorre quando o indivíduo extrai conhecimento através das 

diversas oportunidades de aquisição de novas informações oferecidas pelas 

tecnologias móveis, como m-learning. 

Saccol (2010) explica que a m-learning advém dos  
“processos de aprendizagem pelo uso das Tecnologias de Informação 

ou comunicação móveis e sem fio, e que tem como característica 

fundamental a mobildade dos aprendizes, que podem estar 

fisicamente/ geograficamente distantes uns dos outros e também de 

espaços formais de educação, tais como salas de aula, salas de 

formação, capacitação e treinamento ou local de trabalho.” (SACCOL, 

2010, p. 25) 

 

Para Moura (2010), m-learning é o processo de aprendizagem que acontece em 

parceria com os dispositivos móveis, tendo como padrão fundamental a 

mobilidade dos educandos e a portabilidade dos dispositivos, que podem estar 

geográfica ou fisicamente distantes uns dos outros ou em salas de aulas distintas. 

Percebe-se que ambas as definições apresentadas sobre Mobile Learning focam 

no aspecto relacionado à mobilidade do processo, ou seja, o seu aparecimento e 

a inserção no contexto escolar, ou fora dele, pois emergiu com a intenção de 

possibilitar avanços nos processos de ensino: formal, não formal e informal. 
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Assim, nota-se que a aprendizagem móvel é apta a prover mecanismos uteis para 

o enriquecimento da aprendizagem dos indivíduos. O crescente desenvolvimento 

da inserção de recursos pedagógicos digitais no cenário escolar propicia aos 

estudantes novos meios para ampliar o engajamento, a motivação e a 

aprendizagem. Com o uso dos dispositivos móveis, pretende-se, no contexto 

escolar, viabilizar aos indivíduos a criação de elementos valiosos que possam ser 

utilizados no cotidiano social ao qual estão inseridos. E, nesta ótica, a m-learning 

tem muito a ser investigada, pois está se popularizando rapidamente; e espera-

se que novas estratégias sejam desenvolvidas para que seu uso seja mais efetivo 

no contexto educacional. 

De acordo com Wong e Looi (2011), a Mobile Learning contempla diferentes 

aspectos de aprendizagem: personalizado e social, formal e informal e ambiente 

virtual e “físico”. Ela pode impulsionar a aprendizagem, permitindo o acesso a 

fontes infinitas de informação. Cinque (2009) declara que o uso dos dispositivos 

móveis promove vantagens diversas sob a ótica dos professores, entre elas: “estar 

além da sala de aula”, anotações gráficas, acessibilidade, colaboração, respostas 

em tempo real e rápido acesso à informação. 

Tal declaração corrobora com o objeto desta pesquisa, pois a m-learning é ainda 

um campo de estudo recente e, por isso, instigante. Na atualidade, com a 

popularidade dos smartphones, a aquisição da segunda pelos aplicativos tornou-

se viável e prática. Assim, esta pesquisa analisará se a relevância dos aplicativos 

para a aquisição e ou aprimoramento de segunda língua. 

 

2.1 Mobile Learning: vantagens e desvantagens 

 

Segundo Valk (2016), a Mobile learning possibilita que os indivíduos aprendam a 

qualquer lugar, qualquer momento, através de um smartphone, tablet e outros. 

Assim, esta permite “melhores oportunidades em relação a tempo, localização, 

acessibilidade e contexto de aprendizagem.” Porém, conforme Levy (2016) 

esclarece, este cenário virtual é um “dilúvio” de informações, ou seja, apresenta 

tanto vantagens como desvantagens. 

 

2.1.1 Vantagens  

- A Mobile Learning apresenta novas conjunturas de aprendizagem.  

Crianças, jovens e adultos, cada vez mais, estão buscando novos meios de 

aprender, revisar, compreender, treinar e aprimorar novos e antigos conteúdos e 
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informações através de soluções flexíveis e simplificadas. Segundo Santos, Silva, 

Vasconcelos e Viana (2018),  
[...] Elas (tecnologias) foram incorporadas às mais diversas atividades 

humanas, inclusive em dias de descanso e lazer. Por conseguinte, seu 

uso se disseminou de modo vertiginoso, modificando a cultura e a 

forma como as pessoas se comunicam e se relacionam. Não obstante, 

também exigiu compreendê-la para utilizá-la como meio de 

aprendizagem. (SANTOS, SILVA, VASCONCELOS, VIANA, 2018, p. 55) 

 

Desta forma, a Mobile Learning, através dos dispositivos móveis, como afirma 

Moran (2011), apresentou à sociedade moderna um novo cenário (ciberespaço), 

uma nova cultura (cibercultura), que demanda adaptações nos modos de 

produzir bens, de organizar a si mesma, de ensinar e, principalmente, de aprender. 

E assim, essa nova modalidade de aprendizagem permite aos indivíduos um 

acesso rápido ao conteúdo, em um quantitativo, muitas vezes, satisfatório; uma 

praticidade quanto ao local e horário, possibilitando ao aprendiz uma atuação 

efetiva no planejamento de sua aprendizagem. 

 

- A Mobile Learning é um recurso útil para a diversificação da aprendizagem 

Sabe-se que cada um possui uma preferência particular de como aprender. A 

Mobile Learning concede outra maneira de compartilhar a informação. Nesta, o 

processo de aprendizagem pode se dar através das redes sociais, blogs, 

plataformas, aplicativos, workshops, webinars, diretamente dos smartphones, 

tablets, notebooks e/ou outros.  

Neste contexto, a escola tem um papel crucial, pois é, também, sua obrigação 

inserir o alunado neste novo cenário educativo, propiciando a eles a compreensão 

do mundo ao redor, a nova cultura, os novos hábitos e, principalmente, as novas 

relações estabelecidas e modificadas pelo avanço tecnológico. 

Para Weiler (2006), 
Os avanços tecnológicos estão presentes em toda a parte. Não há como 

ficar indiferente a isto. Pois está presente no dia a dia de todos os 

indivíduos, trazendo novas informações como uma nova forma de 

comunicação. Com isso destaca-se a importância de introduzir avanços 

no cotidiano educacional que a criança pertence. (WEILER, 2006, p.3) 

 

A partir desta afirmação, pode-se afirmar que a Mobile Learning apresenta uma 

relevância significativa na atualidade, pois está inerente ao contexto do dia a dia 

e apresenta ferramentas úteis para a aquisição e aprimoramento de novos 

conhecimentos. 
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- A Mobile Learning não representa o todo no processo de aprendizagem 

Apesar do grande surgimento de aplicativos móveis para aprendizagem, os 

dispositivos móveis foram e são utilizados para acesso e compartilhamento de 

conteúdos já existentes. Ou seja, a Mobile Learning é uma opção, um recurso de 

experiência para aprendizagem, que está prontamente disponível, porém não 

abrange todo o processo, pois, antes desta, há muitas outras fases, tais como: a 

alfabetização e o letramento. 

O que corrobora com o pensamento de Santos, Silva, Vasconcelos e Viana (2018), 

que afirma que 
Tais tencologias intelectuais favorecem novas formas de acesso à 

informação, como: navegação hipertextual, caça de informação através 

de motores de procura, knowbots, agentes de software, exploração 

contextual por mapas dinâmicos de dados, novos estilos de raciocínio 

e conhecimento, tais como a simulação, uma verdadeira 

industrialização de pensamento, que não pertence nem à dedução 

lógica, nem à indução a partir da experiência. (SANTOS; SILVA; 

VASCONCELOS; VIANA. 2018, p. 61) 

 

Assim, pode-se afirmar que a Mobile Learning é um recurso eu soma 

positivamente no processo de aquisição de novos conhecimentos, porém não 

substitui e/ou impossibilita outras maneiras de aprendizagem. 

 

2.1.2 Desvantagens 

- Ambientes virtuais estáticos 

Muitas vezes, a aprendizagem via Mobile Learning não se dá de forma 

significativa. Pois devido o excesso de informações, ou como afirma Levy (2016), 

o dilúvio de informações, que significa o acesso a a tudo, porém não ao todo, ou 

seja, os indivíduos conseguem acessar todas as informações que desejarem, 

porém não conseguem abarcar a totalidade dessas informações. 

Percebe-se, assim, ambientes virtuais estáticos, repetitivos, pois 
 

O que já se pode verificar é que em grande parte dos cursos via internet 

prevalece o modelo comunicacional centrado na transmissão de 

informações. Os ambientes “virtuais” de aprendizagem continuam 

estáticos, ainda centrados na distribuição de dados desprovidos de 

mecanismos de interatividade, de criação colaborativa e de 

aprendizagem construída. Muito já se questionou a prática pedagógica 
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baseada na memorização e repetição, mas pouco se fez para modificá-

la efetivamente.  (SANTOS, SILVA, VASCONCELOS, VIANA, 2018, p. 55) 

 

Ou seja, alguns sites, aplicativos e jogos não possibilitam uma aprendizagem 

significativa, pois possuem o objetivo unicamente de transmissão de informação, 

não de viabilizar ao aprendiz uma relação com o saber. 

 

- Confiabilidade das informações 

Segundo Lévy (2016), a World Wide Web não está inerte, ela, permanentemente, 

se transforma, pois se trata de um fluxo oriundo de incontáveis fontes, que 

“oferecem uma surpreendente imagem da inundação de informação 

contemporânea.” Já Bazzo (1998) afirma que “não se pode confiar, de forma 

excessiva, na ciência e nas tecnologias, sobretudo quando nos satisfazemos com 

o conforto que nos proporcionam cotidianamente”.  

Ou seja, apesar do quantitativo de informações e conhecimentos compartilhados 

no ciberespaço, há entre os conteúdos, muitos dados incoerentes, imprecisos e, 

muitas vezes, incompatíveis.  

 

3 A RELEVÂNCIA DA MOBILE LEARINIG À AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA 

 

A aprendizagem de uma segunda língua na internet não é uma novidade, porém 

na modalidade móvel, esta se apresenta de forma inovadora, pois engloba a 

praticidade do acesso aos conteúdos e a possibilidade de adequação à 

necessidade e aos cotidianos dos aprendizes.  

 

3.1 Bilinguismo 

 

O bilinguismo, atualmente, é, cada vez mais, um termo difícil de ser conceituado. 

A priori, tal conceito aparenta não ser um ato complexo de ser estipulado. 

Segundo o dicionário Aurélio (2005), bilíngue significa “aquele que fala duas 

línguas e escrito em duas línguas”, o que corrobora com a visão popular de que 

bilíngue e falar duas línguas são a mesma coisa. Macnamara (1966) contrapõe tal 

ideia, pois explica que “um indivíduo bilíngue é alguém que possui competência 

mínima em uma das quatro habilidades linguísticas (falar, ouvir, ler e escrever) em 

uma língua diferente de sua língua nativa”.  

Barker e Prys (1998) e Li Wei (2000) afirmar que, basicamente, os indivíduos que 

possuem duas línguas são bilíngues; porém deve-se inserir, neste grupo, as 
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pessoas com níveis de proficiência diferentes nas diversas línguas e que, 

frequentemente, utilizam três ou mais línguas. Acompanhando tal pensamento, 

Mackey (2000) explica que o bilinguismo perpassa por quatro etapas, sendo elas: 

o grau de proficiência, nível de conhecimento sobre as línguas; a função e o uso 

das línguas, as situações em que o indivíduo faz uso das duas línguas; a 

alternância dos códigos, a habilidade de alternar as duas línguas durante o uso; 

e a interferência, como uma língua interfere na outra.  

Harmers e Blanc (2000) ressaltam que é impreterivelmente importante lembrar 

que o bilinguismo é um fenômeno multidimensional e que o estudo sobre o 

mesmo deve acontecer em semelhante contexto. Os autores julgam, então, 

relevante avaliar as seis dimensões para conceituar bilinguismo: competência 

relativa, organização cognitiva, idade de aquisição, presença ou não e falantes da 

L2 no ambiente em questão, status das duas línguas envolvidas e a identidade 

cultural. E por se tratar de um fenômeno complexo, deve-se, também, levar em 

consideração diferentes níveis de análises, tais como: individual, interpessoal, 

intergrupal e social. 

Pode-se assim afirmar que há inúmeros tipos de bilíngues. Mesmo que haja um 

consentimento sobre o que é bilíngue ou se discorram novas definições baseadas 

em análises e abordagens inovadoras, todos os tipos de bilíngues podem ser 

agrupados em dois grupos, de acordo com a aquisição: simultânea ou 

consecutiva. Para Marcelino (2009), a aquisição simultânea acontece desde a 

infância, quando o indivíduo aprende duas línguas desde os primeiros anos de 

vida por convivência com falantes de duas línguas diferentes, por vivenciar 

comunidades bilíngues e/ou por frequentar escolas bilíngues. Já a aquisição 

consecutiva ou tardia, é aquele em que o indivíduo aprende a segunda língua 

após a aquisição da língua materna.  

 

3.2 Mobile Learning e os recursos pedagógicos digitais 

 

Frente às novas possibilidades de aprendizagem interativa, multimodal, ubíqua e 

conversacional, de escrita multididática oriundas de demandas da sociedade 

contemporânea e que transpõe com métodos tradicionais de ensino e 

aprendizagem, a m-learning aponta como uma proposição devido às affordances, 

que se refere à relação, em via dupla, entre o indivíduo e o meio. Que são: 

interatividade social, conectividade, portabilidade, sensibilidade ao contexto e 

individualidade. 



 
 

 
2406 

Para Buzato (2010), “as novas tecnologias diversificam e complexificam 

continuamente as práticas de linguagem, os perfis dos sujeitos letrados e as 

ideologias sobre o papel da leitura e da escrita”. E assim, da aquisição de uma 

segunda língua. Para tal demanda, muitos são os aplicativos, jogos e plataformas 

foram criados, e têm auxiliado os indivíduos na busca pelo “ser bilíngue”.  Neste 

contexto, os aprendizes adentram um espaço com diversidade de opções, 

podendo, desta forma, vivenciar experiências específicas a partir de cada recurso 

pedagógico digital, dos quais citaremos alguns em sequência. 

 

 

3.2.1 Aplicativos bilíngues 

Atualmente, muitas escolas bilíngues ou de curso de línguas têm oferecido 

aplicativos ao seu público com a intenção de facilitar e/ou efetivar a 

aprendizagem dos conteúdos explanados nas aulas. Diante dessa nova ordem de 

aprendizagem e revisão, esses softwares ganharam uma ampla popularidade e 

alguns são distribuídos gratuitamente na internet.  

 

 
 

Alguns exemplos de aplicativos bilíngues: 

- Duolinguo: aplicativo para smartphones, tablets e notebooks, que têm uma 

variedade considerável de línguas para aprendizagem e/ou aprimoramento. 

- Busuu: aplicativo para smartphones e tablets, possui cursos de português, 

alemão, inglês, espanhol, italiano, turco, russo e polonês. A priori, o indivíduo 

vivencia o vocabulário através de atividade de escrita e pronúncia. 

Posteriormente, desenvolve atividades de diálogos.  

Fonte: Google images, 2019. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr9saW4eniAhXhD7kGHbCmAdkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.prepara.com.br/cursos/informatica/apps&psig=AOvVaw2DyOHMBnt5NxQMaXQmGQQQ&ust=1560628681642516
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- LinguaLeo: aplicativo para smartphones, disponível unicamente para a Língua 

Inglesa. Este possibilita aos usuários a elaboração de um glossário com as 

palavras e expressões aprendidas. 

- Hand Talk: aplicativo brasileiro, desenvolvido para smartphones e tablets, tendo 

como fim a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais. Este tem como 

personagem Hugo, um instrutor virtual que sinaliza as palavras e/ou expressões 

digitas em Língua Portuguesa. 

3.2.2 Plataformas digitais 

Apesar da grande popularidade dos aplicativos bilíngues, as plataformas digitais 

também são uma ampla esfera para a aquisição e/ou aprimoramento de segunda 

língua. Devido às novas demandas sociais, muitos sites com objetivo de ensinar 

uma língua estrangeira atualizaram as suas metodologias, buscando assim o 

maior número de usuários e, assim, de patrocinadores. Nesta nova “vibe”, 

plataformas digitais como Youtube e Netflix tornarem-se espaços para a 

aprendizagem das línguas e para a vivência da cultura dos países 

correspondentes.  

 

 
 

Pierry Lévy (2016) explica que 
[...] O uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação 

interativa acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação 

com o saber, [...] Ao prolongar determinadas capacidades cognitivas 

humanas (memória, imaginação, percepção), as tecnologias com 

Fonte: Depositephotos, 2016. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw97_n6-niAhVJHLkGHR7KA0oQjRx6BAgBEAU&url=https://br.depositphotos.com/153797284/stock-photo-various-flags-flying-over-tablet.html&psig=AOvVaw3W8wlfCdV3Nawf0J2zDxTi&ust=1560631566283076
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suporte digital redefinem seu alcance, seu significado, e algumas vezes 

até mesmo sua natureza. (LÉVY, 2016, p. 174) 

 

Tal pensamento corrobora com o contexto da utilização de plataformas digitais 

como recursos pedagógicos no processo de aquisição e/ou aprimoramento de 

uma segunda língua.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, “estar conectado” é um fato corriqueiro, pois a cultura foi modificada 

e a sociedade busca ser e estar “on line”. Tais modificações acarretaram no 

desenvolvimento de novas formas de aprender, umas delas é conhecida como 

Mobile Learning ou m-learning. Esta se apresenta como uma ruptura com as 

formas tradicionais na concepção do processo de aprendizagem, engendrando 

novas perspectivas para o acesso ao bilinguismo.  Aplicativos como Duolinguo, 

Busuu, Hand Talk e plataformas digitais como Netflix, Youtube e Otaku são 

confirmações da relevância da m-learning para a aquisição de uma segunda, pois 

o usuário pode a qualquer momento, em qualquer local, acessar o conteúdo a 

partir de seu smartphone, tablet ou notebook. 

Vale destacar que, apesar, de todo o avanço tecnológico que reverbera nessa nova 

modalidade de aprendizagem, os conteúdos e as metodologias disponibilizadas 

no ciberespaço precisam também ser atualizados, pois como afirmou-se 

anteriormente, estes sites e aplicativos têm as suas essências muito semelhantes.  
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RESUMO. A robótica aplicada a educação tem sido uma prática crescente por promover 

diversas possibilidades ao processo de aprendizagem. Ela permeia a interdisciplinaridade 

de forma lúdica, facilitando a aprendizagem tornando as aulas mais atrativas e 

estimulantes. Os alunos participam de forma ativa deixando a apatia de lado, 

desenvolvendo a colaboração entre seus pares. A montagem e o manuseio do robô gera 

uma nova visão do estudante de si mesmo. Na Educação Especial ocorre o mesmo 

processo, no entanto alguns elementos devem ser considerados para a utilização da 

robótica como ferramenta pedagógica na EE, deve-se ter em visão a formação do 

professor, os equipamentos (kits de robótica) a serem usados e as necessidades 

especificas de cada aluno antes de assumir implantar essa metodologia. Este artigo faz 

uma breve abordagem sobre a robótica educacional e a Educação Especial, trazendo a 

experiência do projeto de Robótica Educacional nas escolas Municipais de Vila Velha, ES. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Robótica Educacional; Educação Especial. 

 

Abstract.Robotics applied to education has been an increasing practice by promoting 

various possibilities to the learning process. It permeates interdisciplinarity in a playful 

way, facilitating learning making classes more attractive and stimulating. Students 

actively participate by leaving aside apathy, developing collaboration among peers. 

Assembling and manipulating the robot creates a new view of the student himself. In 

Special Education the same process occurs, however some elements must be considered 

for the use of robotics as a pedagogical tool in the EE, one must have in mind the 

teacher's training, the equipment (robotic kits) to be used and the needs of each student 

before assuming to implement this methodology. This article makes a brief approach on 

educational robotics and Special Education, bringing the experience of the Educational 

Robotics project in the municipal schools of Vila Velha, ES. 

Keywords: Learning; Educational Robotics; Special education. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

O uso da tecnologia é tão intenso, na atualidade, que ela se tornou 

essencial ao ser humano e é quase impossível imaginar a vida sem ela. Sua 

utilização está inserida em diversos ramos de atividades, seja na indústria, na 

saúde, nas ciências, no comércio, no uso doméstico, na educação e na própria 

produção de mais tecnologias. E a tendência é que essa perspectiva se amplie à 
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medida que novas tecnologias forem surgindo para atender as necessidades da 

sociedade. 

No cunho histórico, pode-se dizer que os primeiros anseios tecnológicos 

foram para a produção de máquinas que “pudessem substituir o homem na 

execução de várias tarefas e consequentemente, destinados a melhorar a 

produção e a qualidade de vida” (Barrientos et al., 1997, Apud Santos 2002). 

Segundo Santos (2002) a primeira referência a produção “robótica” acreditasse 

pertencer a Ctesibius (270 a.C.) que projetou os relógios de água com figuras 

móveis. Essa atração pelas máquinas provocou muitos estudiosos e os levou à 

formação de uma área específica da tecnologia conhecida como robótica e as tão 

sonhadas máquinas receberam o nome de robô. 

Pensando na máquina e a robótica como um elemento destinado a 

melhoria da qualidade de vida do homem, estudiosos buscam novas 

possibilidades de usá-las em áreas diversas, entre elas a educação. A utilização 

da robótica na área educacional, de acordo com Campos (2017, pág 2109) pode 

ser entendida “como um recurso tecnológico de aprendizagem, único que pode 

oferecer o “aprender fazendo”, bem como atividades lúdicas em um ambiente de 

aprendizagem atrativo, que fomenta o interesse e curiosidade dos alunos”. Essa 

proposta de ensino permite ainda desenvolvimento de habilidades necessárias 

no campo social como:  interação em grupo, criatividade, autonomia e senso 

crítico. 

 

2 - ROBÓTICA EDUCACIONAL 

A robótica na educação assume um formato que está mudando a 

perspectiva do processo ensino aprendizagem. A robótica educacional tem uma 

característica que a torna mais atrativa, ela aborda conteúdos aprendidos nas 

aulas curriculares de forma lúdica e permite que o estudante coloque a “mão na 

massa”. Além de montar o robô geralmente o aluno aprende a questionar e a 

pensar a elaboração da programação deste robô quase sempre para solucionar 

um problema levantado pelo professor ou por um outro membro da equipe, 

neste processo o aluno acaba por apoiar-se no aprendizado de diversas 

disciplinas como cita Campos (2017). 

Estudos e pesquisas evidenciam que a robótica tem 

impacto potencial no aprendizado dos alunos em diferentes 

áreas do conhecimento (física, matemática, engenharia, 

computação e muito mais) e em relação ao 
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desenvolvimento pessoal, incluindo cognição, meta-

cognição e habilidades sociais, como: habilidades de 

pesquisa, pensamento criativo, tomada de decisão, 

resolução de problema, comunicação e trabalho 

colaborativo (EGUCHI, 2010; BENITTI, 2012, apud Campos 

2017, p. 2010). 

A utilização da robótica como ferramenta pedagógica tem por objetivo 

facilitar a aprendizagem através da utilização de kits de robótica, associada ou 

não com sucatas da tecnologia e materiais recicláveis diversos, promovendo o 

desenvolvimento de diferentes conhecimentos, habilidades e competências. 

A robótica educacional, para o desenvolvimento , também vai ao encontro 

da perspectiva de inclusão, um dos grandes desafios da Educação no Brasil. Neste 

contexto a escola contemporânea precisa adaptar-se para atender as 

particularidades dos estudantes portadores de necessidades especiais e a 

robótica educacional, como ferramenta pedagógica, na sua forma lúdica 

possibilita o desenvolvimento de ações que levam a participação com maior 

interesse por parte deste estudante da Educação Especial – EE. Essas ações 

promovem condições de acesso à aprendizagem, facilitando o desenvolvimento 

cognitivo e social, através do manuseio com o objeto de aprendizagem, numa 

interação continua entre estudantes e a tecnologia.  

O projeto de robótica educacional na rede municipal de educação de Vila 

Velha, ES foi implantado no ano de 2017 e atende estudantes do ensino 

fundamental II em 14 escola. O projeto é coordenado pelo NERO - Núcleo de 

Ensino de Robótica/SEMED. E a proposta de inclusão dos alunos da EE no projeto 

de robótica educacional surge a partir do relato de professores de tecnologia que 

atuam no projeto e verificaram o grande interesse destes alunos nos robôs. 

Respeitando o interesse e a capacidade para a execução desta atividade alguns 

estudantes com laudos com laudos Síndrome de Asperge (SdA) (bom 

rendimento), Deficiência Intelectual (leve), Altas Habilidades e Superdotados 

foram se inserindo no programa. Essa adesão foi informada e autorizada pelo 

núcleo da EE.  

 

2 - A ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A adesão da robótica na educação no Brasil tem progredido devido às 

possibilidades de aprendizado que ela permite. No entanto um aspecto ainda 

pouco abordado é a utilização desta ferramenta como instrumento pedagógico 
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voltado para a Educação Especial (EE). Para Almeida (2002) as tecnologias 

aplicadas na EE “destaca-se em razão da amplitude atingida por elas (...) 

propiciando aos portadores de deficiências específicas (...) extrapolar suas 

limitações e interagir social e afetivamente, apesar das deficiências que 

trazem”.  Ainda citando a autora, a educação especial tem por objetivo 

proporcionar desenvolvimento aos seus educandos. 

Educação Especial tem os mesmos objetivos que a 

educação em geral, sendo um dever da família e do Estado, 

tendo sido inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(Almeida 2002). 

A EE busca promover o direito do aluno com necessidades especiais, para 

que este tenha acesso a uma educação que priorize suas caraterísticas e 

especificidades, oferecendo práticas pedagógicas promotoras de seu 

desenvolvimento e participação nas atividades escolares. Segundo Leite et al 

(2016) os alunos com necessidades especiais devem ter no ambiente escolar a “a 

inclusão social” que permite sua interação com os outros estudantes e “a inclusão 

curricular” que lhe permite a participação na realização de atividades curriculares 

na sala de aula. Os autores apontam ainda que de acordo com a especificidade 

da deficiência da aluno a sua inclusão vai depender de “diferentes tipos de 

recursos que apoiam o processo comunicativo e as ajudam a participar nas 

atividades e a realizar aprendizagens”.  

A robótica educacional como citada anteriormente permite em todo o seu 

contexto o desenvolvimento no que tange ao social, intelectual e motor, além de 

ser extremamente atrativo para qualquer estudante tendo ele ou não 

necessidades pedagógicas especiais. Essa pratica permite que aluno tenha mais 

participação em sua formação educacional deixando de ser um mero ouvinte para 

ser o centro do processo de ensino focada na aprendizagem. A robótica 

educacional aplicada na EE permite que estes alunos tenham contato com robôs, 

e participem, de acordo com sua capacidade e interesse, em todas as fases para 

a criação de um protótipo sendo elas:  pesquisa e obtenção de dados em relação 

ao projeto a ser executado, programação e a montagem do robô. 

 

3 - METODOLOGIA 
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Considerando que a educação especial busca promover o direito de 

igualdade e oportunidades no ensino, ao executar planos educativos que 

considerem as necessidades e especificidades dos alunos (Sanches & Teodoro, 

2006), e tendo a visão de que a robótica educacional é uma ferramenta que 

proporciona novas aprendizagens potencializando o nível da motivação e 

desempenho, a proposta desse artigo é fazer uma abordagem sobre a utilização 

da robótica educacional na Educação Especial como um instrumento pedagógico 

devido à contribuição que ela traz para o desenvolvimento intelectual, social e 

científico do educando por meio da experimentação, construção e reconstrução. 

Descrevendo as possibilidades pedagógicas que robótica educacional, como um 

elemento de interação com a tecnologia e os instrumentos robóticos, pode 

desenvolver e proporcionar aos educandos da Educação Especial para aquisição 

e consolidação de aprendizados sejam eles, no cunho intelectual, social ou motor. 

 

3.1 - Desenvolvimento no Projeto de Robótica Educacional na rede 

Municipal de Educação em Vila Velha – ES 

O projeto de robótica educacional em Vila Velha está implantado em 14 

escolas, há quase três anos, as aulas acontecem no contra turno e para participar 

do projeto o aluno deve demonstrar interesse por essa tecnologia, ter assiduidade 

e buscar viver cultura maker que se traduz no popular por “a mão na massa”. Eles 

são estimulados a manterem seu desenvolvimento curricular na 

multidisciplinaridade que a robótica educacional apresenta. Geralmente cada 

turma formada tem dois encontros semanais com duas horas de aula diária. As 

turmas se dividem de acordo com o seu desenvolvimento em relação a tecnologia 

usada e o conhecimento curricular envolvido, sendo elas: nível básico, 

intermediário e avançado.  

No projeto a prototipagem é desenvolvida com o uso de kits Lego e 

Arduino, em muitos casos as equipes também fazem uso de sucatas tecnológicas 

e material reciclado. Estes projetos de prototipagem são elaborados em respostas 

a problemas vivenciados na comunidade, na escola ou são sugeridos de acordo 

com a necessidade de algum dos participantes. 

Para elaborarem um projeto, nas aulas de robótica, os alunos passam 

primeiro pela fase de aprendizagem de programação onde são iniciados no 

pensamento computacional, já para a montagem do robô eles aprendem sobre a 

funcionalidade das peças do kit utilizado, neste processo acabam adquirindo 

algum conhecimento de pesquisa científica, elétrica, eletrônica, automação e 
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internet da coisas, tudo de forma lúdica. Em muitos casos os alunos se 

desenvolvem a ponto de começarem a criar novas utilidades paras as sucatas. 

Os alunos que participam do projeto são estimulados e preparados para 

participarem de eventos de robótica educacional como: a Olimpíada Brasileira de 

Robótica – OBR; o Torneio Brasileiro de Robótica - TBR e a Mostra Nacional de 

Robótica – MNR. Na MNR 2018 dois projetos foram premidos com bolsas do 

CNPq para o estímulo na pesquisa científica. 

Em relação a EE em quase todas as escolas onde o projeto está inserido 

pelo menos um aluno com necessidades especiais participa do projeto, 

considerando sua capacidade para se desenvolver e seu interesse por essa 

tecnologia. Participando na mesma proposta dos demais alunos. 

 

3.2 - Relato de Experiência 

Como professora de tecnologia na rede municipal de Vila Velha, no ano de 

2017, atuei diretamente no laboratório de robótica da UMEF Antônio Pinto 

Rodrigues e pude vivenciar a experiência de receber em meu grupo de estudantes 

um aluno com Deficiência Intelectual tendo a oportunidade de observar seu 

desenvolvimento e o grande interesse nas aulas de robótica saindo da apatia que 

demonstrava nas aulas curriculares. 

O maior aprendizado foi ver sua habilidade para o desenvolvimento da 

programação e montagem dos protótipos com o kit Arduino. Este aluno com dois 

meses de participação no projeto se nivelou com os outros alunos que já 

participavam a mais tempo no projeto. Ele apresentou maior sociabilização e 

comunicação na relação com os outros alunos, despertando nestes a empatia e 

colaboração a ponto de muitos por iniciativa própria se disporem a compartilhar 

os conhecimentos adquiridos preteritamente. Neste processo a professora 

também adquiriu novos conhecimentos sobre as relações entres as pessoas. 

Devido ao pouco tempo que este aluno participou das aulas de robótica (em 

torno de 4 meses) não deu para observar melhorias em relação ao 

desenvolvimento cognitivo nas aulas regulares, no entanto houve relatos sobre o 

lado comportamental e o emocional, ele apresentou maior socialização e auto 

estima durante as aulas curriculares. 

Em 2018, já atuando no NERO – Núcleo de Ensino de Robótica, foi possível 

verificar o relato verbal (não registrados) de alguns professores do projeto de 

robótica que evidenciaram a participação de estudantes da EE nas turmas de 

ensino de robótica e o desenvolvimento que estes apresentaram ao longo do 
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ano. Estes relatos retratam o interesse destes estudantes pela tecnologia usada 

na forma de um robô e a alegria em manuseá-los e poderem colaborarem na sua 

construção.  

O desenvolvimento destes alunos vai para além do intelectual, a interação 

com outros estudantes permite o estreitamento das relações pautadas no 

respeito e na colaboração. Foi observado nos alunos da EE, nas aulas de robótica, 

o aprimoramento quanto: o convívio em grupo, à coordenação motora, a 

iniciativa, autonomia, oratória e desinibição. Também há relatos de professores 

regentes de que estes demonstraram maior desenvolvimento nas aulas 

curriculares e nas relações interpessoais. Vale ressaltar que o desenvolvimento 

social foi tanto para estes alunos da EE como para todos os outros do grupo que 

se envolveram na proposta de colaboração entre seus pares. Também foi 

observado que estas aulas despertavam interesse em outros alunos com 

diferentes deficiências, fato que traz reflexões e perspectivas em relação a 

utilização da robótica na Educação Especial como uma ferramenta pedagógica. 

  

4 - CONTRIBUIÇÕES 

Este artigo se justifica por fazer uma correlação entre o ensino da robótica 

e a Educação Especial no município de Vila Velha. Já foram pontuadas as 

vantagens que a robótica na educação tem promovido, ela está trazendo 

mudanças em áreas de aprendizado como: o cognitivo, o motor e o social. Esse 

processo de ensino consiste na realização de atividades propostas diretamente 

relacionadas à montagem e programação de robôs pedagógicos, para permear 

conhecimentos adquiridos na aula curricular ou para oferecer respostas a 

problemas reais da sociedade e estimular o desenvolvimento dos estudantes. 

A relevância dessa proposta de adesão da Robótica na educação Especial 

está na visão da inclusão onde os estudantes podem colaborar com as decisões, 

de acordo com sua capacidade, para alcançar as metas definidas de projetos, com 

isso ele ganha confiança em suas habilidades e apoio do professor e de seus 

colegas de equipe, fortalecendo os aprendizados. A robótica educacional vista 

como uma ferramenta pedagógica Maker desafiadora, criativa e lúdica, onde o 

educando faz parte da construção é uma possibilidade para alcançar os alunos 

com necessidades especiais, independentemente de suas aptidões. Eles terão a 

possibilidade de desenvolver habilidades extremamente úteis a vida adulta e para 

o mundo do trabalho, como a facilidade de comunicação, tomada de decisões, 

aspectos de liderança, pensamento lógico, capacidade de se relacionar em grupo, 
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responsabilidade e estão se capacitando, de acordo com suas limitações, para 

mundo tecnológico, a grande tendência do futuro desde sua formação inicial.  

A intenção de estender o “projeto de robótica nas escolas” para a Educação 

Especial no município de Vila Velha representa um avanço pedagógico que pode 

ajudar no alcance das metas estabelecidas pela EE. E a proposta para o futuro é 

acompanhar, fazer registros e divulgar as experiências que ocorrerão nas aulas de 

robótica com estudantes com Deficiência Intelectual, AH e SD, seus familiares e 

toda a comunidade educacional envolvida, essa perspectiva  trará conhecimentos 

para a comunidade acadêmica podendo gerar reflexões e discussões posteriores, 

contribuindo com o desenvolvimento de futuras pesquisas em Robótica 

Educacional e EE, permitindo também a possibilidade de expansão de projetos 

de robótica neste sentido para outros municípios e estados tanto no espaço 

público como privado. 

 

5 -  CONCLUSÃO  

As possibilidades para a aplicação da robótica como prática pedagógica 

multidisciplinar na educação são muitas, e diversos autores apontam à robótica 

como ferramenta de ensino e aprendizagem, porém “esta ferramenta raramente 

é utilizada na educação especial” (Kärnä-Lin et al, apud Conchinha, C. 2011). No 

entanto uma das funções da EE é “identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas” (Brasil, 

2008, p. 17). 

Diante destes pressupostos pode-se levantar alguns questionamentos 

para reflexão “se a robótica tem potencial educativo capaz de proporcionar 

aprendizagem e desenvolvimento cognitivo e a EE deve buscar recursos 

pedagógicos, porque não se apropriar dessa prática como ferramenta 

pedagógica na EE”? Quais fatores ainda impedem o empulsionamento dessa 

prática na EE? 

Nesta perspectiva quais seriam os saberes possíveis de serem apropriados 

nas aulas de robótica na Educação Especial diante das necessidades e 

especificidades dos alunos atendidos no programa? A participação destes 

estudantes diagnosticados com DI e AH/SD em grupo para aprender a montar 

robôs Lego ou mesmo construir protótipos e desenvolver projetos utilizando a 

plataforma Arduino poderiam desenvolver níveis de aprendizados e atingir 

resultados significativos tanto cognitivos quanto de interação social? 
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Existem estudos na área da robótica voltada para educação abordando sua 

aplicabilidade com base na utilização do kit LEGO (software), mas há um ponto a 

ser considerado diante das necessidades deste grupo específico que nos leva a 

outra pergunta: quais instrumentos da robótica podem ser usados com objetivo 

educacional para melhorar o atendimento na EE, de acordo com as necessidades 

individuais, o kit de montagem tipo Lego, o Arduino (plataforma de prototipagem 

livre) ou Robôs Humanoides?  

Diante da realidade vivida no contexto da robótica educacional é possível 

apontar alguns fatores que tendem a criar dificuldade e devem ser visualizado 

diante a proposta de inserção da robótica na Educação Especial, entre eles estão: 

a estrutura própria para as aulas (laboratório de robótica), professores 

capacitados e o valor de equipamentos ou kits de robótica educacional. A este 

respeito deve-se considerar entre os produtos existentes no mercado a relação 

entre custo e benefício, a qualidade e acabamento pedagógico do material, 

linguagem de programação utilizada e a facilidade de aplicação prática aos 

alunos e professores.  

A formação dos professores também pode ser citada como fator 

preponderante, pois é necessário que este tenha certo domínio na área para 

trabalhar com tais equipamentos e seja capaz de orientar os alunos da EE de 

forma à promover o desenvolvimento destes num todo, utilizando a robótica 

educacional como pratica e ferramenta pedagógica. 

Mediante os elementos expostos vale ressaltar que a robótica educacional 

tem gerado muitos benefícios como prática pedagógica permitindo a 

concretização dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas curriculares e dando 

autonomia aos alunos para serem coautores de seu aprendizado, portanto, 

mesmo diante de tantos questionamentos pode-se concluir que essa pratica só 

tende a promover desenvolvimento aos estudantes da EE no espaço escolar, 

colocados em condições de igualdade no mundo tecnológico.  
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A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA INCLUSÃO E O PAPEL DO(A) 

PROFESSOR (A) NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO (AEE) 

 

Elisângela Moraes Gonçalves475 

 

RESUMO: O Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem função 

complementar ou suplementar ao (à) aluno (a) com algum tipo de impedimento, 

seja físico, intelectual, mental ou sensorial. É realizado na mesma escola ou em 

outra, desde que o (a) aluno(a) se encontre devidamente matriculado(a) no 

ensino regular. A Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) Tipo I do AEE dispõe de 

equipamentos para o uso da tecnologia educacional. O objetivo da pesquisa é 

refletir, a partir do uso de softwares educativos disponíveis na Plataforma do 

Projeto Participar da Universidade de Brasília (UNB), sobre o papel do (a) 

professor (a) no uso da tecnologia educacional na SRM junto a alunos (as) com 

Deficiência Intelectual (DI). A pesquisa é descritiva, com abordagem qualitativa 

dos dados coletados a partir de pesquisa bibliográfica baseada na Resolução 

CNE/CEB nº 4/2009, na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva e na Plataforma do Projeto Participar da UNB. Conclui-se que 

o papel do (a) professor(a) é o de mediador (a) na interação do (a) aluno (a) com 

o programa, devendo selecionar e avaliar os softwares educativos conforme a 

necessidade do público atendido, que no tocante aos (às) alunos com DI devem 

propiciar o desenvolvimento motor, a oralidade e escrita, o raciocínio lógico 

matemático, bem como aspectos cognitivos e de afetividade. Para tanto, deve 

dispor de formação inicial e continuada para o uso do computador como 

ferramenta didático-pedagógica.  

 

Palavras-chave: Atendimento educacional especializado; Deficiência intelectual; 

Inclusão.  
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ABSTRACT: The Specialized Educational Assistance (AEE) has a complementary 

or supplementary role to the student with some kind of disability, whether 

physical, intellectual, mental or sensory. It is held at the same school or at another, 

provided that the student is properly enrolled in regular education. The AEE Type 

I Multifunctional Resource Room has equipment for the use of educational 

technology. The objective of the research is to reflect, based on the use of 

educational software available in the Participatory Platform of the University of 

Brasilia (UNB), on the role of the teacher in the use of educational technology in 

the SRM with students (as) with Intellectual Disability (DI). The research is 

descriptive, with qualitative approach of the data collected from bibliographic 

research based on Resolution CNE / CEB nº 4/2009, on the National Policy on 

Special Education in the Perspective of Inclusive Education and on the 

Participation Platform of the UNB. It is concluded that the role of the teacher is 

the mediator in the interaction of the student with the program, and should select 

and evaluate the educational software according to the needs of the public 

served, who in relation to students with ID must provide motor development, 

orality and writing, logical reasoning as well as cognitive and affective aspects. To 

do so, it must have initial and continued training for the use of the computer as 

a didactic-pedagogical tool. 

 

Keywords: Specialized educational assistance; Intellectual deficiency; Inclusion. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Atendimento Educacional Especializado (AEE), que é uma das 

orientações da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, os(as) alunos(as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, têm acesso à tecnologia em 

Sala de Recursos Multificionais (SRM), considerando suas necessidades 

específicas devidamente registradas no Plano de AEE. Para participação no AEE, 

o (a) aluno(a) deve estar devidamente matriculado(a) no ensino regular.  

Conforme a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que estabelece as 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, o AEE deve ser realizado, prioritariamente, na SRM da própria 
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escola ou em outra de ensino regular em turno diferente da escolarização 

comum.  

Entre os(as) alunos(as) do AEE encontram-se aqueles(as) que possuem 

Deficiência Intelectual (DI), ou seja, alunos (as) com limitações significativas sob 

o aspecto intelectual, o que lhes causa prejuízos em diferentes contextos sociais, 

especialmente no âmbito escolar.   

Os softwares educativos se apresentam como instrumentos 

tecnológicos favoráveis à superação ou amenização de dificuldades de 

aprendizagem, com uma finalidade pedagógica, favorecendo tanto o 

desenvolvimento intelectual quanto a inclusão digital e social dos (as) alunos(as) 

com DI.  

Os(as) professores(as) que atuam junto aos (às) alunos (as) do AEE 

precisam de conhecimentos acerca das especificidades que envolvem esse 

público, bem como saber utilizar a tecnologia como um instrumento eficaz no 

para que possam desenvolver.  

Considerando que o processo de inclusão dos(as) alunos(as) do AEE 

ainda é um caminho em construção, o objetivo geral da pesquisa consistiu em: 

refletir, a partir do uso de softwares educativos disponíveis na plataforma do 

Projeto Participar da Universidade de Brasília (UNB), sobre o papel do (a) 

professor (a) no uso da tecnologia educacional na SRM junto a alunos (as) com 

DI.  

Para tanto, o problema que norteou a pesquisa foi o seguinte: 

“Considerando o uso de softwares educativos disponíveis na Plataforma do 

Projeto Participar da UNB para o desenvolvimento dos(as) alunos(as) com DI, qual 

o (a) papel do professor(a) no AEE?” 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O atendimento educacional especializado 

 

O AEE vem atender à perspectiva de inclusão da diversidade humana, 

independente das características físicas, intelectuais, mentais, sensoriais ou de 

qualquer outra natureza que diferenciem os indivíduos, salientando a 

necessidade de que se desenvolvam novas metodologias de ensino capazes de 

contemplar essas diferenças, visando à promoção do(a) aluno(a) pela assimilação 

do conhecimento necessário à superação ou amenização de suas deficiências. 
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Nesse sentido, “o tempo reservado para esse atendimento será definido 

conforme a necessidade de cada aluno(a) e as sessões acontecerão sempre 

no horário oposto ao das aulas do ensino regular.” (BATISTA, 2006, p.23). 

Em conformidade com o art. 2º da Resolução nº 04, de 2 de outubro 

de 2009, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, o AEE tem 

como função complementar ou suplementar à formação do(a) aluno (a), tendo 

em vista que transponha barreiras que o (a) impeça da plena participação na 

sociedade e o desenvolvimento de sua aprendizagem, por meio de serviços, 

recursos de acessibilidade e estratégias que contribuam para tanto (BRASIL, 

2009).   

O público do AEE engloba alunos(as) com deficiência, que possuem 

impedimentos de longo prazo física, intelectual, mental ou sensorialmente; 

alunos(as) com transtornos globais do desenvolvimento, que apresentam 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometendo suas relações 

sociais; e alunos(as) com altas habilidades ou superdotação, cujo potencial é 

elevado, combinando conhecimentos de diferentes áreas (DUTRA et al., 2010).  

O Projeto Pedagógico da escola de ensino regular deve prever a 

organização do AEE, já que este é condicionado à matrícula do(a) aluno(a) no 

ensino regular.  

 

2.2 A sala de recursos multifuncionais  

 

A SRM deve possuir espaço físico, mobiliários, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos para que 

o(a) aluno(a) do AEE possa ser avaliado(a). Não substitui a ação pedagógica que 

ocorre na classe de ensino regular e pode fazer parte tanto da própria escola, de 

outra escola de ensino regular ou de centro especializado, instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, sempre no turno 

oposto ao que o(a) aluno(a) estuda, desde que estas instituições sejam 

conveniadas à Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito 

Federal ou dos Municípios (BRASIL, 2009).  

Conforme especificações técnicas delimitadas nos Anexos do “Manual 

de Orientação: Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais 

(DUTRA et al., 2010), o (a) professor do(a) AEE dispõe de dois tipos de SRM, Tipo 
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I e Tipo II, com equipamentos, mobiliários e materiais didático-pedagógicos. A 

sala de Tipo I contém os seguintes itens, conforme demonstrado no Quadro 1. 

 
Quadro 1- Especificações dos itens da sala tipo I 

Equipamentos Materiais Didático/Pedagógico 

02 Microcomputadores  01 Material Dourado 

01 Laptop 01 Esquema Corporal 

01 Estabilizador 01 Bandinha Rítmica  

01 Scanner  01 Memória de Numerais I 

01 Impressora laser  01 Tapete Alfabético Encaixado 

01 Teclado com colmeia 01 Software Comunicação Alternativa 

01 Acionador de Pressão 01 Sacolão Criativo Monta Tudo 

01 Mouse com entrada para 

acionador  

01 Quebra Cabeças sequência lógica 

01 Lupa eletrônica  01 Dominó de Associação de Ideias  

Mobiliários 01 Dominó de Frases  

01 Mesa redonda 01 Dominó de Animais em Libras 

04 Cadeiras  01 Dominó de Frutas em Libras  

01 Mesa para impressora  01 Dominó Tátil 

01 Armário 01 Alfabeto Braile 

01 Quadro branco 01 Kit de lupas manuais 

02 Mesas para Computador 01 Plano inclinado – suporte para leitura 

02 Cadeiras  01 Memória Tátil 

 

Fonte: DUTRA et al. (2010, p.11). 

 

 

A sala de tipo II conta com recursos de acessibilidade para alunos(as) 

com deficiência visual, além dos itens disponíveis na sala de tipo I.  

 
Quadro 2- Especificações dos itens da sala tipo II 

Equipamentos e Materiais Didático/Pedagógico 

01 Impressora Braile – pequeno porte 

01 Máquina de datilografia Braile 

01 Reglete de Mesa 

01 Punção 

01 Soroban 

01 Guia de Assinatura  

01 Kit de Desenho Geométrico 

01 Calculadora Sonora 

Fonte: DUTRA et al. (2010, p.12).  
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Os itens das SRM são entregues às escolas conforme endereço 

cadastrado no Censo Escolar, em prazo contado a partir da emissão da 

Autorização de Entrega por empresas diferentes, cabendo ao MEC/SEESP o 

acompanhamento e fiscalização, por sistema informatizado, para que sejam 

atestadas as conformidades (DUTRA et al., 2010).   

 

2.3 Softwares educativos para alunos(as) com DI  

 

A avaliação do(a) aluno(a) com DI é realizada com base nos aspectos 

motores, de desenvolvimento da oralidade e escrita, bem como do raciocínio 

lógico matemático, funcionamento cognitivo, afetividade, englobando o 

comportamento e a sua capacidade de interação, e a própria relação que 

estabelece com o seu saber (FIGUEIREDO; BONETE; POULIN, 2010). Essa avaliação 

converge com o entendimento da Associação Americana de Deficiência 

Intelectual e Desenvolvimento (AAMR) quanto à definição de deficiência 

intelectual como uma incapacidade que se caracteriza por limitações 

significativas, tanto sob o aspecto intelectual quanto à capacidade adaptativa 

abaixo da média esperada em pessoas antes dos 18 anos e que causam prejuízos 

sociais significativos às mesmas, abrangendo, acrescenta-se, diferentes contextos 

sociais: família, escola e etc.  

Os softwares educativos enquadram-se no contexto da tecnologia 

educacional como um conjunto de recursos, métodos e sistemas educacionais, 

que servem para auxiliar o processo de ensino, sendo um elemento 

transformador (RAMOS, 2003) capaz de amenizar ou promover a superação de 

dificuldades desde que bem direcionado. 

Os critérios de seleção e avaliação dos softwares educativos devem 

contemplar tanto os aspectos pedagógicos quanto funcionais e cognitivos 

dos(as) alunos(as) com DI, contrapondo atividades que normalmente fazem parte 

do seu universo como são: o recortar, colar, pintar e o treino da coordenação 

motora como pré-requisitos para a leitura e a escrita. Essas atividades delimitam 

as suas aptidões, que podem ser desenvolvidas independente das dificuldades 

que possuam. Por isso, afirma Oliveira (2007), as características supostamente 

atribuídas aos diferentes graus de DI, conforme encontrados na literatura, têm 

pouca relevância para o(a) professor(a) no seu planejamento educacional.  
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3 METODOLOGIA  

 

A pesquisa, quanto aos objetivos foi descritiva, tendo em vista a 

descrição do fenômeno da inclusão a partir do AEE. 

A escolha do objeto de estudo contemplou estudo de caso único, 

como estratégia de pesquisa para que houvesse um desenvolvimento prévio de 

proposições teóricas propícias à condução da coleta e análise de dados com 

generalizações analíticas (YIN, 2001).  

A natureza da pesquisa foi qualitativa, envolvendo a preocupação com 

o significado e o processo de análise indutivo (BOGDAN; BIKLEN, 2003) dos dados 

coletados a partir de pesquisa bibliográfica em disposições legais sobre o 

assunto, definidas pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva e a Resolução CNE/CEB nº4/2009, bem como publicações em 

revistas, artigos, publicados ou não pela internet, além da especificação de alguns 

softwares voltados a alunos (as) com DI apresentados na Plataforma do Projeto 

Participar da UNB.   

 

4 A PLATAFORMA DO PROJETO PARTICIPAR DA UNB  

 

A Plataforma do Projeto Participar, resultado do trabalho de 

estudantes da Universidade de Brasília (UNB), apresenta softwares educativos que 

podem ser utilizados tanto em computadores quanto em tabletes e que auxiliam 

jovens e adultos com DI (MOVIMENTO DOWN, 2014), além de alunos (as) com 

autismo.  

Os softwares apresentam fotos, filmes autoexplicativos, simuladores 

de bate-papo que, após testes em 650 centros de ensino do Distrito Federal e em 

unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), foram 

aprovados por unanimidade e, junto com a plataforma, batizada de Somar, foram 

levados a 93.000 escolas públicas pelo Ministério da Educação (MOVIMENTO 

DOWN, 2014).  

A plataforma do Projeto Participar apresenta algumas alternativas de 

softwares voltados ao trabalho com alfabetização de pessoas com DI e a 

realização de exercícios matemáticos com base em conhecimentos do cotidiano, 

como horas em relógio digital, compras em mercados e etc (MOVIMENTO 

DOWN, 2014). 
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Independentemente das configurações, para que seja realizado o 

download dos softwares é necessário que o(a) interessado(a) forneça as seguintes 

informações: nome completo, CPF, data de nascimento, cidade de residência, 

estado (UF), local onde trabalha e faixa etária das pessoas que serão aplicados e 

se está de acordo com o contrato de licença do uso do software. Deve enviar as 

informações solicitadas e baixar o Programa (Figura 1).  

 

 
Figura 1 – Plataforma do projeto participar 

Fonte: www.projetoparticipar.unb.br. 

 

Os softwares são disponibilizados no endereço 

www.projetoparticipar.unb.br. 

 

http://www.projetoparticipar.unb.br/
http://www.projetoparticipar.unb.br/
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Figura 2 – Plataforma do projeto participar 

Fonte: www.projetoparticipar.unb.br. 

 

 

Os softwares apresentam configurações diferenciadas que precisam 

ser observadas para que sejam realizados os downloads (Figuras 3 e 4).   

 
Figura 3– Plataforma do projeto participar 

Fonte: www.projetoparticipar.unb.br.

 
Figura 4 – Plataforma do projeto participar 

Fonte: www.projetoparticipar.unb.br. 

http://www.projetoparticipar.unb.br/
http://www.projetoparticipar.unb.br/
http://www.projetoparticipar.unb.br/
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Os softwares da plataforma trabalham tanto a alfabetização quanto 

reforçam a integração social das pessoas com DI. Então, contribuem para que 

desenvolvam o seu poder de comunicação e evoluam nas suas relações sociais 

por meio de um vocabulário mais aprimorado pela apreensão de novas palavras.  

 

3 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº4/2009, art. 12 e art.13, 

respectivamente, há a necessidade de formação inicial do (a) professor(a) para o 

exercício da docência e formação específica em Educação Especial para atuação 

no AEE; e uma das atribuições do(a) professor(a) do AEE é “II – elaborar e executar 

plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;”(BRASIL, 2009).  

A formação continuada dos(as) professores(as) é estratégica para que 

haja o aprofundamento pedagógico comum e especializado. Para tanto, deve 

considerar os casos em atendimento, que podem lhe possibilitar uma visão mais 

ampla sobre a complexidade que envolve o processo de aprendizagem dos (as) 

alunos (as), evitando a generalização do atendimento (BATISTA, 2006). Essa 

formação é requerida para a implantação das SEM, conforme determinação do 

MEC e da Secretaria de Educação Especial (SEESP): “Promoção da formação 

continuada de professores para o AEE;” (DUTRA et al., 2010, p. 9). 

Considerando a formação do(a) professor(a) intercalada ao uso dos 

recursos da tecnologia educacional é necessário que este (a) perceba o 

computador como ferramenta de auxílio às atividades didático-pedagógicas, 

tendo em vista tornar o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico e 

participativo. 

O recurso dos microcomputadores, presente na SRM do Tipo 1, vem 

contribuir para a consecução da finalidade didática do software educativo, 

viabilizando a interação entre o(a) aluno(a) e o programa, mediada pelo(a) 

professor(a). 

Desde que bem contextualizados pelo (a) professor(a), os softwares 

educativos podem contribuir de maneira significativa para o processo de 

desenvolvimento dos(as) alunos (as) com DI participantes do AEE, aliando a 

ludicidade à didática de maneira estimulante e prazerosa aos (às) mesmos(as). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O AEE apresenta função complementar ou suplementar ao (à) aluno 

(a) com algum impedimento físico, intelectual, mental ou sensorial, sendo 

realizado em SRM da própria escola ou em outra de ensino regular em turno 

diferente da escolarização comum. Para tanto, o (a) aluno(a) deve estar 

devidamente matriculado no ensino regular. 

Os (as) alunos (as) com DI possuem deficiência no seu 

desenvolvimento motor, na oralidade, escrita e raciocínio lógico. Nesse âmbito, o 

uso da tecnologia nas SRM Tipo I vem auxiliar no processo de desenvolvimento 

desses (as) alunos (as), tornando a aprendizagem mais dinâmica e criativa pelo 

uso pedagógico da tecnologia.  

Os softwares educativos se apresentam como um conjunto de 

recursos, métodos e sistemas educacionais que auxiliam o processo de ensino, 

sendo no AEE percebido como elemento de estímulo e transformação da 

aprendizagem, ultrapassando os recursos pedagógicos tradicionais que 

comumente são utilizados nesses espaços. 

A Plataforma do Projeto Participar, desenvolvida por estudantes da 

Universidade de Brasília (UNB), apresenta alternativas de tecnologia educacional 

a serem utilizadas no AEE junto a alunos (as) com DI, disponibilizando softwares 

educativos que podem ser utilizados tanto em computadores e tabletes. Para 

tanto, os seus recursos devem ser avaliados quanto à sua funcionalidade e 

aplicabilidade.  

Nesse sentido, o papel do (a) professor(a), no uso da tecnologia como 

recurso pedagógico no AEE é o de mediador (a) na interação do (a) aluno (a) com 

o programa, devendo selecionar e avaliar os softwares educativos conforme a 

necessidade do público atendido, que no tocante aos (às) alunos com DI devem 

propiciar o desenvolvimento motor, a oralidade e escrita, o raciocínio lógico 

matemático, bem como aspectos cognitivos e de afetividade. Logo, faz-se 

necessário que tenha formação inicial e continuada para que perceba o 

computador como ferramenta didático-pedagógica e desenvolva um Plano no 

AEE coerente com as necessidades educacionais específicas desses (as) alunos 

(as).   
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Resumo:  Este artigo apresenta uma análise sobre o papel das tecnologias na mediação 

do ensino do aluno Surdo. Discute a importância e algumas alternativas pedagógicas e 

metodológicas (softwares) que podem auxiliar na prática pedagógica dos professores na 

escola. Por meio de uma abordagem qualitativa ancorada no método dialético, este texto 

traz reflexões necessárias através de um levantamento bibliográfico e nas fontes online 

(sites, aplicativos, repositórios entre outros). Com a análise desenvolvida no material 

levantado pode-se compreender que as tecnologias modificam o pensamento e as ações 

do homem, principalmente a Internet, que se bem utilizadas, permitem estratégias 

pedagógicas novas e eficazes. Além disso, considera-se que são instrumentais atraentes 

para o ensino, assim como para o processo de inclusão. Uma vez que, o aluno Surdo tem 

seu direito à educação garantido na carta magna brasileira das leis, a Constituição 

Federal de 1988. Em síntese, depreendeu-se que o processo de inclusão ainda precisa de 

avanços, pois as novas tecnologias são constantemente atualizadas e inseridas nesse 

processo não só nas escolas como na vida destes alunos, direcionando a uma 

comunicação acessível, porém não representativa de uma panaceia, nem receita, mas um 

caminho rico e estreito para a inclusão. 

Palavras-chave: Tecnologia; aluno Surdo; Professores; Inclusão. 
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Abstract: This paper presents an analysis of the role of technologies in the mediation of 

Deaf student teaching. It discusses the importance and some pedagogical and 

methodological alternatives (softwares) that can aid in the pedagogical practice of the 

teachers in the school. Through a qualitative approach anchored in the dialectical 

method, this text brings necessary reflections through a bibliographical survey and online 

sources (sites, applications, repositories among others). With the analysis developed in 

the material raised can be understood that technologies modify the thinking and actions 

of man, especially the Internet, that if well used, allow new and effective pedagogical 

strategies. In addition, it is analyzed that they are attractive instruments for teaching, as 

well as for the inclusion process. Since the Deaf student has his right to education 

guaranteed by some legal provisions, and especially in the Brazilian Constitution, the 

Federal Constitution of 1988. In summary, it has been concluded that the process of 

inclusion still needs advancement. In the face of this, new technologies are constantly 

updated and inserted in this process not only in schools but also in the lives of these 

students, leading to accessible communication, but not representative of a panacea or 

revenue, but a rich and strict path to inclusion. 

Keywords: Technology; Deaf student; Teachers; Inclusion 

 

1 Introdução 

 

Convivemos hoje com o vigoroso desenvolvimento de recursos tecnológicos, em 

especial aqueles promovidos pelas novas tecnologias digitais, os quais 

representam uma possiblidade de ampliação do acesso para alunos com 

deficiência nas escolas. A tecnologia disponível representa meios e não um fim 

em si mesmo para a inclusão. 

A motivação para a escrita deste trabalho teve início com a experiência e estudos 

desenvolvidos na área da Educação Especial, particularmente na educação de 

Surdos. E como uma atividade investigativa suscitada durante o Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Estadual do Maranhão (PPGE / UEMA), 

Mestrado Profissional em Educação.  

Associado a isso, se percebeu que esses alunos necessitavam de tecnologia digital 

como funcionalidade assistiva no processo de ensino. Mediante o exposto, o 

presente trabalho parte da seguinte questão: Qual a contribuição das tecnologias 

digitais para a educação do aluno surdo e qual o papel do professor frente aos 

instrumentos digitais na ação docente em sala de aula? 

Os objetivos deste texto foram analisar o papel das tecnologias na mediação do 

ensino do aluno Surdo e discutir algumas alternativas pedagógicas e 
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metodológicas que podem auxiliar na prática pedagógica dos professores na 

escola junto a esse alunado.  

A metodologia utilizada nesta atividade consistiu numa pesquisa bibliográfica em 

diversas fontes, incluindo as online. Por meio do embasamento da abordagem 

qualitativa proporcionou um entendimento das questões propostas para análise 

e discussão. Portanto, as tecnologias digitais são recursos tecnológicos que estão 

contextualizados com a vida educacional da maioria dos alunos Surdos. E para 

que contribua com o processo de inclusão desses alunos é necessário estar 

adaptada as suas reais necessidades. 

2 A Tecnologia a serviço da Inclusão: o aluno Surdo em discussão 

Atualmente em um mundo cada vez mais globalizado e conectado às novas 

tecnologias integrá-las à sala de aula se faz necessário. No entanto ainda é um 

desafio aos docentes quando se têm na classe alunos com deficiência ou 

particularmente Surdos.  

Com todos os esses avanços é imperiosa a necessidade de adequação, de 

abertura para o novo, com o propósito de tornar as aulas mais inclusivas. A 

questão não é abandonar práticas pedagógicas tradicionais e úteis no cotidiano 

escolar, mas usar também as novas tecnologias em sala de aula. Segundo Moran 

(2013, p. 11):  
O avanço do mundo digital traz inúmeras possibilidades, ao mesmo 

tempo em que deixa perplexas as instituições sobre o que manter, o 

que alterar, o que adotar. Não há respostas simples. É possível ensinar 

e aprender de muitas formas, inclusive de forma convencional. Há 

também muitas novidades, que são reciclagem de técnicas já 

conhecidas. 

 

Os alunos com deficiência precisam contar com o apoio também da tecnologia 

nesse processo de inclusão. Qualquer ferramenta que facilite e possibilite esse 

processo, “[...] favorece a autonomia pessoal ou possibilita o acesso e o uso do 

meio físico” (BRASIL, 2001).  

A tecnologia está sendo bastante trabalhada a favor da deficiência. Configura-se 

como uma necessidade e muitos têm a oportunidade de viver novas experiências 

através das mesmas, têm ao seu alcance conquistas que antes não faziam parte 

da realidade dessas pessoas. 

Para inserir novas tecnologias na educação são indispensáveis conhecer as 

necessidades do aluno com deficiência, no caso do Surdo, buscar propostas 

pedagógicas e ajudas técnicas que atendam a essa necessidade, pois a sua 
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inclusão utilizando as tecnologias digitais ainda paira num processo que desafios 

de aceitação e utilização na mediação e estratégia pedagógica. 

A educação do Surdo ao longo da história galgou passos lentos, no sentido de uma 

educação pautada no víeis inclusivo, social e cultural, em relação à inclusão ao longo dos 

séculos. Na contemporaneidade, meados do século XIX, em junho de1855 inicia-se o 

marco histórico da Educação Especial no Brasil com chegada do professor surdo francês 

Eduardo Huet, com a intenção de abrir uma escola para alunos Surdos. Então foi fundada 

a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, 

existente até os dias atuais como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) 

(JANNUZZI, 2004). 

A partir de 1977, foi criada a Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Deficientes Auditivos (FENEIDA) que envolvia pessoas com a problemática da surdez e, 

em 1987 foi reestruturada como Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos (FENEIS), no Rio de Janeiro (JANNUZZI, 2004).  

Com a articulação da comunidade Surda através da FENEIS, em prol da inclusão, 

os próprios sujeitos compreendem as tecnologias como aliadas na promoção da 

acessibilidade na comunicação. Perceberam que adequada às necessidades e 

particularidades do aluno Surdo, bem como as estratégias pedagógicas 

adequadas podem contribuir para sua inclusão. A contribuição das tecnologias 

digitais para os Surdos, por meio de alguns recursos tecnológicos é uma 

ferramenta de comunicação e aprendizagem.  

Apresentar essa possibilidade de desfrutar novas oportunidades de maior e 

melhor interação é colaborar, como por exemplo, na construção de sujeitos 

partícipes, críticos e reflexivos na sociedade na qual são protagonistas. A 

utilização do computador e da Internet acendeu novas possibilidades de 

comunicação, sobretudo por serem tecnologias visualmente acessíveis, o que é 

atraente para o Surdo (VAZ, 2012). 

 

3 Propostas metodológicas na ação docente 

 

A ação docente é inicialmente situada aos moldes da heterogeneidade de uma 

sala de aula. Atender ao currículo demarcado pela capacidade que precisa ter o 

aluno, em ler, escrever e fazer contas de maneira contextualizada e de um modo 

que ao longo do seu desenvolvimento alcance o desenvolvimento psico-socio-

afetivo.  

Quando a demanda volta-se ao público alvo da educação inclusiva é importante 

que essa ação seja capaz de produzir um conhecimento funcional para a vida 
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prática. Dessa forma as possibilidades de aprendizado podem crescer 

significamente, refletindo nas demais interações além dos muros da escola: 

sociais, afetivas e profissionais. 

Ainda com o público alvo da Educação Especial na perspectiva inclusiva, os alunos 

Surdos possuem algumas especificidades e é ideal que o professor as leve em 

consideração.  O currículo preconiza as habilidades e competências citadas 

anteriormente de maneira contextualizada, como por meio de telejornais, 

revistas, filmes, uma simples receita de um bolo. Ao aluno Surdo essa 

contextualização é ainda mais imprescindível.  

Dos entraves na ação docente relacionados às estratégias metodológicas no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos Surdos está na própria falta de 

mediadores na própria língua, em especial do Brasil, a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), nos canais mencionados ou a tantos outros que contemplam somente 

aos alunos ouvintes. Dentre esses entraves Lacerda e Santos (2014) mencionam 

que os alunos Surdos possuem 
[...] poucas oportunidades de trocas e de debates, ale, de terem acesso 

completo aos conteúdos de filmes, programas de televisão e outras 

mídias que privilegiam a oralidade (e nem sempre contam com 

legenda), ou possuem textos complexos de difícil acesso a alunos 

Surdos com dificuldades no letramento em língua portuguesa. 

  

Uma das principais especificidades dos alunos Surdos perpassa pela Pedagogia 

Visual479 e aquela “sala de aula heterogênea” passa a demandar um ensino 

multicultural. É reconhecer as particularidades de todos os alunos e em específico 

dos alunos Surdos. E a principal dela é a percepção do mundo por meio de 

experiências visuais. 

Em sala de aula os conteúdos são mediados graças ao profissional da Educação 

Especial, o Intérprete de Libras. No entanto, cabe ao professor a responsabilidade 

de promover a compreensão através dos processos pedagógicos exigidos de 

cada disciplina através do campo sensorial, principalmente visual. Lacerda e 

Santos (2014) destacam essa promoção como semiótica imagética. Um novo 

campo que explora a visualidade a partir do qual podem ser investigados 

aspectos da cultura surda, da constituição da imagem visual presente nos surdos, 

 
479 A Pedagogia é uma área do conhecimento que procura acompanhar os avanços tecnológicos 

e sociais. Na mesma direção, é relevante pensar em uma pedagogia que atenda às necessidades 

dos alunos surdos que se encontram imersos no mundo visual e apreendem, a partir dele, a maior 

parte das informações para a construção de seu conhecimento. 
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os chamados “olhares surdos”, que podem ser cultivados também como recursos 

didáticos.  

Dentro das políticas educacionais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei n. 9.394/1996 em seu artigo 59, inciso I, frisa a necessidade 

dos “[...] currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades”.  

E nesse artigo pretende-se refletir o papel das tecnologias como alternativas de 

apropriar os recursos educativos aos alunos Surdos, efetivando o trabalho do 

Intérprete de Libras e fazendo com que os objetivos traçados no planejamento 

do professor sejam contemplados no percurso da ação docente.  

Dessa forma, na ação docente e no perfil das instituições de ensino ainda tem 

como ponto de partida os textos impressos, que como já dito, pode ser um 

entrave para compreensão do aluno Surdo, visto que a língua materna do Surdo 

é a Libras, língua com estrutura gramatical própria e de modalidade visual-

espacial, e alguns Surdos, possuem dificuldade no letramento da língua 

portuguesa na modalidade escrita, dentre os principais motivos o atraso e 

escasso atendimento escolarizado e segundo Goldfeld (2004) 90% dos Surdos 

são filhos de pais ouvintes sem ou com acesso mínimo a Libras.  

3.1 Aplicativos para a educação do Surdo 

Destacam-se alguns recursos didáticos que com o auxílio da tecnologia podem 

tornarem-se facilitadores e meios de construção de sentidos pelo aluno Surdo, 

mesmo que a escola caminhe com os textos didáticos. O uso do mapa 

conceitual480 insere-se na perspectiva visual, onde os alunos Surdos com 

dificuldade em língua portuguesa na modalidade escrita, logo na compreensão 

de textos complexos, construindo, então, conhecimentos de maneira 

contextualizada.  

a) Cmap Tools 
Imagem 1 - Cmap Tools 

 
480 A teoria sobre mapas conceituais foi desenvolvida por Joseph Novak, nos anos 1970, e define 

o mapa conceitual como uma ferramenta para organizar e representar o conhecimento 

(MOREIRA; BUCHWEITZ, 1993).  



 
 

 
2439 

 
Fonte: https://www.cp2.g12.br/blog/labre2/programas-e-tutoriais/cmap-tools/ 

 

O CmapTools consistir numa ferramenta para elaborar esquemas conceituais e 

representá-los graficamente, ou seja, é um programa que lhe auxilia a desenhar 

mapas conceituais. 
É um programa que ao instalado no computador torna-se facilitador na 

elaboração deste recurso pelo professor por sua praticidade no uso. O programa 

indica as caixas onde os conceitos primários deverão ser inseridos e 

automaticamente disponibilizam as setas nas quais as relações secundárias dos 

conceitos podem ser inscritas.  

E assim o mapa conceitual pode ser apresentado via projetor de slides ou 

impresso, em cópias xerocopiadas, podendo assim ser acompanhado tanto pelos 

alunos Surdos como alunos ouvintes, explicado pelo professor com o auxílio do 

intérprete de Libras.  

b) Hand Talk 

Imagem 2 - Hand Talk 

 
 

Fonte: Moura (2019) 

 

O aplicativo Hand Talk foi criado no Estado de Alagoas por três amigos 

estudantes da Universidade Federal de Alagoas, sendo premiado 

internacionalmente no ano de 2013 pela Organização das Nações Unidas, 

como o melhor aplicativo social do mundo (MOURA, 2019). 
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É resultado de um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2001, com objetivo 

de fazer a inclusão de pessoas com deficiência auditiva, sanando a dificuldade de 

aprender Língua Portuguesa. 

O aplicativo Hand Talk, que significa “A Fala das Mãos”, faz gratuitamente a 

tradução automática de Língua Portuguesa para a Língua Brasileira dos Sinais 

(Libras). Foi lançado em julho DE 2013, e pode ser usado em celulares e tablets 

com sistemas Android e iOS.  Faz tradução de textos e áudios com auxílio do 

personagem 3D “HUGO”. 

Assim sendo, o uso das tecnologias digitais como essas na escola favorece o 

ensino do Surdo, pois esses recursos tecnológicos possuem acessibilidade que se 

adequam a diferentes necessidades educacionais, onde os professores podem 

utilizar de diferentes maneiras a necessidade do aluno (MIRANDA; GALVÃO 

FILHO, 2012). 

Hoje o Hugo é conhecido como intérprete virtual, pois além poder auxiliar o 

professor na ação pedagógica, tornou-se mediador auxiliando a comunicação 

entre Surdos e ouvintes. Antes mesmo da educação de Surdos pautada pelo víeis 

social e cultural, as ferramentas tecnológicas por si só já podem promover a 

inclusão se utilizadas de maneira adequada.  

A escola e o professor precisam assumir a compreensão das particularidades do 

aluno Surdo diante das metodologias utilizadas. É necessário que o professor 

tenha conhecimento e segurança do uso da tecnologia, a fim de que um 

determinado conteúdo não se torne inacessível. E o ponto de partida para esse 

domínio é o planejamento. Nele o professor, não só se vê na condição de aprendiz 

frente à necessidade de saber e fazer uso do aplicativo de maneira adequada, 

quanto assume os riscos daquele uso frente a possíveis imprevistos, pois para 

Vasconcellos (2010, p. 79): 
[...] planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de 

ações a ser realizada e agir de acordo com o previsto. Planejar não é, 

pois, apenas algo que se faz antes de agir, mas é também agir em 

função daquilo que se pensa. 

 

Logo, é importante que o professor, além do conhecimento do uso do Hand Talk, 

utilize o aplicativo de maneira contextualizada e articulada, pois nem todos os 

alunos possuem celulares ou tablets, e/ou não possuem rede de dados através 

da Internet.  

Também é necessária uma ação prévia para conscientizar os alunos do significado 

que é o bom uso do celular em sala e conhecimento das particularidades do(s) 

http://handtalk.me/
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aluno(s) de uma determinada sala de aula. Além da orientação sobre o que é o 

Hand Talk e o modo de utilizar, visto que não são todos os alunos tem domínio 

sobre as ferramentas tecnológicas. 

O Hand Talk utilizado de maneira adequada pelo professor proporciona que a 

ação docente aconteça de maneira interdisciplinar, relacionando vários tipos 

linguagens. O aplicativo pode ser inserido, principalmente, durante as atividades, 

retomando o que Vasconcellos diz a respeito de prever possíveis riscos, como os 

alunos não possuir celular/tablet ou Internet (VASCONCELLOS, 2010).  

A interação durante as atividades pode promover uma ação contextualizada de 

conteúdos, pois alunos Surdos contribuem com o uso e difusão da Libras entre 

os ouvintes. Por sua vez ouvintes colaboram na compreensão da língua 

portuguesa na modalidade escrita pelos Surdos.  

Em sala de aula, assim como o Intérprete não pode ser garantia de que a 

particularidade do Surdo será respeitada na ação pedagógica, o Hugo, intérprete 

virtual, não pode substituir o intérprete real. Mas a ideia do aplicativo se estendeu 

a um canal no Youtube, o Hugo Ensina. E facilita, desta vez, além do professor, a 

explicação de um determinado sinal em Libras pelo intérprete (MOURA, 2009).  

c) Vlibras 
 

Imagem 3 - VLibras  

 
 

Fonte: Brasil (2019) 

 

O software Vlibras compreende um conjunto de ferramentas digitais que 

expande a acessibilidade das pessoas com Surdez a conteúdos online, pois traduz 

conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

tornando computadores, dispositivos móveis e plataformas Web acessíveis para 

pessoas Surdas (CAZARRÉ 2016). 
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Dessa maneira, este software é o fruto de uma parceria entre o Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), por meio da Secretaria de 

Tecnologia da Informação (STI) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  
Existem diversos aplicativos para Surdos, porém mais direcionados para o 

vocabulário. Nesse contexto cabe ao professor como irá utilizar em sala de aula. 

Assim, os demais aplicativos seguem a proposta do Hald Talk. 
[...] no que diz respeito ao aluno Surdo [...] pode-se notar que, mesmo 

em escolas onde o computador já é uma realidade, subutilização tem 

sido constante, ora devido ao total despreparo dos professores frente à 

tecnologia, ora devido à ausência de produtos de software adequados 

ou adaptados para esta clientela (FERNANDES, 2010, p. 41). 

 

Entretanto, esses aplicativos são interativos e possuem funcionalidades 

colaborativas para a aprendizagem e inclusão do aluno Surdo. Podem ser 

utilizados através dos tablets e celular. 

Dessa maneira, além desses aplicativos e softwares listados Galvão Filho (2009) 

destaca que existem diferentes dicionários digitais da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), geralmente ilustrados, com figuras, fotos e/ou vídeos, que apresentam 

palavras e expressões em português traduzidas para LIBRAS.  

Estes recursos também contribuem para facilitar a comunicação e o ensino do 

professor tanto dos alunos Surdos como dos ouvintes. Essa aprendizagem 

provoca um ambiente que aborda o diálogo entre os discentes e docente 

contribuindo para o processo de inclusão e tecnologia.   

 

4 Conclusão 

Face ao exposto, diante todo o processo de análise e discussão na tessitura deste 

texto, compreendemos que não há uma tecnologia e ou metodologia específica, 

pronta e acabada em relação ao olhar e “ouvir” do aluno Surdo na construção 

dos saberes. Visto que, se atribui uma responsabilidade e expectativa totais sobre 

as tecnologias como solução para todos os entraves da ação docente.  

Entretanto, foi determinante perceber que não se pode lançar mão da 

importância das tecnologias na desconstrução e construção de inovadoras 

práticas pedagógicas. Uma ação pedagógica sobre o viés inclusivo pautada na 

apropriação de recursos tecnológicos pode promover no aluno Surdo, a 

capacidade de desenvolver as atividades propostas em sala de aula de uma 

maneira crítica e reflexiva. O foco volta-se para o desenvolvimento cognitivo, 
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comunicação e as interações sócio afetivas que envolvem alunos Surdos e 

ouvintes.  

Dessa maneira, o uso da tecnologia na ação do professor pode facilitar no 

processo de ensino e aprendizagem no que tange ao letramento dos alunos. Visto 

que alguns destes possuem dificuldade de compreensão da língua portuguesa 

na modalidade escrita, em virtude da complexidade de alguns textos. Pois a 

escola ainda tem como uma das práticas principais no currículo o uso dos textos 

didáticos.  

Portanto, também é importante que o professor saiba aliar os conhecimentos 

tecnológicos junto ao planejamento. Pois seja um aplicativo, ou software ou sites, 

por si só, podem não dá conta de atender as demandas dos alunos Surdos. E 

assim romper com a representação social de que as ferramentas tecnológicas são 

milagres da educação. E mais do que o uso de um determinado aplicativo, a 

intenção da construção deste texto pressupôs compreender possíveis 

redimensionamentos e reformulações na ação pedagógica a fim de assistir com 

qualidade o processo de ensino e aprendizagem do aluno Surdo associados aos 

recursos tecnológicos. 
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A TECNOLOGIA APLICADA COMO FERRAMENTA DE APOIO 

PEDAGÓGICO 
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Resumo: o presente artigo objetiva discorrer sobre ao uso da tecnologia como um apoio 

pedagógico, sendo um incentivo na aprendizagem dos alunos, contanto que os 

professores estejam capacitados e se dediquem para fazer a aplicação correta no 

processo de ensino-aprendizagem. Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma revisão 

bibliográfica com fins descritivos, já que a ideia é descrever sobre a aplicação da 

tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: tecnologia; educação; formação do professor; computador; internet. 

Abstract: the present article aims to discuss the use of technology as a pedagogical 

support and an incentive to learn the students, as long as teachers are trained and 

dedicated to make the correct application in the teaching-learning process. This work 

was developed from a bibliographic review with descriptive purposes, since the idea is to 

describe about the application of technology in the teaching-learning process. 

Keywords: technology; education; teacher training; computer; Internet. 

Introdução 

A introdução de novas tecnologias na escola favorece o aperfeiçoamento 

pedagógico, que além de importante, possibilita a execução de tarefas que antes 

não eram possíveis de serem trabalhadas em sala de aula. 

Freire (2002, p. 21) já dizia: “Saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”. Com o avanço da tecnologia e a difusão de conteúdo por meio da 

internet, a construção de metodologias que utilizem a tecnologia como 

ferramenta pedagógica pode auxiliar o professor no desempenho de sua atuação 

em sala de aula. 

As tecnologias vieram para dar apoio à educação, sanar dúvidas e oferecer 

ao professor a possibilidade de diversificar seu ensino ao incluí-las em suas 

metodologias, dado que estas têm ganho importância no ambiente educacional 

conforme as pessoas aprendem com mais facilidade por meio delas, por exemplo, 

o computador que oferece várias funções. 
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Segundo Alves (2008), o professor preparado para usar o computador 

pode descobrir várias formas de usar os diversos programas disponíveis para 

planejar as atividades educativas, e por possuir diferentes utilidades, o 

computador facilita o desenvolvimento de habilidades que irão contribuir para a 

formação do indivíduo. 

Complementando esta ideia, Thoaldo (2010) diz que o computador pode 

se tornar um aliado para despertar o interesse nos alunos, visto que por si só já 

cria uma atração sobre eles. Sendo assim, pode-se fazer com que as aulas se 

tornam mais atrativas e interativas. 

A inclusão de novas tecnologias requer que os professores adotem uma 

nova postura diante dessas mudanças e se prepararem para utilizá-la de forma 

adequada, para que consigam aproveitar todo o seu potencial. 

O trabalho resulta em uma metodologia de pesquisa qualitativa, 

desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica, com posterior aplicação de 

questionários com questões abertas e fechadas aos participantes da pesquisa. A 

respeito dos fins, considera-se descritiva, já que a ideia é descrever sobre a 

influência da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. 

Tecnologia e educação 

A informática na educação não se trata de apenas comprar e instalar os 

computadores nas escolas, sua inclusão na educação é um dos motivos que 

pretende facilitar a procura de novos conhecimentos. Atualmente, não é possível 

viver desinformado nesta realidade. Por esse motivo as escolas precisam possuir 

esse recurso e preparar os professores para a nova realidade. 

É importante que a educação esteja apta para incluir as novas tecnologias 

no processo educativo, já que vivemos em uma sociedade que evolui em meio a 

estas transformações. Portanto, é preciso estar preparado para assumir novos 

papéis na atual sociedade e na que está por vir. De acordo com Kenski: 
O poder da linguagem digital, baseado no acesso a computadores e 

todos os seus periféricos, a internet, aos jogos eletrônicos, etc., com 

todas as possibilidades dessas mídias influenciarem cada vez mais a 

constituição de conhecimentos, valores e atitudes cria uma nova cultura 

e uma outra realidade informacional (2007, p. 33). 

Este é um dos aspectos que a escola precisa estar atenta e aberta para as 

transformações que a sociedade passa, um estado constante de aprendizagem, 

inserindo os recursos tecnológicos na educação e mediando, de forma 

significativa, a inclusão dos alunos na sociedade do conhecimento, para que 

possam lidar com as mudanças constantes que as novas tecnologias promovem. 
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As mudanças provocadas pela incorporação das novas tecnologias ao 

processo ensino-aprendizagem já fazem parte da maioria dos discursos 

didáticos, o uso das novas tecnologias não é apenas mais um meio de 

apoio didático ao professor, mas sim uma nova prática pedagógica, 

onde o professor assume uma postura além de transmissor do saber 

instituído. Não se trata apenas de adotar um novo método ou uma nova 

técnica de ensino, mas adotar novas estratégias e metodologias de 

investigação, de ação e de formação, que levam os educadores – 

investigadores da própria ação – a questionar a si mesmos, a sua prática 

e a sua escola, o sistema educacional e a sociedade (MACEDO; 

FOLTRAN, 2008). 

Sendo uma parte inerente da sociedade que se desenvolve junto com a 

tecnologia, a escola precisou se adaptar com a tecnologia como ferramenta de 

difusão da educação. A partir daí surge o termo tecnologia educacional, que é a 

adaptação das tecnologias como recurso facilitador do processo de ensino-

aprendizagem e difusão das informações, tendo o desenvolvimento educacional 

como principal objetivo. Ela busca criar um ambiente onde tenha possibilidades 

favoráveis à aprendizagem (SOUSA; CARVALHO; MARQUES, 2012). 
As novas tecnologias criam novas chances de reformular as relações 

entre alunos e professores e de rever a relação da escola com o meio 

social, ao diversificar os espaços de construção do conhecimento, ao 

revolucionar os processos e metodologias de aprendizagem, 

permitindo à escola um novo diálogo com os indivíduos e com o 

mundo (MERCADO, 1999, p. 27 apud CARVALHO, 2009, p. 14). 

O autor Tajra (2000) indica várias situações positivas proporcionadas por 

usar a informática no ambiente educacional, as quais variam conforme a proposta 

usada em cada caso e com o empenho dos profissionais envolvidos: 

- Os alunos obtêm autonomia nas atividades, sendo capazes de desenvolver 

boa parte das tarefas sozinhos, conforme as características pessoas de 

cada um, atendendo de modo mais nítido ao aprendizado individual. 

- Os alunos ficam mais motivados em função da série de ferramentas 

disponíveis nos softwares e se tornam mais criativos. 

Para a escolha dos recursos tecnológicos, deve-se considerar quais serão 

adequados às metas educacionais previstas. A importância destes é definida de 

acordo como podem ser integrados às atividades didáticas e como se encaixam 

na metodologia, porque são eles que articulam e atribuem o sentido no 

desenvolvimento das atividades (SANCHO, 1998, p. 79 apud DINIZ, 2001). 

O uso do computador em sala de aula 



 
 

 
2449 

Para Alves (2011), o computador tem se destacado nas escolas por 

diversificar a forma de como o conteúdo é exposto em sala de aula, e o professor 

estando capacitado é capaz de desenvolver uma metodologia diferenciada e mais 

eficiente que as tradicionais, as quais geralmente são lecionadas da mesma forma, 

evitando que a aula se torne monótona. 
A integração do computador ao processo educacional depende da 

atuação do professor, que nada fará se atuar isoladamente. São 

necessários o envolvimento e o apoio de toda a comunidade para que 

se estabeleça uma perspectiva comum de trabalho em torno dos 

objetivos explicitados no projeto pedagógico da escola, o qual deve ser 

elaborado coletivamente e continuamente revisto, atualizado e alterado 

segundo os interesses emergentes (ALMEIDA, 1998, 51). 

Essas tecnologias são compostas de ferramentas que motivam a criação 

de espaços para o desenvolvimento da aprendizagem, permitem a representação 

da realidade a partir de outras perspectivas, amplia o contexto e estimula os 

processos cooperativos de construção do conhecimento (MACEDO; FOLTRAN, 

2008). 
O computador é um recurso que pode desencadear uma nova dinâmica 

educacional, proporcionado a possibilidade de mudanças de 

paradigmas, pois facilita o fazer, o executar e criar coisas, encurta as 

distâncias e facilita a comunicação. Portanto a sua utilização na 

educação significa uma possibilidade de estruturar, potencializar e 

fortalecer novas ideias, que podem transformar a escola num espaço 

vivo de produção, recepção e socialização de conhecimentos (BONILLA 

1997, p. 02 apud OLIVEIRA; FILIZOLA, 2007). 

Por exemplo, os professores de Português podem criar atividades como a 

criação de um blog, onde o aluno usará programas que processam textos, esses 

programas auxiliarão os alunos na correção ortográfica dos textos enquanto 

estão sendo desenvolvidos por eles. Outro caso seria a criação de planilhas e 

gráficos nas aulas de matemáticas, auxiliando na exposição dos conteúdos 

(ALVES, 2011). 

Segundo Thoaldo (2010), os computadores são utilizados principalmente 

para fazer pesquisas, mas não deveria ser voltado apenas a isto, e sim servir como 

base de produção, a pesquisa estaria presente nesse processo. Além disso, não 

deve ser usado para fazer tarefas padronizadas, pois desta forma o aluno estará 

aprendendo apenas a seguir uma linha de raciocínio restrita, ao invés de 

desenvolver o próprio conhecimento. 

Os autores Santos, Pereira e Sampaio (2012) afirmam que com o 

computador o aluno poderá executar suas ideias e ser o responsável por todo o 
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processo, e isso ajudará no desenvolvimento de seu conhecimento. Ainda 

ressaltam que os professores precisam saber que meios utilizar e quais destes os 

alunos terão mais facilidade em trabalhar, para que consigam se desenvolver. 

A internet 

O computador com acesso à internet pode promover a melhoria do ensino 

e aprendizagem, pois as informações obtidas enquanto se navega podem ser 

transformados em conhecimento, mas para isso é preciso que o professor 

acompanhe seus alunos na construção desses conhecimentos. 

Pode ser compreendida como um recurso dinâmico, que possibilita o 

acesso a um número ilimitado de informações, onde com ela é possível aprender 

a ler, buscar informações, comparar dados e analisá-los. 

Segundo Moran, citado por Carvalho (2009), os alunos ficam atraídos pelas 

redes porque gostam de navegar, fazer descobertas e divulgá-las, e se 

comunicarem com os outros colegas. Contudo, por haver tantas conexões podem 

acabar se perdendo, apresentando dificuldades em decidir o que é importante, 

em fazer relações e em indagar problemáticas. 

É preciso que o professor oriente os alunos sobre como usar esse recurso 

para as atividades propostas em sala de aula, seja para fazer apenas pesquisas 

quanto para a elaboração de trabalhos. É fundamental que ocorra esta orientação, 

para que a internet não se torne uma forma prática de copiar e colar as 

informações, mas que representa uma oportunidade para elaborar trabalhos que 

produzam conhecimento. 

Moran (1998) diz que a internet é um novo meio de comunicação, ainda 

iniciante, no entanto, pode ampliar, a rever e a modificar de muitas das maneiras 

atuais a forma de ensinar e aprender. Como ferramenta à disposição do professor 

e do aluno, os recursos da informática, se usados de forma adequada, poderão 

ser responsáveis pelas mudanças no processo de ensino e aprendizagem. 

 Os autores Sousa, Carvalho e Marques (2012) afirmam que a tecnologia 

como um instrumento facilitador do ensino-aprendizagem ainda é algo novo nas 

escolas, e é com ela que o conhecimento será visto como uma nova forma para 

se alcançar o saber fazer educacional, visto que há momentos em que se precisa 

abandonar os conceitos tradicionais e aderir aos novos ideais. 

Além do mais, se as tecnologias forem adequadamente utilizadas, 

proporcionará o desenvolvimento da cooperação, autonomia e criticidade desde 

qualquer participação ativa do indivíduo junto às máquinas e com outros sujeitos. 

Docência e tecnologia 
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Há necessidade de uma integração por parte da escola e dos professores, 

das novas tecnologias dentro de um ponto de vista crítico, procurando investigar 

novas maneiras para que o aluno consiga chegar ao conhecimento e 

corresponder às novas demandas educacionais. 

No entanto, percebe-se que há professores que não possuem qualificação 

para fazer o uso adequado destas tecnologias, e uma das razões se trata de sua 

má formação inicial. A respeito da formação do professor, Mercado diz: 
Na formação de professores, é exigido dos professores que saibam 

incorporar e utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem, 

exigindo-se uma nova configuração do processo didático e 

metodológico tradicionalmente usado em nossas escolas nas quais a 

função do aluno é a de mero receptor de informações e uma inserção 

crítica dos envolvidos, formação adequada e propostas de projetos 

inovadores. (1999. p. 12) 

 Por mais que a formação seja essencial, Santos (2009) diz que muitos 

profissionais negam ou resistem ao uso de tecnologias na sala de aula, pois se 

acomodaram em suas categorias, mesmo que estas possibilitem a inclusão de 

novas formas de ensino-aprendizagem. 

Os professores que resistem a introdução da tecnologia em sua prática 

pedagógica ficam presos à métodos desatualizados, os quais não têm mais 

rendimentos nos tempos de hoje. No entanto, aqueles que são capazes de obter 

proveito dos benefícios que a tecnologia pode oferecer aos processos de ensino-

aprendizagem, são capazes de trabalhar de forma mais atrativa e inovadora junto 

aos seus alunos. 

O valor da tecnologia na educação é resultado de sua aplicação. Saber 

orientar o uso da tecnologia na sala de aula precisa ser uma atividade de 

responsabilidade, na qual desenvolva habilidades, necessite uma nova 

configuração do processo didática e metodológico tradicionalmente utilizado. 

É indiscutível a importância do uso da tecnologia na área da educação, 

seja no sentido pedagógico ou social. A escola não é mais responsável em 

capacitar os alunos com apenas as competências linguísticas e lógicas, transmitir 

o conhecimento dividido em partes, ter o professor como o dono do 

conhecimento e prezar apenas pela memorização (TAJRA, 2000). 

Nesse cenário convém o questionamento: como utilizar as tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem? Não há uma resposta exata para esta 

questão, contudo, no ponto de vista da combinação entre a tecnologia e 

educação, acredita-se na formação dos professores, visto que são eles os 
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interlocutores que proporcionam oportunidades para a adequação e produção 

do conhecimento. 

Para Pimentel (2009), qualquer profissão exige de seus profissionais uma 

formação contínua, inclusive o mundo se encontra em evolução constante. Na 

compreensão da formação dos educadores há muito o que se analisar e a se fazer, 

visto que a maioria dos professores até então não conseguem aplicar a tecnologia 

em suas metodologias. 

Para Brito e Purificação (2008), o fato das tecnologias se encontrarem 

presentes em todos os setores da sociedade, explica a necessidade da escola e 

educação incluí-la em seu contexto, já que para as autoras, tecnologia e 

educação, são instrumentos que proporcionam ao sujeito a construção do 

conhecimento. 
[...] preparando-o para saber criar artefatos tecnológicos, 

operacionalizá-los e desenvolvê-los [...] estamos em um mundo em que 

as tecnologias interferem no cotidiano, sendo relevante, assim, que a 

educação também envolva a democratização do acesso ao 

conhecimento, a produção e a interpretação das tecnologias. (BRITO; 

PURIFICAÇÃO, 2008, p. 23) 

A utilização das tecnologias merece ser considerada por todos os 

profissionais da educação, por esse motivo a necessidade de uma formação 

contínua para o uso da tecnologia. 

O professor precisa saber além do que seja tecnologia, é necessário 

reconhecer a presença da mesma, em sala de aula, e a partir desse 

reconhecimento desenvolver estratégias integradas com o objetivo de descobrir 

as necessidades de mudanças, assim como as melhores formas de promovê-las. 

(BRANDÃO, 1994 apud FRIZON, 2015) 

É preciso ter a sabedoria para fazer o uso correto da tecnologia, de modo 

que contribua para a aquisição de conhecimento de forma integrada, atendendo 

as necessidades educacionais por meio de ações que desenvolvam o senso crítico 

e o raciocínio na procura da criação do conhecimento e formação do novo 

cidadão. 

Considerações Finais 

Em se tratando do uso das novas tecnologias no ambiente educacional, não existe 

uma tecnologia específica a ser utilizada, nem sequer uma forma única de utilizar 

os recursos tecnológicos, mas há uma série de oportunidades educativas que as 

diferentes tecnologias revelam, competindo ao professor adaptá-las às 

necessidades e especificidades da escola e dos alunos com que trabalha. No 
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entanto, para que estas adaptações possam se efetivar, é preciso domínio do 

professor quanto às possibilidades de uso da tecnologia na educação. 

É preciso que os educadores estejam aptos para interagir com as novas 

tecnologias no ambiente de trabalho, incentivar e facilitar a propagação da 

informática educacional, proporcionar condições de aperfeiçoamento quanto ao 

uso da informática no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, analisar as 

possibilidades da utilização de softwares nas atividades e projetos pedagógicos. 

A formação do professor precisa providenciar condições para que ele crie 

conhecimento sobre as técnicas computacionais, entenda por que e como incluir 

o computador na sua prática pedagógica. 

Vê-se que o desafio imposto aos professores é aceitar que as novas 

linguagens e meios de comunicação presentes hoje, devem fazer parte da sala de 

aula, não como forma de modernizar o ensino, mas estar ciente da capacidade e 

contribuição que as novas tecnologias trazem como recurso e apoio pedagógico 

para as aulas. 

As mudanças resultantes da utilização das tecnologias afetam o contexto 

social e cultural da sociedade, e consequentemente o ambiente escolar. Sendo 

assim, os professores precisam aprender a usar os recursos tecnológicos em todo 

o seu potencial, visto que a tecnologia facilita de forma rápida o acesso ao 

conhecimento. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo promover uma reflexão sobre o uso da 

Tecnologia Assistiva para a inclusão de alunos com deficiência visual, bem como analisar 

sua funcionalidade na experiência de um aluno incluso, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, campus Pinheiro. Para tanto, discutimos 

inicialmente sobre as políticas inclusivas no âmbito da referida instituição. Abordamos 

ainda o universo da Tecnologia Assistiva para pessoas com deficiência visual, 

evidenciando o leitor de tela NVDA e sua contribuição para pessoas com deficiência 

visual. Em seguida analisamos a experiência do uso do NVDA como facilitador para a 

inclusão de um aluno com deficiência visual, matriculado no curso de Informática do 

IFMA – campus Pinheiro.     

Palavras chaves: deficiência visual; tecnologia assistiva; leitor de tela NVDA; inclusão; 

educação profissional  

 

Abstract: The present work aims to promote a reflection on the use of Assistive 

Technology for the inclusion of students with visual impairment, as well as to analyze its 

functionality in the experience of a student included in the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Maranhão - IFMA, campus Pinheiro. To do so, we initially 

discussed the inclusion policies within the institution. We also address the universe of 

Assistive Technology for people with visualy impairment, highlighting the NVDA screen 

reader and its contribution to people with visualy impairments. Next, we analyze the 

experience of using the NVDA as a facilitator for the inclusion of a visually impaired 

student enrolled in the course of Computer Science at IFMA - Campus Pinheiro. 

Keywords: visualy impairment; assistive technology; NVDA screen reader; inclusion, 

professional education 
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INTRODUÇÃO 

 

Estamos vivenciando uma época marcadas por rápidas mudanças fruto da 

revolução tecnológica, que tem refletido diretamente no nosso sistema 

educacional, evidenciando novas formas de se estabelecer e de se aprimorar as 

relações de ensino/aprendizagem. 

Este cenário tem proposto novos desafios aos professores, pois o acesso muito 

rápido e constante às informações evocam por novas metodologias para a tarefa 

de ensinar. Soma-se a isso a inclusão de estudantes com necessidades 

educacionais especificas, que durante quase toda a história da humanidade 

estiveram a margem do sistema educacional, e que atualmente já possuem 

amparo legal para frequentar as escolas de ensino regular e de terem condições 

de igualdade e permanência garantidos pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB 9394/96. 

Neste sentido, esta pesquisa buscou demonstrar como a Tecnologia assistiva 

pode contribuir para inclusão de alunos com deficiência visual na Educação 

Profissional e tecnológica. Para tanto inicialmente demonstramos o panorama das 

leis que garantem o acesso de alunos com necessidades específicas no âmbitos 

dos Institutos Federais. Em seguida demonstramos a função do Leitor de tela 

NVDA para pessoas com deficiência visual, para me seguida demonstrar como 

ele está auxiliando a inclusão de um aluno com deficiência visual matriculado no 

curso de Informática no IFMA – campus Pinheiro.  

 

INCLUSAO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA – EPT 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologias – IFES foram criados 

através da Lei nº 11892 de 29 de dezembro de 2008. A partir desta lei os Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET), Escolas Agrotécnicas e as Escolas 

Técnicas vinculadas às Universidades passaram e ter esta nova denominação, 

tendo como objetivo favorecer 
[...] a justiça social, equidade, a competitividade econômica e a geração 

de novas tecnologias, para atender de forma ágil e eficaz as demandas 

crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos 

científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais. 

(BRASIL, 2010, p. 6)  

É bastante recente o movimento de promover Educação Profissional e 

tecnológica às pessoas com deficiência no âmbito da rede federal de ensino. 

Somente no ano 2000 começamos a evidenciar estratégias voltadas para o acesso 
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e permanência deste publico nas Instituições Federais, assim, neste ano a 

Secretaria de Educação Tecnológica – SETEC e a Secretaria de Educação Especial 

– SEESP iniciaram uma proposta de integração de seus trabalhos “Para isso foi 

desenvolvido um documento que estabeleceu princípios gerais, pressupostos e 

as estratégias para uma Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva – EPTI, a 

partir da Rede Federal de EPT.” (NASCIMENTO, 2011, p. 2). 

Em junho deste mesmo ano tivemos a apresentação do documento base inicial 

que instituiu o Programa de Educação Tecnologia e Profissionalização para 

pessoas com necessidades Educacionais Especiais das Instituições de Educação 

Federal Profissional e Tecnológica. 

Para favorecer o acesso e a discussão sobre a inclusão no IFES, temos o Núcleo 

de Atendimento às pessoas com necessidades Específicas – NAPNE, que no 

campus Pinheiro foi instituído em 25 de junho de 2015, atendendo a 

determinação da resolução nº 15 de 27 de fevereiro de 2015 do Conselho 

Superior - CONSUP/IFMA, com o objetivo de fomentar adequações, debates, 

formações e esclarecimentos a comunidade escolar, sobre a temática da 

acessibilidade e inclusão . assim a resolução estabelece que “O NAPNE é uma 

unidade organizacional de natureza propositiva e consultiva que tem por 

finalidade coordenar a Política de ação Inclusiva[...]”. o art 3º estabelece ainda 

que,  
O NAPNE tem por finalidade promover a cultura da “Educação para 

Convivência”, aceitação da diversidade e principalmente, promover a 

quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação e as 

atitudinais, de forma a promover a inclusão de todos (as) na Educação 

Profissional e Tecnológica. 

É neste sentido que o IFMA campus Pinheiro tem buscado promover a 

acessibilidade de alunos com deficiência, que atualmente conta com 7 alunos 

inclusos, dentre estes temos alunos com deficiência visual, deficiência auditiva, 

deficiência física e ate um caso de aluno com deficiência múltipla matriculados 

nos diversos cursos ofertados pela instituição. 

Atualmente no Núcleo é composto por  e desde a sua criação tem emitido 

esforços para a efetivação de políticas inclusivas realizando cursos de formação 

na área de LIBRAS, Braille, bem como a realização anual do Simpósio de Educação 

Inclusiva, que acontece desde o ano de 2015, contribuindo também com a 

comunidade da cidade de Pinheiro de forma bastante positiva. 

 

TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA DEFICIENTES VISUAIS: LEITOR DE TELA NVDA  
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A atual Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva de 2008, se constituiu em um marco no sistema educacional brasileiro 

pois, possibilitou que o antigo modelo de segregação dos alunos com deficiência 

fosse superado, possibilitando o acesso de todos ao ensino regular. 

Assim,  
A inclusão denuncia o esgotamento das práticas da escola comum, com 

base no modelo transmissivo do conhecimento, na espera do aluno 

ideal, na padronização dos resultados esperados pela avaliação 

classificatória, no currículo organizado de forma disciplinar e universal, 

na repetência, na evasão, nas turmas organizadas por série, enfim, em 

tantos outros elementos que compõem o universo das práticas 

escolares. (BERCH E MACHADO, 2012  p. 77) 

Atualmente, é crescente o número de escolas que tem trabalhado com a bandeira 

da educação inclusiva, pois percebemos um aumento no número de alunos com 

deficiência nas escolas, até como pressão ao comprimento do que rege o Estatuto 

da Pessoa com Deficiência. Ele aponta a obrigatoriedade da igualdade e da não 

discriminação com as pessoas com necessidades específicas.  

No entanto, é fácil percebermos a insatisfação de muitos pais que possuem filhos 

com tais necessidades, assim como também é comum encontrarmos profissionais 

dessa área descontentes com as dinâmicas escolares. Grande parte dessa situação 

resulta da falta de preparo para atender de diversas formas o referido grupo de 

alunos.  

É nesse contexto, que os recursos de Tecnologia Assistiva ganham evidencia e se 

tornam instrumentos facilitadores da inclusão pois, “O propósito das tecnologias 

Assistivas reside em ampliar a comunicação, a mobilidade, o controle do 

ambiente, as possibilidades de aprendizado, trabalho e integração na vida 

familiar, com amigos e na sociedade em geral”. (Sonza et al, 2013,  pág 199) 

Não há como negar o auxílio que a tecnologia proporciona à inclusão de pessoas 

com Necessidades Educacionais Específicas. Os recursos tecnológicos objetivam 

proporcionar avanços educacionais e autonomia para este publico, e em algumas 

situações proporcionar que pessoas com deficiência tenham igualdade de 

condições no ambiente escolar ou fora dele. 

Logo, podemos evidenciar que o termo “Tecnologia Assistiva (TA) refere-se ao 

conjunto de artefatos disponibilizados às pessoas com necessidades especiais, 

que contribui para prover-lhes uma vida independente, com mais qualidade e 

possibilidade de inclusão”. (SONZA et al. 2013, p. 199) 
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Quando lançamos nosso olhar para a deficiência visual podemos enumerar uma 

série de recursos de Tecnologia Assistiva que foram criados para atender suas 

especificidades. Contudo, precisamos entender que a deficiência visual 

subdivide-se em 2 tipos: a cegueira e a baixa visão. 

Precisamos entender que,  
Para fins educacionais e de reabilitação, é considerado cegueira 

(amaurose) a ausência total de visão, incluindo a perda da capacidade 

de indicar a projeção de luz. 

A baixa visão por outro lado, se caracteriza por uma perda severa da 

visão, não corrigível através de tratamento clínico, cirúrgico, nem com 

óculos convencionais (ORRICO, CANEJO, FOGLI, 2009,  p. 120) 

 

Podemos citar como exemplo de Tecnologias Assistivas para deficientes visuais 

uma série de recursos opticos como as lupas, os ampliadores de tela, os leitores 

de tela. Temos ainda exemplos de hardwares como as impressoras braile, a lupa 

eletrônica, a linha braile (dispositivo de saída do computador com agulhas táteis) 

e agendas eletrônicas. (BERCH E MACHADO, p. 97) 

Dentre os inúmeros leitores de tela existentes, como por exemplo o Jaws e o 

Dosvox, neste trabalho abordaremos de forma específica o leitor de tela NVDA 

“Nom Visual Desktop Acces”  que começou a ser pensado em meados de 2006, 

pelo jovem australiano Michael Curran, que cursava nesta época o curso de 

bacharelado em Ciências da Computação e, percebendo “as distorções e mazelas 

que cerceiam o acesso das pessoas cegas, mais especificamente no campo 

tecnológico” (ULIANA, 2008, não paginado). 

Michael Curran era cego e optou por fazer a aquisição de um leitor de tela 

comercial para facilitar suas atividades diárias. Contudo, o jovem começou a 

pensar na situação das pessoas que possuem deficiência visual, mas não têm o 

aporte financeiro para adquirir um leitor de tela devido o seu alto custo. 

Outros dois problemas foram identificados por Michael, o primeiro a respeito de 

questões de ordem técnica onde,  

 
Por mais excelentes que sejam as soluções encontradas por um 

determinado fabricante de software, cada pessoa em particular, sempre 

ficará insatisfeita com algum dele, isso porque essas soluções 

geralmente são designadas para atender a odos de modo genérico e 

não especifico. (ULIANA, 2008, não paginado) 

 

    

O outro referenciava a problemas que envolvem aspectos morais e éticos  
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No caso que estamos tratando, não é justo que as pessoas cegas 

tenham de providenciar sozinhas os meios necessários e arcar por si só 

com os custos das soluções assistivas, para dispor de acesso às mesmas 

informações que as demais pessoas dispõem proporcionadas pela 

tecnologia. Sabendo disso, muitos optam por adquirir cópias ilegais 

desses softwares, o que, por um lado ameniza os gastos financeiros, 

mas de outro mantém a sujeição desses usuários às políticas do 

fabricante daquele software, além de ferir a licença outorgada por esse 

fabricante. (ULIANA, 2008, não paginado) 

 

Foi pensando nestas questões que Michael resolveu se empenhar num projeto 

de desenvolvimento de um leitor de telas para Windows, com uma linguagem 

acessível e de fácil entendimento, devendo também ser gratuito para possibilitar 

o acesso por parte das pessoas com deficiência visual que não possuem aporte 

financeiro para adquirir a versões pagas.  

 
Mick chamou, então, esse leitor de "Non Visual Desktop Access" ou 

NVDA, e escolheu como licença a largamente reconhecida e 

consagrada GPL (sigla em Inglês para "LICENÇA PÚBLICA GERAL GNU"), 

de autoria da Fundação para o Software Livre e adotada pelos sistemas 

GNU/Linux e outros.(Uliana, 2008, não paginado) 

 

Assim, o NVDA tem possibilitado o acesso de pessoas com deficiência visual aos 

recursos digitais possibilitando as estes o uso de computares, celulares e outros. 

Neste sentido podemos perceber a importância no invento de Mick para as 

condições de igualdade com pessoas videntes. 

 

A EXPERIÊNCIA DO USO DO NVDA COMO FERRAMENTA PARA INCLUSÃO  

 

Nossa pesquisa baseia-se numa abordagem qualitativa onde Prodanov e Freitas 

(pag. 70, 2013) relatam que, “O processo e seu significado são os focos principais 

de abordagem”. Assim, lançamos nosso olhar para o  IFMA campus Pinheiro que 

recebeu a matricula, no curso de Informática, de um aluno com cegueira 

congênita (Microfitalmia) que será identificado neste trabalho com A1. Nascido 

no município de Guimaraes – MA, teve sua vida escolar realizada em escolas 

publicas deste município, onde recebeu atendimento especializado, sendo 

alfabetizado no Sistema Braille e tendo acompanhamento de profissional 

capacitado, contudo, a mãe de A1 relata que Durante o Ensino Fundamental 
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Maior esses atendimentos ficaram mais escassos dificultando seu 

desenvolvimento acadêmico. A mãe relatou ainda que precisou acionar os órgãos 

de justiça por diversas vezes para que seu filho recebesse as condições básicas 

de acessibilidade aos estudos, mas não obteve sucesso na maioria dos casos. 

A1 é proveniente de família humilde, composta por sua mãe e seu irmão, cuja 

única renda para o sustento de todos e o Beneficio de Prestação Continuada – 

BPC. Em uma conversa inicial A1 relatou ter domínio do braille, fazendo uso 

inclusive da reglete e da máquina Braille, entretanto, e apesar de possuir um 

notebook o aluno não tinha conhecimento dos leitores de tela o que o tornava 

dependente de um vidente para ter acesso aos recursos tecnológicos como o 

próprio notebook. 

Foi então que o coordenador do NAPNE sugeriu que o mesmo conhecesse e 

fizesse uso do leitor de tela NVDA para facilitar sua acessibilidade aos conteúdos 

e ao manuseio da máquina nas disciplinas de informática.  

Para que pudéssemos conhecer de forma mais particular a contribuição do uso 

da tecnologia assistiva, ou seja o leitor de tela NVDA, por parte do aluno  

realizamos um questionário semiestruturado com A1, como forma de 

compreender sua opinião sobre o uso do aplicativo e se este de fato contribui 

para sua aprendizagem. 

 Ao ser questionado sobre sua opinião em relação ao uso de tecnologias para 

pessoas com deficiência visual e quais as tecnologias que costumava usar, ele 

assim se posicionou: 

Sim, considero importante porque facilita no processo de 

adaptação com a linguagem da informática. Eu, no caso, 

não conhecia o programa e só vim a ter contato com ele 

quando ingressei no Instituto Federal. Nas escolas de 

Ensino Fundamental onde estudei, as tecnologias assistivas 

que eu utilizava eram elaboradas pelas professoras (domino 

e alfabeto braile, por exemplo). Atualmente a tecnologia 

que mais utilizo é o NVDA, por que auxilia nas aulas de 

programação, já que uso informática. 

O discente ainda está se familiarizando com o programa, pois como já foi dito 

anteriormente ele só teve acesso a esse aplicativo quando ingressou no Instituto, 

contudo, em sua fala já e possível perceber como seu uso tem proporcionado 

benefícios em sua acessibilidade as aulas e conteúdos, inclusive de informática. 

Neste sentido corroboramos com a ideia de Raiça (pag 9, 2008) quando evidencia 
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que “As novas tecnologias descortinam um universo de conhecimentos que 

circulam na sociedade, ampliando a diversidade de experiencias e interações.”  

Questionamos ainda como ele avaliava o leitor de tela NVDA.  

Encontro algumas dificuldades na utilização do aplicativo, 

ainda estou me adaptando ao ritmo da leitura que o 

aplicativo utiliza, pois algumas vezes não consigo 

acompanhar de forma satisfatória. Uma das vantagens e 

que tenho acesso a material (texto) que ainda não foram 

transcritos em braile, tendo em vista a escassez de livros 

adaptados para esse sistema de leitura e escrita. 

 

Essa dificuldade inicial de adaptação ao uso de leitores de tela é bastante comum 

e frequentemente relatada por pessoas com deficiência visual, mas isso é 

superado com o decorrer do uso e adaptação ao sistema. Consideramos que logo 

A1 estará transpondo estas dificuldades, sabendo de seu empenho, dedicação e 

compromisso com os estudos e visualizando seus esforços diários na busca por 

mais conhecimento em relação ao uso do aplicativo. Percebemos na fala do aluno 

a importância do aplicativo também como forma de suprir a falta de materiais 

didáticos em braille o que desfavorece a igualdade de condições entre alunos 

videntes e alunos com deficiência visual, pois, 
Tanto as políticas de ensino inclusivo quanto as políticas pertinentes à 

acessibilidade tecnológica esbarram em obstáculos de ordem material, 

educacional e atitudinal. Dessa forma, o que era para agregar valor e 

trazer benefícios pode, inversamente, produzir mal estar, visto que tais 

políticas nem sempre estão acompanhadas de capacitação profissional 

e apoio ao docente, sendo isso um grande empecilho ao progresso para 

a educação globalizada e inclusiva. (RAIÇA, pag 20, 2008) 

Em relação as vantagens que o leitor de tela NVDA trouxe para o processo ensino 

aprendizagem, obtivemos o seguinte relato  

Consigo, através dele, revisar conteúdos das aulas 

ministradas e ler textos em PDF. Além disso, o aplicativo tem 

sido muito útil nas aulas de Linguagem de Programação. 

Sem o leitor de tela seria impossível que A1 acompanhasse as aulas de 

informática, por conta da sua deficiência visual, o que mais uma vez evidencia a 

importância dessa Tecnologia Assistiva no processo de aprendizagem e inclusão 

do aluno. Percebemos também que o objetivo principal do criador do NVDA 

conseguiu ser alcançado e este tem beneficiado a vida de pessoas com deficiência 
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visual que dificilmente teriam condições de arcar com os custos financeiros que 

a tecnologia exige. 

 

CONCLUSÂO  

 

Ao longo deste trabalho, procuramos evidenciar a temática da inclusão enquanto 

um direito adquirido muito recentemente por aqueles que possuem alguma 

deficiência. Neste contexto, evidenciamos a inclusão de pessoas com 

necessidades específicas no âmbito dos Institutos Federais de Educação Ciência 

e Tecnologia. 

Nessa perspectiva abordamos a utilização de Tecnologias Assistivas como recurso  

facilitador da inclusão de pessoas com deficiência visual, demonstrando quais são 

os utilizados especificamente por este público mas evidenciando principalmente 

os leitores de tela, e mais especificamente o NVDA que possui acesso gratuito, 

atendendo de forma satisfatória às pessoas com deficiência visual que não 

possuem condições de financiar tecnologias de alto custo, como é o caso dos 

leitores de tela. 

Para demonstrar como a tecnologia assistiva, e mais precisamente o Leitor de tela 

NVDA, pode ser aplicada no contexto inclusivo, utilizamos como exemplo a 

experiência do IFMA campus Pinheiro, que recebeu recentemente um aluno com 

deficiência visual e que lançou mão deste recurso para favorecer a acessibilidade 

aos conteúdos escolares, principalmente por este aluno ter escolhido o curso de 

Informática. 

Desse modo, evidenciamos que, mesmo de forma ainda experimental, o uso do 

leitor de tela NVDA tem contribuído de fato para a inclusão do aluno, que percebe 

a contribuição do mesmo para suas aulas de informática. Consideramos que o 

acesso a tecnologia favorecerá não apenas a vida escolar do aluno, mas, também, 

facilitara que consiga realizar suas atividades com mais independência e que 

adentre ao mercado de trabalho sabendo que essa ferramenta pode favorecer a 

realização de qualquer atividade desempenhada por um profissional vidente. 

Assim, esperamos que nosso trabalho possa contribuir com os profissionais da 

educação, que em algumas vezes não sabem qual recurso pode favorecer a 

inclusão de pessoas com Deficiência Visual. Neste sentido, salientamos que 

inúmeras outras tecnologias assistivas estão disponíveis para atender a este 

público e também para auxiliar o trabalho docente.   
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A TECNOLOGIA COMO FACILITADORA DA APRENDIZAGEM DE 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA  

 

Alessandra Silva dos Santos484 

RESUMO: O presente artigo, que se insere na linha de pesquisa ambientes 

interativos de aprendizagem, visa a estudar acerca da tecnologia como 

facilitadora da aprendizagem de alunos com deficiência, verificando a 

importância da utilização do computador como ferramenta educacional. Este 

estudo objetiva apresentar uma visão pedagógica do uso da tecnologia no 

processo educativo de pessoas com deficiência, e a utilização do computador e 

dos softwares no processo ensino-aprendizagem. Caracteriza-se com uma 

pesquisa exploratória e qualitativa, com fonte primária, sendo bibliográfica, 

obtendo informações contidas em livros, periódicos e internet sobre o uso da 

tecnologia no processo educacional de alunos com deficiência, como esses 

mecanismos podem ajudar no desenvolvimento desse público, investigando o 

envolvimento e a atuação do professor frente a essas novas tecnologias. Por meio 

desta pesquisa, vimos como a tecnologia tem ganhado espaço, conquistando 

crianças, adolescentes e adultos. No entanto, o professor é o responsável em 

inserir na sala de aula os mecanismos tecnológicos, porém percebemos que ainda 

existe uma resistência quanto a essa utilização, por não conhecerem os softwares, 

outros por não dominarem a tecnologia, mas com este artigo podemos ter uma 

visão de quantos softwares existem e podem, sim, ajudar no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes com deficiência. 

 

Palavras-Chave: Tecnologia, Professor, Aprendizagem. 

 

ABSTRACT: This article, which is part of the line of research interactive learning 

environments, aims to study about technology as a facilitator of the learning of 

students with disabilities, verifying the importance of using the computer as an 

educational tool. This study aims to present a pedagogical vision of the use of 

technology in the educational process of people with disabilities, and the use of 
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computer and software in the teaching-learning process. It is characterized by an 

exploratory and qualitative research, with a primary source, being bibliographical, 

obtaining information contained in books, periodicals and internet about the use 

of technology in the educational process of students with disabilities, as these 

mechanisms can help in the development of this public, investigating the 

involvement and the action of the teacher in face of these new technologies. 

Through this research, we have seen how technology has gained space, 

conquering children, adolescents and adults. However, the teacher is responsible 

for inserting in the classroom the technological mechanisms, but we realize that 

there is still resistance to this use, because they do not know the software, others 

because they do not master the technology, but with this article we can have a 

vision of how many softwares exist and can, rather, help in the development of 

children and adolescents with disabilities. 

 

Keywords: technology, teacher, learning. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa visa abordar o papel da Tecnologia na Educação 

Especial, levando o leitor a pensar sobre seu uso, que se torna cada vez mais 

necessário no meio escolar, pois as pessoas vivem rodeadas por grandes 

influências tecnológicas, das mais diversas formas. Assim, este estudo objetiva 

apresentar uma visão pedagógica do uso da tecnologia no processo educativo 

de pessoas com deficiência, e a utilização do computador e dos softwares no 

processo ensino-aprendizagem.  

O computador tem ganhado cada vez mais espaço na vida do 

educador, por ser uma ferramenta de grande ajuda e apoio à educação. Com este 

novo olhar, o professor pode elaborar e desenvolver aulas bem mais dinamizadas 

com slides, jogos, softwares e aplicativos que facilitem a aprendizagem. Todavia, 

o uso das tecnologias tem se apresentado como uma ferramenta muito eficiente 

para incluir as pessoas com deficiência promovendo para as mesmas um 

aprendizado adequado. 

Os profissionais da educação têm um grande papel frente ao uso das 

tecnologias, de adequar-se aos meios tecnológicos, pois este caminho vem 

evoluindo cada vez mais. É grande o número de estudantes que estão incluídos 

nesse ambiente tecnológico e, partindo desse ponto, sentiu-se a necessidade de 
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pesquisar mais a fundo a importância da utilização do computador como 

facilitador da aprendizagem. Portanto, esta pesquisa visa responder algumas 

inquietações: mostrar que o computador pode ser um grande aliado para 

aprendizagem de alunos com deficiência, refletir como as novas tecnologias 

podem contribuir no processo de aprendizagem do indivíduo com necessidades 

educativas especiais, identificar o papel do professor frente a essas tecnologias 

que podem auxiliar no desenvolvimento de alunos com deficiência e o uso de 

softwares educativos. 

Levando em consideração que em nossa sociedade o uso da 

informática assume um importante papel nos diversos setores, com a grande 

presença de computadores e outros recursos nas mais diversas áreas, as 

tecnologias propiciam um ambiente de integração, modificando intensamente os 

ambientes de aprendizagem, de acordo com as exigências do mundo moderno.  

Ao longo do tempo, as pessoas com deficiência vêm enfrentando uma 

diversidade de obstáculos, dificuldades que impossibilitam as mesmas de realizar 

muitas tarefas. Sabemos que a tecnologia está em todos os lugares e pode 

contribuir para ajudar pessoas com deficiência, tanto a fazer tarefas como na 

parte educacional. Percebemos o quanto esta ferramenta pode ser de grande 

relevância, sendo aliada do professor e do aluno. Conhecer sobre as tecnologias 

sensibiliza o professor para que se paute pelas potencialidades dos seus alunos e 

não pelas suas limitações. 

Dessa forma, buscamos responder os seguintes questionamentos:  

- Como a tecnologia pode contribuir para a construção do 

conhecimento de alunos com deficiência?  

- Identificar se os professores estão preparados para fazer uso das 

ferramentas tecnológicas com alunos com deficiência; 

- A importância dos softwares educativos. 

O presente trabalho, assim, caracteriza-se com uma pesquisa 

exploratória e qualitativa, com fonte primária, sendo bibliográfica, obtendo 

informações contidas em livros, periódicos e internet sobre o uso da tecnologia 

no processo educacional de alunos com deficiência, como esses mecanismos 

podem ajudar no desenvolvimento deste público, investigando o envolvimento e 

a atuação do professor frente a essas novas tecnologias. A pesquisa procurou 

primeiramente abordar como o computador tem sido aliado de alunos e 

professores, pois é uma ferramenta de importante valor, mostrando a 
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necessidade principalmente do professor, de enfrentar as novas tecnologias, e a 

contribuição dos softwares educacionais como colaborador da aprendizagem. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA PARA A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIA 

 

A tecnologia está em todos os meios da sociedade, tornando-se um 

importante aliado para a educação de alunos com deficiência, ajudando a 

amenizar barreiras e contribuindo para a aprendizagem, possibilitando uma visão 

nova a respeito de trazer métodos inovadores para o cotidiano escolar destes 

alunos, no entanto, ainda percebemos que muitas escolas ainda não estão 

preparadas para esse desafio de levar a tecnologia para dentro da sala de aula, 

pois é algo desafiador e necessita de empenho e dedicação em aprender como 

funcionam todas essas ferramentas para, então, colocar em prática o seu uso.  

 

2.1 O Computador Como Ferramenta no Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

Os meios tecnológicos estão presentes em toda a sociedade, e nas 

escolas vem adquirindo cada vez mais seu espaço, contribuindo para o 

desenvolvimento não só dos alunos, mas de todo ambiente educacional. O 

computador torna-se ferramenta fundamental para a vida. A produção do 

conhecimento vem ganhando influência e espaço desses meios, e o professor não 

pode estar distanciado desta realidade.  

Para Brandão (2017, p.12): 

 
A utilização do computador e da internet na educação de alunos com 

necessidades educacionais especiais tem como objetivo principal 

contrapor-se aos métodos mais tradicionais empregados na educação 

e facilitar cada vez mais o processo de ensino e aprendizagem, para que 

eles possam se tornar cada vez mais independentes. (BRANDÃO, 2017, 

p.12) 

 

Estes meios tecnológicos têm buscado colaborar de maneira 

significativa no processo de desenvolvimento dos discentes, permitindo-lhes 

vencer desafios, tornando-os mais independentes para que venha desenvolver 

seu potencial cognitivo, criativo e social. 

Prado (2015, p. 11) cita que “[...] é importante que essa introdução de 

tecnologia não perca o foco no processo de aprendizagem, contribuindo para 
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que os alunos criem uma relação com o conteúdo de sua disciplina.” O discente 

tem buscado uma ligação entre o conteúdo estudado em sala e sua vida, assim 

também acontece com as ferramentas tecnológicas e o aluno precisa ser 

motivado a aprender por meio desta ferramenta. 

A educação inclusiva tem exigido bastante que o professor esteja cada 

vez mais qualificado, para que o mesmo oriente adequadamente o processo de 

ensino e aprendizagem, permitindo que o aluno, independente do tipo de 

necessidade educativa especial que possui, possa ter acesso a um ensino de 

qualidade. Assim, é necessário ter critérios e um olhar crítico na hora de incluir o 

computador no âmbito escolar para evitar que haja apenas a repetição de 

informações. Deve-se levar em consideração a realidade em que o aluno está 

inserido, aliando o conhecimento pedagógico com as novas tecnologias, 

dispondo de um ambiente estimulador para esta aprendizagem. 

O docente tem buscado por meio de sua metodologia pedagógica 

desenvolver aulas diversificadas, em que o aluno descubra o real sentido de 

aprender, associando a tecnologia aos conhecimentos didáticos encontrados nos 

livros, tornando o aprender atrativo, pois o computador está no dia a dia deles, 

como ferramenta de lazer que pode passar a ser visto como objeto de 

aprendizado, para isso, é preciso ser criativo e ter domínio sobre tais instrumentos 

tecnológicos. 

Segundo Brandão (2017, p. 11) “Na Educação Especial, o uso do 

computador e da internet como ferramentas facilitadoras para o 

desenvolvimento de alunos com Necessidades Educacionais Especiais tem 

causado importantes avanços no campo educacional”. É importante perceber que 

estes meios tecnológicos foram criados e desenvolvidos com o intuito de 

possibilitar um melhor desempenho desse público, lhe permitindo aprender de 

forma diversificada. 

Mantoan (2003, p.15) afirma que: 
 

[...] a existência dos computadores na escola à ideia de co-criação do 

conhecimento, interdisciplinaridade, aprendizagem colaborativa, 

ampliação de comunicação e expressão entre aprendizes e professores, 

vivências intra e interescolares, que implicam a multiplicidade de pontos 

de vista e o intercâmbio de ideias diante de um mesmo tema ou a 

resolução de problemas pela troca de soluções possíveis e escolhas 

compartilhadas. (MANTOAN, 2003, p. 15)  
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A vinda do computador para a escola trouxe uma grande ajuda, pois 

possibilitou um conhecimento visto e adquirido de outro horizonte, uma 

aprendizagem colaborativa, vivenciando um novo olhar e uma nova forma de 

aprender. 

Segundo Ketilin (2011, p. 4): 

 
É importante salientar que o computador, como recurso pedagógico, é 

um meio e não um fim em si mesmo, ou seja, embora ele possa vir a 

colaborar para maior autonomia e desenvolvimento dos alunos, na área 

educacional seu uso deve ser mediado por um professor, perante a 

necessidade de: estabelecer objetivos e conteúdos; escolher softwares; 

bem como avaliar o processo de aprendizagem. (KETILIN, 2011, p. 4) 

 

Instituições têm pesquisado a respeito da inclusão tecnológica no 

meio escolar e esses recursos visam facilitar e contribuir com o entendimento do 

aluno, transformando a aula em diversificada e prazerosa. No entanto, a peça 

principal para que este momento aconteça é o professor. Ele necessita 

compreender não só de conceitos, mas ligá-lo a algum aplicativo ou ferramenta 

tecnológica, que tenha vínculo com o que está sendo estudado no momento.  

Como afirma Prado (2015, p. 13): 

 
Pesquisas sobre o assunto sempre trazem a mesma observação: de 

nada adianta a escola ter modernas tecnologias de informação e 

comunicação se os professores não estiverem preparados para usá-las. 

A tecnologia não se transforma em aprendizagem sozinha e a in-

formação, por si só, não promove o senso crítico (PRADO, 2015, p. 13).  

 

É preciso boa vontade por parte do discente para uma mudança na 

forma de aprender, à tecnologia permite que conteúdos sejam abordados de 

outra forma, tornando-os mais interessantes e atrativos. 

 

2.2 O Papel do Professor Frente às Tecnologias 

 

O professor tem um papel de grande responsabilidade, pois está em 

suas mãos à responsabilidade de buscar métodos favoráveis para a educação, 

verificando novas possibilidades de fazer seu aluno se desenvolver e o professor 

que trabalha com alunos com deficiência tem um desafio ainda maior a enfrentar, 

já que os mesmos aprendem de forma mais lenta. Visando transformar esta 
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realidade, nascem os softwares, na busca de ajudar crianças, jovens e adultos com 

deficiência a desenvolver-se, que é uma forma de prender a atenção e motive-os 

a buscar mais conhecimento. 

Ferreira (2017, p. 5) afirma que: 
O professor tem o papel de mediador, facilitador, motivador no 

processo de aprendizagem, cabe a ele ficar atento às possibilidades que 

o computador traz e assim adequar suas atividades e dessa forma 

aproveitar da melhor maneira o que lhe é oferecido pela máquina, 

descobrindo diferentes formas de ensinar velhas teorias. Mas não é 

necessário que esse educador seja um analista de sistemas ou 

programador, o importante é que ele domine o computador como um 

usuário crítico e consciente dos recursos tecnológicos, pois existe no 

mercado de trabalho o profissional formado em Licenciatura em 

Computação capacitado pra auxiliar o professor na escolha da melhor 

forma de utilizar o computador como uma ferramenta de auxilio nas 

suas aulas. (FERREIRA, 2017, p.5) 

 

O professor é quem busca a inovação para levar para a sala de aula, 

sendo mediador e contribuinte da educação, motivando o desenvolvimento e 

analisando as melhores maneiras de desenvolver as qualidades e habilidades de 

seus alunos, para trazer jogos, aplicativos e softwares para as suas aulas, ele não 

necessita dominar tudo na área da informática, porém é preciso conhecer o 

básico. No mercado, hoje, existem inúmeros jogos, aplicativos e softwares 

resolvidos com o intuito de tornar a aprendizagem mais prazerosa, possibilitando 

o seu crescimento educacional de maneira divertida e atrativa. 

 
Muitos são os professores que não utilizam o computador nas suas 

aulas, isso pode ser devido há vários motivos, como a falta de 

laboratório na escola, ou por não saber usar essa nova tecnologia e 

assim não conseguir sanar todas as dúvidas dos estudantes, ou por 

receio de encontrar um aluno que saiba mais que ele, e assim se sentir 

envergonhado perante a sala. (FERREIRA, 2017, p.8) 

 

Percebemos que existe muita resistência por parte de muitos 

professores em incluir em seus planos de aulas essas novas ferramentas, não por 

acharem que não sejam importantes, mas por não se acharem preparados para 

tais ferramentas, mas pela dificuldade na utilização desses recursos tecnológicos. 

A tecnologia é a linguagem bem atual das nossas crianças e adolescentes, então 
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para levar esses mecanismos para a sala, os mesmos necessitam dominar essas 

ferramentas. 

2.3 Os Softwares no Contexto Educativo 

 

Os softwares são ferramentas criadas para facilitar e contribuir para o 

aprendizado de forma diferenciada, em que busca colaborar com o 

desenvolvimento da pessoa com deficiência e o docente pode fazer uso dos 

recursos das novas tecnologias como ferramentas educacionais. Um desses meios 

tecnológicos de grande relevância é o software educacional, cuja sugestão é dar 

apoio ao processo ensino-aprendizagem dos conteúdos ministrados.  

 As tecnologias no uso computacional manipulando os softwares é um 

importante mecanismo metodológico, a palavra software tem-se como uma 

ferramenta que possibilita atender uma necessidade que possui objetivos 

pedagógicos. Quartieri (2012, p. 27) afirma que “Atualmente, é muito fácil 

encontrar softwares e aplicativos com as mais variadas funções e que nos 

permitem experimentar com as tecnologias situações que dificilmente 

vivenciaríamos sem elas”. 

O uso dos softwares na educação possibilita uma aula de forma 

dinâmica e interativa, fazendo com que alunado observe atentamente os 

elementos apresentados, explore e busque entender o funcionamento 

desenvolvendo habilidades como: atenção, memória e raciocínio lógico e, para 

tal progresso, o educador precisa dominar os instrumentos necessários e 

necessita ter conhecimento adequado das ferramentas. Os recursos devem ser 

interessantes, motivadores e desafiadores visando o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas nos discentes, tendo em vista que a ferramenta pode ser 

considerada educacional, desde que o mesmo esteja inserindo num contexto, 

numa visão de um ensino-aprendizagem, trabalhando nesta perspectiva com 

uma metodologia que oriente todo o processo de ensino. 

Neste contexto, constata-se ser de uma grande importância a 

introdução desse mecanismo de ensino metodológico no âmbito educacional, 

visto que se tornam maneiras diferenciadas, agradáveis e principalmente 

adequadas ao desenvolvimento didático pedagógico. Para Morellato (2006, p. 2): 

“Com certeza um dos usos mais frequentes da informática na escola é através dos 

softwares educacionais. Consideramos software educacional o conjunto de 

recursos informáticos projetados com a intenção de serem usados em contexto 

de aprendizagem”. 
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Com este instrumento de auxílio, o profissional se permite a 

transformar a sua aula em mais atrativa, o que torna o conteúdo explícito na visão 

do alunado e, a respeito do mesmo, obtém outra observação crítica e se torna 

eficiente e prazeroso quando trabalhado com sentido, pois oferece um mundo 

lúdico interativo estimulando assim o aprendizado de maneira ampla e 

construtiva tanto no processo formal e informal. Portanto, a boa utilização que se 

possa fazer das ferramentas tecnológicas na sala de aula depende muito da 

escolha destas em função dos objetivos que se pretendem atingir da formação 

de conhecimento e da aprendizagem que dirija o processo, haja a vista que, com 

todas essas facilidades oferecidas ao ensino da educação com o uso da 

tecnologia, é importante salientar que haverá a necessidade do 

acompanhamento dos professores no processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Morellato (2006, p. 3): 

 
Constantemente são lançados novos softwares que prometem auxiliar 

no desenvolvimento cognitivo do aluno e consequentemente contribuir 

na efetivação do processo de ensino e aprendizagem. Segundo Papert 

(1985), uma das dificuldades que os educadores enfrentam é selecionar, 

entre os diferentes softwares disponíveis no mercado, aqueles que 

serão mais adequados para os seus objetivos educacionais e para os 

seus alunos. (MORELLATO, 2006, p.3) 

 

 

O uso dessas ferramentas possibilita o desenvolvimento cognitivo do 

aluno, contribuindo para que o mesmo possa desenvolver-se, entre vários 

softwares que encontramos no mercado, se faz importante observar qual melhor 

irá se adaptar ao público que trabalhará, para que tenha um foco e um objetivo 

que é a aprendizagem do aluno. Como firma Morellato (2006, p. 4): 

 
O software em um contexto geral promove atitudes inovadoras e 

importantes tanto no processo de aprendizagem do sujeito que o 

utiliza, quanto do mediador (educador) que favorece o seu uso. Assim 

para que ocorram as situações de aprendizagem é necessário 

planejamento por parte do educador, pois a utilização de softwares em 

áreas específicas transcorre da mesma forma, sustentando a ideia de 

que é necessário conhecer, e planejar antes de aplicar. (MORELLATO, 

2006, p. 4) 
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É de grande relevância primeiramente conhecer a deficiência para 

então escolher qual melhor software se adaptará para enriquecimento do 

aprendizado deste aluno e buscar qual o mais viável que ajudará em seu pleno 

desenvolvimento, perceber sua dificuldade para então trabalhar para saná-las 

com eficiência. 

Segundo Soares (2016, p.5): 

 
Estudos comprovam que, o aluno que consegue dominar as 

tecnologias, principalmente as digitais, terá maiores chances na vida, 

conseguindo assim, ampliar seus os horizontes e possibilidades de 

conquistas pessoais e profissionais. No entanto, para que de fato a 

inclusão aconteça é necessário que se criem mecanismos de garantia 

de que toda criança com deficiência esteja em uma escola regular, e 

possua um ensino de qualidade. (SOARES, 2016, p.5) 

 

O mundo está totalmente dominado pela tecnologia e esses meios 

tecnológicos que foram criados para facilitar a vida dos seres humanos, 

educadores e educandos têm buscando conhecer e levar para as suas vidas 

acadêmicas. É necessário que haja essa parceria para que essas tecnologias 

possam surtir o efeito que todos desejam que é levar ao conhecimento adquirido. 

Para a grande maioria dos indivíduos a tecnologia serve para facilitar as tarefas. 

Porém, no caso das pessoas com deficiência, representa uma ajuda e surge como 

um colaborador do conhecimento. 

Nos anexos estará disposta uma lista de softwares que podem ser 

usados pelos professores para contribuir com a aprendizagem de seus alunos, 

que está disponível em 

http://w3.ualg.pt/~fcar/tic_inc/trabalhos_alunos/grupo_software/material%20pa

ra%20separador%20software/LISTA%20DE%20SOFTWARE%20para%20Edu.%20

Especial.pdf, e no mercado encontramos muitos outros. Vamos conhecer alguns 

softwares que podem ser usados para facilitar a vida de quem tem alguma 

deficiência, tais como: 

 

Hand Talk 
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FIGURA 01: Páginas principais do Hand Talk 

FONTE: Autora 

 

O Hand Talk foi fundado em 2012, é um software que faz tradução 

automática de textos e voz para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), com o 

objetivo de realizar a comunicação entre surdos e ouvintes, é um tradutor que 

conta com a ajuda de Hugo, um personagem 3D que torna a comunicação 

interativa e de fácil compreensão, que está aproximando pessoas através da 

tecnologia e da comunicação, sendo usados em salas de aula, por professores, 

alunos e intérpretes, também sendo usado em casa, entre pais e filhos, e seus 

familiares, e por estudantes de Libras que buscam reforçar o seu vocabulário. 

 

Abc autismo 

 
  FIGURA 02: Páginas principais do ABC Autismo 

  FONTE: Autora  

 

É um software divertido e educativo, sendo um jogo destinado a ajudar 

na aprendizagem de autistas, contendo atividades coloridas e pedagógicas. 

Baseado na metodologia Teach, possui 4 níveis de dificuldade, com 40 fases 

interativas, até 120 estrelas para coletar e está disponível em três idiomas: 

português, inglês espanhol, é utilizado por professores, psicólogos e terapeutas 

para avaliar crianças autistas. Foi criado em 1964, na Universidade da Carolina do 
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Norte (EUA) e utilizado no mundo todo para auxiliar no processo de alfabetização 

de crianças com o transtorno de desenvolvimento. 

De autoria do grupo de pesquisadores do Instituto Federal de Alagoas 

(Ifal), o ABC Autismo estimula habilidades como transposição e discriminação e 

também avalia o letramento, incluindo repartição de sílabas, conhecimento de 

vogais e formação de palavras. O jogo vai aumentando progressivamente o nível 

de dificuldade de raciocínio. 

Envision  Al 

 
  FIGURA 03: Páginas principais do Envision Al 

  FONTE: Autora  

 

Envision Al possibilita que pessoas com deficiência visual vivam de 

forma mais independente. Pode processar uma imagem e extrair a informação 

que o usuário está procurando, pode ler textos de qualquer superfície com 

precisão e raidez, ler qualquer tipo de texto, de qualquer superfície, em mais de 

60 idiomas. Ele foi projetado para ser o mais rápido, o mais preciso e o mais fácil 

de usar. Também faz um ótimo trabalho ao descrever cenas, descreve o que vê 

de modo fácil de entender, apenas aponte e comece a ler. Ótimo para pequenos 

pedaços de textos, como placas de rua, etiquetas de preços e cartões de visita, 

ele pode reconhecer mais de 900 cores exclusivas, o que é útil quando você 

precisa escolher apenas a camiseta certa. 

Matraquinha 
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 FIGURA 04: Páginas principais do Matraquinha 

 FONTE: Autora 

 

É um aplicativo destinado para crianças e adolescentes com autismo 

(TEA) ou que possuem dificuldades de linguagem. Com o uso deste software o 

aluno poderá se comunicar através de cartões.  

Inicialmente, a criança vai clicar em todas as figuras para entender o 

significado de cada uma delas e essa curva de aprendizado é natural. O 

funcionamento é simples, ao clicar nestes cartões o aplicativo vai dizer (por voz) 

o que a criança deseja transmitir.  

 

CONCLUSÃO 

 

O presente artigo, de grande relevância para nos fazer refletir como 

tecnologia vem buscando ganhar espaço no meio educacional, como tem 

ajudado na evolução da educação de nossas crianças de possuem deficiência, nos 

permite analisar de que forma podemos contribuir para que as nossas crianças 

tenham um melhor desenvolvimento. Percebemos como pode ser algo bastante 

atrativo e ao mesmo tempo envolver e ensinar, possibilitado assim uma 

aprendizagem diversificada. 

A presença do computador no planejamento didático do professor 

aliado ao conhecimento didático possibilita que os alunos venham ter uma nova 

visão do conhecimento, visto que este meio tecnológico já está presente na vida 

de muitos em casa, e pode sim estar presente na vida escolar, mas, para isso, 

existem muitas barreiras a ser enfrentada, entre elas a disponibilidade do 

professor em ir à busca desses conhecimentos. 

O trabalho dos docentes que antes se voltava para os métodos 

tradicionais, hoje visa obter uma mudança, tentando inovar. Apesar das 

dificuldades encontradas, percebe-se que é grande o desejo de incluir novas 
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ferramentas de aprendizagem voltadas à perspectiva de uma educação de 

qualidade, por meio dos computadores, e uso dos softwares educativos nas aulas 

institui um ambiente motivador, vimos interesse na aplicação deste mecanismo 

tecnológico, porém, percebemos que, como os mesmos possuem dificuldade na 

inclusão, é preciso que o educador esteja motivado, mas, além disso, ele precisa 

ter conhecimento básico de informática, e força de vontade de fazer uma aula 

diversificada. 

Os softwares livres voltados para o ambiente educacional são 

instrumentos importantes e auxiliadores dos educadores no contexto escolar. 

Hand Talk, Abc autismo, Envision Al e Matraquinha são exemplos pois, por meio 

deles, alunos com deficiência podem se desenvolver e muitos outros estão 

disponíveis no mercado com o mesmo objetivo de contribuir para a educação. 

Assim, concluímos que a inclusão dessas ferramentas tecnológicas só será 

possível a partir da conscientização do educador. Caso contrário, será em vão 

todo o investimento que a escola está fazendo em novos recursos tecnológicos. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada com 

um aluno autista na escola comum, o aluno é advindo de uma instituição em que se 

trabalhava apenas atividades de vida diária, sem preocupar-se com o processo de 

aprendizagem formal. Apresenta inicialmente uma definição sucinta de tecnologia, 

tecnologia educacional e tecnologia assistiva. Conceitua e caracteriza o autismo E 

descreve sobre o trabalho em sala de aula comum, com uma metodologia que utiliza 

PECS-Adaptado, como forma de amenizar as barreiras de comunicação e interação, 

presentes no mundo do autista. Foi possível confirmar que o uso das tecnologias 

assistivas contribuiu significativamente para o desenvolvimento pedagógico do aluno, 

uma vez que o mesmo faz atividades de pareamento, escreve as vogais e copia algumas 

palavras. 

Palavra-chave: Autismo; tecnologia; tecnologia educacional; tecnologia assistiva; 

inclusão 

 

ABSTRACT: The present study aims to report the experience of an autistic student in the 

common school, the student is coming from an institution where they worked only 

activities of daily living, without worrying about the formal learning process. It initially 

presents a succinct definition of technology, educational technology, and assistive 

technology. It conceptualizes and characterizes autism and describes about work in the 

common classroom, using a methodology that uses PECS-Adapted as a way to soften 

the communication and interaction barriers present in the autistic world. It was possible 

to confirm that the use of assistive technologies contributed significantly to the 
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pedagogical development of the student, since it does pairing activities, writes the vowels 

and copies a few words. 

 

Keywords: Autism; technology; educational technology; assistive technology; inclusion 

 

INTRODUÇÃO 

Para Kenski (2008, p.15), “as tecnologias são tão antigas quanto à espécie 

humana. Na verdade, foi a engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu 

origem às mais diferenciadas tecnologias”.  

Cada período foi marcado por elementos tecnológicos que se fizeram necessários 

para a sobrevivência da espécie humana. A água, o fogo, um pedaço de madeira ou um 

osso de um animal qualquer eram usados para matar, dominar ou afastar animais ou 

outros homens que podiam representar ameaças. 

A tecnologia esta em todo lugar e já faz parte de nossas vidas. Nas atividades 

mais rotineiras, como dormir, comer, trabalhar, ler, conversar, se locomover de um lugar 

para outro, são possíveis graças aos avanços tecnológicos. 

Para Almeida (2003), em nosso dia-a-dia empregamos processos e usamos 

artefatos de forma tão natural que nem nos damos conta de que constituem distintas 

tecnologias há muito presentes em nossa vida, uma vez que já estão incorporados aos 

nossos hábitos, como é o caso dos processos empregados para cuidar da higiene e 

limpeza pessoal, alimentar-se, falar ao telefone, cozer etc. Outras tecnologias com as 

quais convivemos também não se fazem notar embora se caracterizem como artefatos 

tais como canetas, lápis, cadernos, talheres etc. Outras servem de prótese para estender 

ou aprimorar nossos sentidos como os óculos, aparelhos de audição, instrumentos de 

medida e muitos outros. 

Com os avanços da sociedade, a educação também não ficou imune as 

transformações. A expressão "Tecnologia na Educação" abrange a informática, mas não 

se restringe a ela. Inclui também o uso da televisão, vídeo, rádio e até mesmo cinema na 

promoção da educação. O termo "tecnologia", aqui, refere-se a tudo aquilo que o ser 

humano inventou, tanto em termos de artefatos, como de métodos e técnicas, para 

estender a sua capacidade física, sensorial, motora ou mental, assim facilitando e 

simplificando o seu trabalho, enriquecendo suas relações interpessoais, ou simplesmente 

lhe dando prazer. 

A tecnologia educacional compreende todo o aparato que serve de transmissão 

do conhecimento e informações. O quadro e o giz é uma das tecnologias mais usadas 

na escola. A tecnologia do quadro e giz pode ser usada para mostrar um esquema de 

aula, copiar um trecho de um livro, demonstrar uma equação, atribuir tarefas, resumir 

pontos de uma exposição oral, etc. Por fim, embora o quadro de giz seja mais utilizado 

pelo professor, eventualmente tal tecnologia pode ser usada por um ou mais alunos, no 

contexto de uma aula ou de uma atividade de estudo em grupo. O quadro de giz também 
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pode não ser uma tecnologia educacional, quando usada, por exemplo, em um jogo de 

sinuca (Cysneiros, 2000, p. 03). 

E o uso das tecnologias na educação, em especial na área do atendimento 

especializado para pessoas com necessidades educativas especiais tem contribuído 

significativamente para o desenvolvimento pedagógico dos alunos. 

Conforme Maria Teresa Eglér Mantoan (2000),  

“para se tornarem inclusivas, acessíveis a todos os seus alunos, as 

escolas precisam se organizar como sistemas abertos, em função das 

trocas entre seus elementos e com aqueles que lhe são externos. Os 

professores precisam dotar as salas de aula e os demais espaços 

pedagógicos de recursos variados, propiciando atividades flexíveis, 

abrangentes em seus objetivos e conteúdos, nas quais os alunos se 

encaixam, segundo seus interesses, inclinações e habilidades...”  

 

Neste sentido surgem as tecnologias assistivas, termo utilizado para identificar 

todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 

habilidades funcionais de pessoas com deficiência e conseqüentemente promover vida 

independente e inclusão. (BERSCH, 2013)  

O comitê de ajudas técnicas (CAT) aprovou, em 14 de dezembro de 2007, 

preconiza que a tecnologia assistiva - TA é uma área do conhecimento, com 

características que englobam produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 

serviços com a finalidade de estimular a funcionalidade, relacionada à atividade e 

participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, 

estruturando e proporcionando autonomia, independência e qualidade de vida, 

agregando consequentemente na inclusão social.  

Bersh (2008) explica que a os recursos da TA, podem ser artefatos simples, como 

uma colher adaptada de acordo com a necessidade do aluno, uma tesoura com mola 

adaptada para facilitar o coordenação, até os sofisticados sistema computadorizados, 

que disponibilizam hardware e software para tornar o meio acessível. 

A tecnologia assistiva em muito tem contribuído para o trabalho pedagógico com 

alunos com deficiências. E no caso de alunos autistas não oralizados, especificamente é 

de suma importância. 

Para Martins e Schimtz (2016), no Manual Diagnóstico e Estatístico de transtornos 

Mentais V (DSM-V), denomina o Transtorno do Espectro Autista (TEA), classificando-o 

como um transtorno do neurodesenvolvimento com prejuízos que afetam a 

comunicação social e a interação social em diversos contextos, influenciando padrões 

restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. 

Neste trabalho relataremos a experiência vivenciada com um aluno com TEA na 

escola comum, ressaltando a melhora significativa na comunicação por meio da PECS-

adaptado que é um recurso utilizado para comunicação alternativa e ampliada que 
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estabelece a comunicação de pessoas com TEA, seja ela com ausência ou dificuldades 

na fala. (WALTER, 2000) 

Walter (2000) explica que o PECS (Picture Exchange Communication System – 

BONDY; FROST, 1994, 2001), foi desenvolvido como um sistema de intervenção 

aumentativa /alternativa de comunicação, exclusivo para o uso com indivíduos com 

transtorno do espectro do autismo e déficit severo na comunicação oral. Sendo 

desenvolvido pelo Delaware Autistic Program e consequentemente tendo 

reconhecimento no mundo inteiro por focar no componente de iniciação de 

comunicação. Este não requer materiais complexos ou caros. Foi criado pensando em 

educadores, famílias e cuidadores, por isso é facilmente utilizado em uma variedade de 

situações. 

A palavra PECS- Adaptado é um acrônimo da palavra PECS. O PECS-Adaptado foi 

aplicado ao contexto do currículo natural funcional para estabelecer a comunicação de 

pessoas com TEA que possuem ausência ou dificuldade na fala. Walter (2000) menciona 

que para obter sucesso na instalação de uma interação comunicativa é necessário 

engajamento, ou seja, pessoas engajadas comunicando socialmente. 

Para Togashi e Walter (2016) O uso da Comunicação Alternativa e Ampliada para 

estabelecer a comunicação de pessoas com TEA com ausência ou dificuldades na fala 

resultou em muitos pontos positivos, favorecendo a continuação do uso dessa tecnologia 

em benefício da comunicação e linguagem. 

Deliberato (2017, p.310) explica que a comunicação é a capacidade que o ser 

humano tem de trocar informações aprendidas e pretendidas com diferentes pessoas. É 

um processo que envolve um receptor e um emissor, ou seja, uma pessoa emite uma 

mensagem, e a outra recebe a mensagem e a interpreta para responder com coesão e 

coerência. (...) A comunicação é mais efetiva quanto maior e melhor o sistema 

compartilhado entre os interlocutores: parceiros de comunicação. 

O PECS-Adaptado está dividido em cinco fases de comunicação, em que o 

interlocutor se comunica por intermédio da troca reciproca de cartões de comunicação, 

que ficam próximo do aluno com TEA, o qual quando sentir a necessidade de 

comunicação entregará o cartão na mão do interlocutor ativo, por isso a necessidade do 

profissional sempre estar atento. 

Walter (2017) explica que só é realizado o avanço de fases quando é retirado os 

auxílios tornando no caso o aluno com TEA mais independente e competente no seu 

intuito comunicativo. A autora também ressalta que a aplicação desse programa não é 

somente para crianças, mas também jovens e adultos os quais nem sempre conseguem 

apontar ou até mesmo indicar, de forma explicita, os itens desejados apresentando 

dificuldades na comunicação. 

A presente análise terá como foco o uso das tecnologias assistiva durante todo processo. 

Discorreremos sobre as tecnologias utilizadas para auxiliar no desenvolvimento 

pedagógico e social do aluno. Por fim, recuperaremos, a partir do exposto, as sínteses e 
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articulações necessárias para demonstrar que o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica eficaz junto aos estudantes com TEA na rede regular de ensino é possível, 

favorecendo a interação social e a inclusão educacional desta categoria de aluno. Para 

tal, optou-se em desenvolver uma pesquisa qualitativa, seguida de um estudo de caso 

de um aluno autista.   

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Bersch e Tonolli (2006, p.02) a tecnologia assistiva, TA é utilizado para 

identificar todo o arsenal de recursos tem por objetivo por meio da sua área de 

conhecimento, favorecer a funcionalidade das pessoas com algum tipo de deficiência, 

pretendendo atribuir autonomia, independência, qualidade de vida e maior convivência 

entre pessoas com diferentes níveis de desenvolvimento, através de diferentes recursos 

e estratégias por meio de adequações de conteúdo especifico.  

Visando proporcionar o acesso a todos os bens coletivos de forma igualitária, os 

profissionais que trabalham com educação se apropriam dessa ferramenta para viabilizar 

maior aprendizado ao estudante. 

Com base nesse conceito que se iniciou a aplicabilidade dessa metodologia com 

o aluno B1, de 20 anos, matriculado pela primeira vez na escola regular em 2017, no 

segundo ano do Ensino Fundamental. Diante de algumas sondagens e observações, foi 

constatado que o aluno tinha acentuada dificuldade de socialização, devido seu 

transtorno de espectro autista, ser de grau severo. A fim de assegurar seu direito à 

educação, permitindo sua inclusão, foi proposto que trabalhasse a socialização e o 

processo de aprendizagem através da comunicação alternativa, visto que, o aluno é não 

verbal e que a comunicação alternativa pode vir a compensar o atraso do 

desenvolvimento de linguagem e potencializar a alfabetização.  

Diferentemente da proposta de atendimento pedagógico anterior, que o mesmo 

recebeu 15 anos de sua vida, sem conhecer o uso da comunicação alternativa. 

No ano de 2017 a socialização do aluno B1 começou a ser estimulada, por meio 

da vivência no ambiente escolar do ensino regular, criando rotina de entrar na sala, sentar 

com os colegas de classe, ir lanchar com todos os colegas, encher a garrafa de água junto 

com os demais colegas e utilizando o mesmo bebedouro. No entanto, esse processo de 

rotina do aluno permeou até o primeiro semestre de 2018. A rotina foi fundamental para 

que se desenvolvesse a socialização, que é um dos déficits diagnosticados para TEA, de 

acordo com o DSM-V. 

No segundo semestre de 2018 até o final de 2018, a partir do momento no qual 

o aluno se encontra socializado na rede regular de ensino, iniciou o uso da comunicação 

alternativa por meio da PECS-Adaptado, levando em consideração os ambientes e 

contextos mais naturais e de preferência do aluno. Primeiramente foi feito uma lista de 

interesse do aluno, depois confeccionado imagens correlacionada a lista de interesse do 
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aluno e após foi estabelecido o diálogo entre professor e aluno, explicando ao aluno a 

dificuldade de compreendê-lo e para isso a professora estava inserindo cartões para 

facilitar a comunicação entre ambos e posteriormente entre as demais pessoas de 

convívio. 

Baseado em 5 fases desenvolvida por Walter (2000), iniciou-se a fase 1 que é 

depois da confecção do material e todo o dialogo antecipado com o aluno, mostra-se 

um objeto e espera-se que o aluno B1 entregue a ficha do objeto que ele quer no 

momento, a intervenção pode ter apoio físico de começo, pois o objetivo é que o aluno 

olhe, alcance, peguei e entregue a figura desejada ao professor espontaneamente. 

Atualmente no primeiro semestre de 2019, iniciou a fase 2, que tem por objetivo 

de acordo com Walter (2000) aumentar a espontaneidade, criando situações que o aluno 

B1 locomova-se com a figura de comunicação até o professor e outros integrantes da 

sala de aula, como professor regente e alunos, afim de que o aluno entenda que a 

comunicação pode ocorrer com todos. A fase 2 se encontra em progresso, visto que o 

nível de apoio não se encontra em 75% de fidedignidade, e de acordo com Walter (2000) 

o ideal é passar por três sessões consecutivas ou cinco sessões intercaladas, 

aconselhando a prosseguir somente se houver 75% de fidedignidade. 

Para calcular a pontuação é preenchida um modelo de folha de registro de fases 

do PECS- Adaptado, com base nas fases e níveis de apoio; 0 quando o aluno não interage 

com a figura, 1 quando ocorre o apoio físico, ou seja, o professor pega na mão do aluno 

e leva até a figura, 2 quando ocorro apoio verbal, onde o professor dá dicas verbais, 

apontando para a figura e estendendo a mão, 3 quando já a uma compreensão de que 

o aluno precisa entregar a ficha para receber o objeto desejado e por último 4 quando o 

aluno já está no nível de dependência sem necessidade de dicas. 

Assim como Walter (2017) também são observado os efeitos que revelam 

mudanças significativas no desejo de se comunicar e nas ações motoras intencionais e, 

consequentemente minimizando comportamentos inadequados, aperfeiçoando então a 

processo de aquisição da fala funcional, refletindo de modo positivo no desempenho 

acadêmico, colaborando em três processo de inclusão: Escola, família e comunidade, 

conforme demonstra conclusão a seguir.  

 

CONCLUSÃO 

Primeiramente, quando esse aluno foi incluído na Escola de ensino regular, estava 

cursando o 2º Ano – Ensino Fundamental foi realizado uma sondagem como prática 

social inicial, por meio de registros no diário de bordo, vídeos (com autorização da mãe), 

registro fotográficos. 

Esse foi o momento da prática social inicial, da leitura da realidade do estudante, 

uma percepção do empírico e senso comum do aluno, onde o conhecimento ainda está 

em fase sincrética (precária). Assim, foram definidas as estratégias e as ações a serem 
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utilizadas para fazer essa leitura da realidade social do estudante, possibilitando 

selecionar os métodos necessários para essa leitura. (SAVIANI, 2003). 

Como o aluno é não verbal, foram utilizadas algumas metodologias diferenciadas, 

propostas no planejamento educacional individualizado (PEI), como: letras em EVA para 

verificar se sabia o seu nome, se conhecia os números, e reconhecimento de palavras 

através do computador com acesso a internet, pois o aluno tem facilidade de manusear 

o computador, criando como o hábito pesquisas de palavras aleatórias.  

Essa análise inicial foi importante também para investigar o nível de 

conhecimento pedagógico e a sua socialização enquanto estudante do ensino regular. 

 Após a sondagem, foi utilizado um software denominado prancha fácil de 

comunicação alternativa, com conceitos de escola, higiene pessoal, comunicação, 

socialização, rotinas diárias de sala de aula, como método de atividade de apoio para 

facilitar o processo da inclusão escolar do aluno em questão. A princípio não houve um 

resultado positivo, percebendo assim, a necessidade da utilização de outro software 

conhecido como boadmaker, que facilitou a personalização da prancha de comunicação, 

devido ao recurso disponível através de CD de instalação e instrução, existente na escola, 

disponibilizado por meio de recursos do Governo Federal. 

Percebendo a inviabilidade de prosseguir com a utilização do computador com o 

aluno, o qual desejava finalizar as atividades sem a atenção apropriada que a atividade 

requeria, devido a sua compulsão de pesquisar na internet, optou-se pela impressão da 

PECS-Adaptada por meio de figuras e a plastificação para melhor conservação do 

material. 

Para que o conhecimento do aluno não fosse limitado a apenas uma 

implementação da TA, mudanças por meio de um seguimento são necessárias para 

melhor resultado, este seguimento envolve ajustes, treinamentos, adequações, 

personalizações, adaptação ao crescimento e à mudança da condição física, buscando 

através da circunstância, novas metodologias, que por sua vez geram novas 

necessidades, as quais podem ou não requerer novos recursos tecnológicos. (BERSCH, 

2008) 

Após a inserção da PECS-Adaptado foi possível perceber um grande avanço do 

aluno, pois o mesmo associa às palavras a imagem transcreve as palavras visualizadas, 

faz pareamento e recentemente tem realizado escrita de palavras em cursiva, pode-se 

observar uma alfabetização funcional, que é umas das estratégias educacionais de Walter 

(2000).  

Durante todo este período foi possível perceber que o aluno, obteve avanços 

pedagógicos e sociais, inclusive percebido pela família, que acompanha o 

desenvolvimento diariamente. Os avanços também incluem as atividades nas aulas de 

educação física, que tem por objetivo trabalhar a função motora do aluno, que até então 

eram comprometidas, mas agora o aluno faz alongamentos com dicas verbais e participa 

de circuito sozinho, como também participa de atividades festivas tais como: teatro, 
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dança, gincanas, etc. Todas atividades propostas para atender este aluno são estendidas 

aos demais estudantes, pois o processo de inclusão é uma via de mão dupla, onde tanto 

alunos com diagnóstico de alguma deficiência com os demais tendem a ganhar com este 

processo. 

B1 está iniciando o processo de alfabetização formal, reconhece vogais, silabas 

com pareamento, mas diante do trabalho apresentado pode-se esperar que em um curto 

espaço de tempo e com uma proposta metodológica especifica para atender suas 

dificuldades e necessidades, tão logo será visível a confirmação da aquisição do processo 

de letramento, mesmo que não oralizado, e sim sinalizado através de imagens e escritas 

funcionais, como se propõe, no uso das tecnologias assistiva. 

Sendo assim é possível a inclusão de alunos com TEA no ensino comum, e a 

combinação do currículo funcional com o PECS- Adaptado apresentou resultados 

positivos para a progressão da comunicação do aluno, ainda que os mesmos 

demonstram avanços significativos quando utilizados esses meios e métodos, a 

combinação desse processo buscou favorecer o aprendizado do aluno baseado nas suas 

conquistas individuais. Bem como, a adaptação e adequação das Tecnologias Assistivas 

usadas favoreceram tais desenvolvimentos, uma vez que utilizados com objetivos pré-

determinados e observando a capacidade intelectual e interesse do aluno. Dessa forma 

é possível perceber que esses indivíduos ultrapassam expectativas, desmitificando 

algumas crenças e valores impostos por uma sociedade de que esses indivíduos não são 

capazes de aprender ou se comunicarem. E compravam que os usos adequados das 

tecnologias favorecem o processo ensino-aprendizagem. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta estratégias e metodologias utilizadas para 

oferecer oportunidades de formação continuada ao professor regente da Rede Municipal 

do Rio de Janeiro. As propostas aqui abordadas visam utilizar a tecnologia como aliada 

e ultrapassar desafios existes para a promoção da formação continuada. São eles: a 

diversidade, a grande dimensão geográfica, o número insuficiente de professores e a 

ausência de modos de substituição desses professores nas Unidades Escolares.  

Palavras Chaves: Educação; Formação de Professores; Formação Continuada; Novas 

abordagens; Inovação. 

 

Abstract: The present academic study shows strategies and methodology which 

were apllied in order to provide the teachers from the Municipality of Rio de 

Janeiro with opportunities for continuous professional development. 

The ideas presented in this study aim at showing how to use technology as a powerful 

tool to overcome challenges that try to hinder continuous professional development, 

such as diversity, geographic dimensions, lack of teachers or need for substitution plans 

in schools. 

Palavras Chaves:  Education; Teacher training; Continuing Education ; New Approaches; 

Innivation.  
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 Introdução  

 

A Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro, percebendo a 

necessidade de ter um polo para promover formações a seus professores, criou 

em 2012 a Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire, atualmente, 

denominada por Escola de Formação Paulo Freire (EPF), órgão ligado diretamente 

ao gabinete da Secretária Municipal de Educação.  

A escola está localizada no Centro da Cidade, a fim de facilitar o acesso aos 

mais de 40 mil professores que fazem parte da Rede, uma vez que está próximo 

à estação de metrô, do trem e com acesso a inúmeras linhas de ônibus.  

 

 
Fachada da Escola de Formação Paulo Freire 

 

Atualmente, a escola está dividida em 6 gerências, são elas: 

• Centro de Memória da Educação Pública Anísio Teixeira – CREPAT 

- gerência responsável pelo acervo da escola e por registrar a memória 

da educação, sobretudo da Rede Municipal Carioca.  

• Gerência de Fomento à Pesquisa e Avaliação Externa – GFPAE - 

setor responsável pelo fomento a práticas de pesquisa, pelo 

acompanhamento de professores pesquisadores, assim como de 

assuntos ligados a avaliação externa.  

• Gerência de Formação Continuada da Equipe Gestora – GFCEG - 

equipe responsável pela formação continuada de coordenadores, 

diretores adjuntos, diretores gerais e membros ligados à gestão.  
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• Gerência de Educação a Distância – GEAD – gerência que coordena 

a parte logística e técnica da plataforma EAD-EPF e das Telessalas 

existente em 14 diferentes polos espalhados na cidade. 

• Gerência de Formação Inicial – GFI – equipe cujo objetivo é a 

formação e acompanhamento dos professores durante os 3 anos de 

estágio probatório, assim como o acolhimento aos professores 

ingressantes da Rede. 

• Gerência de Formação Continuada do Professor Regente – GFCPR 

– gerência responsável pelo maior público da Rede, que somam 

aproximadamente 40 mil professores regentes. Dessa forma, essa 

gerência tem como demanda promover formações, programas e 

acompanhamento que colaborem com a prática dos professores 

regentes.  

 

O objetivo principal da criação da EPF é ser um polo que irradie formações de 

diferentes naturezas, para diferentes públicos, além de buscar parceiros que 

possam colaborar com as formações.  

Dessa forma, destacamos como desafios para escola de formação realizar 

formações continuadas buscando um empoderamento do professor para que o 

processo de Ensino- Aprendizagem seja de qualidade. Para isso, além de planejar 

e executar as formações, a escola tem de superar os desafios existentes para 

atingir seus objetivos. Como desafios listamos: conseguir atender e se comunicar 

com o público da maior Rede da América Latina, respeitar e se adequar a 

diversidade existente nas Unidades Escolares, lidar com as dificuldades 

orçamentárias e burocracias processuais, atender a grande dimensão geográfica 

e conseguir retirar o professor de sala de aula, uma vez que há falta de docentes 

e a ausência de modos de substituição nas Unidade Escolares. 

Nesse contexto, buscando vencer os obstáculos e promover uma formação 

continuada significativa e de qualidade, a SME por meio da EPF estabeleceu 

algumas estratégias como o Programa de Formação Continuada do Professor 

Regente e está desenvolvendo algumas ferramentas como Formação à distância 

através da Plataforma EADEPF, como a formação semipresencial a partir do 

modelo PED desenvolvendo, assim, uma rede de saberes e trocas, com as 

telessalas e transmissões através do Facebook, além da e criação de acervos de 

formação para consultas e usos posteriores.  
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O presente trabalho é composto pelas seguintes seções: Programa de Formação 

Continuada de Professores e Estratégias e Ferramentas para Formação 

Continuada.  

 

1. Programa de Formação Continuada de Professores  

 

O Programa de Formação Continuada do Professor Regente tem como 

proposta criar um currículo de formação para os docentes, de maneira que 

possam participar de formações que ajudem em seus cotidianos e práticas. Dessa 

forma, serão oferecidos semestralmente cursos como “disciplinas” em que os 

professores regentes poderão se programar para fazer as formações, uma vez 

que não serão pontuais, mas parte de uma grade curricular de formação 

continuada de Escola Paulo Freire.  

A primeira disciplina oferecida é a Gestão de Sala de Aula, lançada no 

primeiro semestre de 2019 e tendo um caráter experimental, uma vez que é a 

primeira disciplina e a primeira turma. A disciplina de Gestão de Sala de Aula será 

organizada em 80 horas, sendo 60 horas a distância por meio de 8 aulas, textos 

bases e ferramentas de interação disponíveis na plataforma EAD-EPF e 20 horas 

presenciais organizadas em 6 aulas e oferecidas em 2 polos um na própria EPF e 

outro em Campo Grande, bairro da Zona Oeste. Essa divisão em polos é uma 

tentativa de facilitar os regentes das coordenadorias mais distantes, 

incentivando-os e diminuindo as dificuldades de deslocamento. 

Vale destacar que as disciplinas que farão parte do Programa de Formação 

foram desenvolvidas e acordo com o resultado de uma pesquisa prévia com o 

campo. No início de 2018, as escolas receberam um questionário, no qual os 

professores deveriam sinalizar três temas, os quais gostariam de ter mais 

formações direcionadas. Nessa pesquisa, se destacaram temas como: 

Alfabetização, Prática de Ensino, Avaliação, Resolução de Conflitos, como 

podemos observar no gráfico a seguir:  
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 Partindo desses temas, o currículo do Programa de Formação oferecerá 

ao longo do ano de 2019, além da disciplina Gestão da Sala de Aula, disciplinas 

como: Alfabetização, Gestão de Conhecimento, Habilidades Socioemocionais, 

Avaliação e Educação Inclusiva semestralmente. 

 

2. Estrátegias e Ferramentas para Formação Continuada  

Entre os desafios, há a grande responsabilidade de promover formações para 

um público de mais de 40 mil professores. Dessa forma, tudo o que se planeja na 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro precisa ser em larga escala 

para, assim, atender às demandas de formação dos professores da maior Rede 

da América Latina. 

Nesse contexto, algumas ferramentas precisam ser desenvolvidas, assim como 

algumas inovações realizadas buscando envolver um maior número de 

professores nas formações. Através de logísticas criadas, como links externos nas 

redes sociais, transmissões ao vivo, plataformas em EaD, acervos de formação e 

utilização das telessalas, torna-se possível ampliar o atendimento ao vasto e 

diverso público-alvo. 

3.1 Formação a Distância  

Com a criação da Plataforma Moodle EAD-EPF, oriunda do Programa Rio 

de Excelência implementado em 2018, a SME e em especial a EPF ganhou uma 

nova modalidade e ferramenta para propor suas formações continuadas.  

Tal ferramenta torna-se interessante, sobretudo, por dar maior 

flexibilidade aos usuários em relação à participação das formações, bem como, 

possibilita maior oferta de formação, uma vez que não há a necessidade do 

professor se ausentar da escola, um dos fatores mais conflituosos atualmente.  
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A plataforma, desse modo, passa a ser uma ferramenta não apenas para a 

Escola de Formação, mas para toda a prefeitura em relação à demanda de 

formações. Além disso, permite a construção de uma identidade, uma vez que é 

uma plataforma institucional.  

 
Descrição da imagem e fonte 

 
Plataforma EADEPF 

 

3.2 Formação semipresencial a partir do modelo PED 

 

Para ajudar a desenvolver o trabalho semipresencial pesquisou-se a 

respeito das metodologias e abordagens pedagógicas mais bem sucedidas ao 

redor do mundo que fossem conectadas ou adaptáveis à realidade brasileira, 

mais especificamente a realidade da Rede. Nesse contexto surge a oportunidade, 

oferecida em parceria com a fundação Leman, de formar professores no 

Programa de Especialização em Docência, chamado PED Brasil. Trata-se de uma 



 
 

 
2498 

pós-graduação scritu sensu baseada no programa de formação Stanford Teacher 

Educacion Program ou, como também é conhecido, STEP. É o mesmo modelo de 

formação pós-graduação a que os professores de Stanford são submetidos.  

Com duração de aproximadamente 18 meses, o programa tem como foco o 

ensino centrado no estudante, levando em consideração principalmente: 

  

• Trabalho em grupo; 

• Formação clínica dos docentes; 

• Articulação entre teoria e prática; 

• Ensino com equidade; 

• Mentoria. 

 A equipe da Gerência de Formação Continuada do Professor Regente conta com 

professores que participaram do programa PED Brasil com objetivo de 

implementar as renomadas metodologias em suas formações presenciais e 

semipresenciais, já que o programa, além de ser muito bem sucedido entre os 

professores participantes do curso, foi testado em formações para a própria Rede, 

tendo excelentes devolutivas. 

A partir do modelo PED, a Escola de Formação implementa como piloto o 

curso semipresencial de Gestão da Sala de Aula. Essa formação, em seus 

encontros presenciais, multiplica a metodologia descrita do PED e é realizada 

pelos professores que concluíram a pós-graduação descrita anteriormente.  

 

3.3 Telessalas 

  

As Telessalas são espaços reservados para realização de videoconferências, 

a partir de equipamentos necessários para esse fim, adquiridos a partir do 

Programa Rio de Excelência, assim como a plataforma EAD.  

 Atualmente, há 14 telessalas organizadas da seguinte maneira: uma 

telessala em cada Coordenadoria Regional de Educação (CRE), totalizando 11 

telessalas; duas telessalas localizadas na Escola de Formação Paulo Freire e uma 

telessala localizada no prédio do nível central da prefeitura. Somando as 

capacidades das 14 telessalas totalizamos o público de aproximadamente 1.800 

lugares. O uso das Telessalas também é algo estendido a toda prefeitura, 

entretanto, sua administração é realizada na Escola de Formação Paulo Freire.  

 Vale ressaltar que o grande benefício do uso dessa ferramenta é a 

possibilidade de descentralizar as formações e facilitar a participação dos 
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servidores, uma vez que esses espaços estão situados em 11 bairros distintos da 

Zona Sul a Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro. Além disso, com as telessalas, 

a participação pode ser realizada efetivamente, uma vez que seu público pode 

interagir com as demais e com o local onde a formação está acontecendo ao vivo, 

em sua maioria no auditório da EPF, a telessala central.  

 As telessalas foram inauguradas no segundo semestre de 2018 e já 

realizaram dezenas de formações, tornando-se uma ferramenta importante em 

que a tecnologia e a modernidade amenizam as grandes distâncias e integra 

pessoas e lugares.  

 

 
Projeção de imagens das telessalas 

 

 Como pode ser observado nas fotos anteriores, as formações realizadas 

com as telessalas facilitam a integração e participação de todos.  

 A foto é um registro de uma formação direcionada a professores 

alfabetizadores de toda Rede, no auditório da EPF a palestrante ministrava seu 

conteúdo com a presença de alguns professores no auditório e centenas de 

professores divididos nas demais telessalas que conseguiam escutar, 

acompanhar, ver a apresentação projetada no PowerPoint, interagir e fazer 

perguntas de maneira simultânea. Ao mesmo tempo, no auditório, há uma tela 

que mostra todas as telessalas participantes para que assim o palestrante possa 

visualizar e também interagir com esses espaços.  

 

3.4 Transmissões via Facebook 
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 Outra ferramenta que vem se tornando aliada na promoção de formações 

na Rede é a teletransmissão simultânea disponível através do Facebook da 

Multirio (empresa responsável por recursos midiáticos para prefeitura em 

especial para SME). 

 Essa teletransmissão consiste na gravação da ação, seja ela onde for, e essa 

gravação é compartilhada de forma simultânea no perfil do Facebook da Multirio. 

Dessa maneira, os professores podem assistir a formação em tempo real da 

própria Unidade Escolar, bastando ter apenas acesso a internet e entrando no 

perfil indicado.  

Além disso, durante a transmissão os participantes podem deixar críticas, 

elogios, perguntas e dúvidas que serão socializadas durante a formação para que 

o público das redes sociais possa interagir e participar de maneira ativa da 

formação.  

 

 
                 Exemplo de comentários e interações via Facebook 

 

Com essa possibilidade, a abrangência cresce de maneira significativa e mais 

professores podem ter mais possibilidade de participar da formação de maneira 

mais confortável e com menos ônus para a Unidade Escolar.  

 Portanto, com essas ferramentas a tecnologia e a rede social passam a ser 

aliadas nesse processo de promoção de formações importantes que visam 

empoderar os professores em seu dia-dia e em seus contextos.  

 

3.5 Rede de saberes e trocas 
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Rede de trocas e saberes é uma ferramenta importante para o crescimento 

dos professores, como troca de boas experencias, apoio coletivo, além de 

socialização de boas estratégias de Ensino-Aprendizagem.  

Nesse contexto, como uma ferramenta de formação continuada da EPF, 

são propostas formações e oficinas planejadas e realizadas pelos próprios 

professores da Rede. Dessa forma, além da promoção da Rede de trocas  e 

aprendizagem de apoio, há um empoderamento do discurso e da formação 

pelos próprios professores da Rede, uma vez que os professores a consideram 

algo mais próximo de sua prática já que tem origem no chão da escola.  

Muitos são os talentos dentro da Rede Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro e socializá-los, além de uma forma produtiva e significativa de parceria, 

torna-se uma valorização ao profissional e a “prata da casa”.  

Portanto, a formação em serviço é algo essencial na busca da educação de 

qualidade e do processo de ensino-aprendizagem efetivo, assim como formar 

uma rede de troca de saberes é uma estratégia eficiente para criar parceiros e 

caminhos para a superação de desafios. 

 

3.6 Acervos de Formação  

 

 Entendendo que as realidades são múltiplas e que muitos professores não 

conseguem se ausentar de suas Unidades Escolares, ou ainda, possuem uma 

carga de trabalho extensa na Rede e em outros locais, o Acervo de Formação 

serve como apoio e como uma oportunidade de acesso à formação na integra 

após sua realização.  

 Ainda, o acervo não é apenas uma ferramenta para o professor que não 

conseguiu participar da formação, mas também serve às equipes gestoras que 

podem utilizar vídeos e materiais do acervo na multiplicação de suas formações, 

em momentos de Centro de Estudo, Conselho de Classe ou planejamento 

coletivo.  

 No acervo, estão a maioria das formações, realizadas na Escola de 

Formação Paulo Freire. Nele, estão as gravações na íntegra, as gravações 

editadas, textos utilizados e apresentações de PowerPoint ou outra mídia 

utilizada pelo palestrante. Para acessar esse acervo, basta entrar no site da Escola 

de Formação Paulo Freire. Esse site busca informar aos professores quanto a 

formações, oportunidades, processos seletivos e ainda possui um espaço 
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reservado: biblioteca virtual de formação, buscando ser um local de informação 

aos professores.  

 

 
 

 
Ilustração do Acervo de Formação 
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3. Conclusão  

 

No senso comum é frequente relacionar o uso de tecnologia com o 

distanciamento das relações humanas e afetivas. Entretanto, a partir da 

experiência descrita, percebemos que quando otimizamos os meios tecnológicos, 

eles servem como aliados, minimizando as distâncias e permitindo que a 

informação ultrapasse limites e vença barreiras geográficas. 

Dessa forma, percebe-se que o uso da tecnologia para e como formação, tem 

contribuído para que se vença os obstáculos existentes na realização de formação 

em serviço de uma Rede tão diversa e extensa como a do município do Rio de 

Janeiro. 

Para lidar com  dificuldades, sobretudo, a de retirar o professor de sala de 

aula, uma vez que há falta de docentes, a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, 

por meio da Escola de Formação Paulo Freire encontra como modelo de 

formação, de acordo com as demandas, o Programa de Formação Continuada do 

Professor Regente e ferramentas como Formação à distância através da 

Plataforma EADEPF; formação semipresencial, a partir do modelo PED; construção 

de uma rede de saberes e trocas; uso das telessalas; transmissões através do 

Facebook e  criação de acervos de formação, disponível no site da Escola de 

Formação Paulo Freire,  para consultas e usos posteriores a toda Rede, assim 

como para pessoas interessadas em aprofundar seus conhecimentos sobre 

aspectos educacionais.  

 

Referências  

 

Disponível em: <http://prefeitura.rio/web/epf >. Acesso em 20 de maio de 2019.  

Disponível em: <http://prefeitura.rio/web/epf/acervo-de-formacoes>. Acesso 

em 21 de maio de 2019.  

Disponível em: <http://prefeitura.rio/web/rioeduca>. Acesso em 21 de maio de 

2019.  

 

  

http://prefeitura.rio/web/epf
http://prefeitura.rio/web/epf/acervo-de-formacoes
http://prefeitura.rio/web/rioeduca


 
 

 
2504 

A TELENOVELA BÍBLICA COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO 

DE HISTÓRIA ANTIGA 

 
Telma Maciel Cunha Muniz489 

telma-maciel-cunha@hotmail.com 

 

RESUMO: Este trabalho aborda o uso de novas metodologias e linguagens, como as 

telenovelas, para o ensino da História Antiga. Mesmo sendo considerada como um ramo 

da História que aguça o imaginário coletivo, a disciplina carece de uma maior visibilidade 

por parte dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Neste segmento televisivo, é 

notório que um novo mercado desponta nas telenovelas: as superproduções que 

abordam temas bíblicos. Entretanto, para que se possa utilizar tal linguagem como 

metodologia, é necessário que se estabeleçam alguns critérios para que os objetivos 

pedagógicos possam ser alcançados. Assim sendo, o objetivo deste estudo é trazer 

algumas reflexões acerca da utilização como metodologias das telenovelas bíblicas no 

ensino de História Antiga, para que possamos compreender o que os alunos apreendem 

com realidades tão distantes na atualidade. Como objeto de estudo, será realizada uma 

breve análise das telenovelas O Rico e Lázaro e Jesus como representações da 

antiguidade e como metodologias para aprendizagem que podem ser usadas em sala 

de aula na disciplina da História Antiga. 

Palavras-chave: Ensino de História, História Antiga, Telenovelas bíblicas, Novas 

metodologias, Aprendizagem. 

 

ABSTRACT: This work is about the use of new methodologies and languages, as soap-

operas, for the teaching of Ancient History. Even being considered as an History’s area of 

work that whet the collective imagination, the subject lacks of a bigger visibility by the 

High School and Elementary School students. In this television segment, is noticeable 

that a new market field of work appears in the soap-operas: the super productions that 

approach biblical themes. However, to use this language as a methodology, it’s necessary 

to establish some criteria to the pedagogical objectives be reached. So, the objective of 

this study is to bring some reflections about the use of biblical soap-operas as a method 
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to teach Ancient History, to comprehend what the students learn with this distant reality. 

As study subject, a succinct analysis on the “O Rico e Lázaro” and “Jesus” soap-operas as 

representations of the ancient times and as mythologies to learn what can be uses in 

classroom in Ancient History classes.  

Keywords: History teaching, Ancient History, Biblical soap-operas, New methodologies, 

Learning. 

1.Introdução 

Para iniciarmos esta reflexão, partiremos do princípio do qual Miranda 

fala que:  
na verdade, não há nada mais abstrato e distante do que o tempo 

passado. Nenhum de nós consegue aprender o passado pelos sentidos, 

nem tampouco experimentar a mudança temporal que se situa fora da 

dimensão de nossa vida subjetiva (MIRANDA,2007, p.114). 

 

 Assim sendo, é plausível que professores de História tenham 

dificuldade em repassar os conteúdos referentes à períodos históricos tão 

remotos como os de História Antiga para os alunos na atualidade, já que esses 

visualizam o presente. 

 Bittencourt (2013, p.14) afirma que o atual perfil do público escolar é 

sempre uma fonte de desafios para o educador, principalmente para o professor 

de História, que também precisa reconfigurar suas práticas escolares. Diante 

desta sociedade consumista, onde os jovens vivem no presenteísmo490 (ou 

presentismo), onde “a História oferecida para as novas gerações é a do 

espetáculo, pelos filmes, propagandas, novelas, desfiles carnavalescos”. Para que 

este desafio seja transposto, o uso de novas metodologias e linguagens são 

ferramentas de muita ajuda.  
 

2. As Novas Fontes Históricas, Novas Linguagens 

 

Ocorre que atualmente os documentos não são os únicos a serem aceitos como fontes 

históricas, mas novas linguagens estão voltadas ao ensino e aprendizagem, pois as 

mesmas são produzidas pelos agentes da própria história: o homem.  Nestas linguagens 

 
490 A expressão presenteísmo ou presentismo, é uma característica da pós- modernidade, usada 

por Eric Hobsbawm, (A era dos extremos.p.13), Manoel Luís Salgado Guimarães (A escrita da 

História e ensino de História: tensões e paradoxos. p.43) e Helenice Rocha, Marcelo Magalhães e 

Rebeca Gontijo (A escrita da história escolar:  memória e historiografia. p.21). Segundo os autores, 

esse presenteísmo acaba comprometendo o futuro, pois o torna mais afastado do presente. 
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estão incluídas as músicas, o cinema, o teatro, a fotografia, podendo ser incluídas neste 

rol a teledramaturgia. 

Falando sobre a expansão do universo dos historiadores, Burke (1992, p.7-37) diz que a 

história ganhou novos enfoques, sendo este movimento conhecido como Nova História. 

Para ele esta expansão a partir da escola francesa dos Annales, vai contra os paradigmas 

tradicionais, pois aborda assuntos periféricos, tendo interesse por toda atividade 

humana. A realidade é social ou culturalmente construída, sendo analisadas as estruturas 

e enfatizada a história vista de baixo, com sua variedade de questionamentos. Esta é 

relativa e procura a aproximação com as outras ciências.  Assim, nesta onda de 

modificações na História, ocorre paralelamente uma reorganização quanto o 

comportamento da sociedade. 

Evidentemente que para que se enfrente toda esta gama de modificações por qual passa 

a história, são necessárias algumas adequações com relação as fontes documentais, 

sendo incluídas novas fontes que passam ser novas linguagens no ensino da história. 

Estas novas linguagens, decorrentes dos avanços tecnológicos, estão a cada dia em 

expansão, pois quando enviava-se cartas (que levavam dias para chegar em seu 

destinatário), hoje envia-se e-mails; quando via-se cinema mudo, hoje fala-se em cinema 

4D; quando ouvia-se novelas de rádio, hoje vemos teledramaturgias feitas com 

produções cinematográficas. Diante desta diversificação de suportes documentais, 

escolhemos a linguagem da televisão, mais especificamente a teledramaturgia, para 

fazermos algumas ponderações acerca do uso das mesmas em sala de aula.  

Ao fazer uma extensa pesquisa sobre a telenovela no Brasil, Gomes (1998, p.12) destaca 

que a mesma deve ser vista como um objeto de investigação antropológica, até porque 

não se trata de uma invenção brasileira, tendo passado por várias transformações até 

que chegasse ao que é na atualidade, quando as produções tentam representar e até 

discutir problemas vivenciados na realidade. Sendo assim, a autora diz que a telenovela 

passou a fazer parte da cultura brasileira há muito tempo e que: 

Tal consagração significa dizer que nestas três décadas (anos 50,60, 70 

e 80) ‘assistir às novelas’, nos diferentes horários em que são 

apresentadas diariamente, tornou-se, entre nós, mais do que um hábito. 

É como um ritual diário, não limitado apenas a um grupo, classe ou 

camada social da sociedade brasileira. Difundidas entre todos os 

segmentos sociais, as telenovelas tornaram-se no decorrer destes anos 

temas privilegiados de conversação, assunto obrigatório, mesmo que 

fosse para alguns discordarem de suas implicações políticas, 

ideológicas e culturais, portanto uma ‘problemática obrigatória’. 

(GOMES,1998, p.12, grifo nosso). 

  

Sendo a telenovela considerada um entretenimento barato para o espectador, está 

sempre à disposição do mesmo, de fácil acesso, que tem um grande alcance de público, 

torna-se um produto de grande interesse mercadológico no setor televisivo.  



 
 

 
2507 

Deste modo, considerando que existe a garantia constitucional de liberdade religiosa na 

Constituição Federal de 1988, no art. 5, VI e VII; que a mídia televisiva atualmente trava 

uma verdadeira batalha pela audiência dos espectadores (evidentemente por motivos 

econômicos), investindo na grade de suas programações conforme a audiência das 

mesmas ( aumento de 15% de audiência no Brasil e exterior na telenovela Jesus : 

htpp://f5.folha.uol.com.br); que a emissora de televisão Record Tv foi adquirida em 1989 

por Edir Macedo, que é pastor e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus; que o 

segmento televisivo percebeu que o espectador tem simpatia pelas “produções de 

época”, nasce um novo nicho de mercado em 2015 para telenovelas: as produções com 

temas bíblicos. Assim, podemos citar a telenovela Os Dez Mandamentos (2015), A Terra 

Prometida (2016), O Rico e Lázaro (2017), Apocalipse (2017) e mais recentemente Jesus 

(2018/19). Embora esta nova proposta esteja diretamente ligada as linhas de 

programação da emissora que pertence a um determinado grupo religioso e aos níveis 

de audiência, é pertinente refletir que tal movimento colabora para a aproximação dos 

alunos com a História Antiga. 

Tais produções (com exceção de Apocalipse) que ao tentar retratar a História Antiga,  

podem ser usadas em sala de aula como novas linguagens para o estudo da antiguidade; 

entretanto, devem ser usadas com alguns os critérios preestabelecidos para o uso destas 

novas linguagens, como os referenciais teóricos, o contexto e intencionalidade da 

produção, pois para Azevedo e Lima: 

Todo cuidado é pouco com a incorporação das diferentes linguagens, 

principalmente em uma época de desvalorização do conteúdo 

socialmente acumulado pelo conhecimento científico, momento em 

que grande parte dos alunos não percebe a importância de se estudar 

História (AZEVEDO e LIMA 2011.p.69-70). 

 

Retomando sobre a linguagem a ser analisada, a da televisão, temos que embora a 

linguagem do cinema e da televisão possam ser parecidas, existem algumas diferenças.  

 Menezes, Marcondes e Toshimitsu (2015,p.21-24,55), dizem especificamente que a 

novela é uma outra linguagem na televisão, e que por ter grande audiência e procurar 

retratar a realidade, é necessário que os alunos analisem a produção e percebam como, 

para quem e por quem essa é produzida. Ao analisar a linguagem do cinema e da 

televisão, as autoras dizem quem o aspecto monológico da tevê leva o espectador a não 

estabelecer um diálogo, uma discussão ou conversar direto com os produtores. Segundo 

elas, este comportamento não é culpa direta do expectador, mas do modelo tal como é 

concebida a programação televisiva. Fazendo um paralelo com a linguajem do cinema, 

dizem que a pausa que fazemos quando saímos do cinema até chegarmos em casa, 

favorece a reflexão sobre o filme visto; enquanto que na televisão, mal acaba uma 

programação, começa a outra, o que não dá tempo de uma reflexão sobre o que 

acabamos de ver. 
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Outras características da televisão são a fragmentação e a redundância. O fato de 

ninguém conseguir aguentar fisicamente e mentalmente um mesmo programa durante 

horas consecutivas, leva a fragmentação. Esta é necessária para irmos ao banheiro, comer, 

dormir, fazer outras atividades corriqueiras. Por ser fragmentada a programação da 

teledramaturgia, surge a redundância. Na redundância, a repetição é de vital importância, 

pois a mesma tem a finalidade de localizar o telespectador. Exemplo disso são as cenas 

dos próximos capítulos e a recapitulação no dia posterior. 

Por fim, a última característica para as autoras, é a relação de confiança que se estabelece 

com o suporte empregado na comunicação. Para alguns expectadores tudo que ela 

noticia é lido como verdade. A valorização da imagem torna esta crença na televisão 

muito importante, afinal acreditamos facilmente naquilo que vemos.  

 

3. Critérios De Uso  

 

Discorrendo sobre as imagens em movimento usadas em sala de aula, Azevedo e Lima 

(2011.p.69-70) dizem que é necessário que o professor tenha conhecimento de alguns 

referenciais básicos sobre a linguagem que deseja utilizar em sala de aula para que este 

não se perca nas propostas e discussões sugeridas, e que também a linguagem não se 

sobreponha à explicação histórica. O uso da televisão em sala de aula é muitas vezes alvo 

de críticas, devido ao que muitos afirmam ser tendenciosa. Concordamos com as autoras 

quando dizem que “devemos denunciar os usos e abusos de tais aspectos, cuja 

manipulação interessa a determinados segmentos sociais e econômicos”. 

Seguindo a temática do uso destas novas linguagens, Napolitano (2013, p.149,150) diz 

“que nos últimos anos tem sido cada vez mais frequente o uso de “novas linguagens” 

não só para motivar os alunos, mas para tentar ‘atualizar’ a concepção de documento 

histórico”. Para ele, o professor deve ser consciente que “esta ‘novidade’ não vai resolver 

os problemas didáticos-pedagógicos de seu curso”, e que esta ferramenta não deverá 

ser usada para substituir conteúdos, assim como dar um ar de “modernidade” a aula. O 

autor sugere que critérios devem ser estabelecidos pelo professor para o uso destes 

recursos didáticos, tais como:  

• Preparação prévia do professor com relação aos aspectos teóricos: 

desenvolver um programa mínimo de informação bibliográfica; 

• Seleção de qual gênero/programa que será utilizado para o trabalho: 

neste caso, a teledramaturgia; 

• Aquisição ou procura em arquivos (ou internet): trabalhos produzidos 

em épocas remotas e documentos do presente; 

• Planejamento geral de utilização, inserido no conjunto de atividades 

didático-pedagógicas;  

• Analisar com coerência as sequências dos programas exibidos. 
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4.Da Análise Das Telenovelas 

 

A análise de suporte como a televisão, especialmente da teledramaturgia (novela), dá-se 

pelo fato que o mesmo é um suporte que tem um extenso alcance, sendo considerado 

de massa. Para Napolitano:  

Tendo por base que a TV é um espaço público, ainda que eletrônico, 

muito singular, pois está submetido a interesses comerciais de grande 

escala, devemos ter claro que sua experiência cotidiana interfere na 

dinâmica de assimilação social dos eventos históricos, reduzindo-os a 

um tempo quase imediato. Em outras palavras, a distância temporal que 

ia da percepção que um grupo ou indivíduo tinha [...] se reduz ao 

extremo (NAPOLITANO,2013, p.160). 

 

 A novela O Rico e Lázaro, da emissora de Record TV, produzida pela Casablanca 

Produções, que estreou em 13 de março de 2107, escrita por Paula Rachid e outros 

autores, tendo a direção geral de Edgar Miranda. A produção contou com 

aproximadamente 107 atores (83 atual/24 primeira fase). 

 O enredo da telenovela é baseado no livro bíblico de Daniel, que narra as relações entre 

o povo babilônico e hebreus cativos. A telenovela começa em: 

600 anos a.C., aproximadamente. Após o governo de vários reis que se 

afastaram de Deus, Jerusalém encontra-se mergulhada na idolatria. O 

povo de Deus está prestes a perder tudo que Moisés e Josué 

conquistaram. A Babilônia impõe sua força sobre toda a região da 

Mesopotâmia. Após derrotar os egípcios, Nabucodonosor (...) assume o 

trono do vasto império. Durante seu reinado, ele transforma a cidade 

em joia do mundo antigo, construindo para sua esposa, a Rainha Amitis 

(...), os lendários Jardins Suspensos  

(http://www.teledramaturgia.com.br/o-rico-e-lazaro/). 

 

A princípio a produção estava programada para ser uma minissérie de 80 capítulos, 

entretanto, o vasto universo da história bíblica e a aceitação do público, fez com que se 

tornasse uma telenovela de aproximadamente 150 capítulos. Com estrutura de uma 

grande produção cinematográfica, a telenovela teve um custo de R$ 800 mil à emissora, 

o que engloba salários, figurinos. Conta com efeitos de computação gráfica, gravação de 

tecnologia 4K e mais de quarenta cenários, alguns com canais fluviais. Para compor a 

telenovela a autora inseriu outros personagens, assim como outras tramas paralelas, 

tendo como objetivo tornar a produção mais leve (http://www.teledramaturgia.com.br/o-

rico-e-lazaro/). 

Ao fim deste histórico devemos analisar o seguinte ponto: Pode-se considerar fontes 

fictícias como fontes históricas? Acredita-se que sim, pois a princípio como podemos 

http://www.teledramaturgia.com.br/o-rico-e-lazaro/
http://www.teledramaturgia.com.br/o-rico-e-lazaro/
http://www.teledramaturgia.com.br/o-rico-e-lazaro/
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mensurar a verdade em um documento histórico?  Discorrendo sobre as noções da 

verdade dos documentos, Fonseca cita Le Goff, que diz: 

O documento não é inócuo. É antes uma montagem, consciente ou 

inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, 

mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a ser 

manipulado, ainda que pelo silêncio (Le Goff apud FONSECA 2008, p.21). 

 

Assim como Fonseca que tem em mente os processos e não busca as 

verdades factuais em sua fonte de análise no caso o cinema, aqui também aplicamos o 

mesmo princípio para a teledramaturgia. Entretanto, a fonte trabalhada em questão deve 

ser considerada com uma fonte híbrida (ficção e verdade), pois a existência da Babilônia 

é incontestável, primeiro por Flávio Josefo (2014, p.475-497), depois pelo achado do 

Código de Hamurabe, numa expedição francesa chefiada pelo arqueólogo Jaques de 

Morgan.  Babilônia foi a primeira a elaborar um código de leis escritas, que foi: 

Baseado nas antigas leis semitas e sumerianas (Código de Dungi), foi 

transcendentalmente importante para a história dos direitos 

babilônicos, para o direito asiático, e, particularmente, para o direito 

hebreu. Compunha-se de 282 artigos, 33 dos quais se perderam devido 

a deterioração da coluna de pedra basáltica onde estavam escritos em 

caracteres cuneiformes gravados em uma estrela de diorito negro com 

2,25m de altura, 1,60 de circunferência e 2,00m de base, achada na 

cidade de Susã, na Pérsia, [...] encontra-se no Museu do Louvre, em Paris 

(Código de Hamurabe, 2011, p.9). 

 

Para que se possa ter a sociedade babilônica uma fonte de influência, 

tomamos como exemplo o Código Civil Brasileiro, que na Teoria da Imprevisão e Revisão 

dos Contratos, reporta-se a ideia do Código de Hamurabi (2011,p.16), em seu art. 48, 

que diz: “Se um homem tem sobre si uma dívida e o seu campo foi inundado, ou a 

torrente carregou, ou por falta de água não cresceu grão no campo; naquele ano ele não 

dará grão ao seu credor, ele anulará o seu contrato e não pagará os juros daquele ano”, 

ou seja “há 2.700 anos antes de nossa era firmava-se a condicionalidade da regra da 

imodificabilidade unilateral dos contratos” (RIZZARDO, 2015 p.129).  

Retomando a ideia da verdade na produção, conforme dito anteriormente, 

foram criados outros personagens que não estão citados na história bíblica. Certamente 

estes não foram inseridos, com o intuito de tornar toda a produção em uma ficção, mas 

antes para compor a dramaturgia e atender uma demanda de mercado com o 

crescimento da produção, pois embora a novela trate de um tema religioso, precisa 

garantir o retorno financeiro investido, através dos patrocinadores e propagandas que 

estão veiculadas ao horário e a programação.  

Mesmo tratando-se de uma trama da teledramaturgia, pode-se claramente 

notar as relações de poder, sociais, econômicas, religiosas, culturais, políticas, que 
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perfazem toda trama. Estas relações da antiguidade demonstradas na novela, podem 

perfeitamente ser trabalhadas com as relações da atualidade, levando o aluno a perceber 

que muitos fatos que acontecem na atualidade, são questões que foram vividas no 

passado; que os povos da antiguidade, além de manterem relações entre si, foram 

capazes de construir sociedades altamente complexas.  

Quanto as questões culturais representadas na telenovela, pode-se perceber 

que estas estão desde sempre em eterno conflito, e que as resistências sempre houveram 

e sempre existirão. Quanto as diferenças econômicas, estas sempre estiveram à frente de 

todas as civilizações, culminando com os jogos de poder, que hoje na atualidade vemos 

com tanta frequência.  

A religiosidade como um todo, para os povos representados na novela, era 

a mola mestra para as decisões tomadas, quer por reis, quer por servos; então, vemos 

que pela religião, se é capaz de matar ou morrer, fato este que podemos relacionar com 

a intolerância religiosa existente na atualidade. As relações familiares conflituosas que 

existem desde que o mundo é mundo, podem ser percebidas entre o povo hebreu, entre 

os babilônicos e na própria miscigenação entre os povos que aparecem na trama. 

Baseada na história bíblica, a novela Jesus escrita por Paula Richard e 

colaboradores e contou em 193 capítulos a trajetória de Jesus de Nazaré, que sendo 

esperado pelos judeus como o Messias, viria libertar o povo judeu do domínio romano. 

Entretanto, para decepção de muitos, Messias propõe não a libertação do domínio 

terrestre romano, mas a libertação do espírito. Tal proposta não agrada os líderes 

religiosos, que em nome da ordem religiosa perseguem Jesus, causando de forma 

recorrente revoltas e levantes, o que muitas vezes desagrada ao Império romano; pois 

Roma domina, oprime e reprime, mas convive e respeita as culturas diferentes da sua. 

 Tal como a produção o Rico e Lázaro, a telenovela Jesus apresenta os 

conflitos religiosos e políticos. Tais conflitos se passam entre o próprio povo judeu e 

entre os judeus e romanos, que tem como pano de fundo cidade de Jerusalém e sua 

circunvizinhança, que: 

dominada por Roma, vivia imersa em um turbilhão de conflitos: falsos 

messias, rebeldes judeus agindo contra a dominação romana, opressão 

dos cobradores de impostos, pobreza e sonhos de uma vida melhor. 

Um povo subjugado à espera do Messias 

(teledramaturgia.com.br/jesus. Acesso:27/05/2019). 

 

A produção da telenovela procurou reproduzir através de artefatos 

relacionadas aquele período, o figurino, a arquitetura e a caracterização dos 

personagens. Tendo personagens centrais e periféricos, a telenovela mostra que mesmo 

sem importância para os governantes da época, tais indivíduos esquecidos poderiam 

contar com a compaixão e empatia de seus pares, se assim estivessem na mesma sintonia 

espiritual a qual o Messias pregava. Assim, ao retratar o jogo de poder entre a parte 
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religiosa dominante e os dominados, podemos perceber que a religião faz parte de 

muitas decisões tomadas no passado e no presente. 

Tendo como personagem central a figura de Jesus, a narrativa desenvolvida 

pelos autores mostra não só um Jesus histórico491, mas como alguém que influenciou 

várias frações daquela sociedade através de atos e palavras de cunho espiritual, que 

propõe outras formas de convivência que perpassa   a política, a economia (pagando o 

tributo, dando a César o que era de César); as relações familiares (falando sobre o 

adultério, valorizando as crianças); as relações interpessoais (comendo com “pecadores”); 

além de valorizar as mulheres, os iletrados, os pobres, as viúvas, que representavam 

segmentos que eram renegados por aquela sociedade.   

Desta forma, tais ensinamentos podem ser apresentados como uma contribuição da 

História Antiga para os dias atuais. Mas como ensinar esses valores sem parecer piegas 

ou deixar de contemplar os conteúdos? De acordo com Selbach (2010, p. 96), estes “ 

[...]valores são essenciais para a segurança do bem viver e que nenhuma outra profissão, 

além do magistério, tem diante de si tão necessária missão” . Ainda segundo a autora, é 

necessário que o professor escolha de maneira interdisciplinar, que tipos de valores 

deseja enfatizar. Se para o senso comum estuda-se História para não se repetir os erros 

do passado, cabe dizer que “a honestidade e, no lado oposto da moeda, a corrupção 

eram tão valorizadas e tão repudiadas ontem como hoje e, provavelmente sempre serão” 

(SELBACH, 2010, p. 98). 

Mais do que nunca, valores como a coragem, lealdade, justiça, honestidade, polidez, 

paciência, generosidade, solidariedade, precisam fazer parte da vida dos indivíduos, pois 

a mesma sociedade da informação que procura conectá-los através da informação 

conduz estes mesmos indivíduos a se encontrarem em estado de solidão, conquanto os 

relacionamentos interpessoais são substituídos pelos virtuais. Para Selbach (2010, p. 98), 

as discussões destes valores não devem ser conduzidas como um mero aconselhamento, 

mas que deve haver reflexão e envolvimento de dúvidas existenciais, fazendo-se “[...] 

estreita relação entre outros tempos com tempos que agora se vive (...). A indignação 

contra a mentira, a corrupção, a violência, o egoísmo e outras ações negativas, precisam 

ser sempre reafirmadas”. 

 

491 Jesus histórico – Os historiadores deixam claro que o personagem estudado por eles não é o 

mesmo da religião. Eles estão em busca de informações sobre o homem chamado Jesus, que 

viveu na Galileia há 2.000 anos e em torno do qual foi criada a maior religião do mundo. “Os 

historiadores não buscam um ser divino, que é impossível de quantificar, medir e avaliar. O Jesus 

da história é estritamente humano”, afirma André Chevitarese (https://veja.abril.com.br/ciencia/o-

que-a-historia-tem-a-dizer-sobre-jesus/) 

. 
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Desta forma, diante de tais narrativas de telenovelas bíblicas, será que estamos nos 

reportando as representações que foram feitas da antiguidade, ou será que estamos 

falando da nossa sociedade na atualidade? 

 

5.Considerações Finais 

 

Consideramos que as outras metodologias e linguagens podem ser de 

grande ajuda no que diz respeito ao ensino da disciplina de História. Assim, as novas 

linguagens como a teledramaturgia bíblica, podem representar para os alunos uma 

diminuição a abstração e distância entre a sociedade representada e a sociedade atual e 

para a disciplina de História Antiga, uma nova fonte.    

Desta feita, acreditamos que mesmo estando num tempo distante, tal ramo 

da História ainda tem muito que ensinar, não somente pelo fato de que a alteridade é 

uma marca registrada sua, mas que também podemos transcender tais realidades deste 

período para os dias atuais, o que faz com que possamos evitar o presenteísmo que os 

alunos vivem constantemente.  

Assim sendo, é de suma importância que os estudantes na atualidade 

reconheçam o ser humano como agente na formação da sociedade e, por conseguinte,  

que as sociedades são formadas por todas as pessoas,  mesmo que estes estejam no 

plano da invisibilidade, e que aceitar as diferenças com respeito pode ser algo 

significativo para o crescimento dos indivíduos, principalmente no ambiente escolar, 

onde impera a diversidade.  

Consequentemente, mostrar a representação dos povos da antiguidade em suas crenças, 

faz com que os discentes percebam que a religião tem influência tanto nas sociedades 

antigas como nas atuais e que costumes, as tradições e as relações pessoais dessas 

sociedades podem despertar o senso crítico dos alunos com relação aos problemas 

atuais, fazendo-os perceber que em todos os tempos os conflitos existem, mas que o 

importante é realmente a forma de resolvê-los. 
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METODOLÓGICA NO AMBIENTE ESCOLAR 

 
Jeciely Aguiar da Silva492 

Maria dos Milagres Diniz dos Santos493 

 

RESUMO:O presente estudo versa sobreas contribuições metodológicas das Tecnologias 

de Comunicação e Informação na aprendizagem do aluno no âmbito escolar. E tem por 

objetivos averiguar as contribuições e a importância metodológica das Tecnologias de 

Comunicação e Informação (TICs) na aprendizagem do aluno nos espaços escolares, e 

pesquisar, através das TICs uma maneira de ensino mais satisfatória e significativa. O 

desenvolvimento deste estudo partiu do seguinte questionamento: De que maneira as 

tecnologias podem contribuir para o fazer pedagógico da escola? Para isso optou-se por 

pesquisa bibliográfica já que demanda uma análise minuciosa das mais recentes obras 

cientificas disponíveis, possibilitando assim identificar, mapear, discutir e aprofundar o 

objeto em estudo. Desse modo, fundamentou-se nos arcabouços teóricos de autores 

como: Kenski (2003), Almeida (2000), Silva (2010), Moran (2003) entre outros. Desta 

forma, o estudo se justifica pela necessidade de preparar sujeitos aptos para assimilar e 

mesclar a gama de informações impostas pelo advento da Era Digital, aproximando, 

assim, os conhecimentos escolares com o cultural e com o da interação entre o homem 

e a máquina, através de uma necessidade de formar humanos mais criativos e críticos 

para lidar com a sociedade contemporânea. 

 

PALAVRAS- CHAVE: Tecnologias; Comunicação; Informação; Aprendizagem; Educação. 

 

ABSTRACT: The present study deals with the methodological contributions of 

Communication and Information Technologies in student learning in the school context. 

It aims to ascertain the contributions and methodological importance of Communication 

and Information Technologies (ICTs) in student learning in school spaces, and to research 

through ICT a more satisfactory and meaningful way of teaching. The development of 

this study was based on the following question: How can technologies contribute to the 

pedagogic performance of the school? For this, a bibliographical research was chosen, 

since it demands a detailed analysis of the most recent scientific works available, thus 

making it possible to identify, map, discuss and deepen the object under study. Thus, it 
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was based on the theoretical frameworks of authors such as Kenski (2003), Almeida 

(2000), Silva (2010), Moran (2003) and others. In this way, the study is justified by the 

need to prepare subjects able to assimilate and merge the range of information imposed 

by the advent of the Digital Age, thus bringing school knowledge closer to the cultural 

and the interaction between man and machine, through of a need to create more creative 

and critical human beings to deal with contemporary society. 

 

KEY WORDS: Communication and Information Technologies; Learning; Education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente torna-se evidente a importância e a interferência que as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) apresentam sobre a sociedade, 

especialmente porque vive-se em um século globalizado, onde a maneira de comunicar-

se, aprender-se e relacionar–se passa por diversas transformações, influenciando até 

mesmo as produções e estruturas dos trabalhos. Neste sentido, a Era Digital 

proporcionou ao homem contemporâneo uma interação maior e mais rápida com outras 

pessoas e com mundo, dinamizando assim, o acesso à informação, embora tenha 

resultado em muitas facilidades, também trouxe diversos impactos e desafios em 

diversos setores, inclusive o da educação. 

Mediante esse quadro caberia as indagações que permeiam esta pesquisa: 

De que maneira as tecnologias podem contribuir para o fazer pedagógico da escola?Por 

tal motivo o interesse pela temática do estudo explica-se pela necessidade de absorver 

e inovar nas práticas educativas da sala de aula? Onde o aluno deixa de ser apenas o 

receptor e passa, cada vez mais, a participar desse processo de ensino e aprendizagem? 

Em vista disso, a presente pesquisa tem como objetivos averiguar as 

contribuições e a importância metodológica das Tecnologias de Comunicação e 

Informação (TICs) na aprendizagem do aluno nos espaços escolares, e pesquisar, através 

das TICs uma maneira de ensino mais satisfatória e significativa. Diante dessa questão, 

procurou-se, também compreender a necessidade da preparação teórica e metodológica 

do professor para lidar com o desafio imposto com o surgimento dessas “novas 

tecnologias”.  

Neste viés, a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

nas escolas não se justifica apenas como uma necessidade de inovação e à motivação 

para com os alunos referente aos assuntos curriculares, mas também ao de preparar 

sujeitos aptos para assimilar e mesclar as variedades de informações impostas pelo 

advento da Era Digital, aproximando, assim, os conhecimentos escolares com o cultural 

e com o da interação entre o homem e máquina, através de uma necessidade de formar 

humanos mais criativos e críticos para lidar com a sociedade contemporânea. 
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Para alcançar os objetivos aqui determinados fez-se necessário um 

estudo bibliográfico, pautado em autores que abordam o tema em questão. Entre 

eles, baseou-se, especialmente, nas obras de Kenski (2003), Almeida (2000), Silva 

(2010), Moran (2003) entre outros, visando refletir acerca da utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação no aprendizado do aluno, como 

recurso metodológico facilitador e mediador desse processo. 

O trabalho vai ser organizadonas seguintes etapas: primeiramente a 

Introdução que apresenta ao leitor o prefácio da obra;após será realizadaa abordagem 

sobre tecnologia e educação, especificando seus conceitos e evolução; então será 

mostrado a concepção e importância das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) na educação, além de explorar a relevância da formação pedagógica docente para 

nesses novos parâmetros sociais e seus benefícios para escola;depois apresenta-se uma 

síntese do método de pesquisa e a análise das informações coletadas, e por fim realizou-

se as considerações finais, na qual está sumarizada as ideias, contribuições e questões 

referentes ao objeto de estudo. 

 

2 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: Um panorama Histórico Social 

 

Segundo Rios (2008) a palavra tecnologia trata-se de uma ciência ou tratado 

das artes e ofícios em geral, já que historicamente a tecnologia acompanha o homem na 

sua determinação e empreendimento em tirar e dominar seu ambiente natural, ao 

utilizar-se de procedimentos, técnicas, produtos, artefatos e ferramentas que visem 

aprimorar e aperfeiçoar o trabalho humano. 

Conforme afirma Kenski (2011 p. 22-23) “O conceito de tecnologias engloba 

a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em 

todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações.” Desse modo, a definição de 

tecnologia não limita-se apenas aos recursos derivados das máquinas, mas qualquer 

objeto e/ou recurso criado para melhorar a condição de vida do homem “[...] uma 

cadeira, um caderno, uma caneta, um lápis ou uma lapiseira são tecnologias.” (LOPES, 

MONTEIRO E MILL, 2014, p. 31), pois apresenta-se de maneira simples, porém acessível 

e utilitário, mediante produtos diversos, que por fim agrega-se a cultura. 

Nesta perspectiva, ao desenvolver técnicas objetivando a resolução de um 

problema comum e igualitário, o homem tornou-se capaz de inovar-se e modificar-se de 

acordo com seu momento e/ou contexto histórico, levando em conta os anseios e 

obstáculos enfrentados, pois “a tecnologia ainda mais do que a ciência é moldada pelas 

pressões socioeconômicas e permeada pela cultura na qual é criada e usada”. 

(GUIMARÃES e RIBEIRO, 2007, p. 21). 

Por isso, no período da Revolução Industrial, mais precisamente no inicio do 

século XX, ocorreu um aumento desenfreado da produção, especialmente por causa da 
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utilização de máquinas, que provocou a passagem de Revolução Industrial para 

Revolução da informação que deu-se graça ao surgimento dos computadores 

eletrônicos, telefone, e programas capazes de simplificar, expandir e agilizar os ganhos 

produzidos. Sobre este assunto, Moran (1995, p.24), 

 

Os mecanismos intrínsecos de expansão do capitalismo apressam à 

difusão das tecnologias, que podem gerar ou veicular todas as formas 

de lucro. Por isso há interesse em ampliar o alcance da sua difusão, para 

poder atingir o maior número possível das pessoas economicamente 

produtivas, isto é, das que podem consumir. O capitalismo visa 

essencialmente o lucro. 

 

Em conformidade Kenski (2012, p.32) afirma que: 

A evolução tecnológica conduziu o desenvolvimento humano para usos 

que vão da memória fluida dos relatos orais às interfaces, como as 

memórias tecnológicas registradas nos equipamentos eletrônicos de 

última geração. A tecnologia moderna reestrutura ainda mais 

profundamente a consciência e a memória, impondo uma nova ordem 

nos nossos modos de compreender e de agir sobre o mundo. 

 

Diante disso, esse processo trouxe diversas repercussões, influenciando 

mudanças significativas nos vários setores industriais e sociais. No setor educacional a 

utilização das tecnologias educacionais494 estabeleceu-se na tendência liberal tecnicista, 

para Ostermann e Calvacanti (2010) iniciou no Brasil, na segunda metade dos anos 50, 

mas foi introduzida mais efetivamente no final dos anos 60 com o objetivo de inserir a 

escola nos modelos de racionalização do sistema de produção capitalista, onde a 

educação era vista como um mecanismo imediato de preparar do aluno para o mercado 

de trabalho.   

Em contrapartida, mais especificadamente, na década 80 e 90 ocorreu, de 

maneira geral e global, a liberação da internet, no qual transformou-se rapidamente em 

um mecanismo de informação e comunicação de grande importância para a evolução 

da sociedade. Conforme expõe Almeida (2000) 

 

As vertiginosas evoluções socioculturais e tecnológicas do mundo atual 

geram incessantes mudanças nas organizações e no pensamento 

humano e revelam um novo universo no cotidiano das pessoas. Isso 

 
494A tecnologia educacional é fundamentalmente a relação entre tecnologia e educação, que se 

concretiza em princípios e processos de ação educativa, gerando produtos educativos, todos 

resultantes da aplicação do conhecimento científico e organizado à solução ou encaminhamento 

de problemas e processos educacionais (NETO, 1982, p. 2). 
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exige independência, criatividade e autocrítica na obtenção e na seleção 

de informações, assim como na construção do conhecimento 

(ALMEIDA, 2000, p.12). 

 

Nesta premissa, torna-se fundamental compreender e reconhecer a diferença 

entre as tecnologias, produzidas desde os primórdios da humanidade como o giz, a roda 

entre outras, e as novas tecnologias digitais, como telecomunicação, eletrônica, 

computador e a internet, visto que trata-se de uma terminologia que vem 

consequentemente sendo constituída e construída mediante a evolução da comunidade, 

pois para Castells (2005, p. 17) “a sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com 

as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias”.  

Neste viés, a tecnologia deixa de ser apenas uma mera técnica para atingir 

os objetivos práticos e passa a ser entendida como instrumento acessível e sociocultural 

que interfere na sobrevivência do homem, tornando-se, assim, conhecida como 

Tecnologia da Informação (TI), pois remete a qualquer tecnologia capaz de lidar ou 

manipular informação, “as tecnologias digitais surgiram, então, como a infraestrutura do 

ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de 

transação, mas também novo mercado da informação e do conhecimento”. Lévy (1999, 

p.32). 

Entretanto, na década de 80 esse termo Tecnologia da Informação (TI) entra 

em revogação, porque passa a ser relacionado apenas às tecnologias do computador e 

das máquinas afins, já nos anos 90 utiliza-se um novo verbete Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs) que “[...] são resultados de convergências tecnológicas que 

transformam as antigas através de revisões, invenções ou junções.” (LEMOS, 2004, p.79), 

fazendo uma referência ampla e diversa aos serviços, programas e equipamentos usados 

na rede, os quais permeiam o cotidiano e as necessidades de convivências e de 

comunicação. Destaca-se que essa terminologia Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) é utilizada até hoje. 

 

2.1 Contextualizado as Tecnologia de Comunicação e Informação na atualidade 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação abreviadas como TICs “diz 

respeito aos recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informações [...]” (BRASIL, 

1997, p. 135), sendo assim seu conceito traz embutida a inter-relação das tecnologias 

aplicadas à educação, como o computador, CD-ROM, televisão, vídeo, cinema, satélite, 

internet entres outros, tendo como intuito subsidiar o processo de ensino e 

aprendizagem, o qual não substitui as funções e importância do professor, porém vise 

facilitar a realização de seu trabalho pautado no desenvolvimento de competências, 

valores e habilidades fundamentais para lidar com as novas demandas contemporâneas. 

Sobre isso Ferreira (2014) comenta que, 
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Essas novas tecnologias trouxeram grande impacto sobre a Educação, 

criando novas formas de aprendizado, disseminação do conhecimento 

e especialmente, novas relações entre professor e aluno. Existe hoje 

grande preocupação com a melhoria da escola, expressa, sobretudo, 

nos resultados de aprendizagem dos seus alunos. Está informado é um 

dos fatores primordiais nesse contexto. Assim sendo, as escolas não 

podem permanecer alheias ao processo de desenvolvimento 

tecnológico ou à nova realidade, sob pena de perder-se em meio a todo 

este processo de reestruturação educacional (FERREIRA, 2014, P. 15). 

 

Logo, o surgimento das TICs revolucionou a percepção de ser, estar, e de 

comunicar-se com mundo, afinal esses dispositivos promovem uma maior e mais rápida 

interação e divulgação de dados e fatos, assim tanto o professor, quanto a escola deixam 

de ser a principal fonte de disseminação dessas informações, ocasionando aos âmbitos 

educacionais o desafio de preparar o aluno para lidar, analisar e internalizar esse novo 

modelo de conhecimento. Em conformidade, está disposto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros 

curriculares nacionais (1998, p. 139) que, 

 

O maior problema não diz respeito à falta de acesso a informações ou 

às próprias tecnologias que permitem o acesso, e sim à pouca 

capacidade crítica e procedimental para lidar com a variedade e 

quantidade de informações e recursos tecnológicos. Conhecer e saber 

usar as novas tecnologias implica a aprendizagem de procedimentos 

para utilizá-las e, principalmente, de habilidades relacionadas ao 

tratamento da informação. Ou seja, aprender a localizar, selecionar, 

julgar a pertinência, procedência, utilidade, assim como capacidade 

para criar e comunicar-se por esses meios. A escola tem importante 

papel a cumprir na sociedade, ensinando os alunos a se relacionar de 

maneira seletiva e crítica com o universo de informações a que têm 

acesso no seu cotidiano. 

 

Dessa forma, as instituições devem incluir as TICs nas práticas pedagógicas, 

na perspectiva de conceber ao individuo/aluno oportunidade igualitária para a cidadania 

e para sua efetivação no mercado de trabalho, visto que as tecnologias influenciaram as 

tomadas de decisão e organização dos diversos movimentos sociais. Grinspun (2009) 

afirma que, 

 

[...] estamos hoje vivendo no mundo, de maneira geral a era da 

Revolução Tecnológica, baseada na informática, telecomunicações e 

robótica, o que nos leva da sociedade industrial para a sociedade da 
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informática. A tecnologia traduzida em forma de objetos eletrônicos, 

audiovisuais e informática produziu uma nova forma de linguagem e 

sua relevância na sociedade estabelece um paradoxo influenciável 

dentro dos lares, das escolas, das indústrias havendo uma repercussão 

na vida social das pessoas. (GRINSPUN, 2009, p. 227) 

 

Neste viés, as mudanças advindas das evoluções tecnológicas compele à 

educação a necessidade de acompanhar e adequar-se a sociedade informatizada, para 

que o aluno abone essa perspectiva ideológica de ser apenas o receptor das informações 

dadas e torne-se um sujeito ativo do processo de ensino e aprendizagem, e assim 

exercitar a capacidade analítica de lidar com a variedade de informações presente no seu 

meio social. 

 

3TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO E SEUSBENEFÍCIOS PARA 

ESCOLA 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas escolas tem 

como intuito ampliar a rede de relação e interação entre professores e estudantes, já que 

proporciona aos seus usuários um acesso mais rápido a notícias científicas e educacionais 

fundamentais para estimular a linguagem oral e escrita, na perspectiva de desenvolver 

no estudante capacidades e competências que contribuem na intervenção da sua 

realidade, procurando assim transformá-la. 

 

O uso de toda uma gama de ferramentas dentro do contexto de sala de 

aula objetiva aumentar a motivação, tanto de professores quanto de 

alunos, já que possibilita uma interação diferenciada, mais constante, 

na medida em que amplia as possibilidades de contato entre 

educandos e educadores, não mais restrito apenas ao ambiente escolar 

(TEIXEIRA, 2011, p. 161). 

 

Nesta premissa, precisa-se que os alunos tenham um acompanhamento 

viável e satisfatório para que possam ir além dos usos meramente recreativos e sociais 

das redes, e explorar novas formas de ensino e aprendizagem, o vídeo e a TV, por 

exemplo, podem tornar-se meios para facilitar e manter a atenção dos alunos, além de 

possibilitar mesclar e assimilar mais rápida e expressivamente o assunto debatido em 

aula, visto que são recursos que estimulam a participação e relação com saberes 

informais. Sobre isso, Haetieger, Milano e Sochascki (2009, p. 42) argumentam que:  

 

“É imprescindível conscientizar os alunos de que pesquisa na rede 

mundial não é simplesmente encontrar o assunto pedido, imprimir e 

entregar ao professor sem ao menos teremlido.  Os  trabalhos  de  
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pesquisa  devem  conduzir  os educandos, com base na leitura das 

informações disponíveis, o compartilhar de experiências,  o  relato  de  

novas  descobertas  e  a  reflexão  sobre  os  diversos posicionamentos  

científicos  e  acadêmicos  sobre  determinado  assunto, chegando, 

finalmente, a  uma opinião e  conclusão próprias.  A  rede mundial  é 

hoje uma realidade nos meios educacionais. Surgiu para modificar 

paradigmas e  opiniões  contrárias  de  certos  educadores  receosos  

com  mais  essa  grande concorrente”.  

 

De acordo com os estudos até aqui realizados, pode-se afirmar que esses 

dispositivos trouxeram um profundo impacto sobre a vida e ações social, especialmente 

para essa geração atual, pois suas maneiras de relacionar e conviver colidisse com meios 

digitais, entretanto, mesmo com essa grande demanda, muitos ainda não tem o devido 

acesso às novas tecnologias e para muitos alunos significa atrasar-se em relação às novas 

exigências competitivas do mercado de trabalho. Considerando tamanha 

responsabilidade ao ato de educar, destaca-se que 

 

Significa dizer que a função social da escola ganhou novas dimensões, 

para além da sala de aula e/ou dos muros da escola, portanto, ela terá 

de se abrir para o mundo real e reinterpretar seu papel dentro do social. 

Da mesma forma, é fundamental que ela esteja atenta às mudanças 

sociais e aos avanços tecnológicos, a fim de se beneficiar deles, 

trazendo para si novas propostas de ação que favoreçam o 

desenvolvimento do professor e a aprendizagem do aluno, para coloca-

los em sintonia com o momento atual. (ALONSO, 2007, p. 26). 

 

Nessa questão, deposita-se na escola a responsabilidade de transformar-se 

em um lugar central para compensar e superar essas desigualdades e preparar o aluno 

para esse novo universo tecnológico, Costa(2015, p.31)anuncia que, “é função da escola 

formar um cidadão para a sociedade em transformação, portanto fazer uso de novas 

habilidades é competência da escola para caminhar junto com a sociedade.” Entretanto, 

é relevante frisar que em muitas instituições escolares as novas tecnologias não 

encontram-se disponível ou adequadas às necessidades estudantis. De acordo com a 

pesquisa divulgada pela Agência Brasil (2015), 

 

No Brasil, 32.434 escolas públicas ainda não contam com qualquer tipo 

de conexão à internet, segundo levantamento feito pelo Instituto de 

Tecnologia e Sociedade (ITS). O número corresponde a 22% do total de 

escolas públicas. A maioria das escolas sem acesso à internet está no 

campo, onde apenas 13% estão conectadas à rede. 
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Por isso, faz se necessário não apenas preparar e modificar estruturalmente 

e tecnologicamente as escolas, mas formar educadores aptos para ensinar os alunos a 

utilizar os aparelhos tecnológicos para filtrar e comparar as informações impostas e assim 

filtrá-las, questioná-las e criticá-las como adequadas e verídicas para compor seus 

conhecimentos sociais, desse modo contribuindo para elevar socioeconomicamente sua 

comunidade. 

 

4 PROFESSORES: NOVOS PARADIGMAS, NECESSIDADES E FUNÇÕES 

 

É possível perceber que as escolas, apesar de compreender o contexto 

tecnológico em que vivem seus alunos, ainda sentem-se desmotivados e resistentes em 

relação ao uso e incorporação das tecnologias nas salas de aulas, especialmente pela 

dimensão e impacto que as mesmas têm na vida social dos sujeitos, já que rapidamente 

vem quebrando barreiras de tempo e espaço, e instantaneamente conectando e 

aproximando pessoas, informações, notícias, histórias e fatos. Conforme afirma Dorigoni 

e Silva (2013) 

 

[...] as redes eletrônicas estão estabelecendo novas formas de 

comunicação e de interação em que a troca de ideias grupais, 

essencialmente interativas, não leva em consideração as distâncias 

físicas e temporais. A vantagem é que as redes trabalham com grande 

volume de armazenamento de dados e transportam grandes 

quantidades de informação em qualquer tempo e espaço e em 

diferentes formatos (DORIGONI; SILVA 2013, p.14). 

 

Desse modo, com o advento da era digital, muitos profissionais sentem-se 

despreparados para manipular e lidar com essas tecnologias, principalmente porque a 

escola tem um caráter de ensino tradicionalista, e a própria formação de educadores 

possui esse mesmo modelo, consequentemente o profissional passa a ver os meios 

tecnológicos como uma ameaça para a aprendizagem e deixa de utilizá-las por medo.  

Sobre isso, Jordão diz: 

 

As tecnologias digitais são, sem dúvida, recursos muito próximos dos 

alunos, pois a rapidez de acesso às informações, a forma de acesso 

randômico, repleto de conexões, com incontáveis possibilidades de 

caminhos a se percorrer, como é o caso da internet, por exemplo, estão 

muito mais próximos da forma como o aluno pensa e aprende. 

Portanto, utilizar tais recursos tecnológicos a favor da educação torna-

se o desafio do professor, que precisa se apropriar de tais recursos e 

integrá-los ao seu cotidiano de sala de aula (JORDÃO, 2009, p.10). 
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Em conformidade, o professor como mediador do conhecimento, deve 

buscar maneiras de interagir e aprender com as novas tecnologias, para aperfeiçoar suas 

técnicas na sala de aula, e não limitar-se a introdução de recursos digitais de maneira 

inadequada, mas sim transformá-la em uma ferramenta metodológica que incremente e 

enriqueça a aprendizagem, por isso “é preciso que o professor saiba utilizar 

adequadamente, no ensino, essas mídias, para poder melhor explorar suas 

especificidades e garantir o alcance dos objetivos do ensino oferecido.” (KENSKI, 2003 p. 

88-89). 

Diante do apresentado, entende-se a importância da formação pedagógica 

do docente para a utilização e incorporação das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) como recursos e/ou auxiliadores no contexto educacional, afinal “[...] 

de nada adianta a escola ter modernas tecnologias de informação e comunicação 

se os professores não estiverem preparados para usá-las [...]” (PRADO, 2015, p. 

13). Portanto os professores devem ser reconhecidos como sujeitos indispensáveis 

durante esse processo, pois cabe a eles a responsabilidade de formar cidadãos aptos a 

atuar devidamente na sociedade. Sobre isso diz Garcia (2013) 

 

Existem duas vertentes: aqueles professores interessados na utilização da 

tecnologia, que se preparam, buscam o conhecimento para o uso desses 

recursos e os aplicam em sala de aula, proporcionando novas formas de 

ensinar e aprender, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem, e 

aqueles professores indecisos, inseguros, hesitantes com esse novo 

método, principalmente por achar que os recursos vão substituí-los. Uma 

forma equivocada de se pensar, pois o professor nunca será substituído, 

já que ele é fundamental. A mudança é dada pela substituição das formas 

do processo de ensino-aprendizagem e, à medida que evoluímos, 

precisamos acompanhar as mudanças e adequá-las à nossa prática 

docente, deixando de lado apenas o trabalho com o modo tradicional de 

ensino, embutindo nesse modo os avanços existentes, que proporcionam 

uma nova forma de aprender mais concreta. (GARCIA, 2013, p. 39) 

 

Neste sentido, torna-se fundamental que o professor progrida, avance e 

empregue novas habilidades, competências e capacidades relativas às tecnologias, 

descobrindo assim novas maneiras de lecionar e ensinar aos seus alunos, que amplie sua 

percepção sobre o aparato tecnológico e se familiarize com suas utilidades e benefícios 

no processo de aprendizagem, para que possam ser capazes de refletir continuamente 

sobre sua prática docente e desse modo melhorar a sua desenvoltura em sala de aula. 

Segundo Almeida (2000b, p. 81)  

 

Para tornar possível tal transformação, é preciso que o professor 

vivencie situações em que possa analisar a sua prática e a de outros 
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professores; estabeleça relações entre essas práticas e as teorias de 

desenvolvimento subjacentes; participe de reflexões coletivas sobre 

elas; discuta suas perspectivas com os colegas; e busque novas 

orientações.  

 

Neste novo contexto, exige-se dos professores “[...] novos hábitos, uma nova 

gestão do conhecimento, na forma de conceber, armazenar e transmitir o saber, dando 

origem, assim, a novas formas de simbolização e representação do conhecimento” 

(BRITO; PURIFICAÇÃO, 2011, p. 23), pois a formação do professor deve romper com os 

aspectos administrativos e pedagógicos tradicionais e integrar condições variáveis para 

construção de técnicas computacionais que busquem aprimorar o conhecimento em 

suas vertentes sociais, econômicas, físicas e psicológicas. 

 

5 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo será apresentado o procedimento metodológico que foi 

utilizado neste projeto de pesquisa. Este capítulo terá como objetivo discorrer sobre os 

seguintes tópicos: Caracterização da Pesquisa e Discussão. 

 

5.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, ou seja, o modo pelo qual 

obteve-se as informações necessárias para a produção dessa pesquisa, elegeu-se em 

abordagem bibliográfica que segundo Vergara (1998, p. 46) “é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, (...)”, onde recorreu-se, sobretudo, nas obras de especialistas no assunto, 

embasando-se em estudiosos como; Almeida (2000), Garcia (2013), Brito (2011), Kenski 

(2003), Jordão (2009), Becker (2003), Libaneo (2005), Lopes (2014), Charlot (2013), entre 

outros, fundamentais para adicionar relevância e importância da temática discutida ao 

longo da pesquisa. Boccato (2006, p. 266) explica que 

 

a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) 

por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo 

as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios 

para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que 

enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na 

literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o 

pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de 

pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando pela 

construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de 

comunicação e divulgação.  



 
 

 
2526 

 

Nesta linha, a pesquisa bibliográfica oferece ao pesquisador subsídios em 

seus estudos, tendo como intuito aprofundar o conhecimento teórico sobre a utilização 

das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s) na educação, além de 

proporcionar ao pesquisador deparar-se com teorias, trabalhos e teses que já foram 

publicadas anteriormente, buscando eventualmente e consequentemente melhor 

informar e desenvolver a pesquisa. 

 

5.2 Discussão 

 

A partir da análise das discussões teóricas relativas à utilização das TICs, na 

sala de aula, percebe-se que estas devem sim, ser utilizadas como ferramentas de apoio, 

pois as mesmas, quando usadas de forma adequada geram aprendizagem significativa, 

há um aumento da criatividade e motivação nos alunos, ou seja, a aula se torna dinâmica 

e interativa. Silva (2010) destaca o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica, pois 

esta gera novas possibilidades, capacidades de pesquisa e poder de criação. Chegar ao 

aluno por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela 

representação (dramatizações, simulações), pela multimídia, pela interação on-line e off-

line. (MORAN, 2003, p. 61). 

Assim, para a escola se adequar a essa nova realidade, o papel do educador 

necessita ser repensado frente às tecnologias e às novas formas de ensinar; sua função 

não poderá ficar restrita a transmissão de conteúdo, mas sim, por uma mediação 

pedagógica que seja capaz de articular a interação crítica e reflexiva dos alunos, criando 

condições que favoreçam a aprendizagem e a transformação de informações em 

conhecimentos significativos para a vida dos educandos (TIMBOÍBA et all 2011; ORTH et 

all, 2011). Salientando Lévy quando este explicita que 

 

Não se trata aqui de utilizar as tecnologias a qualquer custo, mas sim 

de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de 

civilização que questiona profundamente as formas institucionais, as 

mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, 

sobretudo, os papeis de professor e de aluno (LÉVY, 2005, p. 112). 

 

Sendo assim, afirma-se que a mudança proporcionada pela inserção das 

tecnologias na educação é extremamente relevante para romper com paradigmas 

impostos pela educação tradicional, contribuindo desta forma para a criação de novas 

propostas metodológicas e para o enriquecimento do processo de ensino/aprendizagem 

(TIMBOÍBA et all, 2011; ORTH et all, 2011). As tecnologias proporcionam aos alunos 

construírem seus saberes a partir da comunicabilidade e interação com um mundo de 



 
 

 
2527 

pluralidades, no qual não há limitações geográficas, culturais e a troca de conhecimentos 

e experiências é constante. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s) nos 

âmbitos escolares proporcionam ao aluno o desenvolvimento da sua aprendizagem 

como um todo, onde levará em consideração sua maneira de ser e perceber o mundo, 

influenciando assim a sua compreensão e entendimento para adaptar-se às novas 

exigências do mercado de trabalho e assim dispõem de meios para superar as 

desigualdades sociais. Desse modo, o professor adquire nesse processo uma posição de 

mediador ao utilizar as tecnologias como um recurso pedagógico e metodológico viável 

para melhorar o rendimento curricular do educando.  

Portanto, o educador precisa atualizar-se e conhecer devidamente as 

possibilidades e desafios que o novo recurso acrescenta na ação docente, afinal esse 

“novo” aluno possui uma maior habilidade e acessibilidade para usufruir das novas 

possibilidades advindas das tecnologias, contribuindo para uma formação mais crítica e 

ampla das relações sociais presentes na sociedade, que não estarão restritas somente ao 

acervo bibliográfico, mas a conjuntos de dados e ideias que contribuem para uma 

conduta mais dinâmica e real com o mundo. 
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A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: COM A PALAVRA OS PROFESSORES! 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa 

sobre a utilização das tecnologias digitais na prática dos professores de uma instituição 

pública de ensino da rede municipal de São Luís. Assim sendo, realizou-se o seguinte 

questionamento: quais são as tecnologias utilizadas no processo de ensino das crianças 

da educação infantil e como estas influenciam o processo de ensino e aprendizagem? 

Para atingir este objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em autores 

como Kensk (2012), Kuhlmann Jr. (2010), Valente (2003), dentre outros, e de campo com 

três professores da escola campo. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram 

a observação não participação e um questionário semiestruturado. A análise dos dados 

evidenciou que os professores compreendem a importância da utilização das tecnologias 

digitais em suas práticas com as crianças e que eles utilizam dispositivos e equipamentos 

como notebooks, tablets, smartphone, data show, dentre outros, que dinamizam as 

atividades realizadas pelos mesmos contribuindo diretamente no processo de ensino e 

aprendizagem das crianças pequenas na instituição. 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais; Educação Infantil; Crianças; Ensino; 

Aprendizagem. 

 

 
495 Pedagoga e Especialista em Docência na Educação Infantil pela Universidade Federal do 

Maranhão. Membro do Grupo de Estudos, Pesquisas, Educação, Infância & Docência-GEPEID. E-

mail: andrear.souza@hotmail.com  
496 Pedagoga e Especialista em Educação Especial/Inclusiva pela Universidade Estadual do 

Maranhão. Membro do Grupo de Estudos, Pesquisas, Educação, Infância & Docência-GEPEID. E-

mail liahrenan@hotmail.com  
497 Pedagoga e especialista em Educação Infantil pela Universidade Cruzeiro do Sul. Membro do 

Grupo de Estudos, Pesquisas, Educação, Infância & Docência-GEPEID. E-mail: 

walerialindoso@hotmail.com 
498 Doutor em Educação. Docente do Departamento de Educação II da Universidade Federal do 

Maranhão. Coordenador do Grupo de Estudos, Pesquisas, Educação, Infância & Docência-GEPEID. 

E-mail: mrzeca@terra.com.br  

mailto:andrear.souza@hotmail.com
mailto:liahrenan@hotmail.com
mailto:walerialindoso@hotmail.com
mailto:mrzeca@terra.com.br


 
 

 
2531 

Abstract: This article aims to present the results of a research on the use of digital 

technologies in the practice of teachers of a public education institution of the municipal 

network of São Luís. Therefore, the following question was asked: what are the 

technologies used in the process of teaching children in early childhood education and 

how do they influence the teaching and learning process? In order to reach this objective, 

a bibliographic research was carried out based on authors such as Kensk (2012), 

Kuhlmann Jr. (2010), Valente (2003), among others, and field with three teachers of the 

field school. The instruments of data collection used were non-participation observation 

and a semi-structured questionnaire. The data analysis showed that teachers understand 

the importance of using digital technologies in their practices with children and that they 

use devices and equipment such as notebooks, tablets, smartphone, data show, among 

others, that dynamize the activities carried out by them contributing directly in the 

teaching and learning process of the young children in the institution. 

Keywords: Digital Technologies; Child education; Children; Teaching; Learning. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Como é sabido, nos últimos anos a sociedade de modo geral tem 

acompanhado o avanço das tecnologias e os seus benefícios para a vida humana 

em diversas áreas, dentre elas, a educação. Assim sendo, observa-se que no 

contexto escolar, os alunos de forma geral, dentre eles as crianças pequenas 

possuem bastante familiaridade com as tecnologias, tendo acesso desde cedo a 

aparelhos e dispositivos a exemplo de celulares e tabletes conectados à internet. 

No Brasil, a Educação Infantil de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-LDB, é considerada como a primeira etapa da Educação 

Básica, sendo dividida em creche (0-03 anos) e pré-escola (04 e 05 anos), tendo 

como objetivo formar a criança de forma integral nas áreas cognitivas, afetivas e 

social, considerando que esta é uma fase onde elas aprendem com bastante 

facilidade, mas que necessitam do acompanhamento de profissionais que 

estejam capacitados para o trabalho, dentre essas capacidades, a de utilizar as 

tecnologias educacionais em suas práticas educativas. 

Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo principal 

compreender quais são as tecnologias utilizadas pelos professores das crianças 

da Educação Infantil e como estas influenciam o processo de ensino e 

aprendizagem das mesmas? Para atingir este objetivo, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica baseada em autores como Kensk (2012), Kuhlmann Jr. (2010), Moran 

(2002), e nos documentos oficiais que norteiam a Educação Infantil no Brasil 



 
 

 
2532 

como a LDB, dentre outros, e de campo com três professores que atuam da escola 

campo. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a observação não 

participação, que segundo Gil (2010), trata-se de um processo em que o 

pesquisador não está diretamente envolvido na situação analisada, podendo 

apreender as situações da forma como elas de fato acontecem, e um questionário 

semiestruturado, que de acordo com Minayo (2013) combina perguntas abertas 

e fechadas, que favorecem a expressão dos sujeitos entrevistados. 

Para fins de melhor entendimento, o trabalho está assim constituído: na 

primeira seção, tem-se a presente introdução que esclarece o objetivo desta 

pesquisa, na segunda uma breve abordagem sobre as categorias Educação 

Infantil e Tecnologias Digitais, seguida da análise dos dados obtidos via 

instrumentos de coleta de dados, e por fim, apresenta-se as considerações finais. 

 

2 EDUCAÇÃO INFANTIL E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS: PRIMEIRAS 

APROXIMAÇÕES 

 

 

Ao refletir sobre a educação de crianças pequenas no país, observa-se que 

esta no início do século XX passou a ser vista e pensada de forma mais organizada 

pelo governo brasileiro e que o contexto social e econômico da época favoreceu 

essa organização, considerando que o trabalho industrial, sobretudo o realizado 

nas fábricas que admitiram um grande número de mulheres, que por sua vez,  

necessitavam de um espaço adequado para deixarem os seus filhos pequenos 

durante a sua jornada de trabalho, surgindo assim a creche como fruto das 

reivindicações femininas na época (MENDONÇA, 2013). 

Já no final do século XIX e início do século XX foram criadas outras 

instituições como as Creches e os Jardins de Infância. Sobre essas instituições, o 

pesquisador da infância no Brasil Moysés Kuhlmann Jr. (2010), destaca que as 

creches surgiram como fruto da reivindicação das mulheres operárias, que ao 

adentrarem no mercado de trabalho precisavam de um lugar seguro para 

deixarem seus filhos, contudo estas instituições atuavam sobre uma perspectiva 

assistencialista e caritativa, promovendo somente os cuidados básicos como 

alimentação e higiene, em detrimento da educação.  

Nos anos posteriores, especialmente na década de 1980 com o fim do 

regime militar, houve por parte da população uma maior reivindicação pela 
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educação como um dever do Estado, incluindo a ampliação do acesso 

educacional para as crianças que até então não possuíam legalmente o amparo 

do Estado, sendo essa etapa realizada no âmbito filantrópico e privado de forma 

mais efetiva, uma vez que a Educação Infantil passou a ser reconhecida 

oficialmente somente após a promulgação da Constituição Federal em 1988. 

Em 1996, com a aprovação da Lei 9.394/96, que instituiu a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional-LDB, a Educação Infantil passou a ser 

compreendida como: 
Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996, p. 

10) 

 

Em relação aos espaços em que essa etapa da educação básica deveria ser 

ofertada, assim como o processo de avaliação das crianças, a LDB determina que: 
 

Art. 30 A educação infantil será oferecida em: I – creches ou entidades 

equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas 

para crianças de quatro a seis anos de idade. 

 

Art. 31 Na educação infantil a avaliação far–se–á mediante 

acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo 

de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. (BRASIL, 

1996, p.10). 

 

Destaca-se que nos anos posteriores, outros documentos também foram 

elaborados buscando nortear as ações pedagógicas voltadas para essa faixa 

etária, como os Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil-RCNEI 

(1998), que afirma que a função das instituições de educação infantil consiste em: 

 
Oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas 

brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais 

ou aprendizagens orientadas pelos adultos. É importante ressaltar, 

porém, que essas aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de 

maneira integrada no processo de desenvolvimento infantil. Educar 

significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir 

para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação 

interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de 

aceitação, respeito e confiança [...] (BRASIL, 1998, p. 23). 
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Além do RCNEI, outros documentos voltados para o atendimento as 

crianças nas instituições de educação infantil foram elaborados, a exemplo das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil-DCNEI (2009), e mais 

recentemente a Base Nacional Comum Curricular-BNCC (2017), que assegura à 

criança diversos direitos, dentre eles, aprender e explorar o mundo que a cerca e 

seus elementos, dentre eles, as tecnologias digitais. 

Observa-se que uma das formas do professor utilizar os recursos 

tecnológicos em suas atividades educativas é inserir os recursos tecnológicos, que 

de acordo com Moran (2006, p. 20): 

 
Um recurso tecnológico é, portanto, um meio que se vale da tecnologia 

para cumprir com o seu propósito. Os recursos tecnológicos podem ser 

tangíveis (como um computador, uma impressora ou outra máquina) 

ou intangíveis (um sistema, uma aplicação virtual). 

 

Sobre o termo Tecnologia, concorda-se com Kenski (2012), que este se 

refere ao conjunto de todas as coisas criadas pelo ser humano no decorrer do 

tempo e que tem como objetivo facilitar e dinamizar a sua vida em todas as 

formas, sendo estas de origem manual tecnológicas, que por sua vez também são 

conhecidas como Tecnologias Digitais. 

De acordo com Kenski (2012, p. 38), as tecnologias digitais utilizam os 

conhecimentos da eletrônica, microeletrônica e comunicação, favorecendo o 

processo de expansão dos conhecimentos e das informações às pessoas, 

considerando que estas “tem suas próprias lógicas, suas linguagens e maneiras 

particulares de comunicar-se com as capacidades perceptivas, emocionais, 

cognitivas, intuitivas e comunicativas das pessoas”. 

Dessa forma, observa-se a importância para a vida humana e o 

desenvolvimento social, além do processo de ensino e aprendizagem na escola, 

uma vez que: 

 
As tecnologias digitais estão realizando transformações profundas nos 

processos de aprendizagem e nas mudanças da escola. Reflete que o 

uso das tecnologias na educação propicia a interdisciplinaridade, uma 

organização heterárquica, estimula a participação cooperativa e 

solidária, promove a autonomia e a responsabilidade da autoria nos 

alunos.” (FAGUNDES, 2007, p. 14).  

 



 
 

 
2535 

No âmbito educacional, as tecnologias digitais vêm sendo nos últimos 

anos bastante utilizada pelos professores em virtude desse tipo de recurso 

despertar o interesse dos alunos de modo geral, considerando que as crianças 

desde a sua mais tenra idade já possuem contato com as tecnologias digitais por 

meio de aparelhos como celulares, tabletes, notebooks, dentre outros, fazendo 

com que esses recursos possam ser utilizados nas escolas da infância com o 

objetivo de contribuir de forma significativa no processo de ensino e 

aprendizagem das crianças na Educação Infantil. 

Sobre a importância da formação docente para utilizar as tecnologias 

nessa etapa da educação básica, concorda-se com Gomes (2010, p.21) quando 

afirma que: 

  
Quando falamos em competências do professor de Educação infantil, 

estamos falando da formação voltada à esta área de ensino. Não 

somente a formação universitária, pré-requisito básico para o exercício 

da docência, mas a formação contínua e permanente que forneça 

subsídios teóricos ao profissional durante sua prática. Como nos 

esclarece Perrenoud são os saberes conjugados adequadamente, que 

permitirão ao professor lidar com os desafios do dia a dia 

especialmente na Educação infantil, onde a denominância é diferente 

dos outros níveis de Educação. 

 

Mas para que isso ocorra de forma efetiva, faz-se necessário que os 

governos invistam não somente na infraestrutura das escolas por meio de 

equipamentos e internet, mas que também invistam na formação docente dos 

professores, uma vez que estes estão cada dia mais incorporando esses recursos 

em suas aulas nas turmas de educação infantil conforme será discutido a seguir. 

 

3 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE PENSAM OS 

PROFESSORES? 

 

 

No decorrer desta pesquisa, teve-se como sujeitos 03 professores499 

(duas professoras e um professor), que atuam na etapa de Educação Infantil em 

turmas de Creche e Infantil I, denominados de P1 a P3. Em relação a P1, destaca-

 
499 Para fins de preservação da identidade dos participantes, os professores da pesquisa serão 

denominados de P1, P2 e P3. 
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se que esta professora possui 25 anos, é graduada em Pedagogia, especializada 

em Docência no Ensino Superior e atua na educação infantil há pelo menos cinco 

anos. 

 Sobre P2 que é o professor, este possui 28 anos, é formado em Pedagogia 

e especializado em Educação Empresarial, atuando na educação infantil há pelo 

menos 5 anos. Já a última entrevistada P3, possui graduação em pedagogia e 

especialização em Neuroeducação, atuando há mais ou menos dez anos na área.  

Incialmente questionou-se aos educadores qual era a sua concepção 

sobre a categoria Educação Infantil: 

 
Primeira etapa da educação escolar, que constrói a base para a 

formação humana e cognitiva do indivíduo. É nesta etapa que se criam 

estruturas que permitirão o desenvolvimento de diversas 

potencialidades (P1). 

 

A educação infantil é a etapa da educação básica mais importante, na 

minha opinião, porque objetiva o desenvolvimento global da criança 

até os 05 anos de idade, função extremamente complexa (P3). 

 

 

Em relação ao entendimento sobre a categoria educação infantil, 

observa-se que os professores a compreendem como a primeira etapa da 

educação básica, conforme disposto na atual LDB, além disso, destacam a sua 

importância no processo de formação humana como fez P1 e P3, considerando 

que é nessa etapa que as crianças se desenvolvem com muita complexidade e 

rapidez. 

Na sequência, questionou-se sobre qual seria o entendimento dos 

professores sobre a categoria Tecnologias Digitais, onde os mesmos responderam 

que: 

 
Está em todas as áreas do nosso cotidiano, facilitando nosso dia a dia e 

diminuindo distâncias (P1). 

 
São tecnologias que auxiliam na comunicação e otimização de 

informações (P3). 

 

Quando se pensa no conceito de tecnologias e na sua importância para 

o cotidiano das pessoas, concorda-se com a pesquisadora Kenski (2012, p;7), 

quando afirma, que as tecnologias na verdade são tão antigas quanto a 



 
 

 
2537 

humanidade, considerando que a tecnologia pode ser compreendida como tudo 

aquilo que visa facilitar a vida humana, sendo, portanto, necessário ao refletir-se 

sobre este tema compreender que esses recursos não se restringem unicamente 

aos mais modernos aparelhos e aparatos tecnológicos. 

Na sequência, foi questionado sobre quais eram as principais tecnologias 

digitais utilizadas pelos professores em sala de aula com crianças da educação 

infantil, onde os mesmos afirmaram que: 
 

Celulares, data show, notebooks, utilizados para adentrar plataformas 

como You Tube, ou site de músicas e filmes educativos. (P2) 

 

Trabalho na rede pública de ensino e a instituição que trabalho não 

dispõe desses recursos, contudo, utilizo recursos próprios tais como: 

notebook e tablet. (P3). 

 

A partir das análises das falas dos professores entrevistados, observa-

se a prevalência na utilização de dispositivos móveis como notebook, caixa de 

som, celulares e tablets, considerando que a referida escola dispõe de um 

notebook e um data show, porém P3 conforme destacou na sua fala, utiliza 

recursos próprios. Em relação as plataformas e demais recursos utilizados, todos 

os professores utilizam o You Tube como a principal plataforma de acesso a 

vídeos e filmes com os quais trabalham na educação infantil, tais recursos são 

importantes para o processo de aprendizagem infantil considerando que: 

 
Crianças com menos de dois anos já se sentem atraídas por vídeos e 

fotos digitais. A intimidade com o computador, porém, costuma chegar 

aos quatro anos. Nessa idade, já deslizam o mouse olhando apenas para 

o cursor na tela. Aos cinco, reconhecem ícones, sabem como abrir um 

software e começam a se interessar pelos primeiros jogos virtuais, como 

os de associação ou de memória. (MELLO; VICÁRIA, 2008, p. 486).  

 

Destaca-se que durante as observações realizadas na escola campo, os 

professores utilizavam com bastante frequência recursos como notebook, data 

show e caixa de som, sobretudo na creche, onde os mesmos eram utilizados 

como uma forma alternativa de reforçar os temas desenvolvidos durante a 

semana com as crianças, conforme destaca Siqueira, Wiggers e Souza (2012, p. 

323), por meio dessas mídias, os temas são vivenciados pelas crianças e os 

“conteúdos midiáticos exercem uma função socializadora entre as crianças, 
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caracterizando-se como referências comuns na criação de suas experiências 

lúdicas”. 

Posteriormente, questionou-se aos entrevistados sobre qual era a 

importância da formação docente no âmbito das tecnologias para o trabalho 

desenvolvido com as crianças pequenas? Os entrevistados responderam que esta 

é: 

 
A importância está em tornar o processo de alfabetização digital um 

direito real de todas as crianças, independente das condições 

socioeconômicas a que estão imersas, prezando pelo acesso a uma 

cultura mais elaborada no espaço escolar, acredito ser esse uma ação 

política e democrática perpassada pelo processo de construção da 

educação de crianças pequenas. Além da tecnologia, ser uma 

linguagem comum aos espaços sociais amplos, muitas vezes 

frequentados por elas. (P2) 

 

Em sua fala, P2 chama atenção para a questão da alfabetização digital, 

que já é uma realidade em várias escolas particulares. Já P3 em sua fala ressalta 

bem este aspecto, quando afirma que a formação docente voltada para a 

educação e tecnologia é bastante presente, sendo inserida desde a educação 

infantil. 

Sobre a necessidade de se aliar a formação docente com as tecnologias, 

concorda-se com o pesquisador Valente (2003, p. 3), quando afirma que: 
 

Não pode se restringir à passagem de informações sobre o uso 

pedagógico da informática. Ela deve oferecer condições para o 

professor construir conhecimento sobre técnicas computacionais e 

entender por que e como integrar o computador em sua prática 

pedagógica. Além disso, essa formação deve acontecer no local de 

trabalho e utilizar a própria prática do professor como objeto de 

reflexão e de aprimoramento, servindo de contexto para a construção 

de novos conhecimentos. 

 

Observa-se no exposto acima a necessidade urgente que se faz por parte 

das escolas e dos professores de investirem não somente em aparelhos e recursos 

tecnológicos e associa-los ao aprendizado na educação infantil, mas também da 

exigência que isso demanda de seus profissionais, fazendo com que as 

tecnologias sejam cada vez mais utilizadas no contexto escolar, sobretudo na 

educação infantil de forma equilibrada e que alia o mundo real com o virtual. 
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Finalizando as perguntas, indagou-se aos professores sobre de que forma 

o uso das tecnologias digitais contribui para o processo de ensino e 

aprendizagem de crianças na educação infantil? Os sujeitos afirmam que: 

 
Contribui no sentido de despertar o interesse e a atenção das crianças. 

Que veem as tecnologias como um atrativo a mais. Principalmente 

crianças que baixa renda, que não tem acesso as tecnologias digitais 

em suas casas, e quando a escola pode oportunizar esse acesso, é muito 

interessante. (P1) 

 

Contribui para a ampliação das metodologias de ensino-aprendizagem, 

para a construção de uma educação que dialoga com as 

transformações sociais, além de oportunizar a construção de um 

repertório amplo de ações a serem pensadas e compartilhadas entre 

crianças e adultos e posteriormente compartilhada com outros espaços 

educativos, ampliando a rede de interações institucionais. (P2). 

 

Incentivo à leitura e escrita; 

Desperta o gosto por jogos e melhora o raciocínio lógico-matemático; 

Desenvolve a criatividade; 

Melhora a capacidade de atenção e concentração. 

Esses objetivos serão alcançados se houver sempre intencionalidade na 

ação do educador, mediação e planejamento. (P3) 

 

Percebe-se na fala dos sujeitos que eles destacam diversos aspectos 

positivos na utilização das tecnologias. P1 em sua fala destaca tanto o aspecto do 

despertamento do interesse das crianças quanto o fato de muitas não possuírem 

acesso direto à internet e outros tipos de aparatos tecnológicos. 

Em sua fala, P3 enfatiza questões como os reflexos do trabalho que 

podem ser desenvolvidos, a partir do uso das tecnologias junto às crianças 

pequenas, enfatizando as contribuições desses recursos por meio de jogos e 

demais atividades que desenvolvem aspectos como o raciocínio lógico e o lúdico 

na educação infantil conforme desta Moran (2000, p.32), ao compreender que 

com as tecnologias o professor tem a sua disposição um grande leque de opções 

metodológicas, além de “possibilidades de organizar sua comunicação com os 

alunos, de introduzir um tema, de trabalhar com os alunos presencial e 

virtualmente e também de avaliá-los”. 

Ao término das análises, pode-se inferir que os professores da escola 

campo compreendem com clareza a importância de se utilizar os recursos digitais 

em suas atividades com as crianças da educação infantil, sobretudo da creche, 
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buscando assim inserir essas tecnologias mesmo diante das dificuldades em seu 

cotidiano. 

 

4 A GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação Infantil no Brasil tem como principal finalidade desenvolver as 

crianças de 0 a 05 anos nos seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais, mas para 

que isso aconteça de forma efetiva, torna-se necessário não somente inseri-las 

na escola, mas buscar trabalhar nessa etapa com todos os recursos que auxiliem 

no seu processo de ensino e aprendizagem, dentre eles, as tecnologias digitais. 

Durante a pesquisa, observou-se que as crianças demonstravam bastante 

interesse nas atividades realizadas através de recursos como o notebook, caixa 

de som e o data show, e que estas possuem contato direto com os aparelhos 

digitais em suas residências, dentre eles os celulares de seus familiares. 

A análise dos dados evidenciou que os professores compreendem a 

importância da utilização das tecnologias digitais em suas práticas com as 

crianças e que eles utilizam dispositivos e equipamentos como notebooks, 

tablets, smartphone, data show, dentre outros, que dinamizam as atividades 

realizadas pelos mesmos, e que contribuem diretamente no processo de ensino 

e aprendizagem das crianças pequenas na instituição pesquisada. 

Como sugestão para a melhoria do processo de utilização das tecnologias 

digitais na unidade escolar seria importante a aquisição de um novo aparelho de 

data show, bem como, a criação de um espaço interno como uma sala de 

multimídias para as crianças e a busca pela melhoria do serviço de internet para 

dinamizar as atividades realizadas na instituição. 

Conclui-se que na instituição investigada, as tecnologias digitais são 

utilizadas de forma continua pelos profissionais que ali atuam e que as crianças 

compreendem os temas abordados de forma mais efetiva a partir do uso desses 

recursos, entretanto, os professores enfrentam algumas dificuldades na realização 

desse trabalho, tendo em vista as condições objetivas das instituições de ensino, 

que nem sempre tem disponível o acesso a internet e também alguns aparelhos 

a exemplo do notebook e data show, o que faz com que a maioria dos professores 

utilize seus próprios recursos. 
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Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo compreender de que maneira o 

aplicativo Hand Talk vem sendo utilizado no processo de educação e inclusão de pessoas 

surdas no Brasil, e quais são os principais fatores que colaboram para esse processo. 

Buscando respostas a esse questionamento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na 

base de dados do Google Acadêmico no período de 2010 a 2018 envolvendo as 

produções referentes a esse período. A abordagem escolhida foi a qualitativa e o método 

foi a análise de conteúdo. Os resultados das analises evidenciaram que dentre todos os 

aplicativos dentro do contexto brasileiro voltados para mediar o processo de 

comunicação com pessoas surdas, o Hand Talk, demonstrando o quão importante este 

recurso tem se demonstrado ao longo dos últimos anos como ferramenta efetiva para 

promoção da aprendizagem e comunicação entre as pessoas surdas e não surdas, mas 

que necessita passar por mudanças na sua estrutura, para assim pode melhor atender 

suas reais necessidades.  

Palavras-chaves: Educação bilingue, aprendizagem, Hand Talk. 
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Abstract: The present research aimed to understand how the Hand Talk application has 

been used in the process of education and inclusion of deaf people in Brazil, and what 

are the main factors that contribute to this process. Looking for answers to this 

questioning, a bibliographic research was carried out in the Google Academic database 

in the period from 2010 to 2018 involving the productions referring to this period. The 

approach chosen was qualitative and the method was content analysis. The results of the 

analysis showed that among all the applications within the Brazilian context aimed at 

mediating the process of communication with deaf people, Hand Talk, demonstrating 

how important this resource has been demonstrated over the last years as an effective 

tool to promote learning and communication between people who are deaf and not deaf, 

but who needs to undergo changes in their structure, so they can better meet their real 

needs. 

 

Keywords: Bilingual Education, Learning, Hand Talk. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a educação no Brasil tem passado por diversas 

mudanças, dentre elas, encontra-se o desafio de educar a “todos”, 

independentemente de questões como raça, classe social, gênero, religião, 

deficiências, dentre outros. Dessa forma, a escola passou a ser  considerada como 

a instituição responsável pela realização desse trabalho, que é garantir o direito a 

uma educação pública de qualidade para os alunos, sobretudo aqueles com 

idades entre quatro a dezessete anos, considerados como público-alvo da 

Educação Básica, assim como o acesso e a permanência desses alunos no 

ambiente escolar, trazendo assim uma nova visão  de educação, que atualmente 

é conhecida como Educação Inclusiva. 

Por Educação Inclusiva, pode-se afirmar que esta se constitui como um 

novo paradigma educacional, baseado na concepção de direitos humanos, com 

o objetivo de conjugar igualdade e a diferença como valores indissociáveis, que 

devem avançar no combate ao preconceito existente dentro e fora do ambiente 

escolar (BRASIL, 2008). 

Destaca-se ainda que dentre o público-alvo da chamada Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, encontram-se as pessoas que 

apresentam algum tipo de deficiência ou necessidades educacionais especiais, 

dentre elas, aquelas que possuem Deficiência Auditiva ou surdez, que por sua vez, 

necessitam de um atendimento diferenciado para que o processo de ensino e 
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aprendizagem dessas pessoas se efetive na prática, de modo que essas pessoas 

tenham garantidos os seus direitos no tocante a educação. 

Dentre as estratégias metodológicas e/ou recursos utilizados para 

dinamizar o processo de ensino e aprendizagem desses alunos, especialmente os 

alunos surdos, objeto de estudo desta pesquisa, encontram-se os aplicativos 

elaborados pela denominada Tecnologia Assistiva, dentre esses aplicativos, 

destaca-se o Hand Talk, que entre outras funções realiza a tradução de textos e 

áudios para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), de forma automática e gratuita, 

possibilitando assim uma melhor comunicação, e consequentemente a melhoria 

da aprendizagem de alunos surdos. 

O interesse pelo tema surgiu a partir das nossas vivencias enquanto 

alunas da Especialização em Libras e Práticas Pedagógicas aplicadas à Educação 

Bilíngue de Surdos, da Fundação Sousândrade, onde através das disciplinas e 

temas ministrados durante as aulas, despertou-nos o desejo de nos aprofundar 

mais sobre essa temática, sobretudo pela utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) como instrumento essencial nesse processo de 

mediação da aprendizagem. 

Diante do exposto, esta pesquisa levantou o seguinte questionamento: 

de que maneira o uso do aplicativo Hand Talk contribui para o processo de ensino 

e aprendizagem de surdos no Brasil? Para buscar respostas a esse 

questionamento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que para Gil (2010), é 

realizada por meio da consulta de materiais já elaborados por outros autores, tais 

como livros, artigos, publicações em periódicos eletrônicos e Anais de eventos, 

além dos materiais como teses, monografias e dissertações disponíveis nos 

bancos de dados das principais universidades brasileiras. 

Esta pesquisa teve como principal objetivo compreender a luz da 

teoria o seguinte questionamento: de que maneira a utilização de aplicativos para 

pessoas surdas contribuem para o processo de ensino e aprendizagem das 

mesmas? Associado a este objetivo, pretende-se ainda conhecer como surgiu 

esse tipo de educação no país, além de discutir importância de se aliar a LIBRAS 

as Tecnologias Digitais na atualidade. A relevância do tema se justifica em virtude 

da necessidade de se conhecer mais acerca da referida temática, especialmente 

pelo fato de nós enquanto alunas e profissionais da educação básica 

compreendermos a necessidade de atender as especificidades desse público-alvo 

da educação especial, que vem crescendo a cada dia no país no tocante ao seu 

processo de ensino e aprendizagem. 
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Nesta pesquisa, optou-se por analisar os trabalhos referentes ao tema 

presentes na plataforma Google Acadêmico, no período de 2010 a 2018, 

utilizando com descritores as palavras-chaves: educação, surdos, Hand Talk e 

Tecnologias Assistivas. Após a coleta dos dados, foi realizada uma análise de 

conteúdo, com o objetivo de compreender os principais aspectos inerentes ao 

uso do aplicativo Hand Talk e suas contribuições para o ensino de surdos no país. 

Dessa forma, o presente artigo encontra-se dividido em cinco seções. 

Na primeira, tem-se a presente introdução, na qual se esclarece o objeto de 

estudo dessa pesquisa. Na segunda, realizou-se uma breve abordagem sobre as 

o uso das tecnologias aplicadas a educação, seguida da discussão sobre o uso 

dos aplicativos e recursos digitais aplicados na educação de surdos. Na quarta 

seção, apresenta -se os resultados da pesquisa teórica sobre o aplicativo Hand 

Talk, e por fim, tem-se as considerações finais. Espera-se que esse trabalho venha 

contribuir para ampliar o conhecimento sobre a importância desta temática no 

país, especialmente no estado do Maranhão. 

 

2 TECNOLOGIAS APLICADAS NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM 

 

Antes de refletir-se sobre a utilização de aplicativos para o ensino de 

surdos no país, torna-se necessário compreender o conceito de tecnologia, sua 

origem, e como esta pode ser utilizada na educação de forma geral, até chegar 

no contexto das pessoas com Deficiência Auditiva ou Surdez. 

Com relação ao conceito de tecnologia, concorda-se com Pinto (2008), 

quando o autor afirma que ela se configura como a ciência da técnica, surgida a 

partir da exigência de etapas ulterior da história da vida  humana, partindo de 

experiências que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, dessa forma, 

pode-se inferir que tecnologia é tudo aquilo que foi pensado e construído para 

contribuir com o progresso do ser humano, desde a roda até os mais modernos 

equipamentos eletrônicos da atualidade.  

Partindo desse pressuposto, pode-se inferir que a tecnologia ao 

contrário do que muitas pessoas pensam não é algo recente, mas um instrumento 

que vem se modificando e acompanhando a evolução humana, dentre os 

diferentes tipos de tecnologias, existem aquelas que se encontram relacionadas 

ao desenvolvimento da própria tecnologia, dentre elas, as  chamadas Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC), que de acordo com Moran (2000), se 

constituem como um conjunto de recursos computacionais e tecnológicos que 
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são utilizados para a criação, utilização e difusão da informação para todas as 

pessoas. 

Destaca-se que no âmbito educacional, as TIC vem sendo utilizadas 

com bastante frequência nos últimos anos, contudo, a exemplo da tecnologia, 

nessa área elas se fazem presentes no Brasil desde o início do século XX, quando 

em 1934 foi lançado os primeiros cursos profissionalizantes no país pelo Instituto 

Monitor, na época, a tecnologia utilizada era o material impresso, que alcançou 

diversas pessoas nas mais diferentes regiões, constituindo-se assim as bases do 

que hoje se entende por Educação a Distância (EaD) (ALVES, 2011). 

Assim sendo, observa-se que as tecnologias começaram a ser 

introduzidas na educação brasileira de forma tímida, porém estando fortemente 

ligada a esse novo tipo de necessidade educacional, que a princípio buscou 

responder uma nova demanda social, que se tratava da necessidade que as 

pessoas tinham de adquirir novos conhecimentos diante de tantas atividades 

presentes no seu dia a dia. 

 No tocante ao crescimento e expansão da EaD, observa-se que no 

decorrer dos anos, essa modalidade educacional utilizou outras tecnologias, a 

exemplo do rádio, televisão, computadores, disquetes, dentre outros dispositivos, 

e mais recentemente da internet, tecnologias estas que possibilitaram o avanço 

do conhecimento, bem como a oferta de ensino no Brasil e em diversos países 

do mundo (VALENTE, 1999). 

Após o surgimento dessas novas tecnologias, é válido afirmar que a 

EaD no Brasil se consolidou como uma ferramenta educativa importante não 

somente para a divulgação de conhecimentos e produtos, como também para 

que diversas pessoas tivessem acesso ao mundo da informação, assim como um 

tempo livre direcionado ao seu desenvolvimento pessoal e profissional de forma 

que esses alunos tornaram-se atualmente um dos públicos educacionais que 

mais se desenvolveu nos últimos anos (MORAN, 2000). 

Observa-se que na sociedade atual, o uso das tecnologias tem 

avançado bastante no âmbito educacional, sendo possível encontrar nas mais 

diversas etapas e/ou modalidades educacionais, dentre elas, a Educação Especial, 

na qual o uso de aplicativos voltados para a educação de surdos tem sido uma 

ferramenta importante no processo de ensino e aprendizagem desses alunos, 

conforme será discutido na próxima seção. 

 

3 APLICATIVOS E RECURSOS DIGITAIS PARA A EDUCAÇÃO DE SURDOS 
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Nos últimos anos, a educação brasileira vivenciou algumas mudanças 

no ambiente escolar, considerando que com a necessidade de incluir alunos 

surdos e com deficiência auditiva, faz-se necessário que os educadores busquem 

novas formas de transmitir os conteúdos trabalhados em sala de aula de forma 

dinâmica e eficiente. Nesse sentido, observa-se que a utilização das TIC contribui 

de forma significativa para que esse público-alvo da educação especial venha 

ampliar seus conhecimentos e de fato serem incluídos no ambiente escolar, 

considerando que: 

 

Se realmente desejamos uma sociedade justa e igualitária, em 

que todas as pessoas tenham valor igual e direitos iguais, 

precisamos reavaliar a maneira como operamos em nossas 

escolas, para proporcionar aos alunos com deficiência as 

oportunidades e habilidades para participar da nova sociedade 

que está surgindo (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 29). 

 

Assim sendo, observa-se que a tecnologia tem se constituído como 

um instrumento importante no processo de educação dessas pessoas, sobretudo 

com o surgimento dos denominados recursos e aplicativos digitais voltados para 

a educação desse público-alvo da educação especial conforme destaca Stöbaus 

(2004), considerando que a utilização desses recursos contribuem de forma 

positiva para o processo de ensino e aprendizagem desses alunos. 

Com relação ao conceito de aplicativo, concorda-se com Pinto (2008), 

quando o autor afirma que este se configura como um tipo de software que é 

programado para executar diversas tarefas em um dispositivo móvel, em outras 

palavras, os aplicativos são utilizados como ferramentas para desenvolver um 

determinado tipo de trabalho, levando-se em consideração as necessidades 

educativas dessas pessoas . 

Já os denominados recursos digitais se constituem como um tipo de 

recurso digital que pode ser utilizado como uma espécie de ferramenta para 

potencializar o processo de ensino e aprendizagem, em outras palavras, observa-

se que esses recursos são utilizados como uma ferramenta de ensino que busca 

potencializar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, sobretudo, dos 

alunos público-alvo da Educação Especial (LIMA, 2006). 

Atualmente, existem diversos tipos de recursos tecnológicos que são 

utilizados no processo de mediação da aprendizagem de alunos surdos e/ou com 
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deficiência auditiva, a exemplo do Hand Talk, objeto de análise desta pesquisa, 

bem como outros dispositivos, que utilizam a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 

que conforme destaca Felipe (2006), é considerada como: 

 
Uma língua de modalidade gestual-visual que utiliza, como canal ou 

meio de comunicação, movimentos gestuais e expressões faciais que 

são percebidos pela visão; portanto, diferencia da Língua Portuguesa, 

uma língua de modalidade oral-auditiva, que utiliza como canal ou 

meio de comunicação, sons articulados que são percebidos pelos 

ouvidos. (FELIPE, 2006, p. 21). 

Dentre esses recursos e aplicativos digitais voltados para o processo 

de ensino e aprendizagem de pessoas surdas, destacam-se aqueles 

disponibilizados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), a exemplo do 

aplicativo “Primeira Mão”, que possibilita as pessoas surdas ter acesso ao 

conteúdo transmitido pelo jornal de mesmo nome com periodicidade semanal, 

sendo exibido pela TV do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) 

semanalmente (MEC, 2017). 

Entretanto, conforme destaca Dias (2008), torna-se necessário não 

somente investir-se no processo de formação desses alunos, como também na 

capacitação docente, a fim de que as tecnologias sejam utilizadas de forma 

efetiva no que se refere a utilização de aplicativos e ferramentas, sobretudo 

aquelas voltadas para o ensino de pessoas surdas, a exemplo de programas e 

ferramentas como o Hand Talk, conforme será visto a seguir. 

 

4 A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO HAND TALK E SUAS POTÊNCIALIDADES: o 

que dizem as pesquisas? 

 

Nesta seção, serão discutidos os resultados dos dados encontrados 

durante a realização da pesquisa bibliográfica realizada na base do Google 

acadêmico, conforme os critérios já citados na metodologia, bem como serão 

discutidas as principais contribuições oferecidas por esse aplicativo para o 

processo de comunicação e educação da comunidade surda brasileira. 

4.1 Hand Talk e Educação: primeiras aproximações 

 

Sabe-se com clareza, que o uso de aplicativos e demais recursos 

tecnológicos voltados para a educação de pessoas surdas constituem-se como 

parte integrante das chamadas Tecnologias Assistivas (TA), que consistem em: 
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Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. (BRASIL, 

2007). 

 

Além disso, no que se refere ao processo de educação de pessoas 

surdas na atualidade, observa-se que vários sistemas e produtos já foram 

produzidos palas TA, a exemplo do aplicativo Hand Talk, objeto de análise desta 

pesquisa, que se constituiu como uma ferramenta digital gratuita, que segundo  

Corrêa, Gomes e Cruz (2018), é um aplicativo de origem brasileira proveniente da 

região nordeste, que tem como objetivo traduzir da língua brasileira (oral e 

escrita), palavras, frases e pequenos parágrafos para a Libras utilizando um 

agente animado virtual em 3D conhecido como Hugo504. 

 
Figura 1- Interface do aplicativo Hand Talk 

 
Fonte: Google imagens (2019). 

 

Destaca-se que esse aplicativo no país atualmente é considerado um 

dos mais importantes no processo de mediação da linguagem oral/escrita para a 

Libras no âmbito virtual, sendo bastante reconhecido pela sua aplicabilidade no 

processo de mediação da comunicação de pessoas surdas. Diante do exposto, 

observa-se a necessidade de se inserir as tecnologias cada dia mais no contexto 

escolar de forma que estas possam contribuir com o processo de inclusão, nesse 

sentido, concorda-se com Lévy (2000, p.84), ao declarar que:  

 
504 Mais informações no site https://www.handtalk.me/sites  

https://www.handtalk.me/sites
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(...) não basta estar na frente da tela de um computador, munido de 

todas as interfaces amigáveis que se possa pensar, para superar uma 

situação de inferioridade. É preciso antes de mais nada estar em 

condições de participar ativamente dos processos de inteligência 

coletiva, (pois) a luta contra as desigualdades e a exclusão deve visar o 

ganho de autonomia das pessoas ou dos grupos envolvidos (grifos do 

autor). 

 

  Assim sendo, faz-se imprescindível que a escola enquanto agente de 

inclusão utilize em suas práticas no seu cotidiano os recursos presentes nas TA 

como instrumentos de mediação entre o aluno e o conhecimento, 

desmistificando-se assim a ideia de  os alunos surdos, embora possuam  uma 

linguagem própria, devendo se manterem mais isolados em sua própria realidade 

e comunidade, contrariando assim um dos princípios fundamentais da  educação 

na atualidade que é o processo de inclusão de todos. 

 

4.2 O que dizem as pesquisas sobre a utilização do Hand Talk no Brasil? 

 

Incialmente, destaca-se que a pesquisa bibliográfica realizada na 

plataforma do Google Acadêmico utilizando os descritores já citados nesse 

trabalho, apontou nos seus resultados que muitos embora se propusessem a 

dialogar sobre a ferramenta pesquisada, na verdade não abordaram de forma 

clara e precisa a temática, sendo então considerados inadequados para o uso 

nesta pesquisa. 

Dessa forma, destaca-se que das 62 publicações selecionadas a partir 

das palavras-chave, 46 foram automaticamente eliminadas, por não atenderem 

os critérios estabelecidos nesse trabalho. Os demais trabalhos que totalizaram o 

quantitativo de dezesseis foram considerados apropriados, sendo que para fins 

de limitação desta pesquisa, serão apresentados os resultados de cinco trabalhos 

considerados os mais próximos dos objetivos desta pesquisa. 

O primeiro trata-se de um artigo publicado nos anais do V Simpósio 

Internacional de Interação em Mídias Interativas no ano de 2018 na cidade de 

Goiânia, intitulado “O uso de aplicativos para tradução de Libras”, dos autores 

Cleomar Rocha e Sarah Caetano de Melgaço, destaca-se que o artigo se trata da 

apresentação dos resultados de uma pesquisa de opinião realizada junto à 

comunidade surda sobre o processo de tradução da Libras por meio de 

aplicativos digitais para a comunidade de forma geral. 
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Os autores ao longo do texto, abordam temas como acessibilidade, o 

próprio conceito de surdez, história da Libras e a definição de Tecnologia 

Assistiva.  Destacam em sua análise o campo de pesquisa e os instrumentos por 

eles utilizados para a coleta de dados, enfatizando o quantitativo de 87 

questionários respondidos em diversas cidades do país, dentre elas, Brasília, Rio 

de Janeiro, João Pessoa, São Paulo, dentre outras, destacando que as 

entrevistados em sua maioria eram formados, possuindo pós-graduação nas 

áreas de especialização, sendo alguns em nível de mestrado e doutorado em 

diversas áreas.  

Observa-se que um dos aplicativos que mais se destacou na fala dos 

entrevistados foi exatamente o Hand Talk, no qual se constatou que os 

participantes da pesquisa embora considerem esse aplicativo como um dos 

principais instrumentos de tradução no contexto brasileiro, admitem que nessas 

condições eles somente se limitam a utilizar uma espécie de “tradução literal”, o 

que de fato não deve acontecer, considerando que a gramática de ambas as 

línguas (Português/Libras), possuem diferenças, fazendo com que cada uma 

mantenha suas particularidades. 

Ao término de suas análises, os pesquisadores concluíram que se faz 

necessário investir no ensino e difusão da Libras como forma de amenizar as 

dificuldades vivenciadas pela comunidade surda na prática durante o processo 

de tradução de sua língua, e que os aplicativos citados durante a  pesquisa como 

o Hand Talk ainda se encontram em sua fase inicial da aquisição da Libras, por 

não dominarem essa linguagem durante as traduções. 

O segundo trabalho intitulado “ A voz das mãos: o uso do aplicativo 

Hand Talk na consulta de pré-natal com uma gestante surda”, dos autores 

Francisco Joilsom Carvalho Saraiva, Reinaldo dos Santos Moura e Rose Fabiana 

de Medeiros dos Santos. Trata-se de um trabalho apresentado e publicado nos 

anais do VI Encontro Alagoano de Educação Inclusiva e do I Encontro Nordestino 

de Inclusão na Educação Superior no ano de 2015 na cidade de Maceió-AL. 

Nesse relato, os autores revelam as dificuldades vivenciadas por um 

grupo de estudantes de Enfermagem durante o seu estágio em uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS), com uma paciente surda que estava grávida e realizava 

acompanhamento naquela unidade. Durante o texto, os autores abordaram os 

aspectos teóricos referentes ao período de gestação, bem como relatam a 

experiência vivenciada com essa paciente.  
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Em seus relatos, os autores enfatizam que a comunicação com a 

referida paciente se dava por meio do uso do aplicativo Hand Talk, no qual esse 

processo ocorria da seguinte forma: a equipe falava com o tablet e este 

reproduzia as informações por meio da Libras, cabendo a paciente realizar o 

retorno desta comunicação por meio da escrita. Observa-se do exposto que 

embora existam recursos de tradução com o Hand Talk, durante o processo de 

acompanhamento daquela paciente, os autores perceberam que esse tipo de 

comunicação precisa estar para além de uma mera tradução. 

Por fim, os autores concluem que embora instigante, o fato de 

trabalhar com esse público-alvo da educação especial foi muito desafiador, 

sobretudo pela necessidade de uma comunicação mais direta e pessoal com a 

paciente, assim como, as dificuldades que os profissionais de diversas áreas 

enfrentam  para atuar junto a comunidade surda, o que dificulta o processo de 

transposição de barreiras e limitações na busca de uma real inclusão dessas 

pessoas no país. 

O terceiro trabalho analisado se trata de um artigo apresentado nos 

Anais do Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e Encontro de 

Pesquisadores de Educação a Distância, ocorrido no período de 26 /06 a 

12/07/2018, intitulado: “A utilização do aplicativo Hand Talk para surdos, como 

ferramenta de melhoria da acessibilidade na educação”, de autoria de Marcelo 

Rodrigues. 

Inicialmente, o autor destaca a necessidade da comunicação na vida 

humana, bem como das particularidades da Libras, o objetivo principal deste 

trabalho consistia em analisar os principais recursos da TA para o ensino e a 

alfabetização de pessoas surdas em Salas de Recursos Multifuncionais em uma 

escola estadual do Paraná. Em seu texto, o autor aborda temas como a história 

da educação de surdo no país, bem como do processo de letramento desses 

alunos público-alvo da educação especial no tocante ao desenvolvimento da 

linguagem gestual e escrita. 

Na pesquisa empírica, o autor apresenta o campo de pesquisa, uma 

escola estadual do Paraná, trazendo em sua análise os caminhos percorridos por 

aquela instituição até chegar nos dias atuais, assim como apresentou o trabalho 

realizado com dez alunos surdos no seu processo de letramento, destacando 

ações que contemplam as propostas desenvolvidas com esses alunos naquela 

instituição, entretanto, destaca-se que o autor não mencionou em suas análises 

os resultados de forma prática na vida daqueles alunos, mas sinalizou que a 
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comunidade estava satisfeita com o atendimento ali prestado e que dentre as TA 

utilizadas, o Hand Talk se destacava, sobretudo em virtude de possibilitar uma 

melhor comunicação entre os alunos surdos e os não surdos.  

Na sequência foi analisado o trabalho intitulado “Aplicativos de 

tradução Português-Libras na Educação Bilingue de Surdos: tradução por meio 

dos sinais ou datilologia?”, dos autores Ygor Corrêa, Rafael Peduzzi Gomes e 

Vinicius Gadis Ribeiro, publicado no ano de 2018 na Revista Novas Tecnologias 

na Educação (RENOTE).  

Em seu trabalho, os autores discutem não apenas a importância da 

inserção dessas tecnologias na educação de pessoas surdas, mas abordam com 

ênfase a principal critica feita a esse tipo de recurso, que consiste na crítica feita 

pelas traduções das datilologias, os autores abordaram ainda temas como a 

importância das Tecnologias Assistivas (TA) nesse processo de comunicação, 

trazendo uma fundamentação teórica sobre o tema de forma breve e objetiva. 

Discutem ainda sobre a função e a aplicabilidade de aplicativos como 

o Hand Talk e o ProDeaf Móvel, que se tratam de ferramentas digitais gratuitas, 

que são provenientes de pesquisas desenvolvidas no nordeste brasileiro, cuja 

função é realizar a tradução do português para a Libras através de um agente 

virtual no contexto de uma escola municipal bilingue situada na cidade de Porto 

Alegre (RS).  

Em suas análises, os autores evidenciaram que nas interfaces de ambos 

os aplicativos, estes apresentaram problemas técnicos na animação de seus 

agentes, além de dúvidas geradas a partir de fatos como, por exemplo, termos 

homônimos em Libras, fazendo com que a comunicação de forma geral possa ser 

prejudicada através de circunstancias momentâneas e ou erros de interpretação, 

devendo o uso dos mesmos sempre ser utilizados com frequência e com cautela, 

para assim dinamizar o processo de comunicação entre ambas as comunidades 

(ouvinte e não ouvinte). 

Por fim, o último trabalho aqui apresentado se trata de um artigo 

publicado nos anais do IV Congresso Nacional de Educação (CONEDU), realizado 

na cidade de João Pessoa-PB,  no ano de 2017 intitulado “ A inclusão digital do 

aluno com surdez a partir da utilização do Hand Talk: as TDIC como ferramentas 

de inclusão digital”, dos autores Kleber Emmanuel Oliveira Santos e Marcelo 

Fernandes Tabosa. 

O objetivo dos autores consiste em apresentar o Hand Talk como uma 

ferramenta de comunicação entre as pessoas surdas e não surdas. Eles iniciam 
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suas discussões sobre o tema abordando o tema inclusão e seus reflexos na vida 

das pessoas com alguma necessidade educacional especial, dentre elas, 

destacam-se aquelas consideradas surdas, além da discussão de outros conceitos, 

como o próprio conceito de surdez e inclusão social.  

Acerca do aplicativo Hand Talk, os autores realizam uma discussão 

sobre o referido aplicativo e sua importância no processo de comunicação entre 

as pessoas, mas que também apresenta falhas, considerando que somente a 

tecnologia em si não é capaz de quebrar as barreiras linguísticas e atitudinais 

existentes entre ouvintes e não ouvintes. Dessa forma, os autores evidenciam que 

a utilização do aplicativo em sala de aula no campo da escola pesquisada 

contribuiu para dinamizar as relações e potencializar as relações estabelecidas 

entre os alunos surdos e os ouvintes, mas que o layout de certa forma se encontra 

melhor adaptado para o público ouvinte em detrimento dos surdos. 

A análise dos dados evidenciou que a utilização do aplicativo 

contribuiu no contexto escolar de forma positiva, uma vez que possibilita uma 

melhor interação entre surdos e  ouvintes, facilitando a relação e a comunicação 

entre professores e alunos surdos e os demais membros da comunidade escolar, 

aspectos estes destacados nas suas conclusões, demonstrando o quão urgente 

se faz investir no processo de inclusão dos alunos surdos na escola e na sociedade 

de forma geral. 

 

4.3 Discutindo os dados 

 

Após a análise dos trabalhos, observa-se que dentre os aplicativos 

utilizados não somente pela comunidade acadêmica e surda, o Hand Talk foi o 

que mais se destacou, tal fato nos leva a identificar que este aplicativo no tocante 

ao processo de tradução tem nos últimos anos em nível de Brasil sido um dos 

utilizados, considerando  tanto o seu surgimento quanto a sua função. 

No âmbito escolar, observa-se que a utilização do mesmo vem se 

constituindo como uma ferramenta poderosa no que se refere a implementação 

de melhorias no processo de comunicação e educação dos alunos surdos, 

demonstrando assim a necessidade de se investir em tecnologias no contexto das 

salas de aulas comuns e nas salas de recursos, uma vez que: 

 
Na sociedade do conhecimento em que vivemos, faz-se necessário 

repensar o papel da escola, pois o momento exige uma nova forma de 

educação para lidar com a rapidez e excesso de informações a que 
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temos acesso. É importante termos um posicionamento crítico e 

reflexivo para lidar com as características dessa sociedade. Em mundo 

marcado pela avalanche de informações diárias por meio da revolução 

da informação e da comunicação, os processos de ensino e 

aprendizagem passam por profundas mudanças, ou, ao menos, 

deveriam estar convergindo para elas. Cerca de 60 mil escolas estão 

conectadas à internet, hoje no Brasil, por banda larga, em estimativas 

do Ministério da Educação, o que mostra o aparato tecnológico, mas 

não seu uso sistemático em sala de aula (CAMAS; RIBEIRO; MANDAJI, 

2013, p. 18). 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que cada dia mais aumenta-se a 

distância entre a ciência e a tecnologia das principais esferas da vida humana, e 

que a utilização de recursos tecnológicos, a exemplo do Hand Talk reafirmam a 

necessidade constante que os professores possuem de estarem sempre buscando 

alternativas de incluírem esses alunos público-alvo da educação especial em suas 

práticas educativas. 

Outro aspecto em comum encontrado durante as análises dos 

trabalhos relativos ao Hand Talk foi o fato de haver uma crítica muito presente 

por parte do aplicativo, que consiste no fato deste apresentar a repetição 

excessiva do termo/expressão ou o mesmo possuir significados diferentes, fato 

este que gerava uma certa ambiguidade e em alguns casos dificuldade no 

processo de comunicação e transmissão das mensagens pelo aplicativo entre a 

comunidade surda e ouvinte. 

Por fim, pode-se afirmar que a maioria dos trabalhos aqui analisados 

tiveram como principal ponto de partida a utilização do aplicativo Hand Talk no 

contexto educacional como forma de mediar a comunicação entre surdos e 

ouvintes, e que ele, embora apresentasse em algumas ocasiões problemas no que 

tange ao processo de tradução e/ou comunicação vem se constituindo como um 

dos mais utilizados no processo de comunicação com essa comunidade, 

reforçando assim a necessidade de se haver mais estudos e investimentos no 

mesmo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa sobre a utilização de tecnologias e recursos 

voltados para o processo de comunicação, ensino e aprendizagem virtual de 

pessoas com surdez e/ou deficiência auditiva, observou-se que na atualidade 
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existem diversos aplicativos e outras possibilidades para que os alunos surdos 

consigam se comunicar melhor com aqueles que não apresentam nenhum tipo 

de deficiência. 

Esta pesquisa teve como objetivo principal compreender como o 

aplicativo para surdos Hand Talk contribui no processo de educação de surdos e 

não surdos no Brasil e quais são os desafios encontrados na utilização desse 

recurso na educação brasileira. Ao longo desta pesquisa, observou-se que alguns 

aplicativos como o estudado e outros do gênero, tem se constituído como 

ferramentais importantes o processo de educação e inclusão do aluno surdo na 

educação brasileira. 

A análise dos dados evidenciou o aplicativo Hand Talk no que se refere 

ao processo de educação e comunicação de pessoas ouvintes com pessoas 

surdas, tem se revelado um dos mais utilizados pela comunidade surda e não 

surda, mas que necessita realizar melhorias no seu sistema operacional, e que 

frequentemente apresenta dificuldades no que se refere a realização da tradução, 

tornando o processo de comunicação nesses casos bastante desasados entre os 

participantes. 

Pode-se afirmar que os estudos acerca do tema ainda são bastante 

recentes, mas que apresentam uma necessidade de serem compreendidos, 

sobretudo pelo fato de abordarem questões como a mediação da comunicação 

e do processo de ensino e aprendizagem das pessoas com surdez e sua inclusão 

por meio das tecnologias digitais no âmbito escolar. Além disso, ao longo desta 

pesquisa, observou-se que que esta é uma realidade cada dia mais comum, 

devendo ser bem aceita e trabalhada por todas as pessoas de forma geral. 

Conclui-se destacando que o uso do aplicativo no âmbito de sala de 

aula tem se revelado como uma necessidade, mas que se faz preciso investir em 

muito mais do que apenas no programa em si, mas sobretudo, na diminuição da 

distancia existente na comunicação de pessoas surdas e não surdas, a fim de 

inseri-las de fato no ambiente escolar, buscando assim uma escola que atenda as 

necessidades de todos, enfim, uma escola que seja  de fato inclusiva. 
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Resumo: 

A escola reflete a sociedade, e esta tem sido imersa na tecnologia nas ultimas décadas, 

é crescente o uso de ferramentas tecnológicas no cotidiano do brasileiro, pesquisa 

levantado pelo IBGE em 2016 aponta que 64,7% da população acima de 10 anos de idade 

eram usuários de internet, grande parcela destes eram estudantes, é nesse cenário que505 

são introduzidas as tecnologias de informação e comunicação (TIC). Na perspectiva de 

conciliar a sala de aula com equipamentos do cotidiano e levando em consideração os 

dados supracitados que este trabalho tem por objetivo apresentar o aplicativo Socrative 

como ferramenta didática eficaz para o processo de ensino-aprendizagem, visto que ele 

possibilita uma avaliação da aprendizagem efetiva, possibilitando uma reflexão da praxe 

educativa por parte do profissional da educação, viabilizando uma aprendizagem 

significativa. 

 

Palavras chaves: Socrative; aprendizagem significativa; TICS; ensino-aprendizagem; 

avaliação da aprendizagem. 

Abstract: 

The school reflects society, and this has been immersed in technology in the last decades, 

the use of technological tools in the daily life of the Brazilian is growing, research raised 

by the IBGE in 2016 indicates that 64.7% of the population over 10 years of age were 

Internet users, a large part of which were students, it is in this scenario that information 

and communication technologies (ICTs) are introduced. In the perspective of reconciling 

the classroom with everyday equipment and taking into account the above mentioned 
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data, this paper aims to present the Socrative application as an effective didactic tool for 

the teaching-learning process, since it allows an evaluation of effective learning, allowing 

a reflection of the educational praxes on the part of the education professional, making 

possible a meaningful learning. 

Keywords: Socrative; meaningful learning; TICS; teaching-learning; evaluation of 

learning. 

 

INTRODUÇÃO  

Por tempos o papel de protagonista no processo de ensino-aprendizagem 

pertenceu ao professor, aquele que detinha o conhecimento, o responsável por 

transmiti-lo, no qual de maneira nenhuma podia ser contrariado, ao aluno se 

reservava o papel de receptor, aquele cujo não tinha conhecimentos prévios que 

contribuísse para seu desenvolvimento, o vaso seco pronto pra ser preenchido 

com o conhecimento, esta metodologia ficou conhecida como educação bancária 

segundo Paulo Freire, tal visão perdurou por muito tempo no Brasil. 

Diante de novas perspectivas, o aluno tornando-se protagonista no processo de 

ensino-aprendizagem, novos rumos surgiram para educação no Brasil, desta vez 

o aluno, sua história e consequentemente seu conhecimento prévio adquirido ao 

longo da sua vida, contribuiria de maneira relevante para seu desenvolvimento, 

nessa perspectiva corrobora Ausubel: 

Se tivéssemos que reduzir toda a psicologia educacional a um só 

princípio, diríamos: o fator singular mais importante que 

influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. 

Descubra isto e ensine-o de acordo. (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 1980, p. 137). 
Historicamente o ambiente escolar é maleável, esta reflete a sociedade, uma 

adaptação justa e compreensível, a escola não deve ser uma ilha, isolada do meio 

em que está inserida, conhecer a realidade do seu aluno torna-se imprescindível 

para o desenvolvimento deste. As metodologias usadas no processo de ensino-

aprendizagem deve por sua vez adaptarem-se as necessidades dos alunos, nesse 

cenário são introduzidas as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Dentro dessa perspectiva, onde a escola acompanha e reflete a sociedade, 

percebe-se que é conveniente utilizar as TICs no âmbito escolar, visto que, nas 

últimas décadas é crescente o numero de adeptos as tecnologias, tais como, 

smartphones, notebooks, computadores e a internet. Segundo pesquisa feita 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2016, 64,7% da 

população acima de 10 anos de idade acessaram a internet, 81,2% dos estudantes 
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acima de 10 anos de idade eram usuários da internet, a pesquisa ainda revela que 

94,6% da população que usaram a internet utilizaram os smartphones para tal. 

Os dados mostram a relevância da tecnologia na sociedade, e que é 

imprescindível que os profissionais da educação se preparem para o uso destas 

ferramentas, como enfatiza VAZ “Não saber usar a internet em um futuro próximo 

será como não saber abrir um livro ou acender um fogão, não sabermos algo que 

nos permita viver a cidadania na sua completitude” (VAZ, 2008, p. 63). 

O fácil acesso a informação e a qualquer tempo, desafia o profissional da 

educação a propor metodologias de ensino que atraia a atenção do aluno, “o 

desejo de mudança da prática pedagógica se amplia na sociedade da informação, 

quando o docente depara com uma nova categoria do conhecimento, 

denominada digital” (BEHRENS, 2008, p. 73) assim ao professor e a escola propõe-

se a adesão das TICS. 

É dentro desta perspectiva que se introduz o aplicativo Socrative, um ambiente 

interativo, onde o professor tem feedback instantâneo, por meio de Quiz ou 

testes, e que apresenta versão em site para computador, aplicativo para 

smartphone além de conter versão gratuita. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o aplicativo Socrative, uma 

ferramenta didática que auxilia o professor a dinamizar a aula, além de tornar 

versátil o processo de ensino-aprendizagem e fornecer dados para a avaliação da 

aprendizagem. 

 

O Socrative 

O Socrative é uma sala interativa, onde possibilita a participação dos alunos de 

maneira efetiva, o professor acompanha em tempo real os resultados, obtendo 

de forma instantânea o feedback em seu smartphone ou computador pessoal, 

desta forma, refletindo sobre os resultados pode traçar metodologias que visem 

alcançar os objetivos por ele proposto para a turma. 

O Socrative pode ser usado em diversas plataformas, computador pessoal através 

do site, ou aplicativos para smartphones, disponível nas duas principais 

plataformas, Android ou IOS, o aplicativo apresenta a versão paga ou gratuita, a 

versão paga dispõe de mais salas e com maior quantidade de alunos por sala, já 

a gratuita, oferece uma única sala com possibilidade de ate 50 alunos, para este 

trabalho optou-se pela versão gratuita, já que atende as necessidades do 

trabalho. 
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Para o uso do aplicativo, o professor precisa fazer um cadastro na plataforma, é 

simples, rápido e autoexplicativo. Feito isto, o professor terá acesso à ferramenta. 

O professor terá diversas opções de aplicação do Socrative em aula, sendo 

repostas curtas, múltiplas escolhas, competição entre outros, como mostra figura 

1: 

 
Figura 51: página inicial do site do Socrative 

Independentemente da opção escolhida, o professor acompanhará em tempo 

real as respostas dadas pelos alunos, em forma de porcentagem, informando a 

quantidade de alunos que escolheram determinada alternativa. O professor ainda 

poderá ter um relatório informando as questões escolhida por cada aluno se 

assim desejar, o aplicativo também oferece a opção de anonimato dos alunos, 

caso o professor deseje mostrar percentuais para a turma sem causar 

constrangimentos aos mesmos. 

O Socrative é uma ferramenta para avaliação da aprendizagem de maneira eficaz, 

que proporciona a oportunidade do professor refletir sobre sua prática educativa 

mediante os resultados recebidos, através dele, o professor pode realizar uma 

avaliação diagnóstica, a fim de perceber os conhecimentos prévios dos alunos e 

assim por meio deste proporcionar uma aprendizagem significativa. 

O professor através do Socrative tem acesso à porcentagem de erros e acerto, 

podendo assim detectar dificuldades e onde houve menor assimilação do assunto 

e desta maneira revisar conteúdos, como corrobora Perrenoud: 

O professor que constata que uma noção não foi entendida, que 

suas instruções não são compreendidas ou que os métodos de 
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trabalho e atitudes que exige estão ausentes, retomará o 

problema em sua base, renunciará a certos objetivos de 

desenvolvimento para retrabalhar os fundamentos, modificará 

seu planejamento didático, etc (PERRENOUD, 1999, p.148). 

 

O professor tem a opção de elaborar testes no próprio aplicativo, assim, o aluno 

terá acesso no seu smartphone ou computador, a atividade em questão, vale 

ressaltar que o aluno não precisa fazer cadastro prévio para a utilização do 

Socrative, o aluno acessa ao aplicativo e estará a sua disposição o teste iniciado 

pelo professor, o professor tem o feedback em tempo real da atividade à medida 

que os alunos responderem ao teste, o professor ao concluir o teste, terá acesso 

ao relatório da atividade, que pode ser enviado ao e-mail, baixado ou enviado ao 

Google-drive, como ilustra figura 2 

 

 
Figura 52; site do Socrative, página dos relatórios. 

 

Vale lembrar que para o uso do aplicativo/site, todos os envolvidos devem estar 

conectado a internet, caso contrário fica  impossibilitado o uso desta método. 

Assim o Socrative se apresenta como ferramenta auxiliadora no processo de 

ensino-aprendizagem, pois, à medida que o professor avalia de forma eficaz, tem 

em sua disposição dados que componham sua avaliação e reflete sua prática, 

considera os conhecimentos prévios dos alunos, poderá assim desenvolver 

metodologia que desenvolva uma aprendizagem significativa. 
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METODOLOGIA 

A metodologia proposta é utilizar o Socrative em dois momentos distintos em 

sala de aula, primeiramente, realizando uma avaliação diagnóstica da turma 

através do aplicativo, esta seria utilizada como orientação primária para buscar 

metodologias adequadas aos alunos, essa avaliação seria feita através de um 

teste previamente elaborado pelo professor, para esta atividade o professor 

optaria pelo anonimato dos alunos, para assim prosseguir, o professor ante de 

iniciar a aplicação do teste, marca a opção “feedback instantâneo” e desmarcaria 

a opção de “exigir nomes” e “mostrar a nota final” como ilustra a figura 3:  

 

 
Figura 53 pagina de iniciar testes no site do Socrative 

Ao iniciar o teste, o aluno poderá ingressar na sala, para isso ele terá que acessar 

o aplicativo ou o site e inserir o código da turma que o professor irá informar, as 

perguntas surgirão na tela, o aluno não terá que se identificar, assim ficara 

confortável para responder as questões sem temer constrangimento caso cometa 

equivoco em algumas questões. 

O professor terá acesso à porcentagem da quantidade de alunos que escolheram 

determinada alternativa, além de porcentagem de acerto por cada aluno, vale 

lembrar que ao optar por o anonimato, o aplicativo cria nome fictício para cada 

aluno. Diante disto, o professor terá um mapa dos conteúdos que tiveram menor 

compreensão por parte dos alunos, e assim refletir e traçar métodos que sanem 

essa dificuldade, reforçando assim uma prática educativa reflexiva. 
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O segundo momento, seria uma utilização lúdica do aplicativo, o professor 

elaboraria um teste com quantidade de questões que julgar necessário, utilizaria 

opção de “corrida espacial” disponível na página inicial do site/aplicativo, o 

professor selecionaria o teste a ser utilizado, o professor ainda optará pela 

quantidade de equipes possíveis, e se o próprio aplicativo monta a equipes de 

forma aleatória ou o próprio aluno escolheria como mostra a figura 4:

 
Figura 54 página corrida espacial no site do Socrative. 

Este trabalho recomenda que as equipes fiquem a critério dos alunos, para que 

usem a afinidade com os colegas de classe, para que a atividade flua de maneira 

descontraída, assim, o professor teria acesso aos dados como porcentagem de 

acertos por cada equipe, e de maneira descontraída avaliaria a aprendizagem da 

sua turma, por fim teria a sua disposição um relatório disponibilizado pelo próprio 

aplicativo com índices de acertos e erros dos alunos. Com esses dados o professor 

terá plena noção do nível de aprendizagem da sua turma, e poderá refletir sobre 

sua prática docente, e decidir avançar no conteúdo ou revisar, conforme dados 

disponíveis a ele. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve por objetivo apresentar o aplicativo Socrative como ferramenta 

didática, de fácil manuseio e potencialmente eficaz, que viabiliza uma avaliação 

da aprendizagem de maneira precisa, com levantamento de dados por meios de 

testes e afins, assim o professor tem oportunidade de refletir sua prática 

educativa, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem. 
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Pôde se concluir que a ferramenta Socrative, mediante seus recursos oferecidos, 

contribuiria sobremaneira para uma aprendizagem significativa, já que para o uso 

deste, todos os envolvidos nesse método, portariam de um equipamento do 

cotidiano como smartphones e computadores, além de poder ser uma atividade 

lúdica, por todos esses motivos destacados no trabalho, reforçados pelos teóricos 

aqui destacados, este trabalho recomenda aplicação deste aplicativo em sala de 

aula. 
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RESUMO: O pensamento pós-humanista reorienta os humanos para a sua 

interdependência ética com a materialidade. Quando trabalhalhamos a materilaidade, 

destaca-se as maneiras pelas quais a matéria pode ser concebida como mais do que 

apenas uma superfície passiva na qual os significados culturais são registrados. Este 

artigo é uma tentativa de sugerir alternativas aos estudos humanistas na Educação. 

Começa com o foco na materialidade, e é alimentada pela observação que os seres 

humanos não são/estão totalmente no controle das práticas pedagógicas, mas apoiada 

pela suposição de que os objetos/coisas também participam e contribuem para a 

formação delas. Desfazer a categoria privilegiada do humano coloca em dúvida muito 

do Iluminismo que sustentou a supremacia do homem, e tentar fazer isso na Educação 

não é uma tarefa fácil. Pensar a materialidade, pluraliza as práticas educativas, de modo 

a levar em conta os corpos, objetos/coisas e espaços ao lado e com o humano. Esta é 

uma tarefa urgente na Educação, uma vez que, cada vez mais o que, e como aprendemos 

acontece em nossa dependência de artefatos virtuais, físicos e materiais, tanto quanto 

através de quadros instrucionais humanos. 

Palavras-Chave: Educação. Prática Pedagógica. Sociomaterialidade. Pensamento Pós-

Humano.  

 

ABSTRACT 

Post-humanistic thinking redirects humans to their ethical interdependence with 

materiality. When we work on materiality, we highlight the ways in which matter can be 

conceived as more than just a passive surface in which cultural meanings are recorded. 

This article is an attempt to suggest alternatives to humanistic studies in Education. It 

begins with the focus on materiality, and is fueled by the observation that human beings 

are not totally in control of pedagogical practices, but supported by the assumption that 

objects/things also participate and contribute to their formation. Undoing the privileged 

category of the human casts much doubt on the Enlightenment that sustained man's 

supremacy, and trying to do this in education is not an easy task. To think of materiality, 

it pluralizes educational practices, so as to take into account the bodies, objects/things 
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and spaces on the side and with the human. This is an urgent task in Education, since, 

increasingly, what, and how we learn happens in our dependence on virtual, physical and 

material artifacts, as well as through human instructional frameworks. 

Keywords: Education. Pedagogical Practice. Sociomateriality. Posthuman Thought. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  As agendas em Educação carecem de uma metodologia que não inicie 

apenas com os seres humanos, seus objetivos e seus interesses, mas também por 

campos interdisciplinares. Para Pretto (2014, p. 348), “necessário se faz 

compreender o momento contemporâneo com um olhar multifacetado [...] que 

se articulem fortemente com as outras áreas do conhecimento”. 

  Pensar a Educação na contemporaneidade, a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar, observando a porosidade das fronteiras e trazendo um mundo 

diferente do que nós conhecemos, é pertinente no campo educacional, pois nos 

ilumina e nos mostra formas pouco estudadas da vida social (TOOHEY, 2018; 

MUKERJI, 2015). 

  O foco do artigo na materialidade é alimentado pela observação que os 

seres humanos não são/estão totalmente no controle das práticas pedagógicas, 

mas apoiada pela suposição de que os objetos/coisas506 também participam e 

contribuem para a formação delas. Considero que os não-humanos podem ser 

portadores de práticas, assim como os humanos o são. 

  Pretto (2014, p. 348) afirma que “o que se busca é pensar as tecnologias 

[os não-humanos], todas elas, o lápis, a caneta, o livro impresso, o e-reader, 

mimeógrafo, computador, tablet, câmera digital, internet, redes sociais, tudo 

conectado entre si [...]”, de forma relacional. Ou seja, as pessoas são efeitos 

relacionais, da mesma maneira que os objetos. Portanto, a pesquisa educacional 

baseada nos estudos da socimaterialidade permite traçar, desvendar e, 

posteriormente, mostrar como a relacionalidade é uma das principais 

características de cada prática educacional (DECUYPERE; 2019). 

 

2 SOCIOMATERIALIDADE 

 
506 Objetos e coisas devem ser compreendidos como sinônimos nesse artigo, embora Martin 

Heidegger tenha feito a diferenciação, não me apropriarei dessas diferenças por entender que 

elas não alteram em nada o que discuto na pesquisa. 
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  Para Santaella e Cardoso (2015) estamos vivendo no antropoceno507 e 

precisamos de uma mudança de perspectiva, e assim evitar as divisões 

tradicionais de humanos, animais e coisas, sujeito e objeto, tecnologia e natureza 

usando as ontologias planas, a fim de superar pontos de vista antropocêntricos. 

 

Fica evidente a divergência entre a teoria social [materialista] aqui 

apresentada e o mito humanista, segundo o qual, por trás de 

todo aparato técnico, há [uma agência humana], como se 

fossemos sempre nós, o tempo todo, a nos tornarmos visíveis 

através dos não humanos, como, por exemplo, os instrumentos 

técnicos (uma espécie de espelhamento egocêntrico que volta o 

olhar do homem para si, e apaga toda a artificialidade do objeto 

técnico, que, no entanto, está imediatamente presente) 

(SANTAELLA, CARDOSO, 2015, p. 174, grifo do autor). 

 

  Consideremos que a centralidade no não-humano, nos objetos/coisas na 

prática social, é tão importante que a falta desses atores pode interromper ou até 

mesmo impossibilitar a concretização de uma atividade. As coisas não são 

secundárias ao humano, mas é por meio do seu estar juntos que ações, inclusive 

aquelas identificadas como práticas pedagógicas, se tornam possíveis. 

  A virada materialista envolve princípios centrais que sustentam as formas 

de pensar, sendo uma categoria móvel que é adotada de diversas maneiras, por 

diferentes teóricos, sejam por suas abordagens, conceitos e/ou práticas. 

Envolvem combinações variadas como por exemplo Estudos com animais508; 

Novo Feminismo Material; a Teoria de Assemblage; Teoria Queer; Realismo 

Especulativo; Teoria das Coisas; Teoria Ator-Rede; Ontologia Orientada a Objetos, 

entre outras combinações. Mas sempre enfatizando movimentos para uma 

compreensão pós-humana do que o mundo é, e nossa relação com ele. O 

 
507 Momento histórico em que o humano se tornou geológico, com força capaz de afetar toda a 

vida neste planeta. Ou seja, quando o clima e outros fatores, e mudanças ambientais não são 

apenas naturais. 
508 Pesquisadores desse campo têm enfatizado a necessidade de se levar em consideração o ponto 

de vista dos animais. Atribuem-se a eles interesses, vontades, preferências e, em certo sentido, 

subjetividade. A domesticação é frequentemente tratada como uma forma de relação na qual os 

interesses dos animais são suprimidos e submetidos a propósitos humanos (SOUZA; RABELO, 

2018, p. 110). 
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importante é perceber a existência de uma profusão de objetos/coisas, além dos 

sujeitos, e que esses todos estão agindo sobre, com e entre si. 

  Embora estudos educacionais tragam as formas do materialismo para o 

debate, abordando as questões de desigualdade e poder no campo da Educação, 

essas abordagens ainda tendem a privilegiar o sujeito humano intencional, que é 

assumido como sendo diferente ou separado do material; o material é o não-

humano esperando para ser usado e animado pela intenção humana (GORUR et 

al., 2019). 

  A materialidade é frequentemente escondida, uma vez que a maioria dos 

discursos em torno do ensino e da aprendizagem tendem a se concentrar nas 

mudanças dos seres humanos e nas interações humano-humano. Coloca o 

aprendizado, a intenção e a ação, principalmente dentro do domínio humano, 

dando primazia à participação humana nas práticas pedagógicas. 

  Foi o desenvolvimento das ciências humanas ou sociais do século XVIII 

ao XX que tornau os humanos um coletivo digno de estudo científico. Foram os 

programas idealistas e positivistas do Iluminismo que produziram a humanidade 

como um objeto científico e um projeto político. Nesses termos, a abordagem 

materialista pode potencialmente perturbar esses regimes lineares e ampliar 

entendimentos fora das formas tradicionais de representação (REDDINGTON; 

PRICE, 2018). 

  Desfazer a categoria privilegiada do humano coloca em dúvida muito do 

Iluminismo que sustentou a supremacia do homem, e tentar fazer isso na 

Educação não é uma tarefa fácil. Pensar a materialidade, pluraliza as práticas 

educativas, de modo a levar em conta os corpos, objetos/coisas e espaços ao lado 

e com o humano. Esta é uma tarefa urgente na Educação, uma vez que, cada vez 

mais o que, e como aprendemos acontece em nossa dependência de artefatos 

virtuais, físicos e materiais, tanto quanto através de quadros instrucionais 

humanos (TAYLOR, 2017). 

 

3 VIRADA SOCIOMATERIAL NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

  A abordagem pós-humanista tornou-se um tema contemporâneo em 

vários campos de pesquisa, abrangendo a Filosofia, a Política, a Arte, entre outros, 

e agora na Educação; e certamente vem para desafiar os limites disciplinares, pois 

questiona os dogmas da ideologia humanista.  

  Os pensadores pós-humanos começam questionando o humano como 

uma categoria privilegiada. Eles argumentam que o binário que o Humanismo 
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instituiu e que tem sido usado para marcar o humano como uma categoria de ser 

separada, excepcional, distinta, privilegiada e superior do resto da vida no 

universo, é ilegítimo e falacioso. 

  Estes questionamentos se baseiam na filosofia de Friedrich Nietzsche, 

Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari, entre outros, e nas inquirições 

que esses pensadores fizerem sobre o homem, que surgem com a intenção de 

encarar a unilateralidade e o rigor inseridos pela visão humanista moderna, que 

“faz do homem o valor supremo, e que vê nele a medida de todas as coisas” 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 1996, p. 132; KÄLL, 2017). 

  Não existe um só momento em que não sejamos afetados por 

objetos/coisas, não temos como cair no mundo dos objetos/coisas, porque não 

há humanos sem esse mundo, ou seja, “a história do material é desde o início 

parte e parcela da história humana” (BRAUN; WHATMORE, 2010, p. xix, tradução 

nossa)509. 

  A virada sociomaterial reconhece que as relações sociais, materiais e 

afetivas são inseparáveis e estão interconectadas na prática cotidiana. Sua 

finalidade é contestar a noção de que as coisas (incluindo objetos, textos, corpos 

humanos, intenções, conceitos, etc.) existem separadamente. Deste modo, 

entende-se que é impossível considerar a prática pedagógica simplesmente e 

apenas como a execução de uma tarefa dos humanos. Tal afirmação tem posição 

diferente de Freire (1986 apud VERDUN, 2013), que parte de uma concepção de 

prática pedagógica adjetivada pelo termo dialógico, em que a construção do 

conhecimento é vista como um processo realizado por atores humanos: professor 

e aluno.  

  É fundamental afirmar que o conceito de prática pedagógica utilizado 

neste trabalho vai além do professor e aluno. Se o mundo moderno desenvolveu 

o método científico diferenciando sujeito e objeto, natureza e cultura, mente e 

matéria, estes domínios distintos do conhecimento provaram ser incapazes de 

levar em conta a experiência de nossas relações globalizadas e interconectadas 

(CONTY, 2018). 

  Caldeira e Zaidan (2013), elaboraram um quadro comparativo entre os 

paradigmas da pesquisa social no que concerne à prática pedagógica (quadro 1). 

Quadro 1 – Paradigmas versus Prática Pedagógica. 

  

 
509 “the history of the stuff that is, from the beginning, part and parcel of human life”. 
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PARADIGMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

 

 

Positivista 

É o resultado da aplicação de conhecimentos 

teóricos, extraídos de diferentes disciplinas 

científicas, na resolução de problemas, 

percorrendo um caminho no sentido da ideia à 

ação, dos princípios teóricos à prática. 

 

 

Fenomenológico 

É entendida como o resultado de um processo 

que tem o seu início na própria prática, informada 

tanto pela teoria como pela situação particular 

vivenciada pelo ator. 

 

 

Histórico-Crítico 

É uma prática social complexa, que acontece em 

diferentes espaços/tempos, no cotidiano dos 

nela envolvidos e, especialmente, mediada pela 

interação professor-aluno-conhecimento. 

Fonte: Caldeira e Zaidan, 2013. 

 

             É importante observa no quadro 1 que nenhuma das perspectivas 

paradigmáticas apresentadas dá conta da sociomaterialidade na prática 

pedagógica. É perigoso assumir que a competência reside no indivíduo ou grupo 

de sujeitos humanos que estão participando juntos em uma ocasião. Esta 

suposição negligencia os tipos importantes de conexão entre eles.  

  A abordagem positivista de análise, “pressupõe a existência de uma 

realidade única que pode ser fragmentada em partes manipuláveis 

independentemente”. A fenomenologia “considera que a realidade é construída 

socialmente pelo homem, ao dar significado aos objetos, às situações e às 

experiências vividas”, e a abordagem histórico-crítica parte do ponto que o olhar 

não será a escola, nem a sala de aula, mas a realidade social mais ampla 

(CALDEIRA; ZAIDAN, 2013, p. 16-17). 

  Posto isso, se faz necessário uma revisão paradigmática expandindo os 

olhares sobre a prática pedagógica e seus processos de interação em redes 

sociotécnicas, onde a mistura de elementos interage para produzir ensino, 

aprendizagem, pesquisa ou compreensão. Esse entendimento nos compele a 

sermos abertos e percebermos onde a ação está ocorrendo, vindo nos guiar para 

os atores envolvidos. Também nos permite reconhecer como a agência desses 

atores participa na criação do mundo em que vivemos. 

 Um entendimento bastante corrente na literatura educacional é falar de 

prática pedagógica em termos de práxis. Embora seja habitual a substituição de 

um termo pelo outro, ou seja, prática por práxis, segundo Schmidt, Ribas e 
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Carvalho (1998), não se estar solucionando um problema teórico, e quando isso 

acontece é por desconhecimento do campo, verificar quadro 2. 

Quadro 2 – Prática x Práxis. 

 

PRÁTICA 

 

PRÁXIS 

 

Deriva do grego praktikós e tem o sentido 

de agir, realizar, fazer. Diz respeito à ação que 

o homem exerce sobre as coisas. 

 

Do latim praticare significa agir, tratar com 

agentes, levar a efeito, 

 

O homem só concebe a prática como 

prática-utilitária. Aquilo que ele usa para 

satisfazer as necessidades imediatas da vida 

cotidiana 

Palavra com origem no termo em 

grego praxis que significa conduta ou ação. 

Corresponde a uma atividade prática em 

oposição à teoria. 

 

Designa uma relação dialética entre o homem e a 

natureza, na qual o homem, ao transformar a 

natureza com seu trabalho, transforma a si 

mesmo. 

 

Atividade humana que produz objetos, sem que 

por outro lado essa atividade seja concebida com 

o caráter estritamente utilitário. 

Fonte: Adaptado de Schmidt, Ribas e Carvalho (1998). 

 Acredito que a diferença entre os termos seja de cunho filosófico, e 

como tal, não adentrarei na pesquisa sobre essas questões. Opto em utilizar a 

palavra prática por entender que os “fenômenos sociais consistem em nexos de 

práticas e arranjos materiais humanos [...] e que a materialidade faz parte desses 

fenômenos [...]”. Vejamos o exemplo em sala de aula, que é composta por malhas 

de práticas (conteúdo, ensino, avaliação), e arranjos (diários dos professores, 

recursos didáticos, projetores, computadores), sendo assim, eles conservam uma 

relação íntima, pois as práticas pedagógicas são compostas de múltiplas formas 

de arranjos (SCHATZKI, 2003; 2005; 2010, p. 123, tradução nossa)510. 

  Schatzki (2001b) admite que há uma variedade de perspectivas teóricas 

sobre o conceito de práticas e, portanto, não é possível estabelecer uma 

abordagem unificada do assunto. Há, no entanto, um ponto comum entre esses 

teóricos: fenômenos como conhecimento, significados, poder, entre outros, são 

manifestações do campo da prática social e, portanto, devem ser compreendidos 

e analisados a partir desse campo de prática (SCHATZKI, 2001a). 

 
510 “social phenomena consist in nexuses of human practices and material arrangements [...] and 

materiality is part of social phenomena”. 
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  Zabala (1998, p. 15), destaca ainda que, a prática pedagógica “é algo fluído, 

fugido, difícil de limitar com coordenadas simples e, além do mais, complexa, já 

que nela se expressam múltiplos fatores, ideias, valores, hábitos [...]”. Ou seja, 

serão, a cada momento, expressão do momento e das circunstâncias atuais.  

  Franco (2016. p. 546-547), acrescenta que a prática pedagógica são 
 

sínteses provisórias que se organizam no processo de ensino. As 

situações de educação estão sempre sujeitas a circunstâncias 

imprevistas, não planejadas e, dessa forma, os imprevistos 

acabam redirecionando o processo e, muitas vezes, permitindo 

uma reconfiguração da situação educativa. 

 

  Pois bem, o termo - prática pedagógica – é de difícil conceituação, pois 

esse, assume diferentes sentidos e significados conforme a perspectiva teórico-

epistemológica adotada (ver quadro 3), e tende a ser expressa em termos 

bastante funcionais (BARRY, 2018; CALDEIRA; ZAIDAN, 2010). Segundo Machado 

(2005, p. 127) definir prática pedagógica “tornou-se quase um tormento, pois 

poucos haviam se dedicado a tal zelo, uma vez que para muitos, prática não se 

teoriza, prática se pratica”. 

 

Quadro 3 - Definições de prática pedagógica 

 

 

OS COMPORTAMENTALISTAS 

 

Entendem a prática pedagógica como a atividade 

exclusivamente observável e que gere uma 

atividade concreta, cujos resultados possam ser 

registrados, comprovados. 

 

OS COGNITIVISTAS 

 

Entendem a prática pedagógica como a atividade 

que desenvolva o raciocínio do educando e que 

o leve a resolver problemas. 

 

OS HUMANISTAS 

 

Entendem a prática pedagógica como todo o 

processo de ensino-aprendizagem, priorizando 

as relações humanas. 

Fonte: Machado (2005). 

Ademais, as práticas pedagógicas são fortemente afetadas por questões 

conjunturais e estruturais da sociedade (SOUZA, 2005), como por exemplo no 

Projeto Um Computador por Aluno (UCA), figura 1, que reconfigurou toda uma 

prática pedagógica nas escolas participantes do projeto no Brasil, utilizando o 

laptop educacional (não-humano), conforme Almeida e Freire (2015). Quando nos 

referimos às questões estruturais da sociedade, essas são marcadas “pelas 
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relações sociais de classe, de desigualdades e de concentração de renda [...]” 

(SOUZA, 2005, sem paginação). 

 

Figura 1 – Um Computador por Aluno (UCA). 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://ucaescolaastrogildo.blogspot.com/2012/04/projeto-nosa-turma-e-

ucauca.html 

 

  Quando exponho à noção de práticas pedagógicas, entendo que elas 

florescem na essência dos grupos, e assim resultam e provocam interações entre 

os sujeitos, inclusive aqueles não-humanos, em seus ambientes de convivência 

(natural, social, cultural), no intuito de “produzir bens, transmitir valores, 

significados, ensinar a viver e a controlar o viver, enfim, manter a sobrevivência 

material e simbólica das sociedades humanas” (OLIVEIRA et al., 2009, p. 4).  

  Assim, dar conta do processo em que atores tentam mobilizar recursos, 

persuadindo outros atores na construção de suas redes, a fim de promover sua 

causa é inadiável. Logo, a sociomaterialidade na prática pedagógica aproxima o 

leitor(a) de experiências e acontecimentos cotidianos que podem afetar nossas 

salas de aulas. Deste modo, não existe a viabilidade de se estudar a prática 

pedagógica sem reconhecer esses atores não-humanos.  

  Visualizar a prática pedagógica apenas nos humanos, nos predispõe a 

excluir os materiais que caracterizam as atividades cotidianas, conferindo aos 

sujeitos toda e qualquer responsabilidade pelas ações, e por consequência não 
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focalizando um escopo maior de participantes das práticas, abandonando a ação 

dos não-humanos no processo (SCHATZKI; KNORR-CETINA; VON SAVIGNY, 

2001). Dessa forma, as definições de práticas pedagógicas mostradas no quadro 

1 precisam ser acrescidas da visão pós-humanista. 

  Deste modo entendo práticas pedagógicas, numa visão pós-humana, 

como atividades com as quais os agentes humanos e não-humanos atuam em 

conjunto, enredados, interagindo e formando alianças e vínculos, a partir de 

determinadas atividades instituídas e organizadas, representando um 

envolvimento temporário, em nome das quais passam a falar (SCHATZKI; KNORR-

CETINA; VON SAVIGNY, 2001; GONÇALVES, 2018).  

              E sendo assim, conforme Barbosa e Oliveira (2018, p.137), “Assumimos 

como pressuposto que todo material comunica características esperadas para a 

prática pedagógica que se utilizará dele”. Nesse sentido, a prática pedagógica se 

relaciona com a prática social, na construção de um mundo crítico e reflexivo. 

Como tal, é  

determinada por um jogo de forças (interesses, motivações, 

intencionalidades); pelo grau de consciência de seus atores; pela 

visão de mundo que os orienta; pelo contexto onde esta prática 

se dá; pelas necessidades e possibilidades próprias a seus atores 

e própria à realidade em que se situam (CALDEIRA; ZAIDAN, 

2010, sem paginação). 

  Logo, a prática pedagógica é mais do que ações isoladas (VEIGA, 1992) 

por parte dos humanos, abrangem as entidades interligadas e interconectadas e 

suas complexidades e relacionalidades.  

 Contudo, o que observamos na maioria das pesquisas, é que há um forte 

preconceito de que tal prática é uma realização de humanos e não-humanos. Tal 

concepção não pode ser adotada por um abordagem pós-humanista porque 

predefina a prática pedagógica como realizada por humanos. As diversas outras 

formas, que os materiais participam da interação social, sob um prisma pós-

humano, permanecem sub teorizadas e pouco examinadas, ou seja, o modo 

como os materiais participam das interações nas práticas educacionais, é 

raramente considerado na literatura. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Ao desenvolver a abordagem sociomaterial nesta pesquisa, o que se 

pretende é recuperar os objetos/coisas, e consequentemente a materialidade na 

vida social, repensando suas relações dentro das agendas educacionais  e 
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observar que esses precisam ser tratados também como partes integrantes da 

promulgação da existência humana e da vida social, e não simplesmente 

contextos ou ferramentas (in)visíveis.  

           Os humanos e não-humanas (coisas, objetos, materialidades, espaços) da 

Educação precisam, quando consideradas em um contexto pós-humanista, de 

respeito que merecem e requerem como atores. 

  Fenwick e Edwards (2013) alegam que a sociomaterialidade para as 

pesquisas oferece oportunidades para formas mais engajadas e focadas nas 

práticas educacionais. A virada sociomaterial na Educação apresenta uma 

estratégia mais realista e responsável para o fenômeno híbrido que enfrentamos 

e que somos. Essa lacuna permite que os atores sociais (humanos e não-

humanos), tenham tratamento iguais, simétricos, lançando luz sobre as 

microdinâmicas educacionais e as formas pelas quais tais atores provocam, 

modificam e ajudam os resultados de uma ação (JARRAHI; NELSON, 2018). 

  Pensar a sociomaterialidade na Educação é uma forma de lidar com as 

dificuldades das suposições humanistas, que conduziram, e ainda conduzem 

muitas pesquisas educacionais.  

  Fenwick e Edwads (2013) acrescentam ainda que, mesmo com a 

contribuição de pesquisadores influentes da aprendizagem, como Piaget e 

Vygotsky, tenham teorizado sobre seres humanos aprendendo como agentes 

ativos no mundo material, o fizeram trazendo a distinção ontológica (humana e 

não-humana), e, portanto, a materialidade é frequentemente considerada apenas 

como contexto de fundo e vista como ferramentas que os humanos usam. 

  Ainda que, no trabalho de Karl Marx, não exista ausência dos 

objetos/coisas - a natureza inorgânica - que é vista como o corpo externo do 

homem, Marx fornece incontáveis aberturas para um materialismo, contudo os 

objetos/coisas não são ‘agitadas’, ao contrário, elas são incorporadas aos desejos, 

intenções e ações humanas - elas existem como ‘fetiches’ (BRAUN; WHATMORE, 

2010). 

   Embora estudos educacionais (baseando-se nas feministas marxistas e nas 

tradições da teórica crítica) tragam as formas do materialismo para o debate, 

abordando as questões de desigualdade e poder no campo da Educação, essas 

abordagens ainda tendem a privilegiar o sujeito humano intencional, que é 

assumido como sendo diferente ou separado do material; o material é o não-

humano, ou seja, o objeto/coisa esperando para ser usado e animado pela 

intenção humana. 
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  A materialidade é frequentemente escondida em tais teorias, uma vez que 

a maioria dos discursos em torno do ensino e da aprendizagem tendem a se 

concentrar nas mudanças nos seres humanos e nas interações humano-humano. 

Elas ainda colocam o aprendizado, a intenção e a ação principalmente dentro do 

domínio humano, dando primazia à participação humana nas práticas e em suas 

estruturas do papel do material no ensino e na aprendizagem. 

  Sendo assim, a virada sociomaterial é útil porque nos incentiva a pensar, 

como seria a Educação se não assumíssemos uma posição que vê o humano 

como uma espécie de observador transcendente do mundo. Em vez disso, essa 

abordagem vê os humanos, como mais um, emaranhado no mundo.  
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Resumo: Nesta pesquisa apresentamos uma abordagem do conceito de equações 

algébricas através da Linguagem de Programação Scratch. Para tal finalidade é 

desenvolvida uma sequência de atividades para estudantes do 8º ano do Ensino 

Fundamental. Para a análise dos resultados, são utilizados, um questionário diagnóstico 

inicial, com o intuito de conhecer os estudantes em relação aos conhecimentos gerais de 

informática e utilização de tecnologias nas aulas de Matemática, e, um pré-teste, com 

questões envolvendo pensamento computacional e equações algébricas. Após a 

intervenção com a turma, será realizado um pós-teste com questões similares às 

aplicadas no pré-teste. 

 

Palavras-chave: equações algébricas; sequência didática; pensamento computacional; 

tecnologias; objetos de aprendizagem. 

 

Abstract: In this research we present an approach to the concept of algebraic equations 

through the Scratch Programming Language. For this purpose a sequence of activities 

for students of the 8th grade of Elementary School is developed. For the analysis of the 

results, an initial diagnostic questionnaire is used, in order to know the students in 

relation to general computer knowledge and technology use in mathematics classes, and 

a pre-test with questions involving computational thinking and algebraic equations. After 

the intervention with the class, a post-test will be done with questions similar to those 

applied in the pre-test. 
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technologies; learning objects. 

 

1.Introdução 

 

Ensinar, por si só, sempre foi um grande desafio. Ensinar Matemática é, tão ou 

mais, complicado que o próprio ato de ensinar. Segundo Amazonas, “ensinar 

Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento 

independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas.” 

É fato que as dificuldades de aprendizagem são geradas por diversos fatores, 

conforme elenca Strick e Smith (2001) os comportamentos problemáticos 

observados em pessoas jovens, são: fraco alcance da atenção, dificuldade para 

seguir instruções, imaturidade social, dificuldade com a conversação, 

inflexibilidade, planejamento e habilidades organizacionais deficientes, distração, 

falta de destreza, falta de controle do impulsos, etc. 

Diferentes fatores podem prejudicar a aprendizagem da disciplina de Matemática, 

desde problemas pessoais e sociais, além da dificuldade que cada aluno 

apresenta. Segundo Costa et al (2016): “A grande maioria dos discentes apresenta 

dificuldades em compreender os problemas relacionados ao conteúdo de 

Álgebra assim como a algumas questões envolvendo equações matemáticas 

simples.” 

Além disso, as autoras afirmam que essas dificuldades apresentadas na 

aprendizagem de Álgebra levam a repensar e a querer buscar novas estratégias 

para o ensino deste conteúdo. O docente tem papel de mediador, portanto deve 

estar atento aos conhecimentos prévios que seus alunos trazem, assim poderá 

dar continuidades de forma mais viável aos saberes já construídos unindo-os aos 

novos saberes a serem compreendidos. 

Além de ter que traduzir a linguagem comum para a linguagem numérica, ao 

resolver problemas os alunos precisam utilizar procedimentos que fazem parte 

da linguagem algébrica. O estudo algébrico, que tem início no 6º ano do Ensino 

Fundamental, se aprofunda no 7º ano e a partir disso dá início a uma nova fase 

de aprendizagem do estudante. É nessa fase que o discente se depara com um 

cenário totalmente novo e por algumas vezes contraditórios aos procedimentos 

aritméticos aos quais estava acostumado. 
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Um meio de auxiliar no processo de aprendizagem pode ser a utilização de 

objetos de aprendizagem desenvolvidos no Scracth513, software gratuito com o 

qual os alunos podem programar as suas próprias estórias, jogos e animações 

interativas, e também compartilhar as suas criações com outros usuários na 

internet. 

A ideia consiste em motivar o aprendizado de conceitos de programação por 

meio de uma experiência divertida, envolvendo os alunos na elaboração de 

projetos como animações interativas, jogos digitais, entre outros recursos visuais. 

O objetivo principal é contribuir para o entendimento do conteúdo de equações, 

através de atividades dinâmicas, que possibilitam a interpretação das variáveis 

envolvidas.   

 

2. O pensamento Computacional e a Base Nacional Comum Curricular 

 

No livro “Mindstorms: children, computers, and powerful ideas”, o pesquisador 

Papert (1980) discute o impacto do computador na vida das pessoas e como seu 

uso influencia a forma como as pessoas pensam. Ele observou que as crianças, ao 

aprenderem a programar com LOGO, utilizam modelos de computador para 

organizar o pensamento, à medida que “eles programam o computador para 

tomar decisões mais complexas e encontram-se envolvidos na reflexão sobre os 

aspectos mais complexos de seu próprio pensamento” (PAPERT, 1980, p. 28).  

Em diversos trechos da obra, Papert apresenta temas relacionados ao que hoje é 

denominado Pensamento Computacional (PC), no entanto não há preocupação 

do autor em definir o conceito. Cabe destacar que o termo “Computational 

Thinking” é mencionado apenas uma vez, referindo-se à penetração do 

computador na sociedade e a dificuldade de criar uma experiência engajadora 

com as tecnologias utilizadas nos clubes de programação. Ainda, na obra de 

Papert (1980), entende-se o Pensamento Computacional como uma forma de 

estruturar o pensamento. Este autor relaciona PC a raciocínio lógico, resolução 

de problemas e depuração de erros. “Aprender a ser um mestre da programação 

é aprender para se tornar altamente qualificado a isolar e corrigir os erros” 

(PAPERT, 1980, p. 23).  

O conceito Pensamento Computacional se popularizou através de um artigo de 

Wing (2006), onde a autora afirma que “Pensamento Computacional envolve a 

resolução de problemas, desenvolvimento de sistemas e a compreensão do 

 
513 https://scratch.mit.edu/ 

https://scratch.mit.edu/
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comportamento humano, recorrendo aos conceitos fundamentais a Ciência da 

Computação” (WING, 2006, p. 33). 

Brackmann (2017) afirma, que os benefícios do desenvolvimento do pensamento 

computacional são diversos. Ele possibilita que preparemos as crianças para o 

futuro, começando a alfabetização digital delas, essa habilidade auxilia a 

organização do pensamento em harmonia com as tecnologias que já existem ou 

que ainda virão no futuro. É uma metodologia para a resolução de problemas de 

maneira eficiente e estratégica, podendo ser usada em casos variados.  

Recentemente foi aprovada a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

o Ensino Fundamental e Médio, onde a ideia do pensamento computacional, 

principalmente na área da Matemática, está fortemente incluída. Mais 

especificamente, relacionado a unidade temática de álgebra, da área de 

Matemática no Ensino Fundamental, 

 

Outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de 

Álgebra, como também aquelas relacionadas a Números, 

Geometria e Probabilidade e estatística, podem contribuir 

para o desenvolvimento do pensamento computacional 

dos alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes 

de traduzir uma situação dada em outras linguagens, como 

transformar situações-problema, apresentadas em língua 

materna, em fórmulas, tabelas e gráficos e vice-

versa.”(Grifo nosso). (MEC, 2018, p.271) 

  

Isso nos mostra que fazer uso das tecnologias em sala de aula é uma necessidade 

pois atende as exigências da nova BNCC. Com relação ao pensamento 

computacional das “Dez Competências Gerais da Educação Básica”, que 

consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, pode-se destacar três, sendo elas:  

 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 

própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 

análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 

problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com 

base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-

motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e 



 
 

 
2586 

digital –, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 

e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva.(MEC, 2018, p. 9).  

Uma das abordagens para o desenvolvimento do pensamento computacional 

envolve a utilização do software Scratch. Trabalhos anteriores já evidenciam as 

contribuições obtidas com a sua utilização,  

 

Foi possível falar sobre a construção do passo-a-passo para 

resolução de problemas encarados no dia a dia, entender 

um pouco de linguagem de máquina, estimular os alunos 

a darem continuidade após terminar o curso e fazer com 

que eles possam entender que diante da realidade atual, o 

conhecimento em computação é tão importante quanto 

qualquer outro encontrado nas ciências mais tradicionais. 

(Oliveira et al, 2014, p. 9). 

 

O Scratch, Figura 1, é uma ferramenta concebida no Media Laboratory do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), sendo a mais recente de uma 

longa linhagem de ferramentas que se iniciou com a criação da linguagem de 

programação Logo por Seymour Papert, 
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Figura 1.  Interface do Scratch. Fonte: Autores 

 

Pode auxiliar no desenvolvimento das quatro dimensões do pensamento 

computacional, conforme apresentado po Liukas (2015), decomposição, 

reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos, já que utiliza diversos tipos 

de mídias, possibilitando a criação de histórias interativas, animações, jogos, 

músicas e o compartilhamento dessas criações na Internet. E ainda, por 

proporcionar um ambiente em que os estudantes possam aprender através da 

construção do seu próprio conhecimento e por possibilitar que eles mesmos 

criem animações partindo da sua realidade, é uma ferramenta que alia a Teoria 

da Aprendizagem Significativa, proposta por Ausubel (1963) à Teoria 

Construcionista de Papert, (1980). 

 

3.Metodologia 

 

Esta pesquisa está em desenvolvimento com alunos de um 8º ano de uma escola 

da rede estadual em Lages/SC. Trata-se de uma pesquisa quanti/qualitativa, 

realizada por meio de estudo de caso, questionários semiestruturados e 

intervenção na turma.  A análise dos dados se dará por meio da verificação de 

erros e acertos. 

Primeiramente, os alunos devem conhecer o ambiente no qual estão trabalhando. 

Para isto, foram realizadas duas aulas, abordando os comandos básicos do 

Scratch (inclusive se isso, então aquilo), janelas, trajes, palco etc. Os alunos ficaram 

impressionados, manusearam o aplicativo, gravaram sons, programaram objetos 

para se movimentar, dar informações, emitir sons etc. 



 
 

 
2588 

No encontro seguinte, com duração de uma aula, os alunos fizeram uma 

sequência de atividades, primeiro na folha de ofício, depois no Scratch. O objetivo 

foi verificar se os comandos propostos pelos alunos na folha de ofício são válidos 

quando aplicados no Scratch. Um exemplo de atividade pode ser verificado na 

Figura 2, onde são desafiados a fazer com que o “personagem” do Scratch 

percorra o caminho até o objeto no final do percurso, nos labirintos já construídos 

no programa: 

 

 
Figura 2. Caminhos no Scratch. Fonte: Autores.   

 

Com o objetivo de relacionar o conteúdo de álgebra, propomos a resolução no 

Scratch do seguinte problema: “Um homem estava passeando com seu carro e 

teve um problema, uma das rodas de seu carro estragou. Um mecânico que 

passava por perto ofereceu ajuda...” O desenvolvimento da atividade é 

apresentado na Figura 3,  
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Figura 3. Resolução do problema 1. Fonte: Autores. 

 

Na atividade seguinte, explorando o conceito de variável, os alunos foram 

desafiados a desenvolver o seguinte problema: “Os alunos do 8º ano resolveram 

confeccionar uma camiseta para a gincana da escola. Sabe-se que a malharia 

cobrará um valor fixo de R$ 10,00 e mais R$ 23,00 por cada camiseta 

confeccionada. Se nesta turma, 30 alunos farão pedido da camiseta, quantos reais 

terão que pagar?” O desenvolvimento desta atividade é apresentado nas Figuras 

4, 5, 6 e 7.  
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Figura 4 – Código de projeto desenvolvido pelos estudantes, para o ator Abby. Fonte: 

autores  

Figura 5 – Código de projeto desenvolvido pelos estudantes, para o ator Dani. Fonte: 

autores 

 



 
 

 
2591 

 
Figura 6 – Código de projeto desenvolvido pelos estudantes, para o ator Ruby. Fonte: 

autores 

 

 
Figura 7 – Código de projeto desenvolvido pelos estudantes, para o ator Fairy. Fonte: 

autores 
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Por último, em duplas e/ou trios, foram orientados a produzir um projeto 

utilizando os comandos e/ou as variáveis escolhidas por eles. Nas Figuras 8, 9, 10 

e 11, podemos observar um exemplo de projeto desenvolvido pelos estudantes. 

Na Figura 8, são apresentados os atores, onde o objeto6 é um ator fixo e não 

possui comando atribuído: 

 

 
Figura 8. Atores do projeto. Fonte autores. 
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Figura 9 – Códigos de projeto desenvolvido pelos estudantes, para os atores objeto5. 

Fonte: autores 

 
Figura 9 – Códigos de projeto desenvolvido pelos estudantes, para os atores objeto7. 

Fonte: autores 
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Figura 10 – Código de projeto desenvolvido pelos estudantes, para o ator objeto8. Fonte: 

autores 

Podemos observar a utilização das estruturas lógicas, se, então, senão e o cálculo 

do valor a ser pago, caracterizando uma correta interpretação da variável. 

 

Conclusão  

A turma possui 28 alunos, sendo 15 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. 

Apenas um aluno teve contato anterior com o Scratch. Antes do início das 

atividades, aplicamos um “questionário diagnóstico” e um pré-teste inicial. No 

questionário diagnóstico podemos observar que apenas 31,6% dos alunos já 

utilizaram recursos como o computador, nas aulas de Matemática. Além disso, 

notamos que 73,7% dos alunos têm celular, mas apenas 57,9% tem computador 

em casa. O celular é utilizado para acesso às redes sociais, jogos online e apenas 

quatro estudantes disseram fazer pesquisas, acessar sites de educação e para 

trabalhos escolares. 

No pré-teste, utilizamos seis questões sobre pensamento computacional, das 

quais quatro tiveram como referência o teste de pensamento computacional de 

(Román-González, 2016), e duas relacionadas à decomposição, onde deveriam 

enumerar os passos necessários para realizar uma tarefa. Das cinco questões 

específicas sobre equações algébricas, observamos que todos os alunos deixaram 

duas ou mais em branco, pois as consideraram muito difíceis.  As questões sobre 

pensamento computacional foram classificadas pelos alunos como fáceis, porém 
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observamos que 100% dos estudantes erraram pelo menos uma das quatro 

questões relacionadas ao teste de pensamento computacional.  

Após o encerramento das atividades aplicaremos o pós-teste, com questões 

semelhantes ao pré-teste  

Durante as intervenções, notamos que alguns alunos apresentaram dificuldades 

de manusear o programa, pedindo ajuda constantemente e demorando um 

pouco mais do que o planejado para cada atividade, porém, de forma geral, todos 

conseguiram concluir as atividades. Percebemos que os alunos conseguem 

utilizar os exemplos específicos com equações algébricas e ao mesmo tempo 

associar com comandos lógicos da linguagem de programação.  

Os alunos estão cada vez mais familiarizados com questões que envolvem a 

utilização de variáveis e conseguem, uns com mais facilidade do que os outros, 

resolver as questões propostas; além disso ajudam uns aos outros e relacionam 

os problemas propostos com assuntos que estão acostumados a tratar no dia a 

dia, enfatizando a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel.   

Com relação ao objetivo do trabalho, podemos concluir até o momento, que a 

linguagem de programação Scratch propicia um ambiente divertido e faz com 

que a curiosidade e a vontade de aprender de cada estudante sejam estimuladas 

consideravelmente. Em relação ao conteúdo matemático de Equações Algébricas, 

na maioria, os alunos têm acertado os cálculos e quando cometem algum erro, 

conseguem verificar onde erraram, o que vem de encontro a teoria 

construcionista do Papert.    
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ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DIGITAL: O USO DA REALIDADE 

AUMENTADA PARA O ENSINO DA CULTURA PARAENSE EM 

LIBRAS 

 

Lucas Coutinho Ribeiro514,  

Wenderson Expedito Araújo de Lima515, 

Danileno Meireles do Rosário516 

 

Resumo: Este trabalho demonstra a importância da acessibilidade e inclusão digital no 

processo de ensino-aprendizagem utilizando a Realidade Aumentada como ferramenta 

de apoio no ensino de sinais da Língua Brasileira de Sinais (Libras), contextualizada à 

cultura regional paraense (cidades, comidas típicas, músicas, danças, etc.), tornando as 

aulas mais atrativas e dinâmicas. Neste sentido, o principal objetivo do trabalho é 

desenvolver um aplicativo (App) de Realidade Aumentada para dispositivos móveis, 

chamado “Deaf AR”, direcionado à estudantes Surdos das escolas de ensino básico do 

município de Castanhal/PA. O desenvolvimento da pesquisa aconteceu em 3 etapas: I) 

na primeira, foi feito um levantamento para a análise de requisitos para o 

desenvolvimento do App, através da aplicação de questionários semiestruturados à 

quatro estudantes Surdos e quatro ouvintes da escola. Essa abordagem foi realizada com 

o auxílio de um intérprete em Libras; II) na segunda etapa, foi realizada a 

implementação/desenvolvimento do App, bem como o início dos primeiros testes junto 

aos professores e alunos envolvidos. O aplicativo foi desenvolvido utilizando-se 

programas e linguagens específicas para a criação e desenvolvimento de jogos, a saber, 

o Unity e a linguagem de programação C#; III) na terceira e última etapa, foi realizada a 

aplicação de novos questionários semiestruturados aos sujeitos da pesquisa em relação 

ao uso e à experiência com o App de Realidade Aumentada. Os resultados demonstraram 

que o uso das novas tecnologias no ambiente escolar pode motivar os estudantes Surdos 

para atender as necessidades da própria escola, transformando estes em protagonistas 

através de recursos tecnológicos associados à sua língua nativa (a Libras), modificando, 

assim, a sua forma de pensar, agir e interagir com o meio social. Por fim, espera-se que 

estes alunos possam se sentir atraídos e mais confiantes com o produto desta pesquisa, 

podendo se comunicar e desenvolver suas atividades com mais propriedade e motivação, 
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515 Instituto Federal do Pará (IFPA)/Campus Castanhal • wenderson36@gmail.com • Aluno de 

Licenciatura em Informática 
516 Instituto Federal do Pará (IFPA)/Campus Castanhal • lenomeireles@gmail.com • Mestre em 

Ciência da Computação 
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bem como que seus professores possam a cada aula descobrir como a tecnologia pode 

ser útil em sua metodologia de ensino. 

Palavras-chave: Acessibilidade; Inclusão Digital; Realidade Aumentada, Libras. 

 

Abstract: This work demonstrates the importance of accessibility and digital inclusion in 

the teaching-learning process using Augmented Reality as a support tool in the teaching 

of signs of the Brazilian Sign Language (Libras), contextualized in the regional culture of 

the state of Pará (cities, typical foods, music, dances, etc.), making classes more attractive 

and dynamic. In this sense, the main objective of the work is to develop an Augmented 

Reality App for mobile devices, called "Deaf AR", aimed at the Deaf students of the 

elementary schools of the municipality of Castanhal/PA. The research was developed in 

three stages: I) in the first one, a survey was made to analyze requirements for the 

development of the App, through the application of semi-structured questionnaires to 

four Deaf students and four listeners of the school. This approach was carried out with 

the help of an interpreter in Pounds; II) in the second stage, the implementation / 

development of the App was performed, as well as the beginning of the first tests with 

the teachers and students involved. The application was developed using specific 

programs and languages for the creation and development of games, namely, Unity and 

the C# programming language; III) in the third and final stage, the application of new 

semistructured questionnaires to the subjects of the research was performed in relation 

to the use and experience with the Augmented Reality App. The results showed that the 

use of new technologies in the school environment can motivate the Deaf students to 

meet the needs of the school itself, turning them into protagonists through technological 

resources associated with their native language (Libras), thus modifying their form of 

thinking, acting and interacting with the social environment. Finally, it is hoped that these 

students will be able to feel attracted and more confident with the product of this 

research, being able to communicate and develop their activities with more ownership 

and motivation, as well as that their teachers can each class discover how the technology 

can be useful in their teaching methodology. 

Keywords: Accessibility; Digital inclusion; Augmented Reality, Brazilian Sign Language. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A acessibilidade na escola é um assunto tratado mundialmente nos últimos anos, ainda 

mais quando relacionada à inserção das novas tecnologias nesses ambientes. Segundo a 

constituição brasileira de 1988, no Decreto de lei 5.296, de 2 de Dezembro de 2004, 

acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança 

e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 

serviços e instalações de uso coletivo, públicos ou privados, tanto na zona urbana como 
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na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Segundo Sasaki (2010), existem vários tipos de acessibilidade, tais como: acessibilidade 

atitudinal, física ou arquitetônica, metodológica, programática, nos transportes, nas 

comunicações e acessibilidade digital. Neste trabalho, busca-se atender aos aspectos de 

Acessibilidade Digital, que visa eliminar barreiras na disponibilidade de comunicação, de 

acesso físico, de equipamentos e softwares adequados para acesso a conteúdo e 

apresentação da informação em formatos alternativos. 

Ainda neste contexto, outro conceito que vem perdurando por anos no Brasil é a inclusão 

digital. Schlünzen (2005) afirma que inclusão digital é o direito de acesso ao mundo 

digital para o desenvolvimento intelectual (educação, geração de conhecimento, 

participação e criação) e para o desenvolvimento de capacidade técnica e operacional. 

Selwyn (2008), seguindo o exemplo do Reino Unido, afirma que a inclusão digital é 

essencial para o mundo contemporâneo afetado com a globalização e pode ser 

trabalhada em qualquer contexto (social, cultural ou político). O autor também afirma 

que o uso da tecnologia nesse cenário é de extrema importância para o desenvolvimento 

de um país, sendo necessário que pessoas aptas saibam utilizar tais recursos e 

ferramentas, e que o melhor lugar para disponibilizar esse conhecimento é a escola.  

Neste sentido, dentre as temáticas que merecem atenção, está a inclusão dos estudantes 

Surdos517 que utilizam a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como principal forma de 

comunicação e expressão, pois um dos maiores desafios para a inclusão plena destes 

estudantes é a barreira da comunicação. Sendo um sujeito que percebe o mundo através 

de experiências visuais, torna-se evidente a necessidade de uma comunicação mais 

aberta em relação às duas Línguas Brasileiras: Português e Libras, em especial, no que se 

refere aos termos e aos jargões específicos de uma determinada região ou lugar (FABRIS, 

2018) (MOTTA, 2017). 

Pode-se afirmar que, a partir da oficialização da Libras, pela Lei nº 10.436 de Abril de 

2002 e pelo Decreto Federal n° 5.626 de 22 de Dezembro de 2005, ocorreu uma 

ampliação dos direitos do Surdo na escola regular, como: a inclusão da Libras como 

componente curricular, o uso e a difusão da Libras e da Língua Portuguesa para o acesso 

do Surdo à educação, a inserção de tradutores e intérpretes de Libras e língua 

portuguesa, entre outros, havendo a interação de Surdos e ouvintes no ambiente escolar 

em um único processo de aprendizagem social, intelectual e cultural (DOS PASSOS, 

2018).  

Atualmente, a falta de intérpretes em Libras na sala de aula se opõe à Legislação 

supramencionada, que torna obrigatória a presença desse profissional em sala. Esse é 

um problema que muitas escolas enfrentam diariamente e, consequentemente, é algo 

 
517 O termo comunidade Surda é considerado êmico e, em específico, a palavra Surda, com a letra 

S em maiúscula, ocorre para a denominação daquelas pessoas que se consideram culturalmente 

diferentes e que utilizam a Libras como primeira língua. 
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que dificulta a comunicação, acessibilidade e inclusão entre aluno e professor 

(NOGUEIRA et al., 2013).  

O uso de tecnologias digitais para o ensino de Libras é um tema que desperta muito 

interesse e tem sido estudado com base em diferentes concepções e recursos, entre eles, 

a Realidade Virtual (RV) (CARDOSO et al., 2007) e dispositivos móveis (MOURA, 2014). 

Nesse sentido, este projeto apresenta uma proposta baseada na tecnologia de Realidade 

Aumentada (RA), a qual possibilita inserir objetos virtuais em um ambiente real através 

de algum dispositivo tecnológico como, por exemplo, os smartphones, incrementando e 

aumentando a visão que o usuário tem do mundo real (LOPES, 2018 apud KIRNER, 2011) 

(OLIVEIRA, 2016).  

Assim, a Realidade Aumentada é estabelecida quando existe uma sobreposição em 

tempo real de objetos virtuais tridimensionais em ambientes reais. Na Figura 1, é possível 

observar a imagem real com a projeção do objeto virtual feita através de um dispositivo 

móvel. 

 

 
Figura 1 – Exemplo de Realidade Aumentada 

Fonte: Mundo do Marketing (www.mundodomarketing.com.br) 

 

A Realidade Aumentada possui aplicação nas mais diferentes áreas. Ela pode ser usada 

na Medicina, permitindo ao cirurgião visualizar a área do corpo afetada com maior 

precisão. No Turismo, sendo utilizada em visitas e roteirizações, envolvendo atrativos 

turísticos. Bem como na Educação, podendo ser utilizada em livros que projetem 

imagens virtuais sobre o livro real (CARLI et al., 2016).  

Portanto, a principal proposta do projeto é a realização de uma pesquisa de campo com 

os estudantes Surdos e ouvintes de duas escolas do ensino básico localizadas no 

município de Castanhal/PA. A pesquisa tem como principal contribuição o 

desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, chamado “Deaf AR”, que 

utiliza a RA como ferramenta de apoio aos estudantes Surdos e ouvintes, para o ensino 

de sinais relacionados à cultura regional paraense: cidades, comidas típicas, frutas, 
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animais, músicas e danças, entre outros.  

O projeto se divide em 3 etapas: I) Na primeira, será feita a análise de requisitos para o 

desenvolvimento do aplicativo (App); II) Na segunda, será realizada a implementação e 

início dos primeiros testes de funcionamento do App, junto com os professores e alunos 

da escola; III) Na terceira e última etapa, será feita a realização de minicursos aos 

estudantes acerca do uso e desenvolvimento do App. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Realidade Aumentada (RA) 

A Realidade Aumentada é a junção do meio físico com objetos virtuais, onde, com o 

auxílio de um software e uma câmera, faz-se a inserção de objetos virtuais no mundo 

físico (KIRNER, 2011). Logo, tal ferramenta pode auxiliar de forma significativa no 

cotidiano escolar, podendo chamar a atenção dos alunos para o conteúdo através de 

animações mostradas pelo software no mundo real através da câmera de seu próprio 

smartphone (FABRIS et al., 2018). 

A RA dá oportunidade ao usuário para interagir no meio virtual, como criar, modificar e 

dissolver o que é gerado, dependendo de uma programação realizada anteriormente. Os 

elementos virtuais são gerados instantaneamente e são concebidos em 3D, tornando a 

interação entre homem e computador mais dinâmica e divertida (CARDOSO et al., 2007). 

Atualmente, para desenvolver aplicativos de RA para dispositivos móveis é necessário o 

conhecimento em linguagem de programação C#, que é a linguagem utilizada pelos 

programas Unity518 e Vuforia519, responsáveis para produção de aplicativos que utilizam 

a Realidade Aumentada (RIBEIRO, 2010). 

 

2.2. Realidade aumentada na educação  

Utilizar recursos tecnológicos na escola pode facilitar e ampliar de forma benéfica os 

sentidos e hábitos dos estudantes. Isso cabe aos profissionais da área pensar maneiras 

que possam repassar de forma eficiente o conhecimento ou até mesmo produzir 

conhecimento, logo, orientar o estudante sobre a disponibilidade e utilização desses 

recursos é de extrema importância (MARINHO et al., 2018). 

Uliana (2018), em sua dissertação, explica como é importante o uso das tecnologias 

informacionais no cotidiano escolar, exemplificando como a sociedade evoluiu durante 

o tempo modificando o espaço natural e criando formas práticas para resoluções de 

problemas. O autor também afirma que cabe aos professores buscarem metodologias 

para controlar tais tecnologias e aplica-las aos seus respectivos estudantes, pois a 

tecnologia está inserida no mundo de forma que o conhecimento prévio sobre ela pode 

mudar a forma como o indivíduo pode sobreviver e modificar a sociedade. 

 
518 Disponível para download em: <https://unity3d.com/pt/get-unity/download/archive>. 
519 Acessível em: <https://developer.vuforia.com/>. 
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2.3. Realidade aumentada para o ensino de Libras  

Segundo Felipe (2006), a Libras é o conjunto de formas e gestos utilizados por pessoas 

Surdas para a comunicação entres elas ou com pessoas ouvintes. Brega (2008) afirma 

que a Libras não é a simples gestualização da língua portuguesa, ela possui diferentes 

níveis linguísticos (sintaxe, semântica, morfologia etc.), sendo a principal diferença entre 

elas a articulação (visual-espacial). 

Sonza (2013) afirma que criar formas para facilitar o aprendizado é de extrema 

importância para o processo educativo do país, ainda mais direcionado à Libras que vem 

ao longo dos anos dando passos pequenos à eficácia no ensino. Segundo De Oliveira et 

al. (2017), integrar e ensinar crianças e jovens com a tecnologia pode produzir qualidades 

como raciocínio logico, dinamismo, criatividade e pensamento algorítmico, 

características essenciais para a formação de uma pessoa, onde ela pode resolver 

problemas de forma prática e divertida.  

Utilizar a Realidade Aumentada no processo educacional, gera nos estudantes Surdos a 

aceitação da sua deficiência e cria formas de ultrapassar suas próprias barreiras, além de 

gerar oportunidades para a inserção no mercado de trabalho, isso tudo pelo fato da 

tecnologia prender a atenção dos alunos, por ser inovador nas escolas básicas (SANTOS, 

2013). 

 

3. Deaf AR 

O cenário para o aplicativo Deaf AR é bem simples: ao iniciar o aplicativo, o usuário 

espera cerca de 30 segundos e o app já está pronto para realizar a leitura dos marcadores 

predefinidos, que tem o objetivo de demonstrar a datilologia de palavras e o sinal em 

Libras, fazendo a leitura por meio da câmera do dispositivo. 

Para a implementação do app, foi utilizado o motor de jogos Unity 3D na versão 

2018.3.11f1 para sistemas com base em 64 bits; o SDK do Vuforia na versão 8.1 e o 

ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code, com a linguagem C#. O aplicativo 

possui 5 marcadores que são responsáveis por exibir os vídeos com o sinal e datilologia 

em Libras. O processo de desenvolvimento e testes iniciais do Deaf AR foi realizado no 

Laboratório de Computação Aplicada e Sistemas Inteligentes (CAPSI) do IFPA/Campus 

Castanhal. 

A Figura 2 demonstra a cartilha criada para o uso e funcionamento do Deaf AR. 
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Figura 2 – Cartilha criada para o uso do Deaf AR 

Fonte: Acervo dos autores 

 

Na cartilha, intitulada “Delícias do Para”, há 5 tópicos contendo os marcadores para o 

aplicativo e um texto informativo sobre o conteúdo de cada marcador. Os marcadores 

são compostos por 5 imagens relacionadas à comidas, frutas e ao artesanato da cultura 

regional paraense. 

 

 
Figura 3 – Exemplo de vídeo exibido no Deaf AR 

Fonte: Acervo dos autores 

A Figura 3 mostra um exemplo dos vídeos exibidos no aplicativo quando utilizado em 

conjunto com a cartilha, ou seja, quando apontado para as imagens. Para ser realizada a 

leitura dos marcadores, as imagens podem estar contidas em documentos digitais e 
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serem exibidas por computadores e celulares ou podem estar impressas, sem 

obrigatoriedade de cor, devendo haver um dispositivo móvel fazendo a leitura por meio 

do aplicativo. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A realização do trabalho teve como base metodológica a abordagem quali-quantitativa, 

pois acredita-se que a análise quantitativa permite apresentar questões importantes por 

reunir características comuns do grupo pesquisado, enquanto a base qualitativa 

possibilita aprofundar, sistematicamente, aspectos relevantes dos sujeitos sobre o tema 

(ANJOS, 2013).  

Nesse sentido, o projeto foi realizado em 3 etapas:  

Na primeira etapa, foi feito um levantamento para a análise de requisitos para o 

desenvolvimento do Deaf AR, através da aplicação de questionários fechados à 20 

estudantes Surdos e ouvintes de duas escolas do ensino básico localizadas no município 

de Castanhal/PA. Tal abordagem foi realizada com o auxílio de um intérprete em LIBRAS, 

onde foram obtidos os resultados mostrados nos Gráficos 1 e 2. 

 

 
Gráfico 1 – Resultado da aplicação do primeiro questionário 

 

25%

50%

25%

Qual o grau de conhecimento você possui para 
se comunicar em libras?

Bom Mais ou menos Ruim
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Gráfico 2 – Resultado da aplicação do primeiro questionário 

 

Através dos gráficos é possível afirmar que para os estudantes o uso de tecnologia na 

escola é muito importante para o seu desenvolvimento escolar, levando em conta que o 

século XXI está marcado por inúmeras inovações tecnológicas, inclusive na educação. 

Na segunda etapa, foi realizada a implementação/desenvolvimento do Deaf AR, bem 

como o início dos primeiros testes junto aos estudantes nas escolas, onde foram obtidos 

os resultados mostrados no Gráfico 3. 

Em sua opinião, o que deveria conter dentro da aplicação? 

O aplicativo demorou um pouco pra abrir. Mas simplesmente não ENTENDI NADA, o app 

abre e liga a câmera, mas NÃO ENTENDI NADA! O que é? o que faz? Pra que serve? 

Ratificando minha última resposta, não é viável fazer o processo com um único 

smartphone! 

O aplicativo foi super bem desenvolvido, não tem o que mudar. 

Mais velocidade. 

O aplicativo foi muito bem desenvolvido. 

A implementação de um menu, futuramente, seria muito bom. Em meu smartphone o 

app não fecha com o "voltar", só ao acessar o "multitarefas" ou apertar o botão "home", 

fazer com que o app feche com o "voltar" seria bom. É um pequeno detalhe, mas que 

faria diferença na usabilidade do app. 

O aplicativo ficou travando no meu smartphone. 

Demora muito pra aparecer o homenzinho. 

Muito bom e para complementar, colocar mais imagens para não ficar restrito. 

Colocar mais imagens para aumentar a gama de imagens. 

Pensando nas línguas, é sempre bom a legenda, sei que tem a leitura na parte escrita, 

contudo reafirma mais a questão do conhecimento dos sinais. 

O botão para voltar e um melhoramento na qualidade dos vídeos. 

25%

50%

25%

Você considera importante o uso de 
tecnologia dentro da sala de aula?

Muito Importante Importante Mais ou menos
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Gráfico 3 – Resposta em relação ao desempenho do aplicativo 

A Tabela 1 apresenta a opinião dos estudantes em relação ao Deaf AR. É importante 

ressaltar o fato que todas as informações sobre a utilização do aplicativo foram 

repassadas previamente aos estudantes. 

 

Tabela 1 – Resposta ao segundo questionário (aberto) aplicado aos estudantes 

 

Através das respostas dos alunos ao segundo questionário (aberto) aplicado após a 

instalação e utilização do Deaf AR, com o auxílio de um intérprete em Libras, pode-se 

observar que o App demonstrou para eles que o smartphones, além de enviar/receber 

mensagens e fazer ligações, também serve para auxiliar em seus estudos e facilitar sua 

comunicação com outras pessoas. 

Na terceira etapa será feita a realização de minicursos aos estudantes acerca do uso e 

desenvolvimento do App, porém essa fase encontra-se em processo de 

planejamento/desenvolvimento e seus resultados serão apresentados em futuras 

submissões em eventos de Tecnologias Digitais na Educação. 

 

5. CONCLUSÃO  

Este artigo apresentou o desenvolvimento do aplicativo Deaf AR para auxiliar no ensino 

de sinais da Língua Brasileira de Sinais (Libras), contextualizada à cultura regional 

paraense (cidades, comidas típicas, músicas, danças, etc.), tornando as aulas mais 

atrativas e dinâmicas. Com base nos resultados, demonstrou-se que os objetivos foram 

alcançados, uma vez que os testes permitiram verificar que o uso da Realidade 

Aumentada tornou o processo de ensino-aprendizagem mais divertido, interativo e 

prático. 

54,40%36,40%

9,10%

Qual o desempenho e funcionalidade do Deaf 
AR em seu dispositivo

Muito bom Mais ou menos Muito ruim
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As ferramentas utilizadas mostraram-se adequadas para os fins que foram utilizadas, 

assim como os marcadores foram muito bem detectados pelo aplicativo de Realidade 

Aumentada. O Unity possibilitou o desenvolvimento e a inclusão dos vídeos de 

compilação da aplicação. 

Portanto, este trabalho demonstrou como o uso de RA em sala de aula pode ser eficaz 

tanto para complementar as aulas como para servir como recurso de apoio no cotidiano 

e facilitar a comunicação entre Surdos e ouvintes, incluindo digitalmente os estudantes 

e os deixando acessíveis às novas tecnologias. 
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COMPARTILHANDO OPERAÇÕES DIVERSAS NA PROMOÇÃO DE 

UM ESTILO DE VIDA MAIS SAUDÁVEL ATRAVÉS DO USO DE 

VIDEOGAMES ATIVOS 

 
Mateus David Finco520 

mateusfinco@gmail.com 

 

Resumo: Os videogames, uma das mais fortes correntes da indústria do entretenimento, 

têm também influenciado a área da Educação Física através de novos artefatos digitais 

que possibilitam a interação corporal. O jogo de videogame Wii Fit, objeto desta 

pesquisa, é um dos jogos que tem como principal objetivo incentivar a prática de 

atividades físicas moderadas e promoção da saúde de maneira lúdica. Esta pesquisa 

apresenta uma análise sobre como os usuários do jogo de videogame Wii Fit acionam 

sobre si mesmos, põem em circulação e compartilham os preceitos de vida saudável 

veiculados pelo jogo. Os referenciais teóricos sobre estilo de vida saudável também são 

apresentados, com o objetivo de melhor compreender de que modo o jogo Wii Fit se 

enquadra nestes preceitos. A pesquisa realizada se baseou na netnografia para analisar 

o jogo Wii Fit como um artefato cultural e avaliar como a sua utilização está influenciando 

a vida dos usuários frente às propostas de estilo de vida saudável. Três comunidades 

virtuais dentro da rede social Facebook foram pesquisadas, buscando relatos sobre as 

percepções dos usuários quanto à influência do jogo em suas práticas de atividade física 

e manutenção de hábitos salutares. As análises realizadas sobre estes relatos são aqui 

apresentadas, mostrando que o jogo Wii Fit não apenas promove a prática de atividades 

físicas regulares, mas também permite conscientizar seus usuários quanto à melhoria da 

qualidade de vida. A partir da realização desta pesquisa foi possível observar que o jogo 

de videogame Wii Fit se tornou um marco na evolução dos videogames e nas relações 

humano/máquina, firmando-se como uma sucursal em potencial do estilo de vida 

saudável. 

Palavras-chave: Exergames; Videogames; Estilo de Vida Saudável; Interação, Saúde. 

 

Abstract: Video games, one of the most powerful sectors of the entertainment industry, 

has also influenced the area of Physical Education through new digital artifacts which 

enables body interaction. Wii Fit, subject of this research, is one of these games, having 
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as its main goal to motivate users to practice physical activities and to promote health in 

a fun way. This research presents an analysis on how the users of Wii Fit activate on 

themselves, socialize and share the principles of a healthy lifestyle conveyed by the game. 

A theoretical background on healthy lifestyle is also presented, with the goal of better 

understanding how Wii Fit may be related to these concepts. The research was based on 

a virtual ethnographic study to analyze the Wii Fit game as a cultural artifact and 

evaluates how its use has influenced its users’ lives, according to the proposals of a 

healthy lifestyle. Three virtual communities in the social network Facebook were 

researched, looking for testimonies about the users’ perceptions about the games’ 

influence in their physical activity practice and healthy habits continuity. The analyses of 

these testimonies is presented here, showing that the game Wii Fit not only promote the 

regular practice of physical activities but also makes its users aware of their improvement 

as far as life quality is concerned. From this research, it was observed that the Wii Fit 

game has become a landmark in the evolution of video games and in human/machine 

interaction, establishing itself as a potential branch of the healthy lifestyle. 

Keywords: Exergames; Video Games; Healthy Lifestyle; Interaction, Health. 

 

Introdução 

 

Os videogames representam atualmente uma significativa parcela dos aparatos 

tecnológicos domésticos no cenário mundial: atraem a atenção não só das 

crianças e adolescentes, mas também de adultos, que vem apresentando níveis 

elevados de consumo nos consoles e acessórios, tais como controles, memórias 

para os jogos, estojos e outros apetrechos. 

Atualmente, o sujeito e o mercado consumidor buscam por constantes inovações. 

A tecnologia assume um papel revolucionário na economia global e aquece a 

inovação em diferentes áreas. De imigrantes digitais, passamos à realidade dos 

nativos digitais, para quem é natural viver em meio a equipamentos e aparatos 

tecnológicos, e utilizá-los para os mais diversos fins. Silva (2006) afirma que as 

realidades da vida moderna implicam uma relação tão íntima entre as pessoas e 

a tecnologia que não é mais possível dizer onde nós acabamos e onde as 

máquinas começam. Esta relação vai tomando parte do cotidiano tanto 

doméstico quanto profissional, alterando e sugerindo importantes análises da 

influência que a tecnologia atinge nos modos de vida contemporâneos. 

Abastecendo este mercado crescente dos videogames, a empresa Nintendo 

lançou em novembro de 2006, na cidade de Nova Iorque, uma proposta 

inovadora no mercado: o videogame Wii, que une o entretenimento e a utilização 

do movimento humano como meio interativo nos jogos eletrônicos.  
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A terminologia wii vem de we do inglês (nós, em português) onde os dois “is” 

dobrados demonstram a duplicação do movimento humano: o real e o virtual. 

Este componente interativo vem a expandir os movimentos corporais dos 

usuários de videogames até então mediados majoritariamente por joysticks, que 

restringiam a interação corpo/máquina às ações manipulativas de motricidade 

fina, e que carregou consigo diversas “maldições”, entre as mais destacadas 

durante anos, a proliferação do sedentarismo mundo afora.  

A Nintendo também lançou no mercado, em dezembro de 2007, o jogo Wii Fit, 

que pode ser adquirido separadamente do videogame Wii e vem acompanhado 

de uma plataforma. O objetivo do Wii Fit é estimular os usuários a se pesar todos 

os dias, escolher diferentes exercícios físicos (aeróbicos, força, equilíbrio e ioga) e 

receber informações sobre o gasto calórico diário.  

A interatividade no videogame Wii e especificamente no jogo Wii Fit, passou da 

tatilidade nos joysticks para a experiência de imersão corporal: esquivar-se, 

rebolar, lançar, golpear, entre outros, são alguns dos movimentos corporais que 

interagem com os propósitos de jogabilidade do videogame. De tal maneira, esta 

interação corporal521 vai conquistando um espaço inédito na utilização dos 

videogames.   

Tais iniciativas provocaram mudanças significativas nas relações de interatividade 

em jogos eletrônicos: o movimento humano faz parte do mundo dos 

videogames, e junto pode agregar valores e preceitos, tais como do estilo 

saudável. 

A possibilidade de optar por um estilo de vida saudável surge frequentemente 

para escolhas no âmbito da alimentação e da atividade física (Healthy Living, 

Estilo de Vida Saudável). Outras organizações também associam o estilo de vida 

saudável a fatores como: a prevenção de doenças, a capacidade de realizar 

escolhas saudáveis (como não fumar e não beber) e o desenvolvimento de laços 

sociais (Healthier US, Health Canada). 

Percebe-se, portanto, que o conceito de estilo de vida saudável vai adquirindo 

outros significados relacionados ao suporte, à melhoria e/ou manutenção da 

saúde. Tais significados assumem implicações físicas, mentais e até espirituais 

(Public Health Agency of Canada). 

 
521 Classificarei neste trabalho como “interação corporal” a possibilidade do corpo, através dos 

movimentos amplos, de executar os comandos nos jogos. 
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Lyons e Langill (2000) argumentam que um estilo de vida saudável deve 

incorporar componentes que vão além da dieta, da atividade física regular e do 

uso reduzido de álcool: 

a) tolerância, na medida em que tais comportamentos ajudam as pessoas a lidar 

com os desafios e elementos de estresse do dia a dia; 

b) aprendizagem durante toda a vida (lifelong learning); 

c) precauções de segurança na casa, escola e no trabalho;  

d) atividade social e voluntariado, fator reconhecido em função da influência de 

relações sociais na saúde; 

e) objetivo de vida, espiritualidade e esperança.  

McLeroy e colaboradores (1988) propõem uma definição para estilo de vida 

saudável que inclui outras categorias: fatores intrapessoais, processos 

interpessoais, fatores institucionais, fatores da comunidade e políticas públicas. 

Verifica-se nestas definições que o estilo de vida saudável é uma representação 

social a ser incorporada pelos indivíduos, portanto não está atrelado somente ao 

estado físico, mental e social em que alguém se encontra. 

 

 

Procedimentos Metodológicos 

Conforme Creswell (2007), os procedimentos qualitativos têm passos únicos na análise. 

Para poder coletar um maior número de relatos, comentários e diálogos, a netnografia 

ou etnografia virtual foi utilizada neste estudo permitindo uma incursão mais ampla para 

navegar em diversos sites, entre os principais blogs e comunidades virtuais relacionadas 

ao Wii e Wii Fit, possibilitando: 

a) percorrer ambientes virtuais onde os usuários pudessem discutir e colocar em 

circulação os preceitos de estilo de vida saudável; 

b) encontrar um maior número de usuários, contando a reduzida parcela da 

população do Brasil possuidora e praticante do videogame Wii; 

c) procurar novos temas de discussão frente ao compartilhamento de opiniões, 

receitas e conselhos para com o estilo de vida saudável produzidos pelos 

usuários. 

Após um longo processo de “visitas virtuais”, leituras e análises das postagens e relatos, 

encontramos na rede social Facebook um número mais significativo tanto de usuários 

quanto de relatos. Por se tratar da maior rede social virtual do mundo, optei por centrar 
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minha atenção nela e fazer dela minha escolha de ambiente virtual para a coleta de 

dados envolvendo “as narrativas digitais522”.  

Todas as narrativas digitais foram postadas sem interferência alguma de minha parte 

como pesquisador e sim através da interação entre os usuários pertencentes às mesmas 

comunidades virtuais dentro da rede social Facebook. O acesso ao cenário destas 

comunidades teve o objetivo de coletar dentro das narrativas digitais também todos os 

depoimentos, conversas e discussões com relatos sobre a utilização do jogo de 

videogame Wii Fit.  

De tal forma, esta análise abriu a possibilidade de produzir uma nova rede, que, através 

desta já formada com relatos sobre a utilização do jogo, faz conexões aos preceitos de 

estilo de vida saudável preconizados no Wii Fit, os quais serão mais bem detalhados nas 

seções seguintes, envolvendo a netnografia e o Facebook e revelando como o cenário 

foi escolhido e como as informações foram recolhidas. 

 

 

A Netnografia 

A netnografia, etnografia virtual ou etnografia online é uma adaptação do 

método etnográfico proposta para o estudo de culturas e comunidades que 

surge a partir da comunicação social mediada por computadores. O ciberespaço 

ou ambiente virtual se torna um local para compreender como os consumidores 

ou usuários de produtos, serviços ou artefatos culturais se comportam na web e 

que significados eles atribuem e fazem circular com trocas de informações e 

discussões públicas. 

A netnografia expande as noções tradicionais dos estudos etnográficos. Nestes, 

observam-se interações que ocorrem em um mesmo local e face a face. As 

interações observadas são mediadas pela máquina em redes e comunidades 

online, e a cultura é compartilhada entre todos. Com base nestes princípios, as 

noções tradicionais de campo de observação e espaço localizado estão 

desatualizadas. 

A netnografia, por ser derivada da etnografia, traz consigo toda a riqueza, 

ideologias, contradições e questões pertinentes aos estudos da etnografia, 

porém, apresenta um “campo de observação” imerso nas tecnologias digitais. 

 
522 Classificarei neste trabalho como “narrativas digitais” todas as narrativas criadas e publicadas 

na Internet, disponibilizadas publicamente e com livre arbitro por parte dos usuários da rede social 

Facebook. 
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Conforme Williams (2007) as novas tecnologias de difusão da informação e a expansão 

dos ambientes virtuais requerem métodos de “pesquisa online” adaptados e pertinentes 

a esta realidade.  

Dentro dos mais importantes referenciais teóricos para a etnografia virtual, aparece 

Christine Hine em sua obra Virtual Ethnography (2000). De acordo com Hine (2000), as 

novas tecnologias de comunicação apresentam diversos desafios aos métodos de 

pesquisa e também a Internet nos força a repensar sobre as categorias tradicionais de 

cultura e sociedade. Estas são as novas portas abertas pela “net life”, ou a vida em rede 

virtual: o entendimento da Internet como um lugar de formação cultural o qual é 

formado por relações de milhões de usuários. 

De acordo com Abreu e colaboradores (2008), o indivíduo sai à procura de pessoas com 

as quais possa compartilhar interesses em comum, uma vez que é da natureza humana 

se relacionar socialmente.  

Uma das tarefas da netnografia também é prestar atenção não somente na experiência 

humana, mas também em como o ciberespaço permite uma troca constante de 

informações, experiências e opiniões entre os participantes de uma comunidade, 

permitindo uma “circulação informacional” acerca de diversos assuntos, que ficam 

registrados e disponíveis abertamente nos ambientes virtuais para serem comentados, 

dialogados e discutidos, formando uma rede de interação constante. 

Ao escolher esta opção, a possibilidade de observar esta “circulação 

informacional” nas comunidades virtuais do Facebook apontaria temas, tópicos e 

discussões repletos de interessantes construtos a partir da interação dos usuários. 

Também, pelo fato dos usuários de videogame já estarem “contaminados” pela 

cultura digital, ou seja, já terem desenvolvido habilidades para utilizar as 

tecnologias, o ciberespaço é um local de encontro para que o usuário possa 

refletir coletivamente. Assim, justifico a escolha tanto pela netnografia quanto da 

rede social Facebook como metodologia e local para a coleta de depoimentos de 

usuários do jogo Wii Fit em ambientes virtuais. 

A pesquisa não foi delimitada por nenhum dos classificadores sugeridos pelo Facebook 

e sim pela consulta direta a todas as comunidades presentes na rede social. Como critério 

de delimitação e seleção, foram utilizados dois fatores:  

a) O número de usuários contidos nas comunidades, selecionando aquelas com maior 

quantidade de participantes; 

b) O tipo de conteúdo inserido nos fóruns, depoimentos, discussões das comunidades. 

No primeiro fator, levou-se em conta a quantidade de usuários cadastrados, pois através 

deste critério, a probabilidade de haver mais conteúdo para análise é maior. Para refinar 

a pesquisa, também utilizamos o segundo fator, o que pode ser justificado pelos 

seguintes motivos: para poder analisar melhor o tipo de conteúdo presente nas 

narrativas digitais, pois muitas vezes os conteúdos estavam relacionados à 



 
 

 
2616 

comercialização de jogos, equipamentos e apetrechos para o videogame Wii, fugindo do 

escopo de pesquisa desta dissertação.  

Definidos estes fatores, a primeira incursão netnográfica iniciou com a observação dos 

conteúdos das comunidades, para assim selecionar as que apresentassem maior 

pertinência aos propósitos da investigação, envolvendo narrativas de relatos pessoais e 

de compartilhamento de informações entre os usuários. No quadro 1 são apresentadas 

as comunidades elegidas: 

 

Quadro 1: comunidades virtuais do Facebook elegidas na coleta de dados. 

 

COMUNIDADE URL 

Wii Fit http://www.facebook.com/posted.php?id=9615628844&share_id=20

1010432850&comments=1#!/pages/Wii-Fit/9615628844 

Wii Fit Routine http://www.facebook.com/posted.php?id=9615628844&share_id=20

1010432850&comments=1#!/WiiFitRoutine?ref=search&sid=543362

612.797352261..1 

Wii Fit Health 

Challenge 

http://www.facebook.com/search/?post_form_id=9104b3e8cc4bca1e

29dac1087da14da6&q=I%20like%20Wii%20Fit%2C%20because%20I'

m%20too%20lazy%20for%20'real'%20exercises&init=quick&ref=sear

ch_loaded#!/pages/Wii-Fit-

Frenzy/38825049186?ref=search&sid=543362612.1158943917..1 

 

Durante o período da coleta de dados, foram analisadas 328 narrativas digitais. Estas 

foram retiradas de dois locais existentes na rede social Facebook: o “mural”, onde os 

usuários podem escrever qualquer assunto de interesse, e o quadro de discussão, onde 

são criados fóruns com tópicos e temas diversos para que os usuários utilizem o espaço 

para debater sobre assuntos mais específicos. 

Logo após, a etapa seguinte foi analisar as narrativas digitais dos usuários do videogame 

Wii Fit, e com isso identificar como as discussões sobre este artefato cultural estão sendo 

conduzidas na rede social Facebook, relacionando a utilização do videogame ao estilo 

de vida saudável. 

 

 

Operações Diversas 

 

Um ponto bastante explícito nas narrativas digitais encontradas na rede social Facebook 

são os números. Os usuários acabam aproveitando o espaço para cumprir “pequenas 

promessas”, que são constantemente elogiadas e complementadas pelos diversos 

companheiros das respectivas comunidades virtuais. Nesta interessante ação de 
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compartilhar, fiz uma associação às operações matemáticas de adicionar, subtrair, 

multiplicar e dividir, pois elas representam bem todas as formas de interação que os 

usuários buscam em seus relatos: 

a) adicionam novas mudanças em suas vidas, especialmente na adesão ao estilo de vida 

saudável preconizado pelo videogame Wii Fit; 

b) subtraem as perdas calóricas e de peso corporal, focando principalmente nos aspectos 

de emagrecimento com a prática de atividade física; 

c) multiplicam novas redes de amizade, propostas de atividades físicas e os preceitos de 

estilo de vida saudável que são facilitados pelo ciberespaço; 

d) dividem, neste caso como sinônimo de compartilhar, suas conquistas e suas novas 

atribuições de rotina de vida. 

 

 

Adição de Mudanças  

 

Os usuários do jogo Wii Fit parecem adotar os preceitos do estilo de vida saudável ao 

registrarem suas “perdas e ganhos”. Tais registros ilustram as ideias de Gastaldo (1997) 

sobre a relação da educação em saúde com a disponibilização de informações e 

sugestões que podem influenciar a vida dos indivíduos. Assim, os usuários podem 

desenvolver na prática os conceitos de auto- regulação, transformação e manutenção do 

corpo. 

“[...]Eu tenho feito o Wii Fit por cinco meses e até agora perdi 21 kg, mas eu diria que 

cortei toda a gordura e açúcar da minha dieta. Então é melhor fazer dieta também e 

cortar refrigerantes e ir nadar se você puder[...]”. 

Neste relato é possível perceber a auto-regulação do usuário frente ao cuidado alimentar. 

A sua intenção no depoimento foi de enfatizar que, além da prática desenvolvida com as 

atividades físicas, seus objetivos só foram atingidos com a adoção de uma dieta 

balanceada envolvendo os diferentes grupos alimentares. Além disso, o usuário comenta 

a importância de uma atividade extra, como a natação, e também o cuidado com as 

bebidas gaseificadas, como auxílio para uma total adesão a um estilo saudável. 

Na própria concepção do jogo Wii Fit, a preocupação do idealizador japonês Hiroshi 

Matsunaga era de passar informações referentes a dietas alimentares, fortalecendo o 

conceito de saúde (WII WEBSITE, 2010). Estes princípios estão contidos no jogo na forma 

de dicas e sugestões para os usuários obterem informações e auxílio para poderem além 

de acompanhar os seus avanços nas atividades físicas, também modificarem seus hábitos 

alimentares. 

Contudo, os usuários criam rotinas e ciclos envolvendo não somente os hábitos de saúde, 

mas também uma “contabilização” da atividade física realizada, assim como da 

manutenção de rotinas saudáveis de vida. De acordo com Fraga (2006), um dos preceitos 

do estilo de vida ativo é da relação de dependência ao relógio, impulsionada pelo modo 
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de vida em grandes cidades: 

Como no exemplo acima, os usuários seguem rotinas sistematizadas: minutos por dia, 

dias por semana, compensação por não haver jogado determinado dia etc. 

“[...]Eu trabalho cinco dias por semana, e estou fora de casa das oito da manhã às oito da 

noite... e tenho apenas três horas à noite para limpar a casa, preparar um lanche para 

minhas filhas para o outro dia pela manhã, e então encaixar o jogo no tempo restante. 

Então em dias de semana eu sempre tento jogar a cada dois dias por 30 a 40 minutos, 

então nos finais de semana eu tento fazê-lo por uma hora por dia para compensar pelos 

dias da semana. Alguns dias da semana eu jogo diariamente, mas depende de quanto a 

casa está bagunçada quando eu chego, e do quão cansada estou do dia, pois sou mãe 

solteira de cinco crianças com três ainda vivendo em casa todo o tempo... ufa![...]”. 

“[...]Uau.. muito legal! Eu acho que a chave é jogar todos os dias por ao menos 30 

minutos[...]”. 

“[...]Eu perdi 0,5 kg depois de 30 minutos de jogo. Ou eu vou ficar em forma ou morrer 

tentando[...]”. 

É possível perceber a disseminação do discurso do estilo de vida ativo já no jogo Wii Fit 

e como os usuários o incorporam dentro de suas rotinas. Neste discurso, busca-se o 

acúmulo de trinta minutos ou mais de atividades físicas de intensidade moderada por 

dia, de forma contínua ou fracionada, preferencialmente todos os dias da semana (PATE 

et al., 1995). 

O slogan “30 minutos que fazem a diferença” foi largamente midiatizado pelo programa 

Agita São Paulo, que ajudou a disseminar a noção dos 30 minutos no país e acabou 

sendo reconhecido como um dos melhores programas de divulgação dos preceitos da 

vida ativa. Além de preconizar a importância da duração das atividades, o Agita São Paulo 

também desenvolveu diferentes mascotes, ente eles o “meiorito”, personificado por um 

relógio. Esta estratégia teve o objetivo de infiltrar ainda mais nos ambientes cotidianos 

das pessoas (FRAGA, 2006). 

Dentro desta proposta, o jogo Wii Fit apresenta um “porquinho digital de moedas” que 

vai contabilizando as atividades através das próprias moedas que valem por minutos. Ao 

chegar aos 30 minutos, este “porquinho” faz uma festa, 

através de saltos, serpentinas e música, mostrando ao usuário que a quantidade de 

minutos acumulados é algo a ser comemorado. De tal maneira, o usuário acaba sendo 

induzido e “encantado” por esta demonstração, aderindo a uma das grandes propostas 

do estilo de vida ativo, que é o de acumular 30 minutos diários de atividades moderadas. 

 

 

Subtração de Números Indesejáveis 

 

Em muitos relatos surgem ideias de “perder peso” e “emagrecer” como um dos requisitos 

e prioridades dos usuários, onde a operação de “subtrair” é a que mais aparece. Aparece 
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como um mérito a ser compartilhado entre os outros usuários e uma maneira de 

incentivar os demais participantes da comunidade a seguirem o exemplo de 

emagrecimento. 

O Wii Fit foi idealizado para que, dentre outros benefícios, os usuários pudessem se pesar 

todos os dias e assim controlar o seu peso (WII WEBSITE , 2010). O jogo traz também um 

suporte para que as pessoas possam lançar desafios semanais, mensais ou semestrais, 

atingindo objetivos relacionados ao seu peso corporal e ao IMC. 

“[...]Estou no meu quinto dia e estou 1 kg abaixo, estou muito contente com isto, está 

funcionando melhor do que eu esperava[...]”. 

O jogo aparece até mesmo como instrumento para programar objetivos corporais para 

eventos sociais e familiares, como a festa de Natal: 

“[...]Eu tenho o meu jogo há 34 dias, e perdi 3 kg [...]. Muito contente com isto! Meu 

objetivo são 10 kg antes do Natal[...]”. 

O gasto energético proporcionado pelos jogos com interação corporal, fator que pode 

levar à perda de peso, foi investigado por vários autores (SELL et al., 2008; TAN et al., 

2002; LANNINGHAM-FOSTER et al., 2006). Percebe-se então como o jogo passa a ser 

utilizado como um mecanismo para atingir metas relacionadas ao peso de seus 

jogadores. Como o Wii Fit incentiva de forma lúdica os seus usuários a traçarem tais 

metas, os usuários além de lançarem desafios nos próprios recursos do videogame, 

também, acabam compartilhando nas comunidades virtuais do Facebook 

frequentemente nos seus relatos, objetivos e metas através de números, que estão 

diretamente relacionados ao seu peso corporal: 

“[...]2,5 kg em duas semanas, iniciando com 113 kg e peso atual 110 kg. Próximo objetivo 

são 109 kg em duas semanas. Objetivo final 100 kg[...]”. 

Mesmo que a trajetória de perda de peso corporal seja árdua e difícil, o jogo Wii Fit 

parece facilitá-la ao propor momentos de entretenimento, diferenciando-se dos demais 

tipos de atividades físicas: 

“[...]Eu não acredito que eu vá atingir meu objetivo de peso dentro de dois meses, pois 

eu coloquei uma perda de 6 kg dentro deste período. Ok, mas pelo menos terei um 

montão de divertimento tentando isso!![...]” 

Além disso, o jogo também pode beneficiar os usuários nas escolhas de locais para 

realizarem suas práticas físicas: 

“[...]realmente vale a pena, pois você pode fazer os exercícios na sua própria casa, se 

divertir e se manter em forma! Eu já perdi 3 kg com divertimento e melhorando meu 

condicionamento físico[...]” 

Mas além de benefícios e facilidades, uma preocupação que surge incentivada pela perda 

de peso é o monitoramento, que pode ser acompanhado também diariamente ao utilizar 

este recurso ofertado pela plataforma de equilíbrio do jogo Wii Fit: 

“[...]Estou na Austrália, e perdi 2 quilos em dez dias. Enquanto estou fazendo talvez meia 

hora por dia, acho que o teste de peso corporal é a principal razão para a perda... Fazer 
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o teste todos os dias significa que estou realmente cuidando do que estou comendo[...]”. 

Assim, além de monitorar o peso, surgem preocupações em como distribuir melhor a 

dieta alimentar, demonstrando a adesão a um estilo saudável. No relato, percebe-se que 

o videogame funciona também como uma ferramenta educativa, ensinando seus 

usuários de maneira lúdica princípios sobre cuidados com a alimentação e a prática de 

atividade física regular. Gee (2007) ressalta o importante papel que os jogos podem 

cumprir neste sentido, otimizando a aprendizagem através da apresentação de 

informações pertinentes quando são necessárias, e não em quantidade excessiva de uma 

única vez.  

Em outros relatos, observa-se que os números a perder através do peso corporal não 

importam tanto, surgindo assim, outras relações: 

“[...]Não posso entender como alguém não perderia peso utilizando o Wii Fit, visto que 

utilizam o jogo por 30 minutos por dia. Em qualquer momento que o utilizo fico sem 

fôlego e tenho que tomar uma ducha porque malhei e suei tanto[...]”! 

Neste relato, o usuário relaciona o jogo como algo benéfico para qualquer pessoa, pois 

ao utilizá-lo por trinta minutos, ele acaba atingindo a cota de gasto calórico diária 

preconizada e, assim, agregando saúde ao seu dia-a-dia. 

Além de estimular o gasto calórico e perda de peso corporal, outros benefícios corporais 

são relacionados à prática das atividades: 

“Quem se importa em perder peso – é tão divertido. Meu equilíbrio e postura estão 

realmente melhores”. 

A partir deste conjunto de relatos é possível constatar que o Wii Fit é capaz de motivar 

seus usuários a controlarem seu peso corporal a partir de uma série de recursos (balança, 

calendário, metas) que permitem o monitoramento da perda de peso corporal. As dicas 

sobre alimentação saudável apresentadas pelo jogo corroboram para que o usuário 

tenha cuidados em sua dieta alimentar, contribuindo também para que desenvolvam 

melhor consciência corporal. 

 

 

Multiplicação do Preceito de Estilo de Vida Saudável  

 

Nesta subseção, o termo “multiplicação” não será abordado como na subseção anterior, 

onde os números através da operação de diminuição ficaram mais em foco com os 

“quilos a perder”. Aqui, ao invés de números, a multiplicação será adotada com o intuito 

de apresentar como os usuários do Wii Fit utilizam as comunidades virtuais da rede social 

Facebook como um propagador de experiências em prol do estilo de vida saudável. 

Desta forma, os usuários vão estabelecendo uma relação bastante íntima com os 

princípios fundamentais da promoção de saúde contemporânea, pois além de provarem 

que estão tomando as decisões certas relacionadas ao estilo de vida saudável, também 

descrevem os meios e recursos, se tornando multiplicadores dessas decisões em suas 
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famílias e nas comunidades virtuais. 

A grande possibilidade de adesão familiar é constante, na medida em que os elementos 

interativos permitem que os usuários possam “contagiar” os seus companheiros, 

familiares e amigos, demonstrando que o jogo Wii Fit permite uma união de propósitos 

conjuntos: 

“[...]Eu ainda tenho um pequeno caminho a percorrer e Nicky (minha esposa) também, 

mas estamos chegando lá e já nos sentimos muito mais em forma e mais saudáveis do 

que antes de começar. O jogo realmente nos deu um empurrão para começar a olhar 

para o que estamos comendo e para nos exercitar mais[...]”. 

“[...]Entre eu e minha esposa, perdemos mais de 28 kg utilizando o Wii Fit nos últimos 

três meses, o que não é nada mal! De fato a plataforma de equilíbrio diz repetidamente 

que está preocupada porque perdemos peso muito rápido [risos][...]”. 

Apesar de os jogos terem sido estigmatizados outrora (e em alguma medida ainda 

continuam sendo) como promotores de comportamento sedentário e de não 

conhecermos seus efeitos com relação à socialização, alguns autores já apontam as 

possibilidades que os jogos têm de incitar a colaboração e o desenvolvimento de laços 

sociais (GEE, 2007). Robertson (2007) também enfatiza que os jogos utilizados com sua 

família serviram para uni-los e ensinaram inúmeras lições de vida. Aqui, vemos este 

mesmo fenômeno replicado, onde os usuários do jogo mostram como o Wii Fit acaba se 

tornando um artefato que aproxima familiares em torno de um objetivo ou mesmo de 

uma atividade lúdica. Assim, o jogo Wii Fit permite que os preceitos do estilo de vida 

saudável sejam propagados e disseminados no próprio domicilio dos usuários, atingindo 

diferentes faixas etárias, relações afetivas e gerações: 

“[...]Adoro o jogo, meu noivo tem utilizado sem parar. Ele tem feito muito treinamento 

muscular e você pode perceber que ele está ficando mais tonificado em apenas poucos 

dias[...]”. 

Em uma reportagem do jornal Pioneiro (CORREIO BRAZILIENSE, 2010) O Wii Fit é 

apresentado como um aparelho que fortalece os laços do lar e resgata valores, 

aproximando as famílias através do entretenimento. No texto divulgado, o Wii Fit é 

descrito como um mecanismo especial para reunir diversas gerações de uma mesma 

família em momentos de lazer, sendo comum encontrar os pais jogando com os filhos, e 

até os avós com os netos. 

Também é apresentada a dificuldade que girava em torno da complexidade dos antigos 

aparelhos de videogame. A falta de exercícios físicos para aqueles que costumavam ficar 

horas sentados no sofá, apertando inúmeros botões em controles complexos, era motivo 

de preocupação para pais e médicos (CORREIO BRAZILIENSE, 2010). 

Outra opção “multiplicativa” é a possibilidade de compartilhar, também nas 

comunidades virtuais do Facebook, ideias de treinamento, formando os “grupos 

saudáveis”. Muitas vezes nos quadros de discussão permitidos na interface do Facebook, 

os usuários convidam, incentivam e estabelecem metas conjuntas para buscar seus 
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objetivos corporais: 

“[...]Eu recém comecei meus exercícios no Wii Fit. Minha primeira rotina de treino foi de 

25 minutos para perda de peso – focando em abdominais. Eu realmente quero me ater 

a isto. Se alguém quiser se juntar a mim para um suporte e diversão extra, apenas dê um 

alô[...]”! 

Assim, além do jogo apresentar a característica de incentivo, os usuários podem também 

utilizar as comunidades como recurso de compartilhamento de novas propostas, com 

desafios para um estilo de vida saudável. De acordo com o filósofo ítalo-francês, Paul 

Virilio (1998), as mensagens e imagens digitais importam muito menos se comparadas 

com o seu poder informacional repassado online; o “efeito de choque” é maior quando 

o conteúdo das mensagens consegue persuadir os usuários no ciberespaço. Em sua obra 

The Information Bomb, Virilio (1998) realiza um estudo acerca das telecomunicações e 

como elas estão modificando as relações humanas, através do ciberespaço e a 

interatividade virtual que ocorre nele, e em especial a força operante da tecnologia da 

informação. Desta maneira, o ciberespaço vai se tornando um local de grande 

disseminação de informações. 

Outro recurso bastante utilizado pelos usuários das comunidades virtuais é o de 

divulgação. Em meu “surf” netnográfico, também pude perceber que os usuários 

aproveitam especialmente os espaços dos murais para divulgarem preços, promoções e 

“pequenos truques” para compras do próprio Wii Fit e demais jogos do videogame Wii. 

Mas, em uma das minhas visitas, encontrei no mural um texto que além de possuir o 

“teor multiplicativo”, também vinha acompanhado de uma inédita informação na área 

dos videogames, levando o título “O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido certifica 

o jogo de videogame Wii Fit” (FACEBOOK, 2010): 

“O jogo Wii Fit se tornou o primeiro jogo eletrônico a ter reconhecimento pelo 

Departamento de Saúde do Reino Unido. O governo britânico geralmente protesta que 

a utilização de jogos eletrônicos encoraja a um estilo de vida sedentário, e que a indústria 

de videogames tem um grande papel no aumento dos casos de obesidade entre crianças 

e adolescentes. Desta forma, a empresa Nintendo deve estar sentindo a honra de receber 

a certificação do National Health Service34 (NHS). Um dos responsáveis do 

Departamento de Saúde do NHS disse que não estava somente certificando o jogo de 

videogame Wii Fit, mas primordialmente a potencialidade de praticar exercícios físicos 

através do jogo. Assim, o NHS está afirmando que o jogo Wii Fit é uma forma efetiva de 

exercício físico. Portanto, o jogo “funciona” como qualquer outro tipo de exercício físico, 

com um  alcance de persuasão não somente entre os usuários, mas também no serviço 

público de saúde, sendo o primeiro jogo a ser endossado pelo Departamento de Saúde 

Britânico (WALLOP, 2009). Assim, os videogames antes considerados os grandes vilões 

para um estilo de vida ativo e saudável entre crianças e adolescentes, com sua produção 

em potencial de sedentários e obesos, por fim ganha status de exercício físico com as 

possibilidades de interação corporal propostas pelo jogo Wii Fit. 
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Divisão de Experiências  

 

Entre os relatos analisados, é comum encontrar diversos depoimentos com 

detalhamentos bem “técnicos” sobre outros valores mais específicos sobre uma vida 

saudável que os próprios usuários criam em suas rotinas de vida. Além de adotar o estilo 

de vida saudável, muitos ampliam ainda mais os preceitos de saúde e produzem um 

conhecimento popular em diversos âmbitos: alimentação, hidratação, “pequenas 

receitas” de como seguir com as atividades, dentre outros benefícios para uma vida 

saudável: 

“[...]Como lanche, eu comi um palitinho de queijo de 80 calorias, 10 bolachas de 120 e 

água aromatizada – 10 calorias. Fiz 5 vezes subida e descida de escadas! As coxas doem! 

E realmente me sinto um pouco mais energizado! Quando eu chegar em casa eu vou 

fazer 10 minutos de step básico para completar uma hora no dia de hoje[...]”. 

Nesta “divisão de experiências”, os usuários do jogo Wii Fit abrem não somente suas 

“pequenas receitas”, mas também aproveitam para compartilhar sua rotina de vida e 

como o jogo de videogame Wii Fit vai ocupando espaço na organização diária: 

“[...]Eu tenho o Wii Fit desde que chegou à Austrália, e faço meu Wii Fit quase que 

diariamente em algum momento entre o jantar e a hora de dormir[...]”. 

Além de um compartilhamento de sistematização de rotinas diárias, os usuários também 

aproveitam para abordar assuntos de ordem médica, outro ramo que vem sido explorado 

especialmente pela área da Fisioterapia, que já utiliza o jogo de videogame Wii Fit como 

instrumento de reabilitação entre pacientes: 

“[...]Eu gostaria de saber se os outros tiveram melhorias na sua saúde que vão além dos 

óbvios benefícios do fitness. Por exemplo, eu percebi um decréscimo na minha dor no 

calcanhar devido a um problema na musculatura plantar, com o uso frequente (cinco 

vezes por semana) por pelo menos 30 minutos ao dia nos jogos de aeróbica e equilíbrio, 

além de outros tratamentos para este problema. Espero que outros também estejam com 

este mesmo tipo de resultado[...]”. 

Estudos científicos já se debruçam sobre o assunto, tentando estabelecer de forma clara 

quais os benefícios do uso do jogo de videogame Wii Fit na Fisioterapia - e também 

eventuais contraindicações (ROBLESA, 2009). A pesquisadora canadense Maureen 

Simmonds, diretora do Departamento de Fisioterapia da Universidade de McGill, diz que 

os "resultados são promissores" para a saúde, além de a nova técnica ser divertida, barata 

e de fácil aplicação. 

O jogo Wii Fit tem sido indicado para problemas ortopédicos e neurológicos. Em caso 

de danos neurológicos, o uso se destina para recuperação motora, necessária em casos 

de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral. O tratamento visa trabalhar 

coordenação motora, força e raciocínio. Já as doenças degenerativas - aquelas cujos 
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sintomas se intensificam com o tempo - são mais complicadas, mas também podem tirar 

proveito do jogo Wii Fit: é possível, por exemplo, retardar a progressão dos sintomas. 

Desta forma, o Wii Fit também vai expandindo sua utilização: tanto como um 

incentivador para o estilo de vida saudável, como um instrumento para tratamentos de 

reabilitação. 

 

 

Considerações Finais 

 

Os videogames, que marcaram diversas gerações com seus ícones (Pac-man, Mario Bros, 

entre outros), jogos e dispositivos interativos, foram e são artefatos culturais de grande 

magnitude. Ocupam dentro da indústria do entretenimento, um espaço econômico que 

se tornou notoriamente lucrativo, atraindo o interesse de vários investidores e chegando 

a ultrapassar até mesmo a movimentação financeira gerada pela indústria do cinema. 

Tanto o videogame Wii quanto o jogo Wii Fit marcam juntamente uma virada cultural na 

história dos videogames: rompem de vez com as “maldições” ocasionadas pela 

desenfreada utilização por parte dos usuários infanto-juvenis, tais como sedentarismo, 

problemas ergonômicos, introversão social, inatividade física, obesidade, dentre outros. 

Juntos, o Wii e o jogo Wii Fit formam um artefato cultural de ativação de corpos 

adormecidos, pois o corpo, durante a trajetória de interação dos videogames esteve 

condicionado aos movimentos manuais. Dauphin e Heller (2010) utilizam a expressão 

“dormir acordado”, insinuando que a utilização dos videogames condicionou o corpo a 

participar de forma contida nas atividades interativas.  

Funcionando como o “Príncipe Encantado”, do popular conto de fadas A Bela 

Adormecida, que com um beijo desperta a princesa de um sono profundo, o videogame 

Wii vai além de um “beijo virtual encantado”: sua interatividade promove o estilo de vida 

ativo, com a proposta de fazer mexer, pular, rebolar, esquivar, entre outros movimentos 

corporais, espantando os males do sedentarismo/inatividade física e, fundamentalmente, 

aumentando o número de “crentes” nos benefícios de uma vida fisicamente ativa. 

Também alinha toda esta movimentação interativa aos preceitos de estilo de vida 

saudável, fornecendo informações de como adotar, conduzir e potencializar uma vida 

com saúde. 

A principal  importância deste estudo não foi somente analisar os componentes 

informativos do jogo Wii Fit, mas investigar como os usuários do jogo Wii Fit estavam 

acionando os preceitos de estilo de vida saudável.. Para poder encontrar discussões, 

relatos e depoimentos relevantes acerca de tais preceitos, a Internet foi o local de 

pesquisa mais apropriado para a coleta de dados. Através desta opção de pesquisa no 

ciberespaço, percebemos que a atração digital é cada vez mais constante em nossa 

sociedade. Conforme o filósofo Paul Virilio (1998), a corporeidade cada vez mais se 

transforma em virtual. Estamos aos poucos modificando diversos hábitos e agregando 
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cada vez mais valores à interação virtual, mesclando nossas ações cotidianas ao uso do 

computador e do videogame.  Neste sentido, o ciberespaço aparece também como um 

“confessionário”, onde os usuários podem abrir suas experiências, trocar ideias, sugestões 

e estabelecer metas no construto de um estilo de vida saudável.  

A partir da realização desta pesquisa foi possível observar que o jogo de videogame Wii 

Fit se tornou um marco na evolução dos videogames e nas relações humano/máquina, 

firmando-se como uma sucursal em potencial do estilo de vida saudável. 

A interatividade dos novos videogames, e até mesmo de outros aparatos midiáticos, tais 

como celulares, jogos portáteis e computadores, possibilitam que novas análises sejam 

feitas, envolvendo estudos culturais, pedagógicos e corporais. Além disso, as tecnologias 

ampliam novos saberes e estão transformando de uma vez por todas nossos estilos de 

vida, abrindo cada vez mais espaço para novas discussões, estudos e pesquisas como 

esta aqui realizada acerca do estilo de vida saudável. 
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RESUMO: Neste trabalho aborda-se as mudanças da alfabetização diante do avanço das 

tecnologias, enfatizando que o letramento surge diante da necessidade de compreender 

a escrita e a leitura como uma construção social que está inserida no cotidiano dos 

alunos. O uso de jogos no auxílio à alfabetização é um tema que vem recebendo bastante 

atenção nos últimos anos, além da discussão acerca do nível de leitura e escrita dos 

discentes demonstrados nas avaliações em larga escala neste país. Objetiva-se com esse 

trabalho contribuir para uma reflexão sobre o uso do aplicativo Silabando no desen-

volvimento das habilidades de decodificação e codificação pressupostas pela leitura e 

pela escrita. Questiona-se de que forma esse aplicativo poderá auxiliar no processo de 

alfabetização em sala de aula. Deste modo será apresentado o aplicativo Silabando, que 

tem por objetivo auxiliar o processo de alfabetização de maneira lúdica, através da 

utilização de atividades com letras e sílabas.  Neste artigo, são apresentadas as principais 

características do jogo, o seu projeto e desenvolvimento, relacionando com as diretrizes 

atuais que regem o ensino da leitura e da escrita. E por fim é apresentada uma análise 

dos resultados desta pesquisa examinando as mudanças na sociedade hoje, pois se 

antigamente era suficiente escrever no papel e ler em livros, hoje é necessário saber 

interagir com esses conhecimentos nas práticas sociais por meio das tecnologias.  

Palavras-chave: letramento; alfabetização; leitura; escrita; tecnologia. 

 

ABSTRACT: In this work, we discuss the changes in literacy in the face of technological 

advances, emphasizing that literacy arises in the face of the need to understand writing 

and reading as a social construction that is inserted in the students' daily lives. The use 

of games to aid literacy is a topic that has received much attention in recent years, as well 

as the discussion about the level of reading and writing of the students demonstrated in 
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the large-scale evaluations in this country. The objective of this work is to contribute to 

a reflection on the use of the Silabando application in the development of the decoding 

and coding abilities presupposed by reading and writing. It is questioned how this 

application can aid in the classroom literacy process. In this way will be presented the 

application Silabando, which aims to help the process of literacy in a playful way, through 

the use of activities with letters and syllables. This article presents the main characteristics 

of the game, its design and development, relating to the current guidelines governing 

the teaching of reading and writing. Finally, an analysis of the results of this research is 

presented, examining the changes in society today, because if it was once enough to 

write on paper and to read in books, today it is necessary to know how to interact with 

this knowledge in social practices through the technologies. 

Keywords: literacy; literacy; reading; writing; technology 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta estudos sobre a Alfabetização e Tecnologia, 

sendo fruto de motivações iniciadas a partir da pesquisa em andamento no 

Programa de Pós-graduação na Gestão da Educação Básica – PPGEB/UFMA, que 

versa sobre a formação de leitores no ciclo de alfabetização embasadas em 

concepções que permeiam a alfabetização e o letramento. Deste modo permite-

se questionar de que forma o aplicativo Silabando poderá auxiliar no processo de 

alfabetização em sala de aula. 

Para a produção desta pesquisa inicialmente foram atribuídas técnicas 

de pesquisa bibliográfica com vistas a construir o conteúdo a ser analisado para 

que assim se possa compreender a problemática. Para tanto tal pesquisa está 

estruturada em três etapas: 1º) busca de dados através da loja de aplicativos 

Google Play, disponível em smartphones com sistema operacional android; 2º) 

análise qualitativa com a realização de um quadro com as características do 

aplicativo; 3º) análise do aplicativo Silabando. Nesse sentido, o trabalho justifica-

se pelo interesse e a necessidade de se conhecer como se relacionam tais 

conceitos, bem como a importância que a tecnologia tem no ensino da leitura e 

da escrita. 

Em nosso país, a preocupação com a alfabetização pelas autoridades 

e pela sociedade existe desde os tempos de Brasil Colônia, e ao passo que o 

analfabetismo vai se superando, a sociedade se conscientiza da importância da 

escolarização, bem como da leitura e da escrita por meio de estudos cada vez 

mais dinâmicos e atrativos, precisamente por acreditarem que saber ler e escrever 

não seria o suficiente para a incorporação do aprendizado a suas práticas sociais. 
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Os índices apresentados pelo PISA (Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes) demonstram que os alunos têm concluído o Ensino 

Fundamental com dificuldades na leitura e na escrita, enfatizando-se a 

necessidade de repensar a alfabetização para favorecer resultados satisfatórios a 

nível nacional, no sentido de viabilizar a participação social ativa dos sujeitos por 

meio da alfabetização e do letramento. 

 O ato de alfabetizar é um processo complexo, uma vez que existem 

diversos problemas que podem afetar o desempenho do aluno durante o 

processo de alfabetização. Atualmente, está cada vez mais difícil apreender a 

atenção dos alunos com as aulas tradicionais. Conforme Silva Netto e Santos 

(2012), o processo de aprendizagem da leitura e da escrita nas séries iniciais 

continuamente é desmotivador, pois é trabalhado de forma repetitiva e 

descontextualizado com o cotidiano dos alunos não levando em consideração as 

vivências dos mesmos. É válido ressaltar ainda que cada criança tem 

características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe 

são próprios. Desta forma, tal aprendizagem se torna maçante e muitas vezes os 

alunos não conseguem obter sucesso no aprendizado da leitura e escrita. 

A respeito desse ensino que priorize a interação e a relevância do 

contexto social dos alunos, entendemos este como fonte de desenvolvimento e 

origina-se na relação com o outro. Esse processo de interação, conforme Vygotski 

(1996), é um processo de educação, pois o homem se humaniza quando, por 

intermédio desse processo, apreende significados favorecidos pelas culturas 

antecedentes. Desse modo, ao ensino fica o compromisso de garantir às crianças 

a aquisição desse conhecimento.  

Considerando esta concepção de que a aprendizagem ocorre na 

interação com o outro e/ou com os objetos de conhecimento que fazem parte 

do contexto social e que, nesse processo, as tecnologias digitais podem ser 

utilizadas como aliadas para a apropriação do conhecimento, propõe-se, neste 

artigo, uma reflexão sobre o uso do aplicativo Silabando no desenvolvimento das 

habilidades pressupostas pela decodificação e codificação implicadas na leitura e 

na escrita.  

 

2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

As discussões acerca da alfabetização no Brasil tem ganhado destaque 

em relação ao volume de pesquisas, estudos, publicações, bem como aos 
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documentos oficiais nacionais (LDB, PCN BNCC) que enfatizam os debates acerca 

dos motivos pelos quais os alunos brasileiros possuem níveis de leitura tão 

distantes dos desejáveis. Conforme dados recentes dos censos escolares (Saresp, 

IDEB), a maioria das crianças que frequentam as escolas públicas têm saído do 3º 

ano do Ensino Fundamental sem estarem alfabetizadas e sem conseguir fazer uso 

social da leitura e da escrita.  

Para Soares (2016, p. 13), “Há cerca de quarenta anos que não mais de 

50% (frequentemente, menos que 50%) das crianças brasileiras conseguem 

romper a barreira da 1ª série, ou seja, conseguem aprender a ler e a escrever”.  

Por esta razão, torna-se necessário estudar possibilidades mais atrativas que 

despertem o interesse e a curiosidade dos alunos, motivando-os diante das 

aprendizagens. 

Durante muitos anos, a aprendizagem da leitura e da escrita era 

resumida a identificação e decodificação de letras, sílabas, palavras e por fim as 

frases. Conforme Mortatti (2000) a história da alfabetização é marcada por 

disputas entre defensores de diferentes métodos de ensino da leitura; embora 

desde o final do século XIX, já houvessem discussões acerca do fracasso escolar 

nos anos iniciais, sendo responsável a não aprendizagem da leitura. 

Soares (2016) confirma que essa disputa de métodos foi caracterizada 

por uma alternância contínua, ora eram sintéticos, ora analíticos, na medida em 

que aquele que fosse considerado inovador logo seria taxado como tradicional. 

Entretanto, mesmo que os métodos tivessem sido considerados como ideais para 

o propósito do ler, estes não tinham proximidade com o cotidiano dos alunos, 

onde estes não solucionaram o problema do fracasso escolar nos anos iniciais. 

Assim, a partir do início dos anos 1980, o ensino inicial da leitura e da 

escrita sofreu inúmeras críticas, em virtude do fracasso escolar que atingia a maior 

parte da população pobre do país. Diante desta necessidade, pesquisadores 

brasileiros passaram a buscar modelos teóricos que pudessem explicar os 

problemas da alfabetização que o país enfrentava (MORTATTI, 2010).  

Nesse contexto de reflexões e questionamentos, foi necessário aplicar 

uma palavra que representasse o estado e a condição de quem está alfabetizado 

e de quem faz o uso social da leitura e da escrita, constituindo-se aspectos 

distintos, mas ao mesmo tempo complementares. Conforme Mortatti (2004) a 

história da palavra “letramento” deu início neste momento, sob influência dos 

estudos e pesquisas acadêmicas do inglês “literacy” onde sua tradução significa 

“alfabetização” ou “alfabetismo”.  
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Sobre a leitura e a escrita como prática social, temos os estudos de 

Soares (2009) a qual afirma que o termo letramento foi usado pela primeira vez 

no país em 1986 por Mary Kato no livro No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística, onde o termo é visto sob a luz do processo de escolarização para 

a aprendizagem da escrita socialmente aceita, conforme observamos em Kato 

(1986, p. 7), ao revelar que:  
 

A função da escola, na área da linguagem, é introduzir a criança no 

mundo da escrita, tornando-a um cidadão funcionalmente letrado, isto 

é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para sua 

necessidade individual de crescer cognitivamente e para atender às 

demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de linguagem 

como um dos instrumentos de comunicação. Acredito que a chamada 

norma-padrão ou língua falada culta é consequência do letramento, 

motivo por que, indiretamente, é função da escola desenvolver no 

aluno o domínio da linguagem falada institucionalmente aceita. 

 

Percebe-se então que o objetivo de Kato (1986) é destacar aspectos 

de ordem psicolinguística que estão implicados na aquisição da linguagem a 

respeito da aprendizagem escolar das crianças, além de trazer uma definição de 

letramento associada à função da escola em formar cidadãos “funcionalmente 

letrados” em uma perspectiva do desenvolvimento cognitivo. (MORTATTI, 2004) 

Em 1995, Ângela Kleiman afirma em sua obra que o termo letramento, 

passou a ser operado para diferenciar estudos sobre o impacto social da escrita 

e estudos sobre a alfabetização. A definição de letramento apresenta-se como 

uma prática social de leitura e escrita relacionada com o processo de ensino e 

aprendizagem da língua escrita. (KLEIMAN, 1995).  

Deste modo, pode-se entender que a alfabetização precisa ir além da 

codificação e decodificação e dos anseios em ensinar sílabas ou frases prontas de 

livros didáticos, que trazem passagens simples ou desconectadas com o dia a dia 

do aluno. Deste modo, os estudos sobre letramento viabilizam ampliar o conceito 

de alfabetização, levando os indivíduos a fazer o uso social, político e econômico 

da escrita. (MARTINS, 2016) 

Nesse sentido, observa-se que o uso da escrita é fundamental, 

considerando-se a forma como a sociedade se estrutura, a organização de seus 

domínios discursivos, os registros de suas memórias, os produtos culturais e as 

formas de estabelecer as relações de poder. Assim, assumir uma condição letrada, 

sob diferentes aspectos e sob práticas diversificadas, influencia o comportamento 
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do indivíduo na sociedade, propiciando a interação entre os sujeitos nesses 

espaços e o exercício de sua cidadania. 

Acerca dos documentos nacionais, a nova BNCC traz no capítulo 4 

(Ensino Fundamental) o termo letramento associado ao termo de alfabetização: 
 

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica 

deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas 

oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita 

alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras 

habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas 

diversificadas de letramentos. (BRASIL, 2017. p.57) 

 

Contudo, entendemos que o letramento surge diante da necessidade 

de compreender a escrita e a leitura como uma construção histórica, social e 

política presente no contexto dos indivíduos. Conhecimentos que sofrem 

alterações diante das novas mudanças que ressignificam o uso da leitura e da 

escrita. Em outras palavras, se antes era suficiente escrever no papel e ler em 

livros, atualmente é necessário saber interagir com esses conhecimentos nas 

práticas sociais. 

 

3 O USO DAS TECNOLOGIAS ATRAVÉS DO APLICATIVO SILABANDO 

  

A alfabetização é a ação de alfabetizar, de tornar alfabeto, ou seja, é 

ação de fazer com que o indivíduo o conheça e o utilize no processo de leitura e 

escrita interagindo também nas práticas culturais (SOARES, 2009). Para Carvalho 

et al. (2012, p. 219) “A alfabetização e a inclusão digital são ferramentas cruciais 

para qualquer criança, jovem ou adulto adquirir habilidades essenciais para 

vencer os desafios do mundo atual”. 

Nas últimas décadas o uso da tecnologia vem modificando a estrutura 

da educação, e entre estas alterações estão os softwares educacionais que têm 

se desenvolvido consideravelmente objetivando uma melhor utilização dos 

recursos eletrônicos disponíveis como complemento na educação (BELAN, 2005). 

Diante das dificuldades encontradas no processo de alfabetização, uma 

alternativa é buscar apoio nos recursos tecnológicos, que se usados 

corretamente, podem contribuir para o aprendizado.  

Mousquer et al. (2011) pontua que o uso da tecnologia computacional 

na sala de aula pode gerar avanços positivos, especialmente pelo entendimento 

de que sua aplicação estimula o desenvolvimento da autonomia, curiosidade, 
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criatividade e socialização, fomentando a construção de conhecimento da 

criança.  Deste modo, a implantação dos dispositivos móveis no contexto escolar 

pode ser apontada como uma ferramenta de apoio valorosa no processo 

pedagógico.  

Na área da educação, muitos aplicativos estão disponíveis objetivando 

simplificar a vida de estudantes e professores, estimular e incrementar o 

conhecimento dos nativos digitais (SANTOS, 2016). Com a popularização dos 

dispositivos móveis, os aplicativos educacionais ganharam força e estão cada vez 

mais sendo utilizados dentro e fora da sala de aula como recurso pedagógico. 

 Celulares, smartphones e tablets são apontados como responsáveis 

por ampliar os limites de tempo e espaço, permitindo a aprendizagem ocorrer a 

qualquer hora e qualquer lugar, dinamizando e otimizando todo o processo 

educacional (RODRIGUES, 2012). Estes aparelhos permitem funções variadas, 

dentre elas o de contribuir para a aprendizagem. Tais dispositivos são cada vez 

mais inteligentes (smarts), com interfaces cada vez mais íntimas, imperceptíveis 

pela familiaridade e naturalidade proporcionada pela prática com que são 

manuseadas (GOMES, 2016). 

Neste cenário tecnológico, o aplicativo Silabando é um jogo educativo, 

composto por sílabas, palavras e imagens que contribuem para a percepção e 

reconhecimento do som com a grafia pelo aluno. As músicas são ligadas ao 

universo infantil e as palavras são simples e de fácil compreensão. Cada etapa é 

direcionada pelo jogo por meio do áudio, demonstrando ao jogador o erro ou o 

acerto, ademais de informar os nomes das sílabas e das palavras apresentadas. 
 

Quadro 1- Características e recursos do aplicativo Silabando. 
Características e recursos Aplicativo Silabando 

Preço Gratuito 

Criação Samuel Souza 

Última atualização 14 de abri de 2019 

Downloads 1.000.000+ 

Sistema Operacional Android 

Idiomas Português - Espanhol 

Imagens Sim 

Som Sim 

MB 43,1 

Habilidades desenvolvidas Aprender sílabas - Identificação de sons, sílabas e palavras. 

Classificação indicativa +4 

Versão 1.1.17 

Fonte: APPLE, Silabando (2019).  
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Diante das informações do quadro, observa-se que Silabando é um 

aplicativo gratuito, com recursos visuais e sonoros dinâmicos, o seu objetivo está 

na formação das palavras através de sílabas simples e complexas, com diferentes 

grafias. Desta forma permite separar o jogo por níveis, para que a criança possa 

ir jogando, ou evoluindo gradativamente, como demonstra a figura a seguir. 

Figura 1- Aplicativo Silabando. 
 

 
Fonte: APPLE, Silabando (2019). 

 

Ele apresenta uma considerável variedade de palavras, onde as sílabas 

solicitadas são apresentadas com cores diferentes das demais sílabas, além de 

reproduzir em áudio a palavra formada estimulando a identificação e pronúncia 

de tais léxicos.  

O sujeito possui autonomia ao escolher as sílabas que acredita ser a mais 

adequada, sendo auxiliado pelo uso de imagens referentes à palavra apresentada. 

Ao cometer um engano na sua escolha, o aplicativo comunica o equívoco e 

permite novas chances de respostas, até atingir a mais adequada. É uma excelente 

possibilidade didática de ensino-aprendizagem, que permite a autonomia do 

sujeito, a compreensão das palavras e a interação entre a tecnologia e a realidade. 
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As imagens abaixo demonstram as possibilidades de atividades com 

palavras que possuem sílabas simples e complexas, apresentando desse modo 

seis tarefas diferentes.   

Figura 2- Sílabas simples                                 Figura 3- Sílabas complexas. 

                               
Fonte: APPLE, Silabando (2019).                                           Fonte: APPLE, Silabando (2019). 

           

A primeira atividade trabalha a apresentação de sílabas, conhecimento de 

sílabas através da imagem e áudio, apresentando o som da consoante com a 

vogal, e depois a escuta da sílaba formada, demonstrando ainda os vários tipos 

de letras.  
 

Figura 4- Sílabas simples – atividade 1.    Figura 5- Sílabas complexas – atividade 

1. 

                               
Fonte: APPLE, Silabando (2019).                                           Fonte: APPLE, Silabando (2019). 
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A segunda apresenta a montagem de sílabas e a ilustração referente, onde 

a criança escolherá a consoante e a vogal, em seguida o aplicativo através do 

áudio, faz a leitura da letra, da vogal, da sílaba formada e por fim apresenta uma 

palavra que possua esta sílaba mostrando a imagem da mesma.   
 

Figura 6-Sílabas simples – atividade 2.     Figura 7- Sílabas complexas – atividade 

2. 

                                   
Fonte: APPLE, Silabando (2019).                                           Fonte: APPLE, Silabando (2019). 

 

A terceira atividade está voltada para o preenchimento da palavra em 

destaque com a sílaba correta. Onde o aplicativo apresenta a ilustração desta 

palavra e as possibilidades de sílabas para que a criança identifique a opção 

correta.  
 

Figura 8- Sílabas simples – atividade 3.   Figura 9- Sílabas complexas – 

atividade 3. 
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Fonte: APPLE, Silabando (2019).                                           Fonte: APPLE, Silabando (2019). 

A quarta tarefa trabalha a identificação da sílaba solicitada através da 

escuta. É uma atividade que trabalha a sonoridade das sílabas e não apresenta a 

ilustração da mesma, nesta tarefa o aplicativo diz uma sílaba através do áudio e 

a criança deverá clicar na sílaba solicitada. 
 

Figura 10- Sílabas simples - atividade 4. Figura 11- Sílabas complexas - atividade 

4. 

                                
Fonte: APPLE, Silabando (2019).                                           Fonte: APPLE, Silabando (2019). 

 

A atividade número 5 trabalha a associação da palavra a imagem, onde o 

aluno tentará ler a palavra, dividida em sílabas, e clicará na imagem referente.  
 

Figura 12 -Sílabas simples - atividade 5. Figura13- Sílabas complexas - atividade 

5. 
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 Fonte: APPLE, Silabando (2019).                                           Fonte: APPLE, Silabando (2019). 

A última atividade trabalha a quantificação de sílabas de uma palavra, para 

tanto o aplicativo mostrará a palavra completa e a criança deverá clicar no 

número correspondente a quantidade de sílabas da palavra apresentada.  

Figura 14- Sílabas simples – atividade 6 Figura 15- Sílabas complexas – atividade 

6. 

 

                                  
Fonte: APPLE, Silabando (2019).                                           Fonte: APPLE, Silabando (2019). 
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Desta forma, observa-se que o Silabando é um jogo interativo e 

colorido, chamando assim a atenção das crianças, onde através das seis 

atividades apresentadas podem auxiliar no processo de alfabetização. Percebe-

se ainda que o aplicativo foi desenvolvido para auxiliar a garotada no aprendizado 

escolar, possuindo um display divertido, simples e dinâmico que amplia a vontade 

de aprender e desenvolve a autonomia do sujeito diante da leitura e escrita.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da coleta de dados foi possível realizar o estudo intitulado 

Alfabetização, letramento e tecnologia: contribuições do aplicativo Silabando. 

Deste modo, identificou-se que existem mudanças e avanços consideráveis na 

respectiva área, permitindo uma ampla visão sobre o tema com a seleção de uma 

diversidade de referencial teórico que viabiliza um aprofundamento e uma 

sistematização, o que nos permite perceber que o fenômeno do letramento 

aliado as novas tecnologias ampliaram as discussões, antes simplificada, acerca 

do processo de aquisição da leitura e da escrita nos anos iniciais.  

Assim, é importante salientar também que a construção da 

alfabetização necessita estar coadunada ao letramento, visto que através deste o 

aluno se situa no mundo. Isto é, não se trata de decifrar códigos, mas sim de dar 

a eles significados e percebê-los em um contexto.  Assim sendo, é fato que um 

dos maiores bens de um país é a educação da população; entretanto uma 

educação de qualidade começa nas séries iniciais com uma alfabetização 

satisfatória. Para que isto aconteça, é necessária a tomada de várias decisões, que 

passam pelo compromisso com a qualidade, bem como com o conhecimento das 

reais necessidades dos alunos.  

Nesse cenário, dados estatísticos demonstram resultados 

insatisfatórios revelando o atraso da alfabetização brasileira, o que provoca que 

se tenham avanços nos estudos referentes à área da alfabetização, bem como 

estratégias diferenciadas que despertem o interesse dos alunos, assim 

identificamos as tecnologias como uma aliada nesse processo, uma vez que a 

interação com o software pode auxiliar no  desenvolvimento de habilidades 

implicadas pela leitura e escrita, tais como: a identificação de consoantes, vogais, 

sons e sílabas, formação de sílabas e quantificação de sílabas em uma palavra.  

Tais habilidades fazem parte de um processo complexo de aquisição pelo 
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alunado, o que confirma que as tecnologias digitais têm se apresentado como 

colaboradoras no processo de ensino e aprendizagem. (SANTAROSA, 2010). 

Contudo, a pesquisa mostra-se pertinente nesse processo, por utilizar 

um software que pode ser manuseado pelo smartphone e não necessita de 

acesso à internet, o educador pode usar o aplicativo Silabando em qualquer 

situação, desde que possua um smartphone ou tablet a sua disposição. No que 

diz respeito ao aspecto pedagógico, considera-se o jogo produtivo e possível na 

didática de ensino, uma vez que existe a possibilidade da a utilização do jogo 

aliado ao método de ensino.  

Esta pesquisa tem a pretensão de ampliar os horizontes da educação, 

contribuindo com métodos didáticos, lúdicos e dinâmicos, que facilitem a 

construção do conhecimento e na autonomia do indivíduo. Entretanto, sugere-

se que novos estudos sejam realizados, especialmente com o uso de softwares 

educacionais que possam auxiliar no desenvolvimento das habilidades de 

decodificação pressupostas pela leitura, o que permitirá constatar que muitas 

crianças possam aprender a ler, através de mediações diferenciadas e alternativas. 
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RESUMO: O uso das tecnologias digitais como estratégia pedagógica tem garimpado 

significativos resultados na sala de aula, pois, por meio deles, os estudantes estão 

interagindo mais, apresentam uma melhor compreensão dos conteúdos didáticos, e ainda 

tem o prazer em estudar e aprender aguçado. Este artigo apresenta como proposta analisar 

o uso de ambientes virtuais de aprendizagem como estratégia pedagógica na Educação 

Profissional. A pesquisa de campo é de caráter quantitativo, na qual os alunos responderam 

a um questionário sobre a experiência vivida acerca do uso de ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA). O estudo foi realizado com vinte estudantes, do curso de Segurança 

do Trabalho, na modalidade de ensino Subsequente ao Ensino Médio (PROSUB), da 

Educação Profissional, de uma escola pública estadual em Juazeiro/BA, cujo a professora 

orientou o grupo de alunos a complementar o conteúdo didático estudado nas aulas 

presenciais com o uso de AVA relacionados ao conteúdo. As análises demonstraram que o 

uso de AVA são interessantes estratégias pedagógicas a favor do processo ensino-

aprendizagem e uma excelente alternativa recomendada pelos alunos.  A ideia do uso de 

AVA para resolver a dificuldade tempo escolar versus conteúdo curricular veio como 

alternativa para promover a capacitação tecnológica dos estudantes bem como, suscitar 

outros benefícios proporcionados pelo uso de ferramentas tecnológicas. 

 

Palavras-chave: tecnologias digitais; ambientes virtuais; internet; aprendizagem 

significativa; Educação Profissional. 

 

ABSTRACT: This kind of digital tech use has been collecting significative results in classes 

since they provide a better interaction among students, reveal a better understanding of 

contents, and also make the process of learning and studying happen in a pleasant way. 

This article aims to analyze the use of tech environment learning as a pedagogical strategy 
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on Professional Education. The field survey is presented through a mixed nature 

quantitative, in which students answer a questionnaire on the experience related to the use 

of virtual environment of learning (AVA - in portuguese). The study was made with twenty 

students, of Work Safety Course, in the mode of subsequent high school teaching (PROSUB 

- in portuguese), Professional Education, in a public school in Juazeiro/BA. A teacher 

oriented the group of students to complement the contents studied in every day lessons 

through the use of virtual environment learning related to the contents. The analyzes 

demonstrated that the use of AVA are interesting pedagogical strategies in favor of the 

teaching-learning process and an excellent alternative recommended by the students. The 

idea of 'AVA' use in order to solve the dilemma school time versus curriculum contents came 

up as an alternative to promote the technological training of students as well as evoke other 

benefits provided by the use of tech tools. 

key words: digital technology, virtual environment, Internet, significative learning, 

Professional Education. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante das mudanças tecnológicas dos últimos anos e da necessidade de 

incrementar as práticas pedagógicas no cotidiano da sala de aula, vem a algum 

tempo acontecendo a inserção do uso das tecnologias digitais como forma 

inovadora para promover um melhor rendimento/desempenho dos estudantes. A 

tecnologia está por toda parte, como defende Castells (2016, p. 35): “A globalização 

se intensificou e se diversificou. As tecnologias de informação construíram a 

virtualidade como uma dimensão fundamental da nossa realidade”.  

Qualquer que seja a modalidade de ensino, os estudantes estão cada vez mais 

“enfeitiçados” pela internet e pelos ambientes virtuais e, na Educação Profissional 

(EP) não seria diferente. Hoje, conhecer o universo tecnológico é imprescindível na 

preparação e formação desse sujeito do século XXI, quer seja para as atividades 

diárias como principalmente, para o mundo do trabalho, pois o desenvolvimento 

de soluções com base em tecnologias de informação é uma necessidade na 

sociedade atual. Como nos diz Castells (2016, p. 556): 
Por sua vez, a tecnologia e a informação são ferramentas decisivas para 

geração de lucros e apropriação de fatias do mercado. Assim, o capital 

financeiro e a alta tecnologia, o capital industrial, estão cada vez mais 

interdependentes, mesmo quando seus modos operacionais são 

específicos a cada setor. 

 

Esta investigação apresenta como proposta analisar o uso de ambientes virtuais de 

aprendizagem como estratégia pedagógica na Educação Profissional, para tanto 
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buscou-se conhecer o uso de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) como 

estratégia pedagógica e verificar a influência do uso das tecnologias digitais para 

um maior êxito no processo ensino-aprendizagem. O uso de ambientes virtuais de 

aprendizagem influencia efetivamente para uma aprendizagem significativa na 

Educação Profissional? Foi a pergunta que guiou esta pesquisa.   

Os alunos do curso de Segurança do Trabalho, na modalidade de ensino 

Subsequente (Pós Médio), do turno noturno desde 2018 vêm por sugestão da 

professora, complementando os conteúdos didáticos da disciplina curricular com o 

uso de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA).  
Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais 

disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas 

pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar 

múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de 

maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de 

conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir 

determinados objetivos. (ALMEIDA, 2003, p. 331) 

 

Com a interação das tecnologias digitais, a escola cumpre seu compromisso de 

preparação do cidadão tecnológico (mais educação digital), melhora a comunicação 

entre professores e alunos, investe na autonomia e divide a responsabilidade da 

formação desse aluno (protagonismo estudantil), garante a permanência dos 

discentes na unidade escolar (menor evasão) e motiva, ainda mais, sua participação 

nas aulas. Segundo Moran, Masetto e Behrens (2013, p. 34): “Não podemos dar tudo 

pronto no processo de ensino-aprendizagem. Aprender exige envolver-se, 

pesquisar, ir atrás, produzir novas sínteses, é fruto de descobertas. ” 

 

MÉTODOS 

 

“Para obter uma ‘fotografia’ mais completa do fenômeno” (Sampieri, Collado, Lucio, 

2013), a presente pesquisa de campo seguiu o método quantitativo, com uma 

amostragem de 20 alunos da Educação Profissional, do curso de Segurança do 

Trabalho, na modalidade Subsequente (Pós Médio), do turno noturno de uma escola 

pública em Juazeiro/BA.  

O levantamento dos dados aconteceu por meio da aplicação de um questionário 

para relatar/avaliar a experiência vivida acerca do uso de ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) para a construção colaborativa de conhecimento. Como nos 

afirma Moran, Masetto e Behrens (2013, p. 156): 
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Pensemos nessas pessoas debatendo, discutindo, apresentando ideias, 

colaborando para a compreensão de um tempo e vivendo em lugares 

diferentes, com diferentes experiências, culturas, valores e costumes. 

Que riqueza de intercambio! 

 

Esses estudantes desde 2018, sob a orientação de uma das professoras vêm 

complementando os conteúdos didáticos sugeridos no ementário do curso com 

inserção de variados AVA como estratégia pedagógica para promover seu 

enriquecimento conceitual (nível de conhecimento) e interagir mais com as 

tecnologias. Como menciona Lèvy (2010, p. 160): “Nesse contexto, o professor é 

incentivado a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus grupos de 

alunos em vez de um fornecedor direto de conhecimentos. ” 

Antes de iniciar a pesquisa os participantes foram informados do objetivo da 

investigação e avisados de que não correriam risco algum, podendo desobrigar-se 

a qualquer momento de sua participação. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A partir da análise dos dados levantados os alunos relataram diversos motivos, 

pelos quais apostam ou não nessa estratégia pedagógica. Ressaltaremos a seguir, o 

que foi observado de positivos e negativos nessa prática pedagógica mediante a 

análise dos questionários respondidos.  

Como um dos resultados da pesquisa, pode-se dizer que ficou evidente para 100% 

da amostra dos alunos participantes que o uso de tecnologias digitais durante a 

aula é uma estratégia didática de grande valia, pois todos concordaram que as aulas 

quando utilizam recursos tecnológicos ficam mais dinâmicas e interativas, deixando 

claro o quanto necessitamos urgentemente ressignificar o uso desses recursos 

durante as aulas e principalmente na vida dos estudantes.  

Outro ponto que legitima o valor da tecnologia utilizada foi que durante o 

levantamento, 89% dos participantes indicaria para professores de outras disciplinas 

essa ferramenta tecnológica, pois na opinião dos jovens estudantes o contato com 

os AVA abre espaços para construção colaborativa de conhecimento e promove a 

autoaprendizagem considerada também como um importante passo na sua 

formação como cidadão.  
 

Os ambientes digitais de aprendizagem podem ser empregados como 

suporte para sistemas de educação a distância realizados 

exclusivamente on-line, para apoio às atividades presenciais de sala de 

aula, permitindo expandir as interações da aula para além do espaço– 
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tempo do encontro face a face ou para suporte a atividades de 

formação semipresencial nas quais o ambiente digital poderá ser 

utilizado tanto nas ações presenciais como nas atividades à distância. 

(ALMEIDA, 2003, p. 332) 

 

Outra revelação durante a análise dos dados foi quanto a avaliação do uso dessa 

ferramenta tecnológica como uma boa opção por 56% das opiniões, pois alegam 

essa possibilidade como uma estratégica didática de grande valia para a gestão do 

conhecimento e uma interaprendizagem.  

Alguns alunos não tinham internet em casa e também não conseguiam na escola, 

o que de atrapalhou em alguns momentos o cumprimento da proposta de trabalho. 

Mediante essa situação, faz-se necessário promover a implementação de 

tecnologias digitais e essa medida vai mais além que a montagem de laboratórios 

de informática nas escolas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados das análises, pode-se perceber que a inserção do uso de 

ambientes virtuais de aprendizagem só tem a colaborar com a proposta da 

aprendizagem significativa, pois professores e alunos saem recompensados diante 

da utilização dessa estratégia pedagógica. Após a análise e reflexão dos dados 

levantados e das propostas lançadas, espera-se por uma maior inserção dos AVA 

como uma exitosa ferramenta digital na Educação Profissional. 

Diante de tais fatores, observa-se que a partir dos argumentos indicados sobre os 

benefícios promovidos pelas possibilidades da cultura digital à essa geração de 

estudantes e de se alcançar uma aprendizagem colaborativa, também se mostrou o 

quanto é importante que a instituição escolar procure desenvolver cada vez mais 

soluções com base nas tecnologias digitais.  

Os recursos tecnológicos são poderosos aliados como ferramentas no processo 

ensino-aprendizagem. Sob essa ótica, os professores vêm se empenhando cada vez 

mais e investindo em apresentar na sala de aula novas estratégias que corroborarem 

com uma aprendizagem significativa.  
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Resumo: Este artigo é uma tentativa de sugerir uma alternativa aos estudos humanistas 

nas Ciências Sociais. Começa com o foco na materialidade, e é alimentada pela 

observação que os seres humanos não são/estão totalmente no controle das práticas, 

mas apoiada pela suposição de que os objetos/coisas também participam e contribuem 

para a formação delas. Utilizo como aporte teórico a Teoria Ator-Rede, apresento 

também como ilustração para os procedimentos empírico-metodológicos uma a 

controvérsia - Escola sem Partido - para não começar a desenvolver o artigo a partir de 

concepções pressupostas da realidade social. Utilizo a abordagem etnográfica e que tal 

caso em estudo serve para entendermos como funciona na prática a Teoria Ator-Rede. 

Ao olhar para a controvérsia podemos descrevem o mundo como um complicado 

emaranhado de humanos e não-humanos, com objetos/coisas sensíveis e não sensíveis, 

todos dotados de agência.  A materialidade e a sociabilidade são produzidas juntas.  

Quando olhamos para o social, também estamos olhando para a produção da 

materialidade. E quando olhamos para o material, estamos testemunhando a produção 

do social. Assim, novos conceitos e interpelações, para debater questões sociais, 

contestando hierarquias do pensamento cartesiano e seus binarismos centrais, 

particularmente: sociedade/natureza, homem/máquina, humano/não-humano, são 

primordiais na atualidade. 

Palavras-chave: Materialidade. Teoria Ator-Rede. Escola Sem Partido. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

  Inicio minha discussão afirmando que as agendas nas Ciências Sociais 

carecem de uma metodologia que não inicie apenas com os seres humanos, seus 

objetivos e seus interesses, mas também por campos interdisciplinares. Para 

Pretto (2014, p. 348), “necessário se faz compreender o momento contemporâneo 

com um olhar multifacetado [...] que se articulem fortemente com as outras áreas 
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do conhecimento”. A partir de uma perspectiva interdisciplinar, observando a 

porosidade das fronteiras e trazendo um mundo diferente do que nós 

conhecemos, pois nos ilumina e nos mostra formas pouco estudadas da vida 

social (TOOHEY, 2018; MUKERJI, 2018). 

  Este artigo é uma tentativa de sugerir uma alternativa aos estudos 

humanistas nas Ciências Sociais. Começa com o foco na materialidade, e é 

alimentada pela observação que os seres humanos não são/estão totalmente no 

controle das práticas, mas apoiada pela suposição de que os objetos/coisas527 

também participam e contribuem para a formação delas. Em suma, nós 

precisamos mostrar como as coisas que as pessoas fazem, fazem as pessoas a 

fazer coisas. 

  Utilizo como aporte teórico a Teoria Ator-Rede, do inglês Actor-Network 

Theory (ANT), uma abordagem baseada na materialidade relacional, ou como 

prefere chamar Law (1992, p. 389, tradução nossa), “sociologia relacional, que 

trata agentes, organizações, e dispositivos como efeitos interativos”, enfatizando 

o impacto de todos os relacionamentos (humanos e não-humanos) uns sobre os 

outros.  

  Quando introduzimos a materialidade como parte da prática, nosso 

repertório verbal começa a soar sintonizado com a abordagem pós-humana. 

Assim, o primeiro passo na metodologia de estudar a materialidade tem a ver 

com desvincular-se da nossa herança humanista, pois apenas esquecendo 

aspiração humana é possível começar a lidar seriamente com a materialidade 

(SØRENSEN, 2009). 

  Como as condições para utilizar Ator-Rede são mais indicadas na presença 

de conflitos e embates, os defensores dessa abordagem sugerem que iniciemos 

com a identificação de uma controvérsia, ou seja, a partir de opiniões distintas 

acerca de uma ação sobre a qual muitas pessoas divergem. Isso ocorre porque as 

controvérsias “constituem os melhores cenários para a observação da construção 

da vida social" (VENTURINI, 2010, p. 796, tradução nossa).  

  Para tornar as discussões aqui mais concretas, optei por analisar a 

controvérsia ‘Escola sem Partido’, utilizando as lentes latourianas. Adotar uma 

perspectiva não escolar para discutir as práticas escolares amplia os horizontes 

 
527 Objetos e coisas devem ser compreendidos como sinônimos nessa pesquisa, embora Martin 

Heidegger tenha feito a diferenciação, não me apropriarei dessas diferenças por entender que 

elas não alteram em nada o que discuto na pesquisa. 
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acerca de locais pedagógicos fora da escola, além de apreender as múltiplas 

relações que são estabelecidas nesse espaço. 

  Quando apresento uma polêmica na Educação é para não começar a 

desenvolver a pesquisa a partir de concepções pressupostas da realidade social. 

Utilizando a abordagem etnográfica, exponho a controvérsia para mostrar que 

questões pedagógicas podem ser estimuladas na perspectiva pós-humana, e que 

tal caso em estudo serve para entendermos como funciona na prática a ANT. É 

assim que a teoria é incorporada e ampliada na prática empírica, e a prática 

empírica em si é necessariamente teórica. 

 É importante lembrar ainda que um pesquisador da ANT não toma 

nenhuma posição sobre os fatos, mas descreve como as controvérsias se 

materializam e afetam o desempenho de entidades associadas.    

 

2 CONTROVÉRSIA – ESCOLA SEM PARTIDO - E A TEORIA ATOR-REDE 

  Os integrantes do movimento - Escola sem Partido – elaboraram um 

anteprojeto de lei que prevê a fixação nas escolas de um cartaz (figura 1) com 

uma lista chamada ‘deveres do professor’. Segundo Miguel Nagib “A presença do 

cartaz tem o objetivo de informar os estudantes sobre o direito que eles têm de 

não serem doutrinados” (SANTANA, 2016, não paginado).  

 

 
Figura 1 - Cartaz deveres do professor. 

Fonte: www.programaescolasempartido.org. 
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  No quadro 1, baseado em várias matérias jornalísticas, faço uma descrição 

da controvérsia – Escola sem Partido - oferecendo pontos de observações, sem 

saber ao certo como os atores estão ligados.  

  As controvérsias relacionam-se aos conflitos, aos embates, às 

discordâncias, às polêmicas sobre determinado assunto, ou seja, quando os 

atores percebem que não podem se ignorar, sobre um assunto de interesse 

comum. São pelas controvérsias que vemos o social em sua tensão formadora e 

transformadora, elas proporcionam ao pesquisador os recursos necessários para 

rastrear as conexões sociais (LATOUR, 2012; LEMOS, 2013).  

  Sendo assim, mobilizamos uma controvérsia na Educação, para fins de 

ilustração e defesa da visão pós-humana, como mais uma ferramenta nas 

pesquisas educacionais, alinhando às mudanças atuais do planeta, da 

humanidade, da política, entre outras. 

 

Quadro 1 - Descrição da Controvérsia Escola Sem Partido. 

O CONTEXTO 

  O movimento foi criado pelo advogado Miguel Nagib, em 2004. Em 2014, o deputado 

estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (PSC-RJ) pediu ao Miguel Nagib que escrevesse 

um projeto de lei (PL) com esse teor, intitulado Programa Escola Sem Partido. Ele foi o primeiro 

parlamentar a apresentar um projeto desses no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 2014. Em 

seguida, apareceu o segundo projeto, também no Rio de Janeiro, apresentado pelo vereador 

Carlos Bolsonaro (PSC-RJ). Era o mesmo teor, só que destinado ao município. 

  Ganhou notoriedade em 2015 desde que PL inspirados no movimento começaram a 

ser apresentados e debatidos em inúmeras câmaras municipais e assembleias legislativas e no 

Congresso Nacional, a maioria desses projetos foram apresentados por parlamentares 

catolicos e evangélicos.  

   

A POLÊMICA 

  A polêmica em torno dos projetos de lei envolve diversos fatores de ordem jurídica, 

política, social e educacional. Apoiadores e críticos aos projetos debatem se ele fere ou não a 

Constituição, se é possível ensinar com neutralidade e até que ponto a educação familiar deve 

ter influência no ensino escolar. O embate entre os dois campos chegou até ao site do Senado 

Federal, onde uma consulta pública sobre o projeto de lei sobre o tema recebeu mais de 360 

mil votos cerca de duas semanas. 
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  Críticos ao texto argumentam que o projeto não permitirá o pensamento crítico em 

sala de aula. Defensores alegam que a proposta tem como objetivo evitar a "doutrinação" nas 

escolas. 

APOIOS 

  O programa Escola sem Partido vem recebendo apoio de políticos e personalidades 

ligadas à direita, como o Movimento Brasil Livre (MBL), o deputado estadual carioca Flávio 

Bolsonaro, e o vereador paulistano Fernando Holiday. A maioria dos projetos tem sido 

apresentada por parlamentares ligados à bancada evangélica.  

  Segundo os apoiadores do projeto, o Escola sem Partido seria importante pois, em 

uma sociedade livre, as escolas não devem funcionar como centro de doutrinação, mas sim 

fornecer uma formação ideologicamente neutra e voltada ao aprendizado. O movimento 

afirma que existe um processo de doutrinação ideológica de cunho esquerdista muito forte 

nas escolas. Os defensores do Escola sem Partido afirmam que questões 

como religião e gênero também não devem ser discutidas em sala de aula, mas apenas na 

esfera familiar.  

CRÍTICAS 

  Professores, estudantes, políticos e juristas criticaram o programa Escola sem Partido. 

O Conselho Nacional de Direitos Humanos emitiu uma resolução em que repudiou todas as 

iniciativas do Escola sem Partido. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos tratou os projetos de lei promovidos pelo movimento como ameaças aos direitos 

humanos básicos. Vários desses projetos foram questionados devido à 

sua inconstitucionalidade pelo Ministério Público Federal, pela Advocacia-Geral da União.  

  Especialistas em educação também criticaram o programa afirmando que nada na 

sociedade é isento de ideologia, e que o Escola Sem Partido, na verdade, é uma proposta 

carregada de conservadorismo, autoritarismo e fundamentalismo cristão. Também afirmam 

que apesar do discurso de aparente neutralidade o Escola sem Partido defende uma escola 

sem espaço para discussão da cidadania.  

  Estudantes e professores que se manifestaram contra o projeto de lei o chamam de 

‘Lei da Mordaça’. Diversos alunos secundaristas e universitários ocuparam instituições de 

ensino em protesto contra o PL, que foi uma das pautas das mobilizações estudantis de 2016.  

   

DESDOBRAMENTOS 

  O presidente da comissão especial da Câmara dos Deputados que discute o projeto, 

deputado Marcos Rogério (DEM-RO), encerrou nesta terça-feira (11/12/2018), os trabalhos do 

colegiado sem que fosse votado o parecer do relator, deputado Flavinho (PSC-SP), depois de 12 

sessões sem sucesso e seguidas tentativas de votação. O presidente da comissão anunciou que 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/12/05/comissao-da-escola-sem-partido-faz-11a-reuniao-sem-votacao-do-parecer.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/12/05/comissao-da-escola-sem-partido-faz-11a-reuniao-sem-votacao-do-parecer.ghtml
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não vai mais convocar reuniões, em razão da constante falta de quórum e da agenda apertada 

de fim de ano. 

  Além do mais, com o fim da legislatura, todos os projetos que não têm parecer 

aprovado nas comissões vão automaticamente ao arquivo. O atual mandato termina em 31 de 

janeiro, mas os parlamentares entram em recesso a partir do dia 23 de dezembro e, portanto, 

encerrando os trabalhos legislativos. 

  Não haverá mais reunião da comissão em 2018 e o projeto será arquivado. Caberá aos 

deputados que tomam posse em 1º de fevereiro de 2019 retomar o assunto e discuti-lo em 

um novo colegiado, com novos presidente e relator.  

Fonte: MOREIRA; TENENTE; FAJARDO, 2016; CALGARO, 2018; WIKIPEDIA, 2018. 

  

  A questões é entender como a controvérsia observada, fora do ambiente 

educacional, pode ser utilizada como uma ferramenta de ensino para direcionar 

e produzir práticas escolares. Ademais, como esta pesquisa é enquadrada em 

torno de um tratamento sociomaterial, o conhecimento se materializa e pode 

assumir a forma de fenômenos, práticas e performances envolvendo uma 

variedade de atores humanos e não-humanos em diferentes espaços, tempos e 

contextos. 

A cada momento de embates (que são muitos), precisamos reorganizar e 

reestruturar nosso entendimento do que está ou estava sendo agregado, visto 

que, estamos cercados por um mundo composto por pessoas, estrelas, animais, 

elétrons, usinas nucleares, mercado, política, algoritmos, etc., ou seja, vivemos 

rodeados por todo e qualquer coletivo humano e não-humano, existimos em um 

mundo híbrido. 

 A desordem e as ambivalências que ordenam os fenômenos sociais, 

inclusive, os educacionais, se dão em diferentes fóruns híbridos. Espaços abertos 

em que grupos podem se reunir para discutir soluções técnicas, envolvendo a 

coletividade, e que tem, por natureza, a heterogeneidade dos atores envolvidos. 

Segundo Venturini (2010), são nesses espaços que a vida coletiva se torna mais 

complexa, onde nada é tão simples quanto parece, pois afloram as disputas de 

opiniões, os embates, as discordâncias, as controvérsias.  

 Para Molotch (2005, p. 1, tradução nossa), “Para entender qualquer coisa 

você tem que aprender como ela se encaixa em grandes arranjos de objetos 

físicos, sentimentos sociais e formas de ser ... cada elemento é apenas um 

fragmento interdependente de um todo maior". Isso indica que a construção da 

realidade é múltipla (MOL, 2008) e revelada pelos atores que estabelecem 

controvérsias acerca dessa realidade. Os arranjos materiais, juntamente com as 

práticas humanas, formam o nexo em que os fenômenos sociais existem, 
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consistindo de corpos humanos, tecnologias e elementos naturais (GRAM-

HANSSEN, 2019). 

 

2.1 Não há Grupos, apenas formações de grupos  

Para Latour (2012), grupos se estabelecem e se desfazem o tempo todo, 

logo não há grupos, apenas formações de grupos. Sendo assim, não temos como 

detê-los, por esse motivo é recomendado seguir os rastros de suas associações. 

Nogueira (2017, p. 232) argumenta que “muita das vezes, os atores podem se 

conectar a diversas redes, em grupos aparentemente considerados contraditórios 

para as Ciências Sociais, o que faria com que não se encaixassem em nenhum 

grupo específico”. 

Ainda, segundo Nogueira (2017, p. 232-233), “deve-se conferir que 

juntamente com a constatação de um grupo, sempre são expostos antigrupos, 

ou seja, a negação e/ou contradição do que o grupo propriamente é em sua 

essência”. Para rastrear o grupo é necessário deixar o grupo falar a partir dos seus 

porta-vozes (figura 2), esses grupos não são coisas amordaçadas e se manifestam 

apoiados pelas controvérsias. Assim, para cada grupo definido, temos um 

antigrupo. 

 

Figura 2 – (Anti)grupos: Porta-vozes da Controvérsia. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

 

Ao centro da figura 2, encontramos em posição de destaque a 

controvérsia e todo e qualquer grupo que se associa a ela, sejam esses humanos 

e/ou não-humanos. Já não temos como identificar os ‘ingredientes’ que entram 

na composição da controvérsia, tão pouco quem são todos os atores, mas “já é 
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tempo de olhar com mais cuidado o tipo de agregados reunidos e os modos 

como eles se conectam uns aos outros” (LATOUR, 2012, p. 43). 

Observemos a figura 2, analisemos que além dos estudantes, pais, 

professores, políticos, ou seja, humanos, existe também os não-humanos, tais 

como: o cartaz, recesso legislativo, a religião, a Constituição Federal, partidos 

políticos, ou seja, os discursos, imagens, normas, e outras coisas, não visíveis 

ainda.  

Para Latour (2012) a existência dos elementos sociais (humanos e não-

humanos) devem ser revelados em uma situação, mesmo que esses não estejam 

fisicamente presentes. A ação não pertence a um local específico, é distribuída, 

múltipla, deslocada, onde quer que os atores estejam, próximos ou distantes, 

presente ou ausente na rede sociotécnica (figura 3). 

 

Figura 3 - Rede Sociotécnica da Controvérsia. 

 
 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

 

 Quando se fala em redes sociotécnicas faz-se referência a um 

aglomerado de relações humanas com os objetos/coisas, e também envolvem 

discursos, imaginários, eventos, entre outros, e a interação destas partes distintas.  

 A visão principal da ANT sobre o mundo é que todos os objetos, assim 

como todas as pessoas, conhecimento e localização, são efeitos relacionais. 

Observemos que cada humano e/ou não humano está associado a outros 

partícipes da rede sociotécnica (figura 3). O cartaz associa-se ao PL, que se associa 
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ao Miguel Nagib, que se associa aos deputados, aos pais e alunos, etc., e assim, 

formam-se várias redes rizomáticas.  

 A rede é formada num dado instante por uma pluralidade de conexões 

(ver figura 3), e nenhum ponto é privilegiado em relação a outro, o que faz com 

que uma rede tenha múltiplas entradas. Não são os atores ou as redes em si que 

interessam, mas as conexões e relações que são construídas. “Os vários atores 

têm diferentes interesses que são negociados e suas estratégias determinam o 

que é estabilizado e segue adiante” (COSTA; AZEVEDO; PEDRO, 2018, p. 37). 

  Segundo Latour (1994, p. 12), “as redes são ao mesmo tempo reais como 

a natureza, narradas como o discurso, coletivas como a sociedade”. Observa-se 

que, com base na ANT, pode-se examinar as maneiras pelas quais diferentes 

configurações funcionam para produzir possibilidades de produção de 

conhecimento528, mobilizando e estabilizando de modo particular humanos e 

não-humanos. 

    

2.2 A Rede de Actantes – O Rizoma 

  A constituição de uma rede sociotécnica não está atrelada apenas à 

interação das pessoas, compreende, sobretudo e, de forma horizontal, a presença 

de objetos/coisas, tais como: textos, edificações, laboratórios, máquinas, entre 

tantos outros não-humanos. Alude à própria natureza do ser humano, pois 

“somos animais sociotécnicos e toda a interação humana é sociotécnica” 

(CASTANHEIRA, 2008, p. 20), que somente na contemporaneidade tornaram-se 

visíveis. 

  Os objetos materiais também são considerados como uma rede, pois eles 

existem em relação a outros objetos. Assim, as redes sociotécnicas também 

podem ser chamadas de coletivos híbridos, justamente por se referir a arranjos 

de elementos diferentes (SMITE, 2012; DILLON, 2013). 

  A rede é entendida como um rizoma529, um conjunto de todas as partes, 

ascendendo para todas as direções, e é marcada pela transformação. O 

 
528 Segundo Tozoni-Reis (2010, p. 114), “O conhecimento é uma forma teórico-prática de 

compreensão do mundo, dos homens e das coisas. Trata-se de um instrumento para o 

entendimento das relações dos sujeitos entre si e deles com o ambiente em que vivem, em 

variadas, múltiplas e detalhadas dimensões”. 
529 Originado na biologia, a palavra rizoma descreve um caule específico de planta, que difere das 

raízes de uma árvore, pois no rizoma não há centro, não há ordem, e qualquer ponto pode formar 

conexões para todos os lados.  
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parentesco da ANT com os pensamentos de Deleuze e Guattari (1996) são 

perceptíveis quando aproximamos as relações e conexões de entidades em uma 

terminologia descrita pelo conceito de rizoma (ver figura 3).  

   Neste modelo epistemológico, a noção de rizoma à organização dos 

elementos, não segue linhas de subordinação hierárquica, com uma base ou raiz 

dando origem a múltiplos ramos, mas, pelo contrário, qualquer elemento pode 

afetar ou incidir em qualquer outro. Captar a ação seja humana ou não é propor 

interpretar o rizoma.  

  Voltemos às figuras 2 e 3, olhem a quantidade de atores enredados, 

analisem que a ação não ocorre paralelamente no espaço/tempo, porque cada 

ator age de acordo com seu espaço/tempo e potência adquiridos dentro da 

controvérsia. Outra característica é não termos como visualizar toda a rede, pois 

essas se desdobram em várias outras redes, explícitas ou não, e 

consequentemente influem em várias outras ações.  

  Conforme Latour (2001) afirma, não faz sentido perguntar pelo ‘coração da 

ciência’, mas por todo seu vasto sistema de redes, comparando o trabalho 

científico a um sistema circulatório, pois sem entender a circulação e a 

mobilização dessas redes, não é possível entender a constituição do social. 

Schatzki (2010) nos alerta que por mais corriqueiro que pareçam ser os 

objetos/coisas - o material - esses são elementos importantes para a 

compreensão do social, pois constituem relações com outros objetos/coisas, 

pessoas e práticas, ou seja, todos são atores/actantes. 

 

2.3 O Ator/Actante  

  O ator/actante é tudo aquilo - humano e/ou não-humano - que provoca 

uma ação, tudo que age, que proporciona um deslocamento e 

consequentemente uma mudança (ver figura 5).  Segundo Laet e Mol (2000), o 

termo ator é construído sobre a tradição da semiótica francesa, na qual 'ator' é 

um termo técnico para todas as entidades ativas, ao invés de um título de honra 

que pode ser usado apenas para humanos. O uso do termo ator é refutado, pois 

tende a se limitar a atores humanos, assim é sugerido o termo actante.   

A visão semiótica greimasiana utilizará a expressão ‘actante’ para 

determinar os participantes ativos (pessoas, animais ou objetos/coisas) em 

qualquer forma narrativa, seja um texto, uma imagem, um som, assim, o termo é 

mais uma herança teórica da ANT (SANTAELLA; CARDOSO, 2015).   
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Figura 5 – Os Atores/Actantes (humanos e não-humanos) da Controvérsia. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

 

  Nas palavras de Latour (2012, p. 75): ‘‘ator, na expressão hifenizada ‘ator-

rede’, não é a fonte de um ato, mas um alvo móvel de um amplo conjunto de 

entidades que enxameiam em sua direção”. Um actante é simplesmente um ator, 

um objeto ou entidade que faz a diferença ou modifica um estado de coisas 

existente e isso nas interações em redes com outros actantes. Dillon (2013) 

defende, que os fatos científicos devem ser vistos como atores/actantes, objetos 

atuantes que fazem a diferença em causar, mediando e colocando em movimento 

outros. Esses actantes podem ser mediadores ou intermediários de uma ação.  

  Mediador é aquele que transforma, modifica o significado, isto é, traduz, 

distorce e modifica o significado ou os elementos que supostamente ele veicula. 

É toda ação, que um ator faz a outro. Quando esse processo não ocorre, dizemos 

que o ator é um intermediário, que também pode ser humano e/ou não-humano.  

   Um intermediário é qualquer coisa que passa entre os atores e define a 

relação entre eles, distribuindo papéis para os seres humanos e não-humanos. É 

aquele que transporta, ou seja, eles não mediam, apenas transportam sem 

modificar, porém, um intermediário pode vir a ser um mediador e vice-versa. Tais 

intermediários são geralmente híbridos no sentido que são misturas de textos, 

artefatos, corpos humanos (MICHAEL, 2009). 

  Pensemos no objeto/coisa ‘cartaz’ da controvérsia (figura 1), apenas 

como um exemplo. O ator pode não ser necessariamente a fonte de uma ação, 

mas algo que modifica um estado de coisas fazendo uma diferença perceptível. 

Podemos alegar que foi com base na suposta afixação do ‘cartaz deveres do 

professor’, em sala de aula, que toda a controvérsia foi instaurada?  
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  Um dos problemas decorrentes da linguagem que usamos, que tende a 

fazer uma distinção nítida entre sujeito e objeto, é que cria uma lacuna artificial 

entre os dois. Em vez de examinar o detalhe e a complexidade das próprias 

relações, apresenta os seres humanos como atores ativos e os não-humanos 

como sujeitos passivos.  

  Para Latour (1994a, p. 35) “ação não é uma propriedade dos humanos, 

mas de uma associação de actantes”, vejamos a figura 3 e toda a rede que está 

se estabelecendo. Para Mitew (2014) a contribuição mais importante da ANT é a 

noção do actante, ou seja, a noção do participante ativo, que não 

necessariamente será o ser humano, podendo ser um objeto tangível ou 

intangível. 

  A diferença vital entre atores humanos e não-humanos é que os seres 

humanos são de natureza reflexiva, enquanto os atores não-humanos não são. 

Atores humanos continuamente refletem sobre a sua existência e 

comportamento e são capazes de mudar com base nessa reflexão. Atores não-

humanos não podem refletir sobre si mesmos, contudo esses actantes estão 

ligados por redes sociotécnicas, que são desenvolvidas e mantidas para atingir 

objetivos específicos.  

     

2.4 Das Agências 

  Um agente é um ser com a capacidade de agir, e essa agência designa o 

exercício ou a manifestação dessa capacidade. Existem concepções alternativas sobre a 

agência, contudo defendo que a teoria padrão não captura a agência distintamente 

humana, ou seja, precisamos “escapar do território das teorias sociais que se 

baseiam na dialética” natureza e sociedade, objeto e sujeito, etc. (ACSELRAD; 

BEZERRA, 2011, p. 174).  

A agência pode ser exibida também por seres que não são capazes de ação intencional, 

ou seja, por objetos/coisas, e sendo assim, a agência pode e deve ser explicada sem 

referência a estados mentais (SCHLOSSER, 2015). Lembremos do exemplo ‘cartaz 

deveres do professor’, figura 6. 
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Figura 6 – Cartaz deveres do professor em sala de aula. 

Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/certas-palavras/unica-cidade-a-

adotar-o-escola-sem-partido-fica-no-parana/ 

   

  Conforme explica Dourish e colaboradores (2014), os objetos estabelecem 

e mantêm relações sociais, que incluem como eles são usados, apropriados e 

entendidos pelas pessoas, mas também como eles unem [ou desunem] as 

pessoas, moldam nosso lugar no mundo social e vivem uma vida própria. 

  Neste cenário da figura 6, o cartaz na sala de aula proporciona um 

movimento de troca de relações de conhecimentos. Esse objeto/coisa interage 

com os indivíduos e implicam em confrontos cognitivos, mudando sua forma de 

pensar, fazer, aprender e agir no ambiente onde vivem, ou seja, em um campo 

específico que se caracteriza por um espaço de relações entre grupos com 

distintos posicionamentos sociais onde se manifesta as figuras de autoridades 

(Bourdieu, 1988), aumentando, transformando e favorecendo a capacidade social 

desses indivíduos, na reelaboração de novos conceitos e informação e, 

consequentemente de conhecimento.  

  Na figura 7, trago a agência humana, na consulta pública criada pelo 

Senado Federal, a respeito da ‘Escola sem Partido’, mostrando como essa agência 

se apresentou, num conjunto de humanos sobre a controvérsia. 

 

Figura 7 – Consulta Pública sobre a Escola sem Partido. 
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Fonte: https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=125666 

 

  Os cidadãos poderiam votar se a favor, ou contra o projeto de Lei 193/2016, que 

estava em tramitação. Também era possível enviar comentários e fazer sugestões de 

mudança de cada item previsto no PL. Por meio do e-Cidadania530, mais de 400 mil 

pessoas se manifestaram sobre o projeto no Senado. 

 Observemos que tantos na figura 6, como na figura 7, houve agência de 

não-humanos e humanos respectivamente. Agimos porque queremos ou 

alguma estrutura social nos conduz à ação? Essa é a grande questão que vem à 

baila quando pensamos na agência. Mesmo nos casos em que o agente é 

consciente, sua ação não é feita sob o controle total da consciência. A propósito, 

a ação e a intencionalidade podem não ser propriedades dos objetos, mas 

também não são propriedades dos humanos, são propriedades das instituições.  

 A ação não é feita sob o controle total da consciência, a ação deve ser 

sentida como um nó em um conglomerado de muitos conjuntos surpreendentes 

de agências que precisam ser desembaraçados (FENWICK; EDWARDS, 2010).  

 Analisemos a seguinte questão: os objetos/coisas têm agência? O cartaz 

deveres do professor teve agência? Respondo sim, porque esses nos fazem fazer 

coisas, provocam algum tipo de impacto em nossas vidas, esses não-humanos 

nos fazem sentir medo (uma arma), fúria (um carro quebrado), feliz (uma boa 

conexão de internet), ansioso (o resultado de uma tomografia), assíduo (uma lista 

de presença em sala de aula), desafiado (um jogo), etc., enfim uma lista de 

 
530 O e-Cidadania é um instrumento de interatividade criado para aproximar a população do 

processo Legislativo. 
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sentimentos, sensações e ações. A agência é entendida como a capacidade de 

fazer coisas, ou até mesmo de deixar de fazer coisas. 

  Assim, Schlosser (2015) identifica dois sentidos para agência: a agência 

causal e a agência intencional, conforme quadro 2. 

 

Quadro 2 - Agência Causal x Agência Intencional. 

AGÊNCIA CAUSAL AGÊNCIA INTENCIONAL 

A agência causal tem a ver com a causalidade, 

quando se diz que os artefatos são agentes neste 

sentido, a ênfase é a sua eficácia causal. Este uso 

chama a atenção para o papel importante que os 

artefatos têm na cadeia causal que produz 

estados de coisas. 

A agência intencional envolve a capacidade de 

ações intencionais, ou seja, agentes intencionais 

são entidades que atuam intencionalmente. 

Tradicionalmente, apenas os seres humanos 

podem ter intenções. Como as intenções são 

vistas como estados mentais, os artefatos não 

têm, propriamente, uma agência intencional. 

Fonte: Adaptado de Schlosser (2015). 

 

  A agência está praticamente em todos os lugares. Sempre que os 

humanos e os objetos/coisas entram em relações de causalidade e intenção, eles 

podem agir um sobre os outros e interagir uns com os outros, provocando 

mudanças entre si, e neste sentido é possível identificar agentes e agências na 

produção do social, e ao mesmo tempo reconhecer que não são apenas os 

humanos, tampouco os objetos/coisas sozinhos que fazem isso (KNORR-CETINA, 

2001). 

 

2.5 Das Traduções 

  A tradução531 é o que faz um actante agir em outro e em si mesmo, é a 

participação de mediadores e intermediários, é o que faz um actante manter 

outro envolvido, são vínculos que acarretam transformações, comunicações e 

responsabilidades entre eles, buscando interesses próprios para estabilizar o 

social (CALLON, 1986; LATOUR, 2000; LEMOS, 2013). A tradução é o que acontece 

nos nós de uma rede, é "o mecanismo pelo qual os mundos social e natural 

progressivamente tomam forma " (CALLON 1986, p. 19, tradução nossa). 

  A tradução, significa deslocamento, busca dar conta do processo em que 

atores tentam mobilizar recursos, persuadindo outros atores na construção de 

 
531 O conceito de tradução foi tomado emprestado da Filosofia das Ciências concebido por Michel 

Serres. 
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suas redes, a fim de promover sua causa, trata-se da construção e alinhamento 

de interesses (COSTA; AZEVEDO; PEDRO, 2018). 

  Um dos principais elementos da formação de uma rede de atores é a 

tradução, um processo no qual os atores constroem significados e necessidade 

de negociação contínua para alcançar interesses individuais e coletivos (LATOUR, 

1996). Através tradução, os atores se esforçam para impor seus objetivos a outros 

atores e tentam incorporar os poderes de outros atores em seus próprios poderes 

de atuação. As redes facilitam e são constituída nestes processos de tradução. A 

tradução produz a diferença, produz algo novo, um terceiro agente híbrido, e é 

através dela que, sequências de eventos, de causas e efeitos, apoiados por links, 

passam a existir entre todos os movimentos, conversas, materiais, emoções e 

discursos que compõem a controvérsia. 

  Observemos novamente o cartaz – deveres dos professores e suas 

associações (figura 9). 

 

Figura 9 - Cartaz – deveres do professor e suas associações. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2018.  

   

  O cartaz, num movimento de ida e vinda (associação em mão dupla), 

associa-se ao PL, que se associa ao Miguel Nagib, que se associa aos deputados, 

aos pais e alunos, etc., e assim, formam-se várias redes.  

  As entidades da figura 9 não são apenas efeitos de suas interações com os 

outros, mas também estão sempre atuando nos outros, subjugando os outros e 

tornando as coisas possíveis. Todos são frágeis e todos são poderosos, mantido 

em equilíbrio com suas interações. Nenhuma entidade é inerentemente forte ou 

fraca, mas só se torna forte reunindo outras aliadas. Os atores dentro da rede 

influenciam uns aos outros e podem mudar um ao outro. Juntos, eles formam um 
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sistema dinâmico de objetos interagentes que evolui ao longo do tempo, talvez 

atingindo a estabilidade ou talvez decaindo e se desintegrando (PAYNE, 2016). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O pensamento pós-humanista reorienta os humanos para a sua 

interdependência ética com a materialidade (BENNET, 2010). Quando trabalho a 

materilaidade no artigo destaco as maneiras pelas quais a matéria pode ser 

concebida como mais do que apenas uma superfície passiva na qual os 

significados culturais são registrados (GYGI; 2019). 

  Críticas ao humanismo apontaram suas limitações teóricas e éticas, a partir 

de diversos fatores, particularmente o aumento da população mundial, mais 

acesso à informação e bens de consumo - efeitos da globalização e suas 

economias. Ademais, catástrofes ambientais, guerras, violência de gênero, 

racismo e mais atualmente a era do algoritmo532. Assim, novos conceitos e 

interpelações, para debater questões sociais, contestando hierarquias do 

pensamento cartesiano e seus binarismos centrais, particularmente: 

sociedade/natureza, homem/máquina, humano/não-humano, são primordiais na 

atualidade.  

  Fundamentar o artigo na visão pós-humanista é se associar com práticas 

e discursos estimulantes que vem contestar a ideologia do humano, e 

consequentemente o Pensamento Humanista. Esses dois movimentos – 

Humanismo e Pós-Humanismo – são diferentes e relacionados: o primeiro 

acredita que o “humano é o sujeito autônomo da modernidade, dono da vontade 

e único possuidor da razão, que o distingue de outras espécies”, e o segundo não 

é sobre o fim do homem, mas sobre o fim de “um universo centrado no homem” 

(HERAZO-BUSTOS; CASSIANI-MIRADA, 2015, p. 396-397, tradução nossa). 

  Nós, humanos, usamos ferramentas e tecnologias, ou seja, objetos/coisas 

para aumentar as nossas capacidades e os nossos sentidos, e esses não-humanos 

produzem profundas mudanças no conhecimento, no comportamento, na 

cultura. Logo, fiquei interessada nos não-humanos imbricados, entrelaçados 

 
532 Em sociedades conectadas, as decisões sobre a vida são influenciadas por máquinas e códigos, 

estes cérebros artificiais conseguem traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes 

e constroem uma máquina de sugestões. Por exemplo, usuários de streaming de músicas, 

recebendo uma lista personalizada que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas 

de recomendação da Amazon, Google, eBay e Facebook, entre outros.  
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dessa pesquisa, e fui despertada pelo modo como os objetos/coisas não são 

panos de fundos em contextos sociais, mas atores respeitáveis. 

  Para Knorr-Cetina (2001), a noção de uma sociedade do conhecimento 

sugere que a prática centrada na aquisição do saber, focada em objetos 

epistêmicos (que podem ser coisas naturais, instrumentos, objetos 

cientificamente gerados, etc.), tornam-se uma parte importante de todas as áreas 

da vida social. Sendo assim, agregar informação e conhecimento junto a ações 

que minimizem diferenças culturais, sociais, educacionais e econômicas é fator 

decisivo para que ela, a informação, e ele, o conhecimento, sejam alcançados. 

  Ao olhar para a controvérsia podemos descrevem o mundo como um 

complicado emaranhado de humanos e não-humanos, com objetos/coisas 

sensíveis e não sensíveis, todos dotados de agência.  A materialidade e a 

sociabilidade são produzidas juntas. Quando olhamos para o social, também 

estamos olhando para a produção da materialidade. E quando olhamos para o 

material, estamos testemunhando a produção do social (LAW; MOL, 1995). 

  Finalizo o artigo após desdobrar a controvérsia – Escola sem Partido – 

sobre o mundo social, fundamentada nas fontes de incertezas533 preconizadas 

por Latour (2012).  Tais incertezas estão agregadas umas as outras, sendo elas: o 

relato acerca da controvérsia, a formação dos (anti)grupos e as redes 

sociotécnicas; os actantes, as agências e as traduções. Ou seja, cada um dos 

fundamentos da ANT (ator, rede, agência, tradução, etc.) foram apresentados 

através da controvérsia, pois eles não operam isoladamente. 
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ANÁLISE SEMIAUTOMÁTICA DA FLUÊNCIA DE LEITURA 

 
Luiz Felipe dos Santos534  

Lucas de Oliveira Cunha535,  

Felipe Santiago Martins Coimbra de Melo536,  

Letícia Correa Celeste537,  

Luciana Mendonça Alves538. 

 

Resumo: A fluência e a compreensão de leitura têm sido tomadas como componentes 

fundamentais no desenvolvimento da leitura, além de ser um importante indicador de 

problemas nesta habilidade. Entretanto, a avaliação manual e subjetiva destas medidas 

são dispendiosas e demoradas, demandando conhecimento teórico sobre a temática. No 

contexto escolar, em casos nos quais é preciso investigá-las ou compará-las em muitos 

escolares ou para grandes grupos, essas análises se tornam inviáveis de serem realizadas 

manualmente. Foi pensando nestas dificuldades que foi desenvolvido o software LEPIC®. 

Sua proposta é otimizar a avaliação dos parâmetros de leitura oral de indivíduos de 

qualquer idade, com um sistema de análise semiautomática que conta com 

confiabilidade na análise dos dados, além de recursos como geração de relatórios, 

comparação de resultados e organização das medidas. O programa possui aplicabilidade 

clínica e educacional e pode ser operado por qualquer profissional envolvido com o 

monitoramento, a avaliação e o diagnóstico dos problemas de leitura. O presente 

trabalho objetiva apresentar o software assim como as análises preliminares de 

confiabilidade do mesmo. 

 

Palavras-chaves: “Leitura”; “Avaliação Educacional”; “Fluência”; “Compreensão leitora”. 

 

Abstract: 

Reading fluency and comprehension have been taken as fundamental components in 

reading developments, as well as being an important indicator of problems in this skill. 

However, the manual and subjective evaluation of these measures are expensive and time 

consuming, requiring a great deal of theoretical knowledge about the subject. In the 

school context, in cases where it is necessary to investigate or compare them in many 

schoolchildren or for large groups, these analyzes become unfeasible to be carried out 
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manually. It was with these difficulties in mind that the LEPIC® software was developed. 

His proposal is to optimize the evaluation of oral reading parameters of individuals of 

any age, with a semiautomatic analysis system that relies on data analysis reliability, as 

well as resources such as reporting, results comparison and organization of measures. 

The program has clinical and educational applicability and can be operated by any 

professional involved in the monitoring, evaluation and diagnosis of reading problems. 

The present work aims to present the software as well as the preliminary reliability 

analysis of the software. 

 

Keywords: “Reading”; “Educational Measurement”; “Fluency”; “Reading Comprehension”. 

 

Introdução: 

  

 Para a caracterização do desempenho da habilidade de leitura, torna-se 

indispensável a avaliação objetiva das medidas de fluência leitora, pois alterações 

nesta capacidade podem ser um indicador de problemas de leitura, dentre os 

quais figura a dislexia (NAVAS ET AL, 2009; KAWANO ET AL, 2011; MARTINS; 

CAPELLINI, 2014; ALVES, 2007). 

 Na prática clínica fonoaudiológica a avaliação da fluência de leitura toma 

como base alguns critérios como parâmetros prosódicos e da fluência, realizada 

de forma perceptiva subjetiva, dispendiosa e demorada. Segundo Alves (2007) os 

aspectos relacionados à prosódia na leitura de crianças disléxicas se encontram 

alterados. Estes parâmetros prosódicos assim como outros parâmetros da 

fluência de leitura oral podem ser objetivamente medidos. (ALVES; REIS; 

PINHEIRO, 2015; ALVES; LALAIN; GHIO; CELESTE, 2015; ALVES; REIS; PINHEIRO; 

CAPELLINI, 2009; ALVES; PINHEIRO; CAPELLINI; REIS, 2007; ALVES, 2007; ALVES; 

PINHEIRO; CAPELLINI; REIS, 2006).  

 Estas análises, quando realizadas manualmente, configuram-se em um 

processo trabalhoso e que demandam muito tempo porque são necessárias a 

gravação, a transcrição e a análise de cada leitura, além dos cálculos que devem 

ser realizados para se encontrar cada medida. Processo que se dificulta ainda mais 

em uma análise de comparação entre turmas ou escolas diferentes, 

especialmente para pessoas que não possuem formação específica na área. Isto 

acontece porque a avaliação destes parâmetros de leitura exige conhecimento 

teórico sobre as medidas de fluência de leitura, mais acessíveis à fonoaudiólogos, 

aptidão em confecção de planilhas para registrar os dados referentes a cada 

leitura, destreza em construção de gráficos para comparação do desempenho de 
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leitura do grupo avaliado e ainda conhecimentos em estatística para classificação 

dos escolares abaixo da média (com menor desempenho em leitura) que devem 

receber maior atenção.  

 Visando otimizar a investigação da fluência e da compreensão de leitura, 

o software LEPIC® foi criado, significando uma economia de tempo e de 

instrumentos de medida, uma vez que o programa instalado no computador 

dispensa a utilização de calculadoras, cronômetros, impressão de folhas e outros 

instrumentos. 

 A proposta do software é realizar a análise semiautomática e instantânea 

da fluência leitora de indivíduos de todas as idades, seja para apoio na avaliação 

da leitura ou como forma de monitoramento das habilidades de leitura e do 

desenvolvimento do escolar neste campo. 

 O software possui possibilidades de aplicação em ambiente escolar, 

podendo ser utilizado pelo professor da turma ou outro profissional da educação, 

com especial relevância para o Ensino Fundamental, no intuito de verificar o 

progresso de leitura dos alunos em relação a sua idade, série escolar e também 

em relação à sua turma. A utilização do programa permite a identificação de 

alunos com desenvolvimento dos níveis de fluência leitora abaixo do esperado 

para idade e série escolar, direcionando a atenção dos educadores e agilizando o 

encaminhamento, seja para uma avaliação mais completa ou para orientações, 

prevenindo o desenvolvimento de problemas acadêmicos, psicológicos ou 

sociais. 

 O programa também possui aplicabilidade clínica para indivíduos de 

qualquer idade com queixas de leitura, podendo ser utilizado em consultórios 

por fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e outros profissionais que 

atuam na avaliação e diagnóstico de problemas de leitura. 

 Ressalta-se que não se trata de um instrumento único de diagnóstico dos 

problemas de leitura, mas de um recurso para auxiliar a investigação do 

desenvolvimento da leitura com ênfase em demonstrar como o indivíduo se 

encontra em relação aos seus pares no que diz respeito às habilidades de leitura, 

auxiliando na identificação de atrasos e dificuldades no desenvolvimento. Esta 

investigação auxilia o diagnóstico dos problemas de leitura juntamente a outras 

avaliações realizadas por um profissional capacitado. 

  

Objetivos:  
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 O objetivo do trabalho é apresentar um software de análise 

semiautomática de leitura - LEPIC®, bem como as análises preliminares de 

confiabilidade do mesmo. 

 

Métodos: 

 O software foi desenvolvido de forma a realizar a análise semiautomática 

da fluência de leitura a partir da gravação da leitura oral do indivíduo que se 

pretende avaliar, permitindo identificar seu nível de desenvolvimento da fluência 

leitora e ainda seu grau de compreensão do texto lido por meio de questões 

objetivas.  

 A gravação do áudio da leitura pode ser realizada pelo próprio software 

ou em outro dispositivo e importado para o programa no formato de extensão 

“.wav”. Além disso, o software aceita a inserção de qualquer texto no formato 

“TXT”. Para possibilitar uma análise mais exata das medidas, como a quantidade 

de sílabas por segundo, o operador do programa deve inserir a quantidade de 

sílabas existentes no texto. Sugere-se que o texto escolhido para a leitura seja 

compatível com a faixa etária na qual será aplicado pensando em vocabulário e 

construção sintática. 

 Após inserir o texto, pode-se inserir o questionário, também no formato 

TXT, e o número de questões que ele possui, que serão utilizados para análise da 

quantidade de acertos e do tempo gasto para responder ao questionário. 

Portanto a análise realizada pelo programa é baseada nos dados da leitura e da 

interpretação de um texto pré-definido.  

 A identificação do leitor é realizada com os dados pessoais e escolares 

como o nome da escola, tipo de escola e turma. Um leitor pode ser cadastrado 

no programa pelo sistema de cadastro deste ou ter seus dados informados no 

momento da importação dos áudios. Um leitor cadastrado pode ser removido do 

programa ou ter seus dados modificados. 

 Nos textos inseridos no LEPIC® podem ser realizadas três tipos de 

marcações. São elas: 

 

● Definição de erro de leitura, o operador do programa poderá acrescentar 

anotações sobre o erro de leitura cometido pelo leitor.  

● Indicação de palavra omitida, repetida ou inserida. Caso alguma destas 

situações aconteça o sistema pode ser informado e levará a informação em 

consideração na geração dos relatórios. 
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● Marcação do primeiro minuto de leitura. 

 O software trabalha com as seguintes medidas, algumas delas são 

calculadas de forma automática pelo programa: 

 

● Tempo total de leitura.  

● Quantidade de palavras lidas por minuto (PPM ou Taxa de leitura).  

● Quantidade de palavras lidas corretamente por minuto (PCPM ou Acurácia).  

● Quantidade de sílabas por segundo.  

● Quantidade de palavras lidas de forma imprecisa.  

● Tipos de trocas cometidas. 

● Análise do texto completo e do primeiro minuto de leitura.  

● Desempenho em provas objetivas (quantidade de acertos). 

● Tempo de reação para as questões de interpretação de texto. 

 

 Tais medidas são assim caracterizadas: 

 

● Tempo total de leitura 

Caracteriza-se pelo tempo total gasto na leitura de um texto e é medido em 

segundos. Quando o áudio é inserido no programa, este calcula automaticamente 

o tempo gasto na leitura do texto. 

 

● Quantidade de palavras lidas por minuto (PPM) ou taxa de leitura. 

Representa o número de palavras lidas por minuto por um determinado leitor. É 

calculada pela fórmula: 

 

  

Taxa de leitura =
N° de palavras lidas x 60 segundos

Tempo total de leitura (em segundos)
 

 

● Quantidade de sílabas por segundo.  

Representa a quantidade de sílabas lidas por segundo, também conhecida como 

taxa de elocução. É calculada pela fórmula: 

 

Taxa de elocução =
    N° de sílabas emitidas

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠)
 

                          

● Análise do texto completo e do primeiro minuto de leitura.  
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Inclui o cálculo das medidas Palavras por minuto (PPM ou taxa de leitura) e 

palavras lidas corretamente por minuto (PCPM ou acurácia) referentes ao 1° 

minuto de leitura e do texto como um todo.  

 

● Desempenho em provas objetivas 

Para cada texto inserido no software é possível inserir também um questionário 

para avaliação da compreensão do material lido. O desempenho nas provas 

objetivas representa o número de acertos do indivíduo nas questões referentes 

ao texto. 

 

● Tempo de reação para as questões de interpretação de texto. 

É o cálculo do tempo gasto para responder às questões objetivas referentes ao 

texto lido. 

 

Outras medidas são calculadas de forma semiautomática, ou seja, exigem algum 

grau de análise do operador do programa acerca da leitura que está sendo 

avaliada. As medidas analisadas de forma semiautomática são:  

 

● Acurácia 

Para o cálculo da acurácia ou quantidade de palavras lidas corretamente por 

minuto (PCPM) são contadas apenas as palavras que tiveram uma leitura fluente, 

ou seja, sem hesitações, falhas e revisões (falhas na decodificação da palavra). 

Para esta medida utiliza-se a fórmula: 

  

 

Acurácia =
N° de Palavras ou Pseudopalavras lidas corretamente x 60 segundos

Tempo total de leitura (em segundos)
 

 

 

● Quantidade de palavras lidas de forma imprecisa 

São computadas as palavras lidas incorretamente, com presença de trocas, 

omissões, acréscimos e inversões (erros de decodificação) identificadas na análise 

da quantidade de palavras lidas corretamente por minuto. 

 

● Tipos de trocas cometidas durante a leitura 

Considera-se as seguintes categorias de tipos de erros de leitura: 
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- Troca por palavra visualmente similar 

- Regularizações 

- Desrespeito à regra de correspondência grafofonêmica independente do 

contexto 

- Omissões e adições 

- Falhas de aplicação das regras ortográficas 

- Inversões de sequência 

- Erro quanto ao emprego da tonicidade 

- Erro por desrespeito ao sinal gráfico de acentuação 

- Erros complexos 

- Recusas 

 

 As medidas citadas seguem a metodologia proposta por Kawano, Kida, 

Carvalho e Ávila (2011). 

 Os resultados da análise de todas as medidas de leitura acima são 

apresentados em relatórios individuais e gerados resultados em planilhas e em 

gráficos, possibilitando realizar a comparação entre leitores de um mesmo grupo, 

que podem ser, por exemplo, alunos de uma mesma turma ou série escolar. Nesta 

situação podemos observar por meio dos dados quais são os leitores que se 

encontram com o desempenho dentro do esperado para o grupo, quais estão 

com o desempenho superior ao da média de leitura e quais leitores estão com o 

desempenho abaixo do esperado, necessitando de maior atenção. Também 

podem ser gerados relatórios comparativos entre grupos e entre indivíduos de 

um mesmo grupo. 

 O software LEPIC® pode ser aplicado em indivíduos de qualquer idade, 

basta que este tenha sido alfabetizado e seja capaz de realizar leitura oral. Além 

de se estender a uma grande faixa etária o programa é aplicável a indivíduos com 

e sem queixas de dificuldade de aprendizagem. Apresenta grande utilidade para 

avaliar a leitura de alunos do Ensino Fundamental otimizando o tempo gasto para 

análise dos dados, organizando os resultados e comparando-os.  

 A efetividade do software LEPIC® em indivíduos adultos foi comprovada 

no estudo de Alves, Melo e Celeste (2018). As autoras analisaram amostras de 

leitura de 58 indivíduos adultos dentre os quais, 30 apresentavam o diagnóstico 

de dislexia. Foram coletadas amostras de leitura dos sujeitos e prosseguiu-se com 

a análise dos dados de leitura coletados tanto pelo software quanto de forma 
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manual por uma pesquisadora com experiência na área, segundo a metodologia 

de Kawano, Kida, Carvalho e Ávila (2001). Foram analisados os parâmetros: Tempo 

total de leitura (em minutos), quantidade de erros cometidos durante a leitura, 

taxa de leitura (PPM), e acurácia (PCPM). As duas últimas medidas foram 

calculadas tendo como base apenas o primeiro minuto de leitura do texto.  

 Para a análise dos dados da pesquisa foram utilizadas as medidas 

estatísticas descritivas (média e desvio padrão) e para a comparação entre as 

amostras o teste t de student, com significância de 5%. A análise foi realizada pelo 

software e de forma manual, para o grupo controle entre si, para os grupos com 

dislexia entre si e para comparar o grupo controle com o grupo com dislexia. 

 Este estudo funcionou como uma verificação da eficiência e funcionalidade 

do software e foi conduzido com a análise do corpus de dados da pesquisa de 

Alves, Moojen, Navas e Celeste (2018) sobre fluência leitora em adultos com e 

sem o diagnóstico prévio de dislexia. 

 

Resultados e Discussão: 

 

 O software possui uma gama ampla de possibilidades e pode ser utilizado 

por todos aqueles profissionais que estão envolvidos com o ensino, avaliação e 

terapia de leitura, como fonoaudiólogos, professores, pedagogos, 

psicopedagogos, psicólogos entre outros. 

 O sistema de geração de relatórios do software permite a análise do 

desempenho de leitura tanto de indivíduos isolados como em grupo. Neste 

sentido podem ser gerados relatórios individuais com as medidas dos parâmetros 

de fluência e compreensão leitora daquela pessoa individualmente, assim como 

geradas comparações entre diferentes turmas e escolas. Por exemplo, o gráfico 

com a média do número de palavras lidas por minuto é gerado automaticamente 

e apresenta, para a turma selecionada os escolares classificados em leitores 

excelentes (acima do desvio padrão), leitores dentro do desvio padrão e leitores 

sob atenção (abaixo do desvio padrão). Ou seja, realiza comparações, separando 

leitores típicos, leitores acima da média e leitores que precisam de atenção. Os 

relatórios podem ser salvos e impressos pelo próprio software. 

 Para usos futuros o programa pode realizar o chamado relatório agrupado 

por meio do qual são gerados em formato CSV (Comma-separated values), 

podendo ter os dados aproveitados por ferramentas de manipulação de planilhas 

como o Microsoft Excel. Nestes relatórios agrupados, para todas as turmas e 
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escolas, estão presentes dados como identificação do leitor, texto e grupo, além 

de dados relativos à leitura como: Respostas corretas, número de palavras lidas 

no 1° minuto, número de palavras corretas lidas no 1° minuto, PPM, PCPM, tempo 

de leitura, sílabas por minuto, sílabas por segundo, taxa de elocução, taxa de 

articulação e tempo de articulação. 

 Os resultados da análise de efetividade do software conduzido por Alves, 

Melo e Celeste (2018) com leitores adultos apontaram que não houve diferença 

significativa entre a análise de leitura realizada pela pesquisadora e a análise 

realizada pelo LEPIC® tanto para o grupo controle como para o grupo com 

dislexia. As análises foram significativas apenas quando se comparou o grupo 

controle ao grupo com dislexia nas duas análises (manual e realizada pelo 

programa), evidenciando que o software possui uma análise precisa tanto para 

leitores típicos quanto para leitores com quadro de transtorno de leitura. 

 O mesmo estudo evidenciou ainda que o grupo de adultos com dislexia 

possui menores valores nas medidas de velocidade de leitura, mostrando que 

leem uma menor quantidade de palavras por minuto e com uma menor precisão. 

Estes resultados também foram encontrados no estudo de Lira, Pazeto, Mousinho 

e Peres (2017) que identificaram a velocidade de leitura em adultos com dislexia 

como uma medida com relevância para a identificação do transtorno, reforçando 

a importância da avaliação da fluência leitora em adultos com queixas de 

dificuldades de leitura. 

 Com relação à análise comparativa de velocidade de leitura realizada entre 

o primeiro minuto de leitura e do texto completo o estudo de verificação do 

Software evidencia que não há diferença estatística ao se comparar os dois 

valores, resultados também encontrados no estudo de Celeste, Pereira, Pereira e 

Alves (2018) realizado com leitores típicos do Ensino Fundamental I. Estes 

resultados são relevantes porque apontam para a confiabilidade da análise 

simplificada do primeiro minuto de leitura, útil para triagens ou diante da 

impossibilidade da leitura de um texto completo. Este é mais um complemento 

útil do software. 

 É importante ressaltar que os resultados apontaram ainda que, embora o 

tempo médio de leitura de um texto por um adulto com dislexia seja maior, ao se 

observar este aspecto de forma perceptivo-auditiva as dificuldades não são tão 

evidentes, uma vez que muitos leitores conseguem desenvolver estratégias e 

adaptações em alguns parâmetros de leitura com o avanço dos anos escolares, o 
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que reforça a utilização de medidas objetivas na avaliação da velocidade de 

leitura em todas as idades. 

 Este fato também acontece com a variação melódica na leitura de adultos 

disléxicos. Apesar da análise por medidas dos valores da Frequência fundamental 

(F0) não ser estatisticamente diferente do grupo sem dislexia, observa-se que o 

grupo controle apresentou maiores valores de variação, o que é compatível com 

a tendência a uma leitura mais expressiva. Devido ao contexto social e profissional 

dos adultos com dislexia pesquisados, entendemos que estes já venceram as 

dificuldades de base de decodificação de palavras o que lhes permite utilizar o 

esforço cognitivo em tarefas suprassegmentais da leitura.  

 Com relação à quantidade de erros cometidos durante a leitura observou-

se uma diferença evidente entre o grupo de adultos com e sem dislexia. O grupo 

com dislexia comete mais erros, mantendo ainda resquícios da dificuldade com a 

habilidade de decodificação de palavras o que é uma das principais dificuldades 

apresentadas por indivíduos com dislexia (FLETCHER, 2007; LYON, SHAYWITZ, 

2003; DSM-5). 

 

Conclusão: 

 

 As análises estatísticas demonstraram a efetividade do software LEPIC® 

em comparação às análises manuais, ainda com o benefício da facilidade e 

rapidez, otimizando o tempo gasto na avaliação da fluência de leitura. Pode ser 

utilizado para avaliar a leitura de crianças, adolescentes e adultos com ou sem 

dificuldades de leitura. O programa emite relatórios individuais e também 

compara os sujeitos e grupos com base nos resultados encontrados.  

 Possui aplicações clínicas, educacionais e científicas, mostrando-se como 

uma ferramenta de análise de leitura com utilidade para profissionais de diversas 

áreas que atuam com fluência e compreensão de leitura. 
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Resumo: A finalidade do artigo é promover reflexões pedagógicas e artísticas sobre o 

uso da tecnologia na produção artística com aplicabilidade no ensino de artes visuais. O 

artigo explorou trabalhos artísticos que utilizam a tecnologia para interagir nas obras de 

arte, fazendo uma breve análise da proposta de cada artista. A tecnologia é uma 

realidade presente nas diversas áreas do conhecimento e, na atual conjuntura social é 

impossível criar um objeto significativo sem recorrer às facilidades oferecidas pelos 

recursos tecnológicos. Para isso, é fundamental que se tenha embasamento teórico e 

compreensão de seus potenciais e assim poder fazer uso consciente, criativo e conceitual, 

principalmente o artista e arte/educador que utiliza esses recursos nas atividades de sala 

de aula ou fora dela, pois ainda que se tenha a ideia de separação entre artista e 

arte/educador, em geral, as duas dimensões estão agindo numa só pessoa. O artigo 

possui duas seções: tecnologia no ensino de artes visuais e tecnologia no fazer artístico. 

Primeiramente, destaca-se ideias de autores que pesquisam a relação da temática 

arte/tecnologia, em seguida, destaca-se o uso da tecnologia no fazer artístico. Nessa 

seção apresenta-se algumas obras de arte que relacionam arte com uso de tecnologia. 

Para sustentar teoricamente a pesquisa, utilizou-se: Almeida (1999), Barbosa (2009), 

Bertoletti (2010), Domingues (1999), Picosque e Guerra (2009), dentre outros.  
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Palavras-chave: Tecnologias educacionais. Ensino de artes visuais. Potencial 

criativo. Arte-educação. 

 

Abstract: The purpose of this article is to promote pedagogical and artistic reflections 

on the use of technology in artistic production with applicability in the teaching of visual 

arts. The article explored artistic works that use the technology to interact in the works 

of art, making a brief analysis of the proposal of each artist. Technology is a reality present 

in the different areas of knowledge and, in the current social conjuncture it is impossible 

to create a meaningful object without resorting to the facilities offered by the 

technological resources. For this, it is fundamental to have a theoretical basis and 

understanding of its potentials and to be able to make conscious, creative and conceptual 

use, especially the artist and art / educator who uses these resources in classroom 

activities or outside it, if one has the idea of separation between artist and art / educator, 

in general, the two dimensions are acting in one person. The article has two sections: 

technology in teaching visual arts and technology in artistic making. Firstly, it highlights 

the ideas of authors who research the relation of the art / technology theme, then 

highlights the use of technology in artistic making. This section presents some works of 

art that relate art to the use of technology. In order to theoretically support the research, 

we used: Almeida (1999), Barbosa (2009), Bertoletti (2010), Domingues (1999), Picosque 

and Guerra (2009), among others. 

Keywords: Educational technologies. Teaching of visual arts. Creative potential. Art-

education. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo tem por finalidade promover reflexões de cunho pedagógico e artístico 

sobre o uso da tecnologia na educação. Para isso, utilizou-se autores comentadores 

sobre arte/tecnologia, sobre arte/educação e as obras de arte tecnológicas. A tecnologia 

é uma realidade na atual conjuntura por que passa a humanidade, sendo indissociável a 

relação da tecnologia com a vida cotidiana assim como com a educação. É impossível 

criar algo sem recorrer às facilidades tecnológicas. E para isso, é fundamental ter 

embasamento teórico e compreender seus potenciais e assim fazer seu uso consciente, 

criativo e conceitual, principalmente o artista e arte/educador que utiliza esses recursos 

em seus trabalhos seja como artista, seja como professor. 

A palavra tecnologia é de origem grega (tékhne+logos), cujo significado, 

segundo o Dicionário Aurélio (2001) é o “conjunto de conhecimento, especialmente 

princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade”. Ressalto que 

no mundo contemporâneo esta palavra é utilizada para designar os avanços feitos pelo 

computador, que no caso, não deixa de ser tecnologia. Não cabe aqui iniciar uma 

discussão do termo, mas mostrar os sentidos que essa palavra possui e indicar qual será 
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utilizado no trabalho, no caso, a tecnologia como sistematização de aparelhos 

sofisticados. 

A tecnologia surge quando há dificuldade, podemos relacionar essa afirmação 

nos referindo à pré-história quando o homem começou a produzir seus primeiros 

instrumentos para facilitar suas atividades do cotidiano. Utilizando incialmente a pedra 

como matéria prima e depois osso, madeira, marfim. Com o passar do tempo mulheres 

e homens criam equipamento mais elaborados, ampliando suas utilidades que vão desde 

a agricultura, passando pela ciência e chega até na Arte.  

 

Fig. 55. Punhal em Sílex. Período: Neolítico Final/Calcolítico 

 
 

Fonte: http://www.museuarqueologia.gov.pt/?a=3&x=3&i=195 

Fig. 2. Punhal de orelha contemporâneo. Artesão Hanford Miller  

 
Fonte: http://www.knifenetwork.com/forum/showthread.php?t=47867 

 

Como foi dito a tecnologia é bem real, presente e ativa na sociedade 

contemporânea. A História mostra que quando surge uma grande invenção, a sociedade 

acompanha tal mudança, exemplo: a roda, a escrita, a máquina a vapor, avião, lâmpada, 

http://metagamers.com.br/2011/12/punhais-e-adagas/%22%22http:/metagamers.com.br/wp-content/uploads/2011/12/eardagger_hanfordmiller_thomason.jpg%22%22
http://metagamers.com.br/2011/12/punhais-e-adagas/%22%22http:/metagamers.com.br/wp-content/uploads/2011/12/eardagger_hanfordmiller_thomason.jpg%22%22
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computador, internet e outros. Não há como retroceder diante desses avanços e nem 

tentar excluí-los, hoje, do nosso cotidiano.  

 

TECNOLOGIA NO ENSINO DE ARTES VISUAIS 

 

Na Educação, por exemplo, a tecnologia foi vista com olhares suspeitos pelos 

envolvidos no ensino-aprendizagem. A discursão girava em torno se esta era boa ou má. 

Assunto que vem sendo superado aos poucos, pois o que deve ser pensando são seus 

benefícios para o ensino e antes instrumentalizar e capacitar os profissionais para seu 

uso correto. Dessa forma, Bertoletti argumenta que: 

 

[...] o computador, a internet e outros dispositivos tecnológicos, como 

o celular e a câmera digital, já fazem parte do cotidiano de grande parte 

dos alunos. Mas, mesmo diante desta realidade, as tecnologias de 

informação e comunicação, parecem distantes da prática educacional. 

A arte contemporânea, bem como as tecnologias digitais, mais 

especificamente o computador e a internet, mostram-se tímidas, ou 

mesmo, inexistentes, dentro das propostas educacionais em arte ou do 

próprio conteúdo programático. (2010, p.1). 

 

A inserção dessas ferramentas no contexto escolar brasileiro foi incorporada 

oficialmente a partir de 1998 com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). O documento orienta os professores utilizarem as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) como recursos didáticos, pois segundo o documento esses recursos 

estão inseridos na realidade dos alunos e a escola acompanha as transformações da 

sociedade. Já Arte como disciplina obrigatória na educação básica só ocorreu no ano de 

1996 com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, dois anos antes 

da criação dos PCN.  

Campelo (2010) desenvolveu uma proposta metodológica (a Arteduca: Arte, 

Educação e Tecnologias Contemporâneas) para ser aplicada no AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) baseada na Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa, para 

fundamentar sua pesquisa de doutorado. Foram desenvolvidas atividades no AVA 

(utilizando as TIC). Primeiramente, deu-se treinamento para o grupo e com isso iniciou-

se as atividades do Arteduca. Utilizamos o exemplo de Campelo para situar o campo da 

arte com as TIC. 

O ensino de arte vem aos poucos se estruturando, ganhando espaço e respeito no 

ambiente escolar. Lembrando que tudo isso é graças à luta incansável de educadores ao 

longo do tempo. Martins, Picosque e Guerra relatam que: 

 

Uma referência importante para a compreensão do ensino de arte no 

Brasil é a célebre Missão Artística Francesa, em 1816 [...] Foi criada, 
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então, a Academia Imperial de Belas-Artes. [...] A partir dessa época, 

temos uma história do ensino da arte com ênfase no desenho, pautada 

por uma concepção de ensino autoritária, centrada na valorização do 

produto e na figura do professor como dono absoluto da verdade [...] 

na década de 1930, com influências ampliadas nos anos de 1950 e 1960 

pelos recentes estudos sobre a criatividade, o movimento denominado 

Escola Nova [...] A tendência tecnicista está presente na Lei nº 5.692, de 

1971, que introduziu o componente curricular Educação Artística. A lei, 

determinando que nessa disciplina fossem abordados conteúdos de 

música, teatro e artes plásticas nos cursos de 1º e 2º grau, acabou 

criando a figura de um professor único que deveria dominar todas essas 

linguagens artísticas. (2009, p. 10-11) 

 

Atualmente o professor polivalente vem sendo substituído por graduados com 

formação específica em uma das quatros linguagens artísticas, a saber: o professor de 

artes visuais, teatro, dança e música. O ensino de arte conta com o apoio da imagem 

como recurso didático. Sobre este assunto Almeida reforça: 

 

A relação da imagem com o ensino da arte precisa ser vista numa 

perspectiva histórica: as novas abordagens do ensino da arte 

introduzidas no Brasil por volta da década de oitenta, propõem uma 

inter-relação entre produção, leitura de imagens e contextualização 

histórica, onde os conteúdos da arte sejam explicados. (1999, p. 73) 

 

Dessa maneira, a proposta triangular sistematizada por Ana Mae Barbosa (2009) 

relaciona a produção ao fazer artístico. Leitura de imagens envolve a análise crítica das 

obras apresentadas e contextualização em conjunto com o estudo da história da arte. 

Sobre a metodologia triangular de Ana Mae Barbosa: 

 

Metodologia é uma concepção que deve ser desenvolvida pelo 

professor. Não exige uma estrutura rígida ou uma “receita prévia”. No 

entanto, devido à terminologia, a Abordagem Triangular foi vista 

inicialmente como um indicador metodológico. Assim, é preciso 

salientar que a Abordagem não se trata deum modelo ou método, mas 

corresponde aos modos como se aprende, e que, por metodologia, 

entende-se o que cada professor realiza como ação em suas aulas e 

práticas de ensino e não como vinculação teórica — até porque 

vinculações teóricas mudam, são mescladas e alteradas de acordo com 

o contexto no qual estamos. (SILVA & LAMPERT, 2016, p. 3) 

Logo, a escola pode ser o local mais ideal para os alunos aprenderem sobre os 

benefícios desses recursos e as utilizar de forma consciente e crítica para seu próprio 

benefício e os que estão ao seu redor. O papel da disciplina “a arte na educação afeta a 
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invenção, inovação e difusão de novas ideias e tecnologias, encorajando um meio 

ambiente institucional inovado e inovador” (BARBOSA, 2009, p. 02). Sendo assim, o 

ensino de arte é parte importante para o uso das inovações tecnológicas no ambiente 

pedagógico.  

 

TECNOLOGIA NO FAZER ARTÍSTICO  

 

Artista é o ser que compreende o mundo ao seu redor numa perspectiva poética. 

Possui um olhar sensível e crítico. Em seus trabalhos há possibilidade de identificar 

elementos do seu tempo, já que o artista é fruto de um período e de suas características. 

A história revela que artistas tiveram desafios ao executar suas produções a saber: os 

egípcios construíram as pirâmides, seu processo de feitura até hoje é desconhecido. Os 

impressionistas foram desafiados a representar o comportamento da cor na natureza. Na 

contemporaneidade os artistas são provocados a inserir ferramentas tecnológicas em 

suas produções, gerando assim, a estética digital. Domingues reforça que: 

 

Os artistas da arte tecnológica utilizando os recursos computacionais 

em criações gráficas, instalações interativas, infografias, robótica, 

multimídia, ambiente virtuais, redes de comunicação [...] Estão 

interessados em utilizar o ciberespaço, o espaço de computadores e 

redes para experimentar qualidades sensíveis da arte em tempo real, 

em cálculos matemáticos, em interfaces eletrônica, robôs, sensores, 

telefones, satélites, numa arte que pensa as tecnologias digitais e as 

tecnologias da comunicação como meio de expressar suas poéticas. 

(1999, p. 39) 

 

Após essa afirmação, é pertinente mostrar propostas artísticas que utilizaram a 

tecnologia em suas produções. Ressaltando as obras Think, Generation 244 e fala que 

foram expostas na Bienal Internacional de Arte e Tecnologia (2013), a proposta do evento 

foi mostrar poéticas feitas com dispositivos eletrônicos, reunindo artistas de vários 

países. 

Fig. 3. A mulher que não é BB (1971), Waldemar Cordeiro 



 
 

 
2689 

 
 

 

Fonte: http://waldemarcordeiro.blogspot.com.br/2009/10/mulher-que-nao-e-bb-1971.html 

 

De acordo com ARANTES (2005, p.55-56): 

 

[...] Cordeiro parte da fotografia do rosto de uma menina vietnamita 

queimada pelas bombas de napalm, lançadas pelos EUA - um dos 

maiores símbolos da destruição e da irracionalidade da guerra -, 

transformando-a em milhares de pontos a partir da proposta de função 

derivada.   

 

Fig. 4. Les Pissenlits (2005), d’Edmond Couchot & Michel Bret 

 
Fonte: http://www.arborescence.org/article441.html 

 

Nesta obra, os autores exploram uma das características principais da arte digital, 

que é a participação ativa do expectador. Numa tela é feita a projeção de uma flor 

chamada dente de leão “ao soprar, por meio de um sensor colocado em cima de uma 
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placa transparente, o interator faz com que a flor se rompa, como se estivesse sendo 

movimentada pelo vento” (Ibidem, p.58). 

 

Fig. 5. Think (2007), The Interactive Institute 

 

 
 

Fonte: http://ecoarte.info/ecoarte/2012/12/think-interactive-institute-suecia-2007/ 

 

Nesta obra é possível à inserção do corpo, ele também é própria obra. Abaixo a 

descrição: 

 

A instalação é um ambiente lúdico e interativo onde os visitantes 

compartilham seus pensamentos com outras pessoas e estimulam um 

tipo de conversação diferente. É um espaço público para a criação e 

circulação de ideias, onde diversos pensamentos são digitados num 

teclado e projetados dentro de balões de histórias em quadrinhos. O 

trabalho foi apresentado pela primeira vez na Conferência Internacional 

sobre Pensamento e, mais tarde, no Ars Electronica Festival. (CATÁLOGO 

BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE E TECNOLOGIA, 2003, p.74). 

 

Fig. 6. Generation 244 (2011), Scott Draves e The Electric Sheep 
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Fonte: http://www.emocaoartficial.org.br/pt/generation-244/ 

 

Segue a descrição do trabalho segundo o catálogo da exposição: 

 

 

Uma obra de “software art” criada em parceria com Electric Sheep, uma 

mente cibernética composta de centenas de milhares de computadores 

espalhados pelo mundo. Este sistema, que se reproduz por evolução 

darwiniana, é uma forma de vida artificial que Scott Draves criou em 

1999, em que cada imagem construída é o resultado de uma equação 

com milhares de parâmetros e variáveis. Para criar a obra, Draves 

selecionou as linhagens preferidas da geração 244 do sistema. O vídeo 

não-linear resultante é acionado numa sequência infinita e não 

repetitiva. (IBIDEM, 2003, p. 63) 

 

A busca de uma relação livre e interativa, assim pode ser vista esta obra. Uma 

instalação com quarenta aparelhos celulares e com o reconhecimento de voz que é capaz 

de projetar numa tela a fala do interator em forma de audiovisual. O que foi dito ganha 

um novo significado, pois as imagens mostradas não mostram exatamente o que foi dito. 

Fig. 6. Fala (2012), de Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti 
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Fonte: http://www.itaucultural.org.br/explore/canal/detalhe/fala-rejane-cantoni-e-leonardo-

crescenti-emocao-art-ficial-6-0/ 

 

Assim, é de suma importância que a instituições escolares desenvolva em seus 

educandos uma sensibilidade estética acerca de uma leitura crítica de imagens. 

“Conscientizando-os de que estão aprendendo com estas imagens” (BARBOSA, 1998).  

Maciel (2010, p. 23) destaca que “através da gramática visual da imagem estática ou em 

movimento é possível preparar para a decodificação de imagens artísticas ou não”.  

Inferimos que a sensibilidade estética está ligada intimamente a educação da 

visão, à observação de imagens, isso desenvolve em nossos alunos uma leitura mais 

estruturada do mundo por meio dos elementos das artes visuais. Vollu (2006, p.12), 

destaca que o “envolvimento estético é um dos fatores relevantes na construção do 

conhecimento do aluno. Por este motivo, ele deve ser estimulado a apreciar 

esteticamente e refletir sobre a arte produzida por artistas, bem como por ele e pelos 

colegas”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por tudo isto, entendemos que a tecnologia e seus desdobramentos são 

importantes no ensino-aprendizagem e colaboram para uma melhor compreensão do 

ambiente circundante.  As tecnologias afetaram o nosso modo de viver e ver o mundo. 

Dentro desse mundo artificial a arte tem a função de humanizar e sensibilizar essas 

relações.  

No tocante à aplicação da tecnologia na educação, conclui que, partes dos 

envolvidos do ensino-aprendizagem estão cientes das suas possibilidades. Precisam 

adequar os procedimentos a realidade da escola e estimular os alunos a utilizarem essas 
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ferramentas como facilitadoras no processo de ensino. Lembrando que, quando se trata 

de oferecer um ensino digno para a população, existe negligência por parte dos gestores, 

já que não há valorização dos profissionais da educação, as escolas em sua maioria não 

possuem uma estrutura física adequada, ou seja, os investimentos são escassos e as 

cobranças infinitas. Diante dessas dificuldades o professor precisa estar atento a essas 

novas possibilidades que a tecnologia pode proporcionar.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Claudia. As relações arte/tecnologia no ensino. In: PILLAR, Analice Dutra 

(org.). A educação do olhar no ensino das artes. Porto Alegre: Mediação, 1999. 

ARANTES, Priscila. Arte e mídia no Brasil: perspectivas da estética digital. ARS (São 

Paulo) [online]. 2005, vol.3, n.6 [citado 2015-05-26], pp. 52-65. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-

53202005000200004&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 1678-5320.   

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. 7. ed. 

rev. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

______. Tópicos Utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998. 

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Ensino Fundamental. (SEF). 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE E TECNOLOGIA (Brasil). Emoção Art.Ficial 6.0: 

catálogo. São Paulo, 2013. p.174. Catálogo da Bienal Internacional de Arte e Tecnologia. 

CAMPELO, Sheila Maria. O ensino da arte no ciberespaço: a proposta metodológica do 

curso Arteduca. In: BARBOSA, Ana Mae; CUNHA, Fernanda Pereira da. A abordagem 

triangular no ensino das artes e culturas visuais. São Paulo: Cortez, 2010. p. 381-409. 

DOMINGUES, Diana. Tecnologias, produção artística e sensibilização dos sentidos. In: 

PILLAR, Analice Dutra (org.). A educação do olhar no ensino das artes. Porto Alegre: 

Mediação, 1999. 

ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 

2015. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br>. Acesso em: 27 maio. 

2015. ISBN: 978-85-7979-060-7. 

FERREIRA, Aurélio. Miniaurélio Século XXI Escolar: O minidicionário da língua 

portuguesa. 4. ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 

Maciel, R. Inovação tecnológica e o ensino em artes visuais. Convergências - Revista 

de Investigação e Ensino das Artes, VOL III (6) 2010. Retrieved from jornal. Disponível 

em: <http://convergencias.ipcb.pt>. Acesso em: 25 junho. 2019. ISBN: 978-85-7979-

060-7. 

MARTINS, Mirian; PICOSQUE, Gisa & GUERRA, Maria. Teoria e Prática do Ensino de 

Arte. 1. ed. São Paulo: FTD, 2009. 



 
 

 
2694 

SILVA, Tharciana Goulart da; LAMPERT, Jociele. Reflexões sobre a Abordagem 

Triangular no Ensino Básico de Artes Visuais no contexto brasileiro. 2016. 

Disponível em: <http:// 

repositorio.ul.pt/bitstream/10451/28262/2/ULFBA_MatPrima_V5N1_p.88-95.pdf>. 

Acesso em: 25 junho. 2019. ISBN: 978-85-7979-060-7. 

MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA. Disponível em: 

<http://www.museuarqueologia.pt/?a=3&x=3&per=17>Acesso em: 20/05/2015. 

VOLLÚ, Fátima Cristina. Novas tecnologias e o ensino de artes visuais. In: Perspectiva 

Capiana, n.1. p 11-17 ago. 2006. 



 
 

 
2695 

APLICATIVO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA APA 

AMBIENTAL DO ITAPIRACÓ 

 

Keila dos Santos Almeida544 

Lucyane Rodrigues de Sousa545 

Rosélis de Jesus Câmara Barbosa546 

 

RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar proposta de criação de um aplicativo, 

na plataforma Android, com o propósito de trabalhar a educação ambiental em trilhas 

interpretativas da Área de Proteção Ambiental do Itapiracó, localizada no município de 

São Luís. O potencial de sensibilização da interpretação ambiental conecta as pessoas 

aos ambientes naturais, sendo esta uma oportunidade de implementar a educação 

ambiental de forma flexível e lúdica em uma área natural protegida situada em meio à 

pressão urbana. Para alcance dos objetivos propostos foram desenvolvidas pesquisas 

bibliográficas e documentais em sites, livros e revistas especializadas, além de visita à 

área em estudo. Destaca-se que o trabalho está em andamento. Contudo, experiências 

similares estão sendo desenvolvidas com êxito em áreas protegidas pelo Brasil. 

Palavras-chave: Aplicativo; Educação Ambiental; APA do Itapiracó; Trilhas ecológicas; 

TICS 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da humanidade, à medida que o homem foi 

ampliando seus domínios mais recursos naturais foram sendo demandados, 

aumentando assim a exploração destes e fortalecendo a ideia de que a natureza 

precisava ser dominada e colocada à disposição do homem. Nessa perspectiva, 

durante séculos o homem utilizou os recursos naturais de maneira exploratória e 

desenfreada, o que tem resultado em significativos impactos ambientais e 

ameaças iminentes ao planeta e à humanidade. 
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A partir da preocupação com a questão ambiental, na década de 1970, 

período de ascensão do debate ambientalista, autoridades de diversos países se 

reuniram em fóruns mundiais dedicados a tratar no âmbito global dos problemas 

ambientais e das possíveis soluções.  

Dessa perspectiva, ainda na década de 1970, com o objetivo de criar uma 

nova mentalidade em relação ao uso dos recursos oferecidos pela natureza, 

emerge a expressão Educação Ambiental e torna-se parte do tema de diversos 

eventos direcionados à discussão da problemática ambiental, sendo esta 

interpretada como fundamental para o processo de sensibilização da sociedade 

para o cuidado com a conservação da natureza e seus recursos. 

Apesar de alguns avanços ao longo das últimas décadas, ainda há muito a 

ser feito no sentido de garantir uma relação harmônica entre o homem e a 

natureza e o consequente uso racional dos recursos naturais. Por isso, há uma 

preocupação da sociedade em debater e buscar soluções para os problemas 

ambientais que se apresentam. Algumas alternativas têm se mostrado 

importantes nesse processo, a exemplo dos meios de comunicação e das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) como ferramentas de 

sensibilização da sociedade. 

Corroborando com essa ideia, Stefani et al, (2016) dizem que os meios de 

comunicação, sobretudo, as redes sociais e aplicativos de conversação podem ser 

de grande auxílio para essa tarefa, principalmente por terem um alto alcance de 

público em pouco tempo. Com as mudanças na educação e novas formas de 

compreensão, as tecnologias de informações e comunicação, tornam-se 

importantes ferramentas no processo de aprendizagem e de sensibilização para 

as questões ambientais. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm sido muito 

utilizadas atualmente na comunicação, como na área de educação, 

entretenimento, telejornais, etc. E, segundo a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o termo compreende todas as 

formas de tecnologia usadas para transmitir, processar, armazenar, criar, exibir, 

compartilhar e trocar informação através de meios eletrônicos. Desde Hardwares, 

como projetores, celulares, computadores e Softwares ou arquivos multimídias 

como áudios, vídeos, animações e textos, (Cândido, 2018). 

No Brasil, e Educação Ambiental é regida pela Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA), Lei nº 9.795/1999. No âmbito da educação nacional 
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deve estar presente em caráter formal e não-formal em todas as modalidades e 

níveis de ensino. 

Segundo a legislação vigente, o desenvolvimento de instrumentos e 

metodologias perpassa pela difusão de conhecimentos, tecnologias e 

informações sobre a questão ambiental. E, conforme observa Pádua e Tabanez 

(1998), a educação ambiental proporciona o aumento de conhecimentos, 

transformação de valores e aperfeiçoamento de habilidades, o que estimula uma 

maior integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente.  

De acordo com Barbosa (2011), a comunicação ambiental formal ou 

informal, contribui para o crescimento da circulação de informações sobre este 

assunto, motivando a realização de estudos, pesquisas e reflexões ambientais. No 

âmbito da educação não-formal, a Lei da Educação Ambiental em um dos seus 

objetivos visa sensibilizar a sociedade para a importância das unidades de 

conservação, sendo estas áreas protegidas conforme prevê o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC).  (Lei nº 9985/2000) 

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Itapiracó está inserida na zona 

urbana de São Luís, ainda é uma área que possui pedaços de vegetação 

remanescentes da flora e fauna nativas da Ilha do Maranhão, um misto do bioma 

amazônico com o cerrado. Mas, as transformações atuais promovidas pelas 

atividades humanas no local ameaçam o frágil equilíbrio dos ecossistemas locais 

e a qualidade ambiental da referida unidade de conservação. 

Assim, este trabalho justifica-se, por sua propositura em uma perspectiva 

contextual sobre a importância da manutenção dos recursos naturais nesta área 

protegida para o equilíbrio da biodiversidade local. Para que os impactos 

negativos no ambiente sejam minimizados, é necessário sensibilizar a sociedade 

para o uso sustentável dos recursos naturais, portanto, a educação ambiental por 

meio de aplicativo representa uma alternativa aos cidadãos para preservar a 

biodiversidade do nosso planeta. 

Sendo assim, nesse trabalho buscou-se verificar as práticas pedagógicas 

utilizadas em Unidades de Conservação com uso das TIC e de que forma essas 

ferramentas colaboram no processo educativo aplicado ao ambiente natural. Pois 

a incorporação de estratégias educativas em unidades de conservação busca 

estreitar a relação entre conservação e educação ambiental, por meio do vínculo 

entre natureza e aprendizado envolvendo o contato do lúdico com o meio 

natural. 
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Diante disso, a proposta consiste na criação de um aplicativo na plataforma 

Android, uma vez que o aparelho celular é um recurso de fácil acesso e a alcance 

para um número significativo da população, na qual haveria um diálogo com as 

trilhas interpretativas, pois se percebe que a interpretação ambiental é uma 

ferramenta de aproximação da sociedade e estratégia de sensibilização. 

METODOLOGIA  

Para alcance dos objetivos propostos foram desenvolvidas pesquisas 

bibliográficas e documentais, além de visita a área natural em estudo. O local de 

estudo é Área de Proteção Ambiental do Itapiracó, localizada dentro da área 

urbana de São Luís/MA. Parte do território da APA já foi urbanizado e a outra 

ainda guarda os remanescentes da mata original. 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC'S) 

De acordo com Silva e Tavares (2007), a existência de áreas de conservação 

é uma maneira de manter viva a existência, tanto da natureza como do próprio 

homem. As unidades de conservação (UC's) têm como objetivo a manutenção 

parcial ou Integral de certos ambientes por apresentarem aspectos relevantes seja 

pela beleza cênica, ou biodiversidade, ou mesmo pelas fragilidades ocasionadas 

devido a exploração desses ambientes, sendo necessárias medidas de proteção 

que garantam a preservação de seus recursos. 

 A lei de nº 9985 de 18 de julho de 2000 do Congresso Nacional no seu 

art. 2º inciso I determina que Unidade de Conservação é: 
Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção.  

As UC's compreendem dois grandes grupos que são as unidades de uso 

sustentável e as unidades de proteção integral. As unidades de conservação 

pertencentes ao primeiro grupo admitem o uso direto dos seus recursos, ou seja, 

é possível a retirada parcial destes a fim de garantir o sustento de sua população. 

Enquanto no segundo grupo, cabe apenas o uso indireto dos recursos ali 

existentes. Os componentes de cada um desses grupos estão dispostos na lei nº 

9985/2000. O artigo 14 desta referida lei apresenta as categorias de unidades de 

conservação que compõem o grupo de unidades de conservação de uso 

sustentável, enumeradas da seguinte maneira: Àrea de Proteção Ambiental, Área 

de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva 

de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do 
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Patrimônio Natural.  Neste trabalho, nos ocuparemos da Área de Proteção 

Ambiental, mais especificamente da Área de Proteção Ambiental do Itapiracó, 

Conforme observa Silva (1997), o objetivo geral de uma APA é promover 

um relacionamento equilibrado entre as características ambientais, sociais e 

culturais da área com a ação antrópica, interagindo com a comunidade 

participativa. E segundo Cruz (2001) é uma área aberta que sofreu modificações 

ocasionadas pelo homem, tem acesso livre a visitações, controladas por órgãos 

ambientais do uso e ocupação do solo nessa área. 

Dessa forma, a inserção da educação ambiental nesses ambientes, aliada 

às novas tecnologias, pode somar esforços no sentido de garantir a manutenção 

dessas áreas por meio da sensibilização de quem vive dentro e no entorno de 

territórios como esse. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Significativas transformações ocorreram na sociedade nos últimos séculos. 

Segundo Araújo (2015), esse fato se deu devido ao processo industrial, ao 

desenvolvimento das cidades e dos polos industriais e ao modelo capitalista que 

estimula cada vez mais o consumo, aumento o uso dos recursos naturais e, 

consequentemente, a produção de resíduos, causando graves danos ao meio 

ambiente e afetando a qualidade de vida no planeta.  

 De acordo com Rocha (2015), o processo Revolução Industrial foi marcado 

pela degradação dos recursos naturais, onde houve grandes avanços 

tecnológicos, mas que afetaram a qualidade de vida no planeta. Na contramão 

desse processo, avanços quanto à preocupação com as questões ambientais, 

também aconteceram, a exemplo da conferência das Nações sobre o Ambiente 

Humano em Estocolmo em 1972, que obteve como resultado a Declaração de 

Estocolmo, a qual relata que as gerações presentes e as futuras tenham 

reconhecidas como direito fundamental a vida em um ambiente sadio e não 

degradado. (ROCHA et al. 2015). E em 2007 houve também a declaração de 

Ahmedabad, que retratou que a educação é um elo para a preservação ambiental, 

ela pode compor estilos de vida que apoiem a integridade ecológica, a justiça 

social e econômica, a partir de modos de vida sustentáveis em respeito, assim, a 

toda forma de vida. (ROCHA et al. 2015).  

Sendo assim, a responsável por uma sensibilização de mais abrangência 

no Brasil foi a realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (CNUMAD), na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, onde, a 

partir de então foram se efetivando políticas públicas no Brasil com vários 
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programas, conferências e pesquisas, sobre a Educação Ambiental. (ANDRADE e 

VOSGERAU, 2009). A educação ambiental emerge com o objetivo de respeitar as 

diversidades ambientais e culturais dos homens. É importante fazer uso dos 

recursos com limitações, pois a capacidade de suporte para a vida no planeta é 

complexa e dinâmica, e por isso ela deve ser utilizada com limitação. (KOBS et. 

al., 2016).  

Sendo assim, é interessante criar atividade de educação ambiental nas 

escolas e também em outros ambientes, pois é necessário passar informações à 

sociedade, gerando assim, um sistema dinâmico e abrangendo maior número de 

pessoas (KOBS et. al., 2016). 
A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 

intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 

individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os 

outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana 

com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental.” (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 2012) 

 

 

O estabelecimento dessas relações a partir de experiências vividas por 

meio do contato permite uma abertura para o sentimento de pertencimento 

proporcionado pela aproximação. 

 As áreas de proteção ambiental precisam ser utilizadas de forma 

consciente e visando sua preservação, no entanto é necessário utiliza-as de forma 

planejada, de forma a garantir a sua conservação e contemple as finalidades 

ambientais, científicas, culturais, recreativas e econômicas. 

Daí a importância da sensibilização da sociedade no sentido de garantir o 

uso sustentável dos recursos naturais e sua conservação para serem usufruídos 

pela geração presente e pelas futuras gerações. Dessa forma, as Unidades de 

Conservação são instrumentos essenciais para a conservação da biodiversidade, 

e desempenham um importante papel para o bem-estar da comunidade. No 

entanto, somente a criação dessas unidades não é suficiente para assegurar a 

proteção do patrimônio natural e cultural das mesmas. Deve-se voltar o olhar pra 

dentro e o entorno dessas áreas e, a partir da Educação Ambiental, trabalhar o 

processo de sensibilização e de pertencimento da comunidade nesses locais. 

Em áreas especialmente protegidas que têm o objetivo de conservar a 

biodiversidade, o monitoramento é uma das ferramentas mais importantes para 

a gestão das UCs. Sendo assim, o uso da Tecnologia da Informação e 
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Comunicação (TIC) no meio ambiente se faz totalmente necessária, sendo esta 

uma ferramenta eficiente para auxiliar no processo de educação ambiental. 

Aproveitando a busca pela compreensão e contato mais direto com os 

ambientes naturais, forte tendência da atualidade. Muitas UCs dispõem de trilhas 

interpretativas que são instrumentos de sensibilização e educação ambiental. A 

interpretação ambiental consiste em “uma maneira de representar a linguagem 

da natureza, os processos naturais, a inter-relação entre o homem e a natureza, 

de maneira que os visitantes possam compreender e valorizar o ambiente e a 

cultura local” (MMA, 2006). 

Somado a isso, aproveitar o uso de plataformas e aplicativos que facilitam 

a participação da sociedade. Essa oportunidade, no entanto, deve ser percebida 

na busca por inovações tecnológicas paralelo a uma gestão mais participativa 

como já acontece em Unidades de Conservação no será colocado mais adiante 

neste trabalho. 

 

COMPLEXO AMBIENTAL DA APA DO ITAPIRACÓ  

A reserva do Itapiracó é uma Área de Proteção Ambiental criada por meio do 

Decreto Estadual nº 15.618, de 23 de junho de 1997. (SEMA, 2017). Esta UC é de grande 

importância do ponto de vista ambiental, do lazer e social para a comunidade. Além de 

ser uma área propícia para atividades de lazer, é também um local de interação entre das 

comunidades que vivem em seu entorno.  

Dentre os usos mais visíveis do espaço da APA, podem ser destacados o lazer e 

as práticas esportivas, como as físicas, envolvendo caminhadas, ciclismo, corrida, aulas 

de zumba, capoeira, funcional e patins, o local está apropriado para estes diversos tipos 

de lazer. 

O Complexo Ambiental da APA Itapiracó contempla toda a área preservada, com 

a intervenção em 140 hectares nos quais abrigam sedes administrativas da SEMA, da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, do Batalhão Florestal, da 

Delegacia Ambiental, além de Central de Visitantes com posto policial e pronto-socorro 

e quatro parques ecológicos que tem recursos inéditos de sustentabilidade e lazer, 

modificando toda a geografia das instalações que existiam e ordenando o processo de 

ocupação humana das áreas de entorno. 

 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) 

As tecnologias de comunicação e informações (TIC’s) são importantes 

aliadas da educação e têm cada vez mais evoluído, o que tem ocasionado 

transformação da sociedade, cada dia surge uma tecnologia diferente, mais 

desenvolvida que a anterior. 
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Segundo Rocha et al (2015), as tecnologias digitais disponíveis têm 

desenvolvido várias transformações na forma como as pessoas interagem, 

relacionam-se e isso tem interferido na forma como recebem e compartilham 

informações, o que afeta diretamente na formação do indivíduo. 

As TIC’s são segundo Pretto (2000, p.3): 
Uma oportunidade sem igual, pois podemos ter, simultaneamente, a 

escola atuando na sua dimensão local mais próxima e numa outra 

dimensão, planetária, fazendo com que a escola deixe de ser apenas 

uma repassadora de informações. A mudança dessa concepção exige 

uma escola centrada num amplo programa de conexão – montagem de 

redes tecnológicas –, onde a formação se dê de forma continuada, num 

misto de presença e distância. Essa concepção de formação 

possibilitaria a inúmeras pessoas estarem participando, trocando, 

discutindo e descobrindo novas formas de fazer e validar competências 

e experiências singularizadas. 

 

De acordo com Kobs et. al. (2016), as TIC’s são classificadas em diversos 

segmentos, com os unidirecionais (jornais, revistas, rádio e televisão), em que a 

mediação é formada por ideias de seus idealizadores, trazendo uma ideia já 

projetada. Devido os avanços tecnológicos novas ferramentas estão sendo 

introduzidas no processo ensino-aprendizagem em sala de aula, a exemplo dos 

microcomputadores. A inserção desses recursos, estimula a participação dos 

alunos de maneira interativa, além de apresentação dos conteúdos, instigando-

os criticamente sobre vários temas. 

De acordo com Stefani et al, (2016), a sociedade se relaciona 

intrinsicamente com os meios propiciados pelas TICs, dentre eles, as redes sociais 

vêm cada vez mais ganhando público e ascendendo no universo digital. E 

conforme pondera Aguiar (2007), as redes sociais podem ser definidas nas 

relações entre os indivíduos, que se aproximam e interagem em benefício próprio 

ou de um interesse em comum, público ou organização. Nesse sentido, Stefani et 

al (2016), observa que estas podem ser informais - que são os círculos de 

amizades, a família e trabalho - ou intencionais – que são os indivíduos que 

compartilham objetos em comum. Em relação a análise as redes são intencionais.  

 Moran (2015), chama a atenção que além dos benefícios trazidos pelas 

TIC’s, há também alguns problemas, como o desvio de atenção das atividades, 

pois existem vários recursos que podem ser usados nos microcomputadores. 

Sendo o professor o responsável por utilizar os vários recursos dos 

microcomputadores em benéficos da atividade desenvolvida.  
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As redes, principalmente a Internet, estão começando a provocar 

mudanças profundas na educação. Quando foca-se mais a 

aprendizagem dos alunos do que o ensino, a publicação da produção 

deles se torna fundamental. A possibilidade dos alunos se expressarem, 

tornarem suas ideias e pesquisas visíveis, confere uma dimensão mais 

significativa aos trabalhos. Nesse sentido os blogs são recursos muito 

interativos de publicação com possibilidade de fácil atualização e 

participação de terceiros. (KOBS, et. al., 2016). 

Diante destas informações, compreende-se que o processo de 

comunicação nas plataformas virtuais, ocorre, principalmente, por meio dos 

diálogos entre os interlocutores, o qual deve ser realizado sempre de forma 

simultânea (COSTA, 2010). A interpretação ambiental como instrumento para EA 

é uma técnica de comunicação que pode ser utilizada como ferramenta na 

conservação e manejo de áreas naturais protegidas. 

. O uso de plataformas e aplicativos que permitem a participação da 

população em unidades de conservação já é uma realidade, na qual há o 

envolvimento da sociedade em ações de proteção ambiental. A exemplo disso, 

há o Projeto de Monitoramento Participativo da Biodiversidade realizado pelos 

Institutos de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) que funcionam em 17 UCs da Amazônia, 

a comunidade é a protagonista. Outro exemplo é o Ações Educomunicativas na 

Reserva Extrativista Rio Unini e Parque Nacional do Jaú/ AM. Essa iniciativa tem o  

objetivo de estimular e fortalecer o protagonismo juvenil na gestão participativa 

dessas UC, por meio da educomunicação; que possibilitar  o acesso à informação 

e a capacitação de jovens; assim como promover o registro audiovisual pelos 

jovens durante as reuniões e atividades de gestão das UC, fomenta-se também a 

produção de vídeos, áudios ; além de estimular a produção contínua de material 

pelos jovens, visando a divulgação das atividades em suas comunidades em 

linguagem acessível. 

 Nessa perspectiva, esse trabalho foi pensado em cima do trabalho 

realizado na Reserva Biológica de Sooretama em Linhares/ES. Consistiu na criação 

de um aplicativo na plataforma Android através do sistema App Inventor com 

leitura de Códigos QR, em que foram feitas identificações botânicas das espécies 

arbóreas em uma Trilha de Educação Ambiental. Essa proposta tornou mais 

prático e mais flexível trabalhar a educação ambiental, além de mais atraente 

lúdica obtendo um resultado positivo. 

A APA do Itapiracó é propícia para a criação e a implantação dessa 

ferramenta, pois a sociedade está mais conectada, o uso do aparelho celular pode 
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se tornar um aliado. Nesse caso será feita uma adaptação, pois cada UC está 

inserida dentro de um contexto diferente. 

 

CONCLUSÃO 

Cada vez mais pessoas têm percebido a necessidade do uso racional dos 

recursos naturais, de maneira a garantir um mundo habitável para as próximas 

gerações, isso implica muitas vezes em uma mudança de comportamento no qual 

estão tomando uma nova postura diante da situação na qual se encontra, frutos 

da consequências de todo um histórico de desperdício, consumismo, e 

degradação. 

As questões ambientais devem se tornar prioridade de modo que a relação 

homem-natureza deve ser pensada para garantir condições de sobrevivência para 

as novas gerações através de cuidados. 

Pensar em educação ambiental é pensar que a procura da natureza não 

deve acontecer apenas por motivo de lazer, descanso e contemplação, mas sim 

em um processo educativo onde exercite conhecimento como instrumento de 

compreensão dessas relações, concretizando potencialidades educativas e 

transformadoras do contato com a natureza. 

Somado a isso, dar ênfase a importância de aprendizagem vivenciada e 

utilização da paisagem como recurso pedagógico aliada as tecnologias digitais 

dentro do estudo do meio, detalhando os aspectos de exploração de novos 

roteiros, novas fontes de informação. 
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ESTRANGEIRA: O USO DO HELLO TALK 

 

Deyse Kelle Alves Oliveira (UFMA)547 

João da Silva Araújo Júnior (UFMA)548 

 

 

 

RESUMO: Esta pesquisa, vinculada ao projeto Aplicativos Digitais na Aprendizagem de 

Línguas, do grupo de pesquisa Linguagem e Tecnologia (LINTEC-UFMA), objetiva analisar 

a emergência de estratégias de aprendizagem (EA) no âmbito do uso de aplicativos 

digitais móveis (Apps) por aprendizes de português como língua estrangeira. Para tanto, 

partimos da seguinte questão norteadora: que estratégias de aprendizagem (EA) 

(OXFORD,1990) emergem no âmbito do uso de aplicativos digitais móveis (Apps) por 

aprendizes de português como língua estrangeira? As estratégias de aprendizagem (EA) 

de línguas estrangeiras (LE), na visão de Oxford (1990) constituem um amplo conjunto 

de ações, pensamentos e habilidades usados pelos aprendizes de LE para aprenderem e 

usarem a língua-alvo nos mais diversos contextos de aprendizagem e de comunicação. 

Nesse sentido, entendemos o processo de aprendizagem como um Sistema Adaptativo 

Complexo (SAC), que envolve uma série de fatores (agentes) que interagem de forma 

dinâmica e aleatória (PAIVA, 2009; LARSEN-FREEMAN, 1997). Dentre tais fatores, temos 

o uso de tecnologias digitais, especificamente os aplicativos digitais móveis, no processo 

de aprendizagem de LE. Para viabilizar o estudo, analisaremos questionários aplicados a 

aprendizes de português como língua estrangeira usuários do aplicativo Hello Talk. Para 

a análise das EA, tomamos como base o inventário de estratégias de Oxford (1990). Nessa 

perspectiva, esta pesquisa pressupõe que estudantes de português como LE ao 

utilizarem aplicativos móveis durante o processo de aprendizagem podem obter 

resultados mais satisfatórios, já que mobilizam estratégias individuais que favorecem o 

desenvolvimento da autonomia, sobretudo em sua dimensão social (ARAÚJO-JÚNIOR, 

2013). 
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PALAVRAS-CHAVE: Português como língua estrangeira; Aplicativos digitais; Sistema 

Adaptativo Complexo; Estratégias de aprendizagem; Hello Talk. 

 

RESUMEN: Esta investigación, vinculada al proyecto Aplicativos digitales en el 

aprendizaje de lenguas, tiene como objetivo analizar la aparición de estrategias de 

aprendizaje (EA) bajo el uso de aplicaciones digitales móviles (App) por aprendices de 

portugués como lengua extranjera. Para ello, se parte de la siguiente cuestión guía: ¿Qué 

estrategias de aprendizaje (EA) (OXFORD,1990) emergen en el ámbito del uso de las 

aplicaciones móviles digitales (App) por aprendices de portugués como lengua 

extranjera? Las Estrategias de Aprendizaje (EA) de LE, en la visión de Oxford (1990) 

constituyen un amplio conjunto de acciones, pensamientos e habilidades utilizados por 

los aprendices de LE para aprendieren y para utilizaren la lengua meta en los más diversos 

contextos de aprendizaje y comunicación. En este sentido, entendemos el proceso de 

aprendizaje como un Sistema Adaptativo Complejo (SAC), en la cual involucra una serie 

de factores (agentes) que interactúan de forma dinámica y aleatoria (PAIVA, 2009; 

LARSEN-FREEMAN, 1997). Entre estos factores (agentes) tenemos el uso de tecnologías 

digitales, específicamente las aplicaciones digitales móviles, en el  proceso de aprendizaje 

de lenguas extranjeras (LE). Para viabilizar el estudio, se analizaremos cuestionarios dados 

a los aprendices de portugués como lengua extranjera usuarios de la Aplicación Hello 

Talk. Para el análisis de las EA, tomamos como base el inventario de estrategias de Oxford 

(1990). Desde esta perspectiva, esta investigación parte de la idea de que los estudiantes 

de portugués como lengua extranjera cuando  utilizan aplicaciones móviles durante el 

proceso de aprendizaje pueden obtener un resultado más satisfactorio, una vez que 

movilizan estrategias individuales que favorecen el desarrollo de la autonomía, 

especialmente en su dimensión social. 

 

PALABRAS-CLAVES: Portugués como lengua extranjera; Aplicaciones digitales; Sistema 

Adaptativo Complejo; Estrategias de aprendizaje; Hello Talk. 

 

1 Introdução 

 

As tecnologias digitais são cada vez mais presentes no processo de 

aprendizagem de segunda língua549 (doravante ASL). Nesse cenário, surgem 

 
549Nesta pesquisa utilizamos a abreviação SL para nos referirmos à segunda língua e ASL para nos 

referirmos à aprendizagem de segunda língua. Entretanto, estamos conscientes de que a 

expressão “segunda língua” (SL) não tem aceitação pacífica entre os pesquisadores da área da LA. 
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diversos aplicativos voltados para a promoção de uma aprendizagem 

colaborativa, abrindo grandes possibilidades de interações nos mais diversos 

contextos. 

No que diz respeito às possibilidades que a internet proporciona, Braga 

(2004) entende que o contexto tecnológico permite, por exemplo, que os 

aprendizes se comuniquem com um ou mais aprendizes falantes da língua-alvo 

de maneira síncrona ou assíncrona.  

Desse modo, aprendizes de línguas estrangeiras recorrem frequentemente 

às tecnologias digitais por serem estas atrativas, dinâmicas e práticas, e ainda por 

possibilitarem a interação com pessoas de diversas partes do mundo, 

desenvolvendo o processo de aquisição e mobilizando estratégias de 

aprendizagem (doravante EA) (OXFORD,1990) por meio de várias ferramentas 

disponíveis, como, por exemplo, os aplicativos móveis. 

As EA são, no entendimento de Oxford (1990), ações conscientes e 

específicas empregadas pelos aprendizes para melhorarem o próprio 

desempenho no processo de aprendizagem de uma língua, com vistas ao 

desenvolvimento da competência comunicativa. 

Nessa perspectiva, nossa pesquisa busca analisar o uso do aplicativo Hello 

Talk (doravante HT) no processo de ASL, buscando compreender a mobilização 

de estratégias individuais de aprendizagem mediada por esse aplicativo. 

O HT é uma plataforma que permite a interação entre aprendizes de 

diferentes línguas, além de possuir uma interface cheia de ferramentas que 

permitem ao aprendiz conversar com uma pessoa de cada vez ou se juntar a uma 

conversa em grupo para ter uma experiência de aprendizagem colaborativa. 

O HT, desse modo, possibilita diversas formas de interação com falantes 

nativos da língua-alvo e falantes da língua materna do aprendiz, pois possui 

ferramentas que envolvem todos os usuários com postagens públicas de fotos, 

áudios e vídeos sendo vistos pelos falantes nativos do idioma que o aprendiz 

deseja aprender, promovendo, assim, a mobilização de uma pluralidade de EA. 

Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é analisar a mobilização de 

estratégias de aprendizagem (EA) no âmbito do uso do aplicativo Hello Talk por 

aprendizes de português (PT) como língua estrangeira (LE), partindo da seguinte 

 
Aqui utilizamos o termo em oposição a língua materna. Desse modo, não diferenciaremos, nesta 

pesquisa, os termos segunda língua e língua estrangeira. 
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questão norteadora: que estratégias de aprendizagem (EA) (OXFORD,1990) 

emergem do uso do aplicativo HT por aprendizes de português como língua 

estrangeira? 

Diante disso, nosso estudo se apoiará em uma análise qualitativa e 

exploratória baseada em análises de questionários aplicados a aprendizes de 

Português como Língua estrangeira (PLE) usuários do aplicativo Hello Talk (HT). 

 

2 A aprendizagem de línguas mediada por tecnologias digitais. 

 

Os estudos voltados para o processo da aprendizagem de segunda língua 

(ASL) sempre estiveram presentes no campo da Linguística Aplicada (LA) e 

diversas pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de identificar e caracterizar 

a forma como o aprendiz atua em seu processo de aprendizagem, a exemplo de 

Leffa (2003) e Paiva (2014). 

Em artigo publicado em 1997, na Applied Linguistics, uma das mais 

importantes e influentes revistas na área da Linguística Aplicada, Larsen-Freeman 

(1997) discute o processo de aprendizagem de segunda língua (doravante ASL) 

sob a ótica da complexidade e do caos, compreendendo a ASL como um sistema 

complexo, não-linear, dinâmico, imprevisível, sensível às condições iniciais, aberto 

e auto-organizado. 

Nesse mesmo sentido, Paiva (2014), ao tratar da Teoria da Complexidade, 

afirma que essa teoria lida com fenômenos não lineares e imprevisíveis e 

demonstra que, mesmo em condições muito semelhantes, o desenvolvimento de 

um sistema pode seguir rotas muito diferentes. 

Nessa perspectiva, entendemos aqui a ASL como um processo dinâmico, 

em constante reorganização, aberto a diferentes experiências, o que significa 

dizer que os indivíduos não aprendem do mesmo modo, mas sim cada um a seu 

modo, mobilizando suas estratégias individuais e percorrendo um caminho único 

e particular. 

No que tange à relação entre tecnologias digitais e aprendizagem de SL, 

percebemos que tais tecnologias possibilitam aos aprendizes uma ampliação 

significativa das possibilidades de comunicação, informação e integração, visto 

que a internet inegavelmente se tornou um meio ampliador de possibilidades nos 

mais diferentes contextos sociointeracionais. 

Assim, as tecnologias digitais disponíveis por meio de aplicativos digitais 

podem proporcionar aos aprendizes interação nos mais diversos contextos com 
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falantes da língua-alvo. Entendemos, por consequência, que o atual estágio de 

desenvolvimento das tecnologias digitais permite aos aprendizes o 

desenvolvimento de práticas de interação baseadas na cooperação e na 

negociação de sentido na língua-alvo. 

Em relação às interações proporcionadas pelo contexto tecnológico, Paiva 

afirma que: 

 

A internet oferece um ambiente propício para que as pessoas 

possam interagir, trocar opiniões e participar de projetos 

colaborativos. Não há mais barreiras espaciais e temporais, desde 

que o indivíduo esteja conectado à internet. Assim, acessam um 

imenso mar de recursos para desenvolver as várias habilidades 

envolvidas na aprendizagem de segunda língua. (PAIVA, 2001, p. 

7) 

 

Dessa maneira, compreendemos que as tecnologias digitais disponibilizam 

uma grande variedade de input550 aos aprendizes, possibilitando interação e uma 

aproximação maior com falantes nativos da língua que pretendem dominar, nos 

mais diversos contextos, oferecendo trocas de informações para a aquisição da 

LE e trazendo importantes implicações para o modo como cada indivíduo 

aprende e para as possibilidades de uso de diferentes estratégias individuais de 

aprendizagem. 

 

 

2.1 Estratégias individuais de aprendizagem de línguas 

 

As pesquisas em LA voltadas para a compreensão das EA utilizadas pelos 

aprendizes estiveram ligadas direta ou indiretamente com questões da 

autonomia desde a década de setenta do século XX. Essas pesquisas, de um 

modo geral, buscavam compreender as posturas autônomas que os aprendizes 

de LE adotavam em relação ao uso das EA, relacionando a autonomia a 

determinados tipos de estratégias. 

 

 
550 Input é um termo da língua inglesa que significa entrada. No que tange ao significado na área 

de aprendizagem de idiomas, input é toda informação que o aprendiz recebe, lendo ou escutando 

palavras. 
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[...] a autonomia é parte importante do processo de 

aprendizagem, pois, ela faz com que o aprendiz seja o agente de 

sua própria aprendizagem e não um objeto que se plasma de 

acordo com as imposições dos métodos e do professor. (PAIVA, 

2005, p. 5) 

 

Em relação às EA, entendemos que correspondem a um amplo conjunto 

de ações, pensamentos e habilidades (LEFFA, 2003; BRAGA, 2004; PAIVA, 2005b) 

que os aprendizes de SL utilizam para assimilarem e usarem a língua-alvo nos 

mais diversos contextos de aprendizagem. Além disso, dependendo das 

estratégias de que lançam mão, esses sujeitos se tornam mais autônomos em 

uma determinada dimensão, quer seja metacognitiva, quer seja sociointeracional, 

evidenciando a noção de EA como de natureza instrumental e mediadora no 

processo de ASL. 

Por conseguinte, as pesquisas que buscam compreender as EA no 

processo de ASL são tidas como grandes referências (RUBIN, 1975; WENDEN e 

RUBIN, 1987; O´MALLEY e CHAMOT, 1990; OXFORD, 1990; BROWN, 1994; COHEN, 

1998; PAIVA, 2005b), evidenciando um dos campos mais produtivos da Linguística 

Aplicada (LA). 

Vale ressaltar, nesse contexto, que o estudo de Oxford (1990) foi o que 

mais influenciou as pesquisas relacionadas às EA no âmbito da ASL. Seu inventário 

de 62 estratégias de aprendizagem reconhece a natureza dinâmica e 

multidimensional do processo de uso de EA pelos aprendizes. 

Em seu Inventário de Estratégias de Aprendizagem de Línguas (IEALE551), 

Oxford (1990) apresenta uma classificação minuciosa das EA, identificando-as a 

partir de duas grandes classes de estratégias. 

A primeira, denominada “estratégias diretas”, envolve os processos de 

aprendizagem relacionados ao manejo direto da língua-alvo, subdividindo-se em 

três grupos: estratégias de memória, estratégias cognitivas e estratégias de 

compensação. 

E a segunda, denominada “estratégias indiretas”, relaciona-se com os 

processos de planejamento e gerenciamento da aprendizagem e se subdivide em 

outros três grupos: estratégias metacognitivas, estratégias afetivas e estratégias 

 
551 A abreviação em inglês para Strategies Inventory Language Learning é SILL. Nesta investigação, 

no entanto, optamos pela sigla em português IEALE (Inventário de Estratégias de Aprendizagem 

de Línguas Estrangeiras). 
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sociais. Essa classificação proposta pela autora pode ser melhor visualizada no 

quadro a seguir. 

 
Quadro 4 - Classificação das estratégias: 

Classes e grupos (OXFORD, 1990). 

CLASSES DE 

ESTRATÉGIAS 

GRUPOS DE 

ESTRATÉGIAS 

 

 

Estratégias 

Diretas 

 

Estratégias de memória 

 

 

Estratégias cognitivas 

Estratégias de compensação 

Estratégias 

Indiretas 

Estratégias metacognitivas 

Estratégias afetivas 

Estratégias sociais 

 

As características apontadas por Oxford (1990) em seu inventário 

assinalam o caráter multidimensional e complexo das EA, caracterizando as EA 

utilizadas pelos aprendizes como um fenômeno complexo, resultante da 

interação entre os mais variados tipos de agentes, entre os quais a autora enfatiza 

fatores cognitivos, metacognitivos, sociais, afetivos e culturais. 

Dentre os diversos fatores (agentes) que atuam sobre o processo de 

aprendizagem, cabe destacar aqui aqueles relacionados ao contexto tecnológico 

do aprendiz, dos quais nos ocuparemos a seguir. 

 

2.2 Tecnologias digitais e EA 

 

Na área da LA, as pesquisas relacionadas à aprendizagem de línguas vêm 

buscando compreender as implicações das tecnologias digitais no processo de 

ASL, principalmente no que tange à mobilização de EA mediada por essas 

tecnologias. 

Nesse sentido, compreendemos que as tecnologias de informação e de 

comunicação (TDIC), que se apoiam na internet, possibilitam aos aprendizes uma 

ampliação significativa das possibilidades de comunicação, informação, pesquisa, 

trabalho e integração. 

A utilização das tecnologias digitais como ferramentas mediadoras no 

processo de ASL podem promover a mobilização de diferentes EA baseadas na 

cooperação e na negociação de sentido na língua-alvo, de modo que tais 



 
 

 
2713 

estratégias possam propiciar comportamentos mais ou menos autônomos dos 

aprendizes. 

Nessa perspectiva, entendemos que o uso das tecnologias digitais, 

sobretudo dos aplicativos móveis utilizados no processo de aprendizagem de SL, 

representa um grande potencial no que concerne às possibilidades de amplo 

acesso ao input linguístico, de comunicação significativa e de autonomia dos 

aprendizes. 

 

2.3 Aplicativos digitais móveis na aprendizagem de línguas 

 

O avanço significativo dos recursos tecnológicos, sobretudo dos 

dispositivos móveis, permite o acesso a ferramentas de comunicação em tempo 

real, a qualquer hora do dia e em qualquer lugar, superando barreiras temporais 

e espaciais de comunicação. É nesse sentido que Alda e Leffa afirmam que: 

 

À medida que o acesso a tecnologias móveis e sem fio se 

expande, e a disponibilidade dessas ferramentas de comunicação 

aumenta, o uso de dispositivos móveis para auxiliar a 

aprendizagem de línguas torna-se cada vez mais comum. (ALDA; 

LEFFA, 2014, p. 79) 

 

No âmbito da linguística aplicada, é crescente o interesse em compreender 

as implicações do uso dos aplicativos móveis no processo de aprendizagem de 

línguas. Nesse contexto, Valentim entende que a novidade dos dispositivos 

móveis reside 

 

[...] na promoção de uma aprendizagem “autêntica” porque mais 

próxima das situações concretas onde a necessidade do 

conhecimento se pode fazer sentir e de onde a intencionalidade 

direta da mente humana se pode derivar. (VALENTIM, 2009, p. 21) 

 

Diante disso, entendemos que os aplicativos móveis podem favorecer uma 

aprendizagem colaborativa, pois conectam facilmente aprendizes e falantes da 

língua-alvo, rompendo barreiras e limitações de natureza temporal e espacial. É 

nesse contexto que nos interessa compreender o processo de aprendizagem do 

português como língua estrangeira mediado pelo aplicativo Hello Talk. 
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A nossa história de colonização e de relações com outros povos criou 

diversas situações que contribuíram para a expansão do PT como LE, de modo 

que é cada vez mais recorrente o interesse dos estrangeiros em aprenderem o 

nosso idioma.  

Nesse cenário, o uso de tecnologias digitais no processo de aprendizagem 

vem atuando no sentido de diminuir significativamente as barreiras entre nativos 

e aprendizes de LE, possibilitando interação e cooperação entre estes. 

Assim, muitos aprendizes de português como LE vêm buscando se 

aproximar de falantes nativos da língua de Camões por meio de aplicativos 

móveis, como o Hello Talk.  

 

3 Percurso metodológico 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa e 

exploratória. Nossa escolha pela abordagem qualitativa decorre, 

fundamentalmente, do nosso alinhamento ao paradigma epistemológico da 

complexidade, o qual demandou uma abordagem metodológica que 

possibilitasse considerar e interpretar os mais diversos fatores relacionados à 

ocorrência de estratégias de aprendizagem no âmbito do ensino de português 

como LE, mediado por aplicativos móveis. 

Por outro lado, a natureza exploratória desse estudo deveu-se ao fato de 

buscarmos analisar cuidadosamente os dados, contrapondo-os, associando-os e 

agrupando-os, para chegarmos a evidências relativas ao fenômeno investigado. 

No que tange aos procedimentos realizados, desempenhamos o que 

segue: 

Primeiramente, procuramos estrangeiros aprendizes da língua portuguesa, 

usuários do aplicativo HT, disponíveis para a realização da coleta de dados; 

Em seguida, elaboramos os questionários, com base nas seguintes 

perguntas: 1) Você estuda o português há quanto tempo?; 2) Por que você 

escolheu o português para estudar?; 3) Qual foi sua maior dificuldade com o 

português?; 4) O Hello Talk te ajuda ou te ajudou nessa dificuldade? Como?; 5) 

Você utiliza outros aplicativos para a aprendizagem de línguas estrangeiras?; 6) O 

aplicativo Hello Talk te permite interagir com outros aprendizes?; 7) Quais são as 

vantagens do Hello Talk em comparação com outros aplicativos de aprendizagem 

de língua estrangeira?; 8) Quais são os recursos que você utiliza para 
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compreender a outra língua?; 9) Você utiliza outros métodos para aprender o 

português, como músicas, vídeos, etc.? 

Ademais, aplicamos os questionários aos aprendizes que se encontravam 

dispostos a colaborar com a nossa pesquisa através de e-mail, já que o aplicativo 

não possibilita a troca de arquivos procedentes do word. Desse modo, obtivemos 

nove questionários respondidos por aprendizes dos seguintes países: Bolívia, 

Colômbia, México, Panamá e Peru. 

Finalmente, analisamos todas as respostas que foram expostas pelos 

aprendizes nos questionários e buscamos identificar as formas de interação que 

o aplicativo possibilita e as estratégias de aprendizagem mobilizadas no HT, 

levando em consideração o inventário de estratégias de aprendizagem de Oxford 

(1990). 

A apresentação dos resultados teve como base as questões constantes do 

questionário. A identificação dos aprendizes investigados deu-se da seguinte 

maneira: foram identificados com a letra “A”, seguida do número do questionário 

analisado (Exemplo: Aprendiz 1 = A1; Aprendiz 2 = A2, etc.). 

 

4. Análise dos dados 

 

No que tange às razões da escolha do português, os aprendizes afirmam 

que pelo fato de o português ser semelhante ao espanhol seria de fácil 

compreensão e, assim, o processo de aquisição seria mais rápido. 

Os demais motivos elencados remetem a questões de identidade cultural, 

referentes a temas como capoeira, música e viagens; questões de trabalho, 

relativas, por exemplo, à facilidade em conseguir emprego e questões 

concernentes às exigências curriculares. Apontaram como motivos, também, o 

intercâmbio acadêmico, as razões relativas à proximidade entre os idiomas 

português e espanhol, entre outros. 

Como se pode observar, a partir das razões elencadas acima, não há uma 

razão predominante para o interesse dos estrangeiros investigados, pois diversos 

são os motivos pelo estudo da língua portuguesa como LE, muito embora seja 

evidente a presença da razão que envolve identidade cultural. 

Em relação às dificuldades relativas ao processo de aprendizagem do 

português como língua estrangeira, os aprendizes investigados elencaram uma 

grande quantidade de dificuldades, entre as quais cabe destacar as seguintes: a 

aprendizagem da gramática; a pronúncia, com destaque para a pronúncia dos 
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grafemas RR e G; a interação com falantes nativos do português; as palavras 

intituladas por falsos cognatos (falsos amigos ou heterossemânticos); a 

conjugação verbal, entre outras. 

As dificuldades acima elencadas apontam para problemas comuns no 

processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. Considerando essa 

realidade, cumpre salientar a frequente referência dos aprendizes à utilidade do 

aplicativo HT, no sentido de dirimir e amenizar tais dificuldades. “A1”, por 

exemplo, afirma que o aplicativo auxilia na comunicação com falantes nativos, 

que, por sua vez, ajudam a corrigir a fala, a escrita e a pronúncia. “A2”, por seu 

turno, diz que além desses aspectos de correção e pronunciação, com o aplicativo 

é possível aprender a utilizar a estrutura gramatical do português, evitando os 

possíveis erros, como também afirma “A5”.  

Já “A3” faz referência ao fato de o HT aproximar pessoas com interesses 

semelhantes e permitir contato diário com a língua-alvo. Do mesmo modo, 

manifesta-se o aprendiz “A8”, ao considerar que o HT auxilia sobremaneira na 

aprendizagem de expressões idiomáticas, como gírias e palavrões. 

No que tange às possibilidades do uso do HT no processo de 

aprendizagem do português como língua estrangeira, os dados analisados 

evidenciam uma pluralidade de usos que incluem diferentes ferramentas voltadas 

a diferentes finalidades específicas, entre as quais podemos destacar: 

 

1. A prática de conversação em tempo real por videochamada; 

2. O uso da tradução e da transliteração como instrumentos de 

compreensão da língua-alvo, sendo estes mecanismos uns dos mais 

mencionados pelos aprendizes investigados; 

3. O acesso à ferramenta de correção do parceiro com o qual se 

interage, possibilitando que os interagentes se corrijam mutuamente, o 

que implica uma possibilidade de fixação de formas e estruturas 

linguísticas; 

4. O uso de recursos de áudio e ligações de vídeo e de voz. 

 

Destarte, as possibilidades acima descritas evidenciam o potencial do HT 

para a mobilização de estratégias individuais de aprendizagem voltadas para 

diferentes habilidades no processo de aprendizagem da língua. Assim, o 

aplicativo permite o desenvolvimento tanto de habilidades orais (produção de 
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compreensão oral), quanto de habilidades escritas (produção e compreensão 

escrita). 

No que concerne a outros meios utilizados pelos aprendizes com vistas ao 

desenvolvimento da aprendizagem da língua, os pesquisados mencionaram 

músicas, vídeos disponíveis no YouTube e outros aplicativos de aprendizagem de 

línguas. 

Por fim, voltamos a nossa atenção para o interesse principal desta 

pesquisa, qual seja: analisar a mobilização de estratégias individuais de 

aprendizagem mediada pelo aplicativo HT. Nesse sentido, cumpre destacar a 

ocorrência das seguintes estratégias: i) cognitivas, que envolvem tradução e 

repetição; ii) sociais, concernentes a pedidos de esclarecimentos e a correções 

proporcionadas pelo processo de cooperação com falantes nativos, e iii) de 

compensação (ECp), que estão relacionadas a pedidos de ajuda e à utilização de 

sinônimos para a compreensão da língua-alvo. 

 

Conclusão 

 

Após a apresentação e a análise dos resultados, retomamos aqui a questão 

que introduziu este estudo, a qual indagava a respeito das estratégias de 

aprendizagem (EA) (OXFORD,1990) que emergem no âmbito do uso de 

aplicativos digitais móveis (Apps) por aprendizes de português como língua 

estrangeira, notadamente no que tange às ações e mecanismos utilizados e 

disponibilizados pelo aplicativo Hello Talk (HT). 

Os questionários analisados de forma qualitativo-exploratória nos 

permitem afirmar que, ao utilizarem o aplicativo Hello Talk e suas ferramentas, os 

aprendizes de português como língua estrangeira mobilizam tanto estratégias 

cognitivas – quando lidam diretamente com o input, traduzindo, corrigindo e 

modificando informações – quanto estratégias sociais – quando o aprendiz 

interage com falantes nativos da língua estrangeira que está aprendendo, 

cooperando e negociando sentido por meio da língua-alvo –, o que implica 

engajamento do aprendiz em situações significativas de comunicação. 

Por fim, as estratégias de compensação também são mobilizadas quando 

os aprendizes buscam superar as barreiras, mesmo sem conhecimento suficiente 

da língua-alvo, recorrendo a mecanismos da língua materna ou pedindo ajuda 

aos falantes nativos do App. 
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Em suma, o uso do aplicativo HT contribui para o engajamento do aprendiz 

em práticas significativas de comunicação, possibilitando processos de interação 

e de cooperação voltados para a negociação de sentido e mediados pela língua-

alvo do aprendiz.  
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APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS COMO SISTEMA ADAPTATIVO 

COMPLEXO: O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS 

CONDIÇÕES INICIAIS DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

 

Carlos Maycon Almeida Santos552 

João da Silva Araújo Júnior553 

 

 

RESUMO: Esta pesquisa investiga implicações dos usos das Tecnologias Digitais (TDs) 

nas condições iniciais de aprendizagem de Línguas Estrangeiras (LE) por brasileiros. Para 

tanto, partimos da seguinte questão: quais as implicações do uso de tecnologias por 

aprendizes de LE nas condições iniciais da aprendizagem de LE por brasileiros? À luz da 

Teoria da Complexidade, observamos que a aprendizagem de uma língua – considerada 

aqui como um sistema adaptativo complexo – envolve diversos fatores que interagem 

dinamicamente e aleatoriamente (LARSEN-FREEMAN, 1997). Dentre estes, temos o uso 

de tecnologias digitais nas condições iniciais do processo de aprendizagem de LE, visto 

que os sistemas complexos – é o caso do processo de aprendizagem – apresentam 

sensibilidade a tais condições. Embora não seja possível assegurar o resultado da 

aprendizagem, pode-se aumentar as chances de sucesso com o uso de tecnologias. 

Metodologicamente, a pesquisa se baseia na análise de Narrativas de Aprendizagem 

(NA) dos aprendizes. O estudo se mostra bastante apropriado à finalidade proposta, pois 

nos permite adentrar no universo idiossincrático dos aprendizes – particularmente no 

tocante às estratégias individuais de aprendizagem – e compreender esse processo a 

partir da perspectiva desses sujeitos (ARAÚJO JÚNIOR, 2013). Pressupomos que o 

aprendiz pode obter um resultado eficaz ao utilizar TDs no início da aprendizagem e 

constatamos que o uso de tecnologias em condições iniciais pode ampliar as 

possibilidades de aprendizagem, tornando-a mais atraente e promovendo maior 

autonomia dos aprendizes. Para viabilizar o objetivo proposto, orientamo-nos pelo 

paradigma da complexidade, sobretudo acerca das noções de Sistema Adaptativo 

Complexo e de Condições Iniciais (PAIVA, 2009). 
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PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem de línguas; Condições iniciais; Sistemas adaptativos 

complexos; Tecnologias digitais. 

 

ABSTRACT: This research aims to investigate the implications of the uses of digital 

technologies (TD) in the initial conditions of learning foreign languages (FL) by Brazilian 

learners. For this, we start with the following question: what are the implications of the 

use of technologies by Brazilians learners in the initial conditions of FL learning? In the 

light of complexity theory, we observe that learning a language, considered here as a 

complex adaptive system, involves a series of factors (agents) that interact in a dynamic 

and random way (Larsen-Freeman, 1997). Among these many agents we have the use of 

digital technologies in the initial conditions of the learning process of FL, since complex 

systems, as is the case of the learning process, are sensitive to such conditions. Although 

instability of complex systems can not ensure learning outcomes, it is possible to increase 

the chances of success with the use of technologies. Methodologically the research is 

based on the analysis of learning narratives (LN) of foreign language learners. The 

research is quite appropriate to the objectives of this study, since it allows us to penetrate 

the idiosyncratic universe of learners, particularly regarding the use of individual learning 

strategies, and to understand the learning process from the perspective of the most 

directly involved in it (ARAÚJO JÚNIOR, 2013). In this perspective, this study starts from 

the idea that the learner can enjoy an effective result when using digital technologies in 

the beginning of the learning. Considering this analysis, we found that the use of 

technologies under the initial conditions can increase the possibilities of learning, making 

it more attractive and promoting the development of learners' autonomy. In order to 

achieve the proposed objective, we are guided by the paradigm of complexity, especially 

with regard to the notions of the complex Adaptive System and Initial Conditions (PAIVA, 

2009). 

KEYWORDS: Language learning; Initial conditions; Complex adaptive systems; Digital 

technologies. 

 

1 Introdução 

 

A aprendizagem de Língua Estrangeira (LE), no Brasil, tem sido objeto de muitas 

discussões no âmbito da Linguística Aplicada (LA), sendo boa parte dessas 

discussões voltadas para a implicação do uso das Tecnologias Digitais (TD) no 

processo de aprendizagem.  

Com o advento da internet, a quantidade de recursos digitais cresceu 

aceleradamente, o que acarretou grandes transformações no processo de 

aprendizagem, uma vez que a internet é um sistema de informação e 
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comunicação que permite que nos comuniquemos com pessoas de todo o 

mundo e em qualquer idioma.  

Apoiada na Teoria da Complexidade (TC), esta pesquisa considera a 

aprendizagem de línguas como um Sistema Adaptativo Complexo (SAC), sendo 

assim, ela não pode ser vista e analisada de maneira isolada, mas em interação 

com os mais diversos fatores que atuam sobre ela, entre os quais o fator 

tecnológico. 

Partindo desse pressuposto, esta pesquisa investiga as implicações dos usos das 

TDs nas condições iniciais de aprendizagem de LE por aprendizes brasileiros, uma 

vez que uma pequena ação em um determinado ponto do sistema pode gerar 

consequências de enormes proporções. Assim, a questão que rege este estudo é: 

quais as implicações do uso de tecnologias por aprendizes de LE nas condições 

iniciais da aprendizagem de LE? Para tentar responder essa questão, coletamos e 

analisamos narrativas de aprendizagem (NA) de principiantes no estudo de língua 

estrangeira. 

O estudo, vale destacar, divide-se em 4 seções. Na primeira, apresentaremos 

nossa fundamentação teórica: a Teoria da Complexidade, por meio da qual 

discutiremos as contribuições da teoria para o campo da LA e apresentaremos as 

suas características. Na seção seguinte, abordaremos as implicações das TDs no 

processo de aprendizagem de LE. Em seguida, apresentaremos a metodologia 

adotada nesta pesquisa. Por fim, com base nos pressupostos teóricos, 

discorreremos sobre a análise de dados, provenientes das narrativas coletadas. 

 

2 O paradigma da complexidade e os sistemas adaptativos complexos 

 

A Teoria da Complexidade (TC) surgiu nas Ciências Biológicas, mais precisamente 

nos estudos genéticos desenvolvidos pelo biólogo Conrad Waddington e na 

Teoria Geral dos Sistemas, de Ludwig Von Bertalanffy. Esses pesquisadores 

analisaram sistemas com grande número de agentes, que se organizavam de 

maneira caótica e eram imprevisíveis. Esse paradigma trouxe consigo novas 

formas de interpretar vários elementos. Complexidade, Conforme Adriano 

Kury554, é aquilo “que abrange muitos elementos ou partes”. Vem do latim 

complexus (cercado, abarcado, compreendido, abrangido) e alude à 

 
554 KURY, Adriano da Gama. Minidicionário Gama Kury da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 

2001, p. 175. 

 



 
 

 
2723 

inseparabilidade de um todo. Diferentemente de muitas teorias, o paradigma da 

complexidade leva em consideração as inter-relações dinâmicas entre os 

elementos de um determinado fenômeno. 

A TC tem por objeto de estudo os SACs, que Larsen-Freeman e Cameron (2008, 

p. 26) definem como sendo “sistemas com diferentes tipos de elementos, 

geralmente em grande número, que se conectam e interagem nas mais diversas 

formas”. Em contraste com os sistemas simples, os sistemas complexos são 

caracterizados pelo fato de seu comportamento emergir da interação 

estabelecida entre seus componentes.  

Várias foram as teorias que tentaram explicar o processo de aprendizagem de 

línguas, porém, o que se tem percebido é que essas teorias eram limitadas, uma 

vez que deixavam de fora alguns aspectos da aprendizagem, ou seja, tentavam 

explicar somente partes de um todo. A TC, além de englobar contribuições de 

outras teorias, propõe uma nova forma de observar alguns elementos que estão 

em constante desenvolvimento, como é o caso da aprendizagem de línguas 

estrangeiras, que é um sistema que mantém relações com vários outros sistemas, 

como autonomia, motivação, identidade e outros. 

A primeira contribuição da TC para a LA ocorreu em 1997, nos Estados Unidos, 

com a publicação do artigo de Larsen-Freeman, intitulado Chaos/Complexity 

Science and Second Language Acquisition (Larsen-Freeman, 1997). Nesse estudo 

a autora compara a aquisição de uma segunda língua (ASL) com a TC, onde a 

aprendizagem é vista como um sistema em constante mudança e interação com 

outros fatores. Observa-se a partir daí que não há como estabelecer soluções 

simples para o processo de aprendizagem de línguas. Além disso, Larsem-

Freeman apresentou várias características do SAC, como dinamicidade, não 

linearidade, imprevisibilidade, sensibilidade às condições iniciais, entre outras. 

 

2.2 Características do SAC 

 

Nesta seção, serão discutidas algumas das características do SAC pertinentes a 

este estudo: dinamicidade, não-linearidade, auto-organização, imprevisibilidade, 

adaptabilidade e sensibilidade às condições iniciais. 

 

Uma das características basilares do SAC é sua 

dinamicidade, decorrente da interação entre os variados 

fatores que o constituem. Em função das constantes 
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interações, um SAC nunca está absolutamente estabilizado, 

ou seja, nunca atinge um nível de organização que possa 

ser considerado definitivo. (ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p.16 ). 

 

Os sistemas complexos, portanto, são compostos por vários elementos que estão 

em constante interação e, à medida que esses elementos interagem, outros 

comportamentos podem surgir, por isso são dinâmicos; por estarem em 

constante mudança.  

No caso da aprendizagem de língua estrangeira, podemos perceber que muitos 

aprendizes alteram suas estratégias de aprendizagem com o passar do tempo, 

sendo essa mudança decorrente de outros agentes, como motivação, dedicação, 

surgimento de novos aplicativos digitais, entre outros fatores. O SAC, nesse 

processo, vale asseverar, é adaptativo e auto-organizado por se ajustar às 

mudanças dos seus agentes, no tempo e no espaço, ou seja, o sistema interage e 

se adapta/organiza às diferentes condições presentes nos ambientes. 

Nas narrativas de LE coletadas, percebemos que alguns aprendizes não 

dispunham de muito tempo para se dedicar ao estudo, entretanto, o sistema se 

adaptou e se auto-organizou a essa realidade. Isso porque uma importante 

característica do SAC, como já dito, é a adaptabilidade, propriedade intimamente 

relacionada com a auto-organização, pois consiste no fato de que o fluxo 

permanente e as constantes interações entre os agentes do sistema promovem a 

necessidade de que ele se adapte ao meio, para que se mantenha. Essa constante 

adaptação do sistema é o que permite sua sobrevivência em meio ao constante 

fluxo. 

Nessa perspectiva, o comportamento dos SACs nasce da interação entre seus 

agentes que, por serem não-lineares e imprevisíveis às mudanças ocorridas no 

sistema, nem sempre correspondem à interação que ocorreu, isto é, pequenas 

interações dos agentes podem gerar grandes reações. 

Por outro lado, em outros momentos, grandes alterações podem não gerar 

mudanças significativas. Nesse sentido, Larsen-Freeman (1997, p. 143) afirma que 

“um sistema não-linear é aquele em que o efeito é desproporcional à causa”. A 

não-linearidade e a imprevisibilidade dos sistemas nos levam a outra 

característica, que é a sensibilidade às condições iniciais, sobre a qual 

discorreremos a seguir. 

 

2.2.1 Sensibilidade às condições iniciais 



 
 

 
2725 

 

Outra característica do SAC tratada neste artigo é a sensibilidade às condições 

iniciais. De acordo com Larsen-Freeman (1997, p. 144), “uma das principais razões 

para o comportamento imprevisível dos sistemas complexos é sua sensível 

dependência às condições iniciais”. O termo não se limita ao início do processo; 

também concerne à interação entre os agentes em um determinado momento, 

ou seja, o sistema é hipersensível a pequenas mudanças ou no início ou durante 

sua evolução. 

Conforme Lorenz (1996, p. 197), “um sistema caótico é aquele no qual pequenas 

diferenças no estado inicial levarão, com o passar do tempo, às maiores 

diferenças possíveis”. O conhecido efeito borboleta555 é um exemplo de 

sensibilidade às condições iniciais, já que uma pequena ação em um determinado 

ponto do sistema pôde gerar grandes consequências em sua evolução.  

Ocorre, nesse sentido, uma relação desproporcional entre a ação inicial e o efeito 

final. Segundo Brooks (2007), “o caráter imprevisível dos sistemas caóticos surge 

da sensibilidade a qualquer mudança nas condições que controlam seu 

desenvolvimento”. Diante disso, o que ocorre em um determinado momento 

durante o processo de aprendizagem pode influenciar toda a trajetória do 

aprendiz, ou seja, cada nova fase caracteriza novas condições iniciais, podendo, 

inclusive, gerar novos resultados. 

O processo de aprendizagem é, em última análise, uma ampliação de 

conhecimentos, habilidades e competências. Entretanto, caso as condições 

iniciais desse processo não sejam favoráveis, o aprendiz pode passar a ter uma 

aversão ao idioma, uma vez que a aprendizagem pode crescer ou nascer de 

eventos mínimos. Em um SAC existem vários outros (sub)sistemas que estão em 

constante interação de maneira caótica e que influenciam todo o progresso do 

sistema. Neste estudo, focaremos nas tecnologias digitais, que discutiremos a 

seguir. 

 

 
555 Fenômeno detectado e descrito pela primeira vez pelo meteorologista estadunidense Edward 

Lorenz, quando trabalhava em um sistema de equações diferenciais com o objetivo de modelar a 

evolução do tempo (clima). O chamado “Efeito Borboleta” é uma expressão utilizada na Teoria 

do Complexidade, que faz referência a uma característica muito marcante: a sensibilidade nas 

condições iniciais. A Teoria da Complexidade defende que algo extremamente sensível pode 

provocar um caos, como o bater das asas de uma borboleta pode resultar em um tornado. 
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3 Tecnologias digitais e aprendizagem de línguas 

 

Segundo Paiva (2015), o ensino e a aprendizagem de LE sempre estiveram 

acompanhados de tecnologias, como, por exemplo, quadros, giz, cassetes e livros; 

recursos que, no seu devido tempo, foram tecnologias que contribuíram para o 

desenvolvimento do sistema. Nesse viés, é possível depreender que a dinâmica 

do processo de aprendizagem está diretamente relacionada à tecnologia, pois, à 

medida que esta evolui, traz novos desafios, novas propostas e, 

consequentemente, impõe novos modelos. 

A respeito da tecnologia, uma pesquisa realizada em 2016 pelo IBGE revela que 

mais da metade da população brasileira está inserida no mundo digital. São 116 

milhões de pessoas conectadas à internet, somando 64,7% de toda a população. 

Atualmente, são raras as pessoas que não estão cercadas por aparatos 

eletrônicos. Acompanhamos, nos últimos anos, o crescimento na aquisição de 

smartphones556, que permitem uma série de ações, oferecendo acesso à internet, 

Apps557, GPS e outros.  

Diante dessa realidade, na área da Linguística Aplicada (LA), houve uma 

preocupação em averiguar as implicações do uso da TD no processo de 

aprendizagem, o que motivou um volume expressivo de reflexões e pesquisas. 

O atual contexto tecnológico nos permite afirmar que a relação entre tecnologia 

e aprendizagem de línguas, além de estar consolidada, é algo indissociável. “Tudo 

o que é desenvolvido atualmente utiliza a tecnologia, direta ou indiretamente, 

como meio para sua concretização”. (ARAÚJO JÚNIOR; COSTA. 2018, p. 55) 

No âmbito da aprendizagem de LE, os smartphones já fornecem uma série de 

ferramentas ao aprendiz. Diante disso, a autonomia do aprendiz entra em cena, 

já que este deverá fazer escolhas sobre os recursos e assumir a responsabilidade 

por sua aprendizagem. Nessa perspectiva, afirma Benson (1997): “quanto maiores 

as possibilidades, mais responsabilidade o aprendiz terá para tomar decisões”. 

Paiva e Braga (2008, p. 462) também discutiram, sob a ótica da TC, a relação entre 

tecnologia e autonomia. Segundo as autoras: 

 
556 Um smartphone (palavra inglesa que significa “telefone inteligente”) é um celular que combina 

recursos de computadores pessoais, com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas 

por meio de programas aplicativos executados pelo seu sistema operacional. 
557 App é uma aplicação móvel ou aplicativo móvel, um software desenvolvido para ser instalado 

em um dispositivo eletrônico móvel, como um PDA, telefone celular, smartphone ou um leitor de 

MP3. 
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Material impresso, fotocópias, dicionários, recursos áudio-

visuais, rádio, tv a cabo, filmes, músicas, jornais e revistas, 

vídeos, computadores, ferramentas da internet (bate-papo, 

fóruns, grupos de notícias, plataformas de aprendizagem, 

etc.), software, recursos online, corpora digital, DVDs, CD-

Roms, gravadores, tradutores e laboratórios de línguas são 

artefatos culturais que podem empoderar os aprendizes na 

tentativa de se tornarem autônomos. (PAIVA; BRAGA, 2008, 

p. 462). 

 

Cumpre salientar, no entanto, que o aprendiz só se tornará autônomo se utilizar 

a tecnologia como ferramenta no processo de aquisição de LE fazendo escolhas 

e gerenciando sua aprendizagem. Segundo Paiva (2001): 

 

A possibilidade de comunicação é talvez a maior qualidade 

da Web. O aprendiz tem a oportunidade de participar de 

uma série de formas de comunicação autêntica. Alguns 

exemplos são: deixar mensagens em “livro de visitas”, enviar 

avaliação sobre um texto lido para o autor; receber 

feedback automático e pessoal após fazer exercícios on-

line, etc. Assim, o aluno não precisa mais esperar pelo 

feedback do professor e não pode mais ludibriar a si 

mesmo, buscando a resposta em apêndices ou encartes nos 

materiais didáticos antes de fazer os exercícios. (PAIVA, 

2001, p. 8) 

 

Ademais, Smartphones conectados à internet podem ser utilizados para 

aumentar o tempo de exposição do aprendiz à língua-alvo. Os Apps, por exemplo, 

possibilitam funções específicas não contidas no aparelho, como o ensino de LE, 

facilitando a vida de milhares de pessoas, já que é possível que o aprendiz estude 

em qualquer hora e lugar. Esses Apps, destarte, têm possibilitado uma nova forma 

de aprendizagem, mais prática e gerenciável pelo aprendiz, expandindo a 

possibilidade de acesso ao conhecimento e à informação. 

 

3.1 Aprendizagem de línguas e sensibilidade ao uso de tecnologias digitais 
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Um SAC não permite previsões exatas, pois não há como prever um resultado 

após inúmeras interações que o sistema sofre. Dessa forma, uma pequena 

perturbação no sistema pode causar transformações imprevisíveis. 

Segundo Paiva (2009), embora não possamos prever a quantidade de SL que um 

aprendiz adquirirá ao longo da vida, podemos prever que, em média, ele será 

mais proficiente se tiver a oportunidade de usar o idioma em contextos 

autênticos. Assim, é possível afirmar que a interação efetivamente é um aspecto 

de suma importância no processo de aprendizagem. Sobre isso, Silva (2008) 

afirma que o computador conectado à internet possibilita aos aprendizes 

interagirem significativamente na língua-alvo. Nesse sentido, ao referir-se às 

possibilidades de interação com uso de TD, Paiva afirma que 

 

[...] a Internet oferece um ambiente propício à interação 

com falantes nativos ou aprendizes de línguas estrangeiras 

em todas as partes do mundo. Revela-se um excelente 

espaço para o aprendiz ao construir seu conhecimento do 

idioma e melhorar seu desempenho no uso da língua. Ao 

contrário da sala de aula tradicional, que muitas vezes 

estimula a mera imitação de modelos linguísticos, a Internet 

oferece situações de comunicação autênticas. (PAIVA, 2001, 

p. 7) 

 

Aprendizagem envolve sensibilidade e, nesse sentido, o simples fato de utilizar 

TD em determinado ponto do sistema pode gerar consequências de grandes 

proporções em sua evolução.  

As TDs disponibilizam uma variedade de inputs558 aos aprendizes e, segundo 

Gleick (1987, p. 8), “pequenas diferenças no input podem rapidamente 

transformar-se em diferenças espantosas no output559”, tudo isso graças à 

hipersensibilidade do sistema.  

É nesse sentido que, embora a instabilidade dos sistemas complexos não permita 

assegurar o resultado da aprendizagem, entendemos ser possível aumentar as 

chances de sucesso com o uso de tecnologias digitais nas condições iniciais. 

 

 
558 Input é uma expressão da língua inglesa que significa entrada. 
559 Do inglês output, que significa saída. 
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4 Metodologia 

 

Em consonância com o que foi discutido na seção teórica, a aprendizagem de 

línguas pode ser considerada um SAC. Nesse prisma, no intuito de verificar 

características do SAC no processo de aprendizagem de LE, optamos por uma 

abordagem qualitativa e pela pesquisa narrativa como metodologia de 

investigação. 

A narrativa é um instrumento útil para a compreensão do processo de 

aprendizagem, visto que lançando mão dela o aprendiz se torna livre para dizer 

sobre sua trajetória, que por sua vez constitui relatos do processo de ASL. 

Segundo Pavlenko (2001, p. 213), “a narrativa é uma fonte de informação sobre 

as experiências, perdas e ganhos dos aprendizes”.  

O percurso metodológico se estruturou em quatro etapas. Na primeira etapa, 

criamos uma pergunta para ser aplicada: “qual sua experiência com uso de 

tecnologias digitais no processo de aprendizagem de LE (quais ferramentas, 

aplicativos, vantagens e desvantagens, etc.)?”. 

Na segunda etapa, concernente à coleta de narrativa, colhemos declarações de 

estudantes de graduação da Universidade Federal do Maranhão, matriculados 

entre o segundo e o sexto período. Foram coletadas 23 narrativas, no período de 

junho a outubro de 2018, sendo 14 narrativas de graduandos em Letras/Espanhol 

e 9 em Letras/Inglês. A escolha dessas duas línguas estrangeiras se justifica pelo 

fato de elas serem as mais estudadas no Brasil560. 

A terceira etapa consistiu na escolha de narrativas que fizessem referência às 

tecnologias digitais, com a finalidade de encontrar aquelas que narrassem 

efetivamente o uso dessas TDs, uma vez que percebemos que alguns estudantes 

não as utilizavam para o processo de aprendizagem. Com isso, chegamos a 16 

narrativas que faziam menção às TDs; dessas 16, escolhemos aleatoriamente 

quatro para compor este estudo.  

Percebemos algumas semelhanças nas narrativas, porém, cada aprendiz reagiu 

de forma diferente ante ao uso de TD nas condições iniciais, como veremos a 

seguir. 

 

5 Análise 

 

 
560 Essa afirmação se apoia em estudos de autores como Gil (2009) e Leffa (1999). 
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Durante a análise, buscamos identificar as implicações do uso de tecnologias 

digitais nas condições iniciais na narrativa de cada aprendiz. 

 

Narrativa 1: 

 

Eu acho que aprendi mais inglês assistindo série que na 

escola, por que pra ser bem sincero o da escola era muito 

chato, todo dia era verbo to be e coisas voltadas para 

gramática. Eu cheguei a usar aquele Duolingo561, mas não 

foi por muito tempo. Até dá pra aprender muitas coisas por 

lá, mas acho muito voltado para o vocabulário. O que eu 

posso dizer é que basicamente o que sei e o que tenho 

aprendido é assistindo filmes e séries na Netflix562. (CVC) 

 

Na narrativa 1, percebemos que as condições iniciais de aprendizagem de inglês 

para CVC não foram promissoras e que, inclusive, poderiam ter levado o aprendiz 

a criar uma aversão ao idioma. Graças às condições adversas da escola, CVC foi 

impulsionado a ser mais autônomo. Além disso, percebemos que CVC alterou sua 

estratégia de aprendizagem, recorrendo a um aplicativo e depois à Netflix. Assim, 

a relação do narrador com o inglês mudou quando as condições iniciais também 

mudaram, ou seja, quando o aprendiz começou a fazer uso de ferramentas 

digitais. 

 

                                  Narrativa 2: 

 

Nunca tive contato com o espanhol até o ano passado. 

Depois de dez anos longe da escola, resolvi entrar em um 

cursinho chamado CEI, da UFMA. O primeiro contato com a 

língua foi bem complicado e tive muita dificuldade. Porém, 

comecei a utilizar o YouTube563 e o aplicativo Duolingo, o 

que tem me ajudado bastante, ainda mais porque não 

 
561 Duolingo é uma plataforma de ensino de idiomas que compreende um site, aplicativos para 

diversas plataformas e também um exame de proficiência digital. 
562 Netflix é uma provedora global de filmes e séries de televisão via streaming, atualmente com 

mais de 100 milhões de assinantes, sendo utilizada em computadores e smartphones. 
563 YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos. 
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disponho de muito tempo para estudar a língua, porque 

sou esposa, mãe de 3, dona de casa, trabalho como 

fotógrafa e aluna do curso de turismo. Meu tempo é muito 

curto, então pratico muito com o Duolingo no ônibus. 

(SCCRS) 

 

Na narrativa 2, verificamos outra característica do SAC: a adaptabilidade. Mesmo 

com todas as limitações do ambiente, o aprendiz atuou no sentido de viabilizar o 

processo de aprendizagem por meio do uso das tecnologias disponíveis em seu 

contexto de aprendizagem. Outra vez as TDs apresentam-se como agente que 

repercute significativamente na trajetória do aprendiz.   

 

Narrativa 3: 

 

Comecei a estudar francês por conta própria. Não tenho 

dinheiro e nem tempo pra cursinho. Foi através dos filmes 

que eu tive o primeiro contato com a língua francesa. O 

primeiro filme que assisti foi meu mundo cor de rosa e 

coloquei legenda pra saber mais ou menos como eles 

falavam. Depois disso eu falei com um amigo que estudava 

francês e ele disponibilizou algumas apostilas que eram 

voltadas para a gramática. Percebi que isso não era 

suficiente e comecei a usar um aplicativo chamado 

Duolingo e coloquei as informações dos horários 

disponíveis para estudar. Porém o que mais me ajuda é o 

YouTube e Netflix, onde eu assisto filmes, também ouço 

muitas músicas no YouTube e treino a pronúncia. (HA) 

Narrativa 4: 

 

O meu primeiro contato real com a língua espanhola foi 

através de aplicativos digitais. Confesso que antes de ter 

esse contato eu odiava a língua espanhola, pois achava 

muito difícil, mas depois eu fui adquirindo outras visões 

acerca do idioma. Comecei a interagir com vários nativos e 

isso me ajudou bastante, alguns me ajudavam me 

corrigindo, mas o que mais me ajudou nesse processo foi 
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poder escutar através de chamadas o famoso “sotaque”, as 

colocações verbais, etc. Hoje sou apaixonada pela língua e 

faço Letras Espanhol. (DO) 

 

As narrativas 3 e 4 evidenciam aspectos relevantes atinentes à atuação do 

aprendiz no tocante ao uso de TD. No caso da narrativa 3, o uso dos aplicativos 

representa um novo momento na trajetória do aprendiz, sobretudo pelo fato de 

os aplicativos permitirem acesso a uma série de aparatos, tais como filmes, 

músicas e ferramentas de pronúncia. 

Verificamos na narrativa 4 que a estudante de língua espanhola, antes de utilizar 

tecnologias digitais, tinha uma aversão ao idioma, porém, ao ter o primeiro 

contato com essa língua estrangeira através de aplicativos, mudou seu olhar, 

sobretudo porque esses aplicativos lhe possibilitaram a comunicação com 

falantes nativos do idioma em foco. Trata-se de um exemplo inusitado de uso de 

tecnologias digitais nas condições iniciais. Os Apps a fizeram mudar de atitude 

em relação ao idioma, servindo de motivação que a levaram, inclusive, ao curso 

de Letras-Espanhol. 

 

Conclusão 

 

Levando em consideração a questão que inicia este estudo (quais as implicações 

do uso de tecnologias por aprendizes de LE nas condições iniciais da 

aprendizagem de LE por brasileiros?), as narrativas aqui analisadas indicam que o 

uso das TDs nas condições iniciais de aprendizagem de LE possibilita o 

desenvolvimento de uma pluralidade de estratégias individuais de aprendizagem. 

Ao compreendermos o processo de aprendizagem como um SAC, levamos em 

consideração uma série de agentes que influenciam toda a trajetória dos 

aprendizes. Nessa perspectiva, destacamos uma característica do SAC, a 

sensibilidade às condições iniciais, ou seja, a trajetória de cada indivíduo sofre 

implicações significativas de fatores presentes em fases iniciais de aprendizagem.  

Nesse sentido, as narrativas analisadas apontam para aspectos positivos do uso 

de ferramentas digitais na aprendizagem, visto que essas tecnologias aparecem, 

nas narrativas, comumente como um divisor de águas no processo de 

aprendizagem. Logo, o uso de TD é frequentemente associado a uma maior 

autonomia e maior motivação dos aprendizes. 
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As narrativas demonstram, ainda, o caráter adaptativo do sistema de 

aprendizagem, de modo que alguns narradores, por exemplo, por falta de tempo 

e espaço, acabem se adaptando a esses empecilhos com o auxílio de TD. 

Em suma, é inegável que o sistema de aprendizagem está em constante evolução 

e que as alterações podem acontecer de forma imprevisível, promovendo 

mudanças que poderão levar a resultados inesperados; a experiências de sucesso 

ou de fracasso. 

Muito embora a instabilidade dos sistemas complexos não nos permita assegurar 

o resultado final da aprendizagem, as TDs usadas com a finalidade de 

aprendizagem parecem desempenhar um importante papel no desenvolvimento 

do sistema, pois possibilitam a mobilização de uma série de estratégias 

individuais ligadas à autonomia dos aprendizes. 
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EDUCAPLAY COMO FERRAMENTA POSSÍVEL NA 

ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS 

 

Cleia Silva Pinto Costa564 

João Batista Bottentuit Junior565 

Rosiara Costa Soares566   

 

Resumo: A tecnologia, presente no dia-a-dia das crianças não pode ser deixado de lado 

na sala de aula, sendo que cabe à escola a tarefa de fazer a adequação necessária para 

possibilitar o uso desses ambientes tecnológicos, tão presente na geração atual. Sendo 

assim, em busca de uma ferramenta que pudesse dinamizar o trabalho do/da professor/a 

alfabetizador/a, até mesmo daqueles/as receosos/as quanto ao uso das tecnologias na 

sala de aula, é que chegamos à ferramenta Educaplay. Dentre as vantagens, destacamos 

que está disponível gratuitamente na internet e possibilita que o professor crie suas 

próprias atividades, e por isso de fundamental importância para o atendimento das 

necessidades do aluno, numa perspectiva de aprendizagem centrado no educando e nos 

seus interesses. Desse modo, o presente estudo apresenta uma revisão de literatura 

propondo uma atividade, a partir da ferramenta Educaplay, como possibilidade 

metodológica para o ensino da leitura e da escrita na alfabetização de crianças.  Os 

passos são descritos e demonstrados por meio da captura de telas, exemplificando os 

diferentes momentos da elaboração da atividade visando o entendimento quanto ao uso 

da ferramenta.   A pesquisa constatou que é possível a utilização da ferramenta para a 

criação de atividades direcionadas para a alfabetização, podendo melhorar e dinamizar 

a metodologia do/a professor/a alfabetizador/a e, consequentemente, tornar a o 

processo de aprendizagem mais interessante e atrativo para a criança. 

Palavras-chave: Ferramenta Educacional; Educaplay; Alfabetização; Ensino; Leitura e 

Escrita. 

  

Abstract: The technology present in children's daily life can not be left out in the 

classroom, and it is the school's task to make the necessary adjustment to enable the use 

of these technological environments, so present in the current generation. Therefore, in 

search of a tool that could stimulate the work of the teacher / literacy teacher, even those 
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who are afraid of using the technologies in the classroom, we have come to the Educaplay 

tool. Among the advantages, we highlight that it is freely available on the internet and 

enables the teacher to create his own activities, and therefore of fundamental importance 

for meeting the needs of the student, in a learning perspective centered on the student 

and his interests. Thus, the present study presents a literature review proposing an 

activity, based on the Educaplay tool, as a methodological possibility for teaching reading 

and writing in children's literacy. The steps are described and demonstrated through the 

capture of screens, exemplifying the different moments of the elaboration of the activity 

aiming at the understanding of the use of the tool. The research found that it is possible 

to use the tool to create activities aimed at literacy, and can improve and dynamize the 

methodology of the teacher / literacy and, therefore, make the learning process more 

interesting and attractive for the child. 

Keywords: Educational Tool; Educaplay; Literacy; Teaching; Reading and writing. 

 

Introdução  

 

 A sociedade letrada que vivemos hoje, demanda a interação 

competente dos seus sujeitos com o mundo da leitura e da escrita. Dessa forma, 

a alfabetização aliada ao letramento, torna-se essencial para o exercício da 

cidadania por meio da participação social, política e econômica, bem como para 

o desenvolvimento dessa sociedade, também conhecida como sociedade do 

conhecimento e da informação. 

Para a inserção dos sujeitos nesse meio social, um ponto a ser 

considerado diz respeito as competências do profissional professor diante das 

tecnologias educacionais presentes no século XXI.  É notório que, a cada dia, 

surge uma diversidade de novidades tecnológicas para dinamizar o dia-a-dia das 

pessoas. Nesse contexto, ao professor alfabetizador é dado o desafio de estar 

atento e sensível as necessidades do seu aluno frente aos desafios para inserção 

na referida sociedade. 

Segundo Wansch & Junior (2018), as competências fundamentais do 

professor diante das tecnologias são: professor com postura crítico-reflexivo, pois 

esta permite o movimento de reflexão na ação, sobre a ação e sobre a reflexão 

na ação. O que significa dizer que o professor está em constante processo de 

renovação por meio de uma postura crítica diante das demandas que surgem a 

partir de sua interação com o meio social.  

Outra competência, diz respeito ao/a professor/a com uma postura 

crítico-colaborativo, a qual permite a aprendizagem como um processo em que 

todos colaboram coletivamente para o sucesso de todos os envolvidos, por isso, 
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a interação coletiva se faz necessária para que haja a colaboração e partilha de 

conhecimentos.  

Além dessas, também é necessário, um professor crítico de sua prática 

transformadora mediante o conteúdo científico, uma vez que possibilita ao 

mesmo enxergar as exigências atuais da sociedade tecnológica e o que de fato 

está sendo proporcionado na escola e, a partir dessa reflexão, possibilitar, na 

escola, o preparo para o enfrentamento dos desafios exigidos. 

Na alfabetização, fase que se inicia o processo sistemático de 

aprendizagem da leitura e da escrita, as competências referidas também são 

fundamentais. Nessa fase, as crianças precisam interagir de forma significativa 

com o outro e para isso, o professor competente, se torna essencial na condução 

desse processo.  

 Nesse sentido, o trabalho do/da alfabetizador/a poderá ser promovido 

com a ajuda das tecnologias educacionais que estão disponíveis para que haja 

dinamismo no processo de ensino e aprendizagem de crianças em fase de 

alfabetização. Fase esta, que segundo Smolka (2012), demanda interação com o 

meio social e cultural para a apropriação do aprendizado da leitura e da escrita.  

 E ainda, é importante dizer que a aceitação por parte das crianças 

quanto ao uso de recursos tecnológicos é bastante perceptível. Elas fazem usos 

das tecnologias mesmo sem saberem ler e escrever. Conforme Souza e Peixoto 

(2018, p. 225): “Parte-se do princípio de que a tecnologia tem tido grande 

repercussão e aceitação pelo público infantil, assim acredita-se que o processo 

educativo não venha ser diferente. [...] a alfabetização passa a não está alheia a 

essa realidade”. 

 Nesse contexto, destacamos que as práticas pedagógicas inovadoras 

encontram suporte nas mais diversas possibilidades que a era digital proporciona.  

Com base nisso, a pergunta que norteou esta pesquisa foi: qual recurso 

tecnológico poderia contribuir com o processo de alfabetização em leitura e 

escrita? Sendo assim, nos propomos a analisar a ferramenta educacional 

Educaplay, buscando apresentá-la como ferramenta gratuita, possível, de fácil 

manipulação e que pode contribuir com o processo de apropriação da leitura e 

da escrita de crianças em fase de alfabetização.  

 Ressaltamos ainda que a escolha da ferramenta educaplay se justifica, 

principalmente, por possibilitar que o/a professor/a crie sua própria atividade a 

partir de sua necessidade de ensino, bem como de aprendizagem de seus 

alunos/as. Desta forma, a pesquisa objetiva explicitar o uso e funcionalidade da 
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referida ferramenta, apresentando as possibilidades de atividades inseridas, bem 

como demonstrar os passos da elaboração de uma atividade de nossa autoria e 

publicada na plataforma a fim de divulgar para professores e demais interessados 

a melhor forma de manipulá-la, uma vez que traz diversas possibilidades 

didáticas para fomentar a alfabetização de maneira lúdica e tecnológica. 

 

Percurso metodológico e apresentação de resultados 

 

 Para o alcance do objetivo proposto, bem como obter resposta à 

pergunta de pesquisa, a metodologia utilizada foi a revisão de literatura, 

propondo o uso da ferramenta educaplay na alfabetização, que se constitui como 

uma fonte rica e estável de dados que poderá servir de fundamentos para práticas 

futuras. Como nos indica Gil (2017 p. 43): “Esse levantamento bibliográfico 

preliminar pode ser entendido como um estudo exploratório, posto que tem a 

finalidade de proporcionar a familiaridade do pesquisador com a área de estudo 

na qual está interessado, bem como sua delimitação [...]”. 

 Desse modo, em busca de uma ferramenta que pudesse dinamizar o 

trabalho do alfabetizador, até mesmo para aqueles receosos quanto ao uso das 

tecnologias na sala de aula, chegamos ao aplicativo Educaplay. Esse aplicativo é 

uma ferramenta on-line que está disponível no endereço eletrônico: 

http://www.educaplay.com/ e por isso, não necessita instalar 

nenhum software, apenas precisa de um browser e um pulgin flash. A principal 

característica é permitir que se crie e se compartilhe várias atividades educativas 

de acordo com as necessidades de cada utilizador. O processo é simples, 

bastando somente registar-se no Educaplay, isto é, criar uma conta e, seguir todas 

as instruções que são apresentadas na própria ferramenta. O quadro 1, esboça as 

vantagens e as desvantagens no uso da ferramenta:  

Quadro 1- Quadro das vantagens e desvantagens do Educaplay 

Vantagens  Desvantagens  

É uma plataforma intuitiva e fácil de usar Uma vez baixado, as atividades não 

podem ser modificadas 

É grátis e não precisa de software de 

instalação 

Algumas atividades são limitadas em seu 

uso 

Os recursos criados são compatíveis com 

Play store, Apple store e Microsoft store e 

podem ser incorporados em sites ou 

blogs 

Precisa ter internet 
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Permite criar as atividades por coleções e 

assim facilitar o uso delas 

- 

Permite o download de recursos - 

Gera recursos imediatamente - 

Os recursos estão disponíveis para o 

público em geral  

- 

As atividades geradas podem ser 

impressas e reproduzidas em qualquer 

navegador ou localmente de diferente 

mídia de armazenamento 

- 

 

Fonte: Organizado pelos autores (2018) 

 Diante do exposto, percebemos que as vantagens são bastante 

significativas, o que torna a ferramenta um potencial para impulsionar a tarefa 

do/a alfabetizador/a e, por conseguinte, incentivar o aprendizado dos/as 

alunos/as. Pois, “as crianças que estão atualmente no processo de alfabetização 

vivem numa sociedade em que grandes recursos tecnológicos fazem parte do 

seu cotidiano. Elas já são pertencentes à cultura digital” (SOUZA E PEIXOTO, 2018 

p.229). Daí a fundamental importância da inovação em sala de aula, de forma 

pontual e eficaz, para o processo de aprendizagem dos alunos. 

 O primeiro passo desta pesquisa, concentrou-se na análise de alguns 

estudos que tinham como temática Educaplay, com o intuito de estabelecer as 

condições pedagógicas de cada uso, bem como a sua finalidade.  Em seguida, foi 

feito o acesso à ferramenta por meio do seu link, já citado, para que fosse possível 

analisar as propostas do aplicativos, capturar algumas imagens com o intuito de 

esclarecer aos leitores sobre a forma como as ferramentas são apresentados e, 

por fim, criamos uma sugestão de atividade para ser publicada na plataforma.  

 A atividade criada foi aceita e está disponível por meio do link 

https://group.educaplay.com/342256. Trata-se de uma atividade destinada para 

crianças da alfabetização (primeiro ano - 06 anos), onde estes terão a tarefa de 

relacionar colunas, associando a figura à palavra. A mesma tem como descrição: 

Lista de frutas, onde as crianças terão um tempo determinado para associar a 

imagem da fruta que aparece ao seu nome corretamente, visando o 

desenvolvimento da leitura e escrita. 

 A busca por estudos relacionados com a temática, encontrou algumas 

pesquisas desenvolvidas focadas no uso da ferramenta, dentre elas destacamos 

as seguintes, na tabela:  

https://group.educaplay.com/342256


 
 

 
2740 

 

 

Tabela – Estudos relacionados com a temática Educaplay 

 

Título do trabalho 

 

Autoria Objetivo Publi

cação 

Herramienta multimedia 

educaplay como recurso 

didáctico en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de 

química y física general 

 

Monserrat 

Orrego-

Riofrío, 

Carlos J. 

Aimacaña-

Pinduisaca 

el objetivo es utilizar la herramienta 

multimedia (educaplay) como 

estrategia para el aprendizaje de 

química y física general 

 

2018 

 

Elaboración de recursos 

didácticos interactivos para el 

aprendizaje de ciencias 

naturales de los décimos años 

del colegio San Luis Gonzaga 

de la isla de Muisne 

Esmeraldas 

Cevallos 

Clavijo, 

Danny 

Fidelina D 

el objetivo de analizar herramientas 

interactivas para estudiantes, la 

intención, mejorar procesos de clase 

2016 

Desenvolvimento da 

competência comunicativa 

em línguas estrangeiras: um 

estudo sobre a aplicação das 

TIC numa parceria multilateral 

de cinco escolas europeias  

 

Silva, 

Susana 

Margarida 

Cruz Rosa 

da 

 

pretendeu compreender de que 

forma uma parceria multilateral 

promove o desenvolvimento da 

competência comunicativa e, em 

particular, a aprendizagem de uma 

língua estrangeira 

2011 

 

Fonte: organizado pelos autores (2018). 

 O destaque a esses trabalhos se deu porque, embora não sejam 

estudos direcionados a alfabetização, demonstram a utilização da ferramenta 

Educaplay na educação para potencializar o aprendizado dos alunos. O primeiro 

trata-se de um artigo, publicado na revista espanhola Casa Editora Del Polo 

(CASADELPO) Edición núm, 27 – vol. 3 – Num, 11 – Nov. 2018 que divulgou a 

experiencia feita com 22 estudantes dos cursos de Biologia, Química e 

Laboratório, onde os mesmos foram submetidos a provas objetivas para medir o 

seus conhecimentos. A pesquisa concluiu que a ferramenta impulsionou o 

aprendizado de física e química.  

https://repositorio.pucese.edu.ec/browse?type=author&value=Cevallos+Clavijo,+Danny+Fidelina+D
https://repositorio.pucese.edu.ec/browse?type=author&value=Cevallos+Clavijo,+Danny+Fidelina+D
https://repositorio.pucese.edu.ec/browse?type=author&value=Cevallos+Clavijo,+Danny+Fidelina+D
https://repositorio.pucese.edu.ec/browse?type=author&value=Cevallos+Clavijo,+Danny+Fidelina+D
http://repositorio.ul.pt/browse?type=author&value=Silva,+Susana+Margarida+Cruz+Rosa+da
http://repositorio.ul.pt/browse?type=author&value=Silva,+Susana+Margarida+Cruz+Rosa+da
http://repositorio.ul.pt/browse?type=author&value=Silva,+Susana+Margarida+Cruz+Rosa+da
http://repositorio.ul.pt/browse?type=author&value=Silva,+Susana+Margarida+Cruz+Rosa+da
http://repositorio.ul.pt/browse?type=author&value=Silva,+Susana+Margarida+Cruz+Rosa+da
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 O segundo trabalho trata-se de um estudo de mestrado, Tesis de 

Maestría en Tecnologías para la Gestión de la Práctica Docente , desenvolvido pela 

Universidad Católica del Ecuador, defendida em 2016. Foi uma experiencia 

empregada com uma amostra de alunos adolescentes, do décimo ano, os quais 

responderam a um pré teste e um pós teste, permitindo assim que a pesquisadora 

fizesse um comparativo analítico entre os dois momentos, antes e depois do uso 

dos recursos didáticos interativos. Desse modo, o Educaplay aparece como 

ferramenta empregada para o aprendizado de ciências naturais. A pesquisa teve 

como resultado uma maior participação dos estudantes, melhorando sua 

aprendizagem e evolução de seus conhecimentos e, por isso, a conclusão de que 

a sala de aula interativa supera a tradicional. 

 O terceiro trabalho também é uma pesquisa de mestrado, publicada 

em 2011, pela Universidade de Lisboa que pretendeu contribuir com 

conhecimentos acerca da ferramenta e dinamizar o seu uso em sala de aula. 

Segundo a pesquisadora, Silva (2011), a experiência procurou,  num grupo de 

alunos do 7º ano de escolaridade e na comunidade escolar, em geral, demonstrar 

que uma aprendizagem feita pela participação em trabalho de projeto e através 

de uma aprendizagem multimídia, possibilitam aos alunos, através de 

plataformas digitais, um conjunto de aprendizagens significativas e o 

desenvolvimento da competência comunicativa, mediante a construção de um 

trabalho colaborativo e cooperativo.  

 A partir desses conhecimentos, buscamos entender melhor a 

ferramenta Educaplay, acessando a plataforma, criando uma conta e assim a 

explorando. Com isso, foi possível capturarmos algumas telas para nos ajudar 

nessa compreensão.   

 

Figura 1 – Tela inicial da ferramenta 

 

https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/200
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/200
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Fonte: http://www.educaplay.com/ 

 Essa é a primeira tela que se apresenta e permite que o usuário crie 

uma conta gratuitamente. Para isso, é necessário entrar com um endereço 

eletrônico (e-mail, facebook, google) e a senha. A partir daí a ferramenta 

apresenta a tela com as coleções de atividades disponíveis. Vale dizer que a 

plataforma está disponível em espanhol, mas permite a tradução (somente a tela 

inicial) para outras línguas, inclusive para o português.  

Figura 2 – Tela com os formatos de atividades disponíveis na plataforma 

 
Fonte: http://www.educaplay.com/ 

 

 Com esse direcionamento, o usuário faz a opção do tipo de atividade que 

deseja desenvolver. Cada ícone reúne as ferramentas e encaminhamentos 

necessários para que seja possível a realização da atividade que se deseja criar. 

Dentre as possibilidades disponíveis, como demonstra a tela acima, estão 

http://www.educaplay.com/
http://www.educaplay.com/
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algumas que poderão ser utilizadas com atividades para a alfabetização, como 

por exemplo:  

advinhanza (permite a organização de atividades de adivinhação, para 

que o aluno descubra a resposta a partir de uma série de pistas); completar 

(atividades para completar com palavras que faltam em um parágrafo, frases, que 

previamente se vão eliminando); crucigrama (atividades de cruzadinhas, onde se 

completa espaços, fazendo corresponder uma letra em cada quadradinho); 

diálogo (atividades para que o aluno ouça e complete diálogo entre dois ou mais 

personagens); dictado (atividades de ditado).  

além desses, outras atividades como: mapa interativo (consiste em a 

partir de imagens de mapas definir os seus pontos com os nomes corretamente); 

ordenar letras (organizar letras que se apresentam desorganizadas, para formar 

palavras ou frases); ordenar palavras (organizar palavras que se apresentam 

desorganizadas, para dá sentido a frase e ao parágrafo); presentación (atividades 

que possibilitam  coletar e mostrar conteúdos de forma organizadas, pedagógica 

e visualmente atrativa); relacionar (atividades em que é solicitado ao aluno que 

relacione letras para formar palavras); relacionar columnas (permite a criação de 

atividades para que o alunos estabeleça a relação entre as colunas 1 e 2); 

relacionar mosaíco (consiste em atividades de organização de figuras); ruleta 

de palavras (permite que o aluno escolha palavras adequadamente); sopa 

(atividades para que pressionando e arrastando se encontre a palavra solicitada); 

test (consiste em organizar uma série de perguntas, encandeadas 

sequencialmente); videoquiz (há a possibilidades de adicionar vídeos, podendo 

ir intercalando perguntas). 

 Conhecendo essas possibilidades, o passo seguinte foi a escolha de um 

dos tipos disponíveis para a criação de uma atividade. Sendo assim, foi feito a 

escolha por relacionar columnas e, então, foi seguido as instruções dadas para 

a adequação da atividade, cumprindo as exigências necessárias para que esta 

fosse aceita para a publicação na plataforma. Os passos seguidos para essa 

criação foram, como demonstra a tela:  

Figura 3 – tela de configuração da atividade criada. 
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Fonte: http://www.educaplay.com/ 

 

 Na tela de configuração, foi possível definir: a privacidade da atividade 

(escolhemos pública), o modo de execução (definimos qualquer usuário 

registrado no portal, poderá realizar a atividade), limite de tempo para realização 

da atividade (deixamos 5 minutos), o número de tentativas (permitimos 3 

vezes).Também foi necessário a definição das etiquetas (palavras-chave) 

relacionadas ao tema da atividade, as quais foram: pedagogy, português, 

alfabetização.  

 Além disso, é solicitado o nome da atividade, optamos por: Lista de 

frutas e a questão da atividade, definida assim: Relacione a fruta ao seu nome 

correto. E ainda, a inclusão da atividade a qual se configurou lançando figuras de 

frutas na primeira coluna e o nome correspondente na segunda coluna que 

automaticamente se reorganizam alternadamente para que o aluno estabeleça a 

ligação de ambas corretamente. Como na figura seguinte: 

 

Figura 4 – A atividade criada no educaplay 

http://www.educaplay.com/
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Fonte: http://www.educaplay.com/ 

 

 É importante dizer que existe um tutorial com as indicações e 

exigências que a atividade deve cumprir para atingir o percentual de 100% e, 

então, ficar adequada para ser publicada. Quando a atividade incluída, atingiu 

esse percentual foi possível realizar a publicação. As clicar em publicar a atividade, 

a plataforma disponibilizou figuras para que escolhêssemos a capa da atividade, 

bem como definir o público a quem se destina (alunos da alfabetização - 6 anos). 

Feito isso, foi liberado o link (https://goup.educapaly.com/342256) para ser 

compartilhada em qualquer dispositivo. Além disso, a ferramenta dá a opção dos 

tickets (códigos) para o acesso a atividade, podendo ser adicionado quantos 

forem necessários. 

 

Figura 5 – demonstrativo do link e dos tickets de acesso 

Fonte: http://www.educaplay.com/ 

  

http://www.educaplay.com/
https://goup.educapaly.com/342256
http://www.educaplay.com/
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Ao propor essa atividade para o aluno, é necessário compartilhar o link, indicado 

na tela567, e os códigos de acesso. Cada aluno entra com o referido código 

disponibilizado, por isso, a ferramenta, permite a adição de quantos códigos 

forem necessárias. O aluno ao clicar no link, abre-se a tela inicial que solicita esse 

código, bastando colocá-lo que será possível a realização da atividade. Na 

primeira tela da atividade, tem a informação das regras, bastando somente segui-

las para a realizá-la. Ao final, a ferramenta mostra o tempo, o número de 

tentativas e o acerto do aluno. 

 

Figura 6 – demonstrativo da atividade sendo realizada em um celular 

 
 

Fonte: Organizado pelos autores (2018) 

 

 Na demonstração acima, o link e código de acesso foram 

compartilhados com um aluno via whatsApp. O mesmo, fez o acesso ao link, 

adicionou o código e assim pode realizar, com sucesso, a atividade. Desse modo, 

pudemos perceber o quanto a ferramenta pode ajudar e dinamizar o trabalho do 

professor alfabetizador, que não se limitará apenas ao trabalho tradicional de sala 

de aula, mas poderá ir além, oferecendo ao aluno possibilidades de 

aprendizagens diferenciadas, que chamem a atenção e desperte o seu interesse. 

 

Considerações finais 

 

 
567 https://goup.educapaly.com/342256 

https://goup.educapaly.com/342256
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 A Pesquisa a qual nos propomos, pode depreender o quanto dinâmico 

e interessante pode ser o uso da ferramenta Educaplay na Alfabetização de 

crianças. A referida ferramenta apresenta-se como uma possibilidade disponível 

na internet para que o professor possa utilizar para a criação de atividades 

pedagógicas, podendo ser esta publicada na plataforma e ser disponibilizada nos 

mais diversos dispositivos tecnológicos: computadores, notebook, tablet, celular. 

Além disso, pode ser compartilhado nos mais diversos aplicativos: WhatsApp, 

Facebook, E-email, dentre outros. 

 A aprendizagem da leitura e da escrita, é um processo que exige do 

professor a utilização das mais diversas metodologias para que o aluno tenha 

interesse e sucesso em sua aprendizagem. Segundo Jolibert (2006, p.179): a “[...] 

concepção de aprendizagem, centrada no aluno e na sua atividade, obviamente 

se contrapõe à concepção condutista de uma aprendizagem por inculcamento, 

repetição, memorização mecânica e modelagem da massa, supostamente leve, 

do cérebro das crianças”. 

 Desse modo, a principal vantagem que destacamos na ferramenta é 

não se ter atividades prontas para o uso, onde o professor apenas reproduz 

atividades distante da necessidade de aprendizagem de seu aluno. Contudo, o 

Educaplay possibilita a criação de atividades, instigando a criatividade, ludicidade 

e dinamismo no processo ensino-aprendizagem. 

  Nesse sentido, foi criado uma atividade direcionada para o público da 

alfabetização, para que houvesse o entendimento do uso da ferramenta e assim 

ser possível a descrição dos passos de elaboração da referida atividade. Os passos 

são descritos com o demonstrativo das capturas de telas, exemplificando os 

diferentes momentos na elaboração da atividade.   

 Evidenciamos que a ferramenta é de fácil utilização, basta o usuário 

está atento às indicações que a própria ferramenta disponibiliza, pois, cada ícone 

tem informações necessárias para o seu uso corretamente. Sendo assim, nos 

arriscamos em dizer que até mesmo os professores mais resistentes à tecnologia 

poderão conseguir desenvolver atividades na ferramenta.  

 As coleções, demonstradas na figura 2, estão disponibilizadas de uma 

forma que o/a professor/a não encontra dificuldade na sua utilização. Além disso, 

são comando que frequentemente encontramos em atividades de alfabetização, 

uma vez que é importante nessa fase que as crianças exercitem habilidades de 

relacionar, completar, ordenar, encontrar, dialogar, responder perguntar, 

descobrir, dentre outras. 
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 Diante do exposto, evidenciamos, por fim, que atingimos o objetivo da 

pesquisa ao apresentarmos a ferramenta Educaplay, como possibilidade 

disponível para uso, também, na alfabetização de crianças. Com o resultado deste 

trabalho, acreditamos que essa ferramenta poderá contribuir com os/as 

professores/as e demais interessados em educação, para melhorarem e 

impulsionarem suas metodologias no processo de alfabetização. 
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RESUMO: O presente estudo está centrado em apresentar as contribuições do 

psicopedagogo no contexto escolar. Retrata de forma relevante a importância da atuação 

desse profissional na fase de desenvolvimento dos alunos. Embora hajam estudos que 

comprovem a eficácia da psicopedagogia no contexto escolar, essa intervenção 

psicopedagógica ainda caminha timidamente dentro das instituições educativas. Esse 

estudo bibliográfico tem como base teóricos renomados nessa temática como Bossa 

(2000), Sopelsa (2017), que destacam as profundas contribuições desse profissional em 

prol da aprendizagem dos alunos na fase de desenvolvimento. Não obstante ressaltar 

também, a forte influência que o apoio psicopedagógico detém sobre as formações de 

educadores que vivenciam as dificuldades e obstáculos diariamente em busca de ajudar 

seus alunos a desenvolverem suas habilidades.  

 

Palavras Chave: Psicopedagogia. Psicopedagogo. Aprendizagem. Alunos. Professores. 

 

ABSTRACT: The present study focuses on presenting the contributions of 

psychopedagogues in the school context. It portrays in a relevant way the importance of 

the performance of this professional in the development phase of the students. Although 

there are studies that prove the effectiveness of psychopedagogy in the school context, 

this psychopedagogical intervention still walks timidly within educational institutions. 

This bibliographic study is based on well-known theoreticians such as Bossa (2000), 

Sopelsa (2017), who highlight the deep contributions of this professional in favor of 

students learning in the development phase. Notwithstanding, it also emphasizes the 

 
568Ana Paula Leite da Silva Tanaka. Email: a.p_tanaka@yahoo.com.br. Graduada em Pedagogia pela 

FACEL. Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica com Educação Especial pela 

Faculdade Evangélica do Meio Norte. Mestrado em Ciências da Educação pela Faculdade do Norte 

do Paraná. Doutoranda em Ciências da Educação pela Universidad Autónoma de Asunicón. 

 



 
 

 
2751 

strong influence of psycho-pedagogical support on educators who experience daily 

difficulties and obstacles in order to help their students to develop their skills. 

 

Keywords: Psychopedagogy. Psychopedagogue. Learning. Students. Teachers. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo possui a finalidade de analisar as contribuições da 

Psicopedagogia Institucional e Clínica frente as dificuldades de aprendizagem 

dos alunos em fase de desenvolvimento. 

É sabido que o rendimento da educação brasileira vem de forma enfática 

exigindo das instituições escolares novas estratégias metodológicas que sejam 

verdadeiramente eficazes no combate ao fracasso escolar. 

Assim, a psicopedagogia entra nesse campo como uma forte contribuição 

que pode atuar de forma positiva na aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos. Dentro da psicopedagogia é possível atuar de maneira preventiva com a 

psicopedagogia institucional e de forma curativa e terapêutica com a 

psicopedagogia clínica.  

A intenção desse estudo está centralizada em conhecer as contribuições 

do profissional psicopedagogo dentro dessas instituições e seu papel como 

facilitador do trabalho docente. 

Sendo assim, em meio as situações percebidas diariamente nas instituições 

escolares, bem como após conhecimento dos índices nacionais da educação 

básica brasileira, surgiram várias indagações que necessitam serem observadas 

com relevância.  

O campo da psicopedagogia, embora ainda timidamente imergido no 

espaço escolar, é uma área que surge como uma estratégia tanto preventiva 

como curativa dos problemas que envolvem as dificuldades de aprendizagem. 

“A Psicopedagogia tem por objetivo estudar, compreender e intervir na 

aprendizagem humana” (DISTLER, 2015, p. 01). 

A preocupação existente entre as práticas pedagógicas, de conseguir, 

encontrar uma maneira de ajudar os alunos em fase de desenvolvimento a 

enfrentar seus medos e dificuldades e da crença de que cada um constrói seus 

próprios conhecimentos é uma das principais justificativas desse estudo  e vem 

fazer uma abordagem sobre a atuação e a importância do Psicopedagogo dentro 

da Instituição Escolar. “O trabalho consiste numa síntese de conhecimentos 
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específicos a respeito de dificuldades de leitura e escrita” (AMORIM e OLIVEIRA, 

2016, p. 03). 

Outra forma de justificar a escolha por esse tema está diretamente ligado 

aos baixos indíces de apredizagem escolares apresentados nos últimos anos 

pelas provas nacionais e que preocupam os professores, “os problemas 

relacionados às dificuldades de aprendizagem são reflexos de como a escola 

vem sendo concebida na sociedade atual” (POTTKER e LEONARDO, 2014, p. 23). 

E nesse contexto, a psicopedagogia institucional (preventiva) e a 

psicopedagogia clínica (curativa terapêutica) vem contribuindo com professores 

e alunos que vivenciam diariamente com as dificuldades de aprendizagem e suas 

origens. A psicopedagogia deve trabalhar com a aprendizagem humana. “O tema 

aprendizagem é bastante complexo e é de grande importância lembrar que a 

concepção do termo é resultado de uma visão de homem e, em razão disso, 

acontece a práxis psicopedagógica” (BOSSA, 2009, p. 09). 

Essa pesquisa será baseada na justificativa de aprofundar os conhecimentos 

teóricos da área da psicopedagogia como fator contribuinte para o desenvolvimento e 

fortalecimento da aprendizagem. 

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

 
Atualmente, as crianças estão iniciando a vida escolar cada dia mais cedo. Aos 6 

(seis) anos de idade já inicia um processo sistemático de alfabetização escolar. E é nessa 

fase que essas crianças começam a aprensentar as dificuldades de aprendizagem. É 

também nessa fase que surge em campo a presença do psicopedago. Os professores por 

não saberem como agir encaminham essas crianças a um profissional da 

psicopedagogia.  

O Psicopedagogo atua dentro da instituição realizando um trabalho de 

prevenção ou curativo das dificuldades de aprendizagem, pois busca investir na 

aprendizagem  intervindo nos fatores que impedem o desenvolvimento das crianças.   

 

A Psicopedagogia nasceu como uma ocupação empírica pela 

necessidade de atender as crianças com dificuldades na aprendizagem, 

cujas causas eram estudadas pela medicina e psicologia. Com o 

decorrer do tempo, o que inicialmente foi uma ação subsidiaria dessas 

disciplinas, perfilou-se com um conhecimento independente e 

complementar, possuidor de um objeto de estudo (o processo 

aprendizagem) e de recursos diagnósticos, corretores e preventivos 

próprios (VISCA, 1987, p. 7). 
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O psicopedagogo surge justamente no campo educativo para dar suporte aos 

alunos que há muito tempo marcam a histórica da educação por não aprenderem. Assim, 

Bossa (2011, p. 48) confirma que “historicamente, a Psicopedagogia nasceu para atender 

a patologia da aprendizagem, [...]”. 

 

Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no processo 

aprendizagem, participar da dinâmica da comunidade educativa, 

favorecendo a integração, promovendo orientações metodológicas de 

acordo com as características e particularidades dos indivíduos do 

grupo, realizando processos de orientação. Já que no caráter 

assistencial, o psicopedagogo participa de equipes responsáveis pela 

elaboração de planos e projetos no contexto teórico/prático das 

políticas educacionais, fazendo com que os professores, diretores e 

coordenadores possam repensar o papel da escola frente à sua 

docência e às necessidades individuais de aprendizagem da criança ou, 

da própria ensinagem. (BOSSA, 1994, p 23). 

 

A psicopedagogia compõem-se de uma justaposição de dois saberes, a 

psicologia e a pedagogia, duas ciências de relevante importância que ajudam a descobrir 

problemas sérios na área da educação e saúde. A psicopedagogia é uma ciência que 

estuda o processo de aprendizagem humana, sendo o seu objetivo o sujeito em processo 

de construção do conhecimento. 

 

A Psicopedagogia é a área de conhecimento que investiga os distúrbios 

de aprendizagem que surgem em momentos da vida escolar do 

indivíduo. Analisa supostas dificuldades e comportamento do aluno e 

busca causas e fatores que bloqueiam a aprendizagem, com a finalidade 

de alcançar o diagnóstico, tratá-lo e, até mesmo, prevenir as 

possibilidades do agravamento dessas dificuldades, já que sua 

intervenção é curativa (MOTA, FREIRE e POLETTO, 2016, p. 03). 

 

A psicopedagogia surgiu no Brasil a cerca de 30 anos devido ao alto número 

de crianças com problemas sérios de aprendizagem. A psicopedagogia apresenta sua 

contribuição na construção do desenvolvimento das crianças em fase de 

desenvolvimento, visto que a pedagogia e a psicologia já não eram suficientes para esse 

fim vindo então na psicopedagogia uma saída para sanar o fracasso escolar. De acordo 

com Sopelsa (2017, p. 02), “Devemos ter em mente que a psicopedagogia não se 

restringe ao estudo das dificuldades e dos distúrbios de aprendizagem, mas a 

aprendizagem de um modo geral seja no seu estado normal ou patológico” “. 

É importante salientar que apesar de algumas pessoas acharem que a 

psicopedagogia atua apenas com os alunos com deficiência, esta contribui com todos 
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os alunos que apresentam dificuldades pedagógicos ou patológicos de aprendizagem 

em qualquer faixa etária.   

Cabe ao psicopedagogo detectar os mais diversos problemas no processo de 

aprendizagem, proporcionar dinâmicas que consigam proporcionar a integração e a 

troca, promover orientações metodológicas de acordo com as características dos 

indivíduos e do grupo em geral, incentivar processos de orientação educacional, 

vocacional e ocupacional, podendo ser na forma individual ou em grupo (SOPELSA, 2017, 

p. 05). 

Por sua vez, o papel do psicopedagogo torna-se algo muito mais difícil, pois 

ele trabalha as dificuldades de aprendizagem, diagnosticando, desenvolvendo técnicas 

construtivas para desenvolvimento da aprendizagem, orientando professores e família, 

como também estabelecendo contato com outros profissionais educacionais e da área 

da saúde, pois tais dificuldades podem advir em diversos fatores e diferentes origens no 

qual o psicopedagogo não pode resolver sozinho. 

Assim, é possível afirmar que o psicopedagogo pode atuar tanto na saúde 

como na educação.  

Hoje temos a Psicopedagogia Clínica, de caráter predominantemente curativo. 

Seu espaço de trabalho é o consultório, e o atendimento individualizado é a forma mais 

comum. Um profissional dessa área é procurado geralmente quando o problema de 

aprendizagem já existe, e é necessária uma intervenção curativa. 

Assim, de acordo com Gonçalves (2007, p. 35): 

 

A psicopedagogia é um campo de conhecimento e atuação em saúde 

e educação, enquanto prática clínica tem-se transformado em campo 

de estudos para investigadores interessados no processo de construção 

do conhecimento e nas dificuldades que se apresentam nessa 

construção. Como prática preventiva, busca construir uma relação 

saudável com o conhecimento, de modo a facilitar sua construção. 

 

Psicopedagogia Institucional possui caráter predominantemente preventivo, e 

normalmente a atuação acontece em pequenos grupos de alunos, trabalhadores, 

pessoas em geral. A área institucional se divide hoje em três formas de atuação: a escolar, 

a empresarial e a hospitalar (SOPELSA, 2017, p. 09). 

O psicopedagogo clínico geralmente é procurado quando o problema de 

aprendizagem já existe, necessitando desse profissional uma cura para esse problema 

evitando que os problemas existentes evoluam e se tornem mais complexos deixando os 

alunos e professores desmotivados nesse processo. “Cabe ao psicopedagogo identificar 

e tratar das dificuldades na aprendizagem, proporcionando e oferecendo recursos para 

que tanto na escola, hospitais, e próprias clínicas, sejam organizados projetos de 
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prevenção, auxílio, criação de estratégias para que ocorra o ensino aprendizagem” 

(DELABETHA e COSTA, 2014, p. 87). 

Já a psicopedagogia institucional atua como preventiva de situações de 

dificuldades de aprendizagem. Antes mesmo dos problemas se instalarem no aluno esse 

intervêm de forma a prevenir os danos que podem causar os problemas de 

aprendizagem nos alunos e professores em geral.  

A psicopedagogia seja em seu aspecto clínico ou institucional envolve um 

campo cada vez mais amplo, tendo em vista os baixos índices de aprendizagem em nosso 

país. O campo psicopedagógico se faz presente e necessária nas situações que exijam a 

prevenção e a intervenção frente as dificuldades de aprendizagem. 

 

Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no processo 

aprendizagem, participar da dinâmica da comunidade educativa, 

favorecendo a integração, promovendo orientações metodológicas de 

acordo com as características e particularidades dos indivíduos do 

grupo, realizando processos de orientação. Já que no caráter 

assistencial, o psicopedagogo participa de equipes responsáveis pela 

elaboração de planos e projetos no contexto teórico/prático das 

políticas educacionais, fazendo com que os professores, diretores e 

coordenadores possam repensar o papel da escola frente à sua 

docência e às necessidades individuais de aprendizagem da criança ou, 

da própria ensinagem. (BOSSA, 1999, p.23). 

 

 
Sabe-se que a psicopedagogia especialmente a institucional, se apresenta de 

forma muito acanhada dentro do sistema educacional, pois esse profissional na maioria 

das vezes não faz parte da escola pública.  

 

FIGURA Nº 01 – ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 
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Fonte: https://posbarao.com.br/blog-da-pos/qual-e-o-papel-da-

psicopedagogia-nas-escolas/ 

Para o psicopedagogo, aprender é um processo que implica pôr em 

ações diferentes sistemas que intervêm em todo o sujeito: a rede de 

relações e códigos culturais e de linguagens que, desde antes do 

nascimento, têm lugar em cada ser humano à medida que ele se 

incorpora na sociedade (BOSSA, 1994, p. 51). 

 

Por conseguinte, a formação psicopedagógica surge como uma nova área do 

conhecimento na busca de compreender e sanar os problemas de aprendizagem. Nesse 

sentido, a possiblidade de uma formação docente envolvendo a área da psicopedagogia 

busca como oportunidade de ajudar o professor a entender o sujeito e suas múltiplas 

dimensões e refazer e reelaborar suas concepções e atitudes frente as dificuldades de 

aprendizagem em busca do verdadeiro sentido da aprendizagem significativa. 

As instituições escolares enfrentam grandes desafios e o maior de todos é lidar 

com os casos de dificuldades de aprendizagem e ao mesmo passo que tenta traçar meios 

de intervenção capaz de contribuir com os alunos a superarem suas dificuldades de 

aprendizagem.  

Portanto, defende-se a importância do trabalho psicopedagógico que é capaz de 

atuar nessa área de forma enfática e de forma concreta no sentido de identificar possíveis 

perturbações no processo de aprendizagem e promover orientações práticas-

metodológicas no ambiente escolar de acordo com as necessidades individuais dos 

sujeitos que fazem parte do contexto escolar.  

https://posbarao.com.br/blog-da-pos/qual-e-o-papel-da-psicopedagogia-nas-escolas/
https://posbarao.com.br/blog-da-pos/qual-e-o-papel-da-psicopedagogia-nas-escolas/
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Bossa (2000, p. 15), denota a importância de um psicopedagogo na escola, ou 

seja, ele pode contribuir e muito com o desenvolvimento dos alunos. A sua intervenção 

inclui: 

 

• Orientar os pais;  

• Auxiliar os educadores e consequentemente à toda comunidade 

aprendente; 

• Buscar instituições parceiras (envolvimento com toda a sociedade); 

• Colaborar no desenvolvimento de projetos (Oficinas 

psicopedagógicas);  

• Acompanhar a implementação e implantação de nova proposta 

metodológica de ensino;  

• Promover encontros socializadores entre corpo docente, discente, 

coordenadores, corpo administrativo e de apoio e dirigentes. 

 

O psicopedagogo utiliza técnicas e métodos próprios que possibilitam uma 

intervenção valorosa visando à solução dos problemas de aprendizagem como já 

relatado anteriormente. Da mesma forma que seu trabalho não pode ser realizado 

sozinho, pois é necessário que toda a equipe escolar esteja empenhados na construção 

de um ambiente adequado às condições de aprendizagem.  

FIGURA Nº 02 – INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Fonte: https://www.eadlaureate.com.br/ondefor/psicopedagogia-o-que-e-e-

onde-trabalhar/ 

É necessário que todos os envolvidos na escola tenham a consciência que o 

psicopedagogo necessita do apoio de professores para que seu trabalho seja delineado 

da melhor forma possível. É necessário ter consciência também que se na escolas 

existissem psicopedagogos trabalhando com essas dificuldades, o número de crianças 

com problemas seria bem menor. 

https://www.eadlaureate.com.br/ondefor/psicopedagogia-o-que-e-e-onde-trabalhar/
https://www.eadlaureate.com.br/ondefor/psicopedagogia-o-que-e-e-onde-trabalhar/
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Ao psicopedagogo cabe avaliar e diagnosticar quais os obstáculos impedem a 

aprendizagem e esse trabalho é executado com o apoio de outros profissionais da escola. 

E quando necessário o psicopedagogo encaminha os alunos com dificuldades de 

aprendizagem para profissionais da saúde para realização de exames e um diagnóstico 

especializado como: psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista, entre outros. Sempre com 

o objetivo de sanar os obstáculos que atrapalham a aprendizagem. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A atuação do psicopedagogo na escola é extremamente importante, pois esse 

profissional é capaz de estimular o desenvolvimento da aprendizagem em todos os 

sentidos mais amplos dessa palavra.  

A psicopedagogia enriquece e favorece o ambiente escolar de forma que é 

perceptível como flui de forma agradável a aprendizagem, porque esse profissional é 

capaz de prevenir, diagnosticar e sanar as dificuldades que aparecem na fase de 

desenvolvimento dos alunos. 

Outro ponto que podemos destacar da atuação desse profissional remete-se a 

capacidade de envolver a equipe escolar em um mesmo processo, enriquecer a utilização 

de métodos de ensino compatíveis com as necessidades educativas individuais e ao 

mesmo tempo proporcionar aprendizagem significativa aos alunos, superando os 

desafios e obstáculos provenientes do processo educativo.  

 Dessa forma, a psicopedagogia é uma ciência que auxilia profundamente os 

projetos favoráveis às mudanças educacionais, viabilizando novas conquistas nessa área 

e acima de tudo possibilitando o avanço significativo dos alunos que apresentam 

dificuldades para aprender. 
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Resumo: Este estudo teve como objetivo identificar os estilos de aprendizagem dos 

alunos sobre a metodologia docente mediante um estudo bibliográfico em que são 

abordados autores clássicos e renomados na temática como Kolb e Alonso. Assim, 

assumindo esta premissa, torna-se relevante para o professor reconhecer o estilo de cada 

aluno e assim compreender melhor sua turma e consequentemente atingir a 

aprendizagem significativa. Mediante esse estudo estabeleceu-se uma importante 

relação entre os Estilos de Aprendizagem e a Metodologia Docente como fatores 

interligados a favor da aprendizagem significativa. Pois mediante aprofundamento 

teórico de Kolb (1984) o processo de ensino e aprendizagem depende de vários fatores, 

dentre os quais, a eficácia do professor, o tipo intelectual dos alunos, as oportunidades 

que são oferecidas pela equipe escolar e um ambiente favorável.  

Palavras chave: Estilos de aprendizagem; metodologia; docente; aprendizagem; alunos. 

 

Abstract: This study aimed to identify students' learning styles about teaching 

methodology through a bibliographic study in which classical and renowned authors are 

approached in the themes such as Kolb and Alonso. Thus, assuming this premise, it 

becomes relevant for the teacher to recognize the style of each student and thus better 

understand their class of students and consequently achieve meaningful learning. This 

study established an important relationship between Learning Styles and Teaching 

Methodology as interconnected factors in favor of meaningful learning. For through the 

theoretical background of Kolb (1984) the teaching and learning process depends on 

several factors, among them, the teacher's effectiveness, the intellectual type of the 

students, the opportunities that are offered by the school team and a favorable 

environment. 

Keywords: Learning styles; methodology; teacher; learning; students. 
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Os estilos de aprendizagem são meios que uma pessoa utiliza para conseguir 

aprender o que lhe é proposto. Os estilos de aprendizagem são únicos e pessoais, ou 

seja, cada pessoa apresenta facilidade com um determinado estilo e dificuldade em 

outros. Para Cerqueira, (2000, p. 36): “O estilo que um indivíduo manifesta quando se 

confronta com uma tarefa de aprendizagem especifica. (...) uma predisposição do aluno 

em adotar uma estratégia particular de aprendizagem, independentemente das 

exigências especificas das tarefas”.  

Existem várias teorias que abordam o conceito de estilos de aprendizagem, 

elaboradas por diferentes autores entre eles pode-se destacar: (FELDER; SOLOMAN, 

1991; FELDER; SILVERMAN, 1988; KOLB, 1984). Cada um desses autores, a partir de 

sua concepção, elaborou modelos explicativos. 

Atualmente é possível a utilização de diversos meios para se chegar até a 

aprendizagem. Qualquer que seja a aprendizagem como: a aprendizagem física, a 

interpessoal, a intrapessoal, a linguística, a matemática, a musical e a visual. Assim, é 

cabível reflexionar que os Estilos de Aprendizagem, não são mais uma nova teoria de 

aprendizagem, mas estudos que demonstram que cada pessoa tem uma forma 

própria para ensinar e aprender. 

Em recitais e teatros pode-se ser realizada e desenvolvida a aprendizagem física. 

Os assuntos relacionados com o meio externo podem ser utilizados para desenvolver a 

aprendizagem interpessoal. As atividades que exigem do aluno concentração 

desenvolvem a aprendizagem intrapessoal. Já a aprendizagem linguística pode ser 

realizada através de leituras e explicações faladas. A aprendizagem matemática deve ser 

desenvolvida através de atividades que exijam raciocínio lógico e critérios impessoais. A 

aprendizagem musical pode ser realizada através de meios que produzem músicas e sons 

diferenciados. Por fim, a aprendizagem visual pode ser realizada a iniciativa de 

demonstração de imagens, pinturas tudo aquilo que requer do aluno a prática da visual. 

Refletindo sobre esses estilos de aprendizagem é preciso detectar o estilo de cada 

aluno dentro da sala de aula, para que esses consigam desenvolver seu estilo próprio de 

aprendizagem e entender o que está sendo proposto de uma forma mais fácil. 

Com isso, se faz necessário a utilização de elementos importantes para o 

desenvolvimento do estilo de aprendizagem de cada aluno, pode-se destacar: música, 

danças, encenações, jogos, atividades lúdicas, para que dessa forma seja possível para o 

aluno alcançar suas habilidades e seu estilo de aprendizagem.  

  A proposta apresentada por essa temática diz muito sobre a expectativa dos 

alunos que frequentam atualmente as escolas brasileiras. Adequar-se a um estilo ou 

outro de aprendizagem requer ao docente uma metodologia que se adeque 

verdadeiramente a forma como esse aluno aprende. Por sua vez, para Cerqueira (2000) 

é de extrema importância que o professor conheça também seu próprio estilo de 
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aprendizagem, pois estes influenciam sobremaneira no modo como o professor 

organiza sua aula, planeja estratégias diferenciadas, seleciona recursos materiais e se 

relaciona com os estudantes.  

Dessa forma, a problemática em questão estabelece um profundo estudo sobre 

as relações entre a metodologia de ensino e os estilos de aprendizagem dos alunos, no 

sentido de perceber ao decorrer desse estudo se existe verdadeiramente essa relação 

entre esses dois enfoques.  

Não obstante ressaltar, tanto a metodologia de ensino quanto os estilos de 

aprendizagem são postos em questão quando se refere aos bons ou maus resultados de 

aprendizagens. Definir um fator responsável pelo resultado final tem sido a proposta de 

várias esferas governamentais que focam na aprendizagem cognitiva dos alunos.  

 

OS ESTILOS DE APRENDIZAGEM SOBRE A INFLUÊNCIA METODOLÓGICA DOCENTE 

 

Existem várias teorias que abordam o conceito de estilos de aprendizagem 

elaboradas por diferentes estudiosos. Segundo Keefe (1988, p. 1281): 

Os estilos de aprendizagem se referem as preferências que os alunos 

tem na hora de aprender e se definem como um conjunto de atributos 

cognitivos, afetivos e fisiológicos que determinam o modo em que cada 

sujeito percebe, interage e responde a seus ambientes de 

aprendizagem. 

“Numa definição simplória, pode-se compreender que os estilos de 

aprendizagem são formas pelas quais as pessoas aprendem” (OTA; JÚNIOR E BARROS, 

2017, p. 49). 

Uma das propostas do estudo que envolve essa temática diz respeito ao interesse 

de vários autores em entender porque o aluno utiliza um estilo ou outro, sabendo que 

os alunos em uma sala utilizam os mais variados estilos de aprendizagem, ou seja, 

nenhum aluno tem por obrigação se adaptar ao estilo do outro. Segundo Alonso (1999, 

p. 43) “de uma perspectiva fenomenológica as características estilísticas são os 

indicadores de superfície dos níveis mais profundos da mente humana: o sistema total 

de pensamento e as peculiares qualidades da mente que um indivíduo utiliza para 

estabelecer laços com a realidade”.  

Esse tema vem ganhando grande espaço entre as discussões educacionais, visto 

que, para a equipe docente é muito importante planejar estratégias adequadas e eficazes 

e assim fornecer melhores oportunidades de desempenho escolar. “Reunir contribuições 

dos estilos de aprendizagem para entender como promover melhores práticas 

pedagógicas e situações de aprendizagem [...], apresenta-se como um interesse comum 

entre pesquisadores de muitos países” (OTA; JÚNIOR E BARROS, 2017, p. 49). 



 
 

 
2763 

Haja vista, em meio a contextualização dos estilos de aprendizagem é importante 

frisar que esses referidos estilos estão muito atreladas a metodologia de ensino docente 

e por conseguinte necessitam estar de acordo com as expectativas do aluno.   

Em suma, estilos de aprendizagem são características intelectuais que o 

estudante usa para aprender uma LE ou qualquer outro assunto. Por 

exemplo, se o aprendente aprende mais facilmente as palavras 

ouvindo-as, ele possui o estilo de aprendizagem preferencial auditivo, 

embora isso não signifique ser este o seu único canal de aprendizado. 

Esse aluno pode ainda ser parcialmente visual, pois aprende também 

visualizando conteúdos, e ainda parcialmente sinestésico, uma vez que 

aprende através de atividades e jogos educativos. Os estilos de 

aprendizagem são vários e ocorrem em intensidades diferentes no 

mesmo indivíduo. A conscientização de como esses estilos se 

apresentam em cada indivíduo pode colaborar para sua utilização ideal 

visando uma aprendizagem mais rápida e duradoura (SILVA &SILVA, 

2006, P .12). 

 

Ademais, os estilos de aprendizagem de cada aluno também pode se tornar um 

caminho para adequação da prática pedagógica.  

Uma combinação inadequada entre os estilos de aprendizagem dos 

alunos e as estratégias pedagógicas utilizadas pelo professor pode 

tornar os alunos entediados e desatentos, com resultados deficientes e 

desanimados com o curso (FELDER, 1991, p. 15).  

Nesse sentido, os estilos de aprendizagem se definem como processos cognitivos 

que possibilitam os alunos perceberem e processarem informações provenientes das 

diferentes atividades propostas pelo professor, se destacam assim, diferentes formas de 

aprender.  Uns alunos se remetem a um tipo de conhecimento artificial, onde assimilam 

as ideias através da memorização, onde para Freire: 

Está cada vez mais inadequada essa educação bancária que apenas 

reproduz o saber para os educandos, tratando-os como recipientes para 

depósitos em que ‘o educador é o que diz a palavra; os educandos, os 

que a escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, 

os disciplinados (FREIRE, 2005, p. 154). 

Outros adquirem a uma modalidade mais profunda, onde os significados são 

assimilados e aprendidos de forma mais consistente. Conforme Kolb (2005, p. 214), “as 

principais características dos estilos de aprendizagem que identificam as preferências dos 

alunos de forma a estabelecer as suas questões preferidas foram assim descritas: Estilo 

Adaptadores, Estilo Assimiladores, Estilo Divergentes, Estilo Convergentes”. 

 

FIGURA N 01 – Esquema desenvolvido por Kolb (1984). 
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Fonte: Kolb (1984, p. 89). 

 

Assim pode-se explicar mediante abordagem de Kolb (2005, p. 89) a conceituação 

sobre as quatro principais características de Estilos de Aprendizagem. 

✓ Estilo Adaptadores - Dificilmente lerão um manual. São resultado da 

multiplicidade e da ação. Preferem trabalhar rodeados de pessoas e dão 

um jeito de conseguir recursos e alcançar resultados. Gostam de 

assumir riscos e sabem se adaptar às circunstâncias. Em uma empresa, 

são abundantes nos departamentos de vendas. A pergunta-chave que 

precisam responder é “quando?” 

✓ Estilo Assimiladores - Seu estilo é oposto ao dos adaptadores. São 

extraordinários criando modelos teóricos e definindo claramente os 

problemas. Têm mais interesse pelas ideias abstratas do que pelas 

pessoas, por isso não é de estranhar que se destaquem no campo da 

matemática ou das ciências. Em uma empresa, podem estar em 

posições de pesquisa ou de planejamento estratégico. A pergunta-

chave que precisam responder é “por quê?” 

✓ Estilo Divergentes - Gostam de analisar os problemas em seu conjunto 

e de trabalhar com pessoas. São empáticos, emocionais e espirituosos. 

Não é de estranhar que lancem uma sucessão interminável de 

propostas diferentes em uma reunião. Neste estilo se encontram 

artistas, músicos e todos os criativos do mundo empresarial. A 

pergunta-chave que precisam responder é “e se...?” ou “por que não?” 

✓ Estilos Convergentes − ou o poder da dedicação a uma só coisa 

São o contrário dos divergentes. Precisam da aplicação prática das 

ideias para testar teorias ou resolver problemas. Perdem-se com muitas 

alternativas. No entanto, são excepcionais em situações onde há um 

único caminho para sua resolução. Muitos engenheiros se enquadram 

neste estilo de aprendizagem. A pergunta-chave que precisam 

responder é “para quê?” (KOLB E KOLB, 2005, p. 214). 
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O importante aqui nesse momento não é contextualizar estilos de aprendizagem 

mas, demonstrar que cada pessoa tem uma forma própria para ensinar e aprender e que 

esse deve ser o princípio para as tomadas de decisões mais convenientes. “Os estilos de 

aprendizagem pode ser uma ferramenta eficiente para o planejamento de atividades a 

serem conduzidas em sala de aula” (JUNIOR; FONTENELE & SILVA, 2013, p. 34). 

Todo o sentido empregado nesse processo educativo está diretamente ligado a 

aprendizagem cognitiva dos alunos de forma real e objetiva. Não havendo sequer outro 

objetivo em meio a tantos diálogos sobre esse tema.  

Da mesma forma que é possível falar em estilos de aprendizagem é possível falar 

em estilos de ensino ou metodologia de ensino, para tanto, o maior desafio, como dito 

anteriormente, é adaptar as metodologias aos estilos de aprendizagem próprios de cada 

aluno. Por sua vez, “as estratégias a serem empregadas no processo de ensino e 

aprendizagem, necessitam considerar elementos, tais como: a capacidade de 

participação da turma, a forma do aprendizado e assimilação, o espaço e recursos 

utilizados etc” (SILVA, 2013, p. 11). 

Levando em consideração essas estratégias de ensino, a importância que o 

professor tem nesse processo perpassa o sentido tradicional existente a tantos anos nas 

escolas brasileiras e que ainda insistem em se fazer presentes em algumas salas de aula. 

De acordo com Carvalho (2017, p. 625) é necessário “investir em um processo de 

formação que supere o modelo de racionalidade técnica, por muito tempo norteador da 

organização de currículos e programas dos cursos”. Portanto, o enfoque desses fatores 

é algo extremamente importante para o sistema de educação de qualidade que visa um 

desempenho cognitivo para os alunos. Nesse sentido, um forte desafio é direcionado 

aos docentes. Pois de acordo com Saldanha, Zamproni E Batista (2016, p. 03):  

Em geral, os professores costumam ensinar segundo seus próprios 

estilos de aprendizagem, desconsiderando as formas peculiares de 

aprendizagem de seus estudantes, conhecer-se e conhecer seus 

estudantes possibilitará a diversificação no seu modo de ensinar, esta 

ressignificação de sua prática pedagógica, considerando o estilo de 

aprendizagem de seus estudantes, resultará num processo de 

ensinagem mais significativo e aprendentes mais satisfeitos e mais 

ativos no seu processo de desenvolvimento. 

 

Em virtude dessa abordagem é possível conscientizar-se de que o conhecimento 

é a porta para se chegar ao cognitivo dos alunos, haja vista, como bem abordado pelos 

autores renomados nessa temática, seguir caminho no intuito de atingir a maioria dos 

alunos e porque não a sua totalidade. 

Os Estilos de Aprendizagem nada mais são do que um caminho a seguir em busca 

da aprendizagem. Um suporte criado para facilitar o conhecimento das habilidades 

individuais dos alunos. “Os estilos de aprendizagem são a maneira com que o aprendiz 
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utiliza estratégias de aprendizagem na construção do conhecimento. Tais estratégias são 

ferramentas que o sujeito desenvolve para lidar com diferentes situações de 

aprendizagem incompatíveis com seu estilo” (CAVELLUCCI, 2006, p. 10-11). 

Segundo Campos (2003, p. 15) os Estilos de Aprendizagem estão diretamente 

relacionados com a aprendizagem em si: 

A aprendizagem é um processo tão importante para o sucesso da 

sobrevivência do homem que foram organizados meios educacionais e 

escolas para tornarem a aprendizagem mais eficiente. As tarefas a 

serem aprendidas são tão complexas e importantes que não podem ser 

deixadas para obra do acaso. As tarefas que os seres humanos são 

solicitados a aprender, como por exemplo, somar, multiplicar, ler, usar 

uma escova de dente, datilografar, demonstrar atitudes sociais etc.., não 

podem ser aprendidas naturalmente. 

 

Para Kolb (1984), aprendizagem é o processo pelo qual o conhecimento é 

criado por meio da mudança da experiência, esta definição busca vários aspectos 

críticos do processo de aprendizagem, visto da perspectiva experiencial: primeiro 

é o destaque no processo de adaptação e aprendizagem ao contrário de 

conteúdo ou de resultados: segundo é que o conhecimento é um processo de 

transformação, sendo continuamente criado e recriado, e não uma entidade 

independente a ser adquirido e formas subjetivas. 

Em outra concepção de abordagem da temática é de suma importância 

que sejam dados a esses professores condições pedagógicas e tecnológicas para 

desempenharem seu trabalho com excelência. A aprendizagem do alunado é um 

fator que deve ser posto em primeiro lugar entre todas as iniciativas da escola. 

Nesse sentido, os professores precisam ter a sua disposição recursos 

didáticos e tecnológicos que lhes auxiliem a identificar os Estilos de 

Aprendizagem de cada aluno, dispensando de uma única vez a ideia que aluno 

aprende aquilo que o professor ensina e como ensina. 

Para Kolb (1984), aprendizagem é o processo pelo qual o conhecimento é 

criado por meio da mudança da experiência, esta definição busca vários aspectos 

críticos do processo de aprendizagem, visto da perspectiva experiencial: primeiro 

é o destaque no processo de adaptação e aprendizagem ao contrário de 

conteúdo ou de resultados: segundo é que o conhecimento é um processo de 

transformação, sendo continuamente criado e recriado, e não uma entidade 

independente a ser adquirido e formas subjetivas. 

Todo aluno é capaz de aprender, desde que seja dado a ele condições para 

se desenvolver e, por meio da aprendizagem desenvolve os comportamentos que 
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o possibilitam viver em sociedade e torna-se um cidadão ativo. Todas as 

atividades e realizações humanas acontecem por meio dos resultados da 

aprendizagem, sendo aprendizagem um processo essencial para a vida 

(CAMPOS, 2003). A fala de Campos retrata bem o que foi falado: 
A aprendizagem é um processo tão importante para o sucesso da 

sobrevivência do homem que foram organizados meios educacionais e 

escolas para tornarem a aprendizagem mais eficiente. As tarefas a 

serem aprendidas são tão complexas e importantes que não podem ser 

deixadas para obra do acaso. As tarefas que os seres humanos são 

solicitados a aprender, como por exemplo, somar, multiplicar, ler, usar 

uma escova de dente, datilografar, demonstrar atitudes sociais etc.., não 

podem ser aprendidas naturalmente (CAMPOS, 2003, p. 15). 

 

Por sua vez, a escola deverá oferecer condições para que a aprendizagem 

aconteça, oferecendo providências efetivas para que os docentes sejam 

preparados para desempenhar suas funções com qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante da relevância do tema abordado podemos ao fim desse estudo 

bibliográfico apontar algumas considerações importantes acerca dessa abordagem. 

Primeiramente, os estilos de aprendizagem trazem à tona vários fatores 

importantes no estudo da aprendizagem individual dos alunos. Foi importante descobrir 

a partir de vários estudiosos que cada aluno tem seu estilo próprio de aprendizado e que 

este deve ser detectado pelo docente e respaldado concretamente para que as 

habilidades sejam satisfatoriamente desenvolvidas.  

Para então descobrir quais os estilos de aprendizagem de cada aluno é necessário 

que o docente esteja disposto a estudar sobre o tema e conhecer os diversos estilos já 

estudados e comprovados por vários estudiosos e consequentemente aplicar atividades 

e estratégias que lhes ajudem a desenvolver suas habilidades com mais facilidade. 

Como também, é necessários que os professores tenham em mãos recursos 

didáticos e tecnológicos que sejam aplicados a esses alunos e que esses lhes permitam 

detectar cada estilo desses alunos, a fim de que a aprendizagem seja definitivamente 

concretizada.  

Os estilos de aprendizagem estão muito atrelados a metodologia docente, ou 

seja depende muito das estratégias utilizadas pelo professor para conseguir detectar o 

estilo de aprendizagem próprio de cada aluno e ajuda-los a desenvolver sua maneira 

peculiar de chegar a aprendizagem significativa.  
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Foi perceptível também no decorrer desse estudo que alguns professores 

permanecem acomodados por práticas tradicionais que não favorecem o 

desenvolvimento educacional dos alunos. Possuem uma mente fechada, não buscam 

estratégias relevantes para que os alunos consigam aprender mais facilmente.  

No entanto os estudos provam que é necessário facilitar a aprendizagem através 

da concepção dos estilos próprios deles e a partir daí criar meios metodológicos 

enriquecedores para o desenvolvimento integral dos estudantes.  
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RESUMO: O presente artigo aborda a possibilidade do sistema de Processo Judicial 

Eletrônico (PJe) ser utilizado como ferramenta pedagógica na graduação em Direito da 

Universidade Federal do Maranhão. Esse sistema, em suas mais diversas vertentes, 

atualmente, são responsável pela informatização da justiça. Primeiramente, nesta 

pesquisa, marca-se como transformações sociais e tecnologia andam entrelaçadas. Após 

isso, será recordado como as estratégias de ensino e aprendizagem no curso de Direito 

se embasam. Na terceira parte, analisa-se como a educação e o mercado de trabalho 

passam a exigir o desenvolvimento de habilidades para as mídias e as consequências e 

suas consequências no processo ensino-aprendizagem. A partir disso, avalia-se como o 

PJE pode ser utilizado como uma possível ferramenta pedagógica na graduação de 

Direito. Nesse esteio, para cumprir o roteiro apresentado, utilizará como fonte a pesquisa 

bibliográfica, caracterizando-se como descritiva, exploratória e crítica. 

Palavras-chave: educação; metodologias ativas; ensino jurídico; tecnologias; PJE. 

 

ABSTRACT: The present article discusses the possibility of the Electronic Judicial Process 

system (PJe) being used as a pedagogical tool in the Law degree of the Federal University 

of Maranhão. This system, in its most diverse aspects, is currently responsible for the 

computerization of justice. First, in this research, it marks how social transformations and 
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technology are intertwined. After this, it will be remembered how the strategies of 

teaching and learning in the course of Law are based. In the third part, we analyze how 

education and the labor market require the development of skills for the media and the 

consequences and their consequences in the teaching-learning process. From this, it is 

evaluated how the PJE can be used as a possible pedagogical tool in the graduation of 

Law. In order to comply with the presented itinerary, it will use as a source the 

bibliographical and documentary research, characterizing itself as descriptive, 

exploratory and critical. 

 

Keywords: education; active methodologies; legal education; technologies; PJE. 

1. Introdução 

 

O advento das novas tecnologias transformou significativamente a 

sociedade e, consequentemente, as relações de ensino-aprendizagem. Desse 

modo, tais transformações formularam diferentes abordagens, que modificaram 

o quadro educacional brasileiro e mundial, ao ponto que novas tecnologias foram 

aliadas à educação, na intenção de melhorar a qualidade de ensino e 

aprendizagem. No entanto, percebe-se que, apesar dessas mudanças terem 

ultrapassado os muros da academia - no sentido em que tudo que acontece na 

sociedade (de um modo geral) reflete dentro da mesma-, nota-se como o Direito 

e seu ensino ainda se encontram alicerçados em heranças tradicionais no tocante 

a métodos e metodologias de ensino-aprendizagem.  

Na tentativa de buscar compreender esse processo e, a partir disso, propor 

possibilidade de enfrentar esse contexto, é que surgiu o presente estudo, no qual 

nos propomos a responder a seguinte pergunta: como adequar o ensino do 

Direito às inovações tecnológicas, utilizando, para isso, o PJe como ferramenta 

pedagógica? Para isso, pautou-se na utilização da pesquisa bibliográfica, e nas 

experiências advindas do contato com o Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico) 

- sendo este um instrumento online de trabalho - como formas de problematizar 

métodos pedagógicos tradicionais. Isso, no intuito de contribuir com o 

fundamento que justifique o estudo e desenvolvimento de novas estratégias de 

ensino-aprendizagem implementando as novas tecnologias no ensino jurídico, 

considerando que o momento tecnológico, no qual estamos vivendo, altera não 

somente nossa forma de viver, mas, também, a de aprender (KENSKI, 2003). 

Diante desse contexto, para a viabilização desta pesquisa, dividimos o 

texto em três momentos: o primeiro, diz respeito ao percurso histórico do curso 

do Direito; o segundo, ao uso das novas tecnologias na educação, e, 
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consequentemente, da necessidade da inovação do ensino jurídico; e o terceiro 

trata-se da apresentação do PJe e seu uso como ferramenta pedagógica no curso 

de Direito. Portanto, utilizamos como referenciais, respectivamente, GIL (2009) e 

MELO (2013); KENSKI (2003) entre outros.  

 

2. Ensino jurídico: da implantação ao momento atual.  

 

Dentro das discussões sobre ensino jurídico, vários estudiosos, tais como, 

Streck (2011) e Martinez (2005) vêm apresentando, há algum tempo, que aquele 

se encontra afetado por fatores que contribuem para um contexto de crises. Tais 

crises, por esses estudiosos, primordialmente, caracterizam-se por conflitos de 

paradigmas, reflexos de dificuldades epistemológicas e a necessidade de uma 

inovação nas metodologias de ensino. Já que o curso de Direito ainda preza 

fórmulas de ensino, pautadas em uma educação bancária, com excessivas aulas 

expositivas. Nas quais o processo de ensino e aprendizado é pautado na ilógica 

premissa de que o professor é o centro e que o aluno não participa do processo 

de construção do conhecimento.  

Em uma perspectiva histórica, destaca-se que a implantação dos primeiros 

cursos em solo brasileiro, a partir de 11 de agosto de 1827, deu-se por meio da 

Carta de Lei, que os instituiu primeiramente em São Paulo – devido ao 

crescimento da produção cafeeira; e em Olinda – graças a também crescente 

produção de açúcar. Disto isto, desde da época da sua instituição -no Brasil 

Império – nota-se que uma das características principais dos cursos de Direito era 

o total controle Estado sobre ao ensino do Direito; pois este ao financiar os cursos, 

tanto determinava o currículo quanto controlava as práticas pedagógicas e 

metodológicas dos professores. Nesse contexto, temos como exemplo o 

jusnaturalismo, que, enquanto disciplina ministrada em sala de aula, destacava-

se por uma metodologia aplicada, pautada nas discussões sobre Direito Natural, 

Direito Canônico e Direito das Gentes. Deixando, consequentemente, à margem 

tanto a aplicabilidade quanto a vivência do Direito, já que disciplinas voltadas ao 

Ensino do Direito Processual não obtinham tanto destaque nessa época 

(RODRIGUES; JUNQUEIRA, 2002). 

Na transição do Brasil Império para o Brasil República - que se deu mais 

para a segunda metade do século XIX - o positivismo foi ganhando espaço, pois 

sua valorização, enquanto corrente filosófica, concretizou mudanças diretas no 

ensino jurídico. Tais mudanças foram percebidas como consequência da chamada 
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Reforma do Ensino Livre (por meio do Decreto n°. 7.247 de 1879) - também 

chamada de Reforma Leôncio de Carvalho (BASTOS, 2000). Essa reforma tinha 

como principal proposta a ampliação dos cursos de Direito no país e, 

consequentemente, proporcionar uma liberdade de ensino. Isso se daria 

primeiramente através de instituições privadas e com o rompimento do controle 

dos cursos pelo Estado- graças a sua incapacidade - com isso, o monopólio de 

faculdades de São Paulo e Olinda foi rompido. Entretanto, essa reforma passou 

por diversas críticas, já que possibilitava a realização de exames finais sem a 

necessidade de frequência contínua nas aulas, refletindo, dessa forma, na redução 

da qualidade da graduação. Sabe-se que as críticas à reforma, contribuíram, 

portanto, para as alegações de uma possível decadência do ensino jurídico no 

Brasil, mas também sabe-se da sua considerável importância. 

Em 1931, com o advento da Reforma Francisco Campos, o Curso de Direito 

novamente sofre alterações. Foram propostas modificações didáticas e políticas 

direcionadas ao curso, tentando ajustá-lo às orientações científicas daquele 

contexto. Com a implantação dessa reforma, o Curso de Direito foi dividido em 

duas modalidades: Bacharelado (voltado para a formação dos “técnicos do 

Direito”) e o Doutorado (que visava o desenvolvimento de pesquisadores e 

professores). Entretanto, o curso de Bacharelado obteve mais destaque devido ao 

enfoque na valorização da profissionalização dos egressos do curso (RODRIGUES; 

JUNQUEIRA, 2002,). 

Entre as décadas de 1950 e 1990, o curso de Direito passou por várias 

mudanças, tais como: a ampliação do acesso ao ensino jurídico, o surgimento de 

novas instituições, implementação de novos cursos, diversificação dos currículos, 

e por fim, a criação de órgãos e normas para organizar e fiscalizar a qualidade 

dos cursos. No entanto, é importante ressaltar que durante esse período- em 

1961, especificamente, foi implementado o currículo mínimo, instituído pelo 

Conselho Federal de Educação, que tinha como objetivo incentivar que os Cursos 

de Direito adequassem seus currículos e, assim, incorporassem à formação dos 

acadêmicos uma relação mais próxima das necessidades locais do conhecimento 

acadêmico (RODRIGUES; JUNQUEIRA, 2002). Ou seja, uma tentativa de aliar teoria 

e prática voltadas para uma função social. Ideia que permaneceu vigente até 

1966, quando, por meio Lei de Diretrizes e Bases (LDB– Lei n°. 9.394/1966), o 

currículo mínimo acaba sendo revogado para a implantação das “diretrizes 

curriculares”. 
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Voltados para os cursos de Direito, na década de 1990, foi determinado, 

por meio da lei 8.906, que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) deveria de manifestar para ocorrência da autorização e reconhecimento 

dos cursos de Direito. Outra modificação foi trazida pela Portaria 1886/94 do 

Ministério da Educação e Cultura, que imputou a exigência da implantação de 

atividades práticas no ensino jurídico com o objetivo de impulsionar o 

desenvolvimento de habilidades dos alunos (RIVAS, 2004). Diante desse contexto, 

fica ainda o questionamento: apesar das tentativas de modificação nas estruturas 

dos cursos, assim como as mudanças das práticas pedagógicas, percebemos, 

atualmente, mudanças no ensino do Direito? 

A pergunta anterior, inicialmente, pode parecer retórica, considerando que 

atualmente as tecnologias possuem uma capacidade de potencializar e inovar 

constantemente as mais diversas práticas e espaços. Em contrapartida, no ensino 

jurídico percebe-se, ainda, que antigas práticas ainda se perpetuam, e que a 

manutenção da tradição por uma metodologia expositiva ainda é muito comum. 

E que a abordagem do conteúdo e a formação de profissionais pautada mais na 

técnica do que na aplicação ainda é uma realidade no ensino do Direito 

(RODRIGUES, 2000).  

Em razão da forte influência do positivismo legalista, o ensino jurídico 

sempre foi desenhado de forma distanciada da realidade social. Com 

posicionamento seguindo essa vertente, Antônio Carlos Gil (2009, p. 69) expõe: 
 

A adoção desse modelo torna problemática a aprendizagem. O 

professor preocupa-se em expor a matéria e negligência a importância 

do interesse e da atenção do aluno. Seu discurso inclui termos que nem 

sempre existem na experiência dos alunos. Tantas são as ideias 

apresentadas que boa parte delas não é retida pelos alunos. Alguns 

professores falam tão rápido que muitas das ideias apresentadas não 

são percebidas pelos alunos. Outros falam tão baixo e de forma tão 

monótona que não conseguem manter a atenção dos alunos. Muitos 

professores ficam tão entusiasmados com a exposição a ponto de 

deixar de utilizar qualquer recurso audiovisual. Em suma, as aulas 

expositivas com frequência caracterizam-se pelo monólogo. 

 

Mais uma vez, colocamo-nos sob o seguinte questionamento: é possível 

aliar novas formas de pensar o Direito adequando-o, apesar do tradicionalismo, 

às novas tecnologias? As transformações quanto ao ensino se exalem na estrutura 

curricular? Acreditamos que, inicialmente, a resposta que podemos ofertar é para 

as primeiras perguntas é “sim, é possível”; “não, o currículo não resolverá tudo 
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sozinho!”. Precisamos não esquecer que o processo de ensino -aprendizagem não 

se limita na reprodução de bibliografias e textos normativos, mas é ampliado na 

possibilidade de reflexões, de críticas e questionamentos sobre a relação entre 

teórica e prática. Pensado na vivência do conhecimento e, consequentemente, e 

na relação entre professor e aluno, entretanto, a integração curricular não perde 

o seu espaço, como destaca Alexandre Campos Melo (2013, p. 105-106): 
 

(...) é necessária a edificação de um novo paradigma do ensino jurídico, 

pautado na interdisciplinaridade e interconectividade no estudo das 

disciplinas. De fato, o modelo de conhecimento fragmentado não 

propicia a formação integral do acadêmico, pelo contrário: torna-o 

refém de um paradigma científico simplificador e incapaz de 

estabelecer relações entre os conhecimentos teóricos e a realidade 

concreta e dinâmica.  

 

A fórmula composta pelas dificuldades e problemas enfrentados no 

processo de ensino-aprendizagem do Direito atualmente, somados ao possível 

desinteresse dos personagens envolvidos nesse processo podem ter como 

resultado uma formação teórico-prática deficiente. Assim, percebemos como se 

intensifica a falta de consciência do profissional, e a falta de aplicabilidade do 

conhecimento acadêmico na sociedade. Pensando contra essa perspectiva, 

imergimos no embate de formar profissionais com aprendizado do conteúdo 

jurídico e com competências que o possibilitem enfrentar as dificuldades sociais, 

por isso, é sempre necessário repensar e questionar os métodos e metodologias 

utilizadas no ensino do Direito.  

 

3. Tecnologia na educação: o Direito e uma nova lógica de ensino. 

 

As tecnologias estão presentes no nosso cotidiano, ao ponto de muitos de 

nós não saberem mais viver sem elas. Nesse contexto, percebe-se que elas 

transformaram tanto nossa forma de viver quanto a maneira de nos 

comunicarmos. Essa realidade amplia tanto as possibilidades de comunicação 

quanto a obtenção de conhecimento, utilizando, para isso, os mais diversos meios 

de comunicação, como o computador, da televisão, do smartphone e outros 

equipamentos. 

Diante disso, percebemos como as novas tecnologias e seu uso 

ultrapassaram os muros da escola, havendo assim a necessidade de adequação 

de algumas ferramentas tecnológicas à práticas educacionais. No entanto, é 
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importante frisar que as tecnologias sempre estiveram presentes no meio 

educacional, seja por meio de novas abordagens de recursos pedagógicos ou por 

meio das diferentes ferramentas tecnológicas: giz, papel, caneta e quadro 

(KENSKI, 2003). Essas e outras ferramentas tecnológicas são utilizadas de uma 

maneira especifica para atingir uma dada ação, e isso se deu através de uma 

determinada técnica, ou seja, a tecnologia é a junção de ferramentas e técnicas, 

que marcam seus usos em um espaço e tempo específico (KENSKI, 2003). 

Entretanto, nesse contexto, não podemos esquecer de frisar dois pontos 

extremamente importantes para a facilitação dessa inovação no ensino: a 

primeira diz respeito a uma análise do perfil do aluno; e a segunda à análise do 

perfil do professor.  

Em vista disto, sabemos que as novas tecnologias estão presentes tanto 

cotidiano dos alunos quanto dos professores, no entanto, as relações que cada 

um estabelece com essas novas tecnologias se dão de formas diferentes. Assim, 

percebam que haverá a necessidade de uma orientação no diz respeito a uma 

prática docente. Esta irá passar por algumas transformações, pois a configuração 

educacional, assim como o cenário tecnológica - está em constante 

transformação, e como consequência, surge uma nova lógica de se fazer e pensar 

o processo educacional. Mediante a isto, não iremos mudar somente as teorias e 

métodos educacionais, mas também as percepções. Desse modo, altera-se a 

lógica de ensino-aprendizagem, a cultura educacional e, por fim, a percepção do 

docente.  

Nessa nova lógica, estimula-se o aprendizado estabelecendo relações em 

áreas diferentes ou aparentemente diferentes, para que, dessa forma, o processo 

educacional se torne mais dinâmico, eficiente e inovador.  Para isto, ao 

estabelecermos a confluência “tecnologia e Direito”, contribuímos efetivamente 

para a produção e construção do conhecimento do aluno, pois nesse momento 

o professor tornar-se um mediador entre o conhecimento e esse aluno. Ao usar 

a tecnologia no espaço escolar o educando amplia sua capacidade reflexiva no 

momento em que ele vivencia, através da ferramenta tecnológica, o 

conhecimento.    

Ratifica-se, assim, que o uso das novas tecnologias combinadas com 

outras áreas do conhecimento, possibilita a compreensão de conteúdos, 

potencializa o processo didático, e faz com que os alunos produzam e vivenciem 

o conhecimento. Posto isto, percebemos como essa nova abordagem altera 

significativamente os procedimentos didáticos e a prática docente, já que, além 
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de alterar os métodos, altera também o papel do professor. Desse modo, para ele 

(o docente) cabe uma mudança na postura, alterando a ideia de que somente ele 

deve ser o centro das atenções, impulsionando sua postura de 

mediador/orientador, que apresenta ao seu alunado múltiplas possibilidades de 

se alcançar ou obter conhecimento. Nesse sentido, sobre os impactos das novas 

tecnologias na pratica docente, KENSKI (2003) ressalta que:     

 

A apreensão do conhecimento na perspectiva das novas tecnologias 

eletrônicas de comunicação e informação, ao ser assumida como 

possibilidade didática, exige que, em termos metodológicos, também 

se oriente a prática docente com base em uma nova lógica. (p.38 ) 

 

Desse modo, o conceito de tecnologia educacional pode ser enunciado 

como o conjunto de procedimentos (técnicas) que visam "facilitar" os processos 

de ensino e aprendizagem com a utilização de meios (instrumentais, simbólicos 

ou organizadores) e suas consequentes transformações culturais (KENSKI, 2008). 

Por isso, a apropriação das tecnologias pela educação serve para aprimorar e 

potencializar o ensino, e não como forma de substituir um profissional da 

educação, como muitos pensam. Mas deve ser valorizado sempre que aliar bons 

professores à tecnologia educacional pode se configurar como possível medida 

para grandes problemas do ensino brasileiro, seja ele público ou privado.         

Destaca-se, como contraponto e consequência de uma postura 

educacional voltada para o processo de ensino-aprendizagem: muitos 

profissionais do Direito que não atendem às necessidades básicas da sociedade, 

e muito menos do mercado profissional; e instituições que estão engessadas à 

praticas tradicionais de ensino (que se recusam a acompanhar as transformações 

sociais e tecnológicas da nossa sociedade). Pensando nisso, percebe-se como 

esse tipo específico sistema não se preocupa com o aluno e seu desenvolvimento, 

ponto que nos fez refletir sobre a necessidade de se repensar e problematizar 

algumas práticas do ensino Jurídico, focando nossas buscas nas práticas 

pedagógicas dos docentes e na possibilidade de utilização do sistema PJe como 

ferramenta pedagógica. 

 

4. Considerações sobre a instituição do PJe.  

 

O Processo Judicial Eletrônico (PJe) trata-se de um sistema desenvolvido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os tribunais (de justiça 
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comum e especializados, tais como a Justiça do Trabalho e Justiça Militar, em 

qualquer grau de jurisdição) com o objetivo de automatizar o Poder Judiciário e 

contribuir com a acessibilidade (possibilitando que atos processuais pudessem 

ser praticados independentemente do acesso local aos autos físicos do processo) 

e, assim, buscando alcançar, cada vez mais, a celeridade processual. O Sistema foi 

lançado em 21 de junho de 2011, pelo, à época, presidente do CNJ Cezar Peluso, 

e, a partir de então, presidentes dos tribunais do Brasil receberam a proposta para 

implantarem o sistema em suas áreas de competência (BRASIL, b201-?). Desse 

modo, buscando acoplar a unificação da prática dos atos processuais a todos que 

possuíssem a autorização para terem acesso aos autos, envolvidos direta e 

indiretamente na lide, impulsionando a interatividade, a eficiência dos 

investimentos e promovendo a segurança para proposição, prosseguimento e 

solução das lides. 

Esses objetivos pautados para o PJe nos fazem relacionar à proposta 

estabelecida pela Emenda Constitucional n°. 45 de 2004 que, em meio a outros 

quesitos de destaque para uma reforma constitucional, caracterizou-se por 

valorizar a celeridade processual e impulsionar, para isso, a razoável duração 

processual e formas que garantissem um Judiciário mais eficiente, trazendo isso 

como uma garantia fundamental. Nesse contexto, a publicação da Medida 

Provisória (MP) n°. 2.200-2/2001 (BRASIL, 2001), e a Lei do PJe (Lei n°. 11.419, de 

2006) (BRASIL, 2006), espelharam as cobranças por um processo que buscasse 

uma duração mais razoável e transparente, principalmente, mais dinâmica quanto 

aos feitos no trâmite processual. Além disso, apresenta-se como reflexo da 

crescente e necessária aplicabilidade de tecnologia no espaço jurídico tornando, 

não só para a advocacia, mas, também, para servidores do Poder Judiciário e para 

outros componentes do processo viável, célere e público as garantias processuais. 

Durante o processo de automação, informatização da justiça por meio da 

implantação do PJe, conforme os ditames das normas e fatos apresentados 

anteriormente, vários sistemas foram surgindo pelo país, isto pois, as normas 

deixaram à competência dos tribunais (art. 8º da Lei n°. 11.419/2006) (BRASIL, 

2006) estabelecer os ditames de elaboração e instauração dos seus programas 

específicos. Desse modo, cada sistema possuía uma interface gráfica e 

funcionalidades distintas, produzindo desconfortos aos profissionais que 

necessitavam dos sistemas para exercer suas funções nos tribunais de instâncias 

e regiões diferentes. No Maranhão, a Justiça do Trabalho saiu na frente, já que foi 

a primeira a implantar a transição para o PJe, instituindo, desde 10 de dezembro 
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de 2012 (BRASIL, 2012), para todas as movimentações processuais, tendo 

progressivamente, alcançado todas as comarcas do Tribunal Regional do Trabalho 

da 16ª Região do Maranhão. 

 

4.1 O PJe como instrumento pedagógico 

 

Após essa apresentação do PJe, podemos nos perguntar: como ele pode 

ser utilizado como ferramenta pedagógica auxiliando na utilização de 

metodologias inovadora no ensino jurídico? Antes de apresentar uma possível 

proposta metodológica, precisamos apresentar o conceito de metodologias. 

desse modo, metodologias se configuram como “práticas pedagógicas 

operacionalizadas por meio de conjuntos de atividades escolares propostas pelos 

professores, com vistas a alcançar a aprendizagem de determinados 

conhecimentos, valores e comportamentos” (TRAVESSINI; BUAES, 2009, p. 145). 

Para isso, no processo educativo podem ser utilizados diferentes métodos de 

abordagem, dando ao docente a possibilidade de se inovar e se adequar as 

mudanças sociais e tecnológicas, com o objetivo de possibilitar, e de maneira 

mais dinâmica e eficiente, um processo de ensino-aprendizagem inovador e com 

potencial. 

Diante desse contexto – e com modelo tradicional ainda muito presente 

no ensino jurídico – percebemos como alguns professores partem da lógica de 

que docentes ativos estão para aluno passivos, assim como o contrário do 

conhecimento, abordado por meio de aulas expositivas, centrando as atenções 

no professor e direcionando o papel dos alunos como apenas espectadores, pois 

recepcionariam o conteúdo trabalhado pelo docente (RODRIGUES, 2010). Nesse 

processo, como apresentado anteriormente, umas das dificuldades no processo 

de ensino-aprendizagem no curso de Direito são constituídas no distanciamento 

entre teoria e prática, e na carência da utilização de tecnologias para o processo 

de ensino-aprendizagem.  

Por essa razão, há aqui a necessidade de se repensar algumas práticas 

pedagógicas do ensino do Direito, além de refletir sobre a possibilidade de 

implementação de novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem 

dessa área especifica. Para isto, o curso de Direito tem que passar por algumas 

modificações: começando pelo currículo e terminando na prática docente. 

 Assim, com as transformações sociais notamos como as universidades 

devem investir e proporcionar modificações constantes para haver uma 
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adequação ao sistema de ensino. E, assim, como proposta de ferramenta híbrida, 

o PJe, mostra-se como uma potencial ferramenta que pode auxiliar no processo 

de ensino e aprendizagem no ensino jurídico.  

Para isto, o PJe enquanto ferramenta pedagógica pode ser utilizada como 

uma maneira de se aliar teoria e prática; Pois no momento em que o processo 

eletrônico permitiu aos advogados o acompanhamento processual e o 

peticionamento por meio eletrônico (art. 1º, Lei 11.419), em horário diferenciado, 

sem a necessidade de se ir aos Fóruns físicos em horários específicos - já que se 

pode, agora, movimentar um processo até em período noturno, estendendo os 

prazos processuais -  notamos como essa nova possibilidade de 

acompanhamento e acesso  através da internet, possibilita uma inovação no 

ensino jurídico, em disciplinas especificas. Isto é, os discentes agora terão a 

possibilidade de aprender na prática, como se dá as fases de um processo, assim 

como se configura cada uma delas.  

 Considerando todas as possibilidades e facilidades do PJe, é que seu uso 

como ferramenta pedagógica tem um potencial absurdo. O seu primeiro grande 

potencial é que ele apresenta a possibilidade de consulta, acompanhamento e do 

envio de petições (iniciais e intermediárias) por meio da internet; o segundo, é 

que seu uso contribui com a sustentabilidade ao meio ambiente, reduzindo o uso 

de papel, canetas. Ademais, ele tem a possibilidade de realizar vários 

procedimentos de uma só vez, em lote, ganhando em produtividade (BRASIL, 

2017), tornando mais amplo o uso de mídias no processo, já que se pode juntar 

ao processo, durante os prazos processuais, mídias como vídeos, áudios, imagens, 

deixando acessível a consulta e ampliando possibilidades de acesso à justiça. Mas, 

para seu uso, exige-se a obtenção de alguns requisitos: “adquirir apenas um 

certificado individual para operar em qualquer tribunal brasileiro. O “documento” 

tem sido fornecido por meio de carteirinha com chip, pen-drive ou dispositivo 

criptográfico Token, e possui validade de três anos” (BRASIL, a201-?); e adequar 

ao deskstop ou notebook segundo os requisitos operacionais previstos nos 

manuais do PJe do Tribunal da justiça onde se pretende atuar. 

Tais inovações presentes no PJe podem ser trazidas para a sala de aula. 

Para isto, primeiramente, seria necessário que os professores passassem por um 

processo de treinamento em parceria com a OAB e com os Tribunais Regionais, 

com disponibilização do uso dos tokens específicos para consulta (assegurando, 

desse modo, a segurança dos processos) e, aos processos que não fossem 
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permitidas consultas (pelos componentes da lide), as partes vinculadas poderiam 

deixar em segredo de justiça (ferramenta já presente no sistema).  

Como outros pontos positivos, identificamos mais possibilidade na 

abordagem, sobre as fases processuais: quanto a petição inicial (os requisitos 

para a propositura e indeferimento da petição inicial, possibilidades de emenda 

e aditamento, liquidação dos pedidos, identificação das partes, definição da 

competência material e territorial e fundamentação dos pedidos), quanto aos 

recursos, compreensão dos pressupostos de admissibilidade recursais e 

adaptação da fase ao tipo adequado de recurso. A somar, possibilidade de 

acompanhamento das decisões interlocutórias e terminativas; possibilidade de 

ver os institutos processuais e as ficções jurídicas em casos concretos; em relação 

à aproximação do conhecimento teórico do conhecimento prático: o PJE em 

sala de aula se assemelharia aos simuladores de auto escolas, mas sem a 

possibilidade, em um primeiro momento, dos alunos intervirem no processo e 

nas peças juntadas aos autos. Além disso, a possibilidade de compreensão e 

publicidade sobre como um processo se configura entre percalços e 

garantias.  

Pelo exposto, expõe-se que o PJe pode, sim, ser utilizado como 

instrumento pelos professores de Direito para a aproximação do conhecimento 

da sala de aula do campo da concretização de um processo. Inovando, desse 

modo, na forma de abordagem e proporcionando uma inserção de novas 

tecnologias no ambiente acadêmico. Proporcionando, ainda, outras instituições 

vinculadas à Justiça e ao Poder Judiciário, como os Tribunais e a OAB, das 

instituições de ensino. 

 

5. Considerações finais 

 

As modificações sociais proporcionadas pelas tecnologias estão em 

contato direto com a sociedade e suas instituições; e ir na contramão desse 

processo, no que se relaciona à educação, configura-se como um equívoco. Nesse 

contexto, tanto o ensino jurídico, quanto os profissionais do Direito, envolvidos 

direta ou indiretamente com a formação de um processo (seja como um 

estudioso ou como uma das partes de uma possível lide, servidores ou não da 

Administração Pública), com as tecnologias ganhando amplitude também nas 

relações profissionais, esses sujeitos necessitam se atualizar quanto as exigências 

decorrentes dessa influência. Já que, a postura que preza somente pela tradição 
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em sala de aula, na formação dos profissionais, centrando o professor em 

detrimento da participação dos alunos prejudica a interação e a formação de 

sujeitos autônomos na relação de ensino-aprendizagem. 

Portanto, indo de encontro a esses aspectos, o uso do PJe como 

ferramenta pedagógica,ativa e adequada às necessidades encontradas tanto em 

sala de aula quanto na sociedade, demonstra-se como fundamental. Isso para 

que ocorra uma visão mais abrangente dos porquês e possíveis influências e 

consequências pessoais e profissionais que o ensino aprendido em sala de aula 

pode ocasionar. Tornando-se como ferramenta para uma melhor aprendizagem 

e desempenho profissional. 

O sistema PJe, por meio das suas inúmeras versões e especificidades (de 

acordo com a sua competência territorial e material), demonstra-se como um 

meio muito atual de aproximar docentes e discentes de um novo método de 

abordagem e aprendizado em sala de aula. Em relação ao primeiro, pode 

demonstrar que a tecnologia, em vez de ser considerada vilã, pode permitir a 

concretização de um processo educacional mais eficaz, já que pode auxiliá-lo em 

sala de aula criando familiaridade das ferramentas utilizadas no campo laboral; 

Quanto aos segundo, o sistema pode possibilitar a aproximação entre teoria e 

prática, demonstrando como um processo se configura, suas características e 

como as petições e o conhecimento das etapas de um processo (trazidos para a 

sala de aula hoje, valorizando a exposição oral, por meio da teoria) podem ser, na 

verdade, aliados para benefícios profissionais (atualização e formação qualitativa) 

quanto sociais (utilizando os conhecimentos nas ações sociais).  

A partir do aprofundamento das pesquisas, percebemos que, o presente 

estudo não se encerra neste trabalho. Já que seria interessante, futuramente, 

pensarmos em uma forma concreta de aplicabilidade do PJe como ferramenta  

pedagógica em uma instituição de ensino. Abordando investimentos, 

dificuldades, entre outros pontos. Entretanto, quanto ao objetivo, aqui proposto, 

que seria de discutir a tradição versus a possibilidade de inovação por meio do 

PJe, considera-se que este foi alcançado. 
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AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS SOFTWARES BNWEB EVERGREEN 
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RESUMO: Aborda estrutura dos softwares Sistema Biblioteca Nativa – (BNweb) e 

Evergreen, com destaque para análise referente às configurações e usabilidade nos 

serviços de automação em bibliotecas. Tem por objetivo apresentar as características dos 

softwares para diagnosticar através dos requisitos a sua funcionalidade e aplicabilidade. 

A pesquisa é de caráter exploratório com embasamento na literatura de alguns teóricos 

para assimilação do contexto e acesso aos sites dos referidos sistemas operacionais. 

Disserta sobre o processo de automação em unidades de informação como suporte ao 

serviço de qualidade. Conclui-se que os softwares em estudo possuem especificidades e 

suportes adaptáveis ao uso nos sistemas de automação em bibliotecas. 

Palavras-chave: Biblioteca; Automação; Software; BNweb; Evergreen 

 

ABSTRACT: It covers the software system Native Library System - (BNweb) and 

Evergreen, with emphasis on configuration and usability analysis in library automation 

services. It aims to present the characteristics of the software to diagnose through its 

requirements its functionality and applicability. The research has an exploratory character 

based on the literature of some theoreticians for assimilation of the context and access 

to the sites of said operating systems. Dissertation on the process of automation in 

information units as support for quality service. It is concluded that the software under 

study has specificities and supports that are adaptable to the use in automation systems 

in libraries. 

Keywords: Library; Automation; Software; BNweb; Evergreen 
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Com o advento da internet na década de 90, as bibliotecas e os demais 

campos dos mercados, quer seja, como prestadores de bens e serviços, passaram 

por grandes transformações, onde a concorrência e a obtenção de resultados em 

tempo ágil proporcionaram a inserção da automação em várias organizações. 

A biblioteca perpassa por várias modificações ao longo do tempo, desde 

o momento em que a forma de organização foi inovada e, à medida que o 

conhecimento gerado no mundo científico foi se reproduzindo. 

De acordo com Valentim (2016, p.19), “[...] as bibliotecas vêm se tornando 

espaços de conhecimento, cujo reconhecimento social tem aumentado de modo 

significativo [...]”. Neste aspecto, pode-se afirmar que a mudança é proveniente 

da ordem social, cultural, científica e tecnológica que impactam na mediação da 

informação, ao modificar sua forma de atuação na prestação dos seus serviços 

aos diferentes públicos da sociedade. 

Considerando a importância da organização da informação nas 

bibliotecas, o presente estudo tem por objetivo analisar o processo de automação 

em bibliotecas a partir concepção bibliográfica de especialistas da área de estudo. 

O trabalho está estruturado em revisões literárias sobre o serviço de 

automação como parâmetro para a organização da informação em bibliotecas a 

partir da análise dos softwares BnWeb e Evergreen para detectar sua usabilidade 

e aplicabilidade. 

 

2 SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO EM BIBLIOTECA  

 

A automação é uma forma de facilitar e reduzir o tempo de trabalho em 

todos os setores segmentos na sociedade, utilizando-se de máquinas para 

executar tarefas que antes eram realizadas pelo homem, cuja ampliação teve 

origem na busca constante ao longo do tempo por mecanismos que facilite a 

execução das atividades. 

Nesta linha de raciocínio, constata-se que o processo de automação, 

consiste em organizar toda a produção científica da biblioteca em um sistema de 

informação com o objetivo de criar um processamento integrado e eficiente. 

Segundo Reis e Teixeira (2000, p.1): 
O processo de automatizar mudou o modo de gerenciamento das 

bibliotecas. A automação ganhou fama na década de 80, época em que 

havia uma preocupação com o tratamento voltado ao usuário e quanto 

à criação de redes cooperativas que facilitassem o acesso à informação, 

fazendo com que a biblioteca ampliasse o seu papel principal de 
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disseminadora informacional. Isto ensejou, naquele momento a 

contraposição de dois conceitos: automação de biblioteca e automação 

de informação. 

 

Antes da década de 80, os trabalhos eram realizados de forma mais lenta 

em um processo de organização da informação pautado nos sistemas tradicionais 

e manuais. Na década de 90uma nova fase caracterizada pela disponibilidade de 

ferramentas (hardware e softwares), com uma infinidade de recursos e 

possibilidades (REIS e TEIXEIRA, 2011). 

No tocante a área da biblioteconomia, a automação é de suma importância 

devido à agilidade que proporciona nas rotinas e subrotinas de trabalho 

caracterizando desta forma uma assim ruptura de paradigmas no contexto atual.  

Com o advento da automação na biblioteca, trouxe inúmeras 

possibilidades e proporcionou mudanças no cenário de atuação onde o 

mecanismo de trabalho sofreu alterações com o aparecimento de novos 

softwares como suportes para subsidiar a comunicação.  

Para implantação dos softwares em uma Unidade de Informação, vários 

itens carecem de observação no que tange aos aspectos na prestação de um 

serviço com qualidade. 

Por qualidade, a Norma ISO (International Organization for 

Standardization), composta por várias normas, foram criadas pela Organização 

Internacional de Padronização (ISO), com o objetivo de melhorar a qualidade de 

produtos e serviços. 
A Norma ISO/IEC 9126 [ISO9126] define seis características de 

qualidade de software que devem ser avaliadas e também propõe 

algumas subcaracterísticas: Funcionalidade, Usabilidade, 

Confiabilidade, Eficiência, Manutenibilidade e Portabilidade.   

 

Neste sentido, para a escolha do software deve-se analisar o conjunto dos 

atributos que evidenciem suas funções, desempenho e julgamento dos softwares 

pelos usuários, capacidade de customização e transferência de um ambiente para 

o outro. 

Conforme Rodrigues e Prudêncio (2009, p.9):  
Nas bibliotecas e centros de informação, a automação surge para 

oferecer um atendimento eficaz e eficiente ao usuário, poupar tempo, 

otimizar os processos, atender a demanda, auxiliar a aquisição, tornar a 

organização mais precisa e principalmente atender às necessidades do 

usuário em curto espaço e tempo.  
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 Nesta perspectiva, o processo de automação facilita o gerenciamento 

dessas unidades proporcionando um ambiente em constante transformação 

quanto ao atendimento do usuário que perpassa desde os moldes do serviço de 

referencia tradicional ao tecnológico ao propiciar uma prestação de serviço mais 

ágil, tendo como suporte os aparatos tecnológicos com uso das ferramentas para 

a  viabilização e acesso à informação. 

A prestação de serviços em bibliotecas anterior que antecede a este 

momento da explosão tecnológica tornou-se obsoleto mediante as 

circunstâncias do momento, sendo necessária a implantação de um software que 

suprisse as necessidades. 
Com o advento da internet e dos chamados softwares open source (ou 

fonte aberta), várias alternativas de software para criação e gestão de 

dados e bibliotecas digitais tornaram-se disponíveis, na sua grande 

maioria, sem custos. (LIMA et al. 2015, p.128). 

 

Dentre as mais variadas características que se pode observar com o 

advento da informática, constata-se as mudanças referente ao conceito de 

organização e funcionamento das bibliotecas que na conjuntura atual 

apresentam-se em um processo de gerenciamento integrado e mais eficiente. 

Neste contexto, fica evidente que existem vários tipos de softwares 

disponíveis para uso, contudo, para adoção e implantação requer estudo 

detalhado sobre os requisitos de avaliação e gerenciamento em unidades de 

informação. 

De acordo com Cortes (1999, p.3), os critérios por categoria para avaliação 

do software com estabelecimento de notas no método de avaliação são as 

seguintes: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, 

manutenibilidade e portabilidade. Características gerais do software, ergonomia, 

tecnologia (Hardware, rede), seleção e aquisição, processamento técnico, 

circulação, recuperação da informação, disseminação da informação, processo 

gerencial, características da empresa fornecedora. 

Campos (1999, p.35) destaca que ao avaliarmos os softwares educacionais 

precisamos observar as seguintes características: 
a) Características Pedagógicas: São aquelas que incluem um conjunto 

de atributos responsáveis pela determinação e viabilização da utilização 

do software no contexto educacional. Essa característica abrange 

subcaracterísticas que melhoram a identificação de um software de 

qualidade: Ambiente educacional: o software deve disponibilizar a 

identificação do ambiente educacional e do modelo de aprendizagem 
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que ele privilegia; Pertinência em relação ao programa curricular: o 

software deve ser adequado e seguir regras de um dado contexto 

educacional ou a uma disciplina específica; Aspectos didáticos: o 

software deve atender a um objetivo educacional, sendo fácil de usar, 

amigável ao usuário, apresentando aspectos motivacionais e 

respeitando as individualidades. É importante que inclua atributos 

como: clareza e correção dos conteúdos, recursos motivacionais, carga 

informacional e tratamento de erros. b) Facilidade de uso: compreende 

os atributos que determinam a facilidade e a objetividade de uso do 

software. c) Características da interface: determinam a existência de 

recursos que facilitam a interação do usuário com o software. Inclui as 

seguintes subcaracterísticas: condução, afetividade, consistência, 

significado de códigos e denominações e gestão de erros. d) 

Adaptabilidade: caracteriza-se por um conjunto de atributos que 

determinam a capacidade do software de se adaptar a necessidades e 

preferências do usuário e ao ambiente educacional selecionado. e) 

Documentação: refere-se aos atributos que verificam a qualidade do 

material que acompanha o software. Esse material precisa estar 

completo, consistente, legível, organizado e de fácil entendimento. Os 

alunos que utilizarem esse material precisam entender de forma clara o 

que está sendo proposto e por isso o material precisa satisfazer as 

necessidades de informações dos diferentes tipos de usuários. f) 

Portabilidade: disponibiliza um conjunto de atributos que determinam. 

 

 

3 SOFTWARE BNWEB 

 

 O Bnweb é um sistema de automação, via browser,para gestão de 

informações em um processo capaz de gerenciar as rotinas, tais como, controlar, 

tratar, disseminar e circular as informações. 

Conforme citado por Reis e Teixeira (2013.p.7), sobre o Bnweb: 
Foi desenvolvido por uma empresa brasileira a Contemporany, que 

localiza-se no Rio de Janeiro, é especializada com automação em 

Unidades de Informação. Sua equipe técnica é composta por 

programadores, analistas de sistemas e bibliotecários, que de forma 

integrada trabalham para uma melhor comunicação entre os clientes. 

 

Considerado um sistema eficaz que atende as necessidades das 

bibliotecas, pois atende desde um acervo pequeno até uma de grande porte com 

várias unidades em diferentes localidades, tais como, cidades, estadas e países, 

permitindo desse modo uma interligação em tempo real de todas as informações 

e rotinas. 
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Ainda segundo a Contempory (2000), dentre as características do software, 

o sistema gera consulta simples e avançado; permite salvar e imprimir resultados; 

envia o resultado da pesquisa via email; possibilita visualizar arquivos anexados 

tanto de foto como imagem em movimento, texto e som, desenvolvimento 

continuo; pronto para o compartilhamento rápido e preciso da informação com 

bibliotecas e centros de informação; aprovado pelo MEC e em mais de 100 cursos 

superiores. 

Trata-se de um sistema totalmente nacional, e que foi desenvolvido para 

atender todas as necessidades do profissional, exigências do usuário e a 

necessidade de eficiência do administrador da instituição.  

Por Reis e Teixeira (2013.p.8), o software Bnweb, “[...] possui licença 

particular, ou seja, é um software proprietário, para que se possa utilizar, copiar, 

ter acesso ao código – fonte ou redistribuir é necessário adquirir uma licença com 

a empresa fornecedora [...]”. 

Neste sentido, observa-se que o software desenvolve e integra várias 

funções indispensáveis para automação em uma biblioteca, nos mais diversos 

requisitos ou módulos de operacionalização. 

 

3.1 Principais módulos do BnWeb 

Estão inseridos os acervos, aquisição, empréstimo, MEC, periódicos e 

vocabulário. O acervo controla a rotina de catalogação, classificação e indexação, 

além de gerenciar todo o cadastramento técnico, como a preparação física, 

etiquetas códigos de barras e identificação visual de obras de consultas. De 

acordo com o site BNWeb (2019, p.1): 
O BNWeb é um sistema de automação, via browser, para o 

gerenciamento de informações, capaz de efetuar rotinas como 

controlar, tratar, disseminar e circular as informações cadastradas no 

sistema. Poderosa ferramenta de automação e controle de informações, 

o BNWeb permite o gerenciamento de um pequeno acervo de uma 

instituição, seja ela uma biblioteca, um arquivo ou centro de 

documentação, até uma grande instituição, com várias unidades em 

diferentes locais (cidades e estados), permitindo uma interligação em 

tempo real de todas as informações e rotinas. O BNWeb permite ao 

profissional (bibliotecário, auxiliar ou gerente), administrar e executar 

de forma prática todas as rotinas e os controles de informação de sua 

instituição, sem perder a qualidade e a importância de serviços 

específicos. Além dos serviços tradicionais como: Aquisição, 

Processamento Técnico, Empréstimo, Controle de Periódicos, 

Vocabulário, Padrão MEC e outros, o BNWeb emite diferentes tipos de 
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relatórios e estatísticas para um controle mais eficiente sobre o perfil 

do acervo e sua utilização. 

 

No requisito recuperação, o resgate das informações obtido através de 

relatórios estatísticos de acervo, onde são realizadas todas as etapas do 

processamento técnico do documento, a saber, inclusão de dados catalográficos 

dos assuntos, da classificação, do número de tombo, impressão de etiquetas de 

lombada com código de barra, constituindo dessa fora a inserção de todos os 

dados para que a obra possa ser disponibilizada para a consulta e empréstimo. 

 

4 SOFTWARE EVERGREEN 

 

Software desenvolvido pelo Serviço de Biblioteca Pública da Geórgia 

(GPLS) como fonte de apoio a várias bibliotecas públicas em um consórcio da 

Rede de Informação Pública para Serviços Eletrônicos (PINES). 

O desenvolvimento do software teve seu início em junho de 2004, quando 

o bibliotecário Lamar Veatch, em minucioso estudo, fez uma análise sobre as 

opções do Evergreen e a GPLS decidiu desenvolver seu sistema de automação de 

biblioteca. 
Os programadores da GPLS desenvolveram o projeto por dois anos e a 

PINES completou com sucesso e transição para a Evergreen em 05 de 

setembro de 2006. Nos próximos dois anos, o consórcio PINES aumentou 

para mais de 270 bibliotecas e cinco outros sistemas nos Estados Unidos 

e o Canadá implantou o Evergreen.(SITE). 

Observa-se que o software foi criado para a gestão integrada de 

bibliotecas com intuito de modernizar seus serviços, reduzir os custos 

operacionais e melhorar o nível de relacionamento com os seus usuários. 

O Evergreen é um software open-source de projetos e membro do 

Software Freedom Conservancy, sendo adaptável aos serviços em bibliotecas, 

pois ajuda tanto os usuários a localizar materiais de biblioteca como auxilia no 

gerenciamento das atividades. 

Em seu percurso histórico e desenvolvimento, o Evergreen recebeu 

contribuição de outras bibliotecas e desenvolvedores no ano de 2007. Em 2009 

foi realizada a primeira Conferência Internacional e no ano de 2012 se juntou ao 

Software Freedom Conservancy, formando um conselho de supervisão. 

Dentre as atividades em que o Evergreen auxilia na execução, destacam-

se: 
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Gerenciamento, catalogação e circulação desses materiais, independente do 

tamanho e do grau de complexidade de uma biblioteca. 

            Segundo Fernandes et al. (2016) descrevem: 
Evergreen é um projeto iniciado pela Biblioteca Pública da 

Geórgia com o objetivo de criar um catálogo partilhado e 

escalável para as cerca de 250 bibliotecas públicas no estado de 

Geórgia. Atualmente é utilizado por cerca de 800 bibliotecas, com 

particular penetração na América do Norte. 

 

Neste sentido, o objetivo da criação desse projeto foi de transpor uma 

comunicação entre diversas bibliotecas através de um catálogo dominante de 

modo a permitir uma comunicação de abrangência entre todas. A interface de 

catálogo é construída usando o Template Toolkit com algum JavaScript. 

Em relação ás bibliotecas que implantaram o software Evergreen na 

América do Norte, destacam-se aquelas que detêm o maior número de 

bibliotecas afiliadas, como: a Colúmbia Britânica SITKA (80 bibliotecas); C/W 

MARS (Massachusetts, 155 bibliotecas); Pioneer Library System (Upstate New 

York, 42 bibliotecas); Missouri Evergreen (29 bibliotecas); Sistema de Biblioteca 

do Condado de King ( Washington, 50 bibliotecas); Merrimack Valley 

(Massachusetts, 39 bibliotecas), NC Cardinal (Carolina do Norte, 161 bibliotecas); 

Merrimack Valley (Massachusetts, 39 bibliotecas). 

Trata-se, portanto de um software de código aberto, o que significa que 

ele seja de uso gratuito, mas sim, que o seu código fonte seja aberto, cujas 

prioridades de desenvolvimento destinam-se ao fato de ser estável, robusto, 

flexível, seguro e fácil de usar. 

Dentre as características, do Evergreen, e conforme citado no site, destaca-

se: Software executável em servidores Linux e para seu banco de dados de back-

end utiliza o PostgreSQL, que é um dos SGBDs ( Sistema Gerenciador de Banco 

de Dados) e código aberto mais avançado. (SITE Evergreen). 

 Fernandes(2016), destaca os módulos disponíveis: OPAC, Circulação, 

Catalogação, Aquisições e Estatísticas. Cada módulo tem função relevante para 

execução das atividades no âmbito das bibliotecas. A Circulação tem por objetivo 

verificar itens dentro e fora dos clientes. Na catalogação de acervos em uma 

biblioteca os serviços têm uma seqüência de adicionar itens á coleção, inserir 

informações, classificar e indexar os itens. 

O recurso de Catalogação possibilita a adição de itens nas coleções 

existentes em uma biblioteca, onde a partir desses dados são inseridas as 
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informações, classificando e indexando esses itens. O Evergreen possui um 

sistema de indexação flexível e utiliza o padrão MODS da Library of Congress 

como padrão. 

Catálogo de acesso público on-line (OPAC): utiliza um catálogo público, 

disponibiliza dados organizados pelos padrões do shema.org para ajudar na 

descoberta através dos mecanismos de busca. 
O vocabulário Schema.org pode ser usado com muitas codificações 

diferentes, incluindo RDFa, Microdata e JSON-LD. Esses vocabulários 

abrangem entidades, relacionamentos entre entidades e ações e 

podem ser facilmente estendidos por meio de um modelo de extensão 

bem documentado. Mais de 10 milhões de sites usam o Schema.org 

para marcar suas páginas da web e mensagens de e-mail. Muitos 

aplicativos do Google, Microsoft, Pinterest, Yandex e outros já usam 

esses vocabulários para potencializar experiências extensas e ricas.(site 

shema.org) 

 

Em sua página web de atualização de projetos, destaca-se o resumo, onde 

as atualizações de dados são elaboradas em tempo ágil, nos requisitos 

relacionados a documentos inseridos em sua plataforma, como: correção de erros 

de digitação, atualização de documentos, corrigirem pequenos erros de 

digitação, restauração, adição de documentos para autoridades dentre outras. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O sistema ideal para suprir as necessidades de automação em uma 

biblioteca deve ser alcançado por meio de customatização, através das 

adaptações que faça jus a sua realidade, obedecendo os critérios de quanto ao 

uso e padrões a cada segmento da biblioteca antevendo suas reais necessidades. 

O profissional bibliotecário deve munir-se de conhecimento e gerenciar suas 

funções em parceria com os especialistas em informática para a realização do 

processo de automoção com intuito de proporcionar melhoria nos serviços tanto 

aos usuários como na inserção do banco de dados. Conclui que os softwares 

BnWeb e Evergreen possuem interface de administração compatível ao uso em 

bibliotecas com capacidade operacional de atendimento desde o processamento 

técnico ao atendimento dos usuários com suas características e especificidades. 
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RESUMO: Investigação acerca de Perfis na rede social Instagram como 

ferramentas de engajamento, promoção da leitura, literatura e formação de 

novos leitores. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de caráter analítico e 

descritivo das potencialidades de difusão do fomento à leitura por meio dos 

perfis da “Casa de Cultura Josué Montello” e da “Biblioteca Pública Benedito 

Leite”, em São Luís, Maranhão. Analisa o engajamento nas redes sociais como 

estratégia de formação de novos leitores e discute o formato digital como nova 
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prática de consumo da literatura. Utiliza a metodologia de Análise de Redes 

Sociais (ARS) propostas por Recuero, Bastos e Zago (2015), mediante a aplicação 

de um conjunto de métricas para a descrição das relações, comportamentos, 

opiniões, dentre outros aspectos inerentes às redes. Resulta na demonstração dos 

impactos presentes nos dois perfis analisados para formação de leitores por meio 

de postagens selecionadas que ilustram os objetivos pontuados nesta pesquisa. 

Aborda as transformações nos contextos da leitura e literatura com o uso intenso 

de tecnologias, sobretudo de mídias sociais. Aponta a necessidade de novos 

estudos referentes às relações entre os usos das redes sociais e suas 

potencialidades enquanto ferramenta de difusão da informação e formação de 

novos usuários de espaços que possibilitam o acesso a bens culturais literários e 

efetivam as políticas públicas voltadas para o livro, a leitura e a literatura. 

 

Palavras-chave: Formação de Leitores. Redes Sociais. Instagram. Casa de Cultura 

Josué Montello. Biblioteca Pública Benedito Leite. 

 

 

ABSTRACT: Research about Profiles in the social network Instagram as tools of 

engagement, promotion of reading, literature and training of new readers. It is an 

exploratory research, analytical and descriptive of the potential of diffusion of the 

promotion of reading through the profiles of the "Casa de Cultura Josué Montello" 

and the "Benedito Leite Public Library" in São Luís, Maranhão. It analyzes the 

engagement in social networks as a strategy for training new readers and 

discusses the digital format as a new practice of literature consumption. It uses 

the methodology of Social Network Analysis (ARS) proposed by Recuero, Bastos 

and Zago (2015), by applying a set of metrics to describe relationships, behaviors, 

opinions, and other aspects inherent in networks. Results in the demonstration of 

the impacts present in the two profiles analyzed for reader formation through 

selected posts that illustrate the objectives scored in this research. It addresses 

the transformations in the contexts of reading and literature with the intense use 

of technologies, especially of social media. It points out the need for new studies 

regarding the relationship between the uses of social networks and their 

potentialities as a tool for disseminating information and training new users of 

spaces that allow access to literary cultural assets and make public policies for 

books, reading and literature. 
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Keywords: Reader Training. Social networks. Instagram. House of Culture Josué 

Montello. Public Library Benedito Leite. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vive-se a dinâmica das redes e o uso contínuo de tecnologias digitais, 

à medida que o uso da internet transcende o uso exclusivo dos computadores e 

se faz presentes em uma série de dispositivos. Tal crescimento informacional é 

inegável, imprimindo nos indivíduos novos hábitos e rotina, observa-se, cada vez 

mais, a desterritorialização e desmaterialização dos suportes. Nesse liame, as 

redes sociais tornaram-se canais de comunicação complexos, uma vez que 

abandonam a postura passiva e se consolidam como mecanismos de 

emancipação social, político, cultural e empoderador, onde múltiplas relações são 

estabelecidas.  

A forma como a informação se dissipa, coloca em evidência outras 

características das redes sociais, em especial o Instagram, cujo número de 

usuários (perfis ativos) cresce na “velocidade da bits”. Nesse contexto, destaca-se 

o potencial educativo da rede, visto não conter apenas perfis pessoais, tornou-se 

um rico canal de divulgação de produtos e serviços, e, porque não dizer, de 

recursos educacionais e instrucionais. A partir disso, evidencia-se os perfis “Casa 

de Cultura Josué Montello” e “Biblioteca Pública Benedito Leite”, páginas 

dedicadas a divulgação da leitura e literatura, mostrando-se como uma ponte 

entre os livros e as pessoas.  

Sabendo-se do potencial educativo do Instagram, aliado ao seu 

crescente número de usuários, emerge a seguinte questão de pesquisa: O 

Instagram contribui enquanto ferramenta educativa na formação de leitores? De 

que forma os perfis da Casa de Cultura Josué Montello e da Biblioteca Pública 

Benedito Leite tem promovido o engajamento e a formação de leitores no 

Instagram? 

Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo geral: analisar o 

engajamento, a difusão da leitura e da literatura, bem como a formação de 

leitores nos perfis da Casa de Cultura Josué Montello e da Biblioteca Pública 

Benedito Leite no Instagram. Além disso, busca-se discutir como a leitura digital 

e as redes sociais, em especial o Instagram, têm convergido em novas práticas de 

consumo da literatura. 
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Trata-se de um estudo exploratório, com fins analíticos e descritivos, 

que na perspectiva de compreender e interpretar as relações estabelecidas nos 

perfis da Casa de Cultura Josué Montello e da Biblioteca Pública Benedito Leite 

com a formação de leitores, bem como o engajamento fomentado pela leitura e 

literatura no Instagram, adotou a metodologia de Análise de Redes Sociais (ARS) 

(RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2015). Tal metodologia consiste em um conjunto de 

métricas e técnicas de pesquisa que auxiliam na descrição das relações entre os 

“nós” e suas “conexões” nas redes sociais, voltados sobretudo para sua 

visualização. Ferreira et al (2018, p. 570), afiram que “A ARS permite ao 

pesquisador fazer uma análise de uma rede social no todo ou em suas partes.” 

Mucheroni e Ferreira (2010) explicam que a ARS ter por finalidade revelar o 

comportamento, as opiniões, a produção de informações e conhecimentos 

ligados às estruturas onde tais estão inseridos na rede.  

Organizado em cinco seções, discute as relações entre livro e leitura 

digital, redes sociais, em especial o Instagram e os perfis da Casa de Cultura Josué 

Montello e da Biblioteca Pública Benedito Leite, a partir de autores como Lévy 

(2010), Castells (2010), Recuero (2009), Jones, Malczyk e Benek (2011), Oliveira 

(2018), Ciribeli e Paiva (2011), Jesus, Araújo e Carvalho (2018), dentre outros.  

 

2 LIVRO, LEITURA E LITERATURA NO MUNDO DIGITAL 

 

Refletir sobre livro e literatura, pressupõe leitura, cujos domínios estão 

entrelaçados, sobretudo pautando-se na relação de interdependência que há 

entre eles. A leitura é basilar para a formação nos mais diferentes sentidos e 

contextos, pois é por meio dela que os indivíduos se têm a oportunidades de 

adquirirem novos conhecimentos, bem como se reconhecerem, além de 

desenvolverem pensamento crítico (SOUZA; SCHLINDWEIN, 2018). 

Sabe-se que as tecnologias foram e são determinantes no processo de 

universalização da informação, impactando diretamente na forma como os 

indivíduos as utilizam. A internet e os gadgets oriundos da modernização 

tecnológica, possibilitam uma série de relações sociais, uma vez que distâncias 

foram encurtadas e desterritorializadas. Nesse sentido, Pagnan, Lima e Mustafa 

(2018, p. 140) afirmam que “Os recursos tecnológicos são instrumentos de 

informação que podem auxiliar a prática nesse processo de ensino e 

aprendizagem das competências leitoras.” Diante disso, a literatura ganha novas 
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formas de relacionamento, tendo em vista que o modo de ler não é mais o 

mesmo, assim como seus respectivos suportes.  

O livro físico divide as atenções com novos formatos e tipologias 

documentais, tais como os arquivos em Portable Document Format (PDF), legíveis 

por smartphones, tablets, notebooks e inúmeros leitores digitais. Portanto, a 

leitura e consumo de literaturas ocorre sob diferentes perspectivas e plataformas. 

Observa-se, então, um avanço no modo de escrita – onde os textos nascem 

digitais – e estratégias de leitura pautadas nos recursos gráficos. Sobre isso, 

Segabinazi e Oliveira (2018, p. 278) explicam que “[...] a literatura hipermidiática, 

digital ou eletrônica prospera no mercado editorial com inovações que apelam 

para uma nova visão do que é literatura [...]”. 

Tal transformação no contexto da leitura e da literatura, que assume 

um caráter hipermidiático é pontualmente explicitado por Munari (2012, p. 2), ao 

destacar que “[...] a literatura perde suas bordas, embaralha-se com as outras 

artes e linguagens do meio.” Todavia, esse “embaralhar” não pode ser 

confundido, uma vez que o ebook, por exemplo, embora entendido como livro 

eletrônico, não deve ser associado exclusivamente à internet, visto se tratar de 

livros em formato eletrônico, cujas páginas estão em um suporte digital 

(MUNARI, 2012; SEGABINAZI; OLIVEIRA, 2018). 

Online ou offline, quando lemos em meio eletrônico realizamos 

múltiplas conexões e viagens, de tal modo que o leitor realiza cruzamentos e 

entrecruzamentos que podem parecer inimagináveis. Com isso, estabelece-se a 

relação entre literatura e internet, visto que não se pode mais dissociar a escrita 

literária com as ferramentas do ciberespaço, que por sua vez consegue convergir 

artes, linguagens, gêneros, dentre outros elementos (MUNARI, 2012; LÉVY, 2010). 

Munari (2012) ressalta que a internet pode ser não apenas um canal de 

comunicação, mas também um ambiente sociopolítico e uma ferramenta de 

universalização da leitura e literatura, ou seja, o leitor pode chegar mais 

facilmente ao livro digital, e por conseguinte ao mundo literário.  

Tal ubiquidade no mundo literário, possibilita ao sujeito leitor acessar 

diferentes materiais, além de navegar e se deslocar em distintas fontes de 

informação. Diante do acesso facilitado aos dispositivos móveis, as práticas 

leitoras ganham um novo território favorecedor, os smartphones (COUTINHO, 

2014; SANTAELLA, 2013).  

Nessa perspectiva os recursos digitais atuam como impulsionadores 

de leitores (SOUZA; SCHLINDWEIN, 2018). A leitura digital conquistando um 
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maior número de adeptos, estes dinâmicos e capazes de múltiplas interações, 

expandem os ambientes tradicionais (bibliotecas, livrarias etc.) e passam a 

partilhar em redes sociais, cujas discussões são iniciadas na seção seguinte. 

 

3 REDES SOCIAIS: Instagram  

 

O homem sempre esteve em busca de mecanismos para se comunicar, 

inicialmente com inscrições nas paredes, que por sua vez foram evoluindo para 

cartas, telegramas até as tecnologias digitais, tendo a internet como principal 

recurso para troca de informações em distintos âmbitos.  

O desenvolvimento acelerado das tecnologias implicou em mudanças 

significativas, que não se restringem ao acesso à internet, mas tal advento 

impulsiona novas possibilidades de manifestação, expressão e socialização 

através das ferramentas de comunicação mediadas pelo computador (RECUERO, 

2009; SILVA; RIBEIRO; SILVA FILHO, 2018). Santos (2011) explica que a 

Comunicação Mediada por Computador (CMC) possibilitou que tais mecanismos 

alcançassem um maior número de adeptos, proporcionando uma maior interação 

entre os indivíduos, que mediante uso frequente acaba por compor redes e 

padrões de conexões. 

Lévy (2010) pontua que a comunicação em meio digital permite o 

entrelaçamento de diferentes formas culturais e linguísticas no espaço virtual, 

compondo, através da circulação da informação, uma espécie de inteligência 

coletiva. Para o autor, o espaço virtual constitui-se um “meta-meio de 

comunicação”, justamente por envolver e integrar múltiplos meios. Tal 

inteligência coletiva, explicita o que Recuero (2009) chama de metáfora estrutura 

que explicam os grupos que são compostos no ciberespaço, pois, “[...] uma 

metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das 

conexões estabelecidas entre os diversos atores [...]” (RECUERO, 2009, p.24).  

Castells (2010, p. 45) também faz uso de metáforas para explicar os 

grupos que são formados na internet. O autor analisa as redes sob a ótica de 

“nós” interconectados, com relevância variada, são chamados de “centros” os 

entes de maior importância nas redes. Recuero (2009, p. 122) deixa mais claro, 

ainda, o entendimento de redes sociais, pois segundo ela são “[...] compreendidas 

como grupos de indivíduos (atores) cujas trocas conversacionais vão gerar laços 

e capital social.” 
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Pode-se entender as redes sociais como a união de pessoas ou 

organizações que compartilham dos mesmos objetivos, valores, anseios, sem 

estarem condicionadas à uma estrutura hierárquica, presente em diferentes 

espaços. Sendo assim, compreende a conexão e interação de pessoas e seus 

vínculos no espaço virtual (OLIVEIRA, 2018). Jones, Malczyk e Benek (2011) 

esclarecem que tais redes pressupõe uma interação online, a partir dos perfis e 

dos interesses similares, tendo um website ou aplicação web que permita o envio 

e a recepção de mensagens. 

Oliveira (2018), Ciribeli e Paiva (2011), Jesus, Araújo e Carvalho (2018) 

deixam claro que não se deve confundir rede social, como rede social virtual ou 

mídia social. Trata-se de domínios distintos, pois, as redes sociais virtuais e mídias 

digitais são plataformas ou aplicações web cuja finalidade é conectar pessoas, 

criar e compartilhar conteúdo. Sendo assim, podem ser definidas como um 

conjunto de aplicações baseadas na internet, ancoradas nas características da 

Web 2.0, ou seja, criação e compartilhamento de conteúdo multimídia (texto, 

imagem, som, vídeo etc.) gerado por seus utilizadores (KAPLAN; HAENLEIN, 2010; 

RYAN; JONES, 2009). 

As redes sociais de maior popularidade são Facebook, Youtube, 

Twitter, WhatsApp e Instagram, objeto deste estudo. A partir de tais plataformas, 

seus usuários podem recomendar, expressar suas opiniões, partilhar conteúdos 

já disponíveis na internet, experiências, conhecimentos, críticas, produtos e 

marcar, serviços, discutir temas em evidência, interesses, hobbies, dentre outras 

coisas (SANTOS, 2016). 

Sendo o Instagram uma das plataformas/aplicativos de maior 

popularidade, por sua vez objeto deste estudo através dos perfis “Casa de Cultura 

Josué Montello” e “Biblioteca Pública Benedito Leite”, trata-se de uma aplicação 

desenvolvida por Kevin Systrom e Mike Krieger em 2010 (CASTRO, 2014). Com 

um layout simples, pautado na edição e rápido compartilhamento de fotografias, 

já contava com um número expressivo de usuários, de tal modo que fora vendido 

em 2012 para o Facebook, ou seja, tinha-se um conglomerado poderoso de redes 

sociais virtuais.  

O crescimento do Instagram foi notável, em 2013 somava 10 milhões 

de usuários (SANTOS, 2016), em 2015 contava com 400 milhões de usuários 

(CASTRO, 2014), e conforme dados da própria plataforma, já se acumulam mais 

de 1 bilhão de usuários ativos, sendo que o Brasil é o segundo país do mundo 

com a maior fatia de perfis. Segundo estimativas apresentadas por Silva (2019), 
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analistas preveem crescimento de mais de 60% para o Instagram em 2019. 

Portanto, se trata de uma das redes mais utilizadas no mundo e no continente 

brasileiro, atraindo a cada dia, um número ainda mais de adeptos.  

Gratuito e de fácil instalação, o Instagram está disponível para 

aparelhos que adotem tanto o Android (Google Play), quanto iOS (Apple Store). 

Após a instalação, basta que o usuário realize um cadastro, inserindo dados 

pessoais (nome, e-mail, telefone, região, etc.) e comece a usufruir do aplicativo. 

Sendo possível não apenas tratar e publicar imagens, a ferramenta possui uma 

série de recursos, tais como: chat (mensagens de texto, áudio, chamadas de 

vídeo), uso de hashtags, storys (imagens e vídeos curtos de até 15 segundos), e, 

conforme a política de expansão da empresa, tem investido em outros nichos, 

como a implementação do IGTV (recurso similar ao Youtube) e o oferecimento 

de lojas virtuais no próprio aplicativo.  

Dentre a gama de possibilidades e potencialidades do Instagram, 

neste estudo pretende-se analisar a capacidade da rede social em formar leitores, 

bem como se constituir um recurso educativo e de estímulo à leitura, tendo como 

objeto os perfis “Casa de Cultura Josué Montello” e “Biblioteca Pública Benedito 

Leite”, a serem abordados na próxima seção. 

 

3.1 Perfis da Casa de Cultura Josué Montello e Biblioteca Pública Benedito 

Leite 

 

A Casa de Cultura Josué Montello é um equipamento cultural 

vinculado à Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão e foi criada a partir de 

uma doação feita pelo escritor Josué Montello no dia 14 de março de 1983, por 

meio de uma escritura pública, incluindo obras bibliográficas, documentais e 

museológicas com o objetivo de torna-se uma fonte de pesquisas e trabalhos nas 

áreas da literatura, ciências sociais, além de preservação da memória literária do 

escritor maranhense Josué Montello (SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, 

2017). 

Segundo a descrição do acervo no site da Secretaria de Cultura e 

Turismo, ele encontra-se subdividido em três partes: a biblioteca particular do 

escritor com aproximadamente 50 mil exemplares, dispostos nas seções de 

literatura maranhense, Monteliana, acervo geral, Literatura Francesa, periódicos e 

obras raras. Além dessa seção, existe ainda o Arquivo, composto por 47 mil peças 

entre documentos pessoais, correspondência, fotografias e outros itens. Por fim, 
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o espaço do Museu, no qual são dispostas exposições permanentes e temporárias 

com objetos pessoais, utensílios de decoração. Localizada na Rua das Hortas, nº 

327, no Centro de São Luís, o espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 13h 

às 18h. 

Além do espaço físico, as ações da Casa de Cultura Josué Montello 

também podem ser conhecidas por meio do perfil do espaço no Instagram. O 

perfil @cjosuemontello teve sua primeira publicação feita no dia 21 de fevereiro 

de 2014, na ocasião, foi feito um registro da inauguração da Sala Yvonne 

Montello, homenagem à viúva do escritor, e feita para abrigar a seção Arquivo.  

Até a elaboração deste artigo, o perfil possuía 1.572 seguidores e 582 

publicações que versam sobre as atividades e ações promovidas pela instituição, 

como exposições, palestras, visibilidade dessas ações nos meios de comunicação 

e curiosidades sobre obras do escritor, mostrando a importância literária do autor 

para o Maranhão, criando com seus seguidores uma ligação de pertencimento 

cultural e intenção informacional, a partir da importância literária do escritor 

homenageado na instituição, permitindo interconexões além da visita ao espaço 

físico da Casa Josué Montello. Levy (1999) analisa as interconexões a partir da 

cibercultura como ferramenta para criar outras paisagens de sentido (LEVY, 1999, 

p. 16). 

Em relação a Biblioteca Pública Benedito Leite, foi criada, com este 

nome, a partir de 1958, por meio do decreto nº 1316 de 8 de abril, na gestão de 

José Maria Carvalho. No entanto, sua história remonta do século XIX, com a 

instituição da Biblioteca Pública da província do Maranhão. Costa, Cutrim e 

Carvalho (2019) observam que a instituição integra o Complexo da Praça 

Deodoro, inaugurado em 2019 e é considerada uma referência informacional e 

cultural do estado (COSTA; CUTRIM; CARVALHO, 2019, p. 185). 

O prédio, no estilo neoclássico, é localizado na Praça do Pantheon, 

centro de São Luís. O acervo inclui manuscritos raros, documentos sobre o 

Maranhão, além das pesquisas no ambiente físico, é possível ter acesso a parte 

do acervo por meio de pesquisas digitais. No site da Secretaria de Estado de 

Cultura do Maranhão, existe uma seção destinada a Biblioteca Benedito Leite na 

qual é possível consulta a parte do acervo digitalizado. Obras do século XIX e 

início do século XX compõem esse acervo. 

O perfil no Instagram da Biblioteca, com endereço @bpbloficial teve a 

sua primeira publicação no dia 25 de março deste ano, divulgando um projeto 

sobre Cinema e Biblioteca, realizado periodicamente nas atividades. Até o 
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momento da escrita do artigo, o perfil contava com 156 publicações, mostrando 

atividades da Biblioteca e 1. 343 seguidores. Na descrição do perfil, a importância 

da Biblioteca Benedito Leite é observada: “Biblioteca Pública Estadual do 

Maranhão, criada em 3 de maio de 1831. Maior Biblioteca Pública do Estado, 

localizada no Centro de São Luís”. 

 

4 LEITURA, LITERATURA E ENGAJAMENTO NO INSTAGRAM DA CASA DE 

CULTURA JOSUÉ MONTELLO E BIBLIOTECA PÚBLICA BENEDITO LEITE 

 

As construções simbólicas dentro do ciberespaço permitem a 

legitimação de uma identidade que transcende fronteiras geográficas, 

possibilitando um novo espaço social e cultural de interação, na qual, pessoas 

localizadas em pontos geográficos distintos podem ter as mesmas influências 

identitárias. Para Matuck e Meucci (2005, p. 4) a internet possibilitou que as 

construções identitárias oferecessem um novo espaço social. 

Nos perfis oficiais no Instagram da Casa de Cultura Josué Montello e 

da Biblioteca Benedito Leite, a essência das postagens encontra-se relacionada a 

divulgação cultural. No perfil da Casa de Cultura Josué Montello, as postagens 

versam, principalmente, sobre a obra do escritor homenageado. No entanto, a 

descrição do perfil traz uma abrangência das atividades de funcionamento, 

definida como um espaço para visitação, leitura, pesquisa e preservação da 

memória.  Com postagens frequentes sobre a programação da casa, com uma 

interação em média de 30 a 100 curtidas.  

Dentre 585 publicações acompanhadas por mais de 1.500 seguidores, 

optou-se por uma postagem com 15 comentários e 100 curtidas, pois exalta o 

lançamento da nova edição do livro “Os Tambores de São Luís581”, considerado 

uma obra-prima da trajetória do escritor Josué Montello. Ao mostrar parte da 

equipe responsável pelo projeto, a publicação personifica o trabalho realizado na 

divulgação da obra do escritor, como exemplifica a Figura 1.  

 

 
581 Publicado em 1975, é o sétimo romance de Josué Montello e delineia as mudanças política, 

sociais e econômicas no Maranhão com o advento da Abolição da Escravatura no Brasil 

(RABECCHI, 2009). 
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Figura 1 – Tela do Instagram da Casa de Cultura Josué Montello 

Fonte: Instagram (2019) 

 

Ao colocar a equipe técnica, o perfil exalta o protagonismo da ação, a 

identidade de quem é responsável pela preservação da memória do escritor, bem 

como divulga a importância da reedição da obra “Os Tambores de São Luís”, tema 

presente em outras postagens, inclusive com a divulgação de palestras e análise 

da obra montelliana. Levy (1998) que os atores da comunicação produzem um 

universo de sentido, como elementos de representação simbólica. 

Além da equipe, o perfil da casa funciona como vitrine demonstrativa 

das parcerias realizadas, em grande maioria, com escolas das Redes Públicas 

Estadual e Municipal e instituições privadas de ensino básico. A figura 2 

demonstra a participação de alunos no encerramento da 17ª Semana Nacional 

de Museus582, pela qual é possível inferir o estreitamento das relações com a 

comunidade do entorno e da cidade, além de fomentar a formação de novos 

visitantes do espaço e democratizar de forma direta os bens culturais que 

compõem seu acervo.   

 

 
582 Evento nacional realizado em todo Brasil em comemoração ao Dia do Museu, 18 de maio, com 

programações gratuitas nas principais casas de cultura das cidades que realizam o evento. 
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Figura 2 – Tela do Instagram representando parceria da Casa Josué Montello 

com alunos de uma escola de ensino básico 
Fonte: Instagram (2019) 

 

Calabre (2018) aponta como fundamental no exercício das práticas de 

políticas públicas municipais, a autonomia dos municípios em executarem ações 

de acordo com as necessidades, práticas, costumes e tradições locais, 

fortalecendo o reconhecimento identitário do povo com suas representações 

simbólicas nos mais diversos campos da produção artístico-cultural, dentre elas, 

a literatura. 

Nesse ínterim, a construção de narrativas simbólicas sobre a 

legitimação do espaço retratado é também uma marca presente no Instagram da 

Biblioteca Pública Benedito Leite. Se a Casa de Cultura Josué Montello coloca o 

protagonismo da preservação da memória na equipe responsável pelo espaço. 

No perfil da Biblioteca Pública Benedito Leite, a legitimação cultural encontra-se 

na própria construção simbólica do espaço. Hall (2006) ao definir a construção da 

identidade cultural como uma projeção de nós mesmos e a internalização de 

valores e significados, alinhando os sentimentos subjetivos com os lugares 

objetivos ocupados no mundo social e cultural (HALL, 2006, p. 12). 

Desse modo, a Biblioteca Pública Benedito Leite se projeta no perfil no 

Instagram não apenas como um espaço de educação e cultura e sim também 

como um ator importante e influenciador na sociedade, por meio do símbolo 

educativo e cultural que ela representa. Na Figura 3, percebe-se a intenção de 

legitimar a projeção em outras esferas sociais. No dia 12 de junho de 2019, a 
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postagem mostra a fachada da Biblioteca Pública Benedito Leite e um grupo de 

pessoas reunidas.  

 

 
Figura 3 – Tela do Instagram da BPBL 

Fonte: Instagram (2019) 

 

Na descrição da postagem: “Dia Mundial da Prevenção e Combate ao 

Trabalho Infantil. Biblioteca Pública Benedito Leite integra à Rede de Proteção da 

Infância e Adolescência no combate ao trabalho infantil. Hoje a escadaria da 

Biblioteca mais uma vez foi palco de grandes momentos.” #BrasilSemTrabalho 

Infantil. A postagem recebeu 154 interações com curtidas, em sinal de aprovação 

e um comentário. 

Ao se posicionar como articuladora de uma rede de combate ao 

trabalho infantil, a Biblioteca Pública Benedito Leite amplia diante da sociedade 

sua importância. Legitimada como centro cultural de leitura e cultura, posiciona-

se também pela visibilidade do engajamento social e, enfatizando a importância 

simbólica da instituição dentro do processo de construção social. Charaudeau 

(2007) analisa que a produção de sentidos só tem eficácia quando produz 

reconhecimento do receptor na autoridade de quem exerce o discurso, o ator de 

comunicação constrói a significação psicossocial do contrato (CHARAUDEAU, 

2007, p. 73).  

Além da posição social assumida pelo espaço no perfil da rede social, a 

Biblioteca Pública Benedito Leite assume ainda um discurso mais informal em 

suas redes, com o intuito de chamar atenção de novos leitores. No dia 17 de 

junho, uma postagem com a imagem da diretora da instituição Aline Nascimento, 

conclama novos leitores para conhecer o espaço, ao anunciar novos livros no 

acervo. Com uma linguagem informal, a postagem convida a uma visita física, 

como mostra a Figura 4.  
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Figura 4 – Instagram da BPBL 

Fonte: Instagram (2019) 

 

Sem se desvirtuar da proposta de incentivar a leitura, o perfil utiliza 

uma linguagem mais informal, mais atrativa ao público mais jovem. Além da 

imagem, o texto da postagem reafirma o convite: “Estamos te aguardando!”. A 

postagem recebeu 135 curtidas em sinal de aprovação. Outra estratégia vista na 

figura 5, é o reforço ao convite pelo estímulo de exemplos de outras escolas e 

instituições que já realizaram a visita, demonstrando a facilidade de acesso pelo 

link de agendamento já disponibilizado. Dias (2018) ratifica a importância da 

hiperconexão resultante de estratégias de indução ao click, bastando um único 

para transportar o sujeito para outras janelas de seu interesse.  
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Figura 5 – Tela do Instagram representando uma visita agendada na BPBL 
Fonte: Instagram (2019) 

 

Nota-se a potencialidade da utilização dos perfis para o incentivo à 

leitura e formação de novos leitores, de todas as idades e classes sociais, por meio 

da difusão de ações, produtos e serviços desenvolvidos pelos espaços no intuito 

principal de democratização do acesso aos bens culturais salvaguardados em 

seus acervos. Torna-se fundamental mecanismo de aproximação com a 

sociedade hiperconectada, haja vista a diminuição das distâncias reais pelas 

virtuais e os novos territórios de realocações da leitura, do texto e, 

principalmente, do sujeito imerso em um universo de informações. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os impactos causados pelos avanços tecnológicos e o advento da 

internet no processo de leitura e difusão da informação, não se refletem na 

substituição dos livros físicos por aqueles de suporte digital, mas sim em 

reconfigurações das materialidades possíveis para a literatura e o modo de 

consumi-la. Longe de serem substituídos, os livros impressos compartilham o 

espaço com outros formatos de representação e consumo da leitura, atendendo 

às particularidades de cada leitor em suas preferências no ato de ler. 

As redes sociais de um modo geral, reconfiguram os modos de se 

relacionar, os hábitos, comportamentos e formas de consumir produtos, bens e 

serviços, possibilitando o acesso imediato a informações em qualquer lugar do 

mundo para aqueles que possuem acesso à internet e um dispositivo tecnológico 

de mediação. O Instagram, em especial, une duas potentes fontes de informação: 

texto e imagem. O estímulo cognitivo no usuário chega por duas vias distintas e 

complementares que, caso uma não seja suficiente, a outra supre o déficit 

informacional, ou seja, é possível conquistá-lo pelo texto e/ou pela imagem. 

Assim, o Instagram alcança tanto aqueles que “curtem” textos longos, 

quanto aqueles que se satisfazem somente com a imagem. De uma forma ou de 

outra, a informação principal chega ao usuário de forma contundente, 

potencializando os resultados almejados. Em específico à formação de leitores, a 

análise dos perfis aqui destrinchados aponta para o sucesso das estratégias de 

fomento à leitura por meio das redes sociais. Nota-se engajamento dos usuários, 

além da alimentação contínua com novos conteúdos dos perfis, que gera um ciclo 
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de retroalimentação: quantos mais ações, mais postagens e mais usuários que 

geram a necessidade de mais ações, e assim sucessivamente. 

Em virtude da contínua atualização de ferramentas disponibilizadas 

pelas redes sociais e dos conteúdos gerados a todo momento, faz-se necessários 

outros estudos que contemplem a gama de recortes possíveis no que diz respeito 

às suas contribuições para a formação de leitores. Os perfis da “Casa Josué 

Montello” e “Biblioteca Pública Benedito Leite” apresentam ainda uma série de 

características passíveis de análise e investigação. Outrossim, há outros perfis de 

casas de cultura e bibliotecas que contribuem para efetivação das políticas para 

o livro, leitura e literatura, ratificando sua importância e fortalecendo seus laços 

com seus usuários, sejam eles reais ou virtuais. 
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A APRENDIZAGEM COLABORATIVA ATRELADO A TECNOLOGIA 

NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Daulinda Santos Muniz583 

Cristiane Alvares Costa584 

João Batista Bottentuit Junior585 

 

RESUMO: Este artigo apresenta discussões sobre a relevância e reflexões sobre 

aprendizagem colaborativas e as tecnologias da informação e comunicação na formação 

dos professores nas escolas. O texto está baseado na revisão de literatura voltada para: 

teorização e práticas sobre o conceito de Aprendizagem Colaborativa acerca dos 

processos psicológicos envolvidos nesse tipo de atividades, com base, sobretudo, na 

psicologia sócio-histórica; e a análise dos resultados de diferentes investigações que 

destacaram as atividades colaborativas entre educadores e educandos, de maneira a 

retirar delas algumas finalizações pertinentes para o trabalho em educação, o objetivo 

desse trabalho foi a revisão realizada com base em pesquisas publicadas em livros, 

artigos de periódicos, teses, dissertações e anais de eventos tradicionais da área, no Brasil 

e em outros países. Este modelo é reportado em estudos onde os estudantes aprendem 

em grupos pequenos demonstram maior realização do que estudantes que foram 

expostos à instrução sem trabalho colaborativo.  O texto não tem a pretensão de 

constituir-se em um “estado da arte” sobre o trabalho colaborativo, sendo possível, 

inclusive, que não inclua resultados de investigações consideradas relevantes por outros 

pesquisadores. Devido à extensão da produção relacionada a temática, sua revisão 

exaustiva seria tarefa infindável. Para fundamentar a pesquisa reportamos em apresentar 

dados de estudos considerados metodologicamente sólidos e teoricamente importantes 

que foram reunidos com o objetivo de resumir e divulgar, pelo menos o conhecimento 

já produzido pelo trabalho colaborativo na educação. Espera-se contribuir com a 

temática no sentido de levar a discussão de diferentes possibilidades no intuito de causar 

rupturas, desafiar os educandos, levando-os a formar uma comunidade de aprendizagem 

coesiva e reflexiva, cujos integrantes possam trabalhar de forma alcançar os objetivos 

compartilhados com isso incentivar atitudes de respeitar a diversidade de ideias, valores, 
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crenças e também que levem o aluno a ter uma postura como sujeito pesquisador e 

autônomo no ambiente escolar.  

Palavras – chave: Aprendizagem Colaborativa; Contribuir; Formação de 

Professores; Teorização; Práticas. 

 

ABSTRACT: This article presents discussions about the relevance and reflections 

about collaborative learning and information and communication technologies in 

teacher training in schools. The text is based on the literature review focused on: 

theorization and practices about the concept of Collaborative Learning about the 

psychological processes involved in this type of activities, based mainly on socio-

historical psychology; and the analysis of the results of different investigations 

that highlighted the collaborative activities between educators and learners, in 

order to remove some relevant terminations for the work in education, the 

objective of this work was the review carried out based on research published in 

books, articles periodicals, theses, dissertations and annals of traditional events 

in the area, in Brazil and in other countries. This model is reported in studies where 

students learn in small groups demonstrate greater achievement than students 

who were exposed to instruction without collaborative work. The text does not 

pretend to constitute a "state of the art" about collaborative work, and it is 

possible that it does not include results of investigations considered relevant by 

other researchers. Due to the extension of production related to the theme, its 

exhaustive review would be an endless task. In order to base the research, we 

report on data from studies that are considered to be methodologically sound 

and theoretically important, which were gathered together with the aim of 

summarizing and disseminating at least the knowledge already produced by 

collaborative work in education. It is hoped to contribute to the theme in order 

to lead to the discussion of different possibilities in order to cause ruptures, to 

challenge the learners, leading them to form a cohesive and reflective learning 

community, whose members can work in a way to reach the objectives shared 

with this encourages attitudes of respecting the diversity of ideas, values, beliefs 

and also that lead the student to have a posture as a researcher and autonomous 

subject in the school environment. 

Keywords: Collaborative Learning; Contribute; Teacher training; Theorization; 

Practices. 

1 INTRODUÇÃO 
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Atualmente tem-se discutido sobre as potencialidades do uso da TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) nos ambientes escolares. 

Percebemos, ainda, que tais tecnologias são compreendidas, na maior parte das 

vezes, como simples implantação do computador na escola, sem que sejam 

relevadas as mudanças do trabalho pedagógico pelo docente e o acesso a 

múltiplas possibilidades de interação, mediação e expressão de sentidos, 

propiciados pelos recursos disponíveis pelo uso mais intenso dessas tecnologias.  

Nesse sentido, a temática do uso das TIC no cotidiano escolar está 

relacionada em grande parte aos alunos terem acesso ao uso do aparelho celular 

como ferramenta tecnológica para realizarem como atividades educativas nos 

trabalhos escolares como   possíveis realizações que ali ocorrem, podendo gerar 

leituras diferenciadas sobre aprendizagens construídas e determinadas nesse 

espaço. 

Diante disso, buscou-se compreender o processo educativo com o uso 

das TIC, com ênfase em análises sobre a influência delas no processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos da educação básica. Isto tem relação também 

com a escola que, ao não discutir o lugar das TIC em seu interior, implementa os 

denominados “laboratórios de informática” sem plano de utilização pedagógica, 

permitindo, porém, o acesso dos alunos a eles. A percepção que ficaé a do não 

enfretamento do problema da introdução dessas tecnologias, e a consequente 

utilização delas sem compreensão dos desdobramentos sobre os processos 

educativos/formativos. 

Entende-se a relevância da incorporação das TIC à prática pedagógica 

de educadores com seus alunos no contexto escolar. O problema é que isso se 

restringe, geralmente, em utilização esparsa de recursos com práticas bastante 

superficiais quanto às possibilidades de inserir outras linguagens e significados 

culturais, atualmente comuns no cotidiano dos adolescentes e dos jovens que 

frequentam a escola. 

Desta maneira, o desenvolvimento da pesquisa teve como principal 

preocupação a seguinte questão: a TIC, quando utilizadas pelo professor em sua 

prática docente, geram processos de aprendizagem colaborativa? 

O trabalho fundamentado em estudos de Behrens (2000), Belloni 

(1999), Kenski (2003, 2007), Palloff e Pratt (2002), Pretto (2002), entre outros, 

possibilitou a análise sobre o objeto de estudo. 
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2 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO 

EDUCATIVO 

 

Nesse início de milênio, nos mais diferentes espaços observam-se o 

surgimento de diferentes estudos sobre educação que têm em comum alguma 

referência à utilização da TIC em situações de ensino. No rol dos possíveis 

“significados” sobre a temática destacam-se a relação entre o uso da TIC e seus 

reflexos na aprendizagem dos alunos. Com o entendimento de que a TIC 

atualmente estão presentes em várias dimensões de nossa existência, identifica-

se também seu uso nos contextos escolares de maneira extensa, conforme Kenski 

(2007, p. 44):  
Existem uma relação direta entre educação e tecnologias, pois 

elas estão presentes em todos os momentos do processo 

pedagógico, desde o planejamento das disciplinas, a elaboração 

da proposta curricular até a certificação dos alunos que 

concluíram um curso. 

 

Certamente, a TIC podem tornar-se instrumento significativo para o 

processo educativo. Porém o recurso por si só não garante inovações das práticas 

escolares (BLIKSTEIN, 2003). Para Almeida e Menezes (2004, p.1), no entanto: 
A incorporação das tecnologias de informação e comunicação – TIC, na 

escola, contribui para expandir o acesso à informação atualizada e, 

principalmente, para promover a criação de comunidades colaborativas 

de aprendizagem que privilegiam a construção do conhecimento, a 

comunicação, a formação continuada e a gestão articulada entre as áreas 

administrativa, pedagógica e informacional da escola. 

 

Isso nos remete à ideia de que ensinar por meio e com a TIC 

corresponderia a práticas educativas planejadas, inseridas no cotidiano e 

centradas no aluno, renovando as formas de acesso ao conhecimento, com oferta 

de novas formas de aprendizagem. 

A TIC tem aportado nas escolas, algumas vezes, por meio dos 

laboratórios de informática, visto ainda como espaço de “computadores ou sala 

de informática”, e nessa perspectiva, a unidade escolar oportuniza acesso aos 

alunos ao “mundo” da TIC, constituindo uma compreensão sobre seu uso: a de 

que sua utilização estaria restrita, no caso da escola, ao espaço do laboratório. 

Nessa perspectiva, são transferidos significados aos atores/sujeitos do processo 
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educativo, fazendo com que seja restringido entendimento mais amplo sobre o 

assunto.   

Com isso, a compreensão do uso da TIC nas e pelas escolas como 

restrito a determinados ambientes tem sido impeditivo de maior incorporação 

dessas tecnologias nos processos do ensinar/aprender (PRETTO, 2002), fazendo 

colidir lógicas de uso pela escola e do uso social delas (ALONSO, 2008). 

Não seria suficiente implantar laboratórios de informática nas escolas 

se não viessem atrelados a projetos inovadores, articulados com os objetivos do 

ensino e da aprendizagem. 

Isso faz nos reportamos a Josgrilberg (2007, p. 98):  

 
O computador, como peça central desse processo, assim como as 

tecnologias dele derivadas, invade a escola pela eficácia das plataformas 

de governo, independentemente dos motivos que as animam, mas 

também por uma linguagem que antecipa a chegada do objeto técnico 

em si. 

 

O destaque no uso mais restrito da TIC, no espaço da escola com 

especificidade de práticas atreladas a determinados atores e fazeres, faz com que 

se restrinja muito a compreensão sobre os modos e os motivos que fazem com 

que nos aproximemos, mais e mais, dessa área tecnológica no dia a dia. 

Nesse cenário, a integração da TIC no processo educativo consiste, 

sobretudo, em desafios de ordem social e pedagógica, sendo que esta relação 

poderia possibilitar sua integração no âmbito escolar, possibilitando 

entendimentos sobre funções que viriam desempenhar. O computador por si só 

não basta para que docentes e discentes o utilizem como recursos pedagógico, 

seja pelas limitações correntes dos estabelecimentos escolares, seja pelos outros 

modos de mediação que se impõem no contexto da TIC. 

Baseado na premissa aqui evidenciada, uma educação mediatizada 

pela TIC poderia trazer melhorias e mudanças nos processos de ensino, ao 

mesmo tempo em que possibilitaria, contraditoriamente, enorme desafio para os 

educadores, com a inevitável necessidade de reflexões sobre suas 

potencialidades no desenvolvimento de competências e autonomia do 

professorado. 

Assim sendo, a TIC, ao penetrarem o espaço escolar, “conspiram” a 

favor de outros códigos, linguagens e maneiras de se produzir/consumir e se 

relacionar com a informação. É nessa perspectiva que surge a ideia de 
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aprendizagem mais ativas, apoiadas em processos colaborativos. A TIC é reputada 

a possibilidade de coexistência do novo, em consonância com modelos mais 

flexíveis de ensinar e aprender. Nas experimentações propostas para as escolas, 

destacam-se, numa esfera atual e global (GILLERAN, 2006), as relativas ao uso 

mais intenso de computadores/TIC. Além da compra de equipamentos, softwares, 

entre outros artefatos, são constituídos programas e/ou projetos de formação de 

professores com o objetivo de transformar o dia a dia no âmbito educacional. 

Segundo o autor Gilleran na qual aborda que a incorporação da TIC pelas escolas 

seja elemento catalizador de transformações relevantes na aprendizagem dos 

alunos. Entre os aspectos valorizados nesse cenário está a aprendizagem 

colaborativa, tida como consequência quase natural do uso das TIC. Mas, afinal, 

o uso dessas tecnologias nas e pelas escolas seria condição suficiente para 

transformações significativas nas formas pelas quais se tem organizado a 

formação ou a escolarização? Esta questão é primordial para compreensão, por 

um lado, da limitação do alcance que uso das TIC tem sobre processo mais 

colaborativos no interior da escola, e por outro, de como o projeto pedagógico 

de um estabelecimento escolar influencia a maneira pela qual essas tecnologias 

são apropriadas nesse espaço. Antes de passarmos, efetivamente, aos dados 

pesquisados, é necessário explicar algumas dimensões da aprendizagem 

colaborativa, levando em conta os argumentos aqui destacados. 

 

3 O QUE SE ENTENDE SOBRE A APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

No que se refere ao processo de aprendizagem, a referência às teorias 

fundamentadas na hipótese de que os indivíduos são agentes ativos que 

intencionalmente procuram e constroem o conhecimento, significando seus 

contextos de vida, é a base para o desenvolvimento das concepções sobre 

aprendizagem colaborativa. 

Tanto a Epistemologia Genética quanto o sociointeracionismo 

defendem a ação do sujeito como essencial para o desenvolvimento do 

conhecimento, embora se diferenciem quando das formas pelas quais essa ação 

ocorre. Ambas as concepções procuram superar visão linear do processo do 

conhecer, ressaltando o desenvolvimento do sujeito e a premissa de que o 

conhecimento é social, histórico e não acabado. Segundo Becker (1994, p. 15), 

“tanto Piaget como Vygotsky estão voltados à questão de como o sujeito 

aprende, tanto um como outro têm como referência o pressuposto fundamental 

que o sujeito é o centro do seu próprio percurso em direção ao conhecimento”. 
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Da mesma forma, ambos emprestam valor à interação como processo 

dialético e contínuo, reconhecendo que o conhecimento é compartilhado. 

A ideia de uma “aprendizagem colaborativa” tem origem em 

perspectivas do conhecer, como até aqui indicado, descrevendo situação na qual 

se espera que ocorram formas particulares de interação entre sujeitos. Assim, 

aprendizagem colaborativa se relaciona com a concepção de “processo de 

aprendizagem”, com interação e interfaces que permitam trabalhar em conjunto 

sobre um mesmo objeto/objetivo. 

Isto faz supor ambientes de aprendizagem abertos, em que os alunos 

possam se envolver e refletir sobre o que fazem, sendo-lhes oportunizado pensar 

por si mesmos e de comparar o seu processo de pensar com o dos outros, 

promovendo, assim, o pensamento crítico. 

A proposta de uma aprendizagem colaborativa possibilitaria, então, 

trabalho coletivo em que o conhecimento ocorreria por meio de troca constante 

de informações, de pontos de vista, de questionamentos, de resoluções de 

questões e problemas. O enfoque principal é o processo de que o sujeito, e no 

espaço escolar o aluno, seriam privilegiados em sua forma de pensar. 

Segundo Palloff e Pratt (2002, p. 156) ressaltam: 
Quando os alunos trabalham em conjunto, isto é, colaborativamente 

produzem um conhecimento mais profundo e, ao mesmo tempo, deixam 

de ser independentes para se tornarem interdependentes. Assim, o 

trabalho colaborativo facilita o desenvolvimento de aprendizagem de um 

grupo quanto a sua importância na obtenção dos resultados desejados.  

Evidente que apenas o trabalho conjunto entre alunos não seria 

condição suficiente para a ocorrência da aprendizagem colaborativa. Elementos 

como a constituição de significados e interesses comuns, tempos diferenciados 

de aprendizagem e interações são atributos importantes, entre os principais, em 

se tratando da aprendizagem colaborativa. 

Segundo Behrens (2000, p. 48) interpreta que a contribuição da 

aprendizagem é a interação entre sujeitos. Interação esta entendida como 

construção alcançada com o compartilhamento dos envolvidos num processo 

educativo, caracterizando como ação, com favorecimento à “combinação” de 

objetivos pessoais e coletivos. 

Então pensar na aprendizagem colaborativa em contextos escolares, e 

mais recentemente sua facilitação por meio do uso da TIC, é algo recente. O ideal 

que por meio das redes vivenciamos momento histórico de maior acesso à 

informação, bem como da desconstrução na produção dela, nos faz crer que, da 
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mesma maneira a escola poderia se organizar sobre outra base: os alunos seriam 

agora os protagonistas no processo de aprender. Porém, como nos alertam 

Sancho (2006), na sociedade da informação e informatizada a TIC constituiriam 

elemento chave e sua incorporação aos contextos educativos, em função do 

modelo econômico atual, teria implicação nos usos mecânicos e eficientistas, 

definhando suas potencialidades de uso mais criativo.  

Dessa forma, toda maneira em pensar a aprendizagem colaborativa 

como possibilidade, implicando o uso da TIC em sua constituição, foi a 

problemática que deu base à pesquisa em pauta. Mesmo ao se considerar a forma 

pela qual a TIC chega à escola quase sempre pela “janela” laboratório de 

informática, as limitações impostas aos estabelecimentos escolares, 

principalmente as relacionadas às condições materiais desses espaços, ainda com 

o acesso precário à rede Internet, há o discurso de que as escolas poderiam e 

deveriam se incluir em propostas pedagógicas inovadoras. Foi na esteira dessa 

quase imposição que a investigação surgiu. 

 

4 FAZENDO APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

Aprendizagem colaborativa tem demonstrado ser efetiva em aumentar 

o nível acadêmico dos estudantes e em desenvolver habilidades de trabalho em 

grupo. 

Um relatório da AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT 

OF SCIENCE (1989) advertiu que “a natureza colaborativa do trabalho científico e 

tecnológico deveria ser fortemente reforçado por atividades frequentes de grupo 

na sala de aula. Cientistas e engenheiros trabalham na maior parte do tempo em 

grupos e menos frequentemente como investigadores isolados. Igualmente, 

estudantes deveriam ganhar experiência compartilhando responsabilidade para 

aprender uns com os outros” (p.148). 

Segundo Springer, Stanne e Donovan (1997) reportaram que 

estudantes que aprenderam em grupos pequenos demonstram maior realização 

do que estudantes que foram expostos à instrução sem trabalho cooperativo ou 

colaborativo. Os mesmos efeitos foram encontrados ao analisarem atitudes e 

persistência em cursos e programas. Em uma proposta de aprendizagem em 

molde colaborativo, os alunos constroem coletivamente seu conhecimento por 

meio de uma troca constante de informações, de pontos de vista, de 

questionamentos, de resoluções de questões, de avaliações. 
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A colaboração entre os pares permite uma produção coerente e única 

do grande grupo, tanto nas atividades dos subgrupos quanto nas atividades 

individuais, visto que todas são compartilhadas por todos os membros que 

compõem a turma, por meio da publicação das atividades. O grupo é, pois, antes 

de qualquer coisa, uma ferramenta, um instrumento a serviço da construção 

coletiva do saber. 

Então são as atividades que dão sentido à ação do grupo ao mesmo tempo 

em que o dinamizam. É no processo de gestão destas atividades que os 

componentes do grupo se organizam, repartem papéis, discutem ideias e 

posições, interagem entre si, definem subtarefas, tudo isso, dentro de uma 

proposta elaborada, definida e negociada coletivamente. 

As estratégias pedagógicas são centradas na construção do conhecimento 

e na colaboração entre pares. Colaboração esta que não visa a uma 

uniformização, já que respeita os alunos como indivíduos diferentes, que na 

heterogeneidade produzem e crescem juntos. 

De acordo com Mahiev (2001, p.23), ao referir-se à equipe, para ele 

entendida como grupo de pessoas colaborando para um mesmo trabalho, afirma 

que ...” que a equipe deve confrontar as realidades, gestionar a pluralidade, do 

previsto ao imprevisto, da descoberta e da busca da complementaridade numa 

pesquisa permanente de coerência e não de uniformidade”. 

É na heterogeneidade que se estabelecem novas formas de relações entre 

pares. Ao desenvolver atividades em grupo, é preciso gerenciar conflitos 

sociocognitivos, propor alternativas, rever conceitos, discutir posições, repartir 

cargas cognitivas, reelaborar ideias, repartir autorias, negociar e muitas vezes 

exercer um processo de auto e mútua-regulação. 

No ensino tradicional, a avaliação é baseada no trabalho submetido por 

indivíduos. Para encorajar o trabalho colaborativo entre alunos, alguma forma de 

avaliação de grupo deve sempre incentivar a colaboração, desfavorecendo a 

competição. 

 

5 UMA PROPOSTA DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

Uma proposta colaborativa é aula de grupos de consenso. Nela as 

pessoas trabalham colaborativamente numa tarefa ou atividade, negociando 

entre elas o que acreditam e sabem para alcançar algum tipo de consenso ou 

acordo. E quando um integrante não querendo participar das atividades 

propostas pelo professor, deve-se respeitar o momento da pessoa, ou seja, 
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sensibilizando e demonstrando que o desempenho do mesmo é fundamental 

para que o trabalho do grupo tenha êxito na realização das tarefas solicitada pelo 

educador em sala de aula. Na organização destes grupos, os docentes 

geralmente: a) dividem a turma em grupos pequenos (de dois a seis participantes, 

dependendo da tarefa; b) providenciam uma tarefa, previamente definida, para 

os grupos pequenos; c) re-agrupam a turma numa sessão plenária para ouvir os 

relatos dos grupos pequenos e negociar com o grupo todo; e d) avaliam a 

qualidade do trabalho dos alunos. 

O docente na aprendizagem colaborativa deve criar atividades que 

ajudem os alunos a descobrirem e tirarem vantagens da heterogeneidade do 

grupo para aumentar o potencial de aprendizagem de cada membro do grupo. 

 

6 O PROFESSOR E O PLANEJAMENTO PARA A SALA DE AULA 

Com o uso das atividades de aprendizagem colaborativa na sala de 

aula depende do planejamento cuidadoso de todas as etapas do processo de 

ensino aprendizagem. Na sala de aula tradicional, a autoridade, o controle e a 

estrutura do curso estão bem definidos. A metodologia empregada pela 

aprendizagem colaborativa em sala de aula como possibilidade não só muda o 

ensino e aprendizagem como também a estrutura de autoridade e controle de 

classe. As atividades de grupo sugerem uma estrutura diferente. Qualquer 

estratégia instrucional baseada nestas abordagens prevê a organização, a 

estruturação e a sistematização dos elementos que compõem as experiências 

curriculares, a fim de garantir que os discentes sejam conduzidos pelos caminhos 

adequados que o levem a atingir o objetivo final proposto. As estratégias 

educacionais estão centradas na tecnologia educacional para transmissão e 

recepção de informações. 

Quando se trata de planejar uma proposta de aprendizagem 

colaborativa, julga-se imprescindível considerar quatro conceitos (retirados do 

vocabulário militar) já amplamente divulgados por Pichon Riveira apud Visca (p. 

18); na psicologia social: logística, estratégia, tática e técnica. Entende-se por 

logística neste trabalho a possibilidade de levar em conta as características do 

estudante ou do grupo em relaçãoàs características do professor, cuja derivação 

em ambas é dada pela formação pessoal e profissional e pelos traços de 

personalidade. A estratégia é arte de dirigir as operações, utilizando-se de 

categorias conceituais como: tempo, lugar, frequência, duração, materiais, custos, 
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interrupções regradas, etc.  A tática é a implementação, é o colocar em prática o 

plano elaborado, e a técnica é a forma como se opera. 

Devem-se considerar também os seguintes fatores quando o professor 

decide incorporar ou iniciar seu trabalho utilizando esta proposta de 

aprendizagem colaborativa: a) É a primeira vez ensinando essa aprendizagem?; b) 

O professor é experiente com as atividades de aprendizagem colaborativa?; c) O 

professor enfrenta riscos ou não?; d) Qual é o nível de conforto do professor ao 

tentar coisas novas?; e e) Qual é o estilo de ensino do professor? 

Em geral, se o professor é novo no curso ou em aprendizagem 

colaborativa, seria prudente modificar só uma parte do curso. 

Importante também considerar: a) o número de estudantes no curso; 

b) o perfil dos estudantes; c) se os estudantes são graduados ou não; e d) o nível 

de experiência de aprendizagem do grupo de estudantes. 

Vale destacar que é muito relevante que os objetivos do curso e sua 

estrutura harmonizem-se, para tal o professor deve perguntar-se: a) Que 

conhecimento e habilidades o professor deseja que seus estudantes adquiram no 

curso? E b) Em se tratando de atividades de grupo com novos grupos ou 

estudantes inexperientes, o professor deve rever a estrutura de grupo, o papel de 

cada membro do grupo e as habilidades sociais necessárias para a realização das 

atividades? 

 

7 CONCLUSÃO 

A proposta deste artigo é investigar sobre as contribuições da 

aprendizagem colaborativa atrelada a TIC, quando utilizadas na prática 

pedagógica de professores como possibilidades de trabalho no contexto escolar, 

permitem uma maior aproximação do cotidiano de uma escola, sendo possível 

vislumbrar dinâmicas de trabalho que corroboram, por um lado, que essas 

tecnologias propiciam interações bastante promissoras entre alunos e 

professores, e por outro lado possibilita incorporar ao contexto do processo de 

ensino e aprendizagem trazendo significados relevantes no âmbito educacional. 

É essencial para que o sucesso de uma proposta de aprendizagem 

colaborativa seja almejado é necessária que todas as atividades sejam planejadas 

de modo causar rupturas, desafiar os educandos, levando-os a formar uma 

comunidade de aprendizagem coesiva e reflexiva, cujos integrantes trabalhemde 

forma alcançar os objetivos compartilhados com isso incentiva atitudes de 

respeitar a diversidade de ideias, valores, crenças e também estilo de vida. 
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Enfim com as atividades planejadas, pretende-se um movimento 

ascendente e progressivo, ou seja, uma sucessão de equilíbrios e desequilíbrios, 

um estar aberto para o novo, um coordenar do diálogo entre os conhecimentos 

e experiências anteriores e o que de novo se apresenta. Com isto busca-se por 

meio de uma sucessão de atividades e com regras preestabelecidas que 

possibilite promover rupturas que gerem situações de desequilíbrio com força 

suficiente para provocar mudanças, que levem o aluno a ter uma postura como 

sujeito pesquisador e autônomo no ambiente escolar. 
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O USO DO SMARTPHONE COMO FERRAMENTA DE ENSINO DE 

GEOMETRIA 

Joel Félix Silva Diniz586 

Valeska Martins de Souza587 

 

Resumo: Este artigo propõe o resgate do ensino das construções geométricas no Ensino 

Básico com o uso do software livre GeoGebra. Substitui-se à forma estática da régua e 

do compasso no desenvolvimento dos conceitos, das propriedades e dos teoremas de 

geometria, fundamentais para a compreensão das etapas de construções geométricas. 

Apresenta-se um estudo do software GeoGebra para Smartphones em sala de aula. A 

metodologia utilizada foi de pesquisa experimental usando o software GeoGebra nas 

versões 5.0 e Grapher 3D. Atividades teóricas e práticas foram aplicadas em duas turmas: 

7º e 9º ano do Ensino Fundamental e em uma turma do 3º ano do Ensino Médio. 

Palavras-chave: Geogebra; Geometria; Softwares livres; Tecnologia; Ensino. 

 

Abstract: This article proposes the rescue of the geometric constructions teaching in 

Basic Education with the use of free software GeoGebra. It is substituted for the static 

form of the ruler and the compass in the development of geometric concepts, properties 

and theorems, fundamental for the understanding of the geometric construction steps. 

A study of GeoGebra software for Smartphones in the classroom is presented. The 

methodology used was experimental research using GeoGebra software in versions 5.0 

and Grapher 3D. Theoretical and practical activities were applied in two classes: 7th and 

9th year of elementary school and in a class of the 3rd year of high school. 

Keywords: Geogebra; Geometry; Free software; Technology; Teaching. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Em nossa prática docente nos deparamos com a seguinte situação: os 

alunos elegem a Matemática como sendo uma das disciplinas de maior 

dificuldade de aprendizagem. As raízes desse problema podem estar na formação 

dos profissionais que conduzem essa disciplina ao longo do tempo. A investida 

na melhoria no processo de ensino passa pela investigação de novos métodos 
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PROFMAT na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Professor da Aeronáutica no Centro de 

Lançamento de Alcântara - MA. E-mail: joelfelixprata@gmail.com. 
587 Doutora em Ingegneria della Informazione, pelo Politecnico di Milano. Professora Associada 

do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: 

valeska.martins@ufma.br 
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que possam favorecer a busca pelo conhecimento matemático, salienta-se aí 

ênfase na história da matemática, utilização de materiais concretos, laboratórios 

de matemática, jogos, e sobretudo as novas tecnologias, como o software de 

geometria dinâmica: o GeoGebra Mobile para smartphones. 

De acordo com Kenski (2007), o ser humano apoia-se no conceito de 

tecnologia para viver mais e em condições mais favoráveis: “ela (a tecnologia) está 

em todo lugar, já faz parte de nossas vidas”. Segundo Ponte et al. (2003), o uso 

dessas tecnologias nas práticas educacionais permite perspectivar o ensino da 

matemática de modo profundamente inovador. De acordo com Almeida (1998), 

a tecnologia é uma alternativa e o problema está em como os jovens buscam 

novas formas de pensar, como buscam novos significados para o aprendizado. 

Para exemplificar alguns trabalhos relevantes nessa área podemos destacar 

Ferreira (2013), Zulatto (2002), Kopke (2006) e Lopes (2010) que sugerem os 

aplicativos de geometria dinâmica, como por exemplo o GeoGebra, como 

ferramenta motivadora do aluno na investigação, construção e resolução de 

problemas. 

A motivação deste trabalho está centrada na ideia de que os softwares 

livres, como o GeoGebra, nos permitem ir muito além do que nos dá a escrita 

convencional. Os smartphones já constituem uma realidade na vida de 

professores e alunos, e isso se revela também na sala de aula, pois às vezes o uso 

dessa tecnologia causa desconforto no exercício da docência. Nesse sentido, 

propõe-se aqui uma alternativa para o ensino de Geometria com o uso do 

software GeoGebra nos smartphones. Objetiva-se otimizar o uso do celular em 

sala de aula no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista a inexistência 

ou precariedade de laboratórios de informática nas escolas públicas e, segundo 

a Unesco (2013), não se deve restringir o uso do Smartphone na sala de aula, 

deve-se então acolher a tecnologia para um melhor aprendizado. 

 

2   O SOFTWARE GEOGEBRA 

 

Criado por Markus Hohenwarter588 no ano de 2001, o GeoGebra é um 

software livre e de fácil aquisição na versão para computadores comuns, em sites 

de buscas ou no endereço: www.geogebra.org/download. O GeoGebra é de fácil 

aquisição também para Smartphones em várias plataformas. Para adquirir o 

 
588 Markus Hohenwarter é docente do Departamento de Matemática na Universidade de 

Salzburgo, Áustria. 
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software para Android, o sistema mais comum entre os Smartphones, usa-se o 

Play Store e digita-se Geogebra Calculadora Gráfica. 

Neste caso, o GeoGebra pode ser usado com facilidade pelos alunos no 

smartphone para a aprendizagem. Além disso, pelos professores como 

ferramenta de facilitação do ensino da matemática. 

A versão para Smartphones não difere muito da usada em computadores 

comuns, com a vantagem da tela ser Touch Screen, facilitando assim o manuseio 

devido à familiaridade dos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio com esse 

tipo de mídia.  

A Figura 1 mostra a interface do aplicativo Calculadora Gráfica no 

Smartphone. 

 

Figura 1 - Ambientação do GeoGebra na versão para Smartphone 

 
Fonte: o próprio autor 

Muitos são os fatores que convergem para um bom aprendizado da 

Geometria com o uso dessa tecnologia, especificamente no que tange à 

visualização geométrica e a criação de conceitos a partir destas visualizações. De 

acordo com Montenegro (2005), nos ensinos Fundamental e Médio, os alunos 

devem trabalhar com modelos sólidos e com material visual. À medida que são 

fornecidos materiais didáticos eficientes do objeto geométrico em estudo as 

habilidades de visualização podem, e devem, ser desenvolvidas. 

 

3  METODOLOGIA 

Para desenvolver esta prática pedagógica, inicialmente foi solicitado a 

instalação dos módulos do GeoGebra para smartphones. Uma apostila foi 

organizada e distribuída para que os alunos, em grupos, pudessem conhecer e 

operacionalizar o GeoGebra em seus aparelhos. 
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Foram propostas atividades distintas, em três turmas, sendo uma do 7º e 

outra do 9º ano do Ensino Fundamental, finalizando com uma turma do 3º ano 

do Ensino Médio. O procedimento adotado foi o mesmo nas três turmas, 

abordou-se o assunto com exposição oral e dialogada, em seguida foram 

propostas situações problema em que resolveu-se do modo tradicional, utilizan-

do quadro e pincel e, finalmente, esta mesma atividade foi resolvida com os 

alunos utilizando o GeoGebra. Salientando que algumas atividades foram 

resolvidas apenas com o uso do GeoGebra. Verificou-se ainda que, depois da 

figura construída no smartphone, esta poderia ser modificada com facilidade e 

dinamismo. 

 

3.1 EXPERIÊNCIAS COM O GEOGEBRA EM UMA TURMA DO 7º ANO DA ECE 

Na Escola Caminho das Estrelas (ECE), localizada no Centro de Lançamento 

de Alcântara, desenvolveu-se atividades em uma turma com 14 alunos, utilizando 

como base o livro didático, More (2012), e o Banco de provas das Olimpíadas 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), 2011. 

Levando-se em consideração que os alunos desta turma já conheciam o 

GeoGebra, tendo em vista que algumas aulas já eram ministradas com a utilização 

do software pelo professor, e que todos já tinham em seus smartphones o 

aplicativo, então o uso do software GeoGebra no ensino da álgebra tornou-se 

mais dinâmico, eficiente e instigante. Considerando-se que o aluno já esteja 

familiarizado com esta tecnologia, em pouco tempo ele pode construir diversas 

figuras geométricas diferentes, medir seus ângulos internos e verificar que a soma 

é sempre a mesma quando deformadas as figuras. Pode-se verificar que as 

construções com régua e transferidor, dificulta o entendimento com medidas de 

ângulos diferentes das dos números inteiros e, por fim, verificou-se com extrema 

facilidade que, com o uso do software, a relação entre a álgebra e a geometria se 

dão de forma mais clara, que uma equação gera uma figura. Para tanto, 

estabeleceu-se o seguinte problema, extraído do banco de provas da OBMEP: 

(Exercício 12)589. Oito vasos iguais, encaixados, formam uma pilha de    36 

cm de altura. Dezesseis vasos iguais aos primeiros, também encaixados, formam 

outra pilha de 60 cm de altura. Qual é a altura de cada vaso? 

 
589 Disponível em: <http://www.obmep.org.br/provas_static/sf1n1-2011.pdf> acesso em 20 de 

maio de 2019. 
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Esta atividade requer a seguinte solução: dividindo cada vaso em duas 

partes, sendo a parte de baixo com altura 𝑥 e a parte de cima com altura 𝑦, ou 

seja, a altura de cada vaso é a soma 𝑥 + 𝑦. No caso de 𝑛 vasos empilhados, a 

altura da pilha é 𝑥 + 𝑛𝑦. Assim, obtém-se um sistema linear formado pelas 

equações: 𝑥 + 8𝑦 = 36  e 𝑥 + 16𝑦 = 60, cuja solução é 𝑥 = 12 e 𝑦 = 3. Portanto, 

cada vaso tem 15 cm de altura. 

 

Figura 2 – Alunos do 7º ano da ECE.          Figura 3 – Interseção: A(12, 3). 
 

         
Fonte: o próprio autor 

 

As Figuras 2 e 3 mostram, respectivamente, os alunos da ECE manuseando 

o GeoGebra e a tela do smartphone com a solução encontrada por eles, que é a 

interseção das duas retas: solução geométrica do problema. 

 

3.2 EXPERIÊNCIAS COM O GEOGEBRA EM UMA TURMA DO 9º ANO DA ECE 

 

Desenvolveu-se com esta turma de 15 alunos da Escola Caminho das 

Estrelas (ECE), localizada no Centro de Lançamento de Alcântara, no município de 

Alcântara, algumas aulas de Geometria Plana e construção de gráficos de uma 

função do 2º grau de forma interativa, usando como base o livro banco de 

questões da OBMEP 2015, sempre observando a realidade do aluno, utilizando-

se de recursos tradicionais (régua e compasso) e de um recurso não convencional 

ao ensino para sala de aula, que é o Smartphone, nas plataformas Android ou 

IOS. 

Objetivou-se com estas aulas a construção de elementos geométricos 

estudados como: ponto, reta, coordenadas, segmento, semirreta, ângulos e 

plano. Também foram explorados os polígonos: côncavos, convexos e regulares 

e, por fim os círculos. Utilizando primeiramente a aula expositiva e dialogada com 

o uso da régua e do compasso, em seguida foram apresentadas aos alunos as 
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facilidades das novas tecnologias, entre elas o software GeoGebra em uma tela 

de datashow. Para melhor acompanhamento das aulas, foi impresso e entregue 

aos alunos uma apostila com os passos iniciais do GeoGebra, como texto pra 

melhor acompanhamento das aulas. 

Trabalhou-se nesta turma de 9º ano os conteúdos de Geometria Plana, a 

princípio, utilizando-se de aulas dialogadas, na busca do estímulo à curiosidade 

dos alunos, na tentativa de uma percepção mais crítica do conteúdo no embate 

com a realidade, fazendo assim com que os alunos contestem o professor, 

gerando um clima mais e mais instigante na exploração dos conteúdos. Em um 

segundo momento fez-se a apresentação do GeoGebra pra Smartphones e 

mostrou-se aos alunos que as barreiras se minimizam quando buscamos o 

conhecimento, enfatizou-se também que podemos adquirir conhecimentos 

sistemáticos das mais diversas formas e meios, inclusive aqueles o qual não 

parecem fornecer um conhecimento formal à primeira vista, que é o caso do 

Smartphone, o qual pode surpreender como um veículo eficiente de 

aprendizagem. O trabalho em grupo foi bem explorado neste momento, buscou-

se entre os alunos a interatividade, a competição e a troca de conhecimentos, 

tanto da Geometria quanto do aprendizado do software. Utilizou-se avaliação 

contínua no decorrer das aulas com atividades e testes para nortearem as aulas 

de acordo com resultados. 

 

3.2.1 Aulas sem o uso do smartphone 

 

Utilizando-se do livro didático - Matemática: ideias e desafios, usado na 

turma, More (2012), definiu-se nesta primeira aula os conceitos de elementos 

geométricos (ponto, reta, coordenadas cartesianas, segmento, semirreta e plano) 

e, em uma interdisciplinalidade com a Geografia, trabalhou-se algumas atividades 

cartográficas. Ainda sem o uso do Smartphone enfatizou-se a utilização de 

réguas e compasso, para que os alunos se prendam na utilização da construção 

livre e com medidas definidas, assim estarão melhor preparados para lidarem com 

diferentes situações. Adotou-se nesta aula as atividades individuais trabalhando-

se com ângulos, onde foi observado a soma dos ângulos internos de um 

polígono, foi também questionando o tamanho máximo de um ângulo de um 

triângulo; de um quadrilátero; de um pentágono; de um hexágono, entre outros. 

Ensinou-se a medição dos ângulos internos e discutiu-se a necessidade de medir 

estes ângulos. Ainda nestas aulas trabalhou-se os gráficos das funções do 1º e 
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do 2º grau; os conceitos de polígonos côncavos e convexos, individualmente, 

partindo de que os triângulos só podem ser convexos e os outros polígonos 

podem ter uma das duas características. Trabalhou-se as definições de acordo 

com a medida dos ângulos internos dos polígonos; enfatizamos a proporção 

entre segmentos de reta (MORE, p. 113). Por fim, informou-se aos alunos que as 

próximas aulas serão trabalhadas em grupos e de forma diferente, e que neste 

momento seria instalado um aplicativo (o GeoGebra Mobile) em seus 

Smartphones. Verificou-se que poucos não possuíam o aparelho, o que não 

prejudicou o trabalho, este fora feito em grupos. 

 

3.2.2 Aula com o uso do smartphone 

 

Nesta aula desenvolveu-se uma atividade de reconhecimento do 

GeoGebra para Smartphones, onde utilizou-se as ferramentas de construção, 

sempre consultando a apostila distribuída anteriormente, refazendo-se as 

construções da aula anterior com régua e compasso, depois comparando-se os 

resultados finais de suas construções individuais. Já familiarizados com o 

software, dividiu-se a turma em grupos onde fez-se a primeira competição de 

construções. Nesta aula ensinou-se o conceito de polígonos com o uso do 

Smartphones; como calcular o ângulo interno de um polígono utilizando o 

GeoGebra Mobile; foram construídos pontos, retas, semi-retas, segmentos de 

reta, ponto médio de um segmento; trabalhou-se as medições dos lados e dos 

ângulos de um polígono com o software e as definições de côncavo, convexo e 

regular; desenvolveu-se construções geométricas como triângulos e 

quadriláteros diferentes, observou-se a relação entre uma função de forma 

algébrica e sua visualização geométrica. No final os alunos entregaram seus 

relatórios junto com as construções. Passou-se uma atividade para cada grupo 

visando-se a aula do dia seguinte: uma construção geométrica utilizando os dois 

meios, a régua e o compasso e o Smartphone, para que os alunos percebessem 

e comentassem as diferenças e as vantagens de cada instrumento na construção. 

Por fim, fez-se uma atividade norteadora, no objetivo de avaliar como tem 

sido o uso do Smartphone no ensino de geometria com o uso do GeoGebra; 

perguntou-se também algumas definições e a forma que alguns desenhos foram 

confeccionados com o uso de réguas e compasso, e também os feitos com o uso 

dessas novas tecnologias. Assim os alunos colocaram seus pontos de vista de 
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como tem sido o uso do Smartphone no ensino de geometria em sala de aula, e 

o que as aulas com o GeoGebra Mobile trouxeram de benefícios às aulas. 

OBMEP590 2014 (Nível 2): Questão 9 - O polígono ABCDEF é um hexágono 

regular. Os pontos H e G são pontos médios dos lados AF e BC, respectivamente. 

O hexágono ABGKJH é simétrico em relação à reta que passa por G e H. Qual é a 

razão entre as áreas dos hexágonos ABGKJH e ABCDEF? 

Esta questão foi resolvida apenas com o uso do Smartphone: 

Pediu-se aos alunos que abrissem o aplicativo GeoGebra em seus 

Smartphones, os que não tinham compartilharam com os colegas que o 

possuíam. Utilizando-se do ícone Polígono Regular e, clicando em dois pontos na 

tela geométrica, escolhe-se a quantidade de lados construindo-se o hexágono 

ABCDEF. Marcou-se o ícone Ponto Médio ou Centro e criou-se os pontos médios 

G e H respectivamente clicando em BC e AF. Ainda com o botão Ponto Médio 

acionado, encontrou-se o ponto central I clicando em FC, em seguida marcou-se 

o ponto médio J, clicando em FI e o ponto médio K, clicando em IC; com o botão 

Segmento construiu-se o polígono ABGKJH, simétrico ao ABCDEF, neste caso o 

hexágono ABCDEF, como mostra a Figura 4. Faltava somente achar a razão entre 

as áreas pedidas. Para isso apertou-se na tela por alguns segundos e apareceu a 

opção malhas, escolheu-se a Isométrica, com triângulos, em seguida apertou-se 

no botão Mover e moveu-se a figura completa até que se encaixasse 

perfeitamente na malha, então verificou-se que o hexágono ABGKJH tinha 

apenas 10 triângulos e o hexágono ABCDEF tinha uma área com 24 triângulos, 

logo uma razão de 10 para 24, istoé,  5/12. 

 

Figura 4 – Hexágono Regular, usando-se: Pontos Médios, Malhas Isométricas e 

Razão entre os hexágonos, por contagem. 

 

 
590  Disponível em: < http://www:obmep:org:br/provas_static/pf1n2-2014.pdf> acesso em 20 de 

maio 2019. 

http://www:obmep:org:br/provas_static/pf1n2-2014.pdf
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Fonte: o próprio autor 

A ECE é uma escola da Aeronáutica, implantada dentro do Centro de 

Lançamento, sempre seus alunos são convidados para assistirem aos 

lançamentos, em uma sala onde são mostrados em telões os gráficos com a 

trajetória do foguete lançado, portanto os alunos vivenciam esta realidade. Para 

tanto, lançamos uma atividade em que os alunos pudessem trabalhar o gráfico 

de funções usando-se dos recursos do GeoGebra, o qual permite encontrar raízes 

e extremos (máximo e mínimo) de uma função polinomial de forma similar aos 

gráficos mostrados nos lançamentos dos foguetes neste Centro. 

Suponha um foguete sendo lançado do Centro de Lançamento de 

Alcântara e sua trajetória formando uma parábola, determinada pela função 

𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 5𝑥, sabendo que o ponto de partida e de impacto são exatamente 

as coordenadas de suas raízes 𝑥1 e  𝑥2, respectivamente. Encontre, em km, o ponto 

de impacto do foguete e a altura máxima por ele alcançada? 

A solução deste problema foi obtida apenas usando o GeoGebra no 

smartphone, com os seguintes passos: 

1º) Digita-se na caixa de texto a função do 2º grau 𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 5𝑥, em seguida 

aperta-se no ENTER;  

2º) Digita-se na caixa de entrada x = raiz(f) e aperta o ENTER. Mostrará no gráfico 

as raízes 𝑥1 e 𝑥2 da função; 

3º) Encontra-se os valores reais dessas raízes clicando em cada ponto delas, em 

seguida clicando-se na ferramenta Estilo das Legendas (engrenagem) e em 

“nome & valor"; 
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4º) Encontra-se o Vértice (V) dessa função, ou seja, o ponto máximo atingido, 

digitando-se na caixa de entrada: V = Extremo(f) e apertando-se no ENTER 

aparecerá o ponto de máximo. Faz-se o mesmo procedimento anterior para que 

as coordenadas desse ponto apareçam no gráfico. 

A Figura 5 exibe, respectivamente, o gráfico de f, suas raízes e o seu vértice. 

Pode-se também nesta turma do 9º ano verificar, de forma dinâmica usando o 

controle deslizante do GeoGebra, o comportamento do gráfico de acordo com 

seus coeficientes. Verificou-se que a concavidade da parábola da função 𝑓(𝑥) =

𝑎𝑥2 + 5𝑥 altera conforme o valor do coeficiente a, ilustrado nos gráficos da Figura 

6, quando a < 0, a concavidade é voltada para baixo; quando a = 0, o gráfico é 

uma reta e quando a > 0, a concavidade é voltada para cima. 

 

Figura 5 – Gráfico, Raízes e o Vértice da função 𝑓. 

 

                
 

Fonte: o próprio autor 

 

Figura 6 – Concavidade da função 𝑓. 
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Fonte: o próprio autor 

3.3 EXPERIÊNCIAS COM O GEOGEBRA EM UMA TURMA DO 3º ANO NO CAIC 

Problemas de Geometria são resolvidos por processos algébricos e as 

soluções algébricas são interpretadas geometricamente, isto foi constatado em 

sala de aula no 3º ano matutino, Figura 7 (turma 300, com 38 alunos), do Ensino 

Médio da Escola CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança) na cidade de São 

José de Ribamar no Estado do Maranhão. 

Iniciou-se uma aula expositiva apresentando o software GeoGebra Grapher 

na versão 3D, em aparelho multimídia datashow, acompanhado de apostilas e 

dos smartphones dos alunos. Apresentou-se seus principais botões, os seus eixos 

e suas janelas. Deixou-se livre para manuseio e por fim fez-se a seguinte atividade: 

(ENEM 2015, Questão 174) - Para economizar em suas contas mensais de 

água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar 

a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a 

família por 20 dias. Cada pessoa da família consome, diariamente, 0,08 m3 de 

água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima, em 

litros, do reservatório a ser construído deve ser: 

a)16.  b) 800.  c) 1600.  d) 8000.  e) 16000. 
 

Figura 7 – Alunos do 3º ano da Escola Caic no município de São José de 

Ribamar - MA. 
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Fonte: O próprio autor. 

 

A priori, resolveu-se o problema em sala de aula usando o pincel e quadro 

branco. Sabendo-se que cada uma das 10 pessoas dessa família consome uma 

quantidade diária de 0,08 m3 de água, isso significa que o consumo mínimo, em 

20 dias, deverá ser de 20 x 10 x 0,08 m3 = 16 m3. 
 

Figura 8 – Reservatório com o líquido. 

 
Fonte: o próprio autor 

 

Em sala de aula, utilizando o GeoGebra no Smartphone, construiu-se um 

cubo de lado 1 m, consequentemente com volume igual a 1 m3 e inseriu-se neste 

um prisma de base igual ao do cubo; mudou-se a cor do prisma para diferenciá-

lo. O volume do prisma ficou em destaque na tela, tendo seu valor alterado 

conforme variação da altura, variando de zero até 1000 litros, igual ao volume do 

cubo, o que permite visualizar essa equivalência, como ilustra a Figura 8. 

 

4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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A atividade pedagógica desenvolvida em sala de aula, com os alunos do 

7º ano, utilizando o GeoGebra, permitiu a eles compreender que a solução do 

sistema linear, resolvido algebricamente, também é a solução geométrica do 

problema. 

Os alunos do 9º ano experimentaram com mais intensidade a construção 

do conhecimento matemático através de aulas expositivas, culminando com 

atividades construtivas que os levaram a compreender melhor os polígonos 

regulares e também as funções do 2º grau e seus gráficos, através do software 

GeoGebra. 

A construção geométrica utilizada na prática com os alunos do 3º ano 

permitiu a eles constatarem que, alterando a altura do prisma, seu volume é 

modificado. 

Foi possível observar que os alunos, tanto do Ensino Fundamental quanto 

do Ensino Médio, utilizaram-se do módulo GeoGebra com o propósito de uma 

aprendizagem mais dinâmica, prazerosa e de fácil compreensão. Observou-se 

ainda que o uso do software GeoGebra no Smartphone deu um ar de facilidade 

no desenvolvimento das aulas e na compreensão das atividades propostas, tendo 

em vista que o software é uma ferramenta atrativa e de interesse dos alunos, 

principalmente pela inovação, possibilitando uma maior e melhor inserção dos 

discentes com o conteúdo abordado, proporcionando, de forma evolutiva, a 

capacidade de abstração, discussão em grupo e visualização de formas e 

conceitos geométricos em geral. Além disso, todos os alunos construíram figuras, 

exploraram propriedades, visualizaram e reconheceram padrões geométricos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tratou-se neste artigo uma prática pedagógica no ensino da geometria, 

usando-se como ferramenta principal o software GeoGebra em aparelhos 

smartphones. Desenvolveu-se uma prática pedagógica que possibilitasse aos 

alunos a utilização de seus próprios aparelhos na construção de um saber 

matemático, focalizado na geometria. 

Escolheu-se essa forma de ensinar pela variedade de aplicações e pelas 

dificuldades que os alunos têm em aplicar, no cotidiano, as teorias estudadas na 

geometria. As mesmas dificuldades são sentidas usando-se régua e compasso em 

suas atividades que necessitam do uso de desenhos geométricos de forma geral. 
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Pode-se afirmar que este trabalho tem finalidades diversas na área do 

conhecimento geométrico como um todo e sua aplicabilidade pode ser estendida 

e adaptada para outras áreas do conhecimento matemático, levando-se em 

consideração que as ferramentas digitais aqui expostas são de fácil acesso e 

compreensão e que as mesmas exercem um fascínio em toda a comunidade 

estudantil, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente e 

atrativo. 
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Resumo: O presente trabalho discorre sobre os engendramentos promovidos pelos 

dispositivos virtuais e reais presentes na subjetividade humana e educação. Cada vez 

mais, escola e sociedade requerem uma interligação que considere as realidades culturais 

dos alunos, e o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação fazem parte 

dessa diversidade de questões a serem discutidas. O mundo contemporâneo e 

hiperconectado pode oferecer diversas possibilidades de formação humana, dentre 

estas, a educação. As tecnologias da comunicação e informação, cada vez mais presentes 

no cotidiano social, impossibilita que vivamos o isolamento, tornando-nos seres 

plugados às virtualidades. Assim, nos tornamos seres híbridos a partir de diversas 

interações, com o que lemos, sentimos, aprendemos, com as experiências que ficam e 

com as conexões que estabelecemos, tanto reais quanto virtuais. Na sociedade 

contemporânea, as tecnologias digitais se encontram constantemente em metamorfose, 

e este processo possibilitado pelas conexões on-line, formam as hibridações na educação 

de si. 

Palavras-chave: Cultura; Educação; Escola; Sociedade; Tecnologias Digitais. 

 

Abstract: The present work discusses the engendraments promoted by virtual and real 

devices present in human subjectivity and education. Increasingly, school and society 

require an interconnection that considers the cultural realities of students, and the use of 

digital information and communication technologies are part of this diversity of issues to 

be discussed. The contemporary and hyperconnected world can offer many possibilities 

of human formation, among them, education. The technologies of communication and 
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information, increasingly present in the social daily life, make it impossible for us to live 

isolation, becoming beings plugged into the virtualities. Thus, we become hybrid beings 

from diverse interactions, with what we read, feel, learn, with the experiences that remain 

and with the connections that we establish, both real and virtual. In contemporary society, 

digital technologies are constantly in metamorphosis, and this process made possible by 

online connections, form hybrids in self-education. 

Keywords: “Culture”; “Education”; “School”; “Society”; “Digital Technologies”. 

 

Introdução 

 

O presente artigo tem o objetivo de trazer algumas problematizações 

surgidas de estudos teóricos destinados à composição de uma dissertação, 

defendida em 2017. Neste, busca-se refletir sobre as possibilidades que os 

dispositivos virtuais (conexões on-line da Internet) desempenham como agentes 

interligados no processo educacional da sociedade contemporânea, juntamente 

com os dispositivos reais, que são a escola e os demais processos que a 

compõem. 

Atualmente, os artefatos de acesso às tecnologias virtuais (smartphones, 

notebooks, tablets, entre outros) acabam se configurando como uma espécie de 

realidade absoluta, sendo incorporados no cotidiano das crianças e, 

principalmente, introjetadas na cultura de jovens e adolescentes. 

A indústria cultural visa a construção de um sujeito que deve estar em 

constante busca por algo novo, alguém que necessita estar em um modelo aceito 

socialmente, e com isto precisa consumir e se constituir dentro daquele molde 

proposto. 

A escola é entremeada e influenciada pela cultura dos jovens estudantes 

que trazem para este ambiente suas várias formas de expressão, tanto nos modos 

de vestir, falar, como também no de comunicar. Vistos como um nicho de 

consumo pela industrial cultural, a juventude está entre a vasta gama de 

informações e do que pode realmente ser um meio de constituir suas 

aprendizagens e experiências. 

Assim, destaca-se que, somos seres em constante formação, e as 

tecnologias digitais do mundo on-line, nos tornam híbridos, alterando assim 

nossa subjetividade e formas de ser e estar no mundo.    

 

Tecnologias digitais: interações entre escola e sociedade 

Vive-se em uma geração de crianças e jovens que nasceram em ambientes 
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mediados pelas tecnologias, e cresceram estando em contato com computadores 

e outros artefatos tecnológicos, os quais, constantemente são atualizados e 

modificados.  

Além disso, os estudantes já chegam à escola com grande número de 

fontes de informações através da televisão, sites de Internet, jornais, revistas, 

redes sociais, entre outros meios de comunicação e informação. 

Charlot (2008, p. 20) destaca o ritmo acelerado em que as novas 

tecnologias se desenvolvem, fascinando os jovens: 
[...] desenvolvem-se em ritmo rápido novas tecnologias de informação 

e comunicação: computador, Internet, CD-ROM, celular. Dessa forma, 

nascem e crescem espaços de comunicação e informação que escapam 

ao controle da escola e da família e que fascinam particularmente os 

jovens: MSN, Orkut, etc. 

 

A partir dessas fontes de informação, há um conhecimento prévio, mesmo 

que possa coexistir na ausência de um senso crítico a respeito de determinados 

assuntos e conceitos, por parte dos estudantes, e que podem ser objetos de 

discussão em sala de aula. Visto que as mudanças em relação à tecnologia 

ocorridas nos últimos anos na sociedade refletem resultados que formam uma 

nova realidade social, é possível pensar que uma nova forma de agir e pensar nos 

diferentes círculos vividos tenha surgido. 

Atualmente, a sociedade da informação resulta de um mundo globalizado 

e globalizante, tendo a informação e o conhecimento como fatores que 

perpassam a educação na relação entre qualidade e quantidade de informações. 

Dentro destas mudanças, é preciso observar que, no âmbito educacional, 

os papéis representados pelo professor e aluno caracterizam uma metamorfose 

da educação: 
Moran (1997, 2001 e 2003) e Assmann (2000) destacaram o processo 

de metamorfose da aprendizagem na sociedade da informação. Para 

eles, novas estratégias de ensino-aprendizagem foram e estão sendo 

engendradas com o uso das novas tecnologias da informação e da 

comunicação no campo da educação. Com a internet, alunos e 

professores introduzem formas diferentes de lidar com a informação e 

com o conhecimento (CRUZ, 2008, p. 1028). 

 

O processo de ensinar a aprender na era da informação gera mudanças de 

paradigmas de ensino, assim como também se reflete na sociedade. 

 Na sociedade da informação o conhecimento e a aprendizagem 

assumiram uma posição descentralizada, mas com uma busca rizomática de 
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conexões e projetos, não sendo possível o controle absoluto deste processo, visto 

que está em constante transformação. O aprender na era da informação pode ser 

visto da seguinte forma: 
Aprender é estar atento às variações contínuas e às rápidas 

ressonâncias, mas isso implica, ao mesmo tempo, certa desatenção aos 

esquemas práticos de recognição. Aprender é, antes de tudo, ser capaz 

de problematizar, ser sensível a variações materiais que têm lugar em 

nossa cognição presente. A aprendizagem tem como base seu caráter 

inventivo. Desse modo, aprender é aprender a aprender, para continuar 

aprendendo e inventando a si mesmo e ao mundo (CRUZ, 2008, p.1037). 

 

A escola e a sociedade passam por diversas transições e mudanças ao 

longo da história, sejam elas científicas ou tecnológicas, o mundo se modifica a 

partir de transformações profundas que afetam diretamente a todos os setores 

sociais, criando novas exigências e tentando reprimir outras, que já não mais 

atendem às necessidades. Por isso, a escola, como parte integrante de todo esse 

complexo sistema social não escapa de tais mudanças integrando-se no 

desenvolvimento relacionado à globalização e consequentemente à sociedade 

informatizada. 

Com o surgimento das microtecnologias, o microcomputador passou a ser 

uma ferramenta de auxílio para a investigação e pesquisa pelos educandos, 

ligando tempos distintos em um tempo atual, numa espécie de bricolagem593. 

Assim, a informática passa a promover uma mudança na educação, na 

possibilidade de criação e no enriquecimento de ambientes de aprendizagem.  

Atualmente, é possível constatar que a escola ainda possui um perfil 

tradicional; ainda que existam professores com um pensamento voltado para 

mudanças e formas diferenciadas de trabalhar os conteúdos, muitos alunos não 

aceitam facilmente a mudança na forma de ensinar e aprender por estarem 

acostumados a receber tudo pronto do professor e esperam que ele continue 

"dando aula", gerando assim uma resistência (ALBUQUERQUE; BELCHIOR, 2007).  

 
593 Oriundo do francês, o termo bricolagem significa um trabalho manual feito de improviso e que 

aproveita materiais diferentes. Na apropriação realizada por Lévi-Strauss (1976), o conceito de 

bricolagem foi definido como um método de expressão através da seleção e síntese de 

componentes selecionados de uma cultura. Por sua vez, relendo o trabalho do antropólogo, 

Derrida (1971) ressignificou o termo no âmbito da teoria literária, adotando-o como sinônimo de 

colagem de textos numa dada obra. Finalmente, De Certeau (1994) utilizou a noção de bricolagem 

para representar a união de vários elementos culturais que resultam em algo novo. 
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Assim, há um processo de retroalimentação, por parte de professores e 

alunos, da condição conservadora presente no ambiente escolar. 

A atual estrutura educacional, sedimentada com base em princípios 

seculares, tem levado os docentes a uma prática de ensino insuficiente para uma 

compreensão significativa do conhecimento, e muitas vezes suas respostas não 

satisfazem aos alunos, que perguntam: "por que tenho que aprender isso?".  

Diante disto, é preciso uma educação menos tradicional e congruente com 

o mundo contemporâneo. 
A forma como hoje se processa o conhecimento e a informação, não 

causa no educando nenhum impacto ou desejo laborioso da criticidade, 

exploração, improvisação, formação, investigação, dedução e 

descobertas, que são pontos fundamentais para a aprendizagem, pois 

o conhecimento não se constrói apenas sobre o pronto e o concluído. 

Ele nasce e cresce como fruto da indagação, da dúvida, da incerteza, da 

incapacidade de solução e das hipóteses boas ou ruins ou bem ou mal 

formuladas. Estamos todos acostumados a aceitar tudo pronto, 

acabado, definitivo e o que se traduz no menos esforço e no mínimo de 

informações possíveis, pois há uma preguiça mental instalada que nos 

impede de ler, analisar, interpretar e refazer, num processo constante e 

contínuo (DAMÁSIO, 2007, p. 76). 

 

Portanto, é preciso que atualizações e mudanças sejam efetivadas para que 

paradigmas sejam modificados e, dessa forma, ocorram mudanças em uma 

realidade vivida, seja em qualquer área do saber técnico ou científico.  

A concepção do fazer docente é o cerne de discussões que tentam abalar 

o paradigma de uma escola tradicional, ainda dominante, com um modelo 

emergente de educação que se baseia em fatores ligados diretamente à 

aprendizagem do educando. As propostas de mudanças e as novas alternativas 

para a educação fundamentam-se em novas possibilidades e na importância de 

uma educação com qualidade. 

O modelo atual da escola contemporânea ainda é estruturado e 

padronizado para seguir regras e normas educacionais seguindo um cronograma 

já previsto e imposto. 
[...] o modelo educacional que temos ainda hoje é reflexo desse 

arquétipo, estruturado e padronizado, segundo os princípios 

educacionais, ou seja, todos seguem as mesmas regras e normas 

educacionais, não importando a sua diversidade cultural ou social. 

Somos todos orientados a desenvolver atividades pré-determinadas e 

em sequências pré-especificadas, seguindo um cronograma previsto, 

engessado e imposto, sem liberdade para criar, desenvolver, ampliar, 
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modificar, alterar ou mesmo redefinir novas bases e estruturas de forma 

proativa, inteligente e independente (DAMÁSIO, 2007, p. 82). 

 

A partir desta maneira padronizada de escola, a sociedade contemporânea 

espera que a sala de aula seja uma referência para o futuro, introduzindo novas 

formas de educar, direcionando seus alunos para um pensamento ligado ao 

mundo do trabalho e às novas tecnologias, tornando-se o espaço onde se 

procura e se produz o saber e a aprendizagem, devendo ser organizada, focando 

no aluno e promovendo sua capacidade de aprendizagem. 

Diante de inúmeras transformações sociais, nas quais informações e 

descobertas acontecem em fração de segundos, o processo de desenvolvimento 

da escola entra na pauta como um dos mais importantes aspectos a serem 

discutidos neste processo.  

Entende-se que é nela que são promovidas as mais importantes 

formulações teóricas sobre o desenvolvimento cultural e social, se tomando um 

lugar central na busca de perspectivas que possibilitem uma nova prática 

educacional.  

Estas novas ações envolvem, principalmente, os agentes que conduzem o 

ambiente escolar, transformando o ensino em parte integrante ou principal na 

motivação dessas transformações.  

Com as constantes modificações sofridas por nossa sociedade no decorrer 

do tempo, dentre elas o desenvolvimento de tecnologias e o aprimoramento de 

um modo de pensar menos autoritário e menos regrado, os agentes educacionais 

e a escola de uma maneira geral, vêm vivenciando um processo de mudança que 

tem refletido principalmente nas ações de seus alunos e na materialização destas 

no contexto escolar. Para tanto, é preciso relacionar a teoria com a prática para 

que a educação esteja mais centrada no cotidiano e no saber que se constrói. 

A escola contemporânea precisa se adaptar ao desenvolvimento acelerado 

que ocorre a sua volta, onde as informações são atualizadas constantemente, 

ocasionando, de certa forma, o desgaste e o comprometimento das ações 

voltadas para o aprimoramento do ensino, sendo necessária uma nova 

metodologia para a educação. 

Damásio (2007) destaca a necessidade da escola recuperar a relação 

existente entre a construção e prática, permitindo assim uma nova forma 

metodológica em educação para que o ensino/aprendizagem seja mais eficaz e 

compreendido como o resultado do pensar e agir humano, transformando o 

educando em escultor e mentor de sua própria história, além de construir um 
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cidadão não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida em sociedade 

de forma ética, moral e responsável.  

E, nesse contexto, a escola precisa repensar suas ações e o seu papel no 

aprimoramento do saber, e para isso, uma reflexão sobre seus conceitos didático-

metodológicos necessita ser feita, de forma a compartilhar o momento atual. Este 

modifica-se pelo uso das tecnologias em todos os setores de relacionamento 

social e principalmente está focado na evolução dos princípios fundamentais de 

uma sociedade. 
Portanto, torna-se fundamental que tanto a escola, quanto a sociedade 

e seus legisladores educacionais, atentem-se para esse momento 

histórico, discutindo, analisando e considerando suas diversidades 

sociais, culturais, políticas e principalmente, respeitando as diferenças, 

características e necessidades individuais de cada pessoa que será 

preparada para atuar nestes cenários. A escola deverá ser cúmplice 

neste processo e proporcionar uma educação integral, ampla e de 

qualidade, sem discriminação ou jogo de interesses. É fundamental 

aceitar o outro com suas peculiaridades e necessidades (DAMÁSIO, 

2007, p. 85).  

 

Assim, cada vez mais a escola e sociedade requerem uma interligação que 

considere as realidades culturais dos alunos, sendo o professor a figura central 

que irá intermediar estas relações, e o uso das tecnologias digitais de informação 

e comunicação fazem parte dessa diversidade de questões a serem discutidas. 

 

Educação e cultura: uma constituição metamorfoseada  

 

Percebe-se que, atualmente, a vida humana não está sendo gerenciada 

somente pelo controle econômico, mas por técnicas de marketing, sondagens de 

mercado, de opiniões e mediações televisivas, entremeadas e veiculadas pela 

cultura de massa.  

Lipovetsky (2011) destaca a questão da indústria cultural, ao referir-se à 

cultura de massa, que, é toda e qualquer manifestação de atividades ditas 

populares na qual tudo é produzido para as massas e veiculado pelos meios de 

comunicação em massa, sendo a mudança de hábitos culturais adquiridos com o 

surgimento da industrialização, como um produto de uma influência da mídia e 

da indústria cultural. Nessa linha crítica em relação à cultura de massa, destaca a 

ligação da indústria cultural com a moda: 
[...] no centro destas, como produção maciça de produtos não duráveis 

e prontos para o consumo apenas para divertimento, encontram-se "o 
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transitório, o fugidio, o contingente" (Baudelaire), característicos da 

moda. A lógica da moda e sua velocidade de renovação, a sedução fácil 

e a busca do sucesso imediato, é que estão na base do funcionamento 

da cultura de massa (LIPOVETSKY, 2011, p. 72). 

 

Desta forma, esta cultura de massas torna-se alienante e manipuladora, 

surgindo como uma verdadeira ameaça sobre o real espírito e a verdadeira 

cultura, assim, não merece o nome a ela aplicada, sendo então uma anticultura.  

A cultura estabelecida, tem como objetivo, educar o homem, elevar o 

gênero humano e moldá-lo da maneira mais correta, demonstrando assim, que a 

cultura de massa, está radicalmente contra esse ideal de aperfeiçoamento 

humano, e paralelamente com os modismos que veicula, muda paradigmas e 

modos de comportamento e comunicação, que, ligado a este segundo termo, 

está relacionado o conceito de cibercultura. 

A cibercultura nasce nos anos de 1950 com a informática e a cibernética, 

tornando-se popular em 1970, com o surgimento do microcomputador, se 

estabelecendo completamente nas décadas de 80 com a informática de massa e 

em 90 com as redes telemáticas e a explosão da Internet, caracterizando-se assim 

como uma nova condição sociocultural e nova relação espaço temporal (LEMOS, 

2013). 

Com o seu surgimento e o uso da tecnologia e a formação de grupos que 

utilizam a informática para se comunicarem, eclode através da sociedade 

contemporânea uma abertura ampla de informações por meio da Internet, 

caracterizando então esta nova forma de cultura contemporânea, que surge pelo 

uso crescente das tecnologias digitais, criando uma relação entre a vida social e 

o mundo virtual, proporcionando assim, um ambiente constituído de práticas 

específicas. 

Dentro deste conceito está o fato de que esta nova cultura se configura 

como um novo padrão de desenvolvimento dentro da sociedade, seja nas 

questões sociais, políticas, empresariais ou financeiras. 

Dentro deste espectro de gestão econômica e consequentemente social, 

encontram-se as interferências que a indústria cultura faz para tentar impedir a 

formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de 

decidir conscientemente.  

Segundo Adorno (2002), na Indústria Cultural, tudo vira negócio e o 

homem não passa de um mero instrumento de trabalho e de consumo, ou seja, 

objeto. No sistema de produção cultural, encaixam-se a TV, o rádio, jornais, 
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revistas; que são elaborados de forma a aumentar o consumo, modificar hábitos, 

educar e informar, e que, baseiam-se também no uso das tecnologias. 

Desta forma, configuram-se em novas formas de poder que estão sendo 

gestadas e que “preparam” as reformas institucionais e educativas em nosso dia-

a-dia (na administração pública, direito, escolas, etc), “esperando” as instituições 

futuras, substitutas. Esse é um tipo de poder que atua não pela disciplina, mas 

pelo controle da informação e da comunicação (através de cartões magnéticos 

ou outras formas de leitura digital).  

Trata-se de um poder-controle, virtualmente ilimitado, “ajustado” à 

sociedade comunicacional global humana, e que assim faz emergir outras 

possibilidades de educação, para além daquele adquirido no ambiente 

estritamente educacional.   

E assim a educação é metamorfoseada, sendo possível aprender algo de 

várias formas, não mais apenas na escola, na universidade, ao contrário, a maior 

parte dos saberes que nós adquirimos e que nos torna competentes, em nossas 

vidas, nós os adquirimos de outras maneiras – como por exemplo por 

experimentações – observa-se isso quando uma criança, que não é alfabetizada, 

ao entrar em contato com um vídeo game ou um microcomputador, ela vai 

experimentando, apertando teclas, botões e assim vai aprendendo a jogar.  

E a partir destas experimentações, aprendemos, entretanto, na velocidade 

em que vivemos cotidianamente, somos impedidos de fazer uma conexão com 

tudo o que acontece ao nosso redor, e isso nos impossibilita de perceber as 

mudanças, as metamorfoses, tanto do outro como em nós mesmos. 

Com o excesso de trabalho do mundo moderno, o sujeito contemporâneo 

possui informação, opina mas não possui a experiência que o passa.  
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 

requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 

tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar 

para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 

devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 

detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 

suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, 

abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 

lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 

paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2002, p.24) 

 

Vivemos na sociedade da informação e esta expressão acaba funcionando 

como “sociedade do conhecimento” ou “sociedade da aprendizagem”. Os termos 
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informação, conhecimento e aprendizagem nada mais são do que processamento 

de informações, não uma experiência, pois a informação não nos passa e sim 

apenas passa por nós. Nesse contexto de informações existe a questão da 

opinião, da obrigatoriedade de termos uma, anulando a possibilidade de 

experiência.  

Esse tipo de saber e experiência transita e está sendo produzido pelo efeito 

de diversas instituições: formais ou informais; como também através de vias reais 

e virtuais, sendo as primeiras, as escolas, as creches, internatos, prisões, 

sanatórios, grupos de convivência. Aprende-se aí a arte de conviver ou sobreviver 

através de olhares, de observações, de estratégias, de cuidados e assim vamos 

desenvolvendo habilidades. Quanto às segundas vias, estão os sites de redes 

sociais e de relacionamentos, comunidades virtuais, ambientes que conseguem 

interligar sujeitos, independentemente da localização geográfica, é uma espécie 

de rizoma594 que se forma e assim estabelece novas conexões. 

Entretanto, apesar de ser um campo democrático, a Internet também é um 

campo de polêmicas, onde os representantes da Indústria Cultural entram em 

conflito com os responsáveis pelos serviços de da Internet como: redes sociais, 

blogs, enciclopédias livres, pois estes meios proporcionam uma fonte de 

informação e de questionamento crítico para os interessados, sendo que a 

Indústria Cultural quer afastar essa reflexão crítica, buscando a coisificação e 

mecanização do ser humano, as quais se reportam aos dispositivos de vigilância 

manipuladores das massas (FOUCAULT, 2014).  

Tem-se, cotidianamente, toda uma transição de saberes entre as pessoas. 

E esse trânsito de saberes gera espaços de saber, sendo a dinâmica desse espaço 

do saber absolutamente contextual, localizada, singular, própria daquela 

coletividade onde emergiu. Hoje os saberes estão em fluxos, geram espaços 

singulares e novos dispositivos tecnológicos. Que dispositivos seriam estes? São 

humanos, tecnológicos, lembranças, sons... como seriam essas novas formas de 

relação com os saberes? Onde e como as transformações acontecem? Os saberes 

transformam-se e estão sendo produzidos a todo o instante? Sim, por isso a 

 
594 Com a metáfora do rizoma, Deleuze e Guattari designam um modelo semântico oposto às 

concepções de "árvore" (com hierarquia, centro e ordem de significação). Ao contrário, o rizoma, 

liga um ponto qualquer a outro ponto qualquer num sistema acêntrico, não hierárquico e não 

significante.  
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educação e a cultura nos fazem seres em constante metamorfose e assim 

mudam-se nossas composições.  

As forças e formas até podem constituir o que somos, mas é preciso 

questionar se queremos ser desta maneira. Se as tecnologias podem alienar e 

moldar, a “massa” atingida pelos meios de comunicação, se torna algo 

homogêneo, moldável e manipulável. E é isso que queremos ser? Seres 

manipuláveis? Seres alienáveis ou seres inquietos? 

Nesse processo de inquietação, a escola é o espaço para nos desacomodar, 

para que nossa constituição não seja resultado de molde, que busca cidadãos 

conformados e obstinados pela construção de uma sociedade capitalista. 

Convivemos hoje com novas formas de raciocínio, de intuição, de dedução, 

de conhecimento; a cognição se transforma, o raciocínio se transforma. Os 

dispositivos tecnológicos que nos afetam produzem novas formas de 

conhecimento, através das quais nos relacionamos com o saber.  

Vê-se, cotidianamente, que os saberes institucionalizados tendem a 

produzir e reproduzir as verdades. A pessoa é vista como aprendiz, alguém que 

necessita ser orientado, no sentido de estar sendo modelado por dispositivos de 

controle. São raras as instituições que estimulam o desenvolvimento da 

inventividade. Sendo assim, uma estratégia pedagógica, na perspectiva da 

inventividade, propicia desdobramentos, aguça interesses, desejos de ver, saber, 

informar-se, procurar coisas originais, enfim, requer um sujeito que aprenda a 

perceber detalhes, às vezes banais, mas importantes para a construção de 

conhecimentos/saberes.  

Hoje convivemos com uma outra corporização do sujeito, uma forma de 

materialidade corporal que não é do tipo natural ou biológica. Nós 

estabelecemos relações pessoalmente ou virtualmente, sentimos necessidades, 

desejos, vontades, mas, ao mesmo tempo, não sabemos muito sobre nós 

próprios. Nossa subjetividade está sendo produzida por meio de alguns efeitos 

da serialização capitalista que investe o desejo como sendo do indivíduo e o 

social como sendo algo exterior ao mesmo, seja ele construído a partir desse 

desejo individual, seja conformando-o (BARROS, 1995, p. 9).  

Pode-se dizer que a partir do momento que somos inseridos na instituição 

escolar, já estamos sendo afetados e contaminados por seus discursos, cujos 

efeitos das operações de seus dispositivos são bastante visíveis no modo como 

interagimos no cotidiano, pois nossas experiências de aprendizagens escolares 

nos afetam de tal modo que é impossível sairmos delas sem que haja alterações 
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em nós. É como a transformação da lagarta e da borboleta, ela entra no casulo 

de uma forma e desvencilha-se deste, completamente diferente, sofre uma 

metamorfose completa, constitui-se de uma maneira completamente diferente. 

Em nosso dia-a-dia também somos afetados por diferentes dispositivos 

que nos colocam em movimento, sentindo, falando, escrevendo, caminhando, 

emitindo mensagens eletrônicas: assim compartilhamos afetos, informações e 

conhecimentos. 

Um modo bastante utilizado para a comunicação entre as pessoas, hoje, 

são as redes sociais como Facebook e Instagram, whatsapp.... Neles nos 

conectamos com outras pessoas, acompanharmos sua vida por meio de fotos e 

vídeos, conversarmos simultaneamente com elas, narramos nossa vida e 

registramos os momentos marcantes. Compartilhamos e postamos ideias, 

imagens para uma rede específica de amigos com os quais estabelecemos 

relações e conexões. Quando gostamos de algo, curtimos ou comentamos para 

mostrar que aquilo nos tocou/toca de algum modo. Temos a oportunidade de 

conversar simultaneamente com as pessoas possibilitando assim um encontro. As 

redes sociais são tão influentes que todos os acontecimentos de nossas vidas 

precisam ser registrados nelas. É uma forma de elevar nosso ego e nos 

constituirmos socialmente populares ao recebermos “likes”. 

 A Internet é alienante, e ficar sem ela hoje, é como estar em um estado de 

celibato, não é mais possível ficar desconectado. E desta forma os dispositivos 

eletrônicos e digitais alteram o corpo orgânico que está em funcionamento e a 

subjetividade das conexões estabelece uma relação fluída e liquida, sem solidez, 

conforme destaca Bauman (2001). Hoje, as relações são muito líquidas, é a 

modernidade líquida, o amor é líquido, fazendo do corpo também uma máquina. 

Mas no mundo contemporâneo as hibridações não se dão apenas pelas 

relações de encontros pessoais, as hibridações ocorrem de maneira 

interconectada, com conexões diferentes, com as distâncias que não são tão 

distantes assim... mas como isso? Como podem hibridações ocorrerem por 

conexões a distância?  

As conexões intermediadas pela comunicação digital, nos proporcionam 

um contato, uma interação, uma forma de aproximação com o outro. E quando 

isto não é possível, acontece em mim um black-out, um corte, um colapso, um 

desarranjo, ou seja, o coração para, e para que isso não ocorra eu preciso buscar 

uma nova conexão para compor um outro estado em mim. 
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Mas... com tantas influências externas como a da indústria cultural, dos 

meios de comunicação de massa, das tecnologias digitais de informação e 

comunicação e tantas outras formas que possibilitam formas híbridas e subjetivas 

de conexões e formações subjetivas, questiona-se, ainda há alguém único e 

singular? Ou a partir da cibercultura somos todos híbridos e nos constituímos em 

metamorfose sempre? 

Provavelmente, as ideologias e convicções que temos de algo possam 

mudar, ou se atualizar, ou ainda, serem tão concretas que não se alteram, porém, 

é possível perceber que o mundo digital, de alguma maneira, muda e inquieta, 

até mesmo aquele sujeito que não está adaptado e dado a este novo formato de 

comunicação, educação ou mudança. 

 

Considerações finais 

 

As considerações feitas neste trabalham, buscaram expor um pouco do 

que o mundo contemporâneo e hiperconectado pode oferecer às diversas formas 

de formação humana. O trabalho buscou trazer perspectivas para o 

conhecimento e as singularidades dos estilos de vida atuais. Atualmente cada vez 

mais nossas vidas e a maneira como nos constituímos, é influenciada pela internet 

e todos os dispositivos eletrônicos e digitais que utilizamos.  

É provável que seja necessário desenvolver novos modos de operar com a 

educação não priorizando as causas, mas sim como se compõem os trajetos, os 

movimentos daquilo que se espera produzir. 

O texto intencionou expressar como acontecem as várias formas de ação, 

criação e modos de ser e viver, tanto na educação como na sociedade conectada 

pelos dispositivos virtuais, e desta forma de como as pessoas podem se educar e 

se constituir. Os percursos da nossa educação são muitos e, as tecnologias da 

comunicação e informação estão cada vez mais engendradas no cotidiano social, 

que se torna impossível educar-se sem todas as opções que ela nos proporciona.  

Assim nos constituímos em seres híbridos a partir do contato com a escola, 

com o que lemos, sentimos, aprendemos, as experiências que ficam e com as 

conexões que estabelecemos, tanto reais quanto virtuais. Na sociedade das 

tecnologias a educação está constantemente em metamorfoses, possibilitadas 

pelas conexões on-line que formam as hibridações na educação de si. 
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RESUMO: A utilização dos computadores desempenham papéis cada vez mais 

importantes no dia a dia das pessoas e na educação. Esta pesquisa teve como objetivo 

analisar as contribuições do uso das tecnologias de informação no processo de ensino-

aprendizagem em química pelos alunos do ensino médio de uma escola pública da rede 

estadual de União-PI. Os resultados apontam que a maioria dos alunos entrevistados 

(85%) consideram importante aprender química utilizando as (TICs). Percebeu-se que há 

a necessidade de se aderir a uma prática além da baseada nos princípios básicos 

educacionais, no qual se busca também inserir a prática motivacional, com uso de 

metodologias e recursos tecnológicos diversificados para que haja a integração do 

ensino de química baseado no cotidiano e nas mudanças da sociedade, para que o 

processo ensino-aprendizagem tenha resultados positivos e significativos. 
Palavras-chave: Tecnologias de informação; Recursos tecnológicos; Metodologia do 

ensino de Química; Ensino-aprendizagem; Práticas pedagógicas. 

 

ABSTRACT: The use of computers has been playing increasingly important roles in 

people's daily lives and in education. This research aims to analyze the contributions of 

the use of information technologies in the teaching-learning process in chemistry by high 

school students of a public school of the state-Union-PI network. The results indicate 

that the majority of the students interviewed (85%) consider it important to learn 
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chemistry using the (ICT). It was noticed that there is a need to adhere to a practice 

beyond that based on the basic educational principles, which also seeks to insert the 

motivational practice, using diverse methodologies and technological resources for the 

integration of chemistry teaching based on and changes in society, so that the process 

of teaching learning has positive and meaningful results. 

Keywords: Information technologies; Technological resources; Methodology of 

Chemistry Teaching; Teaching-Learning; Pedagogical practices. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais é quase impossível não pensar em um processo de ensino 

aprendizagem que não agregue os recursos tecnológicos na prática educativa. As 

novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) são elementos 

importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional do ser humano [...], 

podendo atuar como coadjuvante para a renovação da prática pedagógica 

(SOUZA et al, 2004). 

O ensino de química abordado de maneira tradicional, através somente da 

utilização de recursos como: livro didático, pincel, quadro de giz ou de acrílico 

vem se tornado praticamente inviável, visto que, a realidade tecnológica está 

presente diariamente na vida dos educandos e isso reflete de maneira 

considerável na qualidade de ensino e aprendizado dos alunos. A integração das 

tecnologias ao processo ensino e aprendizagem, mediante a utilização dos meios 

de comunicação e interação, com abordagem didática, pode favorecer a 

aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos (KENSKI, 2013). 
Deste modo, é indispensável que o professor conheça e saiba utilizar as 

tecnologias como recursos didáticos para dinamizar o processo de ensino, 

buscando aproximar os conteúdos ensinados à vida cotidiana do estudante, pois 

estas podem ser excelentes aliadas para o desenvolvimento de uma abordagem 

que possibilitará uma maior interação entre a sala de aula e as transformações da 

sociedade. 

Nesta perspectiva, buscou-se investigar as opiniões de alunos sobre as 

contribuições do uso das tecnologias de informação e comunicação no processo 

de ensino-aprendizagem na disciplina de química em uma escola Pública da rede 

Estadual de ensino Médio de União-PI. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
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O processo de ensino-aprendizagem é complexo, encontra-se inter-

relacionado com o ensinar e o aprender, corroborando assim, na construção do 

conhecimento. Verifica-se a necessidade de falar em educação química, 

priorizando o processo ensino-aprendizagem de forma contextualizada, ligando 

o ensino aos acontecimentos do cotidiano do aluno, para que estes possam 

perceber a importância socioeconômica da química, numa sociedade avançada, 

no sentido tecnológico (TREVISAN e MARTINS, 2006). 

Contudo, para que o professor tenha êxito no desenvolvimento de sua 

prática faz-se necessário a utilização de estratégias para facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem. De acordo com Silva e Brito (2012), a diversidade de 

metodologias como: jogos didáticos, vídeos, softwares e textos são estratégias 

usadas para motivar e contribuir no desenvolvimento das habilidades dos alunos, 

o que pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa e efetiva. 

Vale ressaltar, que fazer uso de metodologias alternativas como forma de 

superação para todas as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem são 

imprescindíveis para que ocorra a aquisição do conhecimento de forma mais 

efetiva (PLIESSING; KOVALICZN, 2016). 

Sendo assim, a inovação das práticas pedagógicas o uso dos recursos 

tecnológicos é de grande valia na construção do conhecimento. Ou seja, quando 

bem empregados, esses recursos trazem uma contribuição para o aprendizado 

do aluno, que perpassa a verbalização, garantindo uma melhor compreensão e 

assimilação dos conteúdos ministrados (CÓRDOVA & PERES, 2008).  

A motivação para estudar e aprender química, pode ser alcançada com a 

elaboração de um material didático significativo, permitindo a integração entre o 

conhecimento prévio do aluno e aquisição de novas informações apresentada 

pelo professor, que juntos contribuirão na construção de novos conhecimentos. 

 

3. METODOLOGIA  

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada em uma escola 

pública estadual, localizada na cidade de União - PI. A pesquisa foi composta por 

25 alunos do ensino médio, os critérios para inclusão dos sujeitos na pesquisa 

foram os alunos mais assíduos na disciplina de química. 

A coleta de dados realizou-se através de questionário com perguntas 

objetivas e discursivas para os alunos, aplicado nos intervalos das aulas. O 

processamento dos dados foi realizado através do programa Microsoft Excel 2010 

e os resultados foram apresentados em figuras para melhor compreensão. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos com as respostas dos alunos do Ensino Médio, 

aplicado por meio de questionário, mostram as seguintes informações. Os alunos 

foram questionados sobre a necessidade de se incluir os recursos tecnológicos 

em sala de aula para facilitar o processo ensino-aprendizagem da disciplina de 

química.  

Os resultados mostram que a maioria dos alunos (92%) consideram 

necessário a inclusão deste tipo de ferramenta em sala de aula. Já (3%) dos alunos 

consideram desnecessário a inclusão de recursos tecnológicos, e os outros alunos 

não souberam responder, como pode ser visualizado no gráfico 1. 

 

 
 

Gráfico 1. Inclusão de recursos tecnológicos em sala de aula 

Os alunos também foram indagados se o uso de recursos tecnológicos em 

sala de aula facilita o aprendizado. Constatou-se nos resultados que (42%) 

responderam que o uso de tais recursos é a principal fonte de aprendizado (30%) 

disseram que é a principal fonte de pesquisa, pois facilita o processo de 

construção do conhecimento, e é uma maneira mais criativa e interativa de se 

estudar e (17%) relataram que as aulas ficam mais dinâmicas e interessantes. 

Dados estes, que podem ser visualizado no gráfico 2. 
 

 

 
 

 

Gráfico 2. Auxilia na Aprendizagem 
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Estes alunos foram questionados sobre a importância de aprender química 

utilizando as (TICs). A maioria (85%) dos alunos consideram importante aprender 

química usando tais recursos como pode ser visto no gráfico 3. 

 

 
 

Gráfico 3. Importância de aprender Química com TICs 

 

5. CONCLUSÃO 

O uso das Tecnologias de informação e comunicação na disciplina de 

química viabiliza a aquisição de novas formas de adquirir conhecimentos, além 

de fazer parte do processo educacional. 

Percebe-se então que há a necessidade de se aderir a uma prática além da 

baseada nos princípios básicos educacionais, no qual se busca também inserir a 

prática motivacional, com uso de metodologias e recursos tecnológicos 

diversificados para que haja a integração do ensino de química baseado no 

cotidiano e nas mudanças da sociedade, para que o processo ensino 

aprendizagem tenha resultados positivos e significativos. Ressalta-se que esta 

temática é recorrente e está longe de ser esgotada, portanto, necessita de novos 

estudos que evidenciem novos aspectos e novas sugestões que sirvam de base 

para a melhoria do processo de ensino- aprendizagem da disciplina de Química. 
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AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO FERRAMENTA DE 

APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA 

 

José Francisco Marques Reis599 

 

Resumo: A introdução das tecnologias no ensino de disciplinas consideradas complexas 

é uma realidade, e sua execução depende de alguns fatores internos e externos ao 

espaço escolar. O presente artigo tem como objetivo principal refletir sobre a utilização 

das novas tecnologias como ferramenta de aprendizagem da Língua Inglesa, 

proporcionando ao aluno o desenvolvimento de suas habilidades e a interação com o 

professor, que é o principal mediador de ações neste processo. Este estudo caracteriza-

se, desta forma, como uma pesquisa teórica de caráter exploratório e descritivo, com 

abordagem qualitativa. Diagnósticos apontam consideravelmente para a necessidade de 

ambientes de aprendizagem que promovam a criatividade e que estimule o estudante a 

construir a base do seu conhecimento por meio de aulas dinâmicas e interativas 

propiciadas pelas tecnologias disponíveis na escola. Objetiva-se com essa temática 

despertar no educando o interesse pela Língua Inglesa e a sua integração na era 

tecnológica. 

Palavras chave: Novas Tecnologias; Língua Inglesa; Escola; Aluno; Professor. 

 

Abstract: The integration of technologies in teaching subjects considered complex is a 

reality, and its performance depends on some internal and external factors to the school 

environment. This work aims to reflect on the use of the technologies as facilitating tool 

in teaching and learning English Language, providing the students to develop their skills 

and interaction with the teacher who is the main mediator of actions in this process. This 

study is characterized as a theoretical exploratory and descriptive research, with a 

qualitative approach. Diagnostics point considerably to the need for learning 

environments that promote creativity and stimulate the student to build the basis of their 

knowledge through dynamic and interactive classes provided by the technologies 

available in the school. This theme aims to awaken in the student his interest in educating 

English language and his integration into the technological age.  

Keywords: New Technologies; English Language; School; Student; Teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia tem exercido cada vez mais influência no cotidiano de diversas 

instituições, sejam elas públicas ou privadas, pois ela disponibiliza-se de 

modernas ferramentas que objetivam melhorar a qualidade e rapidez de qualquer 

atividade. Por outro lado, a disciplina Língua Inglesa tem sido encarada pela 

maioria dos estudantes como sendo uma matéria de difícil entendimento e 

aprendizado e, em consequência disso, observa-se a rejeição desta, apesar de 

estarem cientes de sua importância na sociedade atual. 

Desde o advento da tecnologia na educação escolar, este cenário tem passado 

por uma constante transformação, gerando assim uma demanda bem maior de 

profissionais qualificados e capacitados a trabalhar utilizando modernos meios 

tecnológicos em prol de uma educação mais interativa e dinâmica. 

Sendo assim, a escola carece urgentemente mudar suas metodologias na hora de 

ensinar Língua Inglesa, haja vista que as atuais estratégias não têm surtido efeito 

satisfatório na tentativa de superar as dificuldades encontradas nas aulas. Faz-se 

necessário, então, a inclusão de novos procedimentos de estímulo ao ensino de 

língua estrangeira, com uma expectativa inovadora que faça com que o processo 

de aprendizagem se torne mais dinâmico, atraente e produtivo. As novas 

tecnologias apresentam-se, então, como uma possível alternativa de solução para 

este problema. 

 

1.  A importância da tecnologia na atualidade 

  

Atualmente a tecnologia tem um impacto muito forte nas relações humanas. Esta 

poderosa ferramenta de interação é rápida e eficiente. Inegavelmente muda o 

comportamento humano, satisfaz desejos, exerce influência na forma de se 

expressar, e faz com que usuários fiquem conectados vinte e quatro horas por 

dia em sites diversos, buscando downloads que satisfaçam suas vontades e 

anseios, influenciando assim a forma de vestir, agir e pensar. Estar na moda ou 

na “mídia”, fazer parte de um contexto ou grupo social e receber a nomenclatura 

de “geração digital” tornou-se objeto de desejo de milhares de usuários de todas 

as faixas etárias ao redor do mundo.  

Freire (2001) deixa claro que para a aprendizagem ser efetiva na vida da criança 

e do adolescente, é necessário que estes sintam e percebam as mudanças e os 
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acontecimentos que estão em sua volta, e que estes possam estabelecer relações 

e, expressar verbalmente o que percebem. 

Hoje, a realidade encontra-se bem diferente de algum tempo atrás e depende 

exclusivamente da boa vontade de cada pessoa buscar conhecimento. Estudar 

ficou muito mais viável do que na década de oitenta, por exemplo. O acesso era 

limitado às grandes empresas com base em experimentos e o custo era alto 

baseado na realidade da época. Antes, indivíduos que não podiam se deslocar 

por conta de um grande volume de água que os cercavam, tem no ensino a 

distância um veículo que aproxima o conhecimento até essa população dantes 

esquecida do contexto educacional.  

A LDB, no seu capítulo III, art.39, cita: 

 
A educação profissional e tecnológica, nos objetivos da educação 

nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e 

as dimensões do trabalho, da ciência e tecnologia (LDB, 2013:27). 

 

Ao inserir as novas tecnologias na escola aplicando-as na realidade do aluno, os 

passos se encurtam no propósito básico do ensino moderno, que é canalizar de 

todas as formas o conhecimento, seja de que forma ele se apresente, dentro das 

dificuldades e necessidades de cada docente e discente.  

Como a escola tem o objetivo de formar e possibilitar aos alunos conhecimentos 

para serem aplicados na vida social, intelectual e profissional, é importante que 

cidadãos sejam educados inteiramente conscientes da importância da sua 

preparação para a vida social e profissional. O princípio básico é formar pessoas 

para conviverem em sociedade de forma questionadora e aptas para enfrentar as 

situações da vida em todos os aspectos. 

 

1.1. Tecnologia no ambiente escolar 

 

Com o passar dos tempos pode-se notar claramente que a tecnologia tem 

invadido cada vez mais o espaço escolar. Este recurso inovador permitiu que a 

interatividade e o acesso à informação com maior rapidez e praticidade 

chegassem às salas de aula. Smartphones, Tablets, Datashow, lousas digitais, 

redes sociais e sites educativos se tornaram grandes cúmplices dos professores 

na hora de ensinar. Não se pode negar que todos estes recursos tecnológicos 

fazem total diferença no quesito interatividade, ajudam a tornar as aulas mais 
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atraentes e, com isso, podem influenciar significantemente o aprendizado na 

escola. 

Ao enfocar o campo específico da escola, um conjunto de opções metodológicas 

é amplamente proporcionado ao ensino e aprendizagem e cabe a toda a 

comunidade escolar estar mais aberta ao conhecimento e exercício de várias 

mídias diferenciadas. Com o avanço tecnológico e o advento deste na escola, 

pesquisas educacionais começam a se desenvolver com a finalidade de promover 

um notável avanço em todos os níveis do processo educacional. A chegada da 

internet às escolas e a criação de ambientes virtuais de aprendizagem são 

exemplos claros dessa manifestação. 

Contudo, as novas tecnologias chegam às escolas trazendo um novo ânimo ao 

processo de ensino e aprendizagem, com a prestigiosa missão de encantar 

professores e alunos enfadados pelo modelo tradicional. Esta nova motivação 

vinculada ao espírito criativo do ser humano se coloca mais uma vez à disposição 

do desenvolvimento. O deslumbre pela criatividade humana que acompanha sua 

história desde a Antiguidade. 

Segundo Valente (1991), quando há modificação nas questões da escola, alterar-

se também a ação do professor, que passa de um simples transmissor de 

informação para facilitador no processo educacional. Seja qual for o modelo 

adotado no uso pedagógico das mídias, o resultado será sempre experiências 

boas ou ruins que dependerão exclusivamente da base teórica que a sustém. 

 

2. A importância do ensino da língua inglesa 

 

Não há dúvidas de que a língua inglesa se adaptou aos padrões brasileiros como 

uma necessidade de comunicabilidade e de subserviência, que impunha os 

povos colonizadores aos colonizados. Falar dois idiomas facilita a 

empregabilidade, proporciona um bom salário, possibilita a oportunidade de 

intercâmbio com outras nações e culturas no Brasil e até mesmo fora do país, 

como tradutor ou representante dos interesses de multinacionais. 

Depois do mandarim, a Língua Inglesa é a segunda língua mais falada do planeta. 

Portanto falar inglês é basicamente uma necessidade para quem carece de 

melhores salários e de status no mercado empregatício. Mas há um paradoxo. 

Alguns autores defendem a inclusão da língua inglesa, outros a chamam de 

empréstimo linguístico. No entanto o certo é considerar que há variações 
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linguísticas e etimológicas. O inglês se originou do Anglo saxão e a língua 

portuguesa do latim arcaico.      

Daí percebe-se a discrepância e certa rejeição com o idioma estrangeiro por 

parte dos alunos brasileiros. Vale a pena lembrar que mais do que uma disciplina 

na grade curricular da escola, a língua estrangeira é extremamente rica e permite 

que portas se abram aos estudantes, dando a eles a oportunidade de inventar e 

reinventar o aprendizado, além de trazer em si uma gama de conhecimento 

cultural e linguístico. 

Cabe ao docente o papel de motivar e fazer com que seus alunos entendam a 

importância do aprendizado de língua estrangeira em suas vidas, mediando e 

estimulando-os a valorizar a relevância da disciplina no currículo escolar. 

Contudo faz-se necessário elencar os objetivos da língua estrangeira nas escolas 

públicas e que difere dos objetivos da língua em curso de aprendizado de língua 

estrangeira. 

As Orientações Curriculares do Ensino Médio (2006) ressaltam que: 

 
[...] A disciplina Língua Estrangeira na escola visa a ensinar um idioma 

estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros compromissos com os 

educandos, como, por exemplo, contribuir para a formação de 

indivíduos como parte de suas preocupações educacionais. 

(Orientações curriculares do ensino médio, 2006:91). 

 

 

Ao compreender que são diferentes instituições, com finalidades e metas que se 

distinguem, percebe-se que a típica falta de entendimento quanto à escola 

regular pode se concentrar somente no ensino linguístico ou mediano da língua 

estrangeira, deixando de lado outros fins, como educação e cultura. 

Vale ressaltar que o inglês é, sem dúvidas, o idioma que mais circula pelos pontos 

mais importantes do mundo dos negócios e sua aquisição abre horizontes 

incalculáveis na hora de se comunicar com diferentes culturas, e em ocasiões de 

negociações com diversas nações estrangeiras. 

 

2.1. O ensino da Língua Inglesa na escola.  

 

A Língua Inglesa desempenha um papel muito importante na atualidade. Assim 

como na sociedade medieval o Latim sustentava grande proeminência, o Inglês 

tem alcançado dimensões semelhantes na história das línguas. Considerado por 

autores diversos como “o idioma da globalização”, a Língua Inglesa é também a 
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mais utilizada no cenário tecnológico, e como disciplina é a língua estrangeira 

mais estudada nas redes educacionais brasileiras. 

Quando se fala especificamente da língua inglesa, os motivos são bastante 

evidentes ao levar em consideração que a mídia costuma titular o idioma como 

língua global, língua internacional, língua dos negócios, língua que une as nações, 

entre outras possíveis nomenclaturas.   

Já especificamente no cenário escolar, o conhecimento deve estar em constante 

interação professor/aluno, na construção do saber. Este processo de transmissor 

e receptor está além da parte física e dos muros da escola. O docente precisa 

estar ciente de que não sabe de tudo e deve ressaltar que ainda há muito para 

aprender, construindo assim subsídios para uma mudança na realidade da escola 

pública do país. O aluno necessita reformular o que já sabe e, ter uma melhor 

relação com que se tem por aprender.  

Baseado nestas afirmações as Orientações Curriculares do Ensino Médio (2006), 

falam sobre conhecimento: 

 
[...] os novos conhecimentos introduzidos em determinada prática 

sociocultural ou determinada comunidade de prática entrarão numa 

inter-relação com os conhecimentos já existentes. Nessa inter-relação 

entre o “novo” e o “velho”, ambos se transformam, gerando 

conhecimentos “novos”. Para que ele se torne um processo crítico e 

eficaz, é importante evitar, nessa inter-relação, a mera importação do 

novo, sem promover a devida interação com o velho, por meio da qual 

tanto o recém-importado quanto o previamente existente se 

transformarão, criando algo novo (Orientações curriculares do ensino 

médio, 2006:109). 

 

Muito se fala na formação dos professores de língua inglesa das redes públicas 

das escolas a nível nacional. Porém, ainda há muitos paradigmas a serem 

quebrados. Precisa-se avançar muito além no quesito ensino/aprendizagem. 

Apesar de grandes estudos, de um aumento significativo de pesquisas 

relacionadas e alguns questionamentos acerca da relevância do ensino 

transmitido pelo professor, pouco se faz para mudar a realidade de sua formação, 

oferecendo um currículo sem comprometimento com a formação, preparação, e 

o lado profissional docente. 

 

2.2.  Algumas dificuldades encontradas no aprendizado da Língua Inglesa 
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Seja para ampliar seu nível de conhecimento sociocultural, aumentar suas 

habilidades comunicativas ou garantir a continuidade de seu ensino, sabe-se que 

legalmente todo cidadão tem o direito de aprender uma língua estrangeira em 

conjunto com sua língua materna. Para tal fim foi implantado a Língua Estrangeira 

no currículo escolar, porém evidências comprovam que este idioma como 

disciplina encontra-se deslocado nas redes públicas de ensino. Cursos 

particulares desempenham a função que deveria estar centrada principalmente 

no âmbito escolar. 

Berger (2005) afirma que “a maior quantidade de informação que circula hoje 

pela Net encontra-se em inglês”, e mantem o status de “a língua mais usada para 

a comunicação global”, todavia quando a temática do ensino deste importante 

idioma internacional é transportada para o cenário escolar, convém analisar 

alguns critérios relevantes que façam entender o porquê de tanta rejeição por 

parte da grande maioria dos estudantes das escolas públicas brasileiras, visto que 

o aprendizado desta disciplina é requisito essencial para a sua boa formação. 

O entendimento de que o ensino e a aprendizagem de Língua Inglesa se 

desenvolvem satisfatoriamente apenas trabalhando gramática e tradução é algo 

que vem acontecendo há tempos, e ainda perdura atualmente. Através deste 

pensamento, listas enormes de atividades e exercícios desta natureza são 

trabalhadas constantemente sem a mínima preocupação em utilizar de maneira 

significativa o contexto social da vida do estudante. Está mera reprodução de 

estratégia traz consigo uma provável chance de brotar a ineficácia no 

aprendizado da língua estrangeira e a grande falta de estímulo do aprendiz. 

No entanto, para que seja possível um maior envolvimento do estudante na hora 

de aprender uma língua estrangeira é necessário o desenvolvimento de situações 

de interação nas aulas afim de que o idioma ensinado venha a se tornar uma 

língua viva. Como salienta Bakhtin, 

 
Não aprendemos nos dicionários e nas gramáticas, nós a adquirimos 

mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante 

a comunicação verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos 

rodeiam. (BAKHTIN, 1986:301). 

 

Diversos motivos podem dar origens às dificuldades encaradas pelos alunos no 

instante em que eles começam a estudar uma língua estrangeira. Dentre os 

principais destacam-se a falta de convivência com o idioma e a sua aquisição 

demorada no currículo escolar. Constata-se que o processo de desenvolvimento 



 
 

 
2869 

da linguagem e construção de vocabulário acontece nos primeiros anos escolares 

da criança e que a falta de contato com a língua no dia-a-dia distancia o 

estudante da realidade apresentada em sala de aula. 

Outras condições oriundas de uma realidade crítica das salas de aulas da maioria 

das escolas públicas do Brasil diminuem o estímulo dos alunos na hora de estudar 

o idioma. A carga horária da disciplina não favorece a demanda já que aprender 

uma língua requer certo tempo de estudo, as salas superlotadas dificultam a 

concentração e atenção do aluno, os materiais didáticos geralmente não 

correspondem ao nível de conhecimento até então adquirido e a maioria dos 

professores não possuem o domínio das habilidades orais do idioma estrangeiro. 

No entanto, o aprendizado de uma língua estrangeira não pode e nem deve estar 

limitada apenas a fatores externos ao aprendiz, já que este é o principal agente 

de construção e aquisição do próprio conhecimento. Uma escola que possa suprir 

os fatores que dificultam a aprendizagem e um professor de Inglês altamente 

qualificado, apenas, não garantirá que o estudante obtenha sucesso em seus 

estudos. 

Observadas estas condições, o estudante que realmente queira desenvolver-se 

intelectualmente no aprendizado de língua estrangeira precisa assumir consigo 

mesmo um compromisso com seus estudos, conforme as palavras de Charlot: 

 
[...] Uma aprendizagem só é possível se for imbuída do desejo (consciente 

ou inconsciente) e se houver um envolvimento daquele que aprende. Em 

outras palavras: só se pode ensinar a alguém que aceita aprender, ou seja, 

que aceita investir-se intelectualmente. O professor não produz o saber 

no aluno, ele realiza alguma coisa (uma aula, a aplicação de um 

dispositivo de aprendizagem etc.) para que o próprio aluno faça o que é 

essencial, o trabalho intelectual. (CHARLOT, 2005:76). 

 

Partindo desse pressuposto, a dedicação e o interesse do estudante em aprender 

inglês torna-se fator essencial em sua jornada de estudos. As dificuldades a 

encarar podem ser muitas e variadas, porém o estímulo maior deve partir do 

próprio educando, que precisa buscar superar os obstáculos que impedem a sua 

aprendizagem e as principais razões que o levam a aprender uma segunda língua. 

Visando analisar as quatro habilidades da língua estudadas na escola, constata-

se também que a grande maioria dos alunos possui extrema dificuldade tanto na 

escrita quanto na pronúncia, e a dissemelhança com a língua materna mais uma 

vez é vista como um árduo obstáculo no aprendizado do idioma estrangeiro. 

Porém, ao estudar Língua Inglesa, o aprendiz descobre que o idioma procede de 
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um povo, cultura e localidade totalmente distintas do português. Os sons 

fonéticos, a entonação e as estruturas frasais em inglês não são nada parecidos 

com os aspectos linguísticos da língua portuguesa e, por conta disso, a pronúncia 

é um dos motivos que fazem muitos alunos desistirem de estudar a língua 

estrangeira. 

Outro fator preocupante na hora da motivação é a grande ocorrência de que o 

estudante já categoriza o inglês como uma disciplina essencialmente complicada, 

fato este que prioriza a aversão ao erro. O medo de errar impede os alunos de 

tentar e, por conta disso, alguns desenvolvem melhor as habilidades de leitura 

(reading) e escrita (writing), deixando a desejar as habilidades de compreensão 

(listening) e conversação (speaking), pois a timidez na hora de falar inibe o aluno 

a iniciar uma tentativa. Todavia, sabe-se que as quatro habilidades da língua 

precisam desenvolver-se em harmonia para que o estudante se certifique de que 

está realmente aprendendo. 

De fato, não existem fórmulas mágicas ou métodos infalíveis para obter sucesso 

na aprendizagem de um novo idioma. Porém, o estudante que busca em si a 

motivação e dedicação da qual necessita sabe que não deve rejeitar o 

aprendizado da língua estrangeira mais utilizada no planeta, pois este está ciente 

de que a rejeição ao idioma faz com que a sua busca por informações em fontes 

diversas fique restrita apenas a sua própria língua. Nicholls (2001) adverte sobre 

o perigo de limitar-se apenas ao conhecimento da língua materna, ficando assim 

o indivíduo privado de acessar informações disponibilizadas em outras línguas, 

não obtendo em primeira mão conhecimentos partilhados mundo afora que 

poderiam contribuir para o seu futuro desenvolvimento pessoal (NICHOLLS, 2001, 

p.16). 

 

3.  Língua Inglesa e a tecnologia 

 

Cientes da importância do ensino da Língua Inglesa no currículo escolar e do 

grande impacto que a tecnologia exerce atualmente, professores e alunos, agora, 

carregam a importante missão de unir estas duas poderosas fontes de 

conhecimento para produzirem uma base sólida de ensino e aprendizagem. Ao 

passo que o inglês está profundamente inserido no mundo tecnológico, mais 

especificamente no ramo da informática, e que o ensino de Língua Estrangeira 

melhora quando são disponibilizados procedimentos didáticos interativos em 
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prol do desenvolvimento das habilidades comunicativas, o que resta é unir o útil 

ao indispensável na construção e revolução do conhecimento. 

A escola em si já se encontra munida de fontes distintas de pesquisas. O 

estudante dispõe desde sempre de livros, revistas, jornais, TV, DVD, computador 

etc., materiais estes que podem ser utilizados na implementação de atividades 

pedagógicas, e que também são facilmente encontrados fora do ambiente 

escolar. Tendo em mãos diferentes recursos didáticos, e amplos locais de 

acessibilidade, cabem aos profissionais da educação a conscientização, 

valorização e a correta utilização destes meios a fim de tornar o ensino e 

aprendizagem mais dinâmico, atraente e prazeroso. 

Diante deste desafio, o professor não pode de forma alguma estar alheio a esta 

notória realidade, conforme orienta os PCN: 

 
Antes de tudo, é necessário fazer menção a dois pontos importantes 

para o trabalho do professor: o impacto da tecnologia da informática 

na sociedade e no ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira e a 

noção de tarefa. Com relação ao impacto da tecnologia da informática, 

é necessário atentar para dois aspectos: o acesso às redes de 

informação possibilitado pelo conhecimento de língua estrangeira e os 

softwares disponíveis para o ensino de Língua Estrangeira. (PCN, 

1998:87). 

 

Não se pode negligenciar o aumento sucessivo das possibilidades de acesso às 

redes de informação como, por exemplo, a Internet, assim como também o 

mercado de trabalho exige cada vez mais o domínio na utilização dessas redes. 

Para manter-se inserido ativamente nessa sociedade informatizada que assume 

cada vez mais importância no mundo do trabalho é, sem dúvidas, indispensável 

o conhecimento de Língua Estrangeira. 

Em equivalência, constata-se que as novas tecnologias causam mudanças 

expressivas no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. Porém, na 

hora de ensinar, há inúmeros debates acerca do modo como essas tecnologias 

são utilizadas. Estas importantes ferramentas precisam acima de tudo 

desempenhar satisfatoriamente a interação entre o aluno e o meio tecnológico. 

É imprescindível que estes recursos multimídia sejam precisos no desempenho 

comunicativo para que essa interação verdadeiramente tenha o efeito almejado. 

Ao averiguar o que há disponível de recurso tecnológico no ambiente escolar, 

nota-se claramente que o problema maior está na utilização de alguns meios que 

a escola já possui, como computadores, Datashow, lousa digital etc. Os atuais 
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laboratórios de informática da maioria das escolas públicas também não 

oferecem condições para o desenvolvimento de atividades que realmente 

possam relacionar o ensino de inglês com a utilização das novas tecnologias da 

informação e comunicação.  

Nesta situação, as práticas pedagógicas que trazem inovação deixam de ser 

utilizadas proveitosamente. Porém, evidências comprovam que somente quando 

a escola se propuser a repensar e a modificar a sua estrutura tradicionalmente 

concretizada em uma estrutura com flexibilidade, dinamismo e articulação é que 

ela estará se adequando às rápidas transformações mediatizadas pela era 

tecnológica. Não basta apenas possuir as ferramentas necessárias, é preciso 

acima de tudo despertar o interesse em utilizá-las. E este primeiro passo deve 

partir do profissional da educação, segundo as orientações de Cortelazzo: 

O deslocamento do foco das tecnologias para o processo ensino-

aprendizagem depende muito da ação dos educadores em se 

apropriarem das tecnologias como suportes para a mediação pedagógica 

e não renunciarem a essa responsabilidade. (CORTELAZZO, 2009:39) 

 

Através das novas tecnologias, ampliam-se as possibilidades de oferecer aos 

estudantes opções diversas na aprendizagem de Língua Inglesa por meio de 

atividades interativas. Para que isto aconteça de forma eficaz, a escola precisa 

estar devidamente preparada para habilitar os seus alunos a desenvolver suas 

capacidades intelectuais e cognitivas, tornando-os aptos a analisar e a refletir 

acerca de uma língua estrangeira, aprendendo assim a utilizar o que já sabem 

para autuar novas informações e produzir novos conhecimentos. 

Portanto, estando todos cientes de seu papel na educação e dos objetivos a 

serem alcançados, professores, estudantes e escola, trabalhando juntos, utilizarão 

satisfatoriamente as ferramentas tecnológicas disponíveis para diminuir as 

dificuldades encontradas no ensino de Língua Inglesa. O desenvolvimento destas 

práticas com responsabilidade e compromisso, sem dúvidas, fará com que os 

educandos futuramente tenham acesso mais igualitário ao espaço acadêmico, ao 

mundo dos negócios e ao amplo universo tecnológico que está se formando. 

Neste momento, o ensino de Língua Estrangeira irá ser percebido com o seu 

devido grau de importância, ou seja, como ferramenta indispensável no acesso 

ao mercado de trabalho em plena era digital. 

 

4. Uso das novas tecnologias no aprendizado de Língua Inglesa 
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Almeja-se sair do comodismo, melhorar o ensino, dar dinamismo e praticidade 

às aulas, fazer uma transição do método tradicional para outras modalidades de 

ensino, colocar o professor como mediador/facilitador e fazer com que este 

profissional tome posse da legitimidade no ato de ensinar e educar.  

Um grande exemplo dessa prática é a utilização do computador e do Datashow 

em sala de aula. Estas ferramentas permitem ao docente trabalhar com som e 

imagem, e isto faz total diferença na hora de ensinar uma língua estrangeira. Com 

estes dois recursos, as habilidades da Língua Inglesa podem ser trabalhadas 

através de músicas, filmes e vídeos em geral. Um simples conto com áudio e 

legenda em inglês pode ser explorado pelo professor de forma que prenda a 

atenção dos alunos. O ato de ouvir, falar, ler e escrever pode ser trabalhado 

facilmente e de maneira interativa, além da tradução, das estruturas gramaticais, 

o vocabulário e, por fim, o contexto da narrativa.  

A TV e a lousa digital, os telefones celulares e, principalmente, os smartphones 

que trazem consigo uma gama de aplicativos são, com certeza, exemplos de 

recursos tecnológicos que podem ser manuseados em diferentes aulas de Língua 

Inglesa. A tecnologia Bluetooth presente nos Smartphones, Tablets e telefones 

celulares também servem de suporte para o compartilhamento de dados e, com 

isso, os alunos podem receber do professor qualquer tipo de conteúdo abordado 

na aula para que eles façam revisões, pois os smartphones e os Tablets 

reproduzem praticamente tudo é executado em um computador. 

A escola deve também disponibilizar aos estudantes o acesso à internet e permitir 

que o laboratório de informática esteja sempre disponível para pesquisas. Em 

sala, o professor orienta os alunos na hora de acessar a rede e determina o 

percurso de suas aulas. Há inúmeros sites que abordam conteúdos diversos de 

Língua Inglesa. O “Google tradutor”, por exemplo, pode ser usado para trabalhar 

a tradução de um determinado documento, possibilitando ao aluno desenvolver 

a habilidade de escrita (writing) e da audição (listening), e ainda oferece a 

oportunidade para o aprendiz avaliar o próprio texto traduzido.  

Desta forma, perpassa-se a ideia de mediação entre aprendizagem e ferramenta 

tecnológica, no que diz Souza (2004):  

 
Com a tecnologia dos computadores em rede, a comunicação mediada 

pelo computador vem se tornando uma possibilidade pedagógica a 

mais nos contextos de ensino de línguas. Além de propiciar espaços de 

comunicação mediada pela escrita, a Internet trouxe uma relativa 

superação das dificuldades de vivências de comunicação entre 
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aprendizes de línguas estrangeiras e comunidades usuárias destas 

línguas, impostas por barreiras geográficas. Concomitante à tecnologia 

que abre a possibilidade da comunicação mediada pelo computador no 

ensino de línguas estrangeiras, surgem arcabouços teóricos de 

sustentação de propostas pedagógicas que vislumbram a tecnologia 

desempenhando um papel central na instrução. (Souza, 2004:8). 

 

O ponto chave não é a substituição do livro pelo texto digital, ou o discurso do 

professor e os meios tradicionais pelo deslumbre das novas tecnologias. Deve-se 

preservar a ideia de que o docente e seus alunos continuam sendo os mais 

eficazes e legítimos "recursos" da aprendizagem, e que unidos e interagindo uns 

com os outros, permitirão a abertura de novos caminhos para a conquista do 

saber. 

Apenas transmitir conteúdos por meio do computador e da internet não 

possibilita ao aluno a capacidade de criar, aprender, produzir, e tornar-se sujeito 

do próprio conhecimento. Em suma, as novas tecnologias ampliam a difusão da 

informação, mas a função do professor ainda é fundamental na seleção e 

adequada utilização do recurso tecnológico, dos softwares e seus aplicativos que 

darão assistência ao aluno para que ele resolva seus problemas e execute 

trabalhos que demandem raciocínio e reflexão. 

Como argumenta Giraffa (1993): 
A utilização do computador fica especialmente justificada se pensado 

como elemento integrante da comunidade escolar, pela ação pedagógica 

que ele viabiliza. A simples modernização de técnicas não garante 

melhorias significativas no processo educativo. O substantivo é a 

Educação e o modo de viabilizá-la deve estar embasado em fundamentos 

psicopedagógicos que explicitem certa concepção de ensino e 

aprendizagem. (GIRAFFA, 1993:3) 

 

O espaço tecnológico precisa estar devidamente preparado para que se 

desenvolva uma aula bem planejada com estas tecnologias. Deve ser observado 

com exatidão, por exemplo, o tipo de material a ser trabalhado, se os alunos 

possuem alguma habilidade em manejar estas ferramentas, se o professor 

mantém domínio da tecnologia utilizada, se os recursos estão adequados e bem 

selecionados ao público alvo e se eles estão de acordo com os fins recomendados 

pela disciplina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Não dá mais para ignorar a forte presença da tecnologia na atualidade. É 

necessário conviver com estas poderosas ferramentas inclusive dentro da escola, 

mas para que o foco não seja perdido, regras e preceitos precisam ser 

estabelecidos. As novas tecnologias não podem ser consideradas soluções 

infalíveis, nem podem ser encaradas como obstáculos de difícil superação. 

A escola precisa estar munida de tecnologia e preparada para lidar com estas 

ferramentas. Porém, o mesmo espaço que promove a abertura de novas ideias 

pode ser transfigurado em um entretenimento vazio, sem utilidades. A ideia 

básica da Educação é criar critérios e, sem ela, não há possibilidades para filtrar 

as informações oriundas de diversas fontes. E por conta disso, é preciso estar 

consciente acerca da principal finalidade das novas tecnologias inseridas na 

Educação. 

A passagem do padrão tradicional conteudista para o novo modelo interativo de 

professor, aluno e tecnologia não é fácil, traz consigo muitas resistências, pois 

implica o rompimento de paradigmas e de toda uma concepção acadêmica e 

experiência profissional. Além disso, demanda que o aluno esteja preparado para 

interagir com o meio tecnológico. 

Kramer (1995) alega ser um convite desafiador, uma aposta. Trata-se de um 

caminho a ser construído, não um lugar. Contém uma história que necessita ser 

narrada. Agrega valores próprios, traz consigo obstáculos a superar, desperta 

desejos e vontades, anseios e conquistas. E finalmente, um desafio que precisa 

ser edificado por meio do envolvimento concreto de todos os interessados: 

escola, educadores, estudantes, família e comunidade.    
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RESUMO: O presente artigo trata de uma análise do cumprimento da Lei de N° 

10.639/03 e a implementação de tecnologias digitais na educação do Quilombo Saco 

das Almas. Como referencial teórico, utilizamos autores Munanga (2012), Laraia (2009), 

Souza (2007), Ferreira (2018), Tardif (2002), Sancho (2001), Moran (2000), Moraes (1997), 

Masetto (2002), Libâneo (2007), Demo (2008). Quanto aos procedimentos 

metodológicos, a pesquisa se dividiu em duas etapas: a primeira foi à pesquisa 

bibliográfica para a construção do referencial teórico e elaboração dos instrumentos de 

coleta de dados; e a segunda etapa compreendeu a pesquisa de campo propriamente 

dita, com a aplicação dos instrumentos de coleta de dados e a análise dos dados 

coletados. Para a realização desta etapa, dentre os instrumentos pensados, utilizamos 

entrevistas abertas, com a elaboração de guiões de perguntas. Como resultados, temos 

que vimos que o quilombo Saco das Almas necessita de uma atenção maior do poder 

público, de investimentos em tecnologias, infraestrutura física nas escolas e, acima de 

tudo, na formação de professores. 

Palavras-chave: Quilombo Saco das Almas, Tecnologias digitais, Educação, Lei n° 

10.639/03, Identidade 

 

ABSTRACT: This article deals with an analysis of compliance with Law 10,639 / 03 and 

the implementation of digital technologies in the education of Quilombo Saco das Almas. 

As a theoretical reference, we use authors Munanga (2012), Laraia (2009), Souza (2007), 

Ferreira (2018), Tardif (2002), Sancho (2001), Moran, Libano (2007), Demo (2008). As for 

the methodological procedures, the research was divided in two stages: the first one was 

the bibliographical research for the construction of the theoretical reference and the 

elaboration of the instruments of data collection; and the second stage comprised the 

field research itself, with the application of the data collection instruments and the 

analysis of the data collected. In order to carry out this stage, among the instruments 

thought, we used open interviews, with the elaboration of question guides. As a result, 

we have seen that the Saco de Almas quilombo needs greater attention from public 

power, investments in technologies, physical infrastructure in schools and, above all, 

teacher training. 

Keywords: Quilombo Saco das Almas, Digital technologies, Education, Law n ° 10.639 / 

03, Identity 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca averiguar a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação dentro da comunidade do Quilombo Saco das Almas, 

em Brejo/MA, mais especificamente, do uso destas tecnologias para o 
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cumprimento da Lei 10.639/03. Após 16 anos de implementação da 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura africanas, é preciso estar atento 

aos passos dados pelo poder público para o cumprimento da lei, tanto do ponto 

de vista do apoio fornecido pelo MEC, quanto pelas fiscalizações e formas de 

verificação de como e onde a lei tem sido cumprida. 

Ao longo desse período, diversas tem sido as pesquisas com o objetivo 

de identificar como a Lei 10.639/03 tem sido cumprida nas diversas escolas da 

rede pública e privada de todo o país. Em alguns Estados, como o Maranhão, 

nota-se um total despreparo do poder pública em subsidiar as escolas públicas 

com materiais didáticos e cursos de aperfeiçoamento aos professores sobre a 

história e cultura africanas, principalmente, no que tange à implementação de 

novas tecnologias que possam ajudar neste processo. 

Falar em tecnologias é algo bastante contemporâneo, pois o cenário atual 

está ligado às várias formas de tecnologias essencialmente as cidades ditas como 

urbanas, com isso, nota-se que os interiores e, principalmente, as comunidades 

quilombolas ainda não possuem tanto acesso às tecnologias e que o seu ensino 

ainda se trata de uma educação tradicional que muitas vezes não usa outros 

recursos além do básico, como lápis, caderno, borracha. 

Metodologicamente, apresentamos uma pesquisa exploratório-

descritiva, dividida em duas partes: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de 

campo. Na primeira, utilizamos autores como Munanga (2012), Laraia (2009), 

Souza (2007), Ferreira (2018), Tardif (2002), Sancho (2001), Moran (2000), Moraes 

(1997), Masetto (2002), Libâneo (2007), Demo (2008). Na segunda, realizamos 

entrevistas com alguns docentes da Vila das Almas para a coleta e análise dos 

dados desta pesquisa.  

Dessa forma, o artigo está dividido em dois capítulos: no primeiro, 

falaremos sobre a Lei 10.639/03, seu marco histórico, implementação, 

obrigatoriedade e cumprimento no cenário nacional e, especificamente, no 

quilombo Saco das Almas. No segundo capítulo, faremos uma construção teórica 

sobre os conceitos de tecnologias digitais na educação e a relação destes 

instrumentos tecnológicos com o panorama educacional do quilombo Saco das 

Almas. Após a exposição e apropriação de conceitos, apontaremos alguns dados 

coletados da situação do uso e implementação das tecnologias da Unidade 

Escolar Antônio Martins Costa, escola municipal na Vila das Almas. Por fim, 

apresentaremos as nossas considerações finais deste momento da pesquisa.  
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1 A LEI 10.639/03 E SUA IMPLEMENTAÇÃO NO QUILOMBO SACO DAS 

ALMAS  

 

1.1 Quilombo Saco das Almas: breve história e contextualização 

 

O Quilombo Saco das almas é um dos territórios quilombolas mais 

pesquisados604 do Baixo Parnaíba Maranhense, além de ser o maior da região – 

23.000 hectares. A comunidade recebe pesquisadores há muitos anos, no 

entanto, uma das maiores reclamações dos quilombolas é que aqueles não 

voltam com o resultado ou não divulgam as pesquisas de forma que possam-se 

obter retornos positivos para os mesmos. Há relatos de Dona Dudu605 de que 

“uma vez colhidos as informações, o pesquisador nunca retorna à comunidade” 

(DUDU apud FERREIRA, 2018).  

O Quilombo Saco das Almas pertence ao município de Brejo/MA, 

centrado na região do Baixo Parnaíba Maranhense e possui 7 comunidades606. O 

Quilombo ainda não possui a titularidade da terra, mas já possui o título de 

remanescente de comunidades quilombolas, concedido pela Fundação Palmares, 

desde 15 de julho de 2005 (FERREIRA, 2018, p. 67).  

A economia do Quilombo é movimentada em sua maioria pelos 

serviços públicos por meio de contratação e pelos pequenos comércios 

(quitanda), que funcionam em suas próprias residências. Esses pequenos 

comerciantes para abastecerem suas quitandas se deslocam para Brejo ou para a 

cidade mais próxima que possui um desenvolvimento comercial melhor que é 

Chapadinha (FERREIRA, 2018, p. 61).  

 
604 Foram encontradas cerca de duas dissertações de mestrado na plataforma sucupira e há 

registros de um livro publicado e quatro monografias sobre o quilombo Saco das Almas, no 

Campus da UFMA de São Bernardo. Acreditamos que haja mais registros em outras instituições 

como a UEMA.  
605 Maria Ludovica Costa Pereira (vulgo Dudu), sobrinha do Seu Claro Patrício (líder mais antigo 

do Quilombo Saco das Almas ainda vivo). Dona Dudu é líder da Vila das Almas, uma das sete 

comunidades do Quilombo Saco das Almas. É também uma das principais representantes do 

Quilombo, pois geralmente, quando se precisam reunir as sete comunidades, a organização da 

pauta e condução das reuniões fica ao encargo dela.  
606  O Quilombo Saco das Almas é constituído de sete comunidades quilombolas: Vila das almas, 

Vila Crioli, São Raimundo, (Brejo), Santa Cruz, Barrocão (Buriti), São José e Pitombeiras. 

Sendo que atualmente, a comunidade Santa Cruz solicitou emancipação do grupo, 

constituindo assim uma comunidade independente. 



 
 

 
2881 

Apesar de possuir uma grande riqueza natural como o coco babaçu, o 

buriti, o pequi, a banana, a carnaúba, o tucum, o bacuri, entre outros, não há uma 

organização social para aproveitamento destes produtos de maneira artesanal, 

cooperativa e comercial (FERREIRA, 2018, p. 61).  Do babaçu, por exemplo, podem 

ser produzidos outros produtos e seus derivados, tais como o azeite, o sabonete, 

o artesanato (bio-bijouterias, porta-canetas, abanos, vassouras, côfos, esteiras, 

etc) ou até mesmo o carvão.  

Desta forma, a economia gira em torno do comércio e dos serviços 

públicos, geralmente, contratados e ocupados por pessoas de fora do quilombo, 

em suma, a economia geradora do sustento dos quilombolas vem de fora do 

território da comunidade, visto que a mesma ainda não possui nenhum tipo de 

cooperativa para trabalhar com os produtos naturais que a terra quilombola 

oferece. 

Na cultura, muitos valores dos costumes e tradições africanos ou afro-

brasileiros já se perderam ao longo dos anos, fato constatado por alguns 

pesquisadores que por lá passaram e pela própria líder da Vila das Almas, Dona 

Dudu, que reafirmou em entrevista concedida, em uma das visitas anteriores: “o 

conhecimento vai morrendo aos poucos com os mais velhos, pois a maioria dos 

jovens não se interessam pelas práticas do quilombo” (FERREIRA, 2018).  

Mas, em se tratando de cultura, no quilombo podemos destacar o 

tambor de crioula, cujas apresentações sempre acontecem em datas 

comemorativas ou em festas promovidas pelo próprio quilombo. O grupo do 

tambor de crioula também se apresenta fora do quilombo quando são 

convidados, inclusive, já foram algumas vezes para a UFMA Campus de São 

Bernardo como atração e participação de eventos. 

Além do tambor de crioula, existe também a exposição com 

degustação ou oficina de alimentos típicos do quilombo, geralmente, ministrada 

pela Dona Dudu. Os pratos possuem característicos da região visto que os 

ingredientes são retirados do âmbito quilombola e possuem atributos naturais. 

Podemos citas alguns deles: cabeça de galo; mingau de farinha; ximbéu; 

moqueca; cirina; mambeca; paçoca de gergelim; paçoca de coco babaçu e o 

gongo assado e frito (BRUSSIO, FERREIRA et al, 2019).  

Quanto às práticas culturais, existe o que os quilombolas chamam de 

“vizinhar esmola”, acontece no período da semana santa. É uma forma de troca 

de alimentos entre os vizinhos, enquanto um manda deixa uma abobora na casa 
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do vizinho ele não volta de mãos vazias, traz um feijão ou bolo, mas sempre volta 

com algo (BRUSSIO, FERREIRA et al, 2019, p. 12).   

 

1.2 A Lei 10.639/03 no Quilombo Saco das Almas 

 

Todo este preâmbulo foi necessário para a contextualização da 

organização administrativa do Saco das Almas. Como, neste artigo, propomo-nos 

a tratar do aspecto educacional das atividades do quilombo, fez-se necessário, 

primeiro, alicerçar um pouco do contexto histórico da comunidade para agora 

descrevermos um pouco das duas escolas da Vila das Almas: a Escola Municipal 

Antônio Martins Costa e a escola Estadual Patrício da Cunha Costa. 

A Escola Municipal Antônio Martins Costa é mantida pela Prefeitura do 

Município de Brejo. É a escola mais antiga da Vila das Almas e objeto de muita 

polêmica e conflitos entre os moradores do quilombo e a Prefeitura de Brejo, a 

começar pelo nome da escola que “não representa nenhuma importância para a 

história do quilombo” (depoimento dos moradores). Além disso, os cargos 

ocupados na escola são de indicação do Secretário de Educação do município de 

Brejo, que sempre estabelece quem será o diretor da escola e os professores para 

lecionarem no quilombo. Ou seja, no presente momento, a diretora reside (e é 

oriunda) da sede do município de Brejo e não do quilombo, uma das justificativas 

deste fato é que o gestor precisa ser efetivo do quadro da Secretaria de Educação 

do município o que ratifica um cenário de desigualdades sociais muito grande 

em relação ao trabalho   

O Centro de Educação Patrício da Cunha Costa é mantido pelo 

Governo do Estado do Maranhão e é a única escola que oferece o Ensino Médio 

para todas as sete comunidades do Saco das Almas. Foi fundada recentemente, 

em 2015, e ainda possui sérios problemas de lotação de professores e 

organização administrativo-pedagógica. 

Para a realização desta pesquisa, optamos em entrevistar 10 (dez) 

professores da Escola Municipal Antônio Martins Costa, visto que, por ser mais 

antiga, ofereceu-nos mais informações históricas de como tem sido trabalhada a 

Lei 10.639/03 desde a sua decretação. 

Em visita realizada no dia 12 de abril de 2019 para execução do projeto 

de extensão “CIPROQUI (Criação e Inovação de Produtos Quilombolas)”, 

pesquisadores do Campus de São Bernardo tiveram a oportunidade de conhecer 

alguns professores da Escola Municipal Antônio Martins Costa, com quais 
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dialogaram e compartilharam experiências nas atividades desenvolvidas com 

participação de alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). 

Nas atividades desenvolvidas, presenciaram a apresentação de duas 

performances organizadas pelos professores e alunos da Escola Municipal 

Antônio Martins Costa: uma apresentação de maculêlê e outra de tambor de 

crioula. As performances nos demonstraram um esforço dos professores em 

fazerem cumprir a lei 10.639/03, no que tange ao exercício das práticas culturais 

quilombolas, passadas de geração em geração. 

No que diz respeito à implementação da lei no aspecto pedagógico, 

evidenciamos muito mais problemas. Quando aberta a fala ao público, pedimos 

para que um dos professores desse um depoimento sobre como está sendo 

trabalhada a Lei 10.639/03 na escola. Vários professores criticaram as dificuldades 

em se trabalhar o tema por falta de apoio pedagógico do município. Uma 

docente foi bem enfática na questão de reforçar que estes temas são mais 

lembrados, trabalhados e explorados em datas comemorativas relacionadas à 

cultura afro-brasileira, tais como, 13 de maio e 20 de novembro.   

Vale ressaltar que o dia da Consciência Negra foi instituído pela Lei 

10.639/03, que altera a Lei 9394/96, incluindo o "Art. 79-B. O calendário escolar 

incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’"(BRASIL, 

Lei 10.639, 2003). Antes disso, a importância da história e cultura do negro no 

Brasil só eram lembrados e citados nas práticas escolares no dia 13 de maio. 

Como se sabe, a referida lei estabelece a “obrigatoriedade do ensino da história 

e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do 

ensino fundamental até o ensino médio” (BRASIL, Lei 10.639, 2003).  

Outra reclamação dos docentes se refere a falta de material 

pedagógico adequado para o planejamento de suas atividades com escopo da 

história e cultura africanas, além disso, não há um direcionamento da Secretaria 

Municipal de Brejo/MA no intuito de fomentar o aperfeiçoamento dos docentes 

com cursos, oficinas ou minicursos sobre estas temáticas. Sobre esta questão 

estabelecem as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-

Raciais: 
Cumprir a Lei é, pois, responsabilidade de todos e não apenas do 

professor em sala de aula. Exige-se, assim, um comprometimento 

solidário dos vários elos do sistema de ensino brasileiro, tendo-se como 

ponto de partida o presente parecer, que junto com outras diretrizes e 

pareceres e resoluções, têm o papel articulador e coordenador da 

organização da educação nacional (BRASIL/MEC, Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, 2004). 

O que se tem visto e registrado de forma geral é que as escolas procuram 

cumprir a lei de maneira superficial, como sempre foi feito: lembrando-se da 

história e importância do negro no Brasil somente nas datas do 13 de maio e 

agora 20 de novembro, por causa da Lei 10.639/03.  

Todavia, a Escola Municipal Antônio Martins Costa, mesmo diante de 

tantas adversidades, procura desenvolver com os alunos do Ensino Fundamental 

atividades que resgatem a memória e identidade das práticas culturais 

quilombolas, de herança africana, passadas de geração após geração, por seus 

antepassados, como é o caso do tambor de crioula, na dança, e da capoeira e o 

maculêlê, nas artes marciais.  

Ainda que não nos deparemos com um currículo escolar que contemple 

adequadamente, a partir da contextualização da própria história local (história do 

quilombo), das características sociais, culturais e econômicas locais, há um 

esforço por parte dos professores (pelo menos alguns – professores oriundos do 

quilombo) em desenvolver atividades pedagógicas que resgatem a memória e 

identidade da comunidade. 

Todavia, em razão dos conflitos políticos entre a comunidade quilombola 

e gestão educacional (sede do município de Brejo/MA), muitas dessas atividades 

se veem comprometidas por um desrespeito de quem não conhece e nem viveu 

a história do quilombo, como citado por um dos pais que pediram a fala durante 

a atividade, para destacar que muitas informações passadas aos filhos nos 

trabalhos são tidas como mentiras, inverdades ou invenções das fontes que foram 

entrevistadas, por parte da direção da escola e de alguns professores. 

Ficou evidenciado, nesta pesquisa, que a comunidade da Vila das Almas 

enfrenta um processo de aculturação (LARAIA, 2009, p. 96), uma forma de 

transformação cultural promovida por fatores externos (contato entre padrões 

culturais diversos) – oposta daquele processo permanente que ocorre no interior 

da própria cultura, isto é, dentro da própria sociedade ao longo da história. 

Mesmo com a Lei 10.639/03, que se tornou um grande ferramenta para 

reconstruirmos a história e importância da cultura africana para a formação da 

cultura brasileira, enfrentamos ainda grandes batalhas contra um cultura 

hegemônica que tenta diminuir esta luta histórica dos negros do Brasil 

(Movimento Negro, CCN – Centro de Cultura Negra). Como bem lembra 

Munanga, 
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Por isso, no processo de construção da identidade coletiva negra, é 

preciso resgatar sua história e autenticidade, desconstruindo a memória 

de uma história negativa que se encontra na historiografia colonial 

ainda presente em “nosso” imaginário coletivo e reconstruindo uma 

verdadeira história positiva capaz de resgatar sua plena humanidade e 

autoestima destruída pela ideologia racista presente na historiografia 

colonial (MUNANGA, 2012, p. 10). 

 Não restam dúvidas de que é extremamente necessário e justificável, 

historicamente, a necessidade do ensino da história da África e a história do negro 

no Brasil, a partir de novas abordagens e novas posturas epistemológicas, a fim 

de possibilitar uma mudança na visão depreciativa com a qual aparece o negro 

no contexto histórico e social brasileiro (MUNANGA, 2012, p. 10). 

 

2 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E SUA IMPLEMENTAÇÃO NO QUILOMBO 

SACO DAS ALMAS 

 

2.1 Formação de Professores 

 

O assunto sobre a formação de professores vem sendo uma das tarefas 

mais complexas em face de uma das mais variadas dimensões em que tem sido 

posto em debate, pois a qualidade da educação e, consequentemente, a 

formação de um profissional de excelência passa pela qualidade do professor. O 

mercado de trabalho muda aceleradamente, buscando satisfazer uma sociedade 

que também está em constante transformação.  

Nessa direção, a formação continuada é uma oportunidade para que 

o docente esteja em um processo permanente de reciclagem e readequação não 

só naquilo que tange às necessidades do mundo do trabalho, mas também ao 

perfil do aluno, que, claro, também vem mudando ao longo dos anos. 

No Brasil, as reformas educacionais foram iniciadas com a 

promulgação da LDB 9394/96 e ainda em curso, sendo ainda um dos objetos de 

permanente discussão no meio acadêmico e uma produção de análise que vai 

muito além da dimensão da grande sociológica até a dimensão da realidade 

escolar. A discussão e o debate sobre a função da educação frente às novas 

exigências do Século XXI têm gerado, nos educadores, a acreditar que a educação 

contribuirá para a mudança social. 

Entender a educação como o objeto de transformação social é verificar 

todo o processo do interior da mesma, principalmente, a função do seu papel na 

sociedade capitalista. Sabendo que os professores são ‘’atores competentes e 
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sujeitos do conhecimento’’, de acordo com Tardif (2002, p. 229), assumimos a 

posição de considerar os professores como profissionais que constroem, 

adquirem e desenvolvem múltiplos saberes a partir de sua prática, ou seja, pelo 

exercício de suas funções e papéis, os quais contribuem para a sua competência 

profissional.  

O professor, dadas as circunstâncias e contextos de e para o seu 

exercício profissional, interage constantemente com os elementos ou atores 

principais e contextos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Alves (1988) considera que a formação inicial do professor vem 

caracteriza-se como uma ação de formação para atuar no futuro. Afirmando que 

o “período de formação é o mais curto de do que em outras esferas’’ (ALVES, 

1988, p. 38). Com isso sabe-se a apropriação do saber aprendido nas teorias, dar-

se por meio as práticas, sendo que a partir dela atendem-se as demandas 

educativas exigidas. 

Ao pesquisar sobre formação ou capacitação dos professores Gatti 

(2007) nota diferentes posicionamentos a respeito de sua afetividade. A autora 

ainda afirma que há muitos professores que com a formação ou capacitação há 

uma ação direta ou indireta com estudos continuados após a sua formação inicial, 

mas que estás formações concebidas muitas vezes pela escola possa servir como 

ameaça a prática docente, pois são visualizados como a diminuição da autonomia 

dos professores. 

Sabemos que o profissional professor se forma através de um processo 

dinâmico de interações e experiências, na qual os saberes são construídos, seja 

para resolver problemas na sua prática pedagógica seja para organizá-la. Na 

construção destes saberes o professor aprende a profissão de educador. Ser um 

profissional docente implica, portanto, dominar uma série de saberes, 

capacidades e habilidades especializadas que o fazem competente no exercício 

da docência. 

A formação profissional é uma das principais estratégias para a 

conquista de uma educação de qualidade, sendo a formação inicial insuficiente 

para atender as exigências impostas pela sociedade atual e não o único espaço 

onde os docentes aprendem sobre a profissão. A formação continuada emerge 

então como uma necessidade da profissionalização.  

O processo de formação do professor engloba a interação entre o 

conhecimento teórico e prático, fazendo-o desenvolver habilidades para saber 

lidar com as diferentes situações que surgem na atuação da prática docente. As 
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dimensões pessoal, profissional e organizacional devem ser consideradas 

aspectos necessários a formação de profissionais da educação, já que os saberes 

docentes provêm de várias e diversificadas fontes, o que requer uma atitude de 

compromisso do professor, no sentido de considerar um conjunto de decisões 

que são chamados a tomar no seu dia-a-dia, no interior da sala de aula e no 

contexto da organização escolar.  

A profissionalidade docente engloba então comportamento, 

conhecimentos, atitudes e valores do educador que são próprios da profissão de 

professor, para o professor ser considerado profissional ele precisa dominar uma 

série de saberes, capacidades e habilidades que o tornam competente no 

exercício da docência. Portanto promover a profissionalização docente não é fácil, 

visto que envolve muitas pessoas com perfis e interesses diferentes; o governo, 

por exemplo, é a favor da profissionalização objetivando uma elevação no índice 

de aprendizado dos alunos, já os educadores buscam através da 

profissionalização satisfação pessoais; promover a profissionalização do educador 

tem ainda fortes implicações financeiras, pois é preciso constantes investimentos 

para a promoção de uma contínua aprendizagem. 

A profissão docente realiza-se em ações práticas e exige 

fundamentação teórica; para a construção desta profissão é essencial a existência 

de um "tripé da profissionalização", ou seja, precisa haver uma formação inicial 

sólida, formação continuada de acordo com as exigências da sociedade e uma 

carreira que atenta as expectativas do profissional, fazendo sentir-se realizado. 

Hoje, tornar-se professor, dá-se num processo dinâmico de 

construções de significados referentes à educação, ao ensino e à aprendizagem, 

destacando-se, neste processo, a importância da formação inicial e continuada, 

articulada com a realidade sócio educacional, fazendo com que o educador 

domine uma série de saberes, capacidades e habilidades que o tornam 

competente no exercício da docência, podendo então ser considerado 

profissional da educação.  

 

2.2 Tecnologias Digitais na Educação 

 

As tecnologias digitais estão em voga em todos os setores da sociedade, 

em especial a sala de aula está se adaptado e aderindo as TIC para facilitar o 

processo didático na escola, buscando novas formas de ensino e novos 

significados ao chão da sala de aula. 
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Há uma necessidade de abordar e inserir as tecnologias a partir das 

concepções dos(as) alunos(as), pois essa sugestão dará um melhor aporte sobre 

a elaboração, desenvolvimento e avaliação com relação as práticas pedagógicas 

que irão trazer uma ação reflexiva sobre a nova forma de ensinar e aprender 

usando as tecnologias. 

De acordo com Moraes (1997) que as tecnologias estão sendo um 

aspecto de uma criação do novo ambiente relacionado a aprendizagem e não 

que ela será a ação mais importante dentro do processo.  

É necessário frisar que para incorporar as TIC é necessário conhecer e 

interpretar as diferentes formas que ela pode oferecer para o(a) aluno(a) dentro 

de sala de aula. 

Conforme Masetto (2000, p. 140) afirma que “considero haver uma 

grande diferença entre o processo de ensino e o processo de aprendizagem 

quanto as suas finalidades e à sua abrangência, embora admita que é possível se 

pensar num processo interativo de ensino aprendizagem”.  

Nesse sentido, percebe-se que as mídias na sala de aula passam a exercer 

um papel de suma importância dentro da rotina dos(as) mediadores(a), trazendo 

um novo desafio que podem ou não obter resultados positivos e negativos 

dentro do processo de ensino e de aprendizagem. 

As tecnologias de informação e comunicação dentro do processo 

educacional só darão certo se passarem pelas mãos dos(as) professores(as) os 

quais são eles(as) que irão transformar essas tecnologias em aprendizagem, 

Demo (2008). 

As TIC estão a cada dia mais presentes na escola, no mercado, nas casas, 

nos hospitais, nas ruas entre outros ambientes, tudo isso mostra que ela está 

fazendo parte de um processo significativo da sociedade e que traz consigo 

contribuições ao meio o qual está inserida. 

Podemos falar sobe as mídias e que elas possuem poder pedagógico 

dentro da escola e que elas se tornam necessárias para dinamizar o processo de 

aprendizagem. 

Para Sancho: 

 
Devemos considerar como ideal um ensino usando diversos meios, um 

ensino no qual todos os meios deveriam ter oportunidade, desde os 

mais modestos até os mais elaborados: desde o quadro, os mapas e as 

transparências de retroprojetor até as antenas de satélite de televisão. 

Ali deveriam ter oportunidade também todas as linguagens: desde a 
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palavra falada e escrita até as imagens e sons, passando pelas 

linguagens matemáticas, gestuais e simbólicas (SANCHO, 2001, p. 136). 

 

As tecnologias educacionais estão presentes dentro das escolas para 

traçar melhorias para o ensino e consequentemente para os(as) alunos(as). 

Para que a sala de aula seja um espaço de grandes aprendizagens há uma 

necessidade de dois agentes principais, o(a) professor(a) e aluno(a) e que estes 

sejam presentes e que atuem de fato diretamente no ensino e na aprendizagem. 

Segundo Libâneo (2007, p. 309) “o grande objetivo das escolas é a 

aprendizagem dos alunos, e a organização escolar necessária é a que leva a 

melhorar a qualidade dessa aprendizagem”. 

Pensar em professor(a) como ator(iz) desse processo educacional onde 

irá trazer as tecnologias e o fazer o uso delas como percursos que transformem 

a maneira de abordar e apresentar os conteúdos, através da inovação em suas 

didáticas assumindo um papel de facilitar a construção do conhecimento para 

o(a) aluno(a) e não como apenas um reprodutor de informações. 

Faz-se necessário destacar que as tecnologias e as didáticas ligadas aos 

saberes docentes mudam o papel tradicional que era o(a) professor(a), o qual 

dentro do processo educacional a sua prática em sala de aula precisa está 

constante avaliação e reavaliação. 

Falar em inovação não é apenas restringir ao quesito tecnológico, mas 

também a maneira de como o(a) professor(a) irá apropriar recursos que visem 

uma nova metodologia que rompa com os paradigmas tradicionais. 

A prática docente tem por objetivo o aprendizado e este aprendizado se 

torna mais fácil quando o(a) aluno(a) percebe o real sentido daquela aula, o 

objetivo que irá ou se quer atingir, perpassando também pelas questões de 

sentimento quando há diálogo, respeito, compreensão e afetividade, quando há 

esses sentimentos há uma interação e por consequência haverá um aprender. 

Moran: 
As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos 

curiosos e motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as 

melhores qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e 

parceiros de caminhada do professor-educador. Alunos motivados 

aprendem e ensinam, avançam mais, ajudam o professor a ajudá-los 

melhor. Alunos que provêm de famílias abertas, que apoiam as 

mudanças, que estimulam afetivamente os filhos, que desenvolvem 

ambientes culturalmente ricos, aprendem mais rapidamente, crescem 

mais confiantes e se tornam pessoas mais produtivas (MORAN, 2000, p. 

17-18). 
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Nesse pensamento há uma observação a se fazer, onde cada vez mais 

os(as) alunos(as) carecem de atenção dos(as) professores(as) junto ao processo e 

que as tecnologias trazem um novo cenário para dentro da sala de aula, cenário 

este de motivação, de participação e muitas vezes de superação, pois há 

alunos(as) que não conseguiam se quer falar nas aulas expositivas com o uso das 

tecnologias conseguem dialogar mais e expor mais suas ideias. 

 

2.3 As Tecnologias Digitais no quilombo Saco das Almas - Daciléia 

 

Como já apontamos no primeiro capítulo, a educação no quilombo 

Saco das Almas necessita de uma atenção maior do poder público no que tange 

aos investimentos oriundos das verbas do FUNDEB para infraestrutura das escolas 

e formação de professores.  

Em nossa última visita ao quilombo para coletar dados para esta 

pesquisa, entrevistamos 10 (dez) professores da Escola Municipal Antônio Martins 

Costa.  A escola tem aproximadamente 30 professores, 5 salas de aula, 1 cozinha, 

1 pátio coberto, onde geralmente são realizadas as reuniões e atividades culturais. 

Optamos por não divulgar os nomes dos professores entrevistados em 

respeito ao Código de Ética da ABA (Associação Brasileira de Antropologia) e o 

TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) assinado pela líder do 

quilombo para realização da pesquisa, visto que muitos são contratados. 

Quando questionados sobre “quais tecnologias a escola disponibiliza 

para o desenvolvimento das atividades pedagógicas dos professores”, oito 

professores responderam “nenhuma”, um alegou que não sabia responder e o 

outro disse que “a escola tem um datashow, mas não temos notebook, nem 

internet para preparar aulas”. 

Quando arguidos sobre “a existência de um laboratório de 

informática”, um docente respondeu que “foram instalados três computadores, 

no lugar onde era a sala de professores, mas só funcionaram alguns meses. 

Depois por falta de manutenção, foram se estragando”. Esta versão foi contestada 

por outro docente que alegou “instalaram três computadores, mas não demorou 

muito, foram desaparecendo da sala, foram roubados”. Os demais entrevistados 

disseram que “nunca teve laboratório de informática”. Ou seja, independente das 

versões contadas o que se percebe é que os professores não dispõem de recursos 

tecnológicos na escola para desempenharem as suas atividades pedagógicas. 
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Como se nota, estamos diante do velho problema crônico das políticas 

públicas e de investimento na educação brasileira: disponibiliza-se a verba para 

os laboratórios, compram-se os computadores, mas não se garante os técnicos 

para operacionalizar as máquinas, oferecer treinamentos aos professores e 

alunos, realizar as manutenções e atualizações necessárias para mantê-las em 

funcionamento. 

Enfim, os relatos de experiência dos docentes da Vila das Almas 

representam uma parcela da realidade educacional das demais escolas do 

Quilombo Saco das Almas. Na verdade, acreditamos que a situação das demais 

seja ainda bem pior, visto que as outras comunidades do quilombo possuem 

apenas turmas com séries iniciais (educação infantil e 1º ao 5º ano). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como dissemos no início deste trabalho, tivemos por objetivo investigar 

como está se dando o cumprimento da Lei de N° 10.639/03 e a implementação 

de tecnologias digitais na educação do Quilombo Saco das Almas. 

Em nossa trajetória, apontamos, em um primeiro momento, uma breve 

história do quilombo Saco das Almas e como se deu o processo de 

implementação da Lei 10.639/03 no processo educacional da comunidade. No 

segundo capítulo, discorremos rapidamente sobre a importância do processo de 

formação de professores, a importância das tecnologias digitais para a educação 

e como se deu o processo de implementação de tecnologias digitais no quilombo 

Saco das Almas e que esse processo de apropriação das tecnologias se torna 

necessário para melhorar o desempenho das atividades e principalmente das 

interações dos alunos com os professores e as possibilidade pedagógicas que as 

tecnologias podem ofertar. 

Como resultados, vimos que o quilombo Saco das Almas necessita de 

uma atenção maior do poder público, de investimentos em tecnologias, 

infraestrutura física nas escolas e, acima de tudo, na formação de professores e 

por ser considerado uma comunidade quilombola muitas vezes se torna invisível 

aos olhos das partes maiores do governo e afins e com isso muitos 

desenvolvimentos não chegam na comunidade tendo assim empecilhos que 

impedem a mesma de ter um avanço em seu processo educacional do aprender 

e do ensinar. 
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Esperamos que o poder público assuma a responsabilidade de 

implementar  ações que façam cumprir a Lei de N° 10.639/03 e a implementação 

de tecnologias digitais na educação no Quilombo Saco das Almas, pois não se 

trata somente da criação de políticas públicas, visto que estas já existem, mas 

também do próprio poder executor e fiscalizador do Estado diante das práticas 

educacionais precárias desempenhadas em nossas escolas e bem distante do que 

predispõe a legislação brasileira. 
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS TEACHING 

 

Elisangela de Souza Alves dos Santos607 

Welbert Vinícius de Souza Sansão2 

 

Resumo: As tecnologias cada vez mais estão presentes no dia a dia, nos mais diversos 

setores, inclusive nas escolas onde tem sido ferramenta útil no processo ensino 

aprendizagem, principalmente na área da matemática em que há infinitas possibilidades 

de ensino. Este artigo objetiva refletir sobre as tecnologias no ensino da matemática, 

como metodologia foi realizada uma revisão de literatura pautando-se nos estudos de 

diversos autores, na qual apresentamos um estudo teórico e reflexivo sobre as 

tecnologias no ensino da matemática. Verificamos que os estudantes possuem 

dificuldades para o aprendizado da matemática, porém com utilização das tecnologias 

digitais como instrumento de mediação, essa dificuldade pode ser amenizada. Através 

dos estudos realizados, concluímos que é possível traçar estratégias metodológicas para 

intervenção no ensino da matemática propiciando uma aprendizagem mais significativa 

e contextualizada. 

Palavras-Chave: Tecnologias digitais; Mediação; Ensino; Educação; Matemática. 

 

Abstract: More and more technologies are present every day in the most diverse 

sectors, including in schools where it has been a useful tool in the teaching-learning 

process, especially in the area of mathematics in which there are infinite possibilities of 

teaching. This article aims to reflect on the technologies in the teaching of mathematics, 

as methodology was carried out a review of literature based on the studies of several 

authors, in which we present a theoretical and reflective study on the technologies in 

mathematics teaching. We found that students have difficulties to learn mathematics, but 

with the use of digital technologies as a means of mediation, this difficulty can be 

mitigated. Through the studies, we conclude that it is possible to draw methodological 
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strategies for intervention in the teaching of mathematics, providing a more meaningful 

and contextualized learning. 

Keywords: Digital technologies; Mediation; Teaching; Education; Mathematics. 

 

Introdução 

 

É notável o crescente avanço tecnológico na atualidade, em especial, nas 

escolas onde pode ter grandes variedades de programas e jogos. Esta presença 

crescente das tecnologias em diversas atividades de nossas vidas e, portanto no 

ambiente escolar, nos remete a diversas questões, como, por exemplo, a 

possibilidade de utilização das mesmas no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, mais especificamente na matemática. Dessa forma, a humanidade 

avança, significativamente, a cada dia em busca indeterminável pela conquista da 

agilidade e da eficiência, e na matemática começou por dar um contributo 

decisivo ao nível dos fundamentos desse aspecto tecnológico. Logo de acordo 

com Pérez Gómes (2001), a esta nova realidade se faz necessário um novo modelo 

de escola e um novo trabalho docente no ensino, isto é, a introdução da 

tecnologia no ambienteescolar. 

A utilização das tecnologias digitais não se destina, simplesmente, a 

"facilitar” os cálculos ou as medidas, permite transformar os processos de 

pensamento e os processos de construção do conhecimento. Porém mesmo 

sabendo que as tecnologias tem um papel fundamental no ensino-aprendizagem, 

sempre será necessário um educadorpara dar conhecimento científico aos 

educandos, para propiciar aos educandos a mediação do conhecimento. 

Segundo Vygotsky (1998), o educador media conhecimento, ele é capaz de 

propiciar experiências de representações mentais que substituam os objetos do 

mundo real, fazendo com que o educando seja estimulado a pensar, a ter 

autonomia. 

Com todos esses avanços, o papel do professor passa por transformação, 

exigindo novas práticas, fazendo o papel de mediador, buscando a formação de 

discentes críticos, autônomos, e o educando deixa de ser passivo e passa a ser 

um essencial protagonista de seu processo de aprendizagem. Sendo assim, o 

professor deve colocar em prática a contextualização, o que inclui as tecnologias 

digitais. Essas tecnologias no ensino da matemática devem caminhar lado a lado 

na construção de conhecimentos e o primeiro passo é a adaptação do antigo ao 

novo. De acordo com Miranda e Blaudares (2007), o ensino–aprendizagem em 

matemática com o uso das tecnologias possibilita à perspectiva de construção e 
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reconstrução do ensino, exigindo a efetiva e equilibrada participação de professor 

e de estudante. 

Desse modo, o problema central da pesquisa consiste em saber como as 

tecnologias podem ser utilizadas como mediação no ensino da matemática já 

que sabemos das dificuldades encontradas pelos educandos nessa disciplina e 

que as tecnologias digitais estão cada dia mais presentes na vida deles, nada mais 

instigante que realizar um estudo mais profundo para uma maior compreensão e 

reflexão dessa mediação. 

Neste sentido, este artigo objetiva refletir sobre as tecnologias no ensino 

da matemática.Este estudo se propôs a compreender como as tecnologias podem 

ser utilizadas como mediação no ensino da matemática por meio da pesquisa 

bibliográfica a partir da leitura, análise e interpretação de livros, artigos, 

dissertações e teses, para estabelecer um plano de leitura atenta e sistemática 

que se faz acompanhar de anotações e fichamentos subsidiado por autores como 

D’Ambrosio (1996), Vygotsky (1998),Niskier (1993), dentre outros. 

Logo, essa pesquisa expecta que as contribuições teóricas satisfaçam o 

objetivo proposto e que realmente seja possível traçar estratégias metodológicas 

para intervenção no ensino da matemática com uso das tecnologias digitais, 

amenizando dessa forma, as dificuldades encontradas pelos educandos.  

 

2 Matemática e Tecnologia lado a lado 

 
De acordo com o dicionário de português, a palavra matemática, que tem 

origem grega, é uma ciência que estuda, por meio do raciocínio dedutivo, as 

propriedades dos seres abstratos (números, figuras geométricas etc.), bem como 

as relações que se estabelecem entre eles. É uma disciplina exata e, por se tratar 

de inúmeros cálculos, se torna muito temida aos seus espectadores. Mas isso 

ocorre, porque o educando, de ensino médio, por exemplo, se preocupa muito 

em “decorar” fórmulas e cálculos. A ideia do uso de aulas mais dinâmicas, 

participativas, e que exercitam o ensinamento empírico do educando, se torna 

uma nova metodologia e, que pode trazer uma preparação maior a esse 

educando, já que a mesma utiliza de ensinamentos de auto-aprendizado, 

conceitos, teorias, teoremas e de deduções lógicas.  

Em relação às tecnologias, sabemos que existem muitas formas de 

compreender a mesma, segundo o dicionário formal brasileiro, tecnologia é uma 

ciência que estuda os métodos e a evolução num âmbito industrial, daí ela é um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interpreta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livros
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produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, 

métodos e técnicas que visam à resolução de problemas. É uma aplicação prática 

do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. As novas tecnologias 

são fruto do desenvolvimento tecnológico alcançado pelo ser humano e têm um 

papel fundamental no âmbito da inovação. 

O uso da tecnologia na educação já é uma necessidade inadiável, 

reconhecida por todo profissional do ensino que anda atualizado com as últimas 

tendências na área, assim afirma Gravina e Santarosa (1998), o ambiente 

informatizado pode acelerar o processo de apropriação de conhecimento, 

auxiliando na superação dos obstáculos da aprendizagem, por meio da 

visualização, experimentação, interpretação, demonstração, resultando em ações 

que desafiem a capacidade cognitiva do discente. Portanto, é necessário que se 

saiba empregar o uso correto em sala de aula, o que nem sempre acontece, pois 

além de ter vários profissionais que não têm domínio no manuseio das novas 

ferramentas, os discentes estão à maior parte do tempo com seus “ipods” nas 

mãos, acessando internet, com aparelhos celulares cada vez mais avançados ou 

com seus “netbooks” sem fazer uso adequado, por isso, o uso das tecnologias é 

favorável, por está tão próximo dos estudantes. 

Os laços entre a matemática e a tecnologia dificilmente poderiam ser mais 

fortes, pois a matemática começou por dar um contributo decisivo ao nível dos 

fundamentos das ciências da computação e a grande versatilidade das aplicações 

susceptíveis de serem tratadas em computador, por exemplo, com base em 

modelos matemáticos alargou profundamente a natureza desta relação.  

O surgimento das novas tecnologias na matemática teve início no ano de 

1970, por meio de programas que foram implantados pelo Ministério da 

Educação e Cultura com o objetivo de promover inovação e evolução no ensino. 

Segundo Schwartz (2001), essas transformações tecnológicas produzem 

desdobramentos históricos e sugerem, para além do processo de comunicação, 

“(...) novas relações sociais e processos econômicos, ou seja, de criação e 

acumulação de valor”. O Programa Nacional de Informática na educação 

(PROINFO) foi criado e lançado no país por volta de 1997, programa esse 

responsável em implantar dentro das escolas o serviço de informática, 

desencadeando a verdadeira inclusão das novas tecnologias na sala de aula 

(BRASIL, 2000). 

Como a geração contemporânea já nasceu no mundo tecnológico, a 

introdução dessas tecnologias na matemática é de fácil aceitação na educação. 
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Os educadores, ao se familiarizarem com as tendências no que diz respeito à 

tecnologia na educação, em especial no que tange à matemática, entrarão em 

contato com maneiras inovadoras de ensinar e poderão expandir a prática de 

permanecer atualizando-se para descobrirem outros usos das ferramentas 

tecnológicas disponibilizadas, novos aplicativos de ensino, novos programas e 

por aí vai. Pérez Gómez (apud, COSTA e FIORENTINI, 2007) considera que o 

professor de matemática, como profissional educacional, necessita estar ciente 

dessas exigências e competências, sendo capaz de refletir diante a estas 

mudanças, para assim investigar, avaliar e se planejar perante as transformações 

sociais, para então contribuir com a formação educacional que a sociedade vem 

a exigir de seu educando. 

Sabendo disso, o profissional deve focar a atenção dos educandos para os 

objetivos dados, para que os mesmos não de dispersem, sabendo também quais 

tipos de aparelhos tecnológicos eles mais usam fora da sala de aula, quais são os 

aplicativos e programas mais utilizados por eles no momento de lazer e quando 

solicitados pela escola, qual é a familiaridade de cada um com os mais diversos 

tipos de recursos disponibilizados no mercado e de que tipo de conhecimento 

ou informação do uso das ferramentas tecnológicas os educandos podem 

necessitar mais adiante, em sua vida profissional. Dessa maneira, a possibilidade 

de melhorar o desempenho será maior, ao mesmo tempo em que o educador 

capacite os educandos a usar as tecnologias digitais, ensinando-os como e 

quando esse recurso deve ser usado, além de controlar os momentos em que 

eles serão empregados em sala, reduzindo, assim, o uso inadequado e 

aumentando sua habilidade de lidar corretamente com os mesmo. 

O ensinar matemática em sala de aula representa um desafio para o 

educador na proporção em que exige que ele o conduza de forma significativa e 

estimulante para o discente. Geralmente as referências que o professor tem em 

relação à matemática vêm de sua experiência pessoal, onde muitos tiveram 

dificuldades, principalmente no que tange a forma como era ensinada há tempos 

atrás, onde sabemos que não era nada instigante e isso pode fazer com que o 

educador crie certa resistência em utilizar as novas tecnologias, justamente por 

ser algo novo, daí muitos têm o receio de “perder” o controle da aula. Segundo 

Richit (2004, p. 12), porém sabemos que muitos educandos se distraem, usando 

como refugio esses aparelhos digitais, se não forem utilizados pelo professor, 

logo é interessante que o educador faça o uso a seu favor. 
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Atualmente, estamos cercados dessas tecnologias, de equipamentos e 

meios que nos propiciam inovações, e na matemática não é diferente. Para esta 

ciência existem inúmeros softwares que ajudam na editoração de fórmulas, no 

desenho gráfico, geométrico entre outros. D’Ambrosio (1996, p.13) ressalta sobre 

a importância que as tecnologias têm em relação à matemática quando diz que: 

Ao longo da evolução da humanidade, matemática e tecnologia 

se desenvolveram em íntima associação, numa relação que 

poderíamos dizer simbiótica. A tecnologia entendida como 

convergência do saber (ciência) e do fazer (técnica), e a 

matemática são intrínsecas à busca solidária do sobreviver e de 

transcender. A geração do conhecimento matemático não pode, 

portanto ser dissociada da tecnologia disponível. 

As tecnologias no ensino da matemática devem caminhar lado a lado na 

construção de conhecimentos, preparando o cidadão do futuro para uma vida 

social e profissional plena através de um ambiente de aprendizagem virtual, 

oferecendo ao estudante de hoje, viajar no mundo virtual, onde as tecnologias 

digitais permitem que todos os indivíduos fiquem interligados a informação 

sobre todo o mundo e de maneira muito veloz. 

É muito pertinente que fique claro para o educando o porquê está 

estudando tal conteúdo, pois sabendo a importância daquilo que estuda se 

sentirá motivado e, portanto terá um desenvolvimento melhor, relacionará 

melhor as ideias apresentadas, para que esse estímulo cresça ainda mais e nada 

melhor que utilizar de instrumentos que estão presentes no dia a dia deles, como 

os aparelhos digitais que os mesmos utilizam. 

Vygotsky, através de sua teoria sócio-histórico-cultural mostra que o 

indivíduo se desenvolve por meio da interação com o meio e com outros 

indivíduos sofrendo interferência do meio em que vive. Dessa forma é primordial 

refletir sobre as novas práticas a serem utilizadas para que as mesmas venham 

ser eficientes no ponto de vista pedagógico, uma vez que o professor atua como 

mediador. Como essas tecnologias vêm cada vez mais fortes, seria muito 

interessante utilizá-las nas aulas de matemática como instrumento auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem. 

O professor pode adequar os métodos utilizados no processo de ensino-

aprendizagem, como propõe a teoria de Vygotsky, pois constatado por ele sobre 

a influência do ambiente no desenvolvimento do educando é bastante notável a 

necessidade de nos adequarmos ao novo contexto social em que vivemos. 

Sabemos que atualmente a tecnologia é considerada como principal instrumento 
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responsável pela transmissão de informação, e cabe a nós educadores usá-la a 

nosso favor, como obtenção de conhecimento, aumentando a motivação dos 

estudantes na sala de aula, em especial nas aulas de matemática. Sendo assim, 

matemática e tecnologia juntas fazem com que o ensino-aprendizagem seja 

realizado de maneira mais eficaz na construção do conhecimento do discente. 

 

3 O ensino da matemática com uso de ferramentas tecnológicas  

 

O mundo vem evoluindo a cada dia, com ele vem o surgimento de novas 

tecnologias e consequente no meio educacional, essa evolução não fica atrás, há 

necessidade de buscarmos técnicas mais sofisticadas no que diz respeito ao 

ensino aprendizagem, pois como já dizia Vygotsky, o contexto interfere 

diretamente no desenvolvimento do indivíduo. O professor passa de um mero 

transmissor de conhecimentos a um mediador de conhecimentos e a 

aprendizagem confere um papel privilegiado ao professor. Apesar de sabermos 

que não se adquire conhecimentos apenas com os educadores, são eles que 

possuem uma experiência, sua interação tem planejamento e intencionalidade 

educativa. 

Partindo desta premissa, o processo de ensino e aprendizagem da matemática 

deve ser bem trabalhado nas escolas, para que futuramente os educandos não 

apresentem dificuldades graves, na construção do pensamento lógico-abstrato. 

Logo, cabe à escola proporcionar um maior grau de consciência ao educando, 

pois como afirma Giardinetto (1999, p.10): 

Na escola o indivíduo tem a possibilidade de aprender a 

matemática enquanto conteúdo e processo de pensamento. Na 

medida em que não ultrapassa os raciocínios mais imediatos, ele 

não só não aprende esse processo de pensamento complexo, 

como não se apropria das formas sistematizadas do saber 

matemático determinando a impossibilidade de se objetivar num 

grau cada vez mais complexo. 

 Geralmente o ensino da matemática se apresenta descontextualizado, 

imutável e inflexível. Assim, os conteúdos e a metodologia não se articulam com 

os objetivos de um ensino que sirva à inserção social das crianças, ao 

desenvolvimento do seu potencial, de sua expressão e interação com o meio. O 

educando está no papel de expectador e não de atuante, sendo a maior 

preocupação dos professores, na maioria das vezes, cumprir o programa.  
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Não obstante, qualquer que seja a metodologia que a escola deseja 

adotar, é imprescindível que, durante as mudanças que a instituição passará para 

inserir o uso dos recursos tecnológicos, tenha entendimentos e esclarecimentos 

objetivos entre educador e educando para lidar com obstáculos e dificuldades 

encontradas no percurso da inserção. Existe uma falsa sensação que os 

educadores que pensam está inovando, inserindo as tecnologias por levar apenas 

um data-show para sala de aula. Todavia, isso não é inovar, ele está apenas 

obtendo um apoio para dar sua aula, sem uma intencionalidade para 

aprendizagem. Pode-se constatar tal afirmação em Niskier (1993, p. 11) quando 

diz que:  

A tecnologia educacional, sabiamente, não se reduz à utilização 

de meios. Ela precisa necessariamente ser um instrumento 

mediador entre o momento e o mundo, o homem e a educação, 

servindo de mecanismo pelo qual o educando se apropria de um 

saber, redescobrindo e reconstruindo o conhecimento. (1993, p. 

11) 

Schwartz (2001) enfoca também certa preocupação na utilização de 

determinadas tecnologias em sala de aula quando não utilizados a serviço da 

transformação social, da humanidade e da ética. Segundo ele, os computadores, 

a internet, a televisão digital e outras potentes ferramentas tecnológicas podem 

até mesmo facilitar essa transformação, mas estão longe de garantir que ela 

ocorra. Se ela não ocorrer, os indivíduos que usam essas máquinas serão apenas 

escravos delas, dados numa planilha de marketing estratégico, usuários de um 

sistema controlado com finalidades duvidosas e pouco transparentes. 

As ferramentas tecnológicas vêm como uma tentativa de transformar a 

carga conteudística em uma abordagem mais simplificada, com olhar mais 

prazeroso, mais estruturado e contextualizado. A tecnologia usada para auxílio 

na educação matemática constitui ferramenta de influência muito grande na 

relação ensino-aprendizagem principalmente no que diz respeito aos estudantes, 

pois, como facilitador, permite a construção de referenciais e modelos concretos 

necessários na maior parte da abstração matemática pouco compreendida por 

esses discentes. 

A matemática é vista como uma disciplina pronta e acabada, sendo que 

suas características exigem rigor e exatidão. Por ela ser totalmente 

interdependente, não termina em ensinar um currículo matemático obsoleto, que 

acaba não sendo interessante para o estudante e está bem longe de nossa 

realidade sociocultural, o que não deveria ocorrer. É bem mais interessante e 
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instigante que no ensino da matemática busque promover atividades que não só 

eduquem, mas que trabalhem na formação social do individuo. Porém isso só é 

possível quando o aprendizado está voltado à realidade vivenciada pelo 

estudante. 

Deve haver um compromisso por parte da escola em como apresentar os 

conteúdos matemáticos para que os estudantes aprendam e gostem da 

matemática, para que não a vejam como um bicho de sete cabeças. É 

imprescindível o educador usar formas que consistam em abstrair, entender, 

compreender sem modelo de conhecimento um dado de informação, 

transformando-o de modo próprio e pessoal para incorporá-lo e assimilá-lo 

sinteticamente a aprender, apreender, entender, compreender para apossar-se, 

transformar e incorporar, dessa forma pode-se usar ferramentas de uso pessoal 

deles, como celulares, smartphones, tablets, computadores, calculadora, entre 

outros. Essas ferramentas tecnológicas têm o objetivo de aumentar a eficácia do 

ensino e desenvolver no estudante o senso crítico, o pensamento improvável e 

dedutivo, à capacidade de observação, de pesquisa e estratégias de comunicação, 

abre espaço para o mesmo deixar de ser um mero expectador e passar a ser 

atuante, protagonista, enfim, ativo. 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais a utilização de recursos 

tecnológicos nas aulas de matemática, como o computador, traz significativas 

contribuições para se refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem dessa 

disciplina, uma vez que relativiza a importância do cálculo mecânico e da simples 

manipulação simbólica. 

Por meio de instrumentos os cálculos podem ser realizados de modo mais 

rápido e eficiente, evidenciando para os estudantes a importância do papel da 

linguagem gráfica e de novas formas de representação, permitindo novas 

estratégias de abordagem de variados problemas, possibilitando o 

desenvolvimento, nos estudantes, de um crescente interesse pela realização de 

projetos e atividades de investigação e exploração como parte fundamental de 

sua aprendizagem e permitindo que os estudantes construam uma visão mais 

completa da verdadeira natureza da atividade matemática e desenvolvam 

atitudes positivas diante de seu estudo (BRASIL, 1998).  

O computador é usado constantemente e seu uso tornou possível a 

realização de experiências, testando conjecturas que englobem quantidades 

significativas de cálculos. Nas escolas é praticamente indispensável, pois vai ser 

nesse ambiente que os estudantes vão reconhecer importâncias básicas 
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tecnológicas que são importantes para o próprio futuro, além de auxiliar no 

processo de investigação de problemas matemáticos, permite melhor 

gerenciamento do tempo e das ações de ensino aprendizagem. 

Na realidade, a experimentação de casos particulares como estratégia de 

descoberta tem grande tradição na matemática. Podemos citar Isaac Newton, Karl 

Gauss e Srinivasa Ramanujam que são três matemáticos que se notabilizaram pela 

sua prática de experimentação, procurando estabelecer proposições gerais a 

partir de exemplos. O computador proporciona um novo estímulo a este tipo de 

abordagem à investigação matemática. 

Existe uma íntima ligação entre o computador e a matemática que se põe 

tanto ao nível das questões da estrutura e dos conceitos básicos como ao das 

questões ligadas às aplicações baseadas nos mais diversos modelos. As questões 

da estrutura já são ensinadas correntemente no ensino universitário, mas a sua 

natureza extremamente abstrata sugere que só de forma progressiva virão a 

afetar os níveis de ensino mais elementares. Não se trata apenas de tirar partido 

da sua existência. Trata-se igualmente de compreendê-lo, conhecendo as suas 

potencialidades e limitações, não aceitando que ele seja usado para nos 

manipular e controlar e sim de auxiliar o educando a expandir seus 

conhecimentos e obter novas descobertas.  

A calculadora também é considerada uma ferramenta tecnológica 

contestada no atual ensino da matemática, geralmente os argumentos mais 

citados contra o seu uso é de que os discentes não aprendem mais realizar 

cálculos, pois ficam dependendo apenas da mesma. Apesar disso, não podemos 

encarar tal situação do uso da calculadora dessa maneira, a dificuldade de alguns 

estudantes de realizarem cálculos sem o objeto eletrônico, se deve à falta de 

habilidade com números, e isto é consequência típica da maneira mecânica que 

ele aprendeu. Se usada de modo planejado, a calculadora motiva o educando na 

resolução de problemas, com isso o professor pode fornecer atividades com 

dados decorrentes de situações reais, que auxiliam na percepção de 

regularidades. 

Bastante essencial e inovador nas aulas de matemática também é o 

software geogebra, ele é gratuito e permite trabalhar de maneira dinâmica nas 

aulas de matemática, principalmente no que tange a parte da geometria. Esse 

software viabiliza a abordagem de assuntos simples e através de suas ferramentas 

a possibilidade de abordagens de conhecimentos mais complexos (BORGES 

NETO, 2000). 
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A versão inicial do geogebra foi criada no final de 2001, por Markus 

Hohenwarter, que desde então tem liderado o desenvolvimento do aplicativo. O 

objetivo principal do geogebra é dinamizar o estudo da geometria e da álgebra, 

de modo a facilitar a investigação e o aprendizado de diversos conceitos 

matemáticos, pois apresenta uma característica voltada a relacionar variáveis com 

números, vetores e pontos, permitindo calcular derivadas e integrais de funções 

e oferece comandos, como raízes e extremos. Graças a tais características que 

possui, o aplicativo pode ser utilizado como recurso pedagógico, em diferentes 

níveis e modalidades de ensino da matemática já que facilita muito na obtenção 

de resultados para as questões propostas pelo educador, incentiva ao mesmo 

tempo o educando a pensar, manusear a ferramenta e expandir o conhecimento.   

Neste sentido, para que os educadores reconheçam e utilizem as 

tecnologias no ensino da matemática é necessário que nas suas práticas 

pedagógicas possam fazer uso dessas tecnologias, incorporando-as em suas 

aulas e favorecendo aos estudantes uma aprendizagem matemática lúdica e 

atrativa. Dessa maneira, a busca de práticas inovadoras com o uso de ferramentas 

tecnológicas a serviço da disciplina de matemática poderá contribuir de forma 

eficiente o ensino atual. Diante de diversas possibilidades que as tecnologias 

podem promover no ensino da matemática, levando o educando a um 

conhecimento mais ágil, interativo e acompanhado de um raciocínio-lógico, é 

que tanto o educador como o educando podem acompanhar essa evolução 

tecnológica e, dessa forma, inserir-se nesse mundo cada vez mais digitalizado, 

caso contrário poderá ficar ultrapassado em relação ao mundo tecnológico. 

A mediação pedagógica deve valorizar a participação do estudante no 

processo de ensino e aprendizagem e priorizar a construção de conhecimento e 

não somente a transmissão de informações. Em relação a esses aspectos, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 44) apresentam que “[...] o bom uso 

que se possa fazer do computador na sala de aula depende da escolha de 

softwares, em função dos objetivos que se pretende atingir e da concepção de 

conhecimento e de aprendizagem que orienta o processo”.  E em relação à 

mediação pedagógica trazem que “as experiências escolares com o computador 

também têm mostrado que seu uso efetivo pode levar ao estabelecimento de 

uma nova relação professor-aluno, marcada por uma maior proximidade, 

interação e colaboração” (BRASIL, 1998, p. 44) definindo uma nova visão de 

professor.  
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No entanto, matemática é sem dúvida uma das disciplinas mais temidas 

pelos estudantes, e como tal, pode-se ver que quanto mais recursos, tecnologias 

e meios reais forem utilizados numa aula maior será o aproveitamento da 

disciplina e mais dinâmica fica a aula. A escola não se justifica pela apresentação 

do conhecimento obsoleto e ultrapassado e, sim em falar em ciências e 

tecnologia (D´AMBRÓSIO, 2002). 

Contudo, trabalhar educação matemática alienada as tecnologias na 

escola atual é trazer o educando para perto de sua vivencia e fazer com que ele 

aprenda a fazer uso dessas ferramentas no seu dia-a dia. Assim, mais um desafio 

é posto à escola, “trazer para seu contexto as informações presentes nas 

tecnologias e as próprias ferramentas tecnológicas, articulando-as com os 

conhecimentos escolares e propiciando a interlocução entre os indivíduos” 

(PORTO, 2006, p. 44), ou seja, incorporar ao seu trabalho novas formas de 

comunicar e conhecer. 

 
4 Considerações finais 

 
Durante a realização deste artigo houve a preocupação de trazer alguns 

apontamentos através da pesquisa bibliográfica sobre as tecnologias na 

matemática, apresentando os benefícios e as dificuldades na utilização das 

tecnologias no ensino da matemática, tema bastante recorrente nos discursos 

educacionais. Depreende-se da análise realizada que a preocupação em saber 

utilizar essas tecnologias não é recente. 

Não obstante, o homem com sua capacidade de raciocinar, pensar, agir, 

criar, inventar e reinventar, guiado por sua mente inteligente está sempre 

buscando o novo, criando ferramentas para superação das dificuldades e 

limitações ou para facilitar e qualificar o modo de vida nos diferentes momentos 

históricos. E é dessa maneira que o educador deve procurar buscar o novo para 

que as dificuldades encontradas pelo educando em matemática possam ser 

superadas e aos poucos, será possível educar discentes e docentes para que 

ambos se beneficiem e aprendam a usar a tecnologia em favor de si, sem se 

tornarem dependentes dela. 

Com as tecnologias ganhando cada vez mais espaço em nosso meio, 

assegurar o uso de ferramentas tecnológicas nas aulas da matemática já é 

requisito para as escolas que desejam se destacar pela inovação e atualização 

com as mais modernas tendências pedagógicas. Sendo assim, para que a 
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tecnologia não se torne um fim em si mesmo, é necessário estudar as melhores 

maneiras de empregá-la focando em trazer benefícios para educador e 

educando, aumentando, dessa forma, a motivação de ambos em sala de aula. 

Contudo, essa pesquisa trouxe contribuições teóricas e práticas quanto à 

satisfação do objetivo proposto, pois foi verificado que é possível traçar 

estratégias metodológicas para intervenção no ensino da matemática usando 

determinadas tecnologias digitais como mediação. Porém esta temática não 

termina por aqui, podendo igualmente fazer um maior levantamento 

bibliográfico a respeito do tema pesquisado. No entanto é de se prever que estas 

tecnologias venham assumir uma importância tão grande para a educação 

matemática quanto a que já assume hoje para a própria matemática. 
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AS TIC NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL/INCLUSIVA 

Daulinda Santos Muniz 608 

Adriana Rocha da Piedade2 

João Batista Bottentuit Junior3 

 

RESUMO: O artigo tem a pretensão de abordar os temas “educação especial”, 

“tecnologia” e formação de professores”, desse modo temos um estudo de pesquisa 

bibliográfica e descritiva. Atualmente é de grande relevância a tecnologia de informação 

e comunicação (TIC) na educação especial/inclusiva que paulatinamente se torna 

obrigatória, pois percebe-se que vários educandos submissos ao meio para ter acesso ás 

informações ao seu aprendizado. O educando atendido pela educação especial/inclusiva 

mostra dificuldades na fala ou na escrita devido aos seguintes aspectos: cognitivos, 

motores, emocionais ou de outra estruturação. Essas consequências impossibilitar os 

alunos da educação especial de externar seus conhecimentos, suas necessidades, seus 

sentimentos, e é satisfatório a frequência dos docentes em confundir tendo restrições 

com a impossibilidade de conhecer, de compreender, de gerenciar sua vida. E o objetivo 

do trabalho parte da premissa Promover a interatividade do uso das tecnologias como 

aprendizado na formação de professores visando suas aplicações para um planejamento 

mais efetivo e criativo em suas tarefas de desencadear, mediar e oportunizar o processo 

de estratégias inclusivas de uso das TIC no ensino e aprendizado dos alunos em sala de 

aula. Diante disso consideramos oportuna que as transformações tecnológicas 

acontecem de forma acelerada, o educador precisa fazer o movimento de conhecimento 

e reconhecimento das ferramentas tecnológicas, para que possam inserir e utilizar as TIC 

no espaço educacional e também compreender que essa formação de professores deve 

ser vista de forma permanente e continuada e não ser vista apenas como estanque. 

Palavras – Chave: Educação Inclusiva; Formação de Professores; Ferramentas 

Tecnológicas; Interatividade; TIC.  

 

ABSTRACT: The article intends to address the themes of "special education", 

"technology" and "teacher training", in this way we have a bibliographical and descriptive 

research study. At present, information and communication technology (ICT) in special / 
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inclusive education is becoming increasingly important, as it becomes clear that several 

students are willing to have access to information in their learning. The student attending 

special / inclusive education shows difficulties in speaking or writing due to the following 

aspects: cognitive, motor, emotional or other structure. These consequences make it 

impossible for special education students to express their knowledge, their needs, their 

feelings, and it is satisfactory for teachers to confuse themselves with restrictions on the 

impossibility of knowing, understanding and managing their lives. And the objective of 

our work is based on the premise to promote the interactivity of the use of technologies 

as learning in the training of teachers aiming their applications for a more effective and 

creative planning in their tasks of unleashing, mediating and opportunizing the process 

of teaching and learning of the students in classroom. Given that we consider timely that 

technological transformations happen in an accelerated way, the educator must make 

the movement of knowledge and recognition of the technological tools, so that they can 

insert and use ICT in the educational space and also understand that this training of 

teachers must be seen permanent form and not be seen only as a pond. 

Keywords: Inclusive education; Teacher training; Technological Tools; Interactivity; ICT. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a deficiência é notada pela ausência de uma das funções 

do indivíduo, seja ela física, psicológica ou sensorial. O indivíduo pode ser assim, 

ter uma deficiência, mas isso não constitui necessariamente que o mesmo seja 

incapaz; a incapacidade poderá ser reduzida quando o meio lhe possibilitar 

condições apta de ter o acesso.  

Então, o desafio da educação especial e inclusiva é a inserção de um 

ensino de qualidade, com a sistematização de escolas a qual contempla e auxilie 

a todos os educandos, sem nenhum tipo de restrição ou discriminação e que 

distinguem as diferenças e/ou deficiência como fator de desenvolvimento no 

sistema educacional. Nesse aspecto, segue-se em busca de respostas sobre 

“Como se aprende e como se ensina”, acompanhando frequentemente sobre o 

próprio sistema de aprender e ensinar, para elaborar uma nova visão sobre os 

aspectos de quem aprende e atua na educação especial. A intermediação entre 

teoria e prática, tão mencionadas nas discussões educacionais, deve ser um fator-

chave de viabilidades de criação e de reconstrução do conhecimento, sendo estas 

testemunhadas por um docente. Pensando nisso, Freire, já em 1976, relatou o 

“inédito-viável, que não pode ser compreendido no grau da consciência real ou 

efetiva e que se realiza na ação reproduzida, do qual possibilita o que antes não 

era percebida” (FREIRE, 1976, p. 35). Com outras palavras, ter autonomia, 
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liberdade para alcançar uma prática mais essencial com os princípios sociais da 

escola, do educador e do educando (WUNSCH, 2013, p. 45). 

Portanto, para que não tenha um saber segmentado e o comodismo 

das situações adquiridas, se faz necessária uma análise para responder a seguinte 

indagação: Qual relevância do uso da tecnologia de informação e comunicação 

na formação de professores da educação especial/inclusiva? Desse modo, a 

mudança conceitual que requer compreender a sociedade a partir dos modelos 

de desigualdade e da cultura que inclui em educar nestes princípios a sociedade 

ao todo.  Não se refere apenas em realizar ações a favor da integração das 

pessoas com necessidades especiais e, sim, de promovê-la entre os indivíduos, 

quer que seja pela educação, cultura da diversidade e da acessibilidade aos 

diferentes âmbitos educativos, ou seja, presenciais e virtuais, para todas as 

pessoas que fazem parte dessa sociedade.  

Com base nisso, o objetivo do nosso trabalho promover a 

interatividade do uso das tecnologias como aprendizado na formação de 

professores visando suas aplicações para um planejamento mais efetivo e criativo 

em suas tarefas de desencadear, mediar e oportunizar o processo de ensino e 

aprendizado dos alunos em sala de aula.  

Diante disso, é relevante a pesquisa no intuito de trabalhar a formação 

de docentes da educação especial/inclusiva, pois, o uso das tecnologias de 

informação e comunicação traz a possibilidade para os educadores uma 

imensurável gama de recursos didáticos aos alunos com deficiência.  Constata-se 

que está mediação da tecnologia de informação e comunicação é uma inovação 

na ação frente as demandas do conhecimento, de descerramento à apreensão de 

aspectos ocultos da ação de conhecer e que o trabalho possui infinitos desafios 

para sua inserção, pois, exige um intrínseco imerso no trabalho habitual e prático. 

“A tecnologia propõe e motivar transformações sociais e organizacionais” 

(BRIGGS; BURKE, 2004, p. 194).  

De modo geral as tecnologias, particularmente as da informação e 

comunicação, concede espaço a uma variedade de ferramentas que possuem um 

papel primordial em instruir na formação e cultural das pessoas com 

necessidades especiais, sobretudo como meio de ascender no âmbito 

educacional. Com isto, as tecnologias também contribuem com os processos de 

aprendizagem no que se refere a socialização que é significativo e aptos às 

necessidades educativas de cada aluno e as normas de formação para o trabalho, 

nos níveis de educação superior e até os modelos de educação presencial ou 
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eletrônica. Para o estudo do tema proposto, será realizada uma pesquisa de 

abordagem qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica e descritiva.  

Para isso, antes de aprofundar a temática em estudo estabelece as 

relações entre Educação Especial, Tecnologia e Formação de Professores, será 

feita análise de cada termo. 

 

2  A EDUCAÇÃO ESPECIAL  

Atualmente em tempos de transformações na educação, manifestada 

por avanços tecnológicos, traz para a escola e para o educador desafios e 

incertezas. Nesse contexto decorre e provoca o encontro entre educação e as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), ocasiona processo formativo e 

atualização do docente para que possa unir as novas tecnologias em sua prática 

educativa em sala de aula.  

A relevância de trazer para a formação de professores, o uso das 

tecnologias, faz pensar sobre a necessidade da atualização permanente do 

processo formativo no sentido de acompanhar as novas visões, pois assim, será 

possível realizar um trabalho reflexivo, comprometido e envolvido com a 

efetivação de conhecimentos necessários para a vida na sociedade 

contemporânea, que possa auxiliar o processo de educação e socialização da 

humanidade. O momento vivenciado promove a capacidade de ousar, criar e 

realizar transformações no modo de viver à docência, fato que precisa ser 

alcançado pelos educadores. A pesquisa realizada contempla sobre os 

indicadores legais e os mecanismos de efetivação das TIC na escola de Educação 

básica, em um movimento na busca da percepção dos desafios presentes do ser 

educador. Esta afirmação demonstra que a formação continuada deve prolongar 

e propor experiências que conduza o trabalho pedagógico aliado ao uso das TIC 

para a inovação e o desenvolvimento de novas competências dos profissionais na 

elaboração do aprendizado na sala de aula. Segundo Levy (1999, p. 178) 

estudando a formação inicial e as TIC, observa que:  
A utilização em usar as novas tecnologias na educação e também na 

formação sem mudar em nada os instrumentos de corroboração das 

aprendizagens seria a proporção ao aumento dos músculos da 

instituição escolar bloqueando, simultaneamente, o crescimento de sua 

afetividade e de seu cérebro. 

Entretanto observa-se que o uso das TIC na educação é de suma 

importância para formação inicial dos professores, pois contribui 

significativamente para o processo de ensino e aprendizagem na sala de aula. 
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Para adentramos sobre as discussões sobre a educação especial/inclusiva que 

enfatiza sobre a Política Nacional de Educação Especial/Inclusiva que retrata “uma 

modalidade de ensino que passa por todos os níveis, etapas e modo, onde se 

realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e 

também os serviços que atendam e orientam os alunos e seus professores no que 

concerne a sua utilização em relação ao processo de ensino e aprendizagem nas 

salas comuns do ensino regular” (BRASIL, 2008).  

Segundo o Ministério da Educação que vem em colaborar com os 

sistemas de ensino, executar políticas públicas que intenciona assegurar o direito 

à educação e incentiva autonomia e independência dos indivíduos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação (TDAH) no âmbito escolar. Atualmente, os sistemas de 

ensino mudam sua organização, responsabilizar-se pelos alunos, público alvo da 

educação especial/inclusiva, em matricular nas turmas comuns e com o 

atendimento educacional especializado e contemplado ao projeto político da 

escola (PPP).  

De acordo com Demo (1998, p. 203), considera que o novo educador 

deve fundamentar seu trabalho no processo científico, sendo capaz de submeter 

o educando à exposição cultural, com o domínio dos aspectos técnico-

pedagógicos e a necessária apropriação das novas tecnologias.  

Portanto, a partir dessa abordagem, compreende-se que a educação 

especial não está mais ligada diretamente a um paradigma classificatório, que 

sugestionar o indivíduo a um estigma alicerçado em práticas sociais excludentes, 

proveniente da história educação especial, contudo por sua universalidade, ou 

seja, não é meramente papel da educação especial em auxiliar as pessoas que 

possuem necessidades especiais/inclusiva e também a escola toda, de modo que 

se pense a “educação para todos” como uma possibilidade de cooperação em 

benefício comum: propiciar meios e permanecer ao ensino a todas as pessoas 

(KASSAR, 2002).  

Diante disso, como afirma Moran (2007, p. 90), “[...] as tecnologias são 

meio, auxilio, mas com a mudança das redes, da comunicação em tempo real e 

dos percursos da pesquisa, transformando-se em ferramentas fundamentais para 

a transformação na educação”. De acordo com Moran aborda que a tecnologia é 

imprescindível na mudança das redes de comunicação no que se refere ao tempo 

instantâneo nos avanços da pesquisa no que concerne em transformações em 

ferramentas essenciais em prol da educação.   
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Sabe-se que nas escolas apresentam muitos alunos com dificuldades 

seja na fala ou na escrita, isto, em impedimentos como: motores, cognitivos ou 

de outra estruturação. Essas limitações   funcionais que impossibilita 

principalmente os alunos com deficiência de demonstrarem seus conhecimentos, 

seus desejos e seus sentimentos. É evidente a ocorrência em que algumas famílias 

e pessoas em geral confundam tais limitações com a impossibilidade de conhecer, 

de aprender, de conduzir a vida e de ser coautor da sua própria história. Outra 

situação decorrente e agravante, dessa dificuldade de manifestar sentimentos, é 

a conduta agressiva ou rejeição em consequência de alguns alunos. Isto é 

observável porque alguns possuem esse tipo de impedimento na comunicação 

que nem sempre colaboram nos desafios escolares, porque os educadores não 

conhecem habilidades e escolhas de comunicação que consigam beneficiar a 

estes alunos meios de manifestarem suas habilidades, incerteza e necessidades. 

Deste modo, faz-se necessário encontrar meios de entender que forma eles estão 

procedendo e elaborando conhecimentos.  

 

2.1 Tecnologia na Educação Especial /Inclusiva 

Atualmente estamos vivenciando a contingência de uma sociedade 

conectada. No cotidiano é percebível a interação, progressivamente, de 

utilizações baseadas nas TIC e, principalmente, das redes de comunicações que 

as ligam, por parte dos indivíduos, organizações e governos. Com isto, a Internet 

pode ser visto como um progresso tecnológico mais importante dos últimos 

tempos, e, na proporção em que se torna elemento contemporâneo na sociedade 

atual, tem provocado impactos relevantes nos aspectos culturais, sociais, políticos 

econômicos e, em consequência no comportamento de cada pessoa. As TIC têm 

proporcionado de forma rápida e profunda a maneira como as pessoas se 

socializam e se convívio com o mundo e seu redor. Entretanto, observa-se que 

sua implantação direta no dia a dia tem originado alguns impactos na prática da 

escola e suas parcelas, em específico na formação dos alunos e educadores para 

o uso especial das tecnologias e mídias.   

 É evidente que o uso das tecnologias no ambiente escolar que se 

apreende desde as características que se concebe desses novos meios, de suas 

potencialidades e limitações no que se refere ás formas de interação e elaboração 

de significados, com atenção no âmbito educacional. Em relação a isso destaca-

se a atenção ao contexto quando se trabalha com as tecnologias é tema principal, 
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lembrando do que mesmo modo faz parte da rotina dos estudantes e que, dessa 

maneira, a escolha e definição deve levar em conta ao meio em que vive. 

Compreende-se o contexto como: 

 
[...] um conjunto de circunstâncias importantes que possibilita ao 

educando (re) construir o conhecimento dos quais são elementos 

específicos ao conteúdo, ao professor, sua ação e os objetos histórico-

culturais que o estabelece. O ambiente é considerado em toda sua 

complexidade e multidimensionalidade, englobando as dimensões 

histórico-social, cultural, cognitiva e afetiva dos indivíduos que vivem, 

bem como as tecnologias que os mesmos fazem parte, cujos aspectos 

devem ser compreendidos, para que seja capaz de inseri-las numa 

perspectiva crítica (ALMEIDA, 2008, p.6). 

 

Deste modo na educação o reflexo das TIC engloba novos aspectos de 

comunicação entre sujeitos e a procura de informações para os sucessores do 

conhecimento. No espaço escolar, as TIC foram aderidas assim que apreendida 

que as mesmas poderiam integrar indivíduos e propiciar o compartilhamento do 

conhecimento. 

Não há mais indivíduos ou substância pensante, nem “material”, nem 

“espiritual”. O conhecimento se dá em uma rede nas quais neurônios, 

módulos cognitivos, sujeitos, instituições de ensino, línguas, forma de 

escrita e computadores se interconectam, modificam e traduzem 

representações (LEVY, 1992, p. 135). 

Portanto a tecnologia da informação e comunicação vem proporcionar 

na educação especial elaborações de novos canais de comunicação, através da 

valorização das formas de conhecimento imediatamente existentes no indivíduo 

com deficiência. Consequentemente as tecnologias acessíveis na escola não 

devem ser subutilizadas, estabelece-se ao seu uso meramente como repositório 

de informações, todavia pode e deve possibilitar a promoção e direcionando os 

processos de ensino e aprendizagem mediados, por discussões e construção do 

conhecimento. Com isto, os novos paradigmas exibem para a elaboração de um 

ambiente que beneficiem a co-construção do conhecimento, através da interação 

e da subjetividade tanto do educador como do educando.  

 

2.2  Formação de Professores para a utilização das TIC 

 

A formação continuada de professores é relevante pela necessidade 

da especialização das habilidades para o uso das TIC na sua utilização, devido a 
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identificação de sua rapidez e amplitude de informações, segundo Tornaghi et al. 

(2010, p. 36), demanda um “novo perfil de profissional e de cidadão”.  

Conforme Silva (2012, p. 95) refere-se que o papel do professor vem 

se alterando nas últimas décadas, pois cada vez mais têm-se exercido “funções 

ligadas à distribuição do saber produtivo”. Isso faz necessário a essa adaptação 

por encontramos, cotidianamente, quadro que demandam o uso de ferramentas 

tecnológicas, o que acaba ocasionando transformações até mesmo na nossa 

maneira de pensar e de agir e também de nos relacionar com as pessoas, com os 

objetos e também com o mundo que nos cercam. Moreira e Candau (2003, p. 2), 

construir e reformular o currículo “ não é tarefa fácil e consequentemente irá 

requerer do educador uma nova postura, novos conhecimentos, novos objetivos, 

novos conteúdos, novas estratégias e também novas formas de avaliação”, sendo 

necessário que o professor se disponha e se aperfeiçoa para reformular o 

currículo e sua prática de ensino com base nas visões de uma sociedade cada vez 

mais prático. Um dos elementos essenciais dessa prática é a disponibilização de 

diferentes recursos e instrumentos oferecidos pelo computador, pela internet e 

outras redes de comunicações, evidenciando a necessidade de se estabelecer 

uma vinculação entre os conteúdos das disciplinas ao contexto e à realidade dos 

educandos, incentivando a interdisciplinaridade.  

Atualmente, a ideia da formação continuada e dos saberes docentes 

tem transcorrido por transformações sob intervenção dos vários campos da 

sociedade como: tecnologia, economia, política e o social, bem como a 

desprestígio da profissão, perda da autoridade intelectual, pedagógica e ética do 

educador ascendido dentro do próprio processo educacional presente, bem com 

outros segmentos da sociedade.  

Portanto, a formação e a prática pedagógica são de suma relevância, 

pois passam a ser vistas como práxis reflexivas que resolvem situações e aceitam 

implicações concretas de caráter técnico, quase sempre aquelas que apresentam 

menores importância e maior grau de definição. 

Desse modo, podemos dize que os procedimentos de formação estão 

relacionados aos entendimentos como: o que saber, por que saber e as maneiras 

de saber na relação entre os indivíduos. Segundo Nóvoa (1995, p. 36), “os 

docentes se apreendem dos saberes de que são portadores e trabalham na 

perspectiva teórica e conceitual. Para assegurar uma boa formação, se faz 

necessário que o educador compreenda os fundamentos das ciências e 

apresentar um olhar mais abrangente dos saberes.  
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Nessa concepção, o investimento na formação do docente que estiver 

vivenciado uma experiência de trabalho na educação especial deve garantir no 

que cerne na sua reflexão de suas práxis educativa, pois a procura de escola para 

matricula de crianças com deficiência tem aumentado. 

Contudo, a formação continuada do docente, e aqui estamos 

mencionando o docente da educação especial mediada pela TIC, terá como 

sugerir ou aprimorar recursos de acessibilidade; trabalhar juntos com os 

educandos para que os mesmos construam competências operacionais no uso 

dos recursos e elaboração extra classe, junto com seus familiares e demais 

indivíduos com as quais o mesmo compartilhem da utilização da tecnologia. Com 

isso, temos a respeito: 
[...] é indispensável que os educadores conheçam a pluralidade e a 

diversidade dos diferentes tipos de deficiências, para explicar 

estratégias de ensino que fomentam o potencial do educador. Em 

conformidade com a limitação apresentada é necessário utilizar 

recursos didáticos e instrumentos especiais para a sua educação 

procurando proporcionar a participação do educando nas situações 

práticas vivenciadas no dia a dia escolar, para que o mesmo possa 

otimizar suas potencialidades e mudar o ambiente dando condições de 

uma vida melhor  (BRASIL, 2006, p. 29). 

Em relação ao que diz respeito ao educador com deficiência, precisa-

se conceber estratégias e experimentar seus prognósticos, fazendo as 

comparações e de suas relações dos fatos, dos objetos e das percepções que 

percorrem seu ambiente. Então a mediação da TIC na formação de docentes tem 

mostrado um importante instrumento entre educador/educando. Nesta 

concepção, o processo de exploração do conhecimento docente/discente e 

tecnologia poderá contribuir de forma significativamente a novos saberes.   

 

2.3 A Relação Educação Especial, Tecnologia e Formação de Professores 

 

Atualmente tem-se notado o progressivo crescimento de alunos com 

deficiência matricula dos no ensino regular, isto, tem levado o professor em 

buscar a formação que auxilie para sua prática educativa em sala de aula.  

De acordo, com que foi abordado acima a formação de professores 

devem ser desenvolvidas de maneira continua e permanente, que se atente em ir 

além da codificação e decodificação de sinais, mas propiciar novas formas de 

possibilidades e também de envolvimento e comprometimento, novos processos 
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para compreensão do mundo em que está inserido, novas formas de gestão e de 

atividade, novos conhecimentos para o aluno com deficiência em sala de aula.  

Dados relacionados aos estudos investigativos da temática (OLIVEIRA, 

1999, SAMPAIO, LEITE, 2000; LOPES, 2005) corrobora a emergência de se rever a 

formação do docente à luz das tecnologias, dos meios de trabalhar com 

seguridade a inclusão digital. Elas podem possibilitar a integração e colaboração 

entre as pessoas, o que acelera a ação e proporciona a formação de redes de 

comunicação e informação entre os afins. 

O uso das TIC tem possibilitado as potencialidades no processo de 

formação dos educadores referentes à interação, colaboração, comunicação, 

relações, reflexões interpessoais e, como decorrência, viabilidades de práticas, 

perspectivas e realidades. 

Conforme Freire (1993, p. 9), o homem conhece a realidade por meio 

de uma rede de colaboração na qual cada indivíduo ajuda o outro a aperfeiçoar-

se, ao mesmo tempo em que também se enriquece. 

A realidade de uma criança com deficiência na escola mostra desafios 

ímpares e complexos para os educadores. Há uma grande necessidade de se criar 

estratégias diferenciadas, e com o uso da tecnologia que se apresenta como 

enriquecimento na adequação a essas necessidades especiais. De acordo com 

Bersch (2006, p. 31): 
Trabalhar com o uso da tecnologia na escola é propor, com inovação, 

uma alternativa para que o educando realize o que pretende ou 

necessite. E com isso possibilita encontrar uma estratégia para que seja 

apto em faze de outra maneira. É também valorizar o seu jeito realizar 

e ampliar suas capacidades de ação e convívio para com os meios de 

comunicação a partir de suas habilidades. Com isso é também conhecer 

e criar novas possibilidades para a comunicação, escrita, mobilidade, 

brincadeiras, leituras, artes e o uso de materiais escolares e 

pedagógicos, com intuito de explorar e produzir temas através do 

computador. Em relação isso envolve-se o aluno ativamente, 

desafiando-se a experimentar e conhecer, propiciando a construção 

individual e coletivo de novos conhecimentos. Para isso retira-se o 

educador do papel de espectador e lhe atribui a missão de ator. 

A mediação com a utilização da tecnologia sobre o aluno com 

deficiência, se torna mais valiosa e a responsabilidade é compartilhada por todos, 

objetivando o princípio da independência possível ensinando o educador a ter 

autonomia no intuito de lidar com a deficiência e as dificuldades cognitivas e 

motoras e etc.  
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As Tecnologias de Informação e Comunicação para formação de 

docentes se discorre como recurso que envolve o educador, educando e o 

conhecimento. Isso inclui o prazer e o entusiasmo como elementos essenciais de 

recuperação das subjetividades dos envolvidos no procedimento, relacionando 

metodologias interativas como projetos de ação e investigação a partir da sala de 

aula, como perspectivas construtoras de habilidades intelectuais múltiplas. 
Os professores deixam de ser os fundamentais detentores do 

conhecimento e passam a ser orientadores metodológicos e 

promissores de grupos de trabalho.  Com isso, esta técnica obriga a 

reformular os objetivos da educação. O progresso de competências – 

chaves (...) Mudar a sólida formação disciplinar até então estabelecida. 

Com o uso de novas tecnologias digitais leva ao termino dos limites 

entre as disciplinas, redirecionar ao mesmo tempo o papel, a formação 

continuada dos professores (LABARCA, 1995, p. 175-176). 

Em vista disso, justifica-se a formação continuada em tecnologia para 

docentes da educação especial/inclusiva, em comunidade multicultural e virtual, 

com o foco na colaboração e interconectividade, levando aos mesmos a 

trabalharem em equipe e experimentar a própria práxis educativa intermediada 

pelas tecnologias digitais. 

3 RESULTADOS 

   

Ao refletir continuamente o sistema de educação e com as 

necessidades de hoje, faz-se a necessidade de refletir sobre a formação de 

docentes, pensar o papel das academias e também as escolas, no intuito de 

preparar profissionais docentes qualificados para desafiar as situações presentes 

na intermediação do conhecimento. 

Conhecem que as mudanças da tecnologia têm incentivado mudanças 

nas relações das pessoas e consigo mesmo, com os outros e com o meio em que 

o cerca. O artigo traz inquietações para aprender como a formação de docentes 

tem colaborado para responder as necessidades dos educadores sobre a 

utilização das TIC na escola de Educação Básica, quais os desafios que o professor 

de educação especial/inclusiva enfrenta diante o uso dessas ferramentas 

tecnológicas em sala de aula e como esses recursos pedagógicos podem auxiliar, 

capacitando para o processo de mediação do conhecimento.  

Diante desse estudo e pesquisa, compreende-se que os resultados são 

sugestões em que a integração das TIC na Educação Básica e também de forma 

específica, na formação de docentes, abre possibilidades para que o docente 

possa incorporar na sua postura mediadora do conhecimento ao utilizar os 
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recursos das TIC, ampliando as estratégias metodológicas. Portanto, na Educação 

Básica, a utilização das tecnologias tem proporcionado aprendizagens voltadas 

para autonomia, capacidade criativa e que auxiliem no desenvolvimento de ações 

proativas entre educadores e educando. 

 

4 DISCUSSÕES 

 

As tecnologias transformam a sociedade e apresentam muitas 

contribuições, apesar disso é preciso estar alerta para o mal uso delas. “Dados 

estatísticos abordam que inúmeras informações não significam 

impreterivelmente mais e melhor conhecimento. Esse conhecimento torna-se 

proveitoso se o incluir em uma visão ética pessoal, mudando-o em sabedoria, em 

saber refletir para proceder melhor” (MORAN, 2000, p. 22).  

No entanto as tecnologias estão trazendo desafios pedagógicos para 

as Universidades e escolas. A pesquisa visa contribuir para formação de docentes 

e seu futuro espaço de trabalho, onde será preciso entender as tecnologias. A 

busca por conhecimento proporcione que o docente ensine seus educandos, 

amplie possibilidades e utilize esses recursos para a aprendizagem do aluno.  

Portanto, na busca de um ensino de qualidade, as TIC contribuem para 

o processo de mediação do conhecimento em sala de aula, favorecendo a 

interdisciplinaridade, a ampliação de informação diante dos estudos da pesquisa 

e paulatinamente proporcionando movimentos independentes do processo de 

aprendizagem. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa, pretender mostrar a relevância da utilização 

da tecnologia de informação e comunicação (TIC) na formação continuada do 

docente da educação especial/inclusiva, através de várias possibilidades de 

estimular acesso ao aluno com deficiência ao conhecimento.  

A relevância da formação continuada de professores da educação 

especial/inclusiva mediada pela TIC abre perspectiva na busca da qualificação do 

trabalho docente e também contribuir significativamente para a prática reflexiva 

do educador no intuito de inovar mudanças no que concebe em desperta a 

criatividade e o interesse dos alunos em participar e integrar na de sala de aula.  
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No entanto refletir na educação e implementar o uso da TIC requer um 

olhar mais crítico a respeito de alguns segmentos referente ao processo de ensino 

e aprendizagem na escola, pois são muitas as condições com relação ao papel do 

professor atualmente. 

Faz-se a necessário, que esse novo cenário educacional, o professor 

esteja continuamente aperfeiçoando sua metodologia de ensino, ou seja, o 

mesmo deve habilitar-se para a utilização das diversas ferramentas tecnológicas. 

Isso não significa dizer que vai mudar de vez a qualidade de ensino, haja a vista 

que o mesmo pode deixar de se limitar apenas à transmissão e memorização de 

informações e oferecer aos alunos aulas mais atraentes e potencialmente 

inovadoras. 

 Contudo, por meio de todos os aspectos que requerem a utilização 

das TIC na educação, a priori, se fazem necessário políticas que levem à 

concretização de um sistema nacional de formação de docentes, que seja 

incorporado na modalidade inicial, especialmente, nos diversos cursos de 

Licenciatura e como também na formação continuada, pois com isso, os 

professores poderão desenvolver competências e habilidades que possibilitarão 

que os mesmos a capacidades de lidar com os novos desafios da profissão de 

hoje. De acordo com as pesquisas, essa postura poderá diminuir a distância entre 

docentes e alunos com as TIC e, só assim poderemos falar de qualidade na 

educação em uma sociedade globalizada. 
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AS TICS NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA COMO METODOLOGIA 
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RESUMO: A atual Sociedade da Informação exige diversas adaptações, principalmente 

no segmento educacional, estando incluída disciplina de História. Ao traçarmos a história 

dessa Sociedade, podemos perceber sua evolução e importância na atualidade. O uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)  contempla novas formas , 

metodologias de ensino e aprendizagem, modificando o papel do professor e do aluno, 

que agora ganham novas atribuições, passando o professor de um mero transmissor de 

conhecimento, para ser um mediador; e o aluno de um receptor de conhecimento, para 

um participante no processo ensino/aprendizagem. Entretanto, não basta que as TICs 

sejam usadas somente como uma forma de entretenimento em sala de aula. O uso 

dessas tecnologias na educação deve ter uma intenção pedagógica, levando o aluno ao 

aprendizado através do desenvolvimento do senso crítico, para que possa sentir-se 

inserido na sociedade em que vive. Além disso, tais metodologias devem ser adequadas 

aos currículos, aos alunos, ao tempo disponível e suportes oferecidos pela escola.     

Palavras-Chave:  Ensino de História; TICs; Sociedade da Informação; Outras Linguagens; 

Metodologias de Ensino.  

ABSTRACT: The current Society of Information demands a variety of adaptations, mainly 

in educational segment, being included the History Subject. When we outline about the 

story of this Society, we can realize its evolution and its importance in the present days. 

The use of Informatics and Communication Technologies (TICs) embrace new 

methodology ways of teaching and learning, modifying the teacher’s role, as well as the 

student’s role, which now gain new attributions, making the teacher a mere transmitter 

of information, to be a mediator, and the student from a knowledge receptor, to a 

participant of the teaching/learning process. However, it is not enough that the TICs are 

being used only as an entertainment in classroom. The use of these technologies in 

education must have a pedagogical intention, taking the student to learn through the 

development of critical sense to fell part in the living society. Besides, these 

methodologies should be adequate to the curriculum, the students, the available time 

and the offered resources by the school. 
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1. Introdução 

Sabendo que a atual Sociedade da Informação exige diversas adaptações, 

principalmente no segmento educacional, abordaremos alguns conceitos correlatos à 

esta Sociedade, podendo a partir de tais premissas, perceber sua evolução e importância 

na atualidade.  

Assim sendo, temos que no campo de ensino da História, a ampliação das fontes 

históricas, dos objetos de estudo do pesquisador e a interdisciplinaridade com as outras 

ciências, outras linguagens foram incorporadas à historiografia, à pesquisa e à docência. 

Mesmo que durante algum tempo tenha havia alguma resistência por parte dos 

historiadores ao uso de outras linguagens, a História (como ciência e disciplina) 

atualmente utiliza de formas variadas outros recursos educacionais, incluindo as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), como método de estudo, ensino e 

aprendizagem, procurando assim satisfazer as novas exigências educacionais. Por 

conseguinte, quando usamos fontes e linguagens diversificadas, estamos reescrevendo 

a História sob olhares diferentes, sendo exatamente este olhar que a escola precisa na 

atualidade.  

 Uma variedade considerável de outras fontes que podem ser usadas documentos, tais 

como a literatura, jornais, revistas, documentos judiciais, textos historiográficos e 

jornalísticos, fotografias, pinturas, cinema, vídeos e documentários. Além dessas fontes, 

temos outras linguagens, como as mídias, HQs, música, História Oral, encenações 

teatrais, mapas e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Portanto, a 

proposta desta pesquisa, é particularmente discorrer sobre o uso das TICs como 

ferramenta no ensino da disciplina de História.  

 

2. As TICs como ferramentas metodológicas para a disciplina de História 

 

Ao iniciarmos tal abordagem, é necessário considerar o conceito de TICs para que seja 

feita uma conexão entre tecnologias e o ensino. Desta feita, Lopes e Monteiro, dizem 

que segundo a União Europeia (UE), são: 

[...] uma ampla diversidade de serviços, tipos de equipamentos e de 

programas informáticos, e que às vezes são transmitidos por meios das 

redes de telecomunicações [...]; [isto é, os] procedimentos, métodos e 

equipamentos para processar informações e comunicar (FERNADES, 

2012, p.22 apud LOPES, MONTEIRO,2016, p.237). 

 Assim, o uso desses tipos de equipamentos, programas de informática, ferramentas e 

novas linguagens, pressupõe o uso de metodologias adequadas para que os objetivos 

do ensino possam ser alcançados.  
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Ao discorrer sobre o uso das TICs na escola, Karnal (2013, p.9) afirma que “houve um 

equívoco expressivo na modernização do ensino. Julgou-se que era necessário introduzir 

máquinas para se ter uma aula dinâmica”. Bittencourt (2011.p.228,229) ponderando 

sobre os métodos de ensino, diz que embora tenha havido muitas críticas ao ensino de 

História tradicional, é necessário opor-se “à ideia de que em educação, seja preciso 

sempre ‘inventar a roda’”. Para a autora, deve-se considerar que existem as permanências 

e as mudanças no processo de aprendizagem, visto que muitos métodos ‘tradicionais’ 

mesmo com o passar do tempo, continuam se mostrado eficientes para a formação dos 

alunos, e que mesmo uma aula tradicional pode ser dada com o uso de computadores. 

Consideramos que tais citações estão relacionadas mais aos métodos aplicados no uso 

das TICs em sala de aula, do que propriamente o uso das tecnologias. Por conseguinte, 

temos não basta que as essas sejam usadas somente como uma forma de 

entretenimento em sala de aula. O uso das tecnologias educacionais deve ter uma 

intenção pedagógica, levando o aluno ao aprendizado significativo, através do 

desenvolvimento do senso crítico e a sentir-se inserido na sociedade em que vive. Além 

disso, estas devem ser adequadas aos currículos, aos alunos, ao tempo disponível e 

suportes oferecidos pela escola.     

Após estas poucas e importantes considerações, cabe-nos refletir sobre o uso dessas 

novas tecnologias educação como métodos, no sentido de que estas realmente 

colaborem para um ensino mais participativo e efetivo. Então nos questionamos: Como 

a Sociedade da Informação/Conhecimento interferem no ensino da disciplina de 

História? Como deve se posicionar o professor ante essa nova configuração de 

aprendizagem? O uso das TICs no segmento educacional pode ser um fator de inclusão 

ou de exclusão? Será que essas tecnologias são mesmo necessárias para a 

aprendizagem?  Como as TICs podem contribuir para o crescimento do aluno com um 

indivíduo inserido em sua comunidade?  

Deste modo, partiremos do conhecido conceito do historiador Marc Bloch (2001, p.55) 

sobre a História ser a “ciência dos homens, no tempo”. Portanto temos que ambos - 

homens e tempo- são agentes ativos na construção da atual Sociedade da Informação, 

a qual disponibiliza dados, informação e conhecimento. Sabemos que a atual Sociedade 

da Informação transformou os modos de trabalho, de convivência, da economia e 

principalmente o segmento educacional. Assim, abordaremos alguns conceitos dessa 

Sociedade, quando poderemos perceber sua evolução e importância na atualidade.  

 

3. A Sociedade da Informação 

 

O termo Sociedade da Informação passou por várias definições e afastou-se da 

conceituação original do seu idealizador Yoneji Masuda.  Em 1972 foi traçado no Japão 

para a cidade de Tama, “O Plano para a Sociedade da Informação – Um Objetivo Nacional 

Tendo em Vista o Ano 2000” para a construção da “cidade informatizada”, quando se 
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esperava que fosse desenvolvido na futura sociedade da informação, oportunidades 

iguais para todos que vivessem naquele espaço (MASUDA, 1982, p.19). 

Para Masuda (1982, p.19), esta Sociedade da Informação é pós-industrial, e se difere da 

industrial porque é “classificada como uma sociedade de alta criatividade intelectual, 

onde as pessoas podem desenhar os seus projetos numa tela invisível, bem como 

perseguir e alcançar a sua auto-determinação” (grifo do autor). Deste modo, tal 

sociedade levaria a “um estado de florescimento da criatividade intelectual humana, ao 

invés de um abundante consumo material” (grifo do autor). Tal objetivo se opõe 

justamente a sociedade industrial, que para Masuda (1982, p.19) é representada pelo 

consumismo de bens duráveis e consumo em massa.  

Assim, ao passar por várias mudanças -  inclusive conceituais - do plano físico para o 

virtual, o termo Sociedade da Informação para Torres (2005, p.1) “não emerge com 

impulso e sentidos próprios, (...) não tendo significado único, convive com muitos termos 

similares sem margens distintas e tem escasso desenvolvimento de conceito, teórico e 

pedagógico”. Sendo assim, a autora diz que por este motivo, as TICs tendem a ser 

centralizadas no computador e na internet, muito embora saibamos que existem várias 

ferramentas e tecnologias ligadas a estes.  

 Assmann (2000, p.8) destaca que a noção de Sociedade da Informação, “deve ser 

entendida (discutível !) de um aspecto da sociedade: o da presença cada vez mais 

acentuada das novas tecnologias da informação e da comunicação” . Contudo, esta 

conceituação seria mais aplicada ao uso físico (material, palpável) das tecnologias, 

portanto, “não serve para caracterizar a sociedade em seus aspectos relacionais mais 

fundamentais”.   

Para Burch (2005, p. 2) “[...] esta expressão advém com maior força nos anos 90, no 

contexto do desenvolvimento da Internet e das TIC” (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), sendo incluída em 1995 nas agendas de reuniões do G7 e posteriormente 

nas do G8.  Para a autora, “neste contexto, o conceito de ‘sociedade da informação’ como 

construção política e ideológica se desenvolveu das mãos da globalização neoliberal, 

cuja principal meta foi acelerar a instauração de um mercado aberto e ‘auto-regulado’”. 

Discorrendo quanto a exclusão digital proporcionada pelas TICs, podemos citar Werthein 

(2000, p.73) quando afirma que os investimentos realizados pelo Estado interagem com 

as forças sociais locais, gerando um processo de transformação social. Entretanto o autor 

destaca que decorrente deste processo de transformação, forma-se uma exclusão social 

acentuada, que se aplica tanto a pessoas como a países, que agora passam a ser 

classificados em ricos, pobres, desenvolvidos e não desenvolvidos em informação. 

Werthein cita Guevara, que afirma: 

[...] vastos setores da população, compreendendo os médios e 

pequenos produtores e comerciantes, docentes e estudantes da área 

rural e setores populares urbanos, adultos, jovens e crianças das classes 

populares no campo e na cidade, além daquelas populações 
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marginalizadas como desempregados crônicos e os “sem-teto” 

engrossam a fatia dos que estão ainda longe de integrar-se no novo 

paradigma (GUEVARA, 2000 apud WERTHEIN, 2000, p. 73). 

 

Assim, temos a ratificação deste pensamento na análise de Asmann, quando diz que para 

que se possa usufruir e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos:  

 a sociedade da informação deve assentar-se nos princípios da 

igualdade de oportunidades, participação e integração de todos, 

o que só será possível se todos tiverem acesso a uma quota parte 

mínima dos novos serviços e aplicações oferecidos pela 

sociedade da informação (ASMANN, 2000, p.9). 

Essa inclusão decorre de políticas públicas que podem favorecer a inserção dos alunos 

em um mundo globalizado, digitalizado. Entretanto, não basta a implantação de 

dispositivos fixos ou móveis na escola para que esta seja moderna, o acesso permanente 

e facilitado ajuda a minimizar a exclusão causada pelo próprio sistema educacional. 

Como consequência dessa inclusão digital escolar, temos a abertura de um mercado de 

trabalho promissor para o aluno, o acesso aos seus direitos, aumento na renda domiciliar, 

novas formas de lazer, inclusão social e diminuição da desigualdade social (COELHO, 

ERLING. 2017). 

Quanto ao conceito de informação, Asmann (2000, p.8) afirma que este “admite muitos 

significados”. Para o autor é fundamental “se estabelecer uma distinção clara sobre 

dados, informação e conhecimento”. Sendo assim, para ele “a produção de dados não 

estruturados não conduz automaticamente à criação de informação, da mesma forma 

que nem toda informação é sinônimo de conhecimento”. Deste modo, concluímos que, 

quando o aluno acessa a internet somente com o intuito de somente buscar uma 

informação, não sendo esta posteriormente sistematizada, não se tornará em 

conhecimento. Nesta sistematização da informação, o professor exerce um papel 

fundamental dado sua experiência profissional e seu conhecimento teórico do assunto, 

dado que: 

[...] sustenta-se no diagnóstico feito por inúmeros educadores, que 

afirmam que as crianças na atualidade, tem acesso a um grande número 

de informações, por meios de comunicação de massa, convívio social, 

sem contudo, selecionar ou comparar com informações provenientes 

de outras fontes, acreditando que tudo o que ouvem ou leem constitui-

se verdades absolutas (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA, 1997, p. 45). 

 

Entretanto, embora exista a necessidade da mediação do professor entre o aluno e a 

informação, ainda há resistência por parte dos docentes ao uso dessas ferramentas no 

ensino, mas a disciplina de História, atualmente utiliza de formas variadas outros recursos 

educacionais, incluindo as TICs, como método de estudo, ensino e aprendizagem, 
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procurando assim satisfazer essas novas exigências educacionais.  Ao falar sobre essa 

resistência, Asmann diz que: 

tem muito a ver com a insegurança derivada do falso receio de estar 

sendo superado/a, no palco cognitivo, pelos recursos instrumentais da 

informática [...]. Por isso, é sumamente importante mostrar que a função 

do/a professor/a competente não só não está ameaçada, mas aumenta 

sua importância. Seu novo papel já não será o da transmissão de 

saberes supostamente prontos, mas o de mentores e instigadores ativos 

de uma nova dinâmica de pesquisa-aprendizagem (ASMANN, 2000, 

p.8). 

 

Vemos assim que o uso dessas tecnologias contempla novas formas de ensino e 

aprendizagem, modificando o papel do professor e do aluno, que agora ganham novas 

atribuições, passando o professor de um mero transmissor de conhecimento, para ser 

um mediador; e o aluno de um receptor de conhecimento, para um participante no 

processo ensino/aprendizagem. Embora o uso das TICs em sala de aula seja um assunto 

tão amplamente discutido na atualidade, ainda não se pode considerar um ponto 

pacífico na discussão, pois as opiniões ainda são divergentes quanto ao uso. 

 

4. O uso das TICs em sala de aula 

 

Destarte Zóboli (2014, p.198,199) analisa a entrada da Internet na década de 1990 no 

cotidiano das instituições de ensino como um desafio para professores e alunos, e que a 

partir de então as mídias serão base para troca de ideias, possibilitando uma maior 

aprendizagem com base no intercâmbio e na socialização da informação. Para a autora, 

o papel do professor muda, e este passa a trabalhar objetivos comuns, focados na 

colaboração em sala de aula. Mas como bem diz a autora, há uma enorme distância 

quanto ao uso destas mídias em relação aos sistemas de ensino, pois as instituições 

particulares avançam na aquisição e uso, enquanto as instituições públicas 

(especialmente as rurais), muitas vezes, não possuem cadeiras e lousas na sala de aula, o 

que neste caso representa a desigualdade da Sociedade da Informação.  

Quanto a necessidade da utilização das TICs em sala de aula, Zóboli acrescenta que o 

uso destas tecnologias é essencial para o aprendizado dos alunos, entretanto, estas 

devem ser usadas não de forma a individualizá-los em suas relações interpessoais, mas 

proporcionar maior interação entre eles, pois: 

[...] deveremos usar a tecnologia a serviço da escola, sem dúvida, terá 

benefícios. Não podemos ignorar as novas tecnologias, precisamos 

conhecê-las, saber utilizá-las como instrumento, como ferramenta 

complementar do ensino juntamente com outros recursos e técnicas de 

socialização, que propiciem a aquisição do conhecimento, o 
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desenvolvimento da criatividade, do espírito crítico, da cooperação, da 

solidariedade e da afetividade (ZÓBOLI, 2013, p. 201). 

 

Assim como Zóboli (p.201-202), acreditamos que mesmo vivendo num mundo 

globalizado, uma boa escola sempre tem espaço para a interação de crianças, 

adolescentes e adultos com profissionais qualificados e comprometidos, que oferecem 

tratamento respeitoso, atencioso, igualitário e prazeroso para todos os estudantes; 

conquanto que estas novas tecnologias sejam aceitas de forma natural, como um auxílio 

ao professor, e não ocupando o seu lugar.  

Como historiadores, Silva e Guimarães sublimam que (2012, p.118), que não há como 

negar “a informática é um excelente instrumento de trabalho”, sendo necessário refletir 

quanto as perspectivas de uso destas tecnologias, tanto na pesquisa quanto no ensino e 

aprendizagem. Essas de forma positiva, colocam os alunos e professores em constante 

contato com textos, imagens, arquivos, sites, o que favorece diferentes análises de 

determinado assunto e acumulam informações e as processam de diferentes formas, 

além de existir a possibilidade de compartilhar o conhecimento adquirido. Entretanto, os 

autores chamam a atenção de que mesmo existindo todas estas perspectivas favoráveis, 

é necessário que existam “algumas cautelas, para evitar que se transforme num 

deslumbramento com a aparelhagem” (SILVA, GUIMARÃES 2012, p.111,118), e que 

jamais se pode confundir “com a perspectiva de que ela (a tecnologia) resolve todas as 

questões por nós” (grifo nosso). 

Desta forma, faz-se necessário incluir as contribuições de França e Simon que afirmam 

que é “necessário pensar no ensino de história em integração com a tecnologia, sendo 

um dos caminhos possíveis para conciliar o desenvolvimento social, visando à formação 

histórica do aluno”.  Assim o computador deve ser utilizado de forma muito criativa, 

considerando que o uso dessas tecnologias pode fazer com que os alunos possam se 

comunicar com outras pessoas, compartilhando experiências (FRANÇA e SIMON, s/a, 

p.8).  

Considerando as principais orientações da legislação quanto o direcionamento 

educacional, temos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) determinam como 

forma de aprimoramento escolar, social e profissional, o uso de tecnologias da 

informação e comunicação nas aulas ministradas e de forma interdisciplinar.  Desta feita, 

a BNCC, esclarece:  

utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano 

(incluindo escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações 

e produzir conhecimentos e resolver problemas (BRASIL, BNCC, 2017, 

p.8). 
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Tal determinação certamente seria a forma ideal de uso das tecnologias no ambiente 

escolar, entretanto ainda temos uma grande distância entre o ideal (que as leis orientam) 

e o real (o que a escola oferece). Desta feita, concordamos com Piccolo quando afirma 

que: 

Em um cenário nacional de profunda precariedade infra estrutural das 

escolas, apesar de reiterada a importância da incorporação das novas 

tecnologias ao cotidiano escolar pelos mais destacados estudos sobre 

o tema, raras são as escolas que oferecem aos professores e alunos a 

possibilidade de acesso a computadores conectados à internet 

(PICCOLO,2018, p.17). 

 

 Mesmo sendo observada tal situação educacional, é necessário que os professores 

estejam preparados para o uso dessas tecnologias, visto que a maioria delas fazem parte 

da vida cotidiana da maioria dos alunos, além de que sendo utilizadas de forma 

pedagógica, podem oferecer um suporte significativo para o aprendizado. 

 

5. A Contribuição das TICs na disciplina de História para a formação dos alunos 

 

Quanto a contribuição para o crescimento discente, esta dá-se primeiramente pela 

articulação do currículo com o cotidiano dos alunos. Cassemiro ainda destaca que “o 

educando deixa de ser uma tábua rasa para se tornar peça chave junto aos educadores”, 

alcançando a autonomia e “transformando a escola não só num local de transmissão de 

conhecimento, mas sim em formadores de cidadãos críticos e conscientes” 

(CASSEMIRO,2016, p.2).  

Para Rojo et al (2013, p. 8), é necessário deixar de lado o olhar inocente e enxergar o 

aluno em sala de aula como nativo digital que é: um construtor - colaborador das 

criações conjugadas na era das linguagens líquidas”.   Estes alunos nativos digitais, tem 

uma relação muito próxima com as TICs, especialmente o celular, o que para Lilla (2016, 

p.23) nos faz “pensar que crescemos com um quinto membro”, chegando alguns até à 

crise de abstinência se estiverem longe deles.  

Portanto, uso das tecnologias pode ser muito útil para o debate de assuntos da 

contemporaneidade, como o consumismo exagerado do atual século, sobre a 

desigualdade social, sobre o racismo, a violência de uma forma geral, sobre a política,  a 

econômica, construção da cidadania, sobre os efeitos da globalização, programas sociais 

(que são temas que permeiam a formação do indivíduo como ser social), deve um 

objetivo traçado de forma reflexiva e pedagógica. Ainda faz parte deste rol de 

possibilidades, os projetos vivenciais desenvolvidos pela escola, quando há um 

envolvimento mais acentuado dos alunos com a comunidade escolar e a comunidade 

onde vivem, o que favorece a colaboração entre os alunos. Tais projetos podem ter suas 

metas e resultados divulgados na web. 
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Desta forma, é necessário que os professores de História reavaliem suas metodologias 

de ensino para complementar o conhecimento dos alunos e atrair sua atenção, porque: 

[...] sustenta-se no diagnóstico feito por inúmeros educadores, que 

afirmam que as crianças na atualidade, tem acesso a um grande número 

de informações, por meios de comunicação de massa, convívio social, 

sem contudo, selecionar ou comparar com informações provenientes 

de outras fontes, acreditando que tudo o que ouvem ou leem constitui-

se verdades absolutas (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA, 1997, p. 45). 

 

Sobre o uso das tecnologias na disciplina de História, Caimi adverte: 

 

Não se trata de mobilizar tais suportes/fontes para ilustrar os conteúdos 

escolares, para evitar o aborrecimento dos alunos ou incrementar sua 

participação com elementos lúdicos, nem tampouco de utilizá-los como 

comprovação dos acontecimentos do passado, numa espécie de 

experiência laboratorial. Trata-se de tomá-los como objetos de 

investigação histórica para compreender as experiências das gerações 

que nos antecederam, dialogando com as metodologias próprias do 

ofício dos historiadores e aproximando-as dos contextos escolares 

(CAIMI, 2014, p. 173). 

 

Assim sendo, as mídias podem ser usadas para o ensino e aprendizagem dos alunos; 

todavia, vários critérios devem ser adotados, como a adequação quanto à idade dos 

alunos, quanto ao ciclo de estudo dos mesmos, ao tempo de aula, à linguagem da mídia, 

aos recursos disponíveis na escola, aos interesses dos alunos e suas realidades. 

Portanto, devemos estar cientes de que essas tecnologias tão presentes no dia a dia, 

existem para ajudar os indivíduos a viverem com mais facilidade, para que cada um forme 

um conhecimento mais completo e difuso, usufruindo de uma melhor qualidade de vida. 

Deste modo, pode-se afirmar que mesmo estando as TICs ao alcance de muitos alunos, 

estas não substituirão a experiência e conhecimento do professor, pois sempre existirão 

tarefas que só podem ser realizadas por seres humanos. 

 

 6.Considerações Finais 

Na atualidade estamos cercados de tecnologias que nos ajudam compartilhar 

conhecimentos, experiências pessoais, fazer transações comerciais e fazer muitas outras 

coisas que talvez seja impossível enumerar. Tais tecnologias estão mais disponíveis e 

acessíveis que outras. Entretanto, estão em todas as frações da sociedade, sendo a 

educação parte destes segmentos. 

Devemos assim estar cientes as tecnologias tão presentes no dia a dia, estão para ajudar 

os indivíduos a viverem com mais facilidade, para que cada um forme um conhecimento 
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mais completo e difuso, usufruindo de uma melhor qualidade de vida e entender com 

mais clareza o passado, não tentando substituí-lo. Assim, pode-se afirmar que os valores 

e virtudes transmitidas durante várias gerações, continuarão a ser tarefas de seres 

humanos. 

 Não é razoável entender que apenas um filme ou documentário passado em uma sala 

de aula, irá alcançar os objetivos pedagógicos propostos se não houver uma reflexão por 

parte dos alunos; que uma lousa interativa tomará o lugar de uma lousa comum com um 

esquema bem feito pelo professor. As tecnologias educacionais devem e podem ser 

usadas como ferramentas, assim como o livro didático, um texto literário, uma música, 

um jornal ou uma imagem. 
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RESUMO: Fala-se muito em softwares educativos que são desenvolvidos para serem 

aplicados como ferramentas de suporte na educação. Entretanto, o que vemos é um 

número excessivo de programas ditos educacionais que são lançados no mercado e que 

nem sempre preenchem os pré-requisitos necessários para uma educação de qualidade 

e de eficiência. Ao se inserir a informática na educação, necessitamos ter em mente que 

nem sempre os profissionais da área de educação irão utilizar softwares educacionais ou 

os sabem manusear de forma adequada, provocando assim um entrave na construção 

de um conhecimento gerado por novas ferramentas tecnológicas. Ao avaliar um 

programa de software educativo, se faz preciso nos despir das subjetividades e sermos 

realmente práticos no ato de avaliar, levando em consideração apenas detalhes 

meramente técnicos e educacionais. O uso de software educativo ou outros tipos de 

mídias tecnológicas devem contribuir aqui como instrumentos de diálogo e colaboração 

entre as tecnologias de informação que aí estão e os processos pedagógicos, visando 

sempre uma atuação conjunta útil, satisfatória e ativa no processo de ensino e de 

aprendizagem. A metodologia utilizada no estudo é de uma pesquisa bibliográfica 

amparada nos preceitos de Minayo (2007, 1999) que assevera que a mesma traz em seu 

interior certa organização nos caminhos que se deve trilhar ao longo da jornada de 

pesquisa, com o intuito de se fazer uma ciência responsável e ética. Caracterizamos a 

pesquisa como sendo exploratória e bibliográfica, vez que se buscou uma 
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fundamentação teórica pautada em autores como Charlot (2000), Fino (2019, 2003), 

Freire (1994), Gil (2007), Papert (2008) entre outros. 

Palavras-chave: Software Educativo; Internet; Avaliação; Aprendizagem; Educação. 

 

ABSTRACT: ABSTRACT: There is much talk in educational software that is developed to 

be applied as support tools in education. However, what we see is an excessive number 

of so-called educational programs that are launched on the market and do not always 

meet the prerequisites for quality and efficiency education. When inserting information 

technology in education, we need to keep in mind that education professionals will not 

always use educational software or know how to handle it properly, thus hampering the 

construction of knowledge generated by new technological tools. When evaluating an 

educational software program, it is necessary to undress the subjectivities and to be really 

practical in the act of evaluating, taking into account only purely technical and 

educational details. The use of educational software or other types of technological 

media should contribute here as tools for dialogue and collaboration between the 

information technologies that are there and the pedagogical processes, always aiming at 

a useful, satisfactory and active joint action in the teaching and learning process. The 

methodology used in the study is a bibliographical research based on the precepts of 

Minayo (2007, 1999) that asserts that it has within it a certain organization in the paths 

that must be traced along the research journey, with the intention of making a 

responsible and ethical science. We characterize the research as being exploratory and 

bibliographical, since we sought a theoretical foundation based on authors such as 

Charlot (2000), Fino (2019, 2003), Freire (1994), Gil (2007), Papert (2008) among others.  

Keywords: Educational Software; Internet; Evaluation; Learning; Education. 

 

Introdução 

Fala-se muito em softwares educacionais que são desenvolvidos para serem 

aplicados como ferramentas de suporte na educação. Entretanto, o que vemos é 

um número excessivo de programas ditos educacionais que são lançados no 

mercado e que nem sempre preenchem os pré-requisitos necessários para uma 

educação de qualidade e de eficiência. 

Esses programas em muitos casos são desenvolvidos sem o mínimo de 

conhecimento pedagógico necessário a um ensino que deve ser incluído àquele 

que está diretamente ligado ao aluno, no caso o professor. 

Ao se inserir a informática na educação, é necessário ter em mente que nem 

sempre os profissionais da área de educação que irão utilizar softwares 

educacionais sabem manuseá-los de forma adequada, provocando assim um 

entrave na construção de um conhecimento gerado por novas ferramentas 
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tecnológicas, como exemplo podemos citar a internet e suas implicações na 

educação. 

Não adianta apenas ter softwares educacionais bem estruturados se nossos 

professores são na maioria das vezes despreparados para utilizarem uma 

ferramenta tecnológica de última geração. 

Vale ressaltar que em muitos casos nossos docentes não possuem computadores 

próprios para treinarem, e, ainda por cima, cumprem uma carga horária 

massacrante, não dispondo de tempo para navegar pelo ciberespaço em busca 

de programas educacionais para serem utilizados nas suas salas de aula. 

Informamos, também, que, mesmo utilizando um software educativo, o 

profissional da educação, o professor, não dispõe de conhecimento especializado 

para avaliar tal ferramenta, já que é preciso dispor de uma série de contextos 

investigativos, que o ajudem a refletir sobre a temática da avaliação. 

As tecnologias, como o uso do computador e da internet, são meios que devem 

ser considerados como ferramentas que realmente vieram para ficar e que a cada 

dia que passa o uso se torna cada vez maior, transformando constantemente as 

relações humanas em todos os níveis inclusive o meio educacional. 

Antes de colocar um software educativo para ser trabalhado em sala de aula, é 

necessário adequar o currículo de acordo com o que se quer trabalhar na 

construção do conhecimento dos alunos. 

Antes de construir um currículo voltado para o ensino e a aprendizagem das 

tecnologias da informação, é preciso ter em mente o que se vai trabalhar, procurar 

por profissionais bem qualificados para que possam realmente implantar dentro 

da escola modelos que possam não apenas ensinar o aluno, mas acima de tudo 

procurar juntamente com o mesmo construir um entendimento coletivo, de 

forma que o professor seja um elo que pode conduzir o discente na busca da sua 

própria aprendizagem. 

 
A única tecnologia que é capaz de romper o cerco da escola é aquela 

que nada tem que ver com a modernidade, porque é já um produto da 

pós-modernidade. Ao manifestar a convicção de que a utilização do 

computador permitirá mudar o ambiente de aprendizagem fora das 

salas de aula, S. Papert foi um dos primeiros a reparar que, muito mais 

do que poder vir a servir para relançar a escola, como os adeptos do 

ensino assistido por computador haviam suposto, o computador 

poderia ser, ao invés, portador de potencialidades capazes de 

precipitarem a sua obsolescência (FINO & SOUSA, 2003, p. 9). 
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Com a tecnologia cada vez mais se tornando presente na vida da população 

mundial, os professores têm que fazer grandes malabarismos para manter a 

atenção dos educandos, já que como bem explica a citação acima, a modernidade 

dentro de um computador pode simular ambientes virtuais visando um futuro 

além do que se tem vivido.  

 
A informação é um dado exterior ao sujeito pode ser armazenada, 

estocada, inclusive em um banco de dados. O conhecimento é o 

resultado de uma experiência pessoal ligada à atividade de um sujeito 

provido de qualidades afetivo-cognitivas, é intransmissível, é uma 

informação de que o sujeito se apropria (CHARLOT, 2000, p. 61). 

 

 

A tecnologia utilizada, até agora, nas escolas veio para ficar e tem provocado uma 

grande mudança de paradigmas visando uma nova perspectiva no ato de ensinar 

e de aprender, buscando sempre trabalhar de forma interativa, principalmente no 

que diz respeito a softwares educativos. 

Com o surgimento e o aprimoramento dessas novas tecnologias, o 

desenvolvimento cognitivo do ser humano aumentou, sensivelmente, o potencial 

humano. Assistimos, então, à apropriação das novas tecnologias pelo homem, de 

forma única.  Passamos por um período histórico nunca antes visto, com o 

desenvolvimento a passos largos de novas mídias, alavancando de forma sem 

igual a genialidade e a potencialidade humana. 

 

Metodologia 

Para respaldar o estudo, a metodologia utilizada tem nos conceitos de Minayo 

(1999) a base para a elaboração de um projeto de pesquisa, artigo, dissertação 

e/ou mesmo uma tese, na qual o pesquisador está a trabalhar com três eventos 

que são a técnica, na qual as regras devem ser seguidas para a elaboração do 

trabalho em si; ideológica, onde o que prevalece são os desejos e/ou escolhas do 

pesquisador, seguindo tempo uma cronologia histórica; e, por fim, a científica, em 

que o método cientfíco se sobrepõe ao senso comum. 

Minayo (2007) ainda assevera que o uso da metodologia traz em seu interior certa 

organização nos caminhos que se deve trilhar ao longo da jornada de pesquisa, 

com o intuito de se fazer uma ciência responsável e ética. 

Pesquisa essa que Gil (2007, p. 17) caracteriza como sendo um “[...] procedimento 

racional e sistemático que tem como obetivo proporcionar respostas aos 
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problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo 

constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação 

e discussão dos resultados”. 

Dialogando com a citação de Gil (2007) entende-se que para existir a pesquisa é 

necessário que a dúvida esteja presente. Que a pergunta para responder 

determinada indagação possa obter a resposta necessária. É como certifica Selltiz 

(1965, p. 5), “descobrir respostas para questões, mediante a aplicação de métodos 

científicos”.  

O artigo em si traz em seu interior uma pesquisa bibliográfica como ponto de 

partida da investigação, na qual a leitura de todo material se fez mais do que 

necessário, onde o uso de revistas, livros, monografias, dissertações e teses foram 

essenciais, bem como a utilização de sites que sejam de confiança. É necessário 

estar em consonância com os teóricos que tratam do assunto em questão, ao 

mesmo tempo em que se faz preciso se utilizar de materiais atuais (MARCONI, 

LAKATOS, 2003). 

A pesquisa em questão pode ser considerada como sendo de caráter  

exploratório e bibliográfico, na qual o referencial teórico fez uso de autores como 

Charlot (2000), Fino (2019, 2003), Freire (1994), Gil (20070), Papert (2008) entre 

outros. 

 

Conceituando software educacional 

Segundo Oliveira (2001, p. 73) software educativo é um “produto [...] 

adequadamente utilizado pela escola, mesmo que não tenha sido produzido com 

a finalidade de uso do sistema escolar”. 

Cano (1998) informa que um software educativo é aquele que foi planejado para 

ser usado dentro de uma aprendizagem escolar. 

Giraffa (2009) conceitua como sendo um programa que serve a um objetivo 

educacional. 

 
Softwares educacionais são programas de computador que possuem 

uma proposta de ensino, com um objetivo educacional pré-definido e 

que se proponha a auxiliar na aprendizagem de conteúdos e 

habilidades, mediante a utilização de uma interface computadorizada 

(SILVA apud BRAGA, 2006, p. 17). 

 

 

De acordo com a citação fica claro que o software educativo se modificou e 

continua se modificando ao longo dos anos de acordo com as práticas 
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pedagógicas utilizadas dentro da sala de aula conforme o movimento vivido 

dentro da sociedade. 

Percebemos que cada autor tem uma concepção própria sobre o conceito do que 

seja um software educativo. Porém, fica claro que independentemente do que 

cada autor pensa, verificamos que o ponto central está em avalizar um processo 

de ensino e de aprendizagem onde todos possam usufruir de um ensino de 

qualidade e onde todos realmente possam aprender. 

 

Avaliação de software educativo 

Atualmente a avaliação de software educativo deve ser vista de forma mais crítica 

e mais reflexiva, principalmente no que diz respeito ao seu conteúdo. 

Ao lançar no mercado programas de softwares educativos, vários fabricantes 

afirmam que seus produtos são de excelente qualidade e que são ótimos 

auxiliares para o desenvolvimento do trabalho dos professores na sala de aula, 

facilitando assim a aprendizagem do aluno. 

Entretanto, o que temos visto é que a maioria dos programas que são adquiridos 

pelas Secretarias de Educação, peca pela qualidade apresentada, tornando-o 

assim em programas nada viáveis para a aprendizagem do aluno, já que na 

maioria das vezes o professor não sabe manipular os programas, quiçá, repassá-

los de forma efetiva e eficaz para o consumidor final, que é o aluno. 

O computador é um instrumento que está cada vez mais presente nas vidas de 

todos na sociedade, não apenas local, mas em âmbito mundial. Ao utilizar o 

computador dentro da educação, em especial na escola, necessitamos privilegiar 

o ensino e a aprendizagem principalmente ao usar um software educativo que 

vise não apenas o conhecimento e a informação, mas que o mesmo possa ajudar 

o aluno a construir o seu próprio conhecimento. 

Ao avaliar um programa de software educativo se faz preciso nos despir das 

subjetividades e sermos realmente práticos no ato de avaliar, levando em 

consideração apenas detalhes meramente técnicos e educacionais. Pois, ao 

adquirir um programa de software educativo é preciso levar em conta o 

custo/benefício do produto adquirido. 

Ao inserir o uso do computador dentro da sala de aula como ferramenta que 

privilegia o aprendizado, devemos nos perguntar até que ponto o uso de novas 

ferramentas tecnológicas é realmente necessário para que o ensino e a 

aprendizagem se efetuem de forma efetiva. Já que, por mais que saibamos que 

somos uma sociedade tecnológica mais avançada, nem todos têm acesso a essa 
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tecnologia, inclusive os professores, o que dirá então de alunos oriundos de 

classes menos favorecidas. 

Diante do fato acima, é preciso realmente saber o quê, como e para que serve 

um programa de cunho educativo, já que ao utilizar um programa de suma 

importância, temos que realmente saber se estamos preparados para lidar com 

mudanças e conhecimentos que se tornam obsoletos de um momento para o 

outro. 

Sabemos que existem diversos softwares educativos disponíveis não apenas no 

mercado pago, mas, também no de livre acesso. Porém, é preciso analisá-los para 

ver se os mesmos podem ser baixados no computador, bem como se a proposta 

pedagógica está de acordo com aquilo que desejamos e se realmente esse 

software educativo se destina ao ensino e a aprendizagem a que se propõe. Em 

suma, se é verdadeiramente educativo. 

É claro que ao utilizar um software educativo, estamos utilizando um recurso que 

tem de ser bem trabalhado, levando tanto o aluno como o professor à realização 

de uma atividade lúdica e prazerosa ao mesmo tempo. 

Para Fino (2003, p. 06) um bom software educativo deve permitir uma atividade: 

 
a) Situada e significativa; 

b) Que estimule o desenvolvimento cognitivo, permitindo a aplicação, 

com a ajuda de um outro mais capaz (par ou professor), de um 

conhecimento mais elevado do que aquele que cada aprendiz 

poderia aplicar sem assistência (zona de desenvolvimento proximal, 

segundo Vygotsky); 

c) Que permita a colaboração, igualmente significativa em termos de 

desenvolvimento cognitivo, entre aprendizes empenhados em 

realizar a mesma tarefa ou desenvolver o mesmo projecto; 

d) Que estimule transacções de informação em que os outros possam 

funcionar como recursos; 

e) Que estimule a intervenção do aprendiz como agente 

metacognitivo, o que acontece com maior intensidade quando o 

aprendiz actua como tutor;  

f) Que permita a criação de artefactos que sejam externos e 

partilháveis com os outros; 

g) Que favoreça a negociação social do conhecimento (que é o 

processo pelo qual os aprendizes formam e testam as suas 

construções em diálogo com outros indivíduos e com a sociedade 

em geral); 

h) Que estimule a colaboração com os outros (elemento indispensável 

para que o conhecimento possa ser negociado e testado). 



 
 

 
2940 

 

 

Num bom software educativo devemos poder situar, na sua construção, os itens 

acima mencionados por Fino (2003), e deve considerar a simplicidade como 

ponto de partida, já que nem sempre, produtos muito sofisticados são 

necessários, aquilo que nos propomos. Pois, o que é realmente necessário é criar 

ambientes que sejam estimulantes e proveitosos para os alunos. O autor ainda 

relata que: 

 
Um dos problemas mais conhecidos relacionados com a avaliação é o 

que decorre do facto de tendermos a avaliar apenas o que somos 

capazes de ver. Ou para onde estamos deliberadamente a olhar. Ou de 

facto de sermos levados a avaliar o que nos é significativo, deixando de 

parte o que não é. Este conjunto de constatações simples são 

suficientes para esclarecermos o que é isso de objectividade da 

avaliação. A resposta lógica é que escolhemos alvos objetivos segundo 

critérios flagrantemente subjectivos. Ou seja, o avaliador, parte para a 

atividade de avaliar com a objectividade de avaliar com a objectividade 

já ferida mortalmente (FINO, 2003, p. 2). 

A utilização de novas tecnologias dentro da educação colabora para o 

engrandecimento não apenas do aluno, mas de todos o que fazem parte do meio 

acadêmico, haja vista que o usar um software educativo como ferramenta de 

aprendizagem dentro da sala de aula não é um recurso por si só suficiente para 

atingir o conhecimento. Todos precisam estar cientes que cada um é uma peça 

essencial no processo de ensino e de aprendizagem, buscando assim uma 

aprendizagem mais significativa. Nesse sentido Jonassen et. al. (2003, p. 20) 

assevera que: 

 
[...] para que os estudantes aprendam significativamente, eles devem 

estar voluntariamente engajados numa tarefa significativa. 

[...] o objetivo ou intenção da tarefa deveria requerer atividades de 

aprendizagem cooperativas, autênticas, intencionais, construtivas e 

ativas. 

 

 

Os educandos só se sentirão motivados se as novas tecnologias que serão 

aplicadas em sala de aula, como o software educativo, se estiverem envolvidos na 

construção do conhecimento. Ao elaborar propostas metodológicas e/ou 

curriculares mais significativas, a escola, conforme Borba (1999) explora de 
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maneira dinâmica os recursos tecnológicos, sem, no entanto, esquecer que o 

professor serve de mediador entra a construção do conhecimento e o discente. 

Ao se trabalhar no processo de avaliar um software educativo, os professores 

tendem apenas seguir à risca aquilo que já veem escritos nos manuais de 

instruções. Não existe nem uma preocupação de entender o processo de criação, 

suas fases. Dentro desse contexto perdemos a criatividade, o processo de 

cooperação entre os envolvidos, entre outros, tendendo assim, assumir uma 

postura passiva na construção do conhecimento, já que o produto que está ali 

serve apenas para ser executado. 

 

O uso da informática na educação e a internet como ferramenta de uso em 

ambientes educacionais 

 

Ao se trabalhar com a informática na educação, observa-se uma grande 

dificuldade que a maioria dos ambientes educacionais possui em tornar uma 

ferramenta tecnológica em uma ferramenta educacional. 

Há uma distância muito grande entre o uso da tecnologia como método 

educacional, pois ambas são tratadas de forma independente, já que as atividades 

educacionais são uma e as atividades tecnológicas são outras. 

Ao introduzir uma tecnologia de ponta na educação, como o uso da internet em 

sala de aula ou mesmo o computador, a instituição educacional tem de ter 

cuidado com a postura a ser adotada no âmbito educacional e não ir apenas 

inserindo equipamentos (computadores) de modo aleatório no seu meio 

ambiente, tentando assim se utilizar de novas tecnologias educacionais apenas 

por modismos ou porque o cenário socioeconômico e cultural assim o exige. 

Ao usar a tecnologia da informática na educação, devemos considerar que 

metodologia deverá ser utilizada, pois é através da mesma que podemos valorizar 

os aspectos educacionais que estarão atreladas à teoria do conhecimento visando 

o processo de aprendizagem no qual o aluno precisa realmente aprender em 

qualquer tipo de ambiente educacional. 

Dentro do contexto acima, o computador é uma ferramenta educacional que 

deve ser vista como um excelente auxiliar, pois facilita a recuperação de qualquer 

trabalho desenvolvido nele, tornando-o assim um colaborador na construção do 

conhecimento. 

Se faz necessário acompanhar o uso da informática na educação com bastante 

atenção, pois, mesmo não tendo conhecimento aprofundado sobre o assunto, a 
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organização educacional tem de ter pelo menos o domínio necessário para 

escolher aquilo que realmente é útil como conhecimento a ser adquirido dentro 

das atividades pedagógicas. 

A instituição necessita propiciar um ambiente de estudo constante e formação 

contínua principalmente dos seus docentes, já que ao trabalhar com formação 

continuada dos seus profissionais, a mesma trabalha a metodologia do uso das 

novas tecnologias dentro do processo de ensino e de aprendizagem. 

Ao dar atenção à metodologia abordada no uso da informática na educação, 

precisamos propiciar um ambiente cooperativo, onde o trabalho em grupo seja a 

tônica principal, pois todas as pessoas envolvidas têm de estar preparadas e 

dispostas a participarem do crescimento de todos. 

Ao utilizar o computador ou qualquer outro tipo de tecnologia informacional 

dentro de um ambiente acadêmico, não podemos nos esquecer das nossas ações 

reflexivas, pois é através dos nossos questionamentos que podemos corrigir e 

reajustar aquilo que não foi atingindo com êxito nos objetivos educacionais 

propostos previamente. 

O uso de software educativo ou outros tipos de mídias tecnológicas devem 

contribuir aqui como instrumentos de diálogo e colaboração entre as tecnologias 

de informação que aí estão e os processos pedagógicos, visando sempre uma 

atuação conjunta útil, satisfatória e ativa no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Precisamos ter em mente que o uso de novas ferramentas tecnológicas dentro 

dos espaços educativos deve constituir um marco de referência na busca por uma 

melhor qualidade educacional. Para Freire (1994, p. 42), as questões de mudança 

do ambiente escolar necessitam que: 

 
[...] não nos deixemos cair nesse sonho do chamado pragmatismo, de 

achar que o que serve é dar um pouco de conhecimento técnico ao 

trabalhador para que ele consiga um emprego melhor. Isso não basta, 

e é cientificamente um absurdo, porque na medida em que a gente se 

pergunta o que significa o processo de conhecer, do qual somos 

sujeitos e objetos – afinal de contas o que é a curiosidade, para o 

conhecimento? – percebemos que uma das grandes invenções das 

mulheres e dos homens, ao longo da história, foi exatamente 

transformar a vida em existência - e a existência não se faria jamais em 

linguagem, sem produção de conhecimento, sem transformação. Mas 

jamais com transferência de conhecimento. Conhecimento não se 

transfere, conhecimento se discute. Implica uma curiosidade que me 
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abre, sempre fazendo perguntas ao mundo. Nunca demasiado 

satisfeito, ou em paz com a própria certeza. 

 

 

A instituições precisam viabilizar a formação do professor, principalmente no que 

diz respeito ao uso das novas tecnologias como ferramentas pedagógicas, pois 

com o uso adequado dessas tecnologias, é possível buscar resultados mais 

eficientes, bem como transformar as atividades pedagógicas, buscando uma 

transformação das mesmas, onde seja possível favorecer a interação entre a 

prática e a teoria (GARCÍA, 1999). 

O ensino nos ambientes educacionais passa por uma mudança significativa no 

seu contexto, já que ao inserir as novas tecnologias no processo educativo, 

viabilizamos um ensino realmente voltado não apenas como prática educativa, 

mas, também como prática para acompanhar as mudanças que ocorrem no 

mundo.  

A internet deve ser vista como um software educativo que pode nos conduzir a 

um mundo na construção única do conhecimento que pode ser acessado por 

todos e que pode transformar de forma benéfica professores e alunos, bem como 

toda uma sociedade mundial que utiliza a rede ainda de forma muito tímida. 

Com o advento da internet, o mundo se viu cada vez menor em sua dimensão, 

vivemos um processo de globalização, onde as distâncias físicas deixaram de 

existir, é possível ter acesso a ideias e imagens com apenas o apertar de uma 

tecla. O mundo passou por grandes transformações ao longo do seu processo 

histórico e continua a sua evolução, em constante mudança. 

Dentro desse contexto os professores se veem impelidos a fazerem parte de um 

processo sem volta, mudando de vez sua forma de pensar o ensino e a 

aprendizagem num mundo onde os meios eletrônicos estão a cada dia mais 

aprimorados. O grande desafio dos docentes é utilizar a internet de forma 

pedagógica, já que a mesma tem um caráter de socialização da informação para 

todos. Onde é possível compartilhar novas ideias e que podem auxiliar 

definitivamente no processo educacional e proporcionar aos alunos o seu uso. 

 
A Internet tem cada vez mais atingido o sistema educacional [...]. As 

redes são utilizadas no processo pedagógico para romper as paredes 

[...], bem como para que aluno e professor possam conhecer o mundo, 

novas realidades, culturas diferentes, desenvolvendo a aprendizagem 

através do intercâmbio e aprendizado colaborativo (GARCIA, 2019, p. 

04).  
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Ao utilizar a internet como software educativo dentro da sala de aula, se faz 

necessário levar em consideração que ao usá-la é preciso primeiramente filtrar as 

informações ali contidas, pois o grande número de informações pode gerar uma 

grande confusão para o aluno, já que o mesmo pode acabar não assimilando 

muito bem o excessivo fornecimento de dados. Trabalhando de forma 

colaborativa verificamos que é possível ter uma educação de forma mais 

democrática, onde a participação de todos os envolvidos, professor e alunos, irá 

se dar de forma mais plena e participativa. 

É claro que devemos utilizar a internet em sala de aula pelo seu potencial imenso 

no sentido de contribuir para um melhor ensino e aprendizagem na esfera 

escolar. 

A internet hoje está presente nas salas de aula e se generaliza não apenas no 

sistema educativo, mas está presente também em milhões de lares brasileiros, e 

dissemina-se em todos os continentes do mundo. Nesse sentido Valente APUD 

Baladeli e Altoé (2009, p. 4-5), 

 
Em uma atividade de pesquisa na Internet, por exemplo, o aprendiz ao 

utilizar a ferramenta de busca ele realiza ações (descreve) para a 

ferramenta o tópico a ser pesquisado, a ferramenta (executa) e 

apresenta os resultados, se a resposta for satisfatória o aprendiz 

considera que sua pesquisa está concluída, como se um problema 

inicial acabasse de ser resolvido. Caso contrário, o aluno (reflete) sobre 

o resultado e reorganiza suas ideias e seus esquemas mentais de ação 

a partir dos resultados já obtidos (depura) para então realizar uma nova 

busca com outros critérios (descreve) para a ferramenta a partir dos 

resultados já obtidos e assim o ciclo reflexivo se realiza. Nesse processo 

intermitente de interação entre sujeito, meio e objeto as estruturas e os 

esquemas mentais são reorganizados a fim de que o sujeito consiga 

resolver um problema é nesse momento que a construção do 

conhecimento ocorre. 

 

 

A internet pode nos levar a pensar de modo diferente, buscando novas formas 

de ver o mundo. Não existe a necessidade de quebrar paradigmas apenas por 

quebrá-los. Assim, como ensina Papert (2008), deixar que os nossos aprendizes 

(alunos) trabalhem com as novas tecnologias de forma árdua, produzindo assim 

resultados realmente significativos para si e para os outros. 



 
 

 
2945 

 

Considerações finais 

Ao inserir as novas tecnologias, como o uso do computador, da internet e do 

software educativo em sala de aula, não devemos fazê-lo como recursos que 

vieram apenas para salvar a aprendizagem do aluno. Há sim, a necessidade de 

utilizá-los como um recurso que deve ser visto como algo aprofundado, crítico, 

para o qual o professor precisa se munir de reflexão e criticidade para que possa 

além de dominá-los realmente ser a ponte entre o conhecimento e o aprendiz, 

tentando de todas as maneiras proporcionar a construção do conhecimento 

atrelado por participação efetiva tornando possível explorar todos os aplicativos 

que a tecnologia disponível oferece. 

As instituições educativas além de oferecerem uma infraestrutura adequada, 

material de apoio, salas de estudos entre outros, necessitam também ter as 

mínimas condições para que seja possível a realização de atividades pedagógicas 

que envolvam o uso de computadores e internet. Ao apostar na formação 

continuada do professor, as mesmas caminham na direção de construírem um 

conhecimento sobre a informática, transformando sua prática pedagógica aquém 

do desejável, em uma prática onde seja possível acompanhar as inovações 

tecnológicas, bem como desenvolver uma postura mais crítica perante a 

sociedade que nos rodeia. 

Na opinião de Fino (2019, p. 1) “é preciso refletir um pouco sobre alguns 

pressupostos teóricos da concepção de adequado a funcionar como ferramenta 

de mediação da aprendizagem e da cognição”. 

Ao fazer uso de softwares educativos na sala de aula, o professor tem de levar em 

conta os conceitos expostos na construção do pensamento e da aprendizagem 

visando desenvolver um elevado potencial de produtividade e criatividade nas 

formas de ensinar e de aprender. 

Concluímos que ao inserir a internet como um software educativo através do uso 

do computador dentro da sala de aula, privilegiamos a qualidade na formação 

dos nossos aprendizes, buscando ampliar seus conhecimentos, incluindo-os em 

um mundo digital que se apresenta em constante evolução. 
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 Resumo. Na busca por metodologias para melhor atender à formação de 

estudantes do Ensino Superior da Química, uma das abordagens pedagógicas 

mais promissoras atualmente é o Blended Learning, que combina atividades 

presenciais e online. O objetivo geral deste trabalho foi planejar, implantar e 

avaliar a abordagem Blended Learning utilizando a modalidade ABP em uma 

turma de Ensino Superior. Os participantes do projeto foram estudantes de uma 

turma do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Pará do 

Campus Universitário de Ananindeua. Tal modelo foi constituído por aulas 

presenciais e atividades no Google Sala de Aula. Para avaliar o impacto do 

método foram utilizados dois instrumentos: questionários e entrevistas abertas. 

Os resultados evidenciaram um crescimento bastante significativo quando o 

assunto é a adoção do Blended Learning com o objetivo de valorizar o 

aprendizado e buscar maior satisfação de todos os envolvidos. A maioria dos 

participantes relataram se sentir mais motivados e que o rodízio entre os perfis 

na ABP foi primordial para desafiarem suas zonas de conforto no trabalho em 

equipe. Concluímos que uma abordagem diferente para o ensino e uma melhor 

utilização das tecnologias educacionais podem ajudar professores a aumentar a 

sua eficácia com um corpo discente diversificado, apoiando, desta maneira, novos 

modelos de ensino para novas gerações de aprendizes e professores no Ensino 

Superior.  



 
 

 
2949 

Palavras Chave: Aprendizagem Baseada em Problema, Ensino Híbrido, Google 

Sala de Aula.    

  

Introdução  

  

Os métodos tradicionais que privilegiavam a transmissão de informações pelos 

professores, faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com a 

Internet e a divulgação aberta de muitos cursos e materiais hoje, podemos 

aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas diferentes 

(Almeida e Valente, 2012).   

Alguns teóricos como Dewey (1950), Freire (2009), Rogers (1973), Novak (1999), 

enfatizam, há muito tempo, a relevância de um ensino inovador, o qual o 

protagonista seja o aluno, despertando o senso crítico, motivando, orientando a 

buscar seu próprio aprendizado. Segundo Souza e Morales (2015), alguns 

componentes são fundamentais para o sucesso da aprendizagem: desafios 

propostos, atividades, jogos que tragam as competências necessárias para cada 

etapa, que solicitam informações pertinentes, que oferecem como recompensas, 

conquistas pessoais, que combinam percursos individuais dentro de grupos, que 

se inserem em plataformas educacionais, que reconhecem o aluno e ao mesmo 

tempo aprendem com a interação, utilizando as tecnologias.  

Há hoje uma linha tênue entre o chamado mundo físico e mundo digital, que 

se mescla e hibridiza constantemente. Nesse sentido a educação formal é cada 

vez mais blended (misturada), pois, ocorre de maneira concomitante na sala de 

aula e meios digitais.   

Com o propósito de investigar como essas tecnologias digitais podem 

contribuir nas relações entre professores e alunos, bem como promover e 

agregar novas possibilidades aos processos de ensino-aprendizagem, fez-se 

necessário o presente projeto de extensão utilizando-se de tecnologias 

educacionais para identificar os fatores relevantes quanto ao uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como recursos de mediação 

pedagógica no Ensino Superior da Química na Universidade Federal do Pará 

(UFPA). A UFPA oferece cursos de graduação na modalidade intensiva presencial, 

que são realizados em dois períodos por ano, oferecendo dois meses intensivos 

de aulas presenciais com oferta de cursos em campi do interior Estado.  
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O objetivo geral do presente trabalho foi planejar, implantar e avaliar a 

abordagem Blended Learning em uma modalidade que combina atividades à 

distância e presenciais no Ensino Superior da Química.  

Além desta introdução, o presente artigo está dividido em mais 5 seções. A 

seção 2 apresenta os fundamentos sobre Blended Learning, a seção 3 descreve 

os procedimentos metodológicos, a seção 4 exibe os resultados alcançados no 

desenvolvimento da atividade realizada com uma turma de Ensino Superior da 

Química, por fim, a seção 5 apresenta as conclusões.  

  

Blended Learning  

  

Blended Learning ou Ensino Híbrido vem tomando conta dos espaços 

educacionais devido os grandes avanços tecnológicos da Web 2.0, o que suscita 

debates em torno de novas metodologias de ensino. Esse modelo de abordagem 

pedagógica promove misturar o ensino presencial e o ensino online buscando 

integrar o processo de educação junto às TICs.  

O Ensino Híbrido é, por definição, uma abordagem pedagógica que combina 

atividades presenciais e atividades realizadas por meio de TICs online de forma a 

garantir diversas abordagens o que gera um aproveitamento bastante promissor, 

tornando-se essencial repensar as práticas docentes e buscar metodologias para 

melhor atender à formação dos estudantes (Bates, 2017).  

Entretanto, apesar de o Blended Learning ser considerado como uma renovação 

ou uma ampliação de possibilidades de facilitação do processo de ensino e de 

aprendizagem, tem-se um período de treze anos marcados por poucos relatos de 

Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil e experiências a respeito dessa 

oferta de ensino o que “decorre a necessidade de que as IES afinem discussões 

com o MEC para que possam tomar decisões satisfatórias sobre a hibridização de 

seus cursos presenciais” (Zanotto et al., 2014).  

Dessa forma, dentro das propostas de Blended Learning, encontra-se a 

modalidade denominada Project Organized and Problem Based Learning (POPBL) 

ou Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). A primeira forma sistematizada 

de aprendizagem baseada em problema foi desenvolvida em 1969 por Howard 

Barrows e colegas na Faculdade de Medicina da Universidade McMaster no 

Canadá (Bates, 2017).  

Uma das principais características é ter o aprendiz como principal responsável 

pelo seu aprendizado. A aplicação do ABP contém 7 passos sequenciais: 1) 
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Apresentar o Problema; 2) Identificar o Problema; 3) Discutir/Analisar o Problema; 

4) Tentativa de Resolução/Discussão; 5) Questões/Objetivos de Aprendizado; 6) 

Resumir/Discutir e Pesquisar e 7) Resolução do Problema.  

A ABP é aplicada em equipes de 8 a 10 alunos: composta de um 

mediador/docente, um líder, um secretário e os demais componentes com 

funções específicas para resolução do problema. Essas funções são rotativas, além 

de discutir, pesquisar e solucionar os problemas propostos pelo mediador. Os 

meios de pesquisas são diversos, principalmente utilizando as TICs onde o papel 

do professor é importantíssimo como facilitador, direcionando o processo de 

aprendizagem. Ela normalmente segue uma abordagem fortemente 

sistematizada para a resolução de problemas (Bates, 2017).  

Rikers e Bruin (2006 apud Lopes, 2011) consideram a ABP como uma das mais 

proeminentes protagonistas do construtivismo. Strobel e Van Barneveld (2009 

apud Bates, 2017) constataram que a aprendizagem baseada em problemas é 

melhor para a retenção de material de longo prazo e para o desenvolvimento de 

competências “replicáveis”, além de melhorar a atitude dos alunos em relação à 

aprendizagem. Ademais, a aprendizagem experiencial em ambientes de 

aprendizagem online pode ser de dois modos: (a) aprendizagem híbrida ou 

invertida; ou (b) totalmente online.  

A revisão da literatura retrata que na “Formação como Estratégia de utilização da 

metodologia de Resolução de Problemas” houve uma significativa melhoria de 

aprendizado e aproveitamento dos alunos submetidos ao método (Cruz e 

Batinga, 2017; Ribeiro et al., 2017; Freitas e Campos, 2017; Finco-Maidame e 

Mesquita, 2017; Rojas e Joglar, 2017; Santos e Bottechia, 2017), afirmando que a 

ABP traz benefícios decorrentes da sua capacidade para atingir objetivos 

educacionais mais amplos que aqueles alcançados pelas metodologias de ensino 

e aprendizagem convencionais, ou seja, além da construção de conhecimentos 

por parte dos alunos, o desenvolvimento de habilidades e atitudes que lhes serão 

úteis em suas futuras vidas estudantis e carreiras (Ribeiro, 2010).  

  

 

Metodologia  

  

Como mencionado anteriormente, o modelo de abordagem pedagógica foi 

Blended Learning misturando o ensino presencial e o ensino online, integrando o 

processo de educação junto às TIC´s.  
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Os participantes do projeto foram estudantes do curso de Licenciatura em 

Química do Núcleo Universitário de Curuçá, que é vinculado ao Campus 

Universitário de Ananindeua da UFPa, matriculados na disciplina “Métodos 

Computacionais no Ensino de Química” vinculada ao primeiro período de 2019. 

Os encontros presenciais ocorreram entre 28/01/2019 a 01/02/2019.   

No período anterior ( julho e agosto de 2018), um total de 41 alunos desta turma 

responderam os primeiros formulários da pesquisa para identificarmos seus 

perfis, levantamento de dados necessários para personalizar as aulas e prever os 

recursos que seriam utilizados durante a disciplina que só ocorreu 6 meses 

depois. Entretanto em 2019 restaram apenas 33 alunos matriculados na turma.  

O modelo foi constituído por aulas presenciais e ambiente virtual onde foi 

disponibilizado todo o material da disciplina online. As aulas utilizaram projetor 

e um laboratório de informática com acesso à internet e a plataforma Google Sala 

de Aula (https://classroom.google.com), onde foram inseridos os objetos 

educacionais utilizados pelo professor e outros materiais como: textos, vídeos, 

aplicativos, exercícios e outros, de acordo com a sequência de conteúdos 

estabelecida pelo PPC do Curso de Licenciatura em Química da Universidade 

Federal do Pará – Campus Universitário de Ananindeua.  

O aplicativo (app) Google Sala de Aula foi escolhido porque no levantamento dos 

primeiros questionários aplicados identificou-se que a maioria dos alunos só 

tinha acesso à internet móvel. Neste app o professor acompanha o estudante no 

desenvolvimento das atividades e, se necessário, atribui comentários e notas nas 

produções realizadas. A cada nova atividade inserida, os estudantes recebem uma 

mensagem no e-mail, independente se o estudante compareceu as aulas 

presenciais e há a possibilidade de o estudante participar ativamente das 

atividades complementares ou de pesquisa (Schiehl e Gasparini, 2016).  

A metodologia do presente trabalho foi baseada no conceito de pesquisa-ação 

em que o plano de intervenções foi desenhado para atender aos objetivos 

propostos (Thiollent, 2000). O projeto compreendeu as seguintes etapas:   

I. Implementação de blended learning, utilizando um laboratório de 

informática e metodologias ativas.   

II. Configuração do Google Sala de Aula para uma turma de Ensino Superior.   

III. Avaliar o impacto do blended learning em turma de Ensino Superior da 

Química.   

As aulas para essa turma foram ministradas mesclando momentos presenciais, 

conceituados como “síncrono físico” por Mateus Filipe e Orvalho (2004), onde 
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alunos e professor estão em sala de aula ao mesmo tempo, como também através 

de um ambiente virtual (Google Sala de Aula) e a avaliação do projeto foi por 

meio de dois instrumentos: 1) Questionário de estratégias de motivação para 

aprendizagem; 2) Entrevistas Abertas realizadas junto aos alunos e 

professores/monitores envolvidos no projeto.   

Foram formados 4 grupos, porém durante a aplicação do ABP apenas 32 alunos 

participaram e responderam os questionários e entrevistas finais. Após essa 

formação foi apresentado o Problema, de maneira que os discentes buscassem a 

partir do uso da TICs uma solução, desta maneira as TICs foram as principais 

fontes de pesquisa.   

Durante todo o período, o professor e monitores estiveram presentes de maneira 

a mediar o processo com os 4 grupos formados, além de realizar observações 

sobre o andamento da atividade respondendo questionários de 

acompanhamento dos grupos que sofreram 4 rodízios. A cada 2h o grupo 

precisava alterar as funções dos participantes, e os mediadores precisavam anotar 

e conceituar a participação deles, além de serem entrevistados ao final do 

procedimento.  

O laboratório de informática utilizado tinha 25 máquinas com configuração 

Lenovo thinkcentre core i5 8GB de RAM e 500 GB de HD, destas apenas 18 

máquinas com internet via rádio NAVEGA SABERES (PRODEPA) de 8Mbps.  

Durante os dias 28/01 a 31/01/2019 foram ministrados conteúdos teóricos 

mesclando com atividades práticas no laboratório de informática, promovendo a 

participação ativa dos alunos durante o processo de aprendizagem. A cada 

conteúdo eles realizavam práticas utilizando TICs.   

O sistema de avaliação da disciplina foi dividido em 2 momentos, um seminário 

em grupo sobre “Tecnologias Educacionais no Ensino da Química” que culminou 

na tarde do dia 31/01/2019 e uma atividade ABP. Nos seminários os alunos foram 

divididos em 6 grupos (2 grupos com 6 alunos e 4 grupos com 5 alunos).   

Já para a avaliação ABP realizada dia 01/02/2019 durante o dia todo, a turma foi 

dividida em 4 grupos maiores (1 grupo com 9, 2 grupo com 8 e um grupo com 7 

alunos). Nesta atividade foram distribuídos 4 problemas distintos para cada 

equipe sobre Eletroquímica (Corrosão de metais próximos aos manguezais; 

Respiração celular de plantas dos manguezais; Formação de placas de pirita e 

Liberação de gases característicos dos manguezais). Explicamos o sistema de 

rodízio dos líderes e secretários e demais membros dos grupos, além do professor 
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houve também a participação de mais 3 monitores para que cada um ficasse 

responsável pelo monitoramento e orientação de uma equipe (Figura 4).  

Ao final do dia 01/02 foram aplicados questionários e entrevistas com alunos e 

professores/monitores envolvidos no projeto, a fim de compreendermos o 

impacto na utilização da metodologia Blended Learning e o uso de TICs no Ensino 

Superior da Química.  

  

Resultados  

  

Os resultados encontrados neste trabalho foram comparados com Schiehl e 

Gasparini (2017) sendo apresentados alguns modelos existentes em buscas de 

Repositórios Digitais, provenientes de Mapeamento Sistemático da Literatura 

(MSL), por meio de alguns mecanismos de buscas acadêmicas, envolvendo 

artigos publicados entre os anos 2006 a 2017.   

Dando continuidade, foram considerados importantes para a pesquisa nestas 

bases os trabalhos a partir dos anos de 2017 até agosto de 2018. Nas fontes de 

pesquisas Scielo e Springer Link, somente foram considerados os trabalhos 

disponibilizados para consulta, ou seja, os trabalhos bloqueados foram 

descartados. Logo após, foram implantados os filtros de exclusão e inclusão para 

destacar materiais que envolvessem o uso do Blended Learning.   

De acordo com os modelos de busca: ((Ensino Híbrido) OR (rotaç* por estaç*) OR 

(estaç*de ensino)) AND ((ensino) OR (educação) OR (aprendizagem)) e ((teaching 

hybrid AND blended learning) AND (model OR technique OR method*)), realizou-

se um levantamento primário de 6 repositórios digitais (RDs) até o mês de agosto 

de 2018, destacados na Tabela 1:  

 

Tabela 1: Levantamento em RDs, busca por Blended Learning.  

RDs  
Idioma  

Português  Inglês  

Levantamento 

Bibliográfico  

       ACM Digital 

Library  

44  11.031  11.075  

Google 

Acadêmico  

821  16.800  17.621  

Periódicos Capes  66  339  405  

Science Direct  5  99  104  

Scielo  0  2  2  
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Springer Link  0  1.009  1.009  

Total  936  29.280  30.216  

            Fonte: RDs, pesquisa realizada até 7 de agosto de 2018.  

  

Durante a análise do levantamento bibliográfico, observou-se que o número de 

publicações voltadas a língua portuguesa é muito inferior comparado ao número 

de publicações na língua inglesa. De acordo com Santos e colaboradores (2017), 

os resultados evidenciam um crescimento bastante significativo quando o 

assunto é a adesão ao uso de TICs no sistema educacional em vários lugares do 

mundo. Assim, a adoção do Blended Learning com o objetivo de valorizar o 

aprendizado e buscar maior satisfação dos alunos coincide com as pesquisas de 

outros autores.  

Outrossim, os resultados dos primeiros questionários de pesquisa identificaram o 

perfil do aluno da turma de Licenciatura em Química e, com relação ao uso do 

computador, apenas 40% dos alunos da turma tinham acesso a computadores 

desktop ou laptop, porém verificou-se que a grande maioria da turma tinha 

acesso à internet (Figura 1).  

  

 
Figura 1: Frequência do uso da Internet pelos alunos do curso de Licenciatura 

em Química. 

  

Dentre os alunos, 77,8% acessavam a internet por celular ou smartphones (Figura 

2). Desta maneira, foi necessário pesquisar softwares que pudessem ser 

facilmente acessados via plataforma móvel. Depois de alguns testes de 

desempenho e acesso em redes wi-fi limitadas em velocidade selecionamos o 

Google Sala de Aula.  
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Figura 2: Frequência dos alunos de Licenciatura em Química com acesso à 

internet por equipamento eletrônico. 

  

Foram elaborados planos de aulas baseados na abordagem Blended Online ABP 

e configurados no Google Sala de Aula (Figura 3). Foram gerados problemas 

sobre Eletroquímica adaptado ao contexto da região costeira do Estado do Pará, 

de acordo com as características da região de Curuçá, rodeada por manguezais. 

Na figura 4 é apresentada a captura de telas do app móvel do Google Sala de 

Aula, como exemplo da visão do aluno.  

A disciplina “Métodos Computacionais no Ensino da Química” teve todo seu 

material didático disponibilizado via plataforma Google Sala de Aula em 

15/01/2019, de maneira que os alunos tivessem acesso ao conteúdo com 

antecedência. As aulas presenciais ocorreram no período de 28/01 a 01/02/2019, 

porque ela foi realizada em Curuçá, uma cidade do interior paraense na 

modalidade de ensino intervalar, desta forma, as aulas presenciais ocorreram em 

período integral de 8h às 12h e de 14h às 18h.  
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Figura 3 – Screenshots  do app móvel do Google Sala de Aula. 

 

Do total de alunos participantes, 94% consideraram que as técnicas utilizadas 

durante a realização da ABP online ajudaram no entendimento do conteúdo. 

Apenas 6% consideraram que ajuda foi parcial, enfatizando que não houve 

nenhum resultado negativo. A Figura 4 apresenta momentos da aplicação ABP 

Online do projeto à turma de Química. 

  

 
Figura 4 – Atividade ABP utilizando o Laboratório de Informática.  

  

Um resultado muito positivo foi a pergunta do questionário “Se os métodos de 

avaliação conseguiram detectar se houve aprendizado?”. Do total, 27 alunos 

consideraram que sim, que os métodos de avaliação utilizados foram capazes de 

verificar o aprendizado, portanto criando um ambiente mais justo para avaliação 

destes durante a disciplina, enquanto 5 responderam que parcialmente e apenas 

um aluno respondeu que não (Figura 5).  
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Figura 5 – Resultados dos questionários sobre os métodos de 

avaliação.  

  

Outro resultado do questionário que se destacou foi a pergunta: “Você se dedicou 

à disciplina mais de 2h por semana fora da sala de aula?”. Do total, 85% dos alunos 

responderam sim, 12% responderam que parcialmente e apenas 3% responderam 

não. Algo que não ocorreu em disciplinas anteriores, relato de experiência do 

professor envolvido, onde a maior parte dos alunos consultava material 

complementar as vésperas de datas de avaliações. Vários alunos também 

relataram que se sentiram mais motivados a participar das atividades em sala de 

aula, por causa da ênfase prática, e que o rodízio entre os perfis da equipe na ABP, 

tiraram alguns deles de suas zonas de conforto. Alunos que nunca haviam 

liderado antes tiveram que assumir essa posição e alunos que estavam 

acostumados a liderar tiveram que assumir posições de subordinação, por 

exemplo.  

Com relação ao acesso do material de apoio, 82% dos alunos responderam que 

foi fácil acessá-los, 15% responderam que foi parcialmente e apenas 3% 

afirmaram ter tido dificuldades de acesso. Dos alunos que responderam 

parcialmente, alguns relataram que tiveram dificuldades de acesso devido a 

memória dos celulares estarem muito preenchidas e devido essa questão não 

conseguiram fazer download de alguns materiais, outros porque não tinham 

plano de internet em seus celulares dependendo exclusivamente de acesso em 

redes wireless públicas, descartando assim problemas com a plataforma Google 

Sala de Aula.  

Um dos melhores resultados identificados na pesquisa foi com relação a pergunta 

“Se as expectativas da disciplina pelos alunos foram atendidas?”, 91% dos alunos 

responderam que sim e apenas 9% responderam parcialmente, destes últimos 

houve relatos com a falta de habilidades deles para uso das TICs, o que causou 
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desconforto no início das atividades, porém nos relatos das entrevistas todos os 

alunos afirmaram que estas dificuldades foram vencidas devido os rodízios 

proporcionados pelo método ABP, de maneira, que eles se ocuparam com outras 

atividades que não estava unicamente ligadas ao uso de TICs.  

Esses relatos da falta de habilidade com as TICs refletiram na pergunta “Você 

detectou alguma dificuldade durante o andamento da disciplina?” (Figura 6), 30% 

declararam que sim, sentiram dificuldades e mais 33% sentiram dificuldades 

parciais, apenas 37% não sentiram dificuldades. Uma das razões identificadas foi 

que a maioria dos alunos não tinham acesso fácil a computadores, e vários 

softwares foram usados por eles pela primeira vez. Entretanto, destes 63% que 

sentiram dificuldades, a grande maioria conseguiu vencê-las com o apoio dos 

monitores e do professor que mediaram as atividades dos grupos durante a 

atividade realizada.  

  

 
Figura 6 – Resultados dos questionários sobre as dificuldades detectadas pelos 

alunos durante a disciplina “Métodos Computacionais no Ensino de Química”. 

  

Ao final da atividade o professor demonstrou grande satisfação com a prática, 

principalmente quando aplicou a ABP para a última avaliação. Percebeu maior 

participação e interesse dos alunos durante sua disciplina comparada com turmas 

anteriores em que não usou Blended Learning. Também conseguiu identificar a 

evolução de vários alunos que iniciaram suas atividades de maneira comedida 

(tímidos), mas ao longo dos rodízios entre os perfis da ABP puderam demonstrar 

suas habilidades e todo seu esforço no envolvimento com a resolução do 

problema.  

Os monitores também ficaram muito entusiasmados com a atividade ABP. Os 

alunos foram direcionados na pesquisa da resolução do problema e os monitores 

conseguiram identificar que vários alunos se sobressaíram durante o processo, 
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demonstrando que a ABP tornou o processo mais dinâmico e mais envolvente 

para o trabalho em equipe.  

  

Conclusão  

  

O método Blended Learning auxiliou de maneira positiva o ensino da Química 

usando novas abordagens como metodologias ativas somadas as TICs. Atendeu-

se a demanda da era digital no Ensino Superior de forma evolvente e dinâmica, 

observando a aceitação e participação dos discentes e como a Blended Learning 

foi satisfatória durante o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de 

“Métodos Computacionais no Ensino da Química”.  

Infelizmente, identificamos um número muito baixo de publicações sobre 

Blended Learning (Ensino Híbrido) ainda na língua portuguesa, mas um interesse 

cada vez mais crescente em publicações estrangeiras. Supomos que o baixo 

número de publicações em nossa língua, influencia o pouco desenvolvimento de 

ABP online no Ensino Básico.  

Ressalta-se que no Brasil estas propostas devem ser adaptadas as condições dos 

discentes e da infraestrutura que eles dispõem. No caso deste estudo, optou-se 

por explorar o Google Sala de Aula, por ser de fácil acesso em aplicativos móveis, 

pois a maioria dos alunos do polo Curuçá do Campus Universitário de 

Ananindeua da UFPA tinha acesso à internet a partir de celulares e smartphones.  

Chegou-se a mesma conclusão de Bates (2017) sobre Blended Laerning. Ou seja, 

esta é uma abordagem diferente para o ensino e uma melhor utilização da 

tecnologia para ajudar professores a aumentar a sua eficácia com um corpo 

discente diversificado, apoiando desta maneira, novos modelos de ensino para 

novas gerações de aprendizes e professores.  

Mudanças progressivas na direção da personalização, colaboração e autonomia 

do aprendiz no Ensino Superior, sobretudo, não se pode manter o modelo 

tradicional e achar que com poucos ajustes está tudo bem. Os ajustes necessários 

são do foco: aluno ativo, envolvimento profundo e professor orientador.  
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Resumo: Desde o início da década de 1990, o uso da internet tem se tornado cada vez 

mais comum e, com isso, novas maneiras de acesso a informações, que antes eram 

limitadas. A partir da utilização das informações disponíveis na rede mundial de internet, 

fez com que a sociedade torna-se mais esclarecida e, portanto, a web representa uma 

importante ferramenta ligada à esta aprendizagem. Deste modo, o objetivo do texto é 

apresentar os caminhos percorridos pelo grupo de organizadores, desde a criação até a 

demonstração de alguns resultados, e ressaltar a importância do uso das tecnologias 

para a divulgação da promoção e prevenção de patologias.Este estudo é constituído por 

um relato de experiência, sobre a elaboração de um objeto de aprendizagem para a 

comunidade, o qual foi criado no dia 10 Maio de 2019 e publicado nas bases digitais 

para a visualização no dia 12 de Maio do mesmo ano. Tal mecanismo abriga documentos 

e imagens que são ligados à prevenção e informação de doenças, como exemplo, a 

página teve sua primeira divulgação sobre o Papilomavírus Humano (HPV), com o 

objetivo de se estabelecer um espaço de aprendizado e troca de informações. Como 

forma de levantamento de informações, foi formulado um questionário de avaliação com 

cinco perguntas sobre o HPV, contou-se com a participação de cerca de 144 usuários, 

além da quantidade de visualizações pelo mundo, que girou em torno de 1.162. Desta 
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forma o blog “Minha Querida Saúde”, oportunizou os administradores uma visão ampla 

acerca da importância deste tipo de ferramenta, nas mais diversas faixas etárias, assim 

como no contexto da educação em saúde.  

Palavra- chave: Blog; Papilomavírus Humano; Saúde; Prevenção; Tecnologia. 

 

Abstract: Since the early 1990s, the use of the Internet has become increasingly and 

thus new ways of accessing information limited. Using the information available on the 

internet has made society become more enlightened and therefore the web represents 

an important tool linked to this learning. Thus, the purpose of the text is to present the 

paths taken by the group of organizers, from the creation to the demonstration of some 

results, and emphasize the importance of using the technologies to promote the 

promotion and prevention of pathologies. This study is consisting of an account of 

experience, on the elaboration of an object of learning process for the community, which 

was created on May 10, 2019 and published on digital databases for viewing on May 12 

of the same year. This mechanism houses documents and images that are linked to 

prevention and disease information, for example, the page had its first disclosure Human 

Papillomavirus (HPV), in order to establish a learning and exchange of information. As a 

way of information, an evaluation questionnaire formulated was with five questions on 

the participation of about 144 users, in addition to the of views around the world, which 

revolved around 1,162. This way the blog "My Dear Health," gave managers a broad 

importance of this type of tool, in the most diverse age groups, as well as in the context 

of health education.  

Keyword: Blog; Human Papillomavirus; Health; Prevention; Technology. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As transformações relacionadas à educação vêm ocorrendo de forma rápida e 

intensa, é relevante se levar em conta que as práticas que envolvem a educação 

em saúde transformam e são transformadas pelas ações de outras áreas. Ainda, 

é pertinente destacar que muitas dessas mudanças, e das possibilidades que 

podem ser vislumbradas no que se refere ao aprimoramento de novas formas de 

ensino e de aprendizagem na área da saúde se relacionam, entre outras coisas, 

ao igualmente rápido e intenso desenvolvimento da internet nas últimas décadas 

(BORGES, 2014).  

A partir disso, salienta-se que desde o início da década de 1990, o uso da internet 

tem se tornado cada vez mais comum e, com isso, novas maneiras de acesso a 

informações, que antes poderiam ser limitadas, devido às suas formas de 

circulação, têm se propagado de modo a alcançar diferentes indivíduos que as 

buscam por necessidades profissionais ou, simplesmente, por lazer. Dessa 
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maneira, a utilização das informações disponíveis na rede mundial de 

computadores faz com que as sociedades se apropriem dos conhecimentos mais 

diversos e, portanto, a internet representa uma importante ferramenta ligada à 

aprendizagem. (SARAIVA, 2010).  

Na área da saúde, os blogs como ferramentas de comunicação e disseminação 

de dados têm sido utilizados amplamente desde meados da década de 2010. 

Como um dos exemplos do uso desta rede social, o Ministério da Saúde criou em 

2012 um canal específico para o diálogo com a sociedade. De acordo com o site 

do Portal da Saúde, este blog tem como objetivo informar a população a respeito 

de ações, de programas e campanhas e da agenda do Ministério da Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE). 

Para o campo social, o uso dos blogs representa, segundo Kassis (2007), uma 

ferramenta para o compartilhamento de princípios, um meio para a interconexão 

de comentários sobre as ideias que se relacionam, promovendo, de certa forma, 

uma rede networking entre os leitores/seguidores. Além do mais, auxilia para a 

construção de um pensamento crítico e criativo, analítico, intuitivo, associativo e 

analógico que potencializa o acesso a informações que contém qualidade e que 

produzem interação do individual com o social.  

Appadurai (2005) argumenta que os meios de comunicação eletrônicos, entre 

eles a internet, aproximam as pessoas de informações que, em outros tempos, 

não seriam alcançáveis. Neste contexto, os textos têm tomado novas formas 

devido às inovações existentes para a divulgação das informações que fazem com 

que, a partir de interesses individuais, diferentes caminhos sejam seguidos na 

produção de um texto complexo que é formulado pelas muitas informações 

disponíveis na internet (BAUMAN, 2001). 

Nesse sentido, o uso de Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) tem 

representado um grande avanço para vários setores, entre eles o da saúde, que 

tem se beneficiado pela possibilidade de novas formas de cuidado em saúde. 

Ainda que recente o uso destas tecnologias para este fim, encontram-se trabalhos 

que apresentam a repercussão disso para o campo (LIMA et al, 2015). 

O uso dos blogs para a Saúde Pública tem se apresentado como um meio veloz 

para informar, compartilhar, trocar experiências, podendo ser um espaço propício 

para a mobilização que gera parcerias para ações que envolvem a comunidade 

de um determinado espaço territorial. Além do mais, pode servir para a 

construção de novos pensamentos, coleta de dados em vigilância, compreensões 



 
 

 
2966 

e percepções a respeito de questões de saúde individuais e coletivas (PINTO, 

2006). 

O formato ‘blog’ permite que os usuários registrem comentários e tenha acesso 

a diversos recursos que oportunizam a interatividade entre os organizadores e os 

usufrutuários, potencializando a comunicação e a troca de experiências e recursos 

entre tais atores. Com isso, o objetivo deste artigo é compreender os conceitos e 

mecanismos por trás das complexidades da ciência, utilizando técnicas e 

tecnologias avançadas para explorar, investigar e transmitir ao público 

informações sobre doenças que são poucas debatidas, mas que possuem grande 

importância, promovendo assim, a conscientização sobre a prevenção e 

tratamento. O Blog “Minha Querida Saúde” foi desenvolvido para servir como 

fonte de materiais de referência, que possibilitam aos seus usuários observar 

assuntos relacionados a o HPV e ao mesmo tempo em que garante o acesso a 

outras fontes de informações.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Um novo olhar na promoção de informações para a população 

 

As práticas tradicionais sobre campanhas e divulgação de métodos de prevenção 

de doenças baseavam-se na transmissão de conhecimento, numa perspectiva em 

que os profissionais da saúde eram o detentor do saber e a comunidade um mero 

receptor de conteúdo (KASSIS, 2007).  

Parece estar muito claro que a sociedade atual, exige uma nova proposta de 

repasse de informações, visto que na última década ocorreu uma explosão no 

acesso à internet. Entre 2005 e 2018, o número de pessoas conectadas saltou de 

7,2 milhões para cerca de 50 milhões. Considerando a faixa etária, os indivíduos 

com idade entre 12 e 24 anos apresentam a maior taxa de conexão cerca de 80%. 

Já os brasileiros com mais de 60 anos apresentavam o menor índice, de 25%. 

Entretanto os celulares continuam sendo os principais aparelhos utilizados para 

acessar a internet, cujo cerca de 77% dos brasileiros possuí algum aparelho 

telefônico (IBGE, 2018). 

O acesso à navegação virtual e suas possibilidades, trouxeram um novo rumo às 

relações das pessoas entre si, bem como o maior acesso de informações. Desta 

forma, a internet contribuiu para empoderar as pessoas com conhecimento sobre 

doenças e hábitos saudáveis, permitindo que tenham uma postura mais proativa 

em relação à própria saúde (LIMA et al, 2015). 
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2.2 Interatividade 

A relação que alguns teóricos consistem entre conhecimento e comunicação:  

Para Freire (1991), o conhecimento se dá na relação sujeito-sujeito e sujeito 

mundo, pressuposto básico para a educação libertadora num processo de 

comunhão entre os homens e as mulheres, alimentando juntos o ideal utópico 

da mudança da sociedade.  

Pierre Lévy (1998) assim o define: O termo “interatividade” em geral ressalta a 

participação ativa do beneficiário de uma transação de informação. De fato, seria 

trivial mostrar que um receptor de informação, a menos que esteja morto, nunca 

é passivo.  

A partir de uma perspectiva construtivista entende-se que os ambientes online 

não promovem a aprendizagem baseados num clique, mas concentram-se na 

formação de espaços em que ideias são debatidas com liberdade e autonomia, 

nos quais o aprendizado constitui-se num preparo para uma atuação cidadã 

(GUTIERREZ, 2004).   

Nesse sentido, a postura do profissional da saúde passa a ser de mediador e não 

transmissor de conhecimento, propondo situações que repasse a comunidade 

informações de qualidade e de fácil acesso, fazendo com que haja uma troca de 

conhecimentos. 

 

3. BLOG 

3.1. Definição e Histórico 

 

Um blog, blogger, weblog ou caderno digital é uma página da web, que permite 

o acréscimo de atualizações de tamanho variável chamados artigos ou posts. 

Estes podem ser organizados de forma cronológica inversa ou divididos em links 

sequenciais, que trazem a temática da página, podendo ser escritos por várias 

pessoas, dependendo das suas regras (SARAIVA, 2010). 

O blog conta com algumas ferramentas para classificar informações técnicas a 

seu respeito, todas elas são disponibilizadas na internet por servidores e/ou 

usuários comuns. As ferramentas abrangem: registro de informações relativas a 

um site ou domínio da internet quanto ao número de acessos, páginas visitadas, 

tempo gasto, de qual site ou página o visitante veio, para onde vai do site ou 

página atual e uma série de outras informações. Os sistemas de criação e edição 

de blogs são muito atrativos pelas facilidades que oferecem, pois dispensam o 

conhecimento de HTML, o que atrai pessoas a criá-los (MORRAN,2007). 
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Guttierrez (2004) afirma que “o que distingue os weblogs das páginas e sítios que 

se costuma encontrar na rede é a facilidade com que podem ser criados, editados 

e publicados, sem a necessidade de conhecimentos técnicos especializados”. 

Dadas a essa informação e aos serviços gratuitos, os blogs tiveram um 

crescimento considerável. A princípio foi usado, pelos jovens, como diário virtual, 

porém, na virada do século, o blog passou a ser utilizado como divulgador de 

temas e discursos variados num leque de possibilidades, tais como: o 

entretenimento, corporativismo e atividades de profissionais como jornalistas, 

empresários, escritores, profissionais da saúde que aos poucos estão descobrindo 

e explorando a principal de suas características, a interatividade, que pode levar 

à formação de redes colaborativas de aprendizagem. 

3.2. Principais características dos Blogs 

Os Blogs são espaços interativos, onde tudo pode ser publicado e dito, sem 

limites para o conteúdo. Quaisquer pessoas ou comunidades, de qualquer idade 

ou região podem criar um blog e postar as informações que julgarem 

importantes para tal (OFICINA DA NET).  

A principal dinâmica do blog, diferente de um diário, é que as postagens recentes 

ficam no princípio, ou seja, o que o blogueiro escreveu por último, o usuário vê 

primeiro. Alguns blogs possuem um formato diferente, de acordo com as pessoas 

que o alimentam. Um exemplo é um blog em que as postagens são divididas em 

pastas ordenadas numa sequência necessária aos propósitos do alimentador e 

aos objetivos que quer alcançar frente aos usuários. Uma grande vantagem do 

uso dos blogs é a gratuidade oferecida. Isso abre um leque de possibilidades, 

visto que poucos estão dispostos a pagar por este espaço na web. Pelo exposto 

anteriormente, a cada dia, mais pessoas aderem ao uso dos blogs, postando seus 

comentários num intenso processo de colaboração (OKADA, 2009). 

3.3. Blog como ferramenta de divulgação sobre à Saúde  

O uso de Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) tem representado 

um grande avanço para vários setores, entre eles o da saúde, que tem se 

beneficiado pela possibilidade de novas formas de cuidado em saúde. Ainda que 

recente o uso destas tecnologias para este fim, encontram-se trabalhos que 

apresentam a repercussão disso para o campo. Os principais usos da internet 

estão na possibilidade de troca de experiências entre sujeitos que apresentam 

situações de vida semelhantes, a viabilidade do debate entre profissionais e 

usuários, tornando possível a melhoria da qualidade de vida, assim como o 
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crescimento da autonomia, da pró-atividade e da autoconfiança, que fornecem 

subsídios para o enfrentamento de adversidades cotidianas (LIMA et al, 2015). 

Os blogs para a Saúde Pública têm se apresentado como um meio veloz para 

informar, compartilhar, trocar experiências, podendo ser um espaço propício para 

a mobilização que gera parcerias para ações que envolvem a comunidade de um 

determinado espaço territorial. Além do mais, pode servir para a construção de 

novos pensamentos, coleta de dados em vigilância à saúde, compreensões e 

percepções a respeito de questões de saúde individuais e coletivas (BORGES et 

al, 2014). 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 Como o Blog Minha Querida Saúde foi criado  

 

O blog “Minha Querida Saúde” começou a ser desenvolvido no dia 10 de Maio 

de 2019, cuja sua abordagem metodológica é descritiva de natureza quantitativa 

obtendo-se os dados através do questionário (Google docs.- formulários) e 

quantidades de visualizações pelo mundo. As bases de dados aplicadas na 

aquisição de informações para a montagem do conteúdo foram retirados do 

Portal do Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer (INCA) e artigos 

encontrados no Google Acadêmico, utilizando como descritores: HPV, Câncer do 

Colo do Útero e Papanicolaou. Os meios de divulgação utilizados foram 

Whatssap, Instagram, Facebook, apresentações verbais e panfletos fixados em 

quadros de avisos da Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA). 

4.2 Etapas Desenvolvidas  

Para a criação do blog “Minha Querida Saúde”, foi inicialmente gerado o e-mail –

todasjuntascontra.hpv@gmail.com através da plataforma Gmail.com, tendo 

como principal finalidade armazenar informações relacionados ao trabalho. Desta 

forma, foi possível utilizar o programa chamado Blogspot.com para a publicação 

aberta do blog, através da URL (endereço que viabiliza este recurso na rede) – 

Blogminhasaudequerida.blogspot.com, que teve sua primeira publicação no dia 

12 de Maio de 2019, intitulada: “FALANDO UM POUCO SOBRE O HPV”, onde foi 

disponibilizado um questionário formulado, com auxílio do Google Docs. – 

Formulários, contendo 5 perguntas relacionadas ao tema, para a obtenção de 

dados. 

 

5. RESULTADOS  
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5.1 O conhecimento e percepção sobre o tema HPV 

 

Como base de busca, para saber se os usuários entendiam sobre o assunto foi 

aplicado o questionário que segundo Gil (1999), pode ser definido “como a 

técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito as pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.”. 

Deste modo tais questões, foram dispostas no blog entre o dia 12 a 28 de Maio 

de 2019, apontando cerca de 144 respostas neste período. Assim observou-se 

que no gráfico 1, houve cerca de 72,2% de acertos sobre a forma de infecção do 

HPV. 

GRÁFICO 1- Conhecimento sobre a forma de infecção. 

 

No que diz respeito a informação sobre os sinais de infecção pelo HPV, no gráfico 

2, observou-se que 103 (71,5%) usuários responderam a alternativa correta, isto 

caracteriza de acordo com Ministério da Saúde um maior alcance de informações 

e campanhas sobre a temática.  
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GRÁFICO 2- Informações sobre os sinais de infecção pelo HPV. 

 

Considerando a disseminação de informações sobre Papilomavírus Humano no 

gráfico 3, constatou que os usuários tiveram dúvidas sobre a transmissão da 

doença, apontando cerca de 48 (33,3%) erros em apenas uma das alternativas, 

enquanto que 70 (48,6%) responderam corretamente a questão. 
GRÁFICO 3- Dúvidas sobre o modo de transmissão da doença. 

 
Em relação ao exame realizado para detecção do HPV em mulheres, de acordo 

com o gráfico 4, considerou-se que utilizadores do blog 104 (72,2%) 

consideraram a alternativa sobre Papanicolaou correta, visando assim, um 

conhecimento mais extenso sobre o exame. 
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GRÁFICO 4- Compreensão sobre o exame Papanicolaou. 

 

Com a pergunta aplicada para saber a relação do Papilomavírus Humano com o 

desenvolvimento do câncer, conforme a gráfico 5, obteve-se o resultado de 129 

(89,6%) acertos, apontando um grande crescimento nos níveis de instrução dos 

usuários do blog sobre o enunciado. 

  
GRÁFICO 5- Correlação entre HPV e o Câncer do colo do útero. 

 

5.2 Plataformas de visualização do Blog 

No que diz respeito aos usuários de Internet, isto é, a quantidade de indivíduos 

que utilizam este serviço no ano de 2018 chegou-se à marca de 94,2 milhões de 

internautas no país, o que corresponde a 55% da população (IBGE,2018).  
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Os acessos ao blog foram realizados de diversos tipos de navegadores, com 

maior prevalência no navegador Chrome 742 (63%), e pelo sistema operacional 

Android 865 (74%), como demostrando nos gráficos a seguir: 
GRÁFICO 6 – Navegadores e sistemas operacionais mais utilizados. 

 
 

 

 

5.3. Disseminação do blog para o mundo através das redes sociais 

Na cultura contemporânea, são cada vez mais evidentes mudanças na forma 

como os indivíduos buscam informações sobre saúde, entretanto os aplicativos 

de interação social, tem desenvolvido um grande papel na difusão destes 

conhecimentos, visto que as redes sociais, tem sido um lugar de ampla divulgação 

sobre assuntos diversos. 

A expansão do blog “Minha Querida Saúde” se deu pela propagação de sua URL 

através de aplicativos de mensagens instantâneas (Whatssap), cujo o acesso não 

foi contabilizado pelo sistema operacional do blog. Conforme a gráfico 7, a 

visitação ao site foi feita em maior predomínio pelo Instagram.com 

contabilizando cerca de 25 visualizações, por meio da plataforma. 
GRÁFICO 7 – Plataformas usadas na visualização do site. 
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Os blogs são novos na rede e disponibilizam diversos recursos, são relativamente 

fáceis de atualizar, de acessar e com custo zero, o que viabiliza a sua proliferação. 

A comunicação dele é desenvolvida pela internet criando com diz McLuhan “uma 

extensão do homem” e nesse caso uma extensão através da comunicação de 

serviços e produtos divulgados nos blogs. De muitos pra muitos, de alguns para 

alguns. Nestes dois casos e em outro, o blog é o meio de comunicação. 

Por meio das publicações lançadas, contendo uma grande quantidade de 

informações de fácil compreensão, foram obtidos os dados de aproximadamente 

1.162 indivíduos ao redor do mundo, sendo que grande parte destas 

visualizações ocorreram no Brasil com o total de 1.114 acessos durante o período 

de 12 a 28 de maio de 2019. Entretanto há uma abrangência significativa além 

dos limites regionais, com acessos constantes em 8 países, destacando -se o 

Estados Unidos da América com 13 visualizações. 
GRÁFICO 8 - Dispersão da comunicação no âmbito global 

 
 

6. Conclusão  

É de suma importância expandir e informar sobre as doenças e prevenções, que 

infelizmente pela dificuldade de acesso a informações acabam sendo pouco 

debatidas. Sendo assim, o blog tem como meta a cada duas semanas postar sobre 

um novo assunto, e se houver dúvidas ou perguntas frequentes o público poderá 
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interagir com as fundadoras através da plataforma para que possa ser pesquisado 

e publicado detalhadamente sobre o tema em questão. As fundadoras 

pretendem levar o trabalho adiante como projeto de extensão, para escolas 

públicas e abrigos por meio de palestras com a utilização de banner, slides 

(quando disponíveis) e apresentações orais, recebendo o feedback pessoalmente 

ou mediante a utilização do site. 
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BOLIQUÍMICA: JOGO DIDÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA 

BASEADO EM QR CODE. 
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido como recurso pedagógico no ensino de 

Distribuição Eletrônica, assunto da disciplina de química. O Boliquímica é um jogo didático 

inspirado no boliche aliado à tecnologia do QR Code, uma forma dinâmica e atrativa para estudar 

a distribuição dos elétrons nos níveis e subníveis de cada átomo, baseado no diagrama de Linus 
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Pauling. Assuntos estes geralmente trabalhados em sala de aula do primeiro ano do Ensino Médio 

pelo método tradicional e apontado pelos alunos como um conteúdo de difícil compreensão. A 

tecnologia QR Code, como elemento da gamificação, contribuiu para estimular à aprendizagem 

móvel (m-learning) em sala de aula usando os celulares dos alunos, motivando e provocando a 

competitividade entre os estudantes e fomentando a conscientização correta do uso de 

smartphone com meio de ensino. 

  

Palavras-chave: Ensino de Química. Distribuição Eletrônica. QR Code. Gamificação. 

ABSTRACT: The present work was developed as a pedagogical resource in the teaching of 

Electronic Distribution, subject of the discipline of chemistry. Boliquímica is a didactic game 

inspired by the technology of the QR Code, a dynamic and attractive way to study the distribution 

of electrons in the levels and sub levels of each atom, based on the Linus Pauling diagram. Subjects 

are usually worked in the first year of high school by the traditional method and pointed by 

students as content difficult to understand. QR Code technology, as an element of gamification, 

has contributed to stimulate mobile learning (m-learning) in the classroom using students' 

mobiles, motivating and provoking competitiveness among students and fostering the correct 

awareness of the use of smartphones with medium education. 

 Keywords: Chemistry Teaching. Eletronic distribution. QR Code. Gamification. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A integração entre os meios tecnológicos e práticas educacionais em sala de 

aula é uma alternativa promissora para modernizar o sistema educacional, atualmente 

denominado de aprendizagem móvel ou simplesmente m-learning.  

É notório que atualmente se utilizam aparelhos celulares para as mais 

diversas tarefas, até mesmo aquelas que somente eram possíveis de serem feitas pelo 

computador. No contexto educacional, esse recurso tecnológico permite que o 

conhecimento seja cada vez mais difundido, possibilitando uma melhor utilização dessa 

ferramenta para fins pedagógicos. 

Assim com as tecnologias, os jogos estão cada vez mais presentes no ambiente 

educacional. Considerados eficazes para o desenvolvimento do processo de ensino 

aprendizagem, utilizam esses mecanismos para que possam atrair a atenção dos alunos. 

A gamificação (KAPP, 2012), consiste na incorporação de elementos de jogos em 

sala de aula. Jogos tradicionais podem ser reinventados como o Boliche, uma modalidade 

esportiva que utiliza uma bola pesada com o intuito de derrubar vários pinos geralmente 

posicionados de forma triangular no fundo de uma pista. Podendo ser praticado como esporte 

e lazer, por pessoas de todas as idades. 

Nesse contexto, este trabalho desenvolveu o jogo didático Boliquímica para 

auxiliar os alunos na compreensão sobre a distribuição eletrônica, considerando os 

aspectos de afetividade, raciocínio, trabalho em equipe e coordenação motora. “Como 

o jogo de “boliquímica” pode aprimorar o conhecimento sobre distribuição eletrônica?”. Foi 

oproblema que norteou esta pesquisa. 
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A Distribuição eletrônica é um dos conhecimentos básicos da química geral 

considerado importante para compreender as peculiaridades de cada átomo, além de 

proporcionar um entendimento dos conhecimentos posteriores da disciplina. Para tanto, 

aplicou-se o “Boliquímica”, nome dado ao jogo utilizado no experimento, como 

mecanismo de aprimoramento para fixação deste assunto, articulando tecnologia e 

ensino.  

Um trabalho resultante das atividades realizadas no âmbito do Programa de 

Iniciação de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, e aplicado aos estudantes do Curso Técnico 

em Edificações do IFMA, Campus São Luís - Monte Castelo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Distribuição eletrônica 

Segundo Medeiros (2018), o modelo atômico atual do é formado por prótons 

e nêutrons encontrados no núcleo e elétrons postos na eletrosfera. De mesmo modo 

com o princípio da Incerteza de Heinsenberg afirma que não é possível calcular a posição 

e a velocidade de um elétron, pois como se trata de uma partícula imensamente 

pequena. As camadas ou níveis energéticos são representados pelas letras K, L, M, N, O 

P e Q, e toda camada é capaz de suporta um número máximo conhecido de elétrons. 

Os níveis energéticos de cada camada estão decompostas em subníveis, que 

são representados pelas letras minúsculas s, p d e f. Cada subnível agrupa um número 

máximo de elétrons. Os elétrons tendem a ocupar a camada e o subnível em ordem 

crescente de energia. O cientista Linus Pauling criou um diagrama, onde o nível de 

energia é representado por um número, o subnível representado por uma letra minúscula 

(s, p, d ou f) e o número de elétrons por um número sobrescrito. O preenchimento dos 

elétrons é realizado no sentido diagonal. 

No início do século XX, mesmo com a falta de aparatos tecnológicos a ciência 

avançou consideravelmente, tendo em vista que muitos químicos e físicos estudaram 

conclusão que os elétrons se distribuem em níveis, e estes se subdividem em subníveis. 

Já os subníveis são compostos por orbitais, onde são encontrados os elétrons. Levando 

o cientista americano Pauling, a organizar os elétrons em ordem crescente de energia 

em subníveis, conhecido como Diagrama de Linus Pauling. 

 

2.2 Gamificação  

O termo gamificação vem do inglês “gamification”, que significa a aplicação 

de elementos utilizados no desenvolvimento de jogos eletrônicos (KAAP, 2012). O 

crescente número de pesquisas dentro dessa área, tem elevado o interesse pela 

gamificação e seu emprego tem se ampliado também na área de educação (LEE; DOH, 

2012; DOMÍNGUEZ et al., 2013). Para Kapp (2012), esse aumento na busca por essa 

temática pode ser explicado, principalmente, pelo potencial da gamificação para 

influenciar, engajar e motivar os estudantes. 
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Aproveitando a tecnologia QR Code, é possível empregar a gamificação no 

processo de ensino e aprendizagem e um jogo tradicional como o Boliche, como divertimento 

e competitividade. Segundo Lima et al. (2015, p.1-6), infere que “O QR Code (Quick 

Response Code) é uma espécie de código de barras bidimensional, criado em 1994 pela 

empresa japonesa Denso Wave. Mesmo em baixas resoluções, como imagens feitas por 

câmeras VGA encontradas nos celulares mais básicos, o código pode ser interpretado 

rapidamente e sem erros”. 

Para Ferreira et al. (2016, p. 151), “A gamificação usa elementos de jogos e 

técnicas de projeto de jogo em contextos não convencionais de jogos”. Nessa perspectiva, 

é importante para o educador transformar esses equipamentos em recursos 

pedagógicos como estratégias a serviço da aprendizagem. 

 

2.3 A tecnologia móvel (m-learning)  

De acordo com Franco et al. (2016), os recursos tecnólogos dos smartphones 

favorecem aos alunos uma melhor comunicação, uma ampla aprendizagem, além de não 

ter custos para as instituições.  

A aprendizagem móvel ou aprendizagem com mobilidade (do inglês mobile 

learning ou simplesmente m-larning) é um recurso tecnológico que possibilita aos 

estudantes reforçar sua aprendizagem, desenvolvendo-a de maneira mais prazerosa, 

com práticas educativas que lhe é de costume.  

Para Brandão e Vargas (2016, p.09), “O uso de tecnologias e dispositivos 

digitais para ampliar o acesso à educação de qualidade é um fenômeno em franca 

expansão e convida a uma profunda reflexão sobre o futuro dos processos de ensino e 

aprendizagem”. 

Para Bastos, Rapkiewicz & Benvenuti (2016) e Franco et al. (2016) 

argumentam que o uso desses dispositivos sempre foi um tabu em sala de aula, 

ressaltando que o uso desses aparelhos dispersa a atenção dos estudantes, que muitas 

das vezes são utilizados como meio de distração. No entanto, para as referidas autoras 

ao gerir melhor esses recursos, eles podem ser utilizados para motivar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

3 METODOLOGIA  

O estudo foi sustentado em pesquisa exploratória, metodologia utilizada 

quando há necessidade de definição do problema com maior precisão, promovendo 

análise de dados qualitativos. 

A técnica de pesquisa consiste em uma investigação empírica do fenômeno 

analisado no seu contexto real (YIN, 2001), aplicado aos estudantes do Curso Técnico em 

Edificações do IFMA, Campus São Luís - Monte Castelo. 
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O Boliquímica surge de um insight durante as aulas de Distribuição Eletrônica 

da disciplina de Química, ministrada pela professora da turma da qual os pididianos 

acompanham. 

A partir daí, busca-se uma denominação e os materiais a serem utilizados 

para sua construção. Surge então, o “Boliquímica”, nome oriundo da junção de Boli 

(Boliche) e Química (referênte à disciplina). Sua construção foi feita com materiais 

alternativos e de baixo custo como bola, pinos (pets), fitas, cartolina, vendas e “cards” 

(Figura 01). Para integrar a tecnologia a essa prática esportiva, usou-se o QR Code como 

forma de tornar o jogo mais atrativo para os estudantes. 

 
     Figura 01: Boliquímica 

     Fonte: Os autores, 2019. 

 

O jogo consiste em um boliche cujo objetivo é a aprendizagem sobre 

distribuição eletrônica através do preenchimento do diagrama de Linus Pauling. Para 

realizar esse jogo, cada equipe recebeu uma bola, um diagrama, uma venda e um 

recipiente contendo os cards com os subníveis.  

A atividade contou com a participação de 23 estudantes, divididos em 

equipes, sendo 3 de 6 e uma de 5 componentes. Cada equipe foi acompanhada por um 

monitor pibidiano. Os estudantes foram previamente orientados a fazerem o download 

do app de leitura de QR Code, recurso indispensável para esta atividade.  

A dinâmica teve duração de 02h/aula e foi aplicada nas dependências da 

escola. Um dos componentes importantes para realização da proposta didática são as 

regras do jogo, adotadas para estabelecer a organização da dinâmica, e informada antes 

de iniciar a partida, a fim de evitar transtornos durante o jogo.  

As regras informadas neste trabalho são flexíveis, podendo ser alterada de 

acordo com a característica da turma. 

Outra informação importante é que ocorre a alternância entre os membros 

da equipe, e que a partir do segundo jogador a bola só será arremessada após a leitura 

do QR Code (Figura 02), e também do preenchimento do diagrama. 
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                            Figura 02: Leitura do QR Code 

                            Fonte: Os autores, 2019. 

 

O jogo inicia com a sinalização do coordenador (professor). Primeiramente, 

coloca-se uma venda em um dos componentes da equipe, a fim de que o mesmo 

arremesse a bola em direção aos pinos.  

Feito isso, junta-se somente o pino que fora atingido primeiro, conduzindo-

o para o companheiro de equipe que se encontra com o celular fazendo a leitura pelo 

aplicativo QR Code, para verificar qual subnível se encontra no pino. Caso faça parte da 

distribuição eletrônica do elemento da jogada, coloca-se no diagrama (Figura 03). Não 

sendo, descarta-se. 

 

 

 
                        Figura 03: Diagrama do Boliquímica. 

                        Fonte: Os autores, 2019. 

 

 O jogo continua até que se faça toda a distribuição do elemento químico. 

Em seguida, a equipe sinaliza que concluíram a distribuição, momento em que o monitor 

verifica se está correto e só então fornece o próximo elemento. Esta sequência continua 

até o quarto elemento, vencendo a equipe que concluir o jogo em menos tempo que é 

de no máximo 20 minutos. 

Após a realização do jogo aplicou-se um questionário pelo aplicativo de 

administração de pesquisas “o Formulário Google”, para verificar o nível de satisfação 
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dos estudantes a partir da sistemática adotada, considerando o desenvolvimento da 

aprendizagem.  

O questionário contemplou 11 questões sendo as mesmas seccionadas em 

04 secções. A primeira tratou da "identificação", a segunda da "Estruturação", a terceira 

do “Jogo" e a quarta da " Aprendizagem". Na secção “Identificação”, as perguntas foram 

elaboradas para identificar os estudantes que participaram do jogo. Na secção 

“estruturação”, levou-se em consideração questões a respeito dos materiais utilizados 

durante a atividade. Na secção “jogo” questionou-se as regras e a interação entre os 

membros da equipe. Na secção “aprendizagem” aborda-se questões sobre a 

contribuição do jogo com o ensino-aprendizagem de distribuição eletrônica. 

Os dados provenientes da aplicação dos questionários foram analisados a 

partir de uma abordagem quantitativa e qualitativa, considerando o contato direto dos 

pesquisadores com a situação estudada.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Aplicação do jogo, conforme a sistemática adotada, oportunizou uma aula 

diferenciada com os estudantes motivados, engajados e capazes de realizar um efetivo 

trabalho em equipe, alcançando resultados mais expressivos, do que outrora percebido.  

Meninos e meninas unidos com o mesmo propósito: ganhar o jogo com o 

conhecimento compartilhado. Dos 23 estudantes que responderam ao questionário, 

73,9% eram do sexo masculino, demonstrando que essa área ainda hoje é ocupada na 

sua maioria pelo público masculino (Gráfico 01). 

 

 
   Gráfico 01: Percentual de meninas e meninos participantes da pesquisa. 

                    Fonte: Os autores, 2019. 

 

Quando questionados sobre a forma como os pinos estavam dispostos no 

espaço da atividade, 73,9% (Gráfico 02) dos entrevistados disseram que facilitou os 

acertos durante a jogo, tendo em vista que os mesmos estavam vendados e deveriam 
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girar antes de lançar a bola em direção aos pinos. O que para 26,1% dos participantes 

ficou mais difícil.  

 

 
                        Gráfico 02: Organização dos pinos. 

                        Fonte: Os autores, 2019. 

 

Quando questionados sobre a interação grupal durante o jogo, 82,6% dos 

participantes disseram que foi satisfatório, conforme demonstra o gráfico 03. O que 

valida a importância dos jogos durantes as aulas para promover uma maior integração 

entre a turma, fortalecendo a amizade, o companheirismo, a cooperação e o respeito. 

 

 
                        Gráfico 03: Interação do grupo. 

                        Fonte: Os autores, 2019. 

 

Quando questionados se o jogo proporcionou aprendizagem sobre o 

conteúdo de distribuição eletrônica, 78,3% dos entrevistados responderam que essa 

forma de ensino é totalmente importante para aprendizagem, outros 17,4% declararam 

ser parcialmente e 4,3% que não contribuiu (Gráfico 04).  
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       Gráfico 04: Jogo como meio de aprendizagem de distribuição eletrônica. 

         Fonte: Os autores, 2019. 

 

Quando questionados se o jogo proporcionou um maior interesse pela 

disciplina, 73,9% dos entrevistados responderam que sim, outros 21,7% disseram que 

contribuiu parcialmente e 8,7% não influenciou (gráfico 05). Em sala de aula, é importante 

o emprego de metodologias alternativas para motivar os estudantes e aumentar seu 

interesse pelas aulas.  

 

 
                         Gráfico 05: Interesse pela Química. 

                         Fonte: Os autores, 2019. 

 

Por fim, 65,2% dos entrevistados concordam que a gamificação é mais eficaz 

no processo de ensino e aprendizagem que o método tradicional. Outros 34,8% 

afirmaram que contribuiu em parte.  
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                             Gráfico 06: Eficácia das aulas lúdicas. 

                             Fonte: Os autores, 2019. 

 

A tecnologia é uma ferramenta indispensável na atualidade. Educadores 

cientes da realidade tecnológica sabe que é árduo separar os jovens dos celulares, 

portanto de forma consciente pode-se explorar a tecnologia a favor da educação. 

Empregar novas tecnologias, como o Boliquímica, é o caminho para transformar a sala 

de aula em um ambiente moderno de aprendizagem afetiva. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este artigo explora o uso da gamificação, que favorece a aprendizagem alinhado 

ao estudo da distribuição eletrônica, no que tange o desenvolvimento de habilidades 

tais como, agilidade, liderança, percepção do trabalho em equipe e raciocínio, entre 

outras. O Boliquímica foi aplicado e obtivemos resultados satisfatórios, o interesse dos 

estudantes pelo estudo da disciplina de química, visto que a química é taxada, na maioria 

das vezes, como uma disciplina de difícil assimilação, por isso, o lúdico, é uma alternativa 

para o ensino e aprendizagem. 

Ao final do jogo, houve premiação para as equipes vencedoras, este elevou ao aumento 

da competitividade entre os grupos, fazendo com que aguçasse as estratégias de cada equipe, 

estimulando o espírito de liderança e o trabalho em grupo.  

Foi perceptível o engajamento dos alunos, desencadeando voluntariamente a 

aprendizagem quanto a distribuição eletrônica de cada átomo. Visto que no inicio houve 

demora na montagem do diagrama, mas com o passar da aplicação do boliquímica, as equipes 

manifestaram rapidez para montarem o esquema. 
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Resumo: Diversos discentes encontra dificuldades na compreensão de conceitos 

matemáticos, sendo assim, os educadores buscando uma melhoria no processo de 

ensino/aprendizagem de tal disciplina fazem uso das Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDIC) e dentre estas, destacam-se os vídeos que abordam conteúdos de 

matemática. Para ter acesso a estes vídeos para levarem à sala de aula, em especial as 

videoaulas, os professores pesquisam no YouTube e encontram diversos canais com 

produções que são feitas por educadores dos mais diversos lugares. Neste trabalho 

daremos destaque para as produções de videoaulas feitas no Ceará, com o objetivo de 

mostrar como são organizados os canais cearenses, como são mostrados os vídeos e o 

impacto que podem causar no que se refere a aprendizagem dos espectadores. Para a 

elaboração deste trabalho foram necessárias as informações dos canais que foram 

analisados no Grupo de Estudos Análise de Videoaulas no curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Notou-se que há um bom número 

de produções nos canais cearenses e, embora apresentando alguns pontos que podem 

ser melhorados, estas iniciativas têm grande potencial para o ensino e a aprendizagem 

de matemática. Espera-se que futuramente mais professores façam uso das videoaulas 

em sala de aula. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação; Ensino; TDIC; Vídeo. 
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Abstract: Several students find difficulties in understanding mathematical concepts, so 

educators seeking an improvement in the teaching / learning process of such a discipline 

make use of the Digital Information and Communication Technologies (DICT), among 

which are the videos that deal with mathematical content. To access these videos to take 

to the classroom, especially videolessons, teachers search YouTube and find several 

channels with productions that are made by educators from various places. In this work 

we will highlight the videolessons productions made in Ceará, with the objective of 

showing how the Ceará channels are organized, how the videos are shown and the 

impact they can cause with regard to the learning of the spectators. For the elaboration 

of this work it was necessary the information of the channels that were analyzed in the 

“Grupo de Estudo Análise de Videoaulas” in the Undergraduate teacher training course 

of Mathematics of the Universidade Estadual Vale do Acaraú. It was noticed that there 

are a good number of productions in the Ceará channels and, although presenting some 

points that can be improved, these initiatives have great potential for the teaching and 

learning of mathematics. It is hoped that more teachers will use videotapes in the 

classroom in the future. 

 

Keywords: DTIC; Education; Learning; Teaching; Video. 

 

Introdução 

 

É possível perceber no ensino da Matemática, a dificuldade que os alunos têm 

para compreender tal conteúdo curricular. Diante disso, educadores vêm 

buscando métodos para facilitar a aprendizagem e melhorar esta realidade. 

Dentre esses meios, encontram-se as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), que estão ligadas ao grande avanço tecnológico, com a 

ascensão das ferramentas empregadas como meio de informação e 

comunicação, cujo uso vem se tornando cada vez mais crescente, já que as 

mesmas, quando usadas de maneira correta, auxiliam no ambiente educacional. 

Das TDIC utilizadas atualmente, destacam-se os vídeos voltados para a 

aprendizagem de matemática, e estes têm se mostrado uma ferramenta 

importante tanto para a Educação à Distância (EaD), quanto para a utilização na 

educação presencial. Além de ser uma forma de entretenimento, ou até mesmo 

possibilitando o relacionamento entre as pessoas, os vídeos também podem 

funcionar como um recurso pedagógico usando em sala de aula ou meio 

complementar para sanar dúvidas dos alunos com base no exposto em classe, 



 
 

 
2991 

sendo possível observar o material um número indefinido de vezes, parando em 

momentos de incerteza e dificuldade. 

 

Em paralelo, o avanço tecnológico observado especialmente nos novos modelos 

de smartphones e computadores, além da melhor oferta de serviço de internet, 

torna cada dia mais comum não só a utilização de vídeos em sala de aula como 

também a produção de videoaulas por educadores de diversas áreas do 

conhecimento. Estes equipamentos melhores e mais acessíveis permitem realizar 

produções com melhor qualidade de imagem e áudio, porém, não importa 

somente gravar e editar, mas saber como criar e analisar a estruturação dos vídeos 

que se deseja produzir e se colocar no lugar do espectador. 

 

A análise da estrutura das videoaulas de Matemática produzidas no estado do 

Ceará e publicadas no YouTube constitui o foco do presente trabalho, assim como 

a observação da organização de canais cearenses que disponibilizam as 

videoaulas. 

 

Justificativa 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), apresenta nas competências gerais 

da Educação Básica a utilização de diferentes linguagens, dentre elas a visual, para 

partilhar informações e experiências diversas como forma de auxiliar o 

entendimento de conceitos, assim como:  
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2018, 

p. 9). 

 

Para Zampereti e Rossi (2015), com o avanço tecnológico a educação não ficou 

de fora das mudanças, onde o professor passa a ser um aprendiz constante, pois 

o mesmo necessita buscar atualizar-se, já que as tecnologias digitais têm muitas 

potencialidades que podem ser exploradas visando o aprendizado dos discentes.  

 

Destas tecnologias podemos citar o vídeo que segundo Santana e Januario (2016, 

p.11) “deve ser utilizado como um recurso para acrescentar e aproximar os 

professores e estudantes da construção de novas descobertas e aprendizagens”, 
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sendo, assim, necessário que sejam produzidos pensando tanto nos docentes que 

poderão utilizar em suas aulas, quanto nos discentes que irão assisti-los.  

 

Em se tratando do contexto pedagógico podemos exemplificar de maneira mais 

específica as videoaulas, que são vídeos feitos por professores com 

intencionalidade de aprendizagem, isto é, visando possibilitar a apropriação de 

determinados conhecimentos por parte dos espectadores/alunos, apresentando-

se por meio de textos, slides, imagens, áudio, etc. Ou seja, é uma aula gravada 

pelo professor em forma de vídeo, porém adaptada ao meio em que será 

disponibilizada, e que chega aos espectadores por meio de TDIC, alcançando 

assim um grande número de internautas.  

 

Percebe-se que para ocorrer uma aproximação maior do cotidiano e uma ligação 

entre educador e estudante, é importante que as produções das videoaulas sejam 

bem elaboradas. Ainda para Santana e Januario (2016, p.10) “é importante deixar 

‘lacunas’ para que o professor e os alunos possam interagir quando estiverem 

assistindo ou falando sobre o vídeo em sala de aula” e também, para que haja 

uma aprendizagem satisfatória – além de uma videoaula de boa qualidade – é 

essencial se atentar para as fontes em que são pesquisados os conceitos 

abordados, pois uma informação errada poderá comprometer toda a produção.  

 

A importância do “onde buscar” ganha força na necessidade que muitos alunos 

têm de um aprofundamento maior do que é visto em sala de aula, pois muitas 

vezes, dúvidas que ficaram após a aula podem ser sanadas. Para Junior et al. 

(2018, p. 43) “o aluno passa a buscar outras formas de apreender para progredir 

em suas avaliações”, uma vez que o estudante tem a possibilidade de assistir a 

videoaula quantas vezes quiser, além de poder pausar e retornar rapidamente 

para o instante em que não houve compreensão, por exemplo. Ainda, os 

estudantes podem buscar por produções que lhes sejam mais interessantes e 

motivadoras e o fato de que eles podem revê-las quantas vezes achar necessário 

potencializa uma aprendizagem significativa. Os autores ressaltam que o intuito 

desses vídeos é tornar os alunos mais atentos e autônomos. Eles também 

salientam que: 
As videoaulas têm se mostrado como um bom meio de busca por 

algum aprendizado, alguma técnica, alguma forma de compreender 

conceitos e resolver problemas, além de ser uma forma rentável de 

ensinar Matemática para aqueles que sabem com proceder para 
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resolver alguns problemas através de formas e meios mais 

interessantes, como aqueles tecnologicamente estruturados e aliados 

às necessidades dos alunos. (p. 61) 

 

Mandarino (2014) também afirma que atualmente há “a facilidade de ver, rever e 

analisar um produto audiovisual; a possibilidade de intervir parando, pausando, 

mudando o ritmo e até alterando uma sequência de imagens”, aspectos que 

fazem da videoaula uma importante aliada na aprendizagem de matemática. 

 

Um outro aspecto que fica nas entrelinhas do que foi citado acima, é a questão 

da relação de proximidade entre estudante e a videoaula a ser acessada. Nesta 

mesma linha de pensamento, Morán (1995, p. 27), afirma que o vídeo “aproxima 

a sala de aula do cotidiano, das linguagens de aprendizagem e comunicação da 

sociedade urbana, e também introduz novas questões no processo educacional”. 

Desta forma, pensando nos estudantes da região na qual está inserido o curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 

única graduação regular para formação de professores de Matemática para uma 

área que abrange cerca de 40 municípios, é pertinente pensar se o material 

audiovisual acessado por estudantes e professores, tem alguma relação com a 

cultura local. 
 

Assim, resolveu-se pesquisar canais cearenses de matemática no YouTube, maior 

repositório de vídeos online da atualidade, para verificar alguns aspectos tais 

como a estruturação desses canais, conteúdos abordados nas videoaulas e 

estética destas produções. 
 

 

Procedimentos adotados 

 

No semestre letivo 2018.2 – que aconteceu entre junho e outubro de 2018 – sete 

estudantes e o professor coordenador do Laboratório de Vídeos Didáticos 

(LAVID) do curso de Licenciatura em Matemática da UVA, se encontraram 

semanalmente para as atividades do Grupo de Estudos Análise de Videoaulas. 

  

Dentre as atividades desenvolvidas neste grupo, uma delas consistiu de uma 

pesquisa realizada no repositório de vídeos YouTube cujo objetivo inicial era 

identificar e catalogar canais cearenses que produzem vídeos de Matemática.  
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Durante a pesquisa, os estudantes utilizaram as combinações das tags (palavras-

chave) “matemática” e “ceará” para listar os canais. Ao realizar o acesso, 

inicialmente conferiram se o conteúdo realmente se tratava de matemática e se a 

localidade correspondia ao estado do Ceará. Em seguida, para catalogação, 

algumas informações foram registradas em planilha eletrônica, tais como: 

quantidade de inscritos do canal, número de visualizações do canal e dos vídeos, 

quantidade de vídeos, conteúdos abordados, dentre outros. Ao todo foram 

analisados 29 canais do início da pesquisa até o dia 13 de abril de 2019. 

 

A seguir, será apresentada análise do que fora observado nas produções 

acessadas, especialmente nas videoaulas de matemática. 

 

Análise dos canais 

 

Em relação aos canais analisados, cerca de 41% não apresentam descrição, 

dificultando para o internauta encontrar o que ele procura. Isso gera insegurança 

ao estudante, uma vez que não inspira confiança com relação ao conteúdo 

publicado. Apenas dois deles mostram um vídeo de apresentação do canal que 

aparece em destaque, e os demais apresentam o último vídeo postado como 

destaque. 

 

Figura 1 – Canal com vídeo de apresentação em destaque. 
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Fonte: Print screen do YouTube. 

 

Existem também, canais que apresentam seus vídeos de maneira desorganizada, 

sem o uso de playlist – lista de músicas ou vídeos que podem ser reproduzidos 

em sequência ou embaralhados – que agrupem os vídeos de acordo com o 

conteúdo tratado. Na verdade, poucos são os canais que têm este cuidado, como 

por exemplo, canais que tratam de resolução de questões de provas e organizam 

em playlists as soluções das avaliações de acordo com a instituição que realizou 

a prova.  

 

Aproximadamente 49% dos canais apresentam como nome, o próprio nome do 

proprietário – geralmente professor de matemática – facilitando, de certa forma, 

o contato dos estudantes com o mesmo nas redes sociais, por exemplo. Porém, 

vale salientar que o ideal seria obter as informações necessárias referentes ao 

professor já na descrição do canal. Alguns apresentam somente o canal 

detalhando os conteúdos que serão abordados, especificando do que se trata de 

maneira sucinta. Os que abordam questões de provas, conteúdos diversos de 

matemática ou demais disciplinas evidenciam de maneira detalhada na descrição. 

Certos canais por se tratarem de laboratórios de instituições, deixam isso 

evidente, identificando tal instituição. Outros não apresentam descrição, sem 

existir assim nenhuma informação pessoal sobre o dono do canal. 
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Análise das videoaulas 

 

Depois de observada a estrutura dos canais, passou-se a observação dos vídeos 

disponibilizados. Notou-se que os assuntos mais abordados são: funções, 

geometria, trigonometria, polinômios, frações, gráficos, matrizes, porcentagem, 

raciocínio lógico, equações, probabilidade, produtos notáveis, perímetro, área e 

potenciação. Em alguns canais são resolvidas questões de provas do tipo 

Vestibular e Enem, havendo apenas um canal – dentre os catalogados – voltado 

exclusivamente para concursos. É perceptível que a grande maioria das 

videoaulas estão voltadas para o nível básico de ensino, havendo assim poucos 

voltados para o nível superior. 

 

As videoaulas são, em sua maioria, ministradas por professores que fazem uso de 

lousa e pincel, apresentando uma boa qualidade de imagem e áudio. No entanto, 

observou-se também videoaulas feitas com programas de captura de tela, 

aparecendo apenas a tela do computador ou, em alguns casos, é reservado um 

espaço na tela no qual aparece o professor dialogando ao longo do vídeo, como 

uma forma de aproximar-se mais do espectador.  

 

Figura 2 – Videoaula com captura de tela e presença do professor. 

 
Fonte: Print screen do YouTube. 
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Outra alternativa utilizada pelos docentes é o uso do GeoGebra – software de 

matemática dinâmica. Há, ainda, aqueles que optam por desenvolver a videoaula 

utilizando apenas caneta e papel, com a câmera mostrando o que vai sendo 

escrito e o áudio sendo a voz do professor. 

 

Com relação à duração, a maioria das videoaulas tem entre 5 e 10 minutos, mas 

há também aquelas que duram de 20 à 30 minutos. As mais extensas – e minoria 

– apresentam mais de 1 hora de duração, se caracterizando como aquelas que 

mostram correções de provas. Já em termos de pós-produção, isto é, a inserção 

de elementos depois da gravação, uma grande parte apresenta vinhetas – 

aberturas dos vídeos – e outros efeitos especiais, de imagem e som, além de 

legendas – textos. Para Mandarino (2012, p. 6) “é a integração destes elementos 

que faz com que um programa consiga criar algum interesse e expectativa, 

prendendo a atenção do espectador”.  A minoria já se inicia diretamente com o 

docente sem fazer uso dos recursos citados anteriormente. Por não apresentarem 

uma duração muito longa, poucos utilizam cortes – interrupção na continuidade 

do vídeo – e os que fazem uso do recurso são apenas para serem trocadas 

questões que são resolvidas ao longo do vídeo e são, certamente, aqueles que 

possuem uma duração maior.  

 

Com relação aos aspectos da cultura local, o que é mais facilmente percebido é 

sotaque e a espontaneidade, rapidamente percebido como cearenses. Além 

disso, algumas videoaulas retratam localidades cearenses em que podem ser 

feitas aplicações da matemática, mostrando assim as belezas existentes no Ceará 

e o quanto isso favorece no aprendizado de tal ciência, apresentando, por 

exemplo, conceitos de trigonometria e unidades de medidas. Alguns dos locais 

destacados pelos professores nos vídeos são: O açude de Pacujá (CE), a Serra do 

Cajueirinho (CE), a Bica de Pires Ferreira (CE) e o Arco de Sobral (CE). 

 

Os professores usam o sotaque cearense, porém utilizando a norma culta padrão, 

além de se mostrarem sorridentes e alegres, sempre fazendo questionamentos 

como uma forma de interagir com o espectador e deixar mais interessante. 

 

Considerações finais 
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O uso de videoaulas como recurso facilitador e inovador para se aprender 

matemática é algo excepcional, porém é preciso ter certos cuidados quanto às 

produções e a estruturação dos canais. Os canais analisados poderiam estar 

melhor organizados em playlists de acordo com o conteúdo abordado, havendo 

também descrição que transmitisse uma certa segurança ao internauta e 

deixando visível o contato regular do educador e dono do canal.  

 

Em relação a quantidade de vídeos, notou-se que a maioria dos canais 

apresentam menos de 10 vídeos, não abordando assim muitos assuntos. Poucos 

têm uma quantidade maior com 50, 150, 200 ou até mesmo 500 vídeos, porém 

nem todos esses vídeos abordam assuntos somente de matemática. Ao observar 

a frequência de postagem, percebeu-se que poucos canais possuem vídeos que 

são postados semanalmente ou mensalmente, a grande maioria está sem 

atualizar há dois anos ou mais, o que não traz uma impressão muito boa para o 

estudante, por se tratar de vídeos já antigos e com uma realidade diferente da 

atual. Quanto a qualidade, quase metade dos canais analisados apresentam 

vídeos com áudio muito baixo, alguns quase inaudíveis e a imagem um pouco 

escura e sem qualidade o que de fato é retratado pelos internautas nos 

comentários, em contrapartida, há aqueles que apresentam uma qualidade 

excelente tanto de áudio quanto de imagem o que também fica evidenciado 

pelos comentários onde poucos professores tem o cuidado de respondê-los e 

quando respondem não são a todos, somente a uma pequena parcela, o que 

deixa os estudantes muitas vezes com dúvidas com relação ao conteúdo 

abordado ou até mesmo com relação ao próprio canal.  

 

Apesar de todos os impasses, as visualizações e os comentários dos espectadores 

mostram que eles buscam frequentemente esse meio como uma forma de ajudá-

los com conteúdos que muitas vezes não ficaram tão claros em sala de aula. Isso 

certamente motiva os professores a continuarem as suas postagens, 

principalmente quando os comentários são positivos e as visualizações vão 

aumentando a cada dia. 

 

Além de alcançar um número muito grande de pessoas, as videoaulas têm se 

tornado comum no meio educacional, por ser de fácil e rápido acesso. Acredita-

se que em um futuro próximo a produção de vídeos fará parte do cotidiano do 
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professor, seja para tirar dúvidas, seja como alternativa ao tradicionalismo da sala 

de aula, dentre muitas outras necessidades que as videoaulas possam vir a suprir. 
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RESUMO: Neste trabalho apresentamos uma compilação sobre alguns 

trabalhos no que tange a utilização das tecnologias no ensino de física, 

especialmente no que se refere a perspectivas e concepções dos professores do 

ensino médio. Indubitalvente, as tecnologias como por exemplo: celulares, 

tablets e notebooks, ganham cada vez mais força no ambiente escolar, trazendo 

consigo novas possibildades e situações para a prática de ensino. Nosso 

objetivo com este pequeno trabalho, é trazer algumas das pesquisas já feitas na 

área à base das teorias existentes com o intuito de situar um leitor leigo ou com 

objetivos de estudo na área.  

Palavraschave: Trabalhos; Tecnologias; Ensino; Física; Possibilidades 

 

ABSTRACT: In this paper we present a compilation about some works regarding 
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the use of technologies in physics teaching, especially regarding the perspectives 

and conceptions of high school teachers. Indubitably, technologies such as cell 

phones, tablets and notebooks are gaining strength in the school environment, 

bringing with them new possibilities and situations for teaching practice. Our 

goal with this small work is to bring some of the research already done in the 

area based on existing theories with the intention of situating a lay reader or 

with study objectives in the area. 

 

Keywords: Works; Technologies; Teaching; Physics; Possibilities 

 

 

Introdução 

 

Atualmente, a tecnologia em diversos aspectos se tornou uma ferramenta   

imprescindível na vida do homem contemporâneo, e não seria diferente no 

âmbito educacional. Cada vez mais, a utilização da tecnologia como um recurso 

pedagógico em sala de aula tanto por parte dos professores como por parte dos 

alunos, proporciona o advento de novas práticas pedagógicas assim como 

maiores possibilidades para uma aprendizagem significativa. Nesta perspectiva 

instrumental, para Massetto (2000) e Martinez (2006), a tecnologia constitui um 

instrumento capaz de criar, transformar e modificar, tornando-se uma das 

autoras de grande importância na colaboração do desenvolvimento de 

processos de aprendizagem.   Tendo como base a utilização da tecnologia na 

perspectiva educional, é de fundamental importância entendermos e 

investigarmos um pouco mais tais usos no âmbito do ensino de física.         

 

Fundamentação Teórica 

Antes de introduzirmos de fato as perspectivas teóricas sobre a utilização da 

tecnologia em sala de aula, é preciso que falemos brevemente sobre um dos 

problemas que infelizmente assolam o ensino de física: a aprendizagem de não 

se gostar dela. Conforme diz Bonadiman: 
[...] De modo geral,  nas escolas de nível médio, se aprende pouco 

da Física e, o que é pior, se aprende a não gostar dela.  

(BONADIMAN, 2007) 

 

Este mesmo autor aponta algumas alternativas metodológicas para o ensino 

desta ciência, onde afirma que devemos proporcionar ao aluno uma visão geral 
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e contextualizada do tema em estudo; mostrar a importância do tema que está 

sendo tratado e motivar o aluno para o estudo. 

(BONADIMAN, 2007). 

 

Depois dessa pequena explanação, concentremo-nos no objetivo principal 

deste trabalho, que é a utilização da tecnologia em sala de aula para o esnsino 

de física. Então, tomemos como referencial teórico os PCN-Parâmetros 

Curriculares Nacionais- de física. Tal documento afirma que é importante a 

compreensão de enunciados que envolvam códigos e símolos, discriminação e 

tradução de linguagens matemáticas, elaboração de esquemas e interpretação 

de temas científicos, levando a possibilidade de evidenciar ao menos dois 

aspectos do ensino de física nas escolas, e ainda instrui que: 
o espírito questionador, o desejo de conhecer o mundo em que se 

habita. Também deve ser entendida como cultura na medida em que 

a escola deve assegurar o acesso da população a uma parcela  de 

saberes produzido(PCN, p.53). 

 

 

Como foi dito anteriomente, a tecnologia toma proporções cada vez maiores 

no âmbito escolar, como por exemplo os celulares, onde estes na maioria dos 

casos tem acesso a internet. Como sabemos, uma simples pesquisa no site 

www.google.com nos fornece uma gama de informações, onde nem todas as 

informações são confiáveis. Porém com a instrução de um professor de física 

em sala de aula e com o auxílio desta tecnologia, o espírito questionador terá 

muito mais facilidade de vir à tona uma vez que os alunos possuem uma 

ferramenta de pesquisa inestimável. Com o sentido de espírito questionador 

abordado no PCN, poderemos aumentar muito a criticidade dos alunos que 

comporão mais participativamente a sociedade que os cercam. Com tal 

objetivo, podemos citar PRETTO: 

 
Não podemos mais continuar formando aquele ser humano 

mercadoria,                              mão de obra barata para uma sociedade 

tecnológica. Precisamos, e aí a escola pode ter um importante papel, 

formar um ser humano programador da produção, capaz de interagir 

com mecanismos maquínicos da comunicação, um ser humano 

participativo que saiba dialogar com os novos valores tecnológicos e 

não um ser humano receptor passivo (PRETTO,2001, p.220). 

 

http://www.google.com/
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Portanto, além do proposito de ensinar novos conceitos, de trazer 

demonstrações abstratas, as ferramentas tecnológicas também propiciam fins 

educativos no sentido de que podem formar um cidadão com criticidade.  
                                                                        

Metodologia 

Compomos e fundamentamos este trabalho através da compilação de diversos 

trabalhos que também abordavam o  tema perpectivas teóricas sobre a utilização 

das tecnologias no ensino de física. Os textos são listados a seguir: 

- LUNARDI, Cristina Simi;  Uso das tecnologias no ensino de física, (2014); 

- MACHADO, João Markos Oliveira; FERREIRA, Marcello;MILL, Daniel; Tecnologias 

no ensino de física: um estudo sobre concepções e perspectivas de professores 

do ensino médio(2018). 

- VIEIRA, Larissa Maria germino Alves; MARQUES, Adílio Jorge; A inserção de 

tecnologias no ensino de física (2017). 

 

Resultados e Considerações Finais 

  

Dentre os vários resultados obtidos nos trabalhos que foram pesquisados e 

estudados, concentremo-nos no resultado obtido no trabalho de LUNARDI que 

também fala sobre o uso de tecnologias no ensino de física. A autora que pode 

perceber que o uso das tecnologias como por exemplo a lousa interativa digital, 

um livro digital, como instrumentos pedagógicos proporcionam o 

compartilhamento de ideias, ao passo que promovem conexões entre senso 

comum e conceitos sistematizados. Afirma ainda que, o uso de tais tecnologias 

possibilita a visualização de fatos que não são possíveis de serem visualizados em 

atividades práticas, ou seja, algumas ideias que não são encontradas no senso 

comum como por exemplo quando estudamos física moderna. 

Por fim, de uma mais geral, a tecnologia se torna a cada dia mais fundamental no 

cotidiano do ser humano como por exemplo nos hospitais. No âmbito escolar 

não deve ser diferente, pois é um lugar primordial para a base educional e ética 

do homem. Para maximizar esse objetivo, devemos fazer uso das tecnologias 

disponíveis pois, estas  podem ser ferramentas de trabalho inestimáveis.  
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PLATAFORMA SERPENTINA: COMUNICAÇÃO E LITERACIA 

DIGITAL 

 

Gustavo Henrique Sampaio Martins 

Jaynara Lima Silva 

 

RESUMO: Este artigo centra-se em uma discussão sobre as Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC’s) e suas implicações na sociedade contemporânea, habilidades de 

compreensão das mensagens que estão disponíveis no ambiente digital, novas 

possibilidades de comunicação entre os usuários, mecanismos de informação e 

disponibilização ao público. Discute o conceito de Literacia Digital. Foca em ser um 

estudo exploratório, utilizando da pesquisa bibliográfica e documental como 

instrumentos de fundamentação. Por fim, após análise das competências que estruturam 

o Modelo de Literacia Digital de Eshet-Akalai (2004), relaciona as habilidades digitais 

necessárias aos profissionais envolvidos na concepção e desenvolvimento do projeto 

Serpentina. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação. Informação. Literacia digital. Plataforma Serpentina. 

 

ABSTRACT: This paper discusses the Information and Communication Technologies 

(ICT's) and their implications in contemporary society, as well as the abilities to 

understand the messages available in the digital environment, the new possibilities for 

user communication, information mechanisms and public interest. It discusses the 

concept of Digital Literacy. It is an exploratory study which uses bibliographical and 

documentary research as tools for validity. After an analysis of the skills which structure 

the Eshet-Alkalai (2004) Model for Digital Literacy, the paper lists the digital abilities 

needed to the professionals involved in the conception and development of Serpentina 

project. 

 

KEYWORDS: Communication. Information. Digital Literacy. Serpentina Platform. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Na contemporaneidade, o indivíduo está inserido em uma sociedade global, em 

que cultura e tecnologia estão cada vez mais entrelaçadas e contribuem de modo 

significativo para uma nova configuração mundial, social, econômica, 

mercadológica e cultural. Com o advento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC’s), é possível ir a diversos lugares e obter inúmeras informações 

de naturezas múltiplas sem mesmo sair de casa. Muito disso se dá em decorrência 
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da atual realidade global, em que povos de regiões diversificadas estão 

compartilhando – ainda que gradualmente - seus comportamentos, hábitos, 

costumes e valores uns com os outros. Tal fato é amplificado pela crescente 

possibilidade de acesso à internet em vários pontos do mundo. 

A tecnologia tem papel de destaque nas transformações pelas quais a 

humanidade vem passando, e isso tem implicado nas relações sociais e nos 

processos de ressignificação da sociedade. A aceleração das atividades que 

envolvem a tecnologia continua ocorrendo, tanto que chegou até nós, no século 

XXI, e, certamente, continuarão a ocorrer por muito mais tempo, pois a lógica da 

sociedade global tem se mostrado a de uma movimentação constante. Segundo 

Srour (2008, p. 62), “a Revolução Digital, que ainda oculta muitas de suas 

virtualidades, redesenhou o modo de vida das sociedades e as arquiteturas 

organizacionais”. 

As TIC’s também contribuíram para modificações no comportamento das 

pessoas, alterando a forma como se comunicam e interagem, abrindo caminho 

para a chamada comunicação interativa. 

A comunicação interativa pressupõe que haja necessariamente 

intercâmbio e mútua influência do emissor e receptor na 

produção das mensagens transmitidas. Isso quer dizer que as 

mensagens se produzem numa região intersticial em que o 

emissor e receptor trocam continuamente de papéis 

(SANTAELLA, 2004, p.160). 

 

Por outro lado, é um grande e interessante desafio trabalhar a comunicação na 

contemporaneidade, já que a sociedade recebe diariamente uma “avalanche” de 

informações. É fato que a informação é imprescindível para os povos desde 

tempos remotos, talvez por esta razão seu caráter instrumental tenha sido sempre 

reforçado ao longo da história. Acreditou-se, por muito tempo, na ideia de que 

quanto mais informação, melhor. Contudo, informação em abundância por si só 

constrói diálogos e relacionamentos? Os indivíduos possuem e/ou estão 

desenvolvendo as habilidades necessárias para lidar com o excesso de 

mensagens que recebem diariamente? Orientados por estes questionamentos, 

apresentaremos neste trabalho o conceito de literacia digital e suas implicações 

na sociedade contemporânea. 

Neste artigo também falaremos sobre a proposta de mapeamento, seleção, 

coleta, gestão e direcionamentos de informações da cena musical maranhense 

que a plataforma Serpentina, projeto aprovado no edital nº 007/2019 startups, 
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da FAPEMA, com o nome “Aplicativo Serpentina: Tecnologia e Inovação para 

solucionar gargalos da cadeia produtiva da música no Maranhão”, pretende 

abarcar. Abordaremos ainda, as literacias digitais que são necessárias aos 

membros do projeto para desenvolvimento da plataforma. 

 

A SOCIEDADE E O CONCEITO DE LITERACIA DIGITAL 

A sociedade contemporânea está vivendo um momento ímpar, marcado por 

profundas transformações nos diversos campos da atuação humana. É o século 

da conexão e da desconexão. Com os avanços tecnológicos, as possibilidades de 

se obter informação, de aprender e de interagir ampliaram-se. Os sujeitos 

passaram a se relacionar de forma mais efetiva (embora, às vezes, as relações 

possuam um aspecto instantâneo). 

Com o boom da internet e a popularização de dispositivos (smartphones, tablets, 

notebooks, Ipads, entre outros), a transmissão e a construção do conhecimento 

também ganharam impulso. Na busca por conteúdos diversos, os indivíduos 

estão mais propensos a romperem barreiras geográficas, culturais e sociais.  

Deste modo, os indivíduos da contemporaneidade são sujeitos constituintes de 

uma geração digital formada por: imigrantes digitais, aqueles que estão 

buscando se adaptar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) e pelos 

nativos digitais, os que já cresceram com acesso à World Wide Web. 

Na geração digital, a tecnologia atinge todos os segmentos na 

vida de uma pessoa: profissional, afetivo, familiar e pessoal. As 

pessoas estão interligadas em rede, colaborando na troca de 

informação. O comportamento da geração digital é fortemente 

influenciado pela evolução tecnológica, com a entrada nas 

nossas vidas do que nos acostumamos a chamar de tecnologia 

da informação, ou informática, que transformou nosso dia-a-dia 

(TELLES, 2009, p. 23). 

 

Contudo, Wolton (2006, p. 87), em seu livro “É preciso salvar a comunicação”, 

questiona se os indivíduos conseguem lidar com o acesso em grande escala às 

informações e se estão aptos a decodificação destas. Tais questionamentos nos 

levam a reflexão de que a leitura e a interpretação desse excesso de dados 

requerem habilidades que aperfeiçoem a utilização que os sujeitos atribuem às 

informações em suas vidas. 

É considerando o contexto de uma sociedade saturada por informações - nos 

mais diversos formatos, sejam eles textos, imagens, sons, vídeos - característica 
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marcante do século XXI, que apontamos o conceito de literacia digital neste 

trabalho. Ambos os termos Literacia e Digital derivam do latim: o primeiro refere-

se a palavra Litteram, que em Portugal, indica a capacidade de ler e escrever; o 

segundo diz respeito ao termo Digitalis que, na atualidade, corresponde a dados 

em forma de dígitos binários, ou seja, a sinais de comunicação digital 

(CAPOBIANCO, 2010, p. 84 e 86). 

Santaella (2013) defende que a leitura não se restringe ao ato de seguir e 

interpretar as letras do alfabeto, pois há uma diversidade de leitores com 

competências múltiplas em nossa sociedade. São leitores de imagens, textos, 

gráficos, cidades, telas eletrônicas e outros que estão constituindo “um novo tipo 

de leitor que navega nas arquiteturas líquidas e alineares da hipermídia do 

ciberespaço, espaço este constituído do conjunto de rede de computadores 

interligados por todo o planeta” (SANTAELLA, 2013, p.286). 

O conceito de literacia digital possui uma significação ampla e, por vezes, 

divergente. Podendo apresentar abordagens ou até mesmo outras nomeações, a 

exemplo a forma como Buckingham (2010) se refere ao conceito optando pela 

expressão “letramento digital” e indicando que este condiz com “um conjunto 

mínimo de capacidades que possam habilitar o usuário a operar com eficiência 

os softwares, ou a realizar tarefas básicas de recuperação de informações” 

(BUCKINGHAM, 2010, p. 47 e 48). 

Paul Gilster (1997), precursor da expressão a define como: 

“A capacidade de entender e usar informações em vários 

formatos a partir de uma ampla variedade de fontes quando é 

apresentada por meio de computadores. (...) É cognição do que 

você vê na tela do computador quando usa o meio de rede. 

Coloca demandas que sempre estiveram presentes, embora 

menos visíveis, na mídia analógica do jornal e da TV. Ao mesmo 

tempo, evoca um novo conjunto de desafios que exige que você 

se aproxime de computadores em rede sem preconceitos. Você 

não deve apenas adquirir a habilidade de encontrar coisas, mas 

também deve adquirir a habilidade de usar essas coisas em sua 

vida” (GILSTER, 1997, p. 1-2). 

 

Na esteira do pensamento de Gilster, podemos destacar que a habilidade em 

coletar dados na web e o uso destes para solucionar problemas da vida cotidiana 

é uma forma de literacia digital. 
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O professor Eshet-Akalai, integrante do departamento de Educação e Psicologia 

da Open University e integrante do Centro de Pesquisa e Integração de 

Tecnologia e Educação de Israel, desenvolveu um modelo no qual classifica as 

componentes da literacia digital em cinco grupos. A estrutura recebeu o nome 

de Modelo de Literacia Digital de Eshet-Akalai. As competências para atuar no 

ambiente digital são: literacia foto-visual, literacia de reprodução, literacia 

ramificada, literacia da informação e literacia sócio-emocional (ESHET-AKALAI, 

2004). 

A seguir, faremos uma descrição das competências que estruturam o Modelo de 

Literacia Digital, com base nos apontamentos de Eshet-Akalai (2004). 

A literacia foto-visual compreende a capacidade de usar a visão para interpretar 

informações a partir de elementos dos ambientes virtuais. Sendo assim, a 

habilidade foto-visual ajuda os indivíduos a lerem e entenderem instruções e 

mensagens que são apresentadas em uma forma visual gráfica. Um exemplo do 

uso dessa habilidade em ambiente digital é a facilidade em assimilar instruções 

que crianças e adolescentes possuem com jogos de computador (ESHET-AKALAI, 

2004, p.422). 

A capacidade de criar novas novos significados ao combinar fragmentos de 

informação preexistentes e independentes disponíveis em qualquer forma de 

mídia (som, imagem, texto, gráfico) criando novos conteúdos é entendida com 

literacia de reprodução. Sujeitos com essa habilidade conseguem sintetizar 

informações organizando e realizando ressignificações delas e colocando-as à 

disposição de outros para consumo (ESHET-AKALAI, 2004, p.422). 

Navegar em ambientes hipermidiáticos, selecionando e organizando dados que 

a priori foram encontrados de forma não ordenada, superando possíveis 

problemas de desorientação causados pela natureza não linear da hipermídia 

contemporânea é característica de indivíduos que possuem e desenvolvem a 

literacia ramificada, ou ainda literacia do pensar hipermidiático. Assim, materiais 

não lineares são interpretados e elevados a construção da compreensão de 

fenômenos complexos que posteriormente ficaram disponíveis a outros 

indivíduos (ESHET-AKALAI, 2004, p.422). 

O excesso de informação potencializado pelas TIC’s e disponibilizado diariamente 

para as pessoas por meio dos mais diversos canais de comunicação suscita aos 

consumidores de informação o desafio de avaliar criticamente as informações 

recebidas e fazer uso adequado e significativo delas. O tratamento inteligente 

dado às mensagens colhidas em ambientes digitais é entendido como literacia 
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da informação. É interessante destacar que a literacia da informação não é 

exclusiva da geração digital, na história da humanidade ela sempre esteve aliada 

ao pensamento e processo de informações para o conhecimento (ESHET-AKALAI, 

2004, p.422-423). 

A internet propicia um ambiente de multiconexões aos seus usuários, são muitas 

as possibilidades de interação, aprendizagem, construção e partilha de 

conhecimentos, ao mesmo tempo estar em ambientes de socialização e 

colaboração requer o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, o 

que se traduz em literacia sócio-emocional. A habilidade sócio-emocional implica 

na capacidade de compartilhar conhecimentos em uma rede interativa, e para, 

além disso, identificar e lidar com situações nocivas que podem revelar-se no 

ciberespaço, tais como: usuários maliciosos, fraudes, discursos que ativem 

gatilhos emocionais negativos, vírus da internet e outros (ESHET-AKALAI, 2004, 

p.423). 

Neste trabalho, nos deteremos nas literacias digitais de reprodução, ramificada e 

de informação para análise das competências necessárias aos profissionais 

envolvidos na proposta de desenvolvimento da plataforma Serpentina. 

 

A PROPOSTA DA PLATAFORMA SERPENTINA 

A proposta da plataforma serpentina surgiu a partir de reuniões realizadas dentro 

do projeto de Economia Criativa, iniciado pelo Sebrae-MA em junho de 2018. 

Durante todo esse período, outra etapa significativa ocorreu com a oficina de 

Marketing Inbounding, ministrada por André Lobão e Carlos Ígor. Em ambos os 

processos, surgiu uma interação entre três pesquisadores: o administrador Luiz 

Vinicius Muniz Cantanhede Brito, o comunicólogo Gustavo Henrique Sampaio 

Martins e a psicóloga Karen Susienne Rubem Pereira.  

De maneira interdisciplinar, surgia com a interação dos três profissionais a 

proposta da plataforma Serpentina, que traz como prerrogativa principal a ideia 

de mapear o segmento musical do Maranhão e disponibilizar as informações para 

a sociedade, a partir de mecanismos digitais que possibilitem a comunicação 

entre os usuários e o financiamento da plataforma a partir de segmentos 

específicos deste ramo cultural. 

A intenção da plataforma está centrada, também, na ideia de identificação e 

tratamento de seus gargalos, possibilitando o desenvolvimento de 

potencialidades culturais - no primeiro momento, focadas no contexto da música 

maranhense. 
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Esses profissionais ao refletirem sobre a necessidade de unir tecnologia e 

inovação para solucionar gargalos da cadeia produtiva da música no Maranhão, 

viram na criação de uma plataforma digital a oportunidade de responder a 

demanda da sociedade por informações organizadas em um espaço digital e de 

fácil acesso sobre o tema cultura musical. 

A intenção pela pesquisa musical surgiu a partir de três pontos individuais de 

cada profissional: o Vinicius Muniz atua como cantor e compositor, com o nome 

artístico de VINAA (em 2017, lançou o disco Bordel de Amianto e a Glória dos 

Loucos por Sex Appeal); o Gustavo Sampaio atua como jornalista cultural, sendo 

atualmente editor do site SobreOTatame (mas com passagens como redator e/ou 

colaborador do site Volts, portal Imirante.com e Jornal O Estado do Maranhão); e 

a Karen Rubem é produtora na facilitadora de carreiras Lado a Lado, que atua no 

ramo musical de São Luís (com artistas como Enme e Frimes, por exemplo). 

A proposta de plataforma está entre os aprovados da Linha “Mais Inovação” e no 

âmbito do Programa “Inova Maranhão”, na 1ª fase do edital nº 007/2019 startups 

- FAPEMA, com o nome “Aplicativo Serpentina: Tecnologia e Inovação para 

solucionar gargalos da cadeia produtiva da música no Maranhão”.  

Para sua concepção, a plataforma firma-se em três perfis chaves para compor os 

agentes da plataforma. São eles: os artistas, os produtores e os investidores. De 

acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2017, a remuneração 

média para o município de São Luís é de R$ 1.746,68 - em relação ao Estado do 

Maranhão, a realidade é mais agravante, com renda média de R$ 1.260,45 (IBGE, 

2017).  

Estes valores, a nível nacional, se apresentam bem inferiores, considerando que a 

média nacional gira em torno de R$ 3.210,17 por mês (IBGE, 2017). O que aponta 

uma desarticulação da classe artística e falta de associativismo eficaz dos músicos 

no Maranhão como fatores que contribuem para a desvalorização dos 

profissionais ligados a este importante segmento da economia criativa no Estado. 

Estes dados são necessários para entender como foi pensada a proposta da 

plataforma, que se ancora nos artistas, produtores e investidores como os perfis 

básicos para identificar seu público e propor, a partir dessa identificação, 

comunicação entre eles.  

Na proposta, os artistas são identificados como profissionais ligados à criação e 

a execução da música. São autores, compositores e intérpretes, além de outras 

possibilidades, como DJs, artistas em carreiro solo, bandas e grupos musicais, 
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assim como coletivos de cultura popular e grupos tradicionais. Já os produtores 

seriam atores culturais ligados à intermediação dos artistas com o público e com 

os agentes financiadores. Nesta classificação, encontram-se os produtores 

culturais, aqueles que planejam elaboram e executam projetos e produtos 

culturais, seguindo critérios artísticos, sociais e econômicos. Outros agentes, 

como produtoras locais, agências de desenvolvimento de talentos e estúdios de 

produção musical, por exemplo, também possuem características deste perfil. 

Por fim, os investidores seriam agentes públicos e privados que atuam na 

promoção do segmento da cultura a partir da música via editais, leis de incentivo, 

patrocínios, seletivas, festivais, premiações, dentre outras modalidades. Neste 

segmento, incluem-se, também, os contratantes dos artistas e de seus portfólios. 

A proposta da plataforma estabelece, também, vetores de classificação do cenário 

cultural para ajudar na busca de soluções para a cadeia produtiva ligada à música. 

Entre os vetores, estão: a coletividade, o legado e a equidade. A coletividade, 

segundo a proposta, é a forma de agir a partir da necessidade da construção de 

um ambiente favorável aos negócios na cadeia produtiva da música. Funcionando 

como pilar estratégico para o desenvolvimento de novos posicionamentos no 

mercado e a gestação de uma nova forma de se relacionar com o público, 

promovida pelo próprio ambiente cultural maranhense, o pensar coletivo reflete 

na forma como a articulação conjunta e a formação de um banco de dados 

contemplando as diversas produções musicais existentes no Estado podem 

possibilitar a criação de um ativo valioso à gestão da informação desses agentes, 

bem como servirá para melhor compreensão dos gargalos existentes. 

O legado, outro vetor importante, remete à preservação das identidades de 

origens e a valorização das novas gerações de artistas que podem ser 

contempladas no ambiente virtual, como forma de construção de novas redes de 

articulação e compartilhamento de saberes. A partir deste vetor, ressignifica-se 

os valores para conexão de produções culturais dos antepassados com as 

tendências de mercado e, ainda, possibilitam-se novos hábitos de produção 

musical. 

Por fim, temos a equidade, que analisada no contexto das oportunidades, é a 

forma de garantir que todos os agentes culturais possam estar presentes em uma 

plataforma, garantindo acesso à informação, editais e oportunidades a diferentes 

níveis de portfólios e atendendo artistas sem distinção de gênero musical ou 

localidade geográfica no Maranhão. 
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A partir dos custos para o desenvolvimento do aplicativo, como construção do 

banco de dados, desenvolvimento de conteúdos específicos, pesquisas em 

nichos, comunicação com a comunidade, registro de marca e propaganda, a 

proposta da plataforma prevê ações de investimento externo como fontes de 

renda. Entre elas, a autopromoção dos agentes partícipe, um valor percentual 

sobre as negociações registradas dentro da plataforma, além da prestação de 

serviços como construção de portfólios, abertura de editais e seletivas. 

O desenvolvimento e a implementação da plataforma é prevista para um período 

de dez meses. 

 

AS LITERACIAS DIGITAIS DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA 

PLATAFORMA 

Propondo-se ao trabalho de mapeamento, coleta e posterior disponibilização de 

informações da cena musical maranhense e de oportunidades para o 

desenvolvimento da cadeia produtiva da música, os profissionais que compõem 

o projeto da plataforma Serpentina precisam ter e/ou desenvolver literacias 

digitais, ou seja cada um deles deve ser um digitally literate (LOUREIRO; ROCHA, 

2012). Uma vez que, como já citado aqui, o processo de tratamento, interpretação 

e compartilhamento de mensagens dentro do ambiente digital requer 

habilidades para utilizar as estruturas do ciberespaço com o objetivo de alcançar 

resultados significativos para demandas da sociedade. 

“Ser um digitally literate implica em: saber como aceder a 

informação e saber como a recolher em ambientes 

virtuais/digitais; gerir e organizar informação para a poder utilizar 

no futuro; avaliar, integrar, interpretar e comparar informação de 

múltiplas fontes; criar e gerar conhecimento adaptando, 

aplicando e recreando nova informação; comunicar e transmitir 

informação para diferentes e variadas audiências, através de 

meios adequados” (LOUREIRO; ROCHA, 2012). 

 

O trabalho destes profissionais tem potencial de impacto direto na sociedade, já 

que carrega em sua concepção a orientação de conectar artistas, produtores, 

investidores e a sociedade enquanto consumidora de cultura. Sendo assim, nesse 

cenário as tecnologias digitais têm fundamental importância, pois o uso delas 

possibilitará o ordenamento de informações que estão dispostas de modo não 

linear na internet e a distribuição destas para os usuários da plataforma, 

oferecendo a estes a apropriação de dados e a ressignificação dos materiais 
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consumidos, conforme suas próprias necessidades. “Assim, são necessárias 

pessoas com competências digitais que providenciem determinadas infra-

estruturas digitais e também de pessoas com competências digitais para as usar” 

(LOUREIRO; ROCHA, 2012). 

Para o desenvolvimento da plataforma, a equipe desenvolverá suas atividades 

orientada por três das literacias que compõem o Modelo de Literacia Digital de 

Eshet-Akalai (2004), são elas: literacia de reprodução, literacia ramificada e 

literacia da informação. 

Ao buscar e selecionar informações pré-existentes que podem apresentar-se 

aleatoriamente e em qualquer forma de mídia como texto, imagem, gráfico, som 

e vídeo, e ao sintetizar e ressignificar esses dados para dispô-los de forma 

ordenada para os usuários da plataforma, a equipe estará se utilizando de 

competências próprias da literacia de reprodução.  

Os profissionais que realizarão o mapeamento e a coleta de dados referentes a 

cadeia produtiva de música no Maranhão estarão utilizando e desenvolvendo a 

literacia ramificada. Pois, estes utilizarão a habilidade de navegar no ambiente 

digital e buscar as informações pertinentes sem se desorientar e classificando 

conteúdos para reconstruir a informação. A informação processada e 

reconstruída é que ficará a disposição dos usuários, para que assim estes possam 

montar roteiros culturais, e usufruir de opções de entretenimento. A intenção é 

reunir dados que estão disponíveis dentro e fora da internet de forma ordenada 

para que o público possa acessá-las na plataforma Serpentina. 

A avaliação dos conteúdos disponíveis em meios tradicionais (TV, rádio) e no 

ciberespaço, a consulta de dados e a decisão do que será oferecido na plataforma, 

são ações que serão realizadas pela equipe de profissionais e que refletem a 

literacia da informação. Para isso os envolvidos no projeto vão identificar e 

classificar informações relevantes, excluir dados que julguem desnecessários, 

interpretar mensagens e disponibilizar materiais para domínio público. É 

importante destacar que não são apenas as estratégias de pesquisa são cruciais 

neste tipo de literacia, mas, e principalmente o desenvolvimento de hábitos de 

consumo inteligente da informação.  

Ao usarem suas habilidades para coletarem informações, organizarem-nas e 

dispô-las a sociedade, os idealizadores e desenvolvedores da plataforma 

Serpentina estarão também promovendo processos comunicativos pautados na 

gestão eficaz de dados e na disponibilização destes para a sociedade. Esse 

movimento de interpretar e ressignificar informações para o uso prático de uma 
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parcela maior da sociedade está intimamente relacionado com a criatividade e a 

inovação que tem pautado emergência de soluções que acompanhem as 

mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas dos tempos atuais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os profissionais da música, artistas, pesquisadores, sociedade em geral poderão 

usar as informações (conhecimentos) contidas na base de dados da Plataforma 

Serpentina para facilitar processos de comunicação e ter acesso a diversos 

diagnósticos sobre a cultura maranhense. 

A plataforma amplia sua função de mapeamento e se reinventa a partir do 

contato com recursos tecnológicos e comunicacionais, proporcionando não 

somente um acompanhamento tecnológico, mas possibilitando ao público alvo 

uma otimização do acesso e compartilhamento do conteúdo. 

A aceitação das tecnologias emergentes aproximam os sujeitos, bem como o 

entendimento de que espaços, sejam os virtuais e/ou os físicos,  proporcionam 

autonomia e liberdade para a construção de caminhos a partir do conteúdo 

cultural disponibilizado. Assim, são criados espaços onde os atores da sociedade 

digital estão usando e desenvolvendo competências para lidar com o 

processamento de informações e estabeleceram processos de comunicação, ou 

seja, apropriarem-se de literacias digitais. 

Ao analisarmos a plataforma Serpentina, verificamos que a proposta que une as 

TCI’s e a cultura, e que está alicerçada no desenvolvimento de competências 

profissionais para dar conta do ambiente digital, apresenta-se como uma 

possibilidade de fortalecimento da economia criativa maranhense, 

especificamente no setor criativo da música. 

Esta experiência, portanto, caracteriza-se como positiva ao passo que otimiza, em 

sua descrição e pretensão, despertar o interesse do público pelo tempo e espaço 

das informações, ao passo que possibilita novas formas de identidade e 

pertencimento àquela informação nova obtida. Assim, compreende-se o intento 

da plataforma no fortalecimento da identidade cultural do ludovicense com a 

música local. 

Nessa perspectiva, em virtude da riqueza do tema, não se esgotam as 

possibilidades tecnológicas e comunicativas para pensar a plataforma, soluções 

tecnológicas para atender demandas da sociedade e as habilidades dos 

profissionais compromissados com o projeto. Além disso, suscitamos aqui a 
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busca para novas experimentações, reflexões e estudos e, por conseguinte, novas 

descobertas que possam aproximar o público maranhense de sua cultura musical. 
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PORTAIS DE WEBQUESTS: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
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Resumo: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, cujo objetivo é identificar 

portais de WebQuest disponibilizados on-line e descrever suas principais características. 

Grosso modo, uma WebQuest é uma estratégia didática que prevê o uso da Internet 

aplicada à pesquisa escolar mediante tarefas que atuam como elemento ativo na 

construção do conhecimento, pensamento crítico e produção de materiais (ADELL, 

MENGUAL & ROIG, 2015; BARBA, 2008; BOTTENTUIT & COUTINHO, 2012; CABERO & 

DÍAZ, 2015; MARTÍN & QUINTANA, 2011; PÉREZ, 2006). Para a descrição dos referidos 

portais que congregam e divulgam (sobre) WebQuests, seguimos os critérios de 

avaliação de webs e portais institucionais e utilizamos uma Guia de Análise de 

Plataformas/Portais Web (BONILLA, NEMIÑA & SUELVES, 2017). Consideramos as 

seguintes categorias: Metadados, Tipo de acesso, Estrutura do portal, Recursos 

educativos disponíveis e Serviço e contexto para a gestão, informação e comunicação. 

Esperamos, com este estudo, poder sistematizar os principais espaços coletivos 

midiáticos dedicados a WebQuests. 

Palavras-chave: WebQuest; portais de WebQuest; repositórios; editores; avaliação de 

web. 

 

Abstract: This is an exploratory-descriptive study, whose objective is to identify 

WebQuest portals made available online and describe its main characteristics. To a large 

extent, a WebQuest is a didactic strategy that predicts the use of the Internet applied to 

school research through tasks that act as an active element in the construction of 

knowledge, critical thinking and production of materials (ADELL, MENGUAL & ROIG, 

2015; BARBA, 2008; BOTTENTUIT & COUTINHO, 2012; CABERO & DÍAZ, 2015; MARTÍN 

& QUINTANA, 2011; PÉREZ, 2006). For the description of the portals that gather and 
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disseminate (about) WebQuests, we follow the evaluation criteria of websites and 

institutional portals and we use a Portal / Portal Analysis Guide (BONILLA, NEMIÑA & 

SUELVES, 2017). We consider the following categories: Metadada, Type of access, Portal 

structure, Available educational resources and Service and context for management, 

information and communication. We hope, with this study, to systematize the main 

collective media spaces dedicated to WebQuests. 

Keywords: WebQuest; WebQuest portals; repositories; publishers; web evaluation. 

 

Introdução 

O objetivo principal deste trabalho é identificar portais de WebQuest 

disponibilizados on-line e descrever suas principais características. À guisa de 

informação, uma WebQuest é uma estratégia didática que surge no bojo de 

inovações que têm ocorrido na educação com o advento da Internet, cuja 

proposta é o trabalho colaborativo e ativo que possibilite ampliar as capacidades 

intelectuais dos estudantes. Trata-se de uma pesquisa orientada em que todas ou 

quase todas as informações com as quais o/a estudante vai trabalhar provêm de 

recursos da Internet. A partir de uma questão-problema, os/as estudantes são 

orientados/as passo a passo à resolução do problema (ADELL, MENGUAL & ROIG, 

2015; BARBA, 2008; BOTTENTUIT & COUTINHO, 2011; CABERO & DÍAZ, 2015; 

MARTÍN & QUINTANA, 2011; PÉREZ, 2006). Essa estratégia é pautada nos 

princípios construtivistas e na Taxonomia de Bloom relacionada à era digital, que 

prevê a transformação das informações acessadas pelo/a estudante em algo novo 

e concreto e, o consequente desenvolvimento de elevados graus de cognição e 

pensamento (CHURCHES, 2009). 

 

Portais educacionais  

Apoiamo-nos em um estudo sobre Estado de arte de portais educacionais de 

Bottentuit (2013) para apresentar, de maneira sucinta, as principais características 

desse tipo de portal. O referido autor se debruça em diferentes estudos 

realizados, tanto no Brasil quanto em Portugal, para tentar diferenciar os portais 

de outros sites educativos disponíveis na web e reunir as principais características 

de portais educacionais, embora pontue que estes podem ser passíveis de novas 

classificações e categorizações, dependendo da perspectiva com que são 

analisados (p. 123). Um portal é um endereço na Internet que atrai o público 

baseado no seu conteúdo, seja ele educativo, corporativo, financeiro, infantil, 

escolar ou jornalístico. São espaços que funcionam como um grande repositório 

e, ao mesmo tempo, um apontador para uma infinidade de outros sites ou 
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subsites dentro do próprio portal ou a páginas exteriores (p. 119). Portanto, os 

portais reúnem e oferecem variados tipos de serviços e integram informações / 

recursos de diferentes tipos em um mesmo ambiente o que, consequentemente 

facilita a busca de documento por parte dos usuários. Um portal pode assumir 

diferentes significados, dependendo do propósito a que se propõe alcançar, 

porém uma de suas premissas é que seja um local de entrada ou de fluxo de 

pessoas ou de informações. A ideia é atrair um maior número de indivíduos para 

as informações e serviços disponibilizados.  

Os portais podem ser horizontais ou verticais, embora segundo Bottentuit 

geralmente são verticais, o que significa dizer que reúnem informações e serviços 

de determinado assunto ou tema específico, no intuito de criar uma comunidade 

virtual de interesses comuns. Já os portais horizontais são destinados a um 

público mais genérico, no intuito de atender a diferentes pessoas nos mais 

diversos assuntos. O autor expõe outras categorias de portais, as quais preferimos 

não citar por não considerarmos relevante ao contexto do presente estudo. 

Como ferramenta para o professor, o portal possibilita o trabalho em equipes 

multidisciplinares e oferece outras vantagens que ainda estão sendo descobertas 

pelo uso cada vez mais intensivo desta tecnologia na educação, como elaboração 

de ambientes para capacitação de estudantes / docentes e materiais didáticos 

diversos, explorando a conectividade e as relações.  Em função de seu caráter 

educacional e interativo, a apresentação de um portal educacional deve se 

diferenciar de outros tipos de sites e páginas WWW, pois a poluição de imagens 

inadequadas e textos longos podem tornar o portal cansativo para o visitante. É 

necessária uma interface bem concebida que se traduza em um layout de página 

fácil de utilizar e que propicie uma navegação eficiente. Portanto, deve dispor 

claramente seus serviços e conteúdos, para que possa prender a atenção de 

quem o estiver acessando. 

 

Metodologia 

Para a realização deste estudo exploratório-descritivo, o primeiro passo foi a 

busca de portais de WebQuest on-line que pudessem contribuir ao nosso 

propósito. Utilizamos os links de portais que constavam nos artigos científicos e 

em páginas de referências sobre a estratégia WebQuest de uma revisão de 

literatura realizada no 2º semestre de 2018, embora o presente trabalho tenha 

sido realizado no período de março a junho de 2019. Eliminando os links que já 
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não existiam, dedicamo-nos à descrição dos portais de WebQuest, objetivo deste 

trabalho.  

Para a análise dos portais utilizamos um instrumento elaborado por Bonilla, 

Nemiña & Suelves (2017), intitulado Guia de análise de portais e plataformas web, 

adaptado ao contexto deste trabalho, o qual foi organizado em 5 categorias e 

respectivas subcategorias. São elas: a) Metadados: Título, Instituição e/ou 

responsável pela página, Endereço web, Idioma veicular, data de criação e 

atualização do portal; b) Tipo de acesso: Gratuidade ou não, Necessidade de 

registro ou não, Acesso total ou limitado; c) Estrutura do portal: aspectos 

relacionados à usabilidade, como o desenho e interface gráfica - Tipografia, 

elementos visuais, janelas desdobráveis, barras de rolamento, mapa do sítio, 

menu estável de opções, facilidade para encontrar informação, grau de 

complexidade/simplicidade informativa e icônica, acessibilidade visual e auditiva 

- Tecnologia empregada; d) Recursos educativos disponíveis: tipos de recursos 

educativos e quantitativo de WebQuests existentes no portal; e) Serviços e 

contextos para gestão, informação e comunicação: Identificação e descrição 

dos tipos de serviços, comunicação e contextos que se ofertam. Primeiro 

identificamos as principais características de cada portal separado, depois 

sintetizamos os aspectos comuns a todos os portais. Na conclusão descrevemos 

as características tecnológicas, pedagógicas e socio-comunicacionais que 

consideramos distintivas dos portais, destacando os aspectos positivos e aqueles 

que podem ser melhorados. 

 

Resultados 

Verificamos que alguns portais / repositórios de WebQuest - como o Vivência 

pedagógica,  PHP WebQuest, SENAC WebQuest, WebQuest – Aprendendo na 

Internet da USP, BestWebQuests.com, Ccum WebQuest?, Filamentality, Biblioteca 

WebQuest de Santiago Blanco Suárez, Xtec/WQ, EDUTIC da Universidade de 

Alicante, Educaragón do governo de Aragão, El CEP de El Ejido de Andaluzia  -  

divulgados em trabalhos científicos já não existem. Esse é um dos inconvenientes 

da Internet.  

A seguir apresentamos os dados obtidos organizados em 5 categorias e 

correspondentes subcategorias. 

 

a) Metadados 
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Dos 10 portais de WebQuests ativos identificados, 1 é nacional e outros 9, 

internacionais. O único nacional encontrado é o WebQuest Fácil, criado em 2010 

e atualizado em 2019. Dentre os internacionais temos: 3, cujo idioma veicular é a 

língua inglesa, 3 em língua espanhola, 1 em catalão e 2 bilíngues, sendo 1 em 

inglês/espanhol e 1 em catalão/espanhol. Os portais em inglês são: 

WebQuest.Org, produzido pela equipe de tecnologia educacional da San Diego 

State University em 2005 sob a responsabilidade de Bernie Dodge, atualizado em 

2018; Zunal, criado em 2001; Create WebQuest, de 2012. Os portais em língua 

espanhola são: WebQuest Creator 2, criado em 2015 e atualizado em 2019 por 

Miguel A. Jorquera como 2ª versão de um portal de WebQuests do mesmo 

responsável; Aula Tecnológica siglo XXI (doravante Aula XXI) de Francisco Muñoz 

de la Peña, criado em 2001 e atualizado em 2013; WebQuest – Una metodología 

para enseñar con Internet (doravante WQ-Met.), criado pelo grupo de trabalho 

Weblinex / C. P. R. Don Benito-Villanueva, revisado pela última vez em 2004. 

Isabel’s ESL site, disponível em espanhol e inglês, criado por Isabel Pérez em 1997 

e atualizado em 2019 abrindo um espaço maior para outros assuntos 

relacionados ao ensino de língua estrangeira, em especial a língua inglesa. O 

WebQuest.cat, sob a responsabilidade da Comunidade Catalã de WebQuest, está 

disponível em espanhol e catalão e tem a sua versão mais recente de 2019. 

 

b) Tipo de acesso 

Como usuário não registrado é possível ter acesso gratuito às informações, 

materiais e WebQuests alojadas nos portais, ainda que alguns ofereçam serviços 

pagos (Cf. Item “e” - Serviços e contextos para gestão, informação e 

comunicação). 

 

c) Estrutura do portal 

Em todos os portais a tipografia e elementos visuais são atrativos e legíveis e a 

navegação é fácil e intuitiva, possibilitando saber facilmente onde se está e como 

ir para determinado local. Os menus estão sempre disponíveis e visíveis nos 

portais. O único menu que não permite abrir seus conteúdos em outra janela é o 

que se encontra à esquerda no Aula XXI, embora isso não seja um empecilho à 

navegação pelo site. Em todos os portais a acessibilidade visual é boa, embora a 

auditiva seja praticamente nula. Todos os portais são multiplataformas, podendo 

ser acessados através de computador, tablet e celular. 

d) Recursos educativos disponíveis 
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Informações, materiais e links úteis sobre WebQuest aparecem em quase todos 

os portais, apenas o WQ Fácil se limita à edição e alojamento de WebQuests e o 

Zunal, embora ofereça algumas informações, está mais inclinado à edição e 

alojamento de WebQuests.  

Fizemos um levantamento das WebQuests dispostas nos repositórios dos portais 

e apresentamos o quantitativo total: 

- WebQuests não revisadas – constam 31.006 no WQ creator 2; 22.006 no Create 

WQ; 18.399 no Zunal; 7.839 completas no WQ Fácil; 121 no Aula XXI e 96 no WQ 

UB. 

- WebQuests revisadas – constam 683 no WQ.cat; aproximadamente 140 no 

Isabel’s ESL site, todas elaboradas em cursos e oficinas; e no WQ – Met., 96. O 

portal WQ.Org informa que mais de 20.000 WebQuests já foram criadas desde 

2005. 

 

e) Serviços e contextos para gestão, informação e comunicação 

Como usuário não registrado é possível ter acesso a todas as informações, 

materiais, links e WebQuests alojadas nos portais, embora para o serviço de 

edição e publicação de WebQuests em 6 dos 7 portais, que oferecem geradores 

de WebQuests, é preciso realizar um cadastro. Não é preciso se cadastrar no 1, 2, 

3 tu WebQuest porque ele não oferece hospedagem, embora seja possível 

agregar o link da WebQuest em sua biblioteca através de envio via e-mail.  Dos 7 

portais que oferecem geradores de WebQuests: a) WQ Fácil, 1, 2, 3 tu WQ e WQ 

UB são gratuitos e sem publicidade; b) o Create WQ também é gratuito, porém 

inclui publicidade; c) o Zunal é gratuito limitado; d) no QuestGarden é possível 

publicar uma WebQuest e editá-la pelo período de 30 dias gratuitamente, depois, 

caso não seja realizado o pagamento, o docente ainda terá acesso ao seu trabalho 

por 1 ano, mas não poderá editá-lo. Também possibilita construir novas 

WebQuests a partir das já existentes de acordo com suas necessidades 

educativas, o que facilita o trabalho docente à medida que não precisa começar 

do zero o processo de criação da WebQuest. Nesses casos, mantém-se intacta a 

autoria original e os autores são notificados quando outro membro da 

comunidade faz uma versão melhorada ou modificada do seu trabalho; e) já o 

WQ Creator 2, embora seja uma versão gratuita, é preciso manter o servidor e, 

para isso se inclui publicidade, a qual pode ser eliminada ampliando o tipo de 

conta, serviço pago.  
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O WQ.cat possibilita incluir o link de outras WebQuests em seu repositório, 

mediante avaliação própria, promove jornadas sobre WebQuest, a última foi 

realizada em 2018 em Barcelona, e concursos de Webquests com premiação para 

os ganhadores, além de link de Twitter. O WQ.Org dispõe Workshops e 

apresentação de conferências para os cadastrados e notícias sobre WebQuest e 

outros links na área de educação e tecnologia; o Zunal oferece um fórum de 

suporte para usuários registrados; o WQ Creator 2 oferece Manual para criação 

WQ Creator com mapa do site e explicações, links para o Twitter e Facebook do 

mesmo autor do site, este com possibilidade de compartilhamento; o Aula XXI 

oferece link próprio para o Blog Aula.blog21 e um wiki (desativado), além de 

diversas informações e recursos sobre Educação e Internet; o site de Isabel Pérez, 

apesar de limitar o repositório de WebQuest por falta de espaço, expandiu em 

relação a orientações e materiais diversos para o ensino de Língua Estrangeira. As 

WebQuests dispostas em seu site foram criadas durante os eventos formativos 

ministrados por ela própria. 

O Zunal, QuestGarden e WQ Creator 2 permitem que o autor exporte o conteúdo 

criado, de forma que possa utilizar a WebQuest sem depender da utilização da 

Internet. Oferecem editores e/ou informações sobre Caça ao tesouro os seguintes 

portais: Aula XXI, o de Isabel Pérez e WQ Creator, este último também oferece 

editor de Miniquest.  

No tocante à possibilidade de contato diretamente com o site sem necessidade 

de registro, há espaço apropriado nos seguintes portais: WQ.Org (serviços de e-

mail, fax ou correio de voz), Zunal e Create WQ. Os portais que divulgam e-mail 

do responsável pelo site para dúvidas e/ou sugestões são: WQ Creator 2, WQ.cat 

e o site de Isabel Pérez. No Aula XXI há um livro de visitas que pode ser assinado 

e visualizado por quem tiver interesse. Não foram encontrados espaços para 

contato nos portais WQ Fácil, WQ – Met. e WQ UB. 

Sobre a possibilidade de contato com os autores das WebQuests dispostas nos 

repositórios, embora não tenha sido possível abrir todas as WebQuests, algumas 

foram escolhidas aleatoriamente para verificarmos se seguiam algum padrão. Nos 

portais WQ Fácil, WQ Creator 2, WQ.cat, Aula XXI, Create WQ, site de Isabel Pérez 

e WQ – Met. algumas WebQuests dispunham o e-mail do autor e outras não. Já 

no WQ.Org e WQ UB, apesar de não fornecerem o e-mail dos autores das 

WebQuests, há espaço para contato com o autor através do próprio site.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Conclusão  
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Fazendo uma valoração global dos portais, tecemos alguns comentários sobre as 

características técnicas, pedagógicas e socio-comunicacionais que consideramos 

pertinentes: 

- Os portais identificados são multiplataformas que suportam diversos 

navegadores. De um modo geral, a navegação é fácil e intuitiva, a velocidade de 

carregamento das páginas é satisfatória e não costuma apresentar problemas de 

acesso, exceto em alguns momentos que acreditamos ter sido por problemas da 

conexão. A tipografia é clara, embora em algumas páginas consideramos que 

houve excesso de informação / cor.  

- A maioria dos recursos são objetos digitais de aprendizagem e/ou materiais 

profissionais docentes no contexto de inovações educativas amparadas pelas 

novas tecnologias. As WebQuests são organizadas em filas e colunas segundo 

determinados critérios, geralmente: título, disciplina, nível educativo e área 

curricular. Observamos que em alguns repositórios as WebQuests dispostas 

ofereciam, além das tradicionais partes que constituem uma WebQuest, outras 

possibilidades. Nas do WQ Creator 2, um apartado para comentários referentes à 

WebQuest; nas do WQ.cat, uma página principal, além da introdução; no Zunal, 

as WebQuests possuem um espaço de boas-vindas, cuja funcionalidade se 

assemelha a de uma guia didática resumida, e um espaço com informações 

básicas sobre o autor, como o tempo em que está cadastrado no portal, a escola 

em que trabalha, a cidade e uma foto pessoal. Além disso, oferece um espaço 

para que os usuários possam tecer comentários sobre a WebQuest e um apartado 

de caráter mais lúdico, conhecido como Jogo da forca, no qual se propõe 

adivinhação de alguma palavra relacionada à temática da WebQuest 

desenvolvida.  

O site de Isabel Pérez é o único dedicado, exclusivamente, ao uso de WebQuest 

para o ensino de uma segunda língua, no qual é apresentado um modelo 

apropriado a esse fim específico. Trata-se de um modelo que tem como base o 

modelo original proposto por Bernie Dodge, repensado pela própria autora do 

site para atender às demandas específicas do contexto de aprendizagem de uma 

segunda língua, em especial do inglês. O WQ Fácil é o único portal em língua 

portuguesa, embora seja possível utilizar outros portais que possibilitam a 

tradução da barra de navegação e da interface de edição em vários idiomas, como 

é o caso do QuestGarden para português, espanhol, catalão, francês, alemão, 

italiano, holandês, grego, árabe e tagalo. Nesses casos, consideramos que o mais 
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importante é ter cuidado com a estrutura curricular, pois há diferenças entre a 

grade curricular norte-americana, europeia e brasileira. 

- Em alguns portais há a possibilidade de comunicação em redes sociais e em 

fóruns específicos promovidos pelo site e, embora não tenha sido possível aferir 

o grau de interação que se produz efetivamente, consideramos que tais espaços 

possam ser úteis ao intercâmbio de informações entre os usuários. A título de 

ilustração, no QuestGarden os usuários são incentivados a comentar sobre o 

trabalho uns dos outros e compartilhar links com a finalidade de gerar ideias de 

melhorias que beneficiem a todos, especialmente projetado para uso por líderes 

de oficinas da WebQuest e educadores de professores. No Portal da Comunidade 

Catalã de WebQuest, propõe-se discussões, encontros e trabalhos realizados com 

essa estratégia didática. Também costuma promover jornadas e concursos sobre 

WebQuest e publicizar as melhores, em destaque, no próprio portal. 

Dentre os itens que podem ser melhorados, destacamos: a atualização de alguns 

portais, recursos e links ofertados, inclusive os dispostos nas WebQuests; 

viabilização da acessibilidade a indivíduos com necessidades especiais, como é o 

caso de usuários com deficiência visual; inclusão de ferramentas de busca nos 

repositórios que não possuem essa opção, pois essa carência dificulta a procura 

de WebQuests específicas. Acreditamos que seria interessante dar maior atenção 

às informações relativas aos autores das WebQuests de alguns portais, pois uma 

atividade bem elaborada depende em boa medida dos conhecimentos e 

habilidades cognitivas de quem as propõe.  

É possível concluir que os portais de WebQuests constituem espaços que 

pretendem reunir e oferecer variados tipos de serviços e recursos sobre essa 

temática e, consequentemente facilitar o processo de apropriação, construção e 

uso de WebQuests por docentes, de maneira simplificada em virtude de: (1) 

oferecer informações e recursos relacionados à WebQuest. (2) facilitar o processo 

de criação e aprimoramento de WebQuests, seja oferecendo geradores com 

opção de edição, seja oferecendo orientações pertinentes. (3) quando 

possibilitam a hospedagem de WebQuests produzidas pelos docentes, possibilita 

a simplificação do processo de armazenamento. 

Os recursos educativos são numerosos e variados e o material disponível constitui 

valioso acervo para educadores interessados em implementar WebQuests em sua 

prática docente. Destacamos a importância dos: a) editores / geradores 

oferecidos por facilitar o docente a criar e publicizar suas WebQuests sem precisar 

se expor às questões tecnológicas inerentes ao processo de produção e 
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publicação que demanda um site. Portanto, esses editores facilitam o trabalho 

dos educadores à medida que não precisam se preocupar com questões de 

natureza técnica ao produzir a WebQuest. b) repositórios, bibliotecas ou 

diretórios de WebQuests por disseminar e preservar dados, informações e 

conhecimentos que podem servir a outros profissionais, que poderão utilizar as 

WebQuests em seu contexto de atuação, adaptá-las de acordo com sua demanda 

ou até mesmo se inspirar nelas para criar outras tarefas. 
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Anexo I - Portais de WebQuests ativos: breve descrição e link 

correspondente. 

 

Nacionais 

- Webquest Fácil - Trata-se de uma página em língua portuguesa que 

disponibiliza gratuitamente WebQuests prontas aplicáveis a diversas áreas de 

ensino do Ensino Fundamental, Médio e Superior e, ao professor a possibilidade 

de realizar um cadastro grátis para a construção de outras WebQuests. 

Disponível em: http://www.webquestfacil.com.br/  

Internacionais 

- WebQuest.Org - Disponibiliza WebQuests prontas e aplicáveis a diversas áreas 

e níveis de ensino, produzida pela equipe de tecnologia educacional da SDSU 

(San Diego State University), no idioma língua inglesa, é uma ferramenta de 

autoria para a Web, permite a elaboração on-line e hospedagem de uma página 

Web. O acesso ao editor QuestGarden é aberto mediante cadastro e embora seja 

serviço seja pago, qualquer professor poderá publicar e editar sua WebQuest sem 

custo no período de 30 dias. 

Disponível em: http://webquest.org/ 

- Zunal - Oferece um ambiente seguro e serviço gratuito para que professores 

possam criar WebQuests e compartilhar informações on-line com outras pessoas. 

Dispõe editor que, assim como outros editores, disponibiliza os módulos de 

acordo com os itens da WebQuest, com modelos e explicações para cada módulo, 

cujo objetivo é facilitar o processo de criação.  

Disponível em: http://zunal.com/ 

http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php
http://revistes.ub.edu/index.php/der/issue/view/1018
http://digibug.ugr.es/handle/10481/1034
http://www.webquestfacil.com.br/
http://webquest.org/
http://zunal.com/
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- WebQuest Creator 2 - Criada por Miguel A. Jorquera em colaboração com a 

Consejería de Educación de la Región de Murcia / Espanha, corresponde à 

segunda versão do editor WebQuest, mini WebQuest e Caça do Tesouro. Os 

serviços de criação e edição são pagos ou gratuito limitado, porém é possível 

acessar gratuitamente as diversas tarefas publicadas em seu servidor.  

Disponível em: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ 

- WebQuest.cat - O diretório de WebQuests da Comunidade Catalã de 

WebQuest constitui um espaço colaborativo criado com o objetivo de agrupar 

boas WebQuests. É possível agregar WebQuest em sua biblioteca desde que seja 

bem avaliada pelos membros responsáveis por tal revisão.  

Disponível em: http://webquestcat.net/ 

- Aula Tecnológica do siglo XXI - Página criada por Francisco Muñoz de la Peña, 

dedicada a informações e recursos para a prática docente no contexto das TIC, 

com uma pasta exclusiva sobre WebQuest, como tutorias e um gerador chamado 

1, 2, 3 Tu WebQuest, criada em parceria com Alejandro Valero Fernández, para 

versão impressa de WebQuest ou publicação da mesma em outra página. A 

edição das WebQuests pode ser realizada em vários idiomas (espanhol, inglês, 

italiano, galego, catalão e euskera).  

Disponível em: http://www.aula21.net/ 

- Create WebQuest - O CreateWebQuest.com foi criado com o propósito de 

servir a educadores, estudantes ou qualquer outra pessoa com a necessidade de 

criar e compartilhar WebQuests gratuitamente, suportado por publicidade.  

Disponível em: https://www.createwebquest.com/ 

-  Isabel’s site ESL (English as a Second or Foreign Language) - O site de Isabel 

Pérez foi criado para servir de apoio às suas oficinais presenciais. Dedicado à 

educação primária e secundária, dispõe de materiais, exercícios, Workshops e links 

para o ensino e aprendizagem do lnglês como língua extrangeira e novas tecnologias, 

com destaque para WebQuests desenhadas para o ensino de LE. 

Disponível em:  http://www.isabelperez.com/ 

- WebQuest - Una metodología para enseñar com Internet - Portal criado pelo 

grupo de trabalho Weblinex (C.P.R. Don Benito-Villanueva), revisado pela última 

vez no ano de 2004. 

Disponível em: http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/index.htm  

- WebQuestUB - Site aberto, promovido e idealizado pelo Grupo de Investigação 

Ensino e Aprendizagem Virtual e o Observatório de Educação Digital da 

Universidade de Barcelona, no qual podemos encontrar WebQuests de diversas 

disciplinas e níveis educativos, assim como criar e hospedar nossas própias 

http://webquestcat.net/
http://www.webquestcreator2.com/majwq/
http://webquestcat.net/
http://www.aula21.net/
https://www.createwebquest.com/
http://www.isabelperez.com/
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/index.htm
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WebQuests. Ainda que seja uma iniciativa surgida no ámbito universitário, a ideia 

é que possa ser um espaço aberto a todo o sistema educativo. 

Disponível em: http://webquest.ub.edu/ca/ 
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Resumo: Estudo sobre as possibilidades educativas de imagens e vídeos 360º na 

educação à distância. Objetiva a produção de inferências educativas a partir dos recursos 

oferecidos por ferramentas de autoria disponíveis na web ou via aplicativos mobile que 

possibilitem a produção de conteúdos digitais 360º. Objetiva ainda empreender uma 

analítica de sentido a partir de discussões advindas de seção de questionamentos 

disponível na rede social ResearchGate que evidenciem possibilidades de produção e 

utilização de conteúdos 360º na educação à distância. Utiliza metodologia de pesquisa 

exploratória no intuito de obter descobertas de conceituações que favoreçam a 

compreensão da temática e empreender considerações sobre as possibilidades 

educativas do tema em questão. O estudo conclui que existe um intenso processo de 

busca e disponibilização de ferramentas de autoria que tendem a facilitar o processo de 

produção de conteúdo em realidade virtual, mas que ainda demanda melhor 

http://webquest.ub.edu/ca/
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sistematização pedagógica acerca de como integrá-las de acordo com os propósitos 

curriculares. 

Palavras-chave: Educação imersiva; Imagens 360º; Vídeos 360º; Educação a Distância; 

Ambientes Imersivos de Aprendizagem. 

Abstract: Study on the educational possibilities of 360º images and videos in distance 

education. It aims to produce educational inferences from the resources offered by 

authoring tools available on the web or via mobile applications that enable the 

production of 360º digital content. It also aims to undertake an analytical sense from the 

discussions arising from the section of questioning available on the social network 

ResearchGate that show possibilities of production and use of 360º content in distance 

education. It uses exploratory research methodology in order to obtain discoveries of 

concepts that favor the understanding of the thematic and to make considerations about 

the educational possibilities of the subject in question. The study concludes that there is 

an intense process of search and availability of authoring tools that tend to facilitate the 

process of content production in virtual reality, but that still demands better pedagogical 

systematization about how to integrate them according to the curricular purposes. 

Keywords: Immersive education. 360º Images. 360º Viideos. Distance Education. 

Immersive Learning Environments. 

1 Introdução 

Com o advento das inovações tecnológicas, o surgimento de novas estratégias 

de ensino e o desenvolvimento e implementação de novas ferramentas digitais no meio 

educacional, os processos educativos estão passando por mudanças significativas e 

alterando as relações de poder nos processos de ensino-aprendizagem. Essas mudanças, 

por sua vez, estão tornando os sujeitos da aprendizagem progressivamente mais 

exigentes nos tipos de acesso a conteúdo educacionais, sejam eles na educação à 

distância ou no ensino presencial. Com a popularização desses novos recursos 

tecnológicos, novas concepções tendem a emergir no contexto educacional acerca da 

utilização dessas tecnologias e na visão que ela traz na melhoria de metodologias que 

apoiam o processo de ensino-aprendizagem. Esses métodos nos fazem refletir sobre o 

impacto que essas inovações trazem para esse meio e quais serão as possibilidades 

educativas que elas apresentam, ou seja, o leque de atividades diversas que podemos 

levar para dentro da sala de aula, seja presencial ou a distância. Paralelo ao cenário 

mostrado, uma tendência que vem desvelando total importância também dentro desse 

contexto é conhecida como realidade virtual. Esses recursos gráficos, que possibilitam ao 

usuário navegar e interagir em ambientes tridimensionais simulados por um sistema 

computacional, estão crescendo dentro do processo de ensino, fazendo com que os 

educadores comecem a enxergar novas possibilidades de ensinar utilizando esses 

recursos. Por outro lado, novas interfaces agregando uma série de tecnologias estão 

emergindo, especificamente nos navegadores web. Essa tecnologia que viabiliza a 

exibição e navegação em ambientes virtuais vem se tornando uma plataforma de 
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convergência entre essas tecnologias emergentes a medida em que agrega novas 

funcionalidades, como no caso da WebVR. Esta implementação técnica vem se 

destacando por viabilizar conteúdos de realidade virtual para o ambiente da web e se 

tornando, de forma progressiva, muito conhecida pelas suas possibilidades de 

programação web para viabilizar novas formas de interação no ciberespaço. Essa 

tecnologia trata-se de um API (Application Programming Interface) - Interface de 

Programação de Aplicativos para Javascript que disponibiliza o acesso a dispositivos de 

realidade virtual dentro de um navegador web. Alguns exemplos de dispositivos de 

visualização que se utilizam dessa implementação técnica são os dispositivos tais como 

o Google CardBoard, Samsung Gear VR, Oculus Rift do Facebook, entre outros. A Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP), por exemplo, criou um sistema 

chamado de “A Caverna Digital” (CAVE Automatic Virtual Environment), objetivando a 

disponibilidade de um ambiente totalmente virtual e imersivo, o que pode ser utilizado 

para fins educacionais. 

O presente trabalho está organizado em cinco seções: Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, Ambientes Imersivos e Realidade Virtual; Metodologia de pesquisa; O 

potencial educativo de aplicativos 360º e de VR para a educação à distância; Analítica de 

sentido de discussões do ResearchGate sobre conteúdos digitais 360º; Resultados e 

discussões e Considerações Finais.  

2 Ambientes Virtuais de Aprendizagem e Ambientes Imersivos de 

Aprendizagem 

 O processo de ensino-aprendizagem atingiu um longo alcance graças à educação 

à distância, especificamente através dos Sistemas de Gestão de Aprendizagem (Learning 

Management System - LMS). Essas mudanças no ensino a distância ocorreram graças à 

evolução e a inserção, respectivamente, das Tecnologias de Informação e Comunicação 

dentro desse contexto. De maneira geral, os LMS se caracterizam por serem sistemas ou 

softwares educacionais destinados a apoiar as atividades referentes à educação à 

distância. Um dos exemplos de software que estão dentro do contexto dos LMS são os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Mendonça et al. (2011) mostram que esses 

tipos de software oferecem um conjunto de tecnologias de informação e comunicação, 

que possibilitam o desenvolvimento de atividades do tipo formativa, respeitando o 

tempo, espaço e ritmo de cada participante. Ainda neste sentido, o autor mostra que os 

AVA oferecem para os usuários os utilitários e as ferramentas necessárias para a 

realização de um curso à distância, pois estes sistemas facilitam o compartilhamento do 

material de estudo, mantém discussões, coleta e revisa tarefas, promove a interação entre 

os participantes, entre outras funcionalidades. 

 Dentre a variedade de AVA no meio educacional, existem alguns que são mais 

populares, pois estes possuem uma maior pluralidade de funcionalidades e 

possibilidades educativas internamente em seus ambientes educacionais digitais. Na 
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Quadro 1 serão apresentados alguns dos ambientes mais populares dentro do contexto 

da educação a distância, seguido de suas respectivas descrições. 

Quadro 1 – Lista dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem mais conhecidos 

Ava Descrição 

Moodle O Modular Object Oriented Distance Learning (Moodle) é um sistema de 

gerenciamento para a criação de cursos online. 

TelEduc 

O TelEduc é um tipo de ambiente e-learning para o desenvolvimento, 

participação e administração de cursos da modalidade Ead. Esse sistema 

permite também recursos para a formação de professores para uso de 

tecnologias em suas práticas curriculares 

e-Proinfo 

e-ProInfo é um ambiente colaborativo de aprendizagem que permite a 

concepção, administração e o desenvolvimento de diversos tipos de ações, 

como cursos a distância, complemento de cursos presenciais, projetos de 

pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio a 

distância e ao processo ensino-aprendizagem. 

Edmodo Uma rede social educativa que utiliza uma interface social cujos recursos e 

estética a aproximam da experiência de uso da mídia social Facebook. 

Fonte: Os autores (2017). 

Marcushi e Xavier (2005) mostram seis tipos de ambientes virtuais diferentes: (1) 

WWW, (2) e-mail, (3) fóruns de discussão de forma assíncrona, (4) chat síncrono, (5) MUD, 

e (6) videoconferência. Com o aperfeiçoamento dos processos tecnológicos na web, 

esses sistemas passaram por mudanças significativas ao ponto de tornar esse processo 

de ensino-aprendizagem no ciberespaço mais significativo, engajador e, em especial, 

realista. Esses sistemas, por sua vez, ficaram conhecidos como Ambientes Imersivos para 

educação, que também são chamados de metaversos ou mundos virtuais.  

De acordo com Bainbridge (2010), a definição dos mundos virtuais se resume a 

ambientes online gerados por computador onde os usuários podem interagir seja com 

o objetivo educacional ou lazer, com tudo comparado ao mundo real. Ainda neste 

sentido, o autor ainda mostra que esses ambientes podem dar a impressão ao usuário 

de “estar ali”. Vale ressaltar também que as formas de interação dentro dos metaversos 

ocorrem através da utilização de avatares, que por sua vez, refere-se à representação 

virtual desses usuários dentro desses espaços.  

Tentando entender como esses sistemas funcionam, vários autores criaram suas 

concepções acerca do elemento principal de um metaverso ou mundo virtual. Esse 

elemento é conhecido como realidade virtual (RV). Não se pode falar em mundo virtual 

deixando para trás o conceito principal para a compreensão do presente estudo. Para 

Hancock (1995), a realidade virtual é uma forma mais avançada de interface homem e 

máquina. A RV é, na verdade, um tipo de interface que simula um ambiente real ou 
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imaginário, permitindo ao usuário visualizar, interagir e manipular esse ambiente (Duarte, 

2009). Por exemplo, um tipo de máquina que oferece ao usuário a experiência de voar 

em uma aeronave, sendo o computador programado com as características de um avião 

real imaginário. O ambiente da aeronave, o layout e o clima podem ser simulados no 

programa, gerando uma experiência imersiva. 

 Considerando as discussões anteriormente apontas sobre WebVR e o fato dos 

ambientes virtuais de aprendizagem descrito no Quadro 2 se comportarem como 

aplicativos on-line exibidos em um navegador web é possível inferir que tais sistemas 

são passíveis de execução de conteúdos digitais 360º que construídos em um formato 

de tour virtual viabilizem experiências de realidade virtual que incentivos nos modos de 

se produzir processos de ensino-aprendizagem na educação presencial e/ou a distância. 

3 Metodologia de pesquisa 

 A fim de elucidar as possibilidades educativas do uso de imagens e vídeos 360º 

na educação à distância, optou-se por utilizar o método de pesquisa exploratória, 

objetivando familiarizar-se com o assunto pouco explorado na educação presencial e a 

distância no Brasil a fim de levantar hipóteses acerca das possibilidades educativas da 

utilização de imagens e vídeos 360º na educação.  

 De início foram utilizados dispositivos para o download e teste, respectivamente, 

de softwares, aplicativos ou páginas web que mostravam recursos relacionados a 

imagens e vídeos 360º, como por exemplo, editores ou players de vídeos ou imagens 

360º, páginas web disponíveis em 360º, entre outros. Houve opção por soluções 

computacionais que viabilizem o compartilhamento em rede social com alta base de 

usuários, inserção via recurso de incorporação de códigos html como ocorre no caso do 

ambiente de aprendizagem Moodle (ferramenta Rótulo) e ainda acessível via navegador 

web ou aplicativo mobile gratuito. Já no âmbito da interpretação empreendida sobre as 

discussões do ResearchGate se optou por uma abordagem de inspiração 

fenomenológica, no intuito de desvelar os sentidos educativos sobre a temática em 

questão expressada nos debates. Como recorte houve opção pelo conteúdo de 

discussões que houvessem interações do autor do tópico com os usuários que se 

prontificaram em responder à demanda enunciada. 

4 O Potencial Educativo de Aplicativos 360º e de VR para a Educação à 

Distância 

No âmbito das soluções computacionais mobile, desktop e inclusive via 

navegador web temos na atual conjuntura sociotécnica aplicativos capazes de editar 

conteúdos e viabilizar a implementação de conteúdos em sistemas web. Tais conteúdos 

podem ser implementados em mídias sociais, que devido o amplo interesse de acesso 

pela população com acesso à internet pode significar um potencial a ser explorado. 

Nesse sentido, seria possível um ambiente, uma página ou grupo em forma de rede social 

no intuito de institucionalizar um processo formativo utilizando conteúdos em 360º ou 
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até mesmo o compartilhamento de links para acesso a experiências em realidade virtual 

tendo em vista que, por enquanto, as atuais mídias sociais não possibilitam a apreciação, 

por exemplo, de um tour virtual completo. 

No Quadro 2 foi sistematizado um conjunto de aplicativos com potencial de se 

conectar às cinco mídias sociais mais famosas do mercado, a saber, Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat e YouTube. Embora este estudo opte por um recorte a partir de tais 

mídias é preciso salientar que se tratam de mídias sociais especificamente comerciais, 

sem código de fonte aberto e de origem estrangeira, sendo identificado a necessidade 

político-social de implementação de populares softwares livres em mídias sociais que 

possibilitem um processo de transparência sobre os códigos internos do sistema e sua 

forma de processamento e retenção de dados dos usuários. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Aplicativos Web para edição e compartilhamento de conteúdos 360º 

Tipo Nome Licença 

Proprietári

o Objetivo 

Aplicati

vo web 
GUIDE 

Software 

Proprietári

o 

Facebook 

O GUIDE possibilita a edição do vídeo 

360, definindo sua narrativa e dando 

ênfase a pontos específicos de interesse 

no campo de visão ao longo do vídeo. 

Os usuários são automaticamente 

direcionados aos pontos selecionados ao 

redor do vídeo conforme ele vai 

tocando. 

Aplicati

vo web 

HEATMA

P 

Software 

Proprietári

o 

Facebook 

Não muito diferente da tecnologia eye 

tracking*, o heatmap é um tipo de 

ferramenta insight*, que ajuda a 

entender quais partes do vídeo os 

usuários acharam mais interessante. Essa 

ferramenta lhe apresenta as partes mais 

específicas do campo de visão que os 

usuários passaram a maior parte do 

tempo assistindo. Essas partes são 

obtidas a partir dos dados obtidos dos 

visualizadores, que no caso são os 

usuários, medindo cada vez que o 

observador se move 30 graus dentro da 

cena. 
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Aplicati

vo web 

360 

Google 

Street 

View 

Software 

Proprietári

o 

Google 

Permite uma navegação web em forma 

de tour virtual, viabilizando que um 

usuário conheça lugares e objetos 

distantes de seu local. 

Hosped

agem 

Web de 

Vídeo 

360 

Wistia 

Software 

Proprietári

o 

Wistia Permite o armazenamento de vídeos 

360º e sua incorporação em páginas 

web. 

Hosped

agem 

Web de 

Imagem 

360 

Thinglink 

Software 

Proprietári

o 

Thinglink 

Permite o armazenamento de imagens 

360º, com inserção de texto, imagem, 

áudio e vídeo no cenário, viabilizando 

um tour virtual. Permite a incorporação 

do conteúdo em páginas web. 

Hosped

agem 

Web 

Youtube 

Software 

Proprietári

o 

Google 

Permite o envio e reprodução de vídeos 

esféricos em 360 graus em determinados 

navegadores web desktop. No âmbito 

mobile permite assistir vídeos em 360 

graus no aplicativo oficial, inclusive 

viabilizando o uso em formato adequado 

aos óculos VR. 

Fonte: Os autores (2019). 

 

No Quadro 2 acima temos a identificação de dois recursos da mídia social 

Facebook que viabilizam a edição intuitiva de aspectos do vídeo 360º, facilitando no 

primeiro caso o foco em determinados pontos da imagem e no segundo recurso um 

mapeamento dos trechos que mais atraíram a atenção do usuário. O potencial educativo 

identificado é que o processo de escolarização clássico demanda a atenção do estudante 

para determinados aspectos do conteúdo didático, sendo que em uma situação mais 

tradicional de sala de aula, o professor, ao exibir um vídeo, teria que pausar e 

manualmente atrair a atenção para um determinado aspecto exposto. Já em um vídeo 

360º editado com tais pontos do controle do vídeo fica sob responsabilidade do aluno, 

mas o próprio conteúdo possui a previsibilidade de atrair seu olhar para determinadas 

cenas, o que permite conciliar o aumento do poder do sujeito na própria operação de 

ferramenta com a diretividade que um processo de ensino-aprendizagem escolar 

demanda, nesse caso os pontos de pausa a representando. Já o recurso HEATMAP 

permitiria ainda ao docente que este possa verificar se cada estudante efetivamente 

apreciou os aspectos que considera mais relevantes e, caso contrário, exercer então seu 

importante papel de facilitador da aprendizagem, mediante posteriormente a atenção 

dos sujeitos apenas para aquilo que não se atentaram, inclusive complementando o que 

foi exibido em tela. 
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Já os serviços de hospedagem de imagens e vídeos 360º, tais como o Wistia e Thinglink, 

são capazes de ampliar o potencial educativo de ambientes virtuais de aprendizagem. 

Por exemplo, ao criar um tour virtual no Thinglink é possível copiar um código e utilizá-

lo no modo HTML do recurso rótulo do Moodle. No entanto ao acessar o conteúdo no 

navegador mobile Chrome o mesmo não foi executado, mas tão somente ao utilizar a 

versão para desktop. Nesse contexto a implementação e utilização do WebVR e outras 

soluções abertas incorporadas ao padrão HTML com consequente inserção nas versões 

mais atuais dos navegadores web, tal como a proposta dos vídeos 360º do YouTube, 

facilitará sua disseminação. No contexto educativo isso tende a significar um amplo 

acesso à apreciação desses conteúdos na medida em que não demande a utilização de 

plug-ins, players e apps como complementos ou pré-requisitos, com o potencial de 

aceleração de sua execução. 

 

 

 

 

Quadro 3 – Aplicativos Mobile disponíveis para conteúdos 360 

Tip

o Nome Licença 

Proprietári

o Objetivo 

App 
360 VR 

Player 

Software 

Proprietár

io 

Buzzard 

O 360 VR Player é um reprodutor de vídeos 360 

e vídeos em 4K. Com essa ferramenta é possível 

reproduzir de forma imersiva, panorâmica, 

esférica, em modo 3D e VR. Além disso, esse 

software mostra compatibilidade na utilização 

do óculos HTC, Rift, HoloLens, Razer OSVR, 

FOVE VR e VR Zeiss. 

App 

Google 

Street 

View 

Software 

Proprietár

io 

Google 

Possibilita não apenas a visualização de um tour 

virtual advindo de um mapa real, mas ainda a 

produção de imagens em 360º utilizando a 

câmera de um celular. O conteúdo gerado pode 

ser compartilhado em mídia social como o 

Facebook, que por padrão viabiliza sua 

visualização. 

App Youtube 

Software 

Proprietár

io 

Google 

Viabiliza a execução de vídeos 360º que não 

são visualizados por padrão em navegadores 

web mobile. Caso o celular disponha de 

giroscópio o conteúdo pode ser apreciado ao 

mover o dispositivo mobile, ao invés de apenas 

por toques na tela ou do ato de clicar e arrastar 

da navegação web desktop. 

Fonte: Os autores (2019). 
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Embora já abordado no âmbito web, no caso do aplicativo Google Street View, o 

usuário poderá produzir imagens em 360º utilizando seu dispositivo mobile e 

compartilhar o resultado em mídias sociais. Isso significa que ao invés de ser um 

espectador, que era a sua condição especialmente estabelecida no caso do Google Street 

View acessado via navegador web, este se torna um co-produtor no caso do aplicativo 

mobile, pois também será capaz de produzir conteúdos. Ao pensar o impacto na 

educação é possível vislumbrar um cenário de uma aula de campo em que os sujeitos 

possam capturar imagens em uma visita e criar uma página em uma rede social capaz 

de exibir o conteúdo produzido, como no Facebook. Certamente o professor terá um 

papel fundamental de orientar o processo de organização lógica em termos de conexões 

da experiência vivida e captura em fotografias com os conteúdos teóricos estudados, 

nesse caso incentivando a conexão prática-teórica. 

 

5 Analítica de sentido de discussões acadêmicas do ResearchGate sobre 

conteúdos digitais 360º 

 O ResearchGate é uma rede social que tem por objetivo unir pesquisadores das 

mais diversas áreas do conhecimento como forma de compartilhamento de 

conhecimento entre os membros. É possível listar ou fazer o upload de publicações em 

seus perfis, o que potencialmente pode estabelecer um ponto de acesso extra à uma 

pesquisa (KOUSHA; THELWALL, 1993). Ainda nesse sentido, a rede social disponibiliza 

também um fórum de discussão, onde é possível realizar uma busca por palavra-chave. 

 Tendo em vista a temática deste estudo tratar de um assunto em permanente 

estado de composição, optou-se pela realização de uma cartografia a partir de uma 

pesquisa na seção de perguntas e respostas, tendo em vista se tratar de um espaço social 

dinâmico e intensamente utilizado por pesquisadores para compartilhamento de 

informações e experiências, ainda que em planejamento. O intuito deste tópico não é o 

de oferecer respostas conclusivas, mas sim o de apresentar uma conjuntura em 

construção e que pode desvelar possibilidades educativas a serem exploradas por 

educadores. 

 Na busca realizada foram encontradas cinquenta perguntas com a palavra-chave 

“Immersive Educational 360”, sendo que foram selecionadas 3 perguntas que possuíssem 

respostas relacionadas à educação, com especial atenção à sua viabilidade no sentido de 

se obter uma resposta plausível e, além disso, utilizar de equipamentos e softwares cujo 

custo de aquisição não excedesse o valor de US$ 1.500, cerca de R$ 4.940 na conversão 

direta. Esse valor foi conjecturado tendo em vista o menor valor recebido por uma escola 

pública brasileira no município de Angicos-RN no período de 2017-2019 e que pode ser 

cedido para a aquisição dos dispositivos de hardware e softwares necessários para 

viabilizar a experiência educativa digital em 360º. 

Quadro 3: perguntas filtradas a partir da pesquisa na rede social ResearchGate com a 

palavra-chave “immersive educational 360” 
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N Pergunta 

P1 Do you see any potential of using 360 Degree Videos in research? 

P2 
What are the most relevant aspects of engagement os users and that we have to 

consider in an immersive educational environment? 

P3 
How does immersive learning occur within an immersive learning environment? 

Fonte: ResearchGate (2019) 

No Quadro 3 constam perguntas relacionadas ao uso de vídeo 360º e a solução 

apontada pelos pesquisadores permite pensar na importância de aquisição de softwares 

específicos, equipamentos eletrônicos, câmeras dedicadas, etc. No entanto, outras 

respostas sugerem o simples uso de aplicativos para celular, nesse caso para a produção 

de imagens 360º como forma de apoiar o processo de ensino e aprendizagem. Por 

exemplo, na pergunta P1 o pesquisador relata que possui uma câmera 360º que pode 

ser montada em drones e também ser usada dentro d’água. Embora o pesquisador 

utilize-a para fins educativos, na pergunta é apresentada uma dúvida no que se refere a 

outros tipos de uso valioso dessa técnica na pesquisa científica. Por exemplo, para 

produção rápida de modelos de elevação 3D completos (ravinas, cânions, cavernas, sítios 

arqueológicos complexos, etc). Pressupondo a utilização desses meios supracitados na 

educação à distância, denota-se as possibilidades educativas que elas podem trazer para 

esse contexto. Silva (2010) mostra que, 

O uso dos recursos midiáticos, em especial o vídeo, inegavelmente, 

possibilita o despertar da criatividade à medida que, estimula a 

construção de aprendizados múltiplos, em consonância com a 

exploração da sensibilidade e das emoções dos alunos, além de 

contextualizar conteúdos variados (SILVA; OLIVEIRA, 2010, p. 2). 

 Baseada na inferência do autor acima, percebe-se a real importância da utilização 

de um vídeo comum utilizado na educação, em especial, os vídeos 360º. Essas 

experiências, por sua vez, trazem para o indivíduo uma completa imersão no 

aprendizado, explorando variados tipos de conteúdos durante a sua visualização, 

podendo ir além da emoção e dos sentidos. Johnsen et al. (2007) conduziu pesquisas 

que mostraram o aprendizado satisfatório e a transferência do aprendizado para 

ambientes realistas quando essas aplicações são utilizadas para fins de educação, como 

por exemplo. 

 Na pergunta P2, além das possibilidades educativas mostradas nas respostas dos 

pesquisadores, foi levada em consideração o objetivo específico da pergunta, que por 

sua vez, trata-se de quais aspectos são mais relevantes que contribuem para o 

engajamento do usuário e o que devemos levar em consideração em um ambiente 

educacional imersivo. Em consonância com a pergunta, uma pesquisadora explana que 

a resolução do problema é um aspecto crítico e que depende da intensidade do 

envolvimento no ambiente educacional imersivo, onde os alunos possuem um caminho 
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de aprendizado específico a seguir para encontrar uma solução para o problema 

apresentado. Nelson et al. (2009) conjectura que esses ambientes podem oferecer novos 

detalhes sobre a sua compreensão como um todo, dando informações não apenas sobre 

suas soluções, mas também sobre suas estratégias de resolução de problemas em 

evolução. 

 O pesquisador, na pergunta P3, questiona como ocorre o aprendizado imersivo 

dentro desses ambientes de aprendizagem imersiva. Tentando construir essa conjuntura 

técnica relacionada a conteúdos digitais 360º, optamos por nos basear em Mehigan e 

Pitt (2010) a fim de tentar construir uma resposta referente à dúvida apresentada. Para 

os autores supracitados, o termo “aprendizagem imersiva” refere-se a uma experiência 

educacional altamente interativa, em que ocorre o engajamento do aluno com o 

conteúdo como forma de facilitar a aprendizagem. Games de aprendizagem, simulações 

e mundos virtuais de aprendizagem são exemplos de ambientes imersivos onde é 

possível ter uma experiência significativa com conteúdos digitais 360º.  

 Este estudo infere que está sendo estabelecido pelo mercado uma conjuntura de 

produtos e serviços que tende a viabilizar o início de um processo de popularização da 

captura e implementação de conteúdos digitais em 360º na educação, sendo que 

composições técnicas serão capazes de gerar soluções tais como tour e realidade virtual. 

Já sob o aspecto educacional o estudo considera que a inserção dessas tecnologias 

digitais demanda uma simultânea integração com uma concepção pedagógica mais 

consolidada, sendo que as discussões encontradas sobre a utilização educativa não 

foram capazes de evidenciar uma clara fundamentação pedagógica e curricular, mas tão 

somente uma busca por soluções técnicas para que as mídias 360º fossem inseridas em 

um contexto escolar. 

 

Considerações Finais 

A partir da analítica de sentido sobre as características e recursos dos sites/apps 

360º, se percebe um potencial para a complementação de estudos presenciais, mediante 

o ensino híbrido, e na modalidade à distância, mediante a integração em ambientes 

virtuais de aprendizagem, pois viabiliza aos estudantes serem protagonistas do processo 

de aprendizagem, dominando ferramentas de autoria de fácil acesso para conectar 

experiências de capturas de imagens e vídeos com os conteúdos escolares.  

Esse novo contexto, por sua vez, demandará um novo perfil de professor, com 

uma postura de ser um facilitador de processos de ensino-aprendizagem a partir dos 

fluxos de aprendizagem vividos pelos estudantes com as mídias digitais 360º. Os 

conteúdos podem ser implementados para a constituição de uma realidade virtual e não 

substituem o professor, mas alteram o seu papel para alguém que facilita o uso de 

ferramentas de autoria e orienta didaticamente a conexão das produções com os 

conteúdos de aprendizagem, realizando um acompanhamento para verificar os possíveis 
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aspectos que os estudantes não tenham se atentado na produção e apreciação das 

mídias. 

Por fim, o estudo considera que o cenário de planejamento e produção de 

conteúdos 360º na educação está em processo de formação, sendo necessário a 

continuidade de novos estudos que melhor evidenciem propostas didáticas de sua 

utilização na educação com especialmente atenção à diversidade de paradigmas teóricos 

definidos em diferentes projetos pedagógicos curriculares.  
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POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA INCLUSÃO DIGITAL NO AEE: 

UM OLHAR SOBRE O CASO DO “JOÃO CARDOSO” 
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Resumo: Nos dias atuais, tornam-se cada vez mais obsoletos pensamentos e ações 

cotidianas que não englobem o uso de tecnologia, digital ou não. Sendo assim, cabe 

refletir sobre como a inclusão dos sujeitos na era da tecnologia pode acontecer e, de 

modo especial, quais as possibilidades de inclusão de pessoas com deficiência nessa era. 

O presente artigo busca discutir sobre as possibilidades e os desafios existentes no 

processo de inclusão digital de alunos matriculados em um Centro de Atendimento 

Educacional Especializado, localizado no município de Aracaju - SE, configurando-se, 

dessa forma, como um estudo de caso. A perspectiva discursiva consiste em reflexões 

que compreendem a Tecnologia Assistiva como um campo potencializador para tal 

processo. Nessa direção, traz-se à baila o papel da utilização de recursos digitais para a 

inclusão, na medida em que se apresentam, além das possibilidades, os desafios que 

permeiam esse processo. 



 
 

 
3043 

Palavras-chave: Aluno com Deficiência; Atendimento Educacional Especializado; 

Inclusão Digital; TDIC; Tecnologia Assistiva. 

 

Abstract 

Today, everyday thoughts and actions that do not involve the use of technology, whether 

digital or not, become increasingly obsolete. Therefore, it is necessary to reflect on how 

the inclusion of the subjects in the technology era can happen and, especially, the 

possibilities of inclusion in this era of people with disabilities. This article aims to discuss 

the possibilities and challenges in the process of digital inclusion of students enrolled in 

a Specialized Educational Assistance Center located in the city of Aracaju-SE, thus 

becoming a case study. The discursive perspective consists of reflections that depart from 

Assistive Technology as a potential field for such process. In this direction, the role of the 

use of digital resources for inclusion is brought to the fore insofar as the challenges that 

permeate this process are presented, in addition to the possibilities. 

Keywords: Student with Disability; Specialized Educational Assistance; Digital Inclusion; 

TDIC; Assistive Technology. 

 

Considerações iniciais 

Em meio à era da informação e da comunicação no âmbito digital, pensar a 

inclusão de pessoas com deficiência em um contexto social de mudanças e de  

ressignificações de conceitos, no que diz respeito ao uso da tecnologia e à 

inclusão, é necessário e transcendente à ideia relativa ao uso de equipamentos 

tecnológicos e acesso à Internet, pois faz-se mister pensar um processo inclusivo 

que tenha como cerne a promoção do uso da tecnologia como um meio de 

desenvolvimento da autonomia e como melhoria da qualidade de vida. 

Nessa direção, o presente artigo objetiva discutir sobre as possibilidades e os 

desafios no processo de inclusão digital no Centro de Atendimento Educacional 

Especializado João Cardoso do Nascimento Júnior (CAEEJCNJ). A referida 

instituição foi fundada no ano de 1989 como um Centro de Educação Especial, 

passando a ser Escola de Educação Especial no ano de 2003; escola regular em 

2015 e Centro de Atendimento Educacional Especializado em 2017, por meio da 

Resolução nº 326/2017/CEE, tornando-se, assim, um centro de referência no 

Estado de Sergipe. 

Em meio a esse contexto de Atendimento Educacional Especializado (AEE) de 

crianças e adolescentes com deficiência de alto comprometimento, a instituição 

buscou delinear, com base dos pressupostos de Suplino (2009), um currículo que 

vislumbra atender as especificidades dos sujeitos, por meio de intervenções 

pedagógicas pensadas e planejadas sob a óptica da individualidade de cada 
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aluno com deficiência (AcD), com o intuito de facilitar o desenvolvimento e a 

apropriação da autonomia – o currículo funcional natural (CFN). Desse modo, os 

componentes curriculares que constituem esse currículo enfocam as seguintes 

áreas de aprendizagem: Atividade psicomotora/letramento; Práticas educativas 

para a vida independente; Potencialidades dramáticas, musicais e lúdicas; Práticas 

de instrumentais de ampliação cognitiva e motora; Letramento e componentes 

curriculares; Comunicação Aumentativa e Alternativa; Expressão gráfico-plástica; 

Educação Física – práticas adaptadas e Tecnologia Assistiva (TA). 

Mediante esse cenário, este escrito é definido metodologicamente como um 

estudo de caso fundamentado no pensamento Yin (2001), que o descreve como 

“uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno 

e o contexto não estão claramente definidos” (p. 32). No que se refere à inclusão 

digital de alunos com deficiência, constitui-se num fenômeno a ser 

compreendido à luz da teoria fenomenológica do conhecimento, que se debruça 

sobre a descrição do visto, do sentido, da experiência tal qual vivida pelo sujeito, 

responsáveis pela emergência da percepção (HUSSERL, 1986). 

 

Inclusão digital no universo do Atendimento Educacional Especializado 

 

 

Pensar em inclusão digital no Atendimento Educacional Especializado significa 

pensar além do atendimento vinculado à Sala de Recurso Multifuncional, pois ele 

pode acontecer em qualquer espaço educacional, desde que se considerem as 

especificidades e habilidades da Pessoa com Deficiência (PcD) no processo 

educacional, com oferta de condições adequadas de aprendizagem, respeito às 

suas particularidades e habilidades, minimizando as diferenças e potencializando 

suas competências, com vistas à inclusão e à participação no contexto 

socioambiental. 

Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da 

Educação Inclusiva MEC/SECADI (2006) em seus desdobramentos, nos faz 

entender que a inserção dos AcD nos espaços educacionais tem demandado 

reflexão em todos os níveis de ensino, fomentando discussões acerca da 

necessidade de ressignificações curriculares, avaliativas e tecnológicas, com vistas 

à promoção da autonomia e à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. A 

educação inclusiva na perspectiva da PcD constitui um paradigma educacional 



 
 

 
3045 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 

diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de 

equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da 

exclusão dentro e fora da escola. 

No Centro de Atendimento Educacional Especializado João Cardoso do 

Nascimento Júnior, no dia a dia das ações pedagógicas, inquietações e 

indagações implicam e impulsionam a reflexão sobre as práticas, visando ao 

atendimento das necessidades e das especificidades de que o aluno com 

deficiência necessita. Esses desconfortos perpassam principalmente pelo 

professor que atua na perspectiva do atendimento educacional especializado, 

demandando particularidades e necessidades de recursos, mobiliários, materiais 

didáticos pedagógicos e tecnologias digitais de comunicação e informação com 

objetivos de prover condições de acesso, participação e aprendizagem aos alunos 

com deficiência. 

É sob esse olhar que se entende aqui o lugar das tecnologias digitais no espaço 

educacional em questão, sendo percebido como fundamental no contexto da 

inclusão, ocupando destaque no acesso à informação, na melhoria do processo 

de aprendizagem, autonomia, interações sociais e em funções práticas do 

cotidiano, consequentemente melhoria da qualidade. O uso da tecnologia digital 

como recurso pedagógico contribui nesse processo, coloca o AcD, que muitas 

das vezes é acometido por comportamentos excludentes, aqui destacamos a 

ausência de acessibilidade comunicacional, atitudinal, metodológica, 

instrumental e programática no processo de inclusão, como protagonista, em 

condição ativa de participante e de aprendizagem.  

O acesso do AcD às tecnologias digitais tem promovido melhorias no 

desenvolvimento desse tipo de aluno, visto que se observam modificações de 

comportamento importantes em cada pessoa. Dentre essas modificações, 

destacam-se como resultados a ampliação da comunicação, que se estabelece a 

partir do uso dos tablets, e ampliação do reconhecimento da própria identidade, 

da individualidade e da coletividade. Tais melhorias decorrem do respeito às 

especificidades dos sujeitos, através do reconhecimento de seus direitos 

subjetivos e de sua capacidade de aquisição de autonomia.  

Todo esse processo está assegurado a partir da sociedade (demandas sociais), 

que vai modelando as tecnologias de acordo com as necessidades, valores e 

interesses das pessoas que as utilizam. “É a penetrabilidade dos efeitos das novas 

tecnologias” (CASTELLS, 1999, p 108) configurando uma área de conhecimento 
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de importância para a educação, especialmente para a inclusão do AcD, dada  a 

sua capacidade de construção do processo de ensino e aprendizagem “a partir 

das redes de tecnologias digitais, ultrapassando assim limites históricos” (idem, 

p. 81) e favorecendo possibilidades de maior aprendizado a partir de sua 

flexibilização e possibilidades de adaptação e capacidade de descentralizar 

performances, tornando-se rede de componentes autônomos com possibilidades 

de partilhar e tomar decisões. 

A inclusão das tecnologias digitais no AEE tem promovido e desempenhado 

função de instigar o aprimoramento cognitivo, comunicacional, sensorial dos 

alunos, promovendo impulsionamento para o desenvolvimento de 

conhecimentos e de habilidades antes não vistas no CAEEJCNJ, além de serem 

recursos promotores na equidade de oportunidades e inclusão. Quando se trata 

da Tecnologia Digital da Informação e da Comunicação (TDIC), Papert (1994), no 

final do século XX, já afirmava que o computador significa o advento da era da 

aprendizagem, fomentando perspectivas para o fortalecimento de viabilidades 

no processo de aprender e de se comunicar respeitando as individualidades e 

diferentes modos de ser. 

É nessa perspectiva que se acredita na importância da inserção da cultura digital 

nos espaços educacionais, mais especificamente no AEE, tendo potencialidade de 

se constituir como indispensáveis recursos no desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem e comunicação, vista a complexidade, especificidade e 

individualidade que o AcD exprime. A TDIC tem sido utilizada de forma expressiva 

no processo de inclusão educacional. Para Lévy (1999), as tecnologias se 

apresentam, potencialmente, como recursos fundamentais para o 

desenvolvimento cognitivo e social de alunos com deficiência. 

O uso da TDIC, na perspectiva da TA, considera sua funcionalidade para cada AcD, 

a exemplo do próprio computador, dos tablets, dos softwares educacionais, que 

podem ser amplamente utilizados para facilitar o desenvolvimento das 

potencialidades, das habilidades e da aprendizagem, bem como podem ser 

instrumentalizados como mecanismos de comunicação (LÉVY, 1999). 

Nesse ínterim, não se pode deixar de refletir sobre a formação do professor, pois 

é essencial que este saiba operacionalizar os equipamentos tecnológicos, além 

de propor ações pedagógicas adequadas no âmbito da TDIC e, especificamente 

nesse caso, no universo do AcD, apresentando-se como mediador do processo e 

considerando os saberes, as aprendizagens significativas e a cultura dos sujeitos 
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envolvidos no processo, fatores fundamentais para a avaliação e a elaboração de 

estratégias metodológicas adequadas para as especificidades dos alunos.  

A utilização das tecnologias digitais como recursos pedagógicos representam 

inclusão tecnológica por permitir ao AcD acesso à informação, participação e 

autonomia, elementos necessários para melhoria da aprendizagem e qualidade. 

Esses aspectos suscitam reflexões necessárias no cotidiano da unidade 

educacional, os quais, para sua viabilização, necessitam de sensibilidade, 

estrutura, organização curricular compatível e apropriação de todos que fazem a 

educação.  

A inclusão das TDIC no âmbito do AEE proporciona uma variedade de 

oportunidades, possibilidades pedagógicas e funcionais, posicionando o AcD em 

importantes processos de interação com os objetos de ensino e aprendizagem 

devido à variedade de recursos que viabilizam a melhoria no ensino. Para Pierre 

Lévy, 
as tecnologias da comunicação e da informação transformam o 

conceito de conhecimento. O adquirir de competências torna-se um 

processo contínuo e múltiplo, em suas fontes, em suas vias de acesso, 

em suas formas. Um autêntico universo oceânico de informações 

alimenta o fluxo incessante de construções possíveis de novos saberes 

(LÉVY, 2008, p. 161). 

 

Compreende-se que as tecnologias digitais no CAEEJCNJ têm provocado 

surpresas e satisfação, haja vista as variáveis de aplicabilidade das tecnologias no 

processo de inclusão educacional, as possibilidades inerentes às estratégias 

pedagógicas que podem ser efetivadas utilizando as TDIC, colocando-as como 

relevantes nos aspectos da autonomia e da inclusão social da PcD na escola. 

 

O papel da Tecnologia Assistiva no processo de inclusão digital do AcD 

 

O comitê de Ajudas Técnicas (CAT) define Tecnologia Assistiva como uma área de 

conhecimento que engloba não só produtos, como também recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que têm, em comum, a finalidade 

de promover maior funcionalidade a seus usuários, com objetivo de possibilitar 

sua autonomia, independência e qualidade de vida e, dessa forma, garantir sua 

inclusão social. (CORDE/SEDH/PR. 2007) 

A TA tem sido indispensável no processo de ensino e aprendizagem no “João 

Cardoso” e, aos poucos, vai ganhando forma e reconhecimento. Emerge como 
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uma das áreas de conhecimento e de pesquisa que tem se revelado como um 

importante recurso de novas possibilidades para autonomia e inclusão social do 

AcD. A presença da área em voga no currículo da instituição foi um dos aspectos 

decisivos para que a instituição fosse contemplada com o programa Aula Digital, 

que oportunizou o vislumbre de um horizonte de possibilidades para o processo 

de inclusão digital do público que nela é atendido. 

O programa Aula Digital é uma iniciativa da Fundação Telefônica com a Fundação 

Bancária La Caixa, da Espanha, em parceria com o governo de Estado de Sergipe, 

por meio da Secretaria de Educação, os quais oferecerão formação a professores, 

acompanhamento, conteúdos pedagógicos digitais, equipamentos tecnológicos 

e acompanhamento escolar. Visa a facilitar o acesso à educação de qualidade para 

crianças em risco de vulnerabilidade social, baseado em três pilares: Inspirar 

(formação continuada de professores); Experimentar (formação em serviço de 

educadores); Personalizar (equipamentos, plataforma e conteúdos digitais). 

Para a etapa de formação e acompanhamento das escolas, a Fundação Telefônica 

Vivo conta também com a parceria do Instituto Paramintas, que desenvolve ações 

para a melhoria da qualidade educativa e social no Brasil. Sobre os equipamentos 

tecnológicos, o CAEEJCNJ foi contemplado com 1 Kit tecnológico, também 

chamado de maleta digital, contendo 32 tablets, 1 notebook com sistema 

intranet, 1 mini projetor, 1 tela de projeção, cabo HDMI, 32 cabos de recarga, 1 

pen drive e 1 nobreak, representando uma nova fase no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, bem como no modo de desenvolvimento do trabalho 

relativo à área de aprendizagem intitulada Tecnologia Assistiva no currículo da 

instituição.  

A implantação da referida área no CAEEJNCJ iniciou no primeiro semestre letivo 

do ano de 2017, quando passou a ser descrita no Projeto Político Pedagógico 

como área de aprendizagem. Desde então, uma sala própria e dois professores 

responsáveis pelo pleno exercício das atividades de regência de classe foram 

destinados para essa área.  

É importante salientar que, de acordo com a literatura, quando se pensou no uso 

da TA, inicialmente, houve uma tendência de limitá-la à operacionalização do 

sistema computacional, um recurso de alto custo, conforme apontam Bersch 

(2008) e Galvão Filho (2009). Todavia, no CAEEJCNJ, o trabalho pedagógico 

desenvolvido na referida área de aprendizagem perpassa pela transcendência da 

operacionalização de equipamentos eletrônicos, pois é voltado para a promoção 

http://fundacaotelefonica.org.br/projetos/profuturo-aula-digital/
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de um uso associado à execução de softwares e aplicativos que auxiliam no 

processo de desenvolvimento da autonomia. 

Destaca-se que a autonomia aqui mencionada é compreendida a partir das 

proposições contidas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a entende como 

um resultado proveniente do cumprimento do direito de habilitação e 

reabilitação da PcD que, por sua vez, visa a proporcionar a conquista e/ou 

conservação da capacidade física, intelectual, social e profissional, bem como a 

inclusão e a participação em todos os aspectos da vida (BRASIL, 2013). Para tanto, 

o documento prevê a garantia dos seguintes itens que o CAEEJCNJ busca 

assegurar, sobremaneira, o item III: 

  
I - adaptação dos programas, métodos, técnicas, organização, recursos 

para atender as necessidades de cada deficiência; II - acessibilidade 

plena a todos os ambientes e serviços; III – tecnologia assistiva, material 

e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com 

as especificidades da pessoa com deficiência; IV - capacitação 

continuada de todos os profissionais que participem dos programas 

(BRASIL, 2013, p. 09). 

 

 

À vista disso, a inclusão digital no CAEEJCNJ tem se destacado no 

desenvolvimento da área de aprendizagem da Tecnologia Assistiva, favorecendo 

a independência, a melhoria no processo de aprendizagem e, consequentemente, 

a inclusão social por meio da execução de atividades pedagógicas que objetivam 

possibilitar o reconhecimento das partes do corpo; aquisição de dominância 

lateral; habilidades motoras (apreensão, pinça); aquisição de conceitos 

direcionais; promoção de associações; exploração de regras e conceitos 

direcionais; aquisição de percepção do meio a partir de sua própria consciência 

corporal; aquisição de noções de manuseio da Tecnologia Digital da Informação 

e da Comunicação e a compreensão do funcionamento das atividades propostas. 

  

Desafios emergentes do processo de inclusão digital no AEE 

 

Apesar de as possibilidades elencadas até aqui se apresentarem como a amplidão 

de um horizonte para o processo de inclusão digital no universo do atendimento 

educacional especializado, sobremaneira, no tocante à aquisição da autonomia, 

faz-se necessário refletir sobre os desafios que emergem desse contexto. O 

primeiro diz respeito à limitação de entendimento, por parte da sociedade e 
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também de parcela da comunidade escolar, sobre o conceito de inclusão digital, 

pois é comum que essa ideia seja reduzida à operacionalização de um recurso 

eletrônico, como computador ou tablet, e ao acesso à Internet. 

Esse modo de compreender a inclusão digital é ainda resquício do modo 

estadunidense de compreender a inclusão digital, associando aos países menos 

desenvolvidos a ideia de atraso e de falta de condições de aquisição e consumo 

de produtos digitais. Acerca disso, Demo (2005) aponta que, de fato, não é 

possível superar o atraso tecnológico em um curto espaço de tempo, porém, essa 

não é a única forma de promover a inclusão digital, pois, antes de tudo, ela é 

social. 

O autor argumenta que, no âmbito escolar, não se trata somente de melhorar a 

infraestrutura e adquirir novas mídias, afinal, isso de nada adiantará se os 

professores não compreenderem a complexidade que permeia a inclusão digital. 

Segundo Demo (2005), ela perpassa por compreender a inclusão social, visto que, 

antes de promover o acesso a mídias e redes, é preciso promover políticas 

educacionais adequadas para que a chegada das TDIC nas instituições escolares 

não ocorra de forma equivocada. Para tanto, deve-se haver formação para todos 

os sujeitos que compõem a escola e, em especial, para os professores, pelo fato 

de que são os que ficam na ponta da execução das ações pedagógicas, haja vista 

a formação inicial não ser suficiente. 

Em relação a isso, o programa Aula Digital propiciou a formação, todavia, ela foi 

reduzida a professores específicos e esse fator, por vezes, faz com que as ações 

do programa sejam direcionadas somente para aqueles que passaram pela 

formação, o que faz com que as ações pedagógicas com vistas à inclusão digital 

fiquem restritas a horários específicos. No caso do CAEEJCNJ, as atividades ficam 

restritas aos professores que trabalham na área de aprendizagem referente à TA, 

que fazem atendimentos em horários determinados nas outras áreas de 

aprendizagem. 

Outro desafio observado no contexto da inclusão do AcD é a visão estereotipada 

de que os sujeitos não são capazes de aprender e de que a ação pedagógica 

voltada para a inclusão digital é reduzida a brincadeiras. Inicialmente, é preciso 

desmistificar a ancoragem da aprendizagem do AcD em suas limitações e focar 

as potencialidades que tem e, a partir de tais potencialidades, planejar e propor 

atividades que sejam capazes de levá-lo ao desenvolvimento de competências e 

à aquisição da autonomia a partir de mecanismos metodológicos adequados e 
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da perseverança durante o processo, pois o resultado é algo que só ocorre a 

longo prazo (TAKAHASHI, 2005). 

Outro desafio a ser apontado diz respeito à escassez de softwares e aplicativos 

gratuitos voltados para ações pedagógicas que enfatizem o AcD. É possível 

identificar muitos disponíveis na rede, entretanto, poucos são possíveis de serem 

utilizados com o público atendido no CAEEJCNJ, pois trazem como requisitos a 

exigência de habilidades e competências provenientes dos sujeitos considerados 

normais e da escola regular. Esse desafio também está presente na plataforma do 

programa Aula Digital e é um fator que limita o desenvolvimento integral das 

ações propostas pelo programa. 

Por fim, observa-se como desafio a tendência que há, tanto na literatura quanto 

entre os profissionais da educação, em reduzir a TA à ideia de órteses, próteses e 

materiais adaptados, não fazendo menção às possibilidades relacionadas às TDIC. 

Conforme aponta Galvão Filho (2009), a concepção de TA ultrapassa esse 

entendimento, estando ligada à ideia de dispositivos, equipamentos e 

ferramentas sim, mas também à ideia de processos, estratégias e metodologias, 

indo além da visão médica e reabilitadora, transpondo-se para a promoção de 

condições de independência e autonomia.  

 

Considerações finais 

 

A partir do que aqui fora exposto e refletido, é possível afirmar que a inclusão 

digital do aluno com deficiência, apesar de desafiadora, é um processo possível, 

pois, em que pese haja limitações de ordem motora e cognitiva dos sujeitos, há 

também potencialidades que podem ser exploradas e direcionadas para o 

alcance da independência e da autonomia a partir de um planejamento 

pedagógico e metodológico adequado. 

No caso do CAEEJCNJ, a inclusão digital do AcD por meio da TA tem se mostrado 

eficiente no que diz respeito ao reconhecimento do corpo; lateralidade; 

habilidades motoras; conceitos direcionais e manuseio de TDIC. Nesse sentido, o 

programa Aula Digital, ao disponibilizar os recursos e a formação, tem auxiliado 

bastante nesse processo, visto que a resposta dada pelos alunos aos tablets é 

mais rápida que a dada ao computador. 

Assim, diante do panorama exposto e da precisão de se trabalhar com as 

tecnologias no sentido de incluir cada vez mais os alunos e, em especial as PcD, 

é mister conhecermos, compreendermos e utilizarmos as TA com intuito de 
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despertar, tanto nos alunos como em professores e pesquisadores o interesse 

pela temática, que ora abordamos neste texto, em sua maioria  advindas das 

inovações tecnológicas, conduzindo-nos a enveredar cada vez mais nas ciências 

e tecnologias de forma a nos inserir nos paradigmas contemporâneos 

(VASCONCELOS, 2017).  

Desse modo, afirma-se que os desafios existem, mas, as possibilidades e um 

trabalho pedagógico adequado se sobressaem diante daqueles, possibilitando 

que a inclusão de sujeitos, muitas vezes subjugados como incapazes, aconteça e 

seja uma realidade concreta. Nesse ínterim, a TA, tanto como dimensão quanto 

como área de aprendizagem, apresenta-se como um campo contributo para a 

inclusão digital e social, na medida em que propicia independência e autonomia, 

e para a inserção da TDIC no universo da inclusão educacional.  
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RESUMO: Na atualidade, ainda existem lacunas quanto ao papel e trabalho do professor. 

Preocupado com isto, e percebendo que o êxito da educação é resultado de professores 
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bem formados e cientes de seu papel mediador junto aos estudantes, Hermínio Borges 

Neto, desenvolveu, junto ao seu grupo de pesquisa do Laboratório Multimeios/ 

FACED/UFC, a metodologia de Ensino Sequência Fedathi (SF). É objetivo deste escrito 

apresentar os fundamentos e as fases que estrutura a SF, fazendo analogia com os 

acontecimentos que compõem a narrativa do seriado americano Dr. House (Shore, 2004-

2012), produzida e distribuída pela NBC Universal, onde ao receber pacientes com 

sintomas raros e de difícil diagnóstico, o médico Gregory House conduz sua equipe num 

processo de reflexão e descoberta. A abordagem do estudo é qualitativa, sob forma de 

pesquisa descritiva, exploratória e bibliográfica. Os resultados e discussões são 

abordados a partir da análise realizada, onde buscamos traçar as semelhanças e 

diferenças, criando- se categorias de análise entre os dois contextos. Ao final do estudo, 

concluímos que é possível perceber conexões entre a SF e a narrativa de Dr. House, e 

que, assim como o protagonista desempenha papel de destaque na resolução dos casos 

médicos, a postura do professor é de grande relevância no processo educativo, sendo a 

Sequência FEDATHI uma estratégia para os docentes, onde o seu uso transforma as salas 

de aulas comuns em ambientes dinâmicos, de intensa reflexão e autonomia. 

Palavras-Chaves: Sequência FEDATHI; Ensinagem; Analogia; Educação; Metodologia de 

Ensino. 

 

ABSTRACT: Today, there are still gaps in the role and work of the teacher. Concerned 

about this, and realizing that the success of education is the result of well-trained 

teachers and aware of their mediating role with students, Hermínio Borges Neto, 

developed, together with his research group at the Laboratory Multimeios / FACED / UFC, 

the methodology of Teaching Sequence Fedathi (SF). It is the purpose of this paper to 

present the foundations and phases that structure SF, making an analogy with the events 

that make up the narrative of the American series Dr. House (Shore, 2004-2012), 

produced and distributed by NBC Universal, whereby receiving patients with rare and 

difficult to diagnose symptoms, Dr. Gregory House leads his team in a process of 

reflection and discovery. The study approach is qualitative, in the form of descriptive, 

exploratory and bibliographic research. The results and discussions are approached from 

the analysis performed, where we seek to trace the similarities and differences, creating 

categories of analysis between the two contexts. At the end of the study, we conclude 

that it is possible to perceive connections between SF and Dr. House's narrative and that, 

just as the protagonist plays a prominent role in the resolution of medical cases, the 

teacher's posture is of great relevance in the educational process , and the FEDATHI 

Sequence is a strategy for teachers, where its use turns ordinary classrooms into dynamic 

environments of intense reflection and autonomy. 

 

Keywords: FEDATHI sequence; Teaching; Analogy; Education; Teaching Methodology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao falarmos a palavra ensinar, nos remetemos automaticamente a uma 

figura icônica do processo educativo: o professor/mestre. Aquele que por muitos 

é visto como o ‘detentor’ de todos (ou quase todos) os conhecimentos existentes 

no mundo e nos livros, e que deve ser seguido, sem ser questionado. A postura 

desse professor, e o seu papel frente a sociedade, não mudou muito desde a 

formalização da profissão docente, apesar das inúmeras mudanças na sociedade. 

O processo educativo, e a prática docente com intencionalidade no aprendizado 

do estudante, ainda é, na grande maioria das vezes, tradicional, colonial e 

hierarquizada. 

Observando que os métodos tradicionais de ensino, bem como a dinâmica 

de aulas expositivas centradas somente na figura do professor, não resultam 

numa aprendizagem significativa e de qualidade, o Professor Dr. Hermínio Borges 

Neto, concebeu em 1997, junto ao seu grupo de pesquisa do Laboratório 

Multimeios, localizado no estado do Ceará, a Sequência FEDATHI (SF), uma 

metodologia de ensino que foca na postura do professor, onde, a partir de 

problemáticas apresentadas pelo docente, os estudantes debruçam- se na 

resolução de situações-problemas, reproduzindo os passos de um matemático 

para chegar a solução (SOUZA et al, 2013). Esse processo é mediado a partir das 

fases Tomada de Posição, Maturação, Solução e Prova, bem como fundamentado 

em outros princípios essenciais para a estruturação e uso do método Fedathiano 

que descreveremos ao longo deste escrito. 

O ensaio surge a partir da experiência de utilização da Sequência Fedathi 

no seminário de pós- graduação stricto sensu em Morfologia, da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará – UFC, onde ao apresentar e discutir 

sobre a metodologia de ensino Sequência FEDATHI, utiliza- se do seriado 

americano Dr. House para realizar analogias com as fases e fundamentos da SF, 

apontando semelhanças e diferenças entre ambas. Nossa escolha pela realização 

de analogias tem caráter pedagógico, pois acreditamos que sua razão epistêmica 

aproxima os conceitos tratados num cenário mais concreto, além de perceber 

características simbólicas entre a dinâmica da SF e os acontecimentos da trama.  

A metodologia empregada é de abordagem qualitativa, sob forma de 

pesquisa descritiva, exploratória e bibliográfica (GIL, 2008). Os resultados e 

discussões elencam as semelhanças e diferenças a partir da eleição de categorias 
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entre a narrativa do seriado Dr. House e a metodologia de ensino Sequência 

FEDATHI. 

A relevância deste trabalho está associada à necessidade de transformar a 

escola num lugar onde os processos de ensino e aprendizagem sejam vistos de 

forma paritária, assim como professores e estudantes, visualizando uma educação 

que priorize a criticidade, a criatividade, a autonomia e a consolidação de saberes 

e conhecimentos necessários para atuação na sociedade. 

 

1. SEQUÊNCIA FEDATHI: DISCUSSÕES INICIAIS 

A metodologia de ensino Sequência FEDATHI foi concebida em 1997, pelo 

pesquisador e professor do ensino da Matemática Hermínio Borges Neto, e 

demais pesquisadores do Laboratório de Pesquisa Multimeios, que, ao notarem as 

dificuldades dos estudantes em relação ao conteúdo matemático, analisaram que 

tal problemática estava mais associada ao processo de ensinagem  do que da 

própria aprendizagem. Sobre isso, Borges Neto e Santana (2001, p. 2) relatam: 
[...] esta concepção considera, a princípio, que os problemas da 

educação matemática no Brasil estão mais associados aos problemas 

de uma “ensinagem” do que de uma aprendizagem, ou seja, os maiores 

problemas de educação matemática estariam na formação docente e 

na 

prática do professor. Assim, o desenvolvimento de sequências didáticas 

apropriadas ao que se pretende ensinar envolve o aluno, a sua 

aprendizagem (sua motivação) e o preparo do professor. 

 

Embora tenha sido concebida primeiramente para o ensino da matemática, 

o campo fértil de produção de materiais sobre a SF encontra-se em pesquisa 

realizadas no curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação – FACED/UFC. 

Diversos experimentos e pesquisas revelaram que a SF ao ser utilizada em outros 

conteúdos além das ciências duras também alcançam bons resultados. 

Atualmente a SF auxilia ações de docentes em diversos contextos educacionais 

(TORRES, 2014), dentre eles: ensino da matemática, ciências biológicas, português, 

tecnologias, como também no Ensino Superior, como nas disciplinas de 

Informática Educativa e Educação à Distância.  

Assim, a Sequência FEDATHI é uma metodologia de Ensino que propõe 

organizar o fazer pedagógico durante a ação docente, possibilitando também que 

os alunos vivenciem os conteúdos de maneira ativa, crítica e reflexiva. Para isso, a 

SF se baseia em princípios e fundamentos que auxiliam e orientam  a postura do 

professor fedathiano, dentro e fora de sala, conscientizando os docentes quanto 
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a seu papel mediador da aprendizagem, junto os estudantes. Dito isto, 

apresentamos na Tabela 1 os princípios e fundamentos que conduzem a SF: 

 
Tabela 1: Fundamentos e Princípios da Sequência Fedathi 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

 

 

 

PLATEAU 

É essencial para a preparação e planejamento de uma aula, e parte da ideia 

de que os alunos não são uma tábula rasa.  Assim, o professor busca 

mapear o conjunto de conhecimentos compreendidos pelos alunos, para 

então planejar sua ação/prática. Para isso, são utilizadas estratégias como: 

elaboração de diagnósticos por meio de questionários ou conjunto de 

questões, revisão dos principais pontos a serem discutidos no conteúdo, 

ou até mesmo uma conversa informal entre os pares, buscando apresentar 

o conteúdo no nível de aprendizagem comum a todos os discentes 

(BEZERRA, 2018, p. 67-71) 

SESSÃO 

DIDÁTICA 

É a materialização de toda a ação planejada que o docente pretende 

realizar. Na vivência da Sequência Fedathi, espera- se que ao planejar sua 

sessão didática, o professor considere elementos tais como: sua postura 

docente, relação entre/com os alunos, escolha dos recursos didáticos e 

avaliação dos processos constituídos pelo grupo, além de estruturar suas 

ações a partir das fases que constituem a SF (SOARES, 2018, p. 73- 77) 

 

ACORDO 

DIDÁTICO 

É o conjunto de regras, ajustes e combinados – explícitas e implícitas - 

entre professores e alunos, idealizado a partir de uma conversa, e que 

pretende tornar o processo de ensino e aprendizagem harmônico. Assim 

como o plateau, a elaboração deste tratado deve anteceder a vivência em 

Sequência FEDATHI propriamente dita, e o professor, ao abordar tal 

situação, deve manter uma postura conciliadora e não impositiva, 

esclarecendo ao final que as ‘normas’ são estabelecidas para que cada um 

cumpra seu papel (RODRIGUES, 2018, p. 55 – 60) 

SITUAÇÃO 

ADIDÁTICA 

Acontece geralmente na fase da Maturação, onde o professor deixa os 

estudantes elaborarem as próprias hipóteses e construírem o próprio 

conhecimento, a partir do que já conhecem. É o momento do professor 

apenas observar o que os alunos estão realizando, mantendo a postura 

mão no bolso (MENDONÇA, 2018, p. 23- 26) 

 

 

 

Percorre toda a ação Fedathiana, dando subsídios para a reflexão do 

professor enquanto mediador do processo de ensino e aprendizagem. Tal 

princípio intenciona a ressignificação dos papéis em sala de aula, 

propondo ao professor uma intervenção junto aos alunos que os 
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PEDAGOGIA 

MÃO NO BOLSO 
incentivem à pesquisa, reflexão, colaboração junto aos pares e 

sistematização dos conhecimentos e conteúdos abordados. Ou seja, a 

pedagogia mão no bolso auxilia o professor na sua ação em mediar as 

reflexões, dando oportunidade do aluno pôr a ‘mão na massa’ em vez de 

fazer por ele, como acontece nos modelos de aulas tradicionais 

(SANTANA, 2018, p, 15 - 21) 

 

MEDIAÇÃO 
É um princípio baseado nas ideias de Levy Vygotsky (1998), e que dá 

sustentação aos fundamentos da Pedagogia Mão no Bolso. No entanto, se 

a Pedagogia Mão no bolso é a postura que o professor deve adotar 

durante sua ação, a mediação por sua vez é o conjunto de atitudes que o 

professor deverá utilizar para interagir, motivar e intervir junto aos 

estudantes, fazendo- os saltar do nível de desenvolvimento real para o 

nível de desenvolvimento potencial (PINHEIRO, 2018, p. 37- 47) 

 

 

A PERGUNTA 

A SF defende o uso da pergunta como estratégia de mediação e reflexão, 

e não para fins avaliativos, onde geralmente o professor faz perguntas para 

verificar se o conteúdo que foi transmitido, foi apreendido. Assim, na SF, o 

professor deve elaborar a pergunta a fim de incentivar os estudantes à 

reflexão, à pesquisa, e também a perguntarem quando sentirem 

necessidade (isso não quer dizer que quando o aluno pergunta, o 

professor responde – vide postura mão no bolso). Ou seja, a  pergunta tem 

aspecto instigador e reflexivo, e por isso deve ser bem planejada e 

estruturada (SOARES; NOBRE, 2018, p. 27- 35) 

 

CONTRA 

EXEMPLOS 

É usado com o intuito de desequilibrar o estudante, quando este apresenta 

concepções e soluções da situação- problema colocada pelo professor, 

que não condiz com os fatos. A partir de perguntas e contra- exemplos, o 

professor provoca no aluno a reflexão sobre suas ações e seus resultados 

(FERREIRA, 2018, p. 49-54) 

 

A CONCEPÇÃO 

DO ERRO 

O erro ajuda o professor na investigação do processo de ensino-

aprendizagem, quando permite verificar os tópicos com maior índice de 

dificuldade dos alunos no conteúdo proposto, podendo realizar 

intervenções relativas ao quadro resultante, aperfeiçoando a exploração e 

mediação do conteúdo, e consequentemente, beneficiando os estudantes 

(MELO, 2018, p. 61- 64) 

Fonte: Adaptado de BORGES NETO (2018)  

 

Além dos princípios e fundamentos apresentados, que baseiam o fazer 

pedagógico, antes, durante e depois da ação docente em sala de aula e fora deste 

contexto, a SF organiza sua vivência estruturando-se em quatro fases: tomada de 

posição, maturação, solução e prova, como podemos observar na figura a seguir: 
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Figura 1: Etapas da Sequência Fedathi 

 
 

Fonte: Souza (2013) 

 

 

Souza et al (2013) sugere que, as fases da SF sigam as mesmas etapas do 

trabalho científico de um matemático. No entanto, com a expansão e uso da SF 

em outras áreas do conhecimento, os procedimentos adotados em cada etapa da 

SF deve ser semelhante ao trabalho científico, onde cada sujeito toma por 

referência as posturas particulares de sua área. 

 Com a finalidade de aprofundar os conhecimentos sobre SF e suas 

respectivas fases de desenvolvimento do conhecimento crítico, reflexivo e 

autônomo, explicaremos na tabela a seguir a conceituação das quatro fases que 

norteiam o processo didático na SF: 
Tabela 2: Fases da Sequência Fedathi 

FASES CONCEITUAÇÃO 

 

TOMADA DE 

POSIÇÃO 

Consiste na apresentação de uma situação-problema. O docente lança uma 

problemática de maneira que instigue os estudantes a adotarem um modus 

de pesquisa, pensando e buscando a solução do problema posto; 

 

 

MATURAÇÃO 

Nesta fase os alunos vão à busca da solução do problema. O professor só 

aparece quando é solicitado ou quando percebe que seus alunos estão 

totalmente na contramão da resolução. Ele, por sua vez, lança 

questionamentos que ajudam os discentes a levantar hipóteses e 

alcançarem a solução; 

 

SOLUÇÃO 

Nesse momento, os alunos mostram o que encontraram na maturação, 

apresentando e discutindo as hipóteses elaboradas com o restante da turma 

e o professor, que, por sua vez, faz questionamentos a fim de esclarecer ou 

acrescentar mais conhecimentos à hipótese apresentada; 
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PROVA 
Essa é a última fase da sequência. Nela o docente formaliza e contextualiza 

a temática abordada durante a resolução da situação- problema, fazendo 

uso do conhecimento formal/ científico e das abordagens constituídas por 

toda a turma. 

Fonte: Adaptada de SOUZA, 2013 

 

Os fundamentos e as fases que estão presentes na SF são os passos para 

a resolução de situações- problemas em contextos educacionais, centrada na 

postura docente, que objetiva a aprendizagem dos alunos por meio de reflexões 

e descobertas. Desta forma, apresentaremos a seguir um comparativo a partir de 

categorias criadas da análise do seriado americano Dr. House, pretendendo 

enxergar possíveis analogias entre o escopo da SF e os acontecimentos do obra 

fictícia em questão.  

2. SEQUÊNCIA FEDATHI E DR. HOUSE: UMA ANALOGIA POSSÍVEL? 

 O seriado americano Dr. House, do criador David Shore, foi exibido entre 

os anos de 2004 a 2012, somando um total de 177 episódios. Conta a história de 

seu protagonista, o médico Gregory House, que juntamente com sua equipe, 

desvenda casos raríssimos de pacientes diversos que chegam ao hospital 

universitário fictício Princeton-Plainsboro Teaching Hospital em busca de 

tratamento. O seriado conta com a seguinte sinopse: 
O cientista House é especializado em infectologia e nefrologia, realiza 

excelentes diagnósticos mantendo uma postura cética, distanciada e 

até mesmo mau humorada com os pacientes do fictício hospital de 

Princeton-Plainsboro. Ele trabalha com uma equipe de médicos 

selecionada de acordo com critérios duvidosos na busca de soluções 

para os piores males relacionados à saúde (ADORO CINEMA, 2019). 

Assim como na Sequência FEDATHI, o caminho que leva a equipe de 

médicos até a resolução do problema posto em cada episódio, é perpassado por 

etapas fundamentais do processo de descoberta defendido pela SF, como afirma 

Sousa (2013): 
A sequência Fedathi propõe que ao deparar um problema novo, o aluno 

deve reproduzir os passos que um matemático realiza quando se 

debruça sobre seus ensaios: aborda os dados em questão, 

experimenta vários caminhos que possam levar a solução, analisa 

possíveis erros, busca conhecimentos para constituir a solução, 

testa os resultados para saber se errou e onde errou, corrige- se e 

monta um modelo (SOUSA, 2013, p. 18 - Grifo nosso). 

 Diante de tal fala, iremos abordar nesta sessão como é possível vislumbrar 

os fundamentos basilares da SF na dinâmica dos episódios do seriado. Os pontos 
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tratados serão: a abordagem dos fatos/ problemáticas iniciais, tratamento das 

informações iniciais disponibilizadas, levantamento de hipóteses, 

experimentação, validação das hipóteses, concepção do erro,  e elaboração de 

modelo/diagnóstico e tratamento. Cada ponto será tratado a seguir, a partir de 

quatro categorias, empreendendo a narrativa dos acontecimentos de Dr. House, 

conexões e similaridades com a Sequência Fedathi: 

● Apresentação do Caso/Chegada ao hospital: Todos os episódios iniciam 

com a apresentação do paciente e seus sintomas. Ao chegar ao hospital, a 

equipe do Dr. House apresenta o perfil do paciente, elencando em um 

quadro branco os sintomas manifestados. Durante esse momento, eles 

buscam nivelar as causas, internas e externas, que possam estar causando 

tal situação. Ao levarmos tal contexto para a uma vivência na SF, 

identificamos tais características na fase de tomada de Posição e no 

fundamento do plateau, visto que ao apresentar a situação- problema é 

aconselhável que o professor busque mapear os conhecimentos prévios 

dos alunos acerca do tema, para que assim ele possa planejar uma ação 

sólida e contextualizada com a realidade da turma. 

● Levantamento de Hipóteses/Tratamento das informações iniciais: 

Após o primeiro momento, os médicos, munidos de informações e 

contextualizados com a situação- problema , dialogam e elaboram 

quadros hipotéticos de doenças que possuem os sintomas apresentados 

pelo paciente, buscando assim o tratamento mais adequado. Quando 

pensamos esse momento sob a ótica da SF, vislumbramos a fase da 

maturação. A utilização dos conceitos de mediação, pergunta, e a 

aplicação de contra exemplos e situações generalizáveis, são também 

facilmente visualizáveis  durante a narrativa de cada episódio. O 

protagonista House, apesar de ser um sujeito vaidoso, conduz sua equipe 

intervindo minimamente, contribuindo apenas em momentos onde 

percebe que o restante da equipe começa a ‘divagar’, fazendo uso de 

contra exemplos e situações generalizáveis aplicadas ao contexto em 

questão.  

● Experimentação e Validação de Hipóteses: Esse é o momento do seriado 

em que a equipe inicia o tratamento planejado anteriormente, com base 

nas informações mapeadas desde a entrada do paciente no hospital. É 

quando acontece a experimentação, onde as hipóteses elencadas são ou 

não validadas. Caso os resultados não sejam positivos, a equipe médica 
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retorna ao passo anterior, buscando novas informações que possam ter 

sido desprezadas, objetivando traçar novos caminhos que os levem até a 

resolução do problema. É um processo dialético, que envolve a dinâmica 

reflexão/ação/reflexão, estendendo- se até a conclusão do caso. Na 

Sequência Fedathi chamamos esse momento de Solução, que é 

justamente onde apresentam- se as hipóteses catalogadas, 

experimentando- as e discutindo- as com professores e colegas. Da 

mesma forma ocorre no seriado: em caso de não validação das hipóteses 

apontadas, retorna- se ao passo anterior, pesquisando e experimentando 

novas possibilidades. O papel do professor mediador neste momento é de 

fundamental importância, visto que será necessário idealizar um novo 

caminho com as mesmas informações disponibilizadas inicialmente, onde 

o uso de contra exemplos e de situações generalizáveis são opções 

eficazes. 

● Elaboração de Modelo/ Diagnóstico e Tratamento: Assim como na 

Sequência FEDATHI, este geralmente são os momentos finais de cada caso 

apresentado nos episódio de Dr. House. Após inúmeras hipóteses, 

tentativas e experimentações, a equipe chega a uma conclusão, e, quem 

apresenta as considerações finais a que chegaram é justamente o 

protagonista, o Dr. House, a personificação do professor fedathiano em 

um contexto não escolar, que arremata a situação- problema, 

apresentando e formalizando para pacientes, familiares e equipe quais as 

causas dos sintomas apresentados, sugerindo o devido 

tratamento/encerramento do caso. 

A partir das categorias elencadas, fica evidente o possível diálogo entre a 

Sequência FEDATHI e a narrativa dos acontecimentos do seriado Dr. House. Desta 

forma, faremos  na próxima sessão a análise e discussão das nossas reflexões e 

apontamentos, assinalando as semelhanças e diferenças entre os contextos 

tratados até o momento. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao debater a Sequência FEDATHI e o seriado Dr. House, buscando 

neles intersecções possíveis para fins exploratórios, analíticos e pedagógicos, 

traremos como resultados e discussões deste escrito as semelhanças e as 

diferenças entre os dois contextos. 

3.1 Das Semelhanças 
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Após a apresentação dos conceitos da Sequência Fedathi, e o diálogo 

feito a partir da narrativa principal do seriado Dr. House, percebemos 

semelhanças nos dois processos de ensinagem, mais especificamente no que 

concerne à resolução de problemas.  

Pólya (1995), traz em sua obra “ A arte de resolver problemas”, 

conceitos chaves que buscam a mobilização  de conhecimentos e saberes por 

parte dos aprendizes, num processo reflexivo, onde os sujeitos traçam caminhos 

e tomam decisões a partir de problemáticas propostas numa determinada 

conjuntura. Sua teoria é direcionada para o ensino da matemática, sendo o autor 

uma das bases teóricas da Sequência FEDATHI. Ao categorizar em dez 

regras/mandamentos as características e elementos que um professor deve 

adotar para uma boa aula de matemática, ele descreve, sinteticamente, que os 

alunos sejam permitidos a gerenciarem a construção do próprio conhecimento, a 

partir da mediação do professor. 

Dito isto, percebemos na postura do Dr. House a necessidade de 

falar/expressar/discutir sobre aquilo que entende, mas mediando, acima de tudo, 

as reflexões de toda a sua equipe médica. Ao envolver- se em casos de difícil 

diagnóstico, inicia, junto de sua equipe,  pesquisas sobre cada situação, 

realizando o levantamento de evidências que auxiliarão na resolução do 

problema. É ele que, assim como sugere-se na proposta fedathiana, interroga, 

instiga e estimula seus companheiros a pensarem sobre o caso clínico em 

questão, elencando hipóteses que os ajudarão a diagnosticar e tratar o paciente. 

Outra característica entre a SF e o seriado é uso constante de perguntas, 

realizadas em grande parte no momento de mediação do Dr. House, e que 

permite sua equipe, e a ele próprio, maturarem sobre o problema.  

Na SF, a concepção do erro ajuda o professor em sua mediação no 

processo de ensinagem, beneficiando os estudantes com a relação ao 

entendimento de um determinado conteúdo. Em Dr. House, percebemos que 

quando os médicos diagnosticam de maneira incorreta a doença do paciente, 

eles aproveitam o erro como uma forma de descartar o que não deve mais ser 

feito. Ou seja, a partir do erro, quando não fatal, eles planejam novas intervenções 

para o quadro clínico, aperfeiçoando e sistematizando o diagnóstico para intervir 

novamente. 

Por fim, e não menos importante,  outra característica que se 

assemelha nos dois contextos é justamente quanto a figura do Dr. House e o 

papel do professor Fedathiano, estando ambos na centralidade dos 
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acontecimentos em que se consolidam. Tanto o Dr. House, quanto o professor 

Fedathiano, rompem com os modelos tradicionais, indo além do que é comum. 

Denominamos esse processo como ‘sair da gaiola epistêmica’, sendo a gaiola uma 

metáfora para os moldes tradicionais, tanto escolares, quanto sociais, dos quais 

estamos sendo frequentemente submetidos. 

 

3.2 Das Diferenças 

Apesar dos inúmeros diálogos possíveis entre a SF e a narrativa de Dr. House 

pontuados na sessão anterior, gostaríamos de assinalar a partir de agora algumas 

diferenças. 

Como falado no decorrer deste estudo, a SF é uma metodologia de ensino 

centrada na postura docente. Dr. House não é professor, é chefe, e os demais 

médicos não são aprendizes dele, mas sim profissionais que, em equipe, fazem 

uso do método investigativo para a solução de seus casos, utilizando-se de 

habilidades outrora já desenvolvidas. Assim, ensino e/ou aprendizagem são 

consequências do processo investigativo, na dimensão do trabalho. Já na SF, a 

ensinagem é um caso particular da relação entre ensino e aprendizagem quando 

há intencionalidade, nem única ou exclusiva, relacionada a interação entre aluno 

e professor, mas sim do processo investigativo e da descoberta. Ou seja, em 

termos gerais, em Dr. House, as situações não demandam, notadamente, a 

existência de um preceptorado. 

Outra divergência refere- se a postura do Dr. House, enquanto mediador das 

situações problemas postas. A ação do docente fedathiano deve ser pautada na 

receptividade e no contato com os estudantes. Não é aconselhável que o docente 

se comporte como se fosse um ser superior, detentor da razão e de todo 

o  conhecimento. Essa claramente não é a atitude adotada pelo Dr. House, que 

possui personalidade difícil, humor ácido e pouco tato com as pessoas que o 

cercam. 

Entendemos que tais características são importantes para a construção do 

personagem, mas salientamos que tal comportamento não é o ideal quando 

tratamos de processos de ensino e aprendizagem que utilizam a SF. Aproveitamos 

ainda para nos remeter novamente a concepção de erro fedathiana, que apesar 

de ser apontada anteriormente como uma semelhança, é também uma diferença, 

visto que o personagem principal da trama americana não poupa  seus 

subordinados quando se trata de um erro cometido. Em outras palavras, apesar 

de encararem o erro como uma possibilidade de avanço, assim como na 



 
 

 
3065 

Sequência FEDATHI, no seriado ele também é visto como negativo, sendo muitas 

vezes motivos de punição, algo que é bem comum no ensino tradicional. 

Outro antagonismo encontrado refere-se aos momentos iniciais de cada 

contexto. No seriado, a situação- problema é apresentada a partir de uma 

situação alheia a equipe médica, que só tem conhecimento da circunstância 

quando o paciente chega ao hospital. Ou seja, não é uma condição planejada e 

preparada pelo personagem Dr. House. Ou seja, não é uma ação didática 

intencional, assim como ocorre na SF, quando na tomada de posição o docente 

apresenta para a turma uma situação- problema, atuando a partir de um conjunto 

de informações e ações materializadas a partir de uma sessão didática planejada. 

Finalmente, constatamos ainda outra discordância que refere- se à conclusão 

de ambos os casos/ situações. Ao finalizar uma sequência didática, o professor 

fedathiano formaliza os conhecimentos apreendidos pelos estudantes durante 

suas vivências nas fases de maturação e solução, sendo a quarta fase da SF a 

prova. Já em Dr. House, como nem mesmo o personagem principal conhece, a 

priori, a situação- problema, durante a conclusão/formalização dos casos ele 

também está inserido na dinâmica de pesquisa/ descoberta que o leva a 

solucionar cada caso. Ou seja, neste momento, identificamos que o protagonista 

define- se, nesta fase da SF, tanto como o professor que formaliza a situação- 

problema numa linguagem científica, quanto com o estudante que cria modelos 

a partir da explanação docente. 

 

4. CONCLUSÃO 

Posterior às discussões e análises que foram destacadas neste escrito, 

concluímos que a série norte-americana Dr. House foca no processo de resolução 

de problemas, principalmente no que concerne a diagnósticos difíceis, 

assumindo, por vezes, características de um mediador que permite a ele e seus 

pares a construírem conhecimento, a partir de determinadas situações- 

problemas, num processo reflexivo e autônomo. 

A concepção Metodológica Sequência Fedathi permite isso, considerando 

a postura do professor fundamental no processo de aprendizagem e descoberta, 

onde o aluno pode e deve assumir modus de um pesquisador, atuante na área 

do conteúdo que será problematizado, seja como médico, matemático ou em 

qualquer outra área de conhecimento.    

As duas se entrelaçam quando no momento de discussão coletiva 

ocorrem fundamentos relacionado a fase de Maturação da SF, onde o mediador 
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assume a postura Mão no bolso, pautando suas ações através de Perguntas e 

Contra Exemplos, suscitados quando necessário, promovendo assim o 

levantamento de Hipóteses que buscam encontrar respostas para as situações 

dispostas.  

Todavia, apesar das semelhanças, divergem também em alguns aspectos. 

Na nossa leitura, o Dr. House não foca nos processos de ensino e aprendizagem, 

se contrapondo com a Fedathi. Por isso, sua ação, por mais que tenha aspectos 

da mediação valorizada pela SF, não é intencional. Somos cientes de que o mundo 

retratado no seriado não tem relação nenhuma com a realidade tratada na SF, 

assim como a SF não é influenciada pela narrativa de Dr. House. Exatamente por 

isso que esclarecemos que tal diálogo foi feito objetivando explorar e analisar 

possíveis interseções entre os dois contextos retratados. 

Concluímos ainda que a Sequência Fedathi caracteriza-se enquanto 

método científico, ultrapassando assim sua própria natureza epistêmica, que é a 

atuação do professor mediador em sala de aula.  

Com isso, deixamos aberta a pesquisa para outros questionamentos e 

análises futuras, acreditando no uso da Sequência Fedathi, tanto por professores, 

alunos e pesquisadores, que objetivam a construção de um processo educativo 

crítico, autônomo e reflexivo. 
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RESUMO: O avanço das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na 

sociedade contemporânea vem exigindo uma adequação das escolas e uma atualização 

dos docentes que necessitam acompanhar as mudanças, se instrumentalizando e 

efetivando assim, a utilização dos recursos digitais para fins pedagógicos. Partindo desta 

concepção de atualização do ambiente escolar e dos docentes na busca da melhoria do 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem, este estudo busca socializar e analisar o uso 

do código QR e do aplicativo Google Lens em uma prática pedagógica desenvolvida pelo 

PIBID, Subprojeto Ciências da Natureza, da UNIPAMPA, envolvendo a temática plantas 

medicinais. Os resultados foram organizados em três categorias, na primeira analisou-se 

o conhecimento e utilização do QR Code por parte dos estudantes da Educação Básica, 

na qual constatou-se que dos 48 discentes que participaram da atividade apenas 17 

(35,4%) conheciam o código. Também destaca-se que do total de discentes que 

conheciam (17), a totalidade não sabiam utilizar e nunca tinham utilizado o código. Na 

segunda categoria foi analisado o conhecimento e utilização do aplicativo Google Lens, 

no qual constatou-se que a totalidade (48 alunos) não conheciam esta aplicativo. Por fim 

na terceira categoria analisou-se a possibilidade pedagógica destes aplicativos para a 

educação básica e para a formação de professores, no qual verificou-se que os alunos 

consideraram o uso dos aplicativos como interessante, destacando como a situação 

pedagógica mais interessante da atividade desenvolvida, possibilitando constatar que a 

tecnologia despertou o interesse e a curiosidade dos discentes. Com este trabalho, 

pretende-se contribuir com a discussão acerca do uso de TDIC no contexto educacional 
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e para fins pedagógicos, oferecendo subsídios aos docentes para que busquem inserir 

esses recursos em suas aulas, inovando suas metodologias de ensino. 

 

Palavras-chaves: Tecnologia; Ensino Fundamental; PIBID; Práticas Pedagógicas. 

 

 

ABSTRACT: The advancement of Digital Information and Communication Technologies 

(TDIC) in contemporary society has demanded an adaptation of the schools and an 

updating of the teachers who need to follow the changes, if they are instrumental and 

thus making use of the digital resources for pedagogical purposes. This study aims to 

socialize and analyze the use of the QR code and the Google Lens application in a 

pedagogical practice developed by PIBID, Subproject Sciences of Nature , UNIPAMPA, 

involving the theme of medicinal plants. The results were organized in three categories, 

the first one was the knowledge and use of QR Code by students of Basic Education, in 

which it was verified that of the 48 students who participated in the activity only 17 

(35.4%) knew the code. It is also noted that of the total number of students they knew 

(17), the totality did not know how to use and had never used the code. In the second 

category we analyzed the knowledge and use of the Google Lens application, in which it 

was verified that the totality (48 students) did not know this application. Finally, in the 

third category, the pedagogical possibility of these applications for basic education and 

teacher training was analyzed, in which it was verified that the students considered the 

use of the applications as interesting, highlighting how the most interesting pedagogical 

situation of the developed activity , making it possible to verify that technology has 

aroused students' interest and curiosity. This work intends to contribute to the discussion 

about the use of TDIC in the educational context and for pedagogical purposes, offering 

subsidies to teachers so that they seek to insert these resources in their classes, 

innovating their teaching methodologies. 

 

        Keywords: Technology; Elementary School; PIBID; Pedagogical practices. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea está organizada com base no 

desenvolvimento científico e tecnológico. A Ciência e a tecnologia vêm se 

desenvolvendo de forma integrada com os modos de vida que as diversas 

sociedades humanas organizam ao longo da história. (BNCC, 2018). 

Conforme Costa, Duqueviz e Pedroza (2015), às tecnologias digitais (TDIC) 

são representadas pelo computador, tablet, celular, smartphone e/ou qualquer 

outro dispositivo que permita a navegação na internet. O uso destas tecnologias 
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tem influenciado e transformado as interações sociais e as buscas por 

informações entre usuários das novas tecnologias fora do contexto escolar.  

Cabe destacar que as TDIC podem ser definidas como qualquer tipo de 

tecnologia existente que possibilite ao ser humano, interações entre a informação 

e a comunicação. Elas perpassam o rádio, a televisão, aparelhos telefônicos 

chegando aos computadores e às possibilidades ofertadas pela internet, tais 

como videoconferência, webconferência, ambientes virtuais de aprendizagem, 

entre outros. Pode-se dizer que resultam da fusão de três vertentes técnicas: a 

informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas (BELLONI, 2005).  

Ainda segundo essa autora as tecnologias, ao longo do século XX 

mudaram o cotidiano das pessoas, como por exemplo, os modos de acesso ao 

conhecimento que passaram a ser quase exclusivos em sites de pesquisa e as 

formas de relacionamento e comunicação, na qual ganharam destaque as redes 

sociais. (BELLONI, 2005).  

Nota-se que, cada dia mais, estão sendo utilizadas, em larga escala por 

vários setores da sociedade, como por exemplo, nas indústrias, comércios, bancos 

e até mesmo em escolas, com o objetivo de automatizar e acelerar processos do 

trabalho diário. Além dos setores da sociedade, modificaram a vida diária das 

pessoas, especialmente entre os jovens que as consideram indispensáveis no seu 

cotidiano, pois entre suas facilidades está a comunicação via redes sociais.  

Estas transformações são explicitadas por Levy (1993), para quem o mundo 

e as formas de se conviver estão mudando, devido às telecomunicações e à 

informática. O autor também afirma que as relações sociais estão se 

transformando por conta de tais processos e mesmo a inteligência e o modo 

como ela se estrutura estão mudando devido às transformações digitais.  

Esta expansão chega também ao ambiente escolar e se faz presente nos 

projetos e programas desenvolvidos pelos próprios cursos de formação de 

professores, como é o caso do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), política pública educacional, englobado a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional/ LDB 9.394/96, a partir da lei 12.796/2013, (FERRAZ 

et al., 2015). Este programa tem como princípio a articulação da formação de 

professores, na tríade: docentes em processo formativo inicial, formadores de 

professores e docentes da Educação Básica, cujos objetivos perpassam pela 

oportunidade de criação e participação em experiências metodológicas, 

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar. (CAPES, 

2014). 
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Estas práticas que são desenvolvidas pelo PIBID nas escolas parceiras, 

procuram cada vez mais aproximar o conteúdo científico do cotidiano, o que 

perpassa por estratégias que despertem o interesse, a curiosidade, mobilizando 

a participação ativa dos estudantes na construção das aprendizagens. 

Acreditamos que os aplicativos que podem ser acessados tanto por tablets como 

por smartphones favorecem este processo.  

Este pensamento tem apoio nas ideias de Fonseca (2013) quando explicita 

que entre as vantagens da utilização do celular na educação está a familiaridade 

(considerada uma tecnologia amigável e comum no cotidiano), a mobilidade e 

portabilidade (permite levá-lo para qualquer parte), os aspectos cognitivos 

(contato com uma gama de recursos em vários formatos:  texto,  som,  imagem,  

vídeo) e a  conectividade (a  internet amplia  as  formas  de comunicação  e  o  

acesso  à  informação). 

Considerando a necessidade da aproximação das TDIC com a prática 

educativa tanto no âmbito da Educação Básica como do Ensino Superior, 

especialmente na formação de professores, este artigo socializa e analisa o uso 

do código QR e do aplicativo Google Lens em uma prática pedagógica 

desenvolvida pelo PIBID, Subprojeto Ciências da Natureza, da UNIPAMPA, 

envolvendo a temática plantas medicinais. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA COM O QR CODE E GOOGLE LENS 

 

O QR Code (sigla em inglês para Quick Response, traduzida como resposta 

rápida), é um código de barras em duas dimensões, criado pela empresa japonesa 

Denso-Wave, em 1994. O objetivo do desenvolvimento inicial deste código para 

a indústria de automóveis japonesa, foi facilitar a catalogação das peças dos 

carros na linha de produção.  

Em 2003, a linguagem começou a ser aplicada em celulares, pois a leitura 

de e interpretação de imagens passou a ser acessível inclusive pelas câmeras com 

tecnologia VGA. Além da leitura dos códigos, sua utilização se popularizou, pela 

possibilidade de editar a qualquer momento, de forma que estas podem ser 

complementadas ou modificadas. Na educação, alguns autores (NICHELE; 

SCHLEMMER; FARIAS RAMOS, 2015; LIMA; SANTOS; WIVES, 2010; LIMA; SANTOS; 

WIVES, 2012) relatam a sua utilização em sala de aula, devido a sua capacidade 

de armazenamento, facilidade de acesso e distribuição da informação. 
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O trabalho de Nichele, Schlemmer e Farias Ramos (2015) é uma proposta 

de uso de QR Codes no âmbito da Educação em Química, aplicada com uma 

turma de 35 estudantes do primeiro semestre da Licenciatura em Ciências da 

Natureza, na qual foram criados e socializados QR Codes associados a vídeos 

contemplando técnicas básicas de laboratório. 

Lima; Santos e Wives (2010) apresentam uma sugestão de estratégia que 

pode ser usada em sala de aula e/ou no âmbito do elearning e m-learning  que 

utiliza o QR Code para acessar conteúdos interativos em Objetos de 

Aprendizagem que exploram o conteúdo matemático grandezas.  

Na continuidade de seus estudos Lima, Santos e Wives (2012) avaliaram 

em uma turma de graduação à distância, a utilização de Objetos de aprendizagem 

armazenados no Moodle. Os resultados parciais mostraram uma possibilidade de 

uso dos QR Codes integrados à mídia impressa e acessados por dispositivos 

móveis.  

As informações contidas no QR Code podem estar na internet (link), ser 

criadas pelo professor ou até mesmo pelo próprio aluno. O código pode ser 

modificado, inserindo ou retirando dados considerados de relevância, podendo 

ser impresso para sua utilização. É uma ferramenta de fácil aplicação e sem custo, 

uma vez que existem sites gratuitos para a sua construção (NICHELE; 

SCHLEMMER; FARIAS RAMOS, 2015). 

Sabendo das possibilidades pedagógicas deste recurso, uma prática foi 

realizada com turmas de 5º e 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola 

pública, municipal da região da Campanha do Rio Grande do Sul.  

A prática foi organizada em 5 momentos: 

Primeiro: questionário no qual deveriam assinalar as plantas medicinais 

que eram de seu conhecimento, dentre elas a Marcela, Guaco, Camomila, 

Pitangueira, Arnica, Quebra- pedra, Erva cidreira e Carqueja, após responderam a 

questão: “Quais os benefícios que podem ter o consumo dessas ervas?”. 

Segundo: com um mapa, imagem 1, foi localizado o Bioma Pampa no 

Estado do Rio Grande do Sul e explorado as características e a importância das 

plantas medicinais deste Bioma. 

 
Imagem 1:Localização do Bioma Pampa 
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Fonte: http://www.biodiversidade.rs.gov.br 

 

Terceiro: jogo didático de Trilha com o QR Code. A trilha é um jogo de 

percurso, que permite ao jogador lançar o dado e avançar com o peão pelas casas 

do trajeto. Das 15 casas da trilha, em 4, os discentes utilizaram o QR Code, no 

qual constava definições e informações de plantas medicinais, exemplificados na 

tabela 1. 

 
Tabela 1- Organização do QR Code da Trilha das Plantas Medicinais 

QR CODE PLANTA DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

Quebra- pedra (PHYLLANTHUS 

TENELUSS ROXB) 

O quebra pedra é uma 

erva ereta, ramificada, 

com até  0,80 cm de 

altura. pode ser 

encontrada em campos 

pedregosos, terrenos 

baldios, beira de estradas 

e hortas. Na medicina 

popular é usada para 

eliminar pedras dos rins. 

Fonte: Autores, 2019. 

 

 

http://www.biodiversidade.rs.gov.br/portal/index.php?acao=secoes_portal&id=24&submenu=13
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Na imagem 2, o momento em que um grupo de alunos utiliza o celular  

para ler as informações contidas no código QR. Após a leitura, deveriam socializar 

com os demais colegas do grupo e anotar as informações.  

 
Imagem 2: Uso do QR Code 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Quarto: na continuidade da atividade, foi utilizado o aplicativo Google 

Lens, lançado em 2017, na conferência de desenvolvedores do Google. É 

considerada uma nova inteligência artificial que auxilia no reconhecimento de 

informações sobre alguma foto ou imagem que você registrou.  

O aplicativo é capaz de conectar o aparelho à internet através da imagem, 

e fornecer informações sobre espécies de plantas, entre outros, bastando, para 

tanto, o usuário utilizar a câmera do seu dispositivo móvel. (KIRCHOF; RUSSO, 

2017).  

Considerando o uso pedagógico deste recurso, os alunos foram 

desafiados a buscar as informações científicas das plantas medicinais e os 

benefícios para a saúde, utilizando o aplicativo (Imagem 3). 

 
Imagem 3: Uso do aplicativo Google Lens 
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Fonte: Autores, 2019. 

 

Quinto: roda de conversa a fim de descobrir as percepções sobre a 

atividade realizada e ainda estimulando uma discussão acerca das tecnologias 

utilizadas durante o desenvolvimento.  

 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados foram organizados em três categorias: (a) Conhecimento e 

utilização do QR Code; (b) Conhecimento e utilização do aplicativo Google Lens 

e (c) Possibilidade pedagógica do QR Code e do Google Lens para educação 

básica e para a formação de professores.  

Em relação à primeira categoria, conhecimentos sobre o QR Code, 

constatou-se que dos 48 alunos que participaram da atividade, 17 alunos (35,4%) 

conheciam o código, e 31 (64,6%) afirmaram não o conhecer. 

Os 17 alunos que afirmaram conhecer o QR Code, foram questionados de 

onde conheciam e afirmaram que do aplicativo Whatsapp, de embalagens e de 

encartes. No entanto os 17 alunos não sabiam utilizar, ou nunca tinham utilizado, 

embora já tendo o visto.  

Cabe destacar que propostas pedagógicas utilizando o QR Code têm sido 

desenvolvidas em diferentes âmbitos, alguns exemplos de pesquisas que 

exploram o QR Code no Ensino de Ciências na Educação Básica são: Souza (2017) 
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que desenvolveu seu trabalho em dois momentos, sendo que no primeiro 

realizou um levantamento com alunos e professores do Ensino Médio 

diagnosticando os conteúdos indicados como mais difíceis, e no segundo 

elaborou uma proposta pedagógica com situações problemas sobre o conteúdo 

Leis de Newton apresentadas através de QR Code. 

 Ferreira (2018) em seu trabalho de conclusão de curso apresentou uma 

proposta pedagógica com o código para explorar a temática plantas medicinais 

na perspectiva interdisciplinar e Oliveira (2018) integrou o código a uma proposta 

de trilha, na qual elenca como resultado positivo a possibilidade de trabalhar de 

forma lúdica o conteúdo átomos, elementos e moléculas e integrar alunos 

incluídos. 

Sobre o aplicativo Google Lens, em sua totalidade (48 alunos) não 

conheciam este aplicativo. Este aplicativo não tem a popularidade do QR Code, 

porém nesta atividade, este recurso apresenta-se como uma ferramenta 

pedagógica que proporcionou dinamizar o desenvolvimento do tema, 

influenciando positivamente na participação dos alunos, e potencializando o 

processo de aprendizagem, assim como o QR Code. 

Os alunos consideraram o uso do QR Code e do aplicativo como os 

recursos interessantes, os destacando como a melhor parte da atividade, 

possibilitando constatar que a tecnologia despertou o interesse e a curiosidade 

dos discentes. 

Os resultados aqui obtidos corroboram as ideias de Pierre Lévy (2013) ao 

mencionar os benefícios das ferramentas virtuais para o ensino e salientar que os 

educadores precisam mergulhar na cultura digital, para compreender o universo 

dos estudantes e que os professores devem usar as ferramentas virtuais em 

benefício da educação, explorando suas singularidades e dando mais espaço para 

que os estudantes participem ativamente do processo de ensino-aprendizagem. 

A aplicação utilizando o QR Code e o aplicativo Google Lens, permitiu 

instigar a curiosidade dos sujeitos, provocando a interação e o trabalho 

colaborativo, bem como possibilitou o uso de uma nova forma de produzir e 

acessar a informação no contexto educacional. 

Percepções semelhantes também foram identificadas por Pinto, Felcher e 

Folmer, (2018), em uma prática com QR Code no ensino da Matemática, na qual 

os estudantes empenharam-se na realização do proposto e expressaram que a 

mesma foi significativa. No entanto, embora tenham apresentado facilidade ao 
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lidar com a tecnologia, esta mesma facilidade não foi observada na resolução dos 

desafios propostos em termos conceituais.  

Acreditamos que o contato com situações e vivências concretas, que não 

fazem parte do cotidiano, em diferentes fases da vida, estimulam o sujeito a 

pensar e se posicionar em relação ao mundo, proporcionando a evolução da 

linguagem e do pensamento (OLIVEIRA et al., 2012). Também cabe destacar como 

positivo a curiosidade da geração identificada como “nativos digitais”.  

Em relação à contribuição da atividade na formação acadêmica dos 

licenciandos, destaca-se os registros no portfólio, no qual é evidente o 

envolvimento e a importância destes momentos formativos, justificados pela 

antecipação das vivências de estágio supervisionado, concentrados nos 

semestres finais do curso, bem como pela oportunidade de ampliar os espaços 

de relação entre teoria e prática. 

Cabe destacar que a utilização pedagógica do QR Code e do Google Lens: 

possibilita tanto aos licenciandos como aos estudantes da Educação Básica a 

utilização de diferentes estratégias pedagógicas, principalmente com tecnologias, 

pois oportuniza o desenvolvimento do letramento científico, que submerge a 

capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), 

mas também de transformá-lo com base nas contribuições teóricas e processuais 

das Ciências.  

Fonseca (2013), salienta que mesmo trazendo benefícios, a aprendizagem 

móvel, aqui entendida como aquela decorrente da utilização de TDIC no processo 

de ensino aprendizagem, enfrenta obstáculos no cotidiano, entre eles a proibição 

do uso de smartphones nas escolas e nas salas de aula por parte de alguns órgãos 

públicos educacionais. Proibição que conta com apoio de muitas equipes 

diretivas e inclusive de professores e pais, o que leva a pensar que é preciso 

ampliar este debate, ressignificando que a utilização da tecnologia não reside 

nela própria e sim na forma como será utilizada, seja para interação ou para fins 

pedagógicos.  

Dessa forma, é preciso que alunos e professores estejam comprometidos, 

preparados e dispostos para que haja um ganho na aprendizagem. E é preciso 

lembrar que as tecnologias possuem limitações e não devem ser vistas como uma 

solução, e sim como um método de apoio. 

 

CONCLUSÃO 
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A modernização do modelo educacional é fator fundamental na 

transformação do processo de ensino, pois possibilita maior interação entre os 

sujeitos com o conhecimento proveniente das novas tecnologias. A tecnologia é 

uma ferramenta inovadora no contexto educacional, que conecta os saberes 

escolares ao domínio de tecnologias presentes na vida profissional, capacitando 

o aluno a interagir com estes instrumentos.  No entanto, a aplicabilidade das TDIC 

em uma perspectiva didática, depende da formação técnica disponibilizada aos 

professores para capacitá-los à utilização das ferramentas tecnológicas. 

No decorrer desta atividade, compreendemos que a utilização da 

tecnologia é uma possibilidade pedagógica que torna a prática em sala de aula 

mais dinâmica e os alunos mais receptivos a aprenderem sobre diferentes temas. 

Entretanto, há ainda uma resistência na implementação do uso destes aplicativos, 

uma vez que, para a obtenção de resultados significativos na aprendizagem, se 

faz necessário que os educadores recebam uma formação de como utilizar estas 

ferramentas, promovendo práticas no ensino em Ciências inovadoras. É possível 

afirmar que investigações como a deste trabalho, mostram uma possibilidade de 

modificar e romper com um ensino de Ciências meramente expositivo e 

tradicional. 

Vários autores destacam a utilização das TDIC como uma ferramenta que 

transcende os muros da escola. Utilizadas pelos alunos e professores como uma 

forma de comunicação dinâmica, onde ocorre a troca de informações entre todos 

os envolvidos no processo educativo.  

É indiscutível a importância de fazer a inserção de tecnologias aliadas à 

educação, em especial ao Ensino de Ciências, e o uso do QR Code e do aplicativo 

Google Lens, como se constatou, é compatível com o processo, uma vez que 

fornece inúmeras possibilidades de compartilhar informações em tempo real.  
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RESUMO: As tecnologias digitais móveis se integraram rapidamente ao cotidiano de 

várias sociedades e se tornaram recursos inovadores das práticas sociais em diversas 

dimensões, como na educação. Esta investigação aborda a presença e o uso de 

tecnologias digitais móveis em processos de ensino-aprendizagem em um curso de 

graduação. Como se dá essa presença e como ocorre esse uso, são indagações que 

nortearam nosso estudo. A pesquisa teve como objetivo geral investigar o uso do 

smartphone nos processos de ensino-aprendizagem no curso de Administração da 

UFMA a partir da perspectiva docente, assim como analisar motivações dos docentes e 

discentes em situações de uso e quais suas finalidades e verificar se o uso dos aplicativos 

Kahoot!, GoSoapBox e Edpuzzle traria modificações positivas e/ou negativas durante o 

processo de ensino aprendizagem, e ainda  identificar a familiaridade desses sujeitos 

sobre dispositivos e aplicativos digitais móveis. A pesquisa está inserida na convergência 

de duas áreas do conhecimento, Administração e Educação, e se desenvolve com um 

caráter Interdisciplinar. Nos apoiamos nas elaborações teóricas de Siemens (2004, 2006); 

Prensky (2001, 2003, 2004); Santaella (2010, 2013); Moura (2010); Carvalho (2015); 

Coutinho (2013, 2010); Bottentuit Junior (2017), entre outros. Nossa investigação de 

natureza exploratória-descritiva adotou abordagem mista – quantitativa e qualitativa. O 

universo da nossa pesquisa é composto por 61 sujeitos do curso de Administração da 

Universidade Federal do Maranhão, Campus Baganga, em São Luís. Trabalhamos com 

uma amostra não probabilística por conveniência. A coleta de dados foi realizada entre 

os meses de agosto e novembro de 2018. Utilizamos diário de pesquisa, fichas de 

observação, questionários fechados de múltipla escolha e questionários mistos. Em 

nossas experiências com o smartphone utilizamos três aplicativos: Kahoot! GoSoapBox e 

Edpuzzle. Os resultados indicam que os sujeitos participantes da pesquisa não utilizam 

smartphone e aplicativos digitais como recurso didático-pedagógico central em sala de 

aula.  
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Palavras-chave: Mobile Learning. Smartphone. Aplicativos. Avaliação da aprendizagem.  

Educação superior 

 

ABSTRACT: Mobile digital technologies have rapidly integrated into the everyday 

lives of various societies and have become innovative resources for social 

practices in various dimensions, such as education. This research approach the 

presence and the use of mobile digital technology in process of learning-teaching 

in a undergraduated course. As the given presence and how occure this usage, 

are the point that lead our study. A field research on the presence and use of 

mobile digital technologies in teaching-learning processes in an undergraduate 

course. How this presence occurs and how the use occurs are questions that 

guided our study. The research had as general objective to investigate the use of 

smartphone in the teaching-learning processes in the Administration course of 

UFMA specifically to a) to analyze the motivations of the teachers and students in 

situations of use and what their purposes, b) to verify if the use of the applications 

Kahoot!, GoSoapBox and Edpuzzle would bring positive and / or negative 

modifications during the process of teaching learning, and c) to identify the 

familiarity of these subjects on digital devices and mobile applications. The 

research used the cartographic method and is inserted in the convergence of two 

areas of knowledge, Administration and Education, and develops with an 

Interdisciplinary character. We rely on the theoretical elaborations of Siemens 

(2004, 2006); Prensky (2001, 2003, 2004); Santaella (2010, 2013); Moura (2010); 

Carvalho (2015); Coutinho (2013, 2010); Bottentuit Junior (2017), among others. 

Our exploratory-descriptive research adopted a mixed-quantitative and 

qualitative approach. The universe of our research is composed of 61 individuals 

(teachers and students) of the Administration course of the Federal University of 

Maranhão, Baganga Campus, in São Luís. We work with a non-probalistic sample 

for convenience. Data collection was performed between August and November 

of 2018. We used research diaries, observation sheets, multiple choice 

questionnaires and mixed questionnaires. In our experiences with the smartphone 

we use three applications: Kahoot! GoSoapBox and Edpuzzle. The results indicate 

that the subjects participating in the research do not use smartphones and digital 

applications as a central didactic-pedagogical resource in the classroom. Some 

Technologies of Information and Communication are activated as facilitators of 

the management of activities and as secondary support in their routine didactic-

pedagogical practices. Almost all students did not know the applications cited or 

their possibilities of use. Of ten applications presented, four were used in the 
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disciplines Logistics and General Theory of Administration. We suggest other 

exploratory and descriptive investigations to deepen our understanding of the 

phenomenon. We suggest broadening the scope of the empirical field, to do so 

now as a comparative study among institutions of higher education in the state 

of Maranhão. 

Keywords: Mobile Learning. Smartphone. Applications. Learning Process.  

Higher Education 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa realizada foi ancorada na compreensão de que constantes 

inovações em tecnologias móveis digitais vêm possibilitando transformações no modo 

de vida de diversos sujeitos sociais em contextos particulares e distintos, no Brasil. 

Conforme foi apresentado no relatório da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2008), a utilização de dispositivos móveis e 

seus softwares aplicativos associados se propagou na vida cotidiana do brasileiro, 

chegando aos ambientes de ensino formal. Atuar nesse cenário passou a ser um desafio 

técnico e metodológico enfrentado por docentes e discentes quanto ao 

desenvolvimento, participação e colaboração com reflexões coletivas sobre os processos 

de aprendizagem em ambientes educacionais (COUTINHO e LISBÔA, 2011). 

Dessa forma, o diálogo entre “quem ensina” e “quem aprende” passou a ser 

percebido como alterado a partir da incidência e mediação dessas tecnologias. Por esse 

prisma, cada vez mais as relações sociais estariam impactadas pelas transformações do 

volume e do fluxo de informação disponível na rede Internet, espaço singular de 

operação das Tecnologias da Informação e Comunicação (SANTAELLA, 2013), e pela 

inserção no sistema de ensino de uma geração de aprendentes culturalmente digitais 

oriundos da sociedade em rede (CASTELLS, 2002) que exige direta e indiretamente das 

instituições de educação a integração dessas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) às práticas no processo da sua formação. 

Este artigo se estrutura com uma breve descrição sobre Mobile learning, 

seguidos pela apresentação dos aplicativos utilizados nas experiências e dos resultados 

obtidos por meio das experiências na perspectiva dos docentes do curso de 

administração da Universidade Federal do Maranhão.  

 

MOBILE LEARNING 

 

A perspectiva descortinada por George Siemens (2004), com sua 

abordagem conectivista sobre a experiência de aprendizagem vivida nas 

sociedades do início do século XXI, reforçou o interesse de alguns pesquisadores 
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sobre esse processo numa busca por compreender quais alternativas 

pedagógicas poderiam colaborar para atender algumas necessidades 

relacionadas aos complexos desafios contemporâneos.  

Uma parte dos debates acadêmicos se ocupa da questão do uso de 

smartphones, aplicativos e outros recursos das tecnologias digitais móveis como 

possibilidades de ativação das TIC nos processos educativos, o que poderia gerar 

sintonia das instituições educacionais com os novos contextos de aprendizagem. 

Nessa perspectiva, aprendizagem é compreendida como processo cooperativo, 

interativo e viável também no ciberespaço (SILVA; BERWANGER; BOTTENTUIT 

JUNIOR, 2018), reflexão que comunga com a proposição de Gomes (2016), para 

quem as comunidades de aprendizagem surgem em decorrência das conexões 

em redes se tornando um importante espaço para a construção de 

conhecimentos e ampliação de saberes. Para esse autor, é necessário que 

estejamos atentos para a criação de estratégias e construção de sociabilidades 

em uma contemporaneidade fluída e cambiante. 

Mas, embora as tecnologias digitais móveis estejam cada dia mais 

presentes em nosso cotidiano, como mostra os relatórios da TELECO (2017), We 

are Social e Hot  Suit (2017; 2018), UNESCO (2016;2017) entre outros, ainda 

avançamos pouco nas investigações sobre os usos e aplicações dessas 

ferramentas nas salas de aula, no sentido de preparar os sujeitos (docentes e 

discentes) para aproveitar seu potencial nos processos pedagógicos, incluindo a 

imersão em metodologias ativas relacionadas à nova abordagem do Mobile 

Learning. 

 

O nascimento do mobile learning 

 

O conceito de Mobile Learning nasce no bojo do desenvolvimento das 

tecnologias móveis e digitais em uma linha de investigação relevante para o 

ambiente informacional da aprendizagem humana (MOURA, 2010a). Naquele 

mesmo ano, Crompton (2013, p. 03) menciona que no mês de janeiro de 2005, 

Laouris e Eteokleous disseram receber 1.240 itens de resposta ao pesquisar no 

Google os termos “+” “celular aprendizagem” “+” “definição”. Salientam que 

refizeram a mesma pesquisa em junho do mesmo ano 2005 e o Google forneceu 

22.700 itens. Diante desse fato, Crompton argumenta que Mobile Learning se 

tornou um termo reconhecido entre estudiosos da temática naquele ano e, desde 

então, vários debates estão sendo modelados a fim de entender que 
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particularidades devem ser incluídas com o propósito de aproximar-se de uma 

definição para o alcance do termo Mobile Learning/m-learning. A seguir, 

apresentaremos algumas definições formuladas por estudiosos dessa temática.   

O'Malley et al. (2005) definiram m-learning como qualquer tipo de 

aprendizagem que acontece quando o aluno não está em uma localização fixa 

ou predeterminada ou ainda quando esse aluno aprende aproveitando 

oportunidades oferecidas pelas tecnologias móveis.  

Essa definição coloca o foco do Mobile Learning, inicialmente, em 

processos amparados pelo uso de tecnologias que possam ser utilizadas em 

movimento. 

Na reflexão apresentada por Moura (2009), a pesquisadora ressalta 

que esses novos nichos de aprendizagem permitem que pessoas de todas as 

idades continuem a aprender à sua maneira e de acordo com sua disponibilidade 

de tempo. Observa também que, em uma perspectiva pedagógica, a combinação 

de tecnologias e estratégias inovadoras facilita o desenvolvimento de novas 

experiências de aprendizagem direcionadas às necessidades dos aprendentes 

(MOURA, 2009). 

O M-Learning ou Mobile Learning se desenvolveu a partir do uso de 

dispositivos móveis conectados à Internet por discentes e docentes em 

ambientes de aprendizagem à distância (SANTAELLA, 2013; NEVES, 2007). Na 

tradução para a nossa língua materna, o termo Mobile Learning ainda pode ser 

entendido como a integração de dispositivos móveis no contexto da educação. 

Quando nos referimos a dispositivos móveis estamos falando de um conjunto de 

aparatos tecnológicos como smartphones, tablets, ipads e/ou qualquer outro 

equipamento que funciona enquanto nosso corpo se movimenta.  

No pensamento de Moura (2010a), para que ocorra Mobile Learning é 

necessário que haja a interseção de três elementos, discente (sujeito), atividade (objeto) 

e ferramenta (artefato de mediação). É essa interdependência de elementos que tornaria 

possível Mobile Learning como metodologia. 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Para esta pesquisa utilizamos o método da Cartografia. Como método de 

pesquisa, a cartografia foi, originalmente, pensada por Giles Deleuze e Félix Guatarri 

(2011), na década de 1960, tendo em vista que os modelos de pesquisas disponíveis à 

época, de cunho eminentemente demonstrativos-representacionais, não se adequavam 

e nem conseguiam dar conta do teor processual do objeto dos seus estudos, qual seja, 
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processos e produção de subjetividade. Nesta linha de pensamento os pesquisadores 

Souza e Francisco (2016) afirmam que a cartografia é uma linha de pesquisa que concebe 

a inseparabilidade entre conhecer e intervir, que posiciona pesquisador, pesquisados e 

objeto em um mesmo plano de convergência, não se refere a uma escolha a respeito de 

um posicionamento epistemológico-metodológico. Isso traz implicações não só teóricas 

mas, sobretudo, prático-políticas e éticas.  

A pesquisa realizada pode ser classificada como exploratória-descritiva que 

para Gil (1991), é a que descreve situações precisas e quer descobrir as relações existentes 

entre seus elementos componentes. Tais estudos objetivam a familiaridade com o 

fenômeno ou uma nova percepção do mesmo, além de construir novas ideias sobre ele. 

Os estudos exploratórios não elaboram hipóteses a serem testadas no trabalho e 

restringem-se a definir objetivos e buscar maiores informações sobre determinado 

assunto a ser estudado. 

O estudo inclui também uma reflexão descritiva, proporcionada pela 

aproximação entre o pesquisador e os sujeitos das instituições (docentes). A partir da 

realização da coleta de dados, observação não participante e o uso dos aplicativos em 

dispositivos móveis no curso de Administração, foi possível identificar e descrever 

aspectos das relações entre esses sujeitos, protagonistas do processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula (GIL, 1991). A abordagem adotada para a coleta e 

tratamento dos dados tem natureza mista (quantitativa/qualitativa). 

A coleta de dados nesta pesquisa foi realizada diretamente pela 

pesquisadora durante o segundo semestre de 2018. Para tanto foram utilizados 

como instrumentos de coleta  

a) Questionário Diagnóstico e Questionário de Pós-teste com os 

discentes e docentes;  

b) observação não-participativa;  

c) Diário de Campo. Em seguida, será apresentado o conjunto de 

questionários utilizados para a coleta de dados nas experiências de 

Mobile Learning. 

 Na próxima seção apresentamos quais foram os aplicativos utilizados 

durante a experiência junto aos participantes do curso de graduação em 

administração da UFMA. 

 

Aplicativos utilizados nas experiências Mobile Learning   

 

Em nossa experiência no curso de Administração, foram utilizados três 

aplicativos: Kahoot!, GoSoapBox e Edpuzzle. A escolha por esses aplicativos se 

deu frente a necessidade de envolvermos os discentes do curso de Administração 
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da UFMA em um modelo pedagógico ativo e interativo, adiante explicamos os 

motivos da escolha de cada um deles. Carvalho (2015, p. 11) apresenta três eixos 

principais de intervenção em contexto educativo formativo: sondar e testar, 

representar o conhecimento e desafiar a aprender.  

O primeiro aplicativo utilizado foi o Kahoot!. A escolha se deu em razão 

do recurso da gamificação, uma funcionalidade do aplicativo, que possibilita a 

utilização de Quiz. Também apresenta outras atividades como: Jumble, 

Discussion e Survey. Sua utilização é intuitiva e não há necessidade de instalação 

previa nos dispositivos móveis do docente nem dos discentes.  

O segundo aplicativo utilizado foi a GoSoapBox. Esse aplicativo não 

possui o recurso da gamificação, porém tem um conjunto de funcionalidades que 

podem auxiliar o docente no planejamento e execução de uma atividade de 

avaliação da aprendizagem mediada pelo uso do smartphone. É um aplicativo de 

uso intuitivo e não necessita de instalação, basta inserir o código gerado pelo 

sistema para acessar a atividade.  

E o terceiro aplicativo utilizado junto aos discentes e docente no curso 

de Administração foi o Edpuzzle. Esse aplicativo possibilita que os docentes 

realizem a interatividade de vídeos. Além da apresentação de conteúdo é possível 

ser utilizado como um verificador de aprendizagem a partir da inserção de 

perguntas abertas e/ou de múltipla escolha, gravações com explicações ou 

informação de áudio (voz do professor, se preferido) ou ainda com texto. Dentro 

dos relatos de experiência foram apresentados as quatro etapas de coleta, como 

mostramos no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Etapas de coleta da pesquisa 

No O quê Quando Quem  

ETAPA 

I 

Apresentação do Projeto de 

Pesquisa; Apresentação de 

documentação necessária para 

coleta de dados (Aceite do CEP; 

TCLE, Questionário Diagnóstico e 

Pós-teste); 

Construção de Cronograma 

provisório; 

Apresentação de aplicativos a 

serem utilizados em sala de aula 

na experiência com smartphone.  

28 de  

Agosto 
Pesquisadora e Docente  

4 de  

Setembro 
Pesquisadora e Docente 
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No O quê Quando Quem  

ETAPA 

II 

Aplicação do TCLE, Teste 

Diagnóstico docente e discentes 

– Turma de Logística  

3 de  

Setembro 

Pesquisadora, Docente e 

Discentes 

Aplicação do TCLE, Teste 

Diagnóstico docente e discentes 

– Turma de TGA 

14 de  

Setembro 

Pesquisadora, Docente e 

Discentes 

ETAPA 

III 

Experiência I – uso do Kahoot! – 

Turma de Logística  

24 de  

Setembro 

Pesquisadora, Docente e 

Discentes 

Experiência II – uso do 

GoSoapBox – Turma de TGA   

05 de 

 Outubro 

Pesquisadora, Docente e 

Discentes 

Experiência III – uso do Edpuzzle 

– Turma de Logística 

13 de 

Novembro 

Pesquisadora, Docente e 

Discentes 

Experiência IV - uso do Kahoot! – 

Turma de TGA 

23 de 

Novembro 

Pesquisadora, Docente e 

Discentes 

ETAPA 

IV 

Aplicação dos questionários de 

Pós-teste com docente e 

discentes – Turma de Logística 

13 de 

Novembro 

Pesquisadora, Docente e 

Discentes 

Aplicação dos questionários de 

Pós-teste com docente e 

discentes – turma de TGA 

23 de 

Novembro 

Pesquisadora, Docente e 

Discentes 

 Fonte: produzido pela pesquisadora 

A construção desse cronograma foi uma parceria entre a pesquisadora 

e os docentes do curso de administração. A partir deste foi possível realizar 

modificações/ajustes nos instrumentos, nos tornando mais capazes à coleta de 

dados junto aos sujeitos do curso de Administração da UFMA. As coletas foram 

realizadas nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2018, 

estivemos em campo coletando dados para a formulação desta dissertação. O 

processo de coleta foi dividido em quatro etapas distintas, como apresentamos 

no quadro acima.  A divisão por etapas das atividades objetivou minimizar o 

impacto de nossa presença e interferência em quaisquer atividades do calendário 

regular dos docentes e suas aulas, provas e atividades afins e, ainda, maximizar 

cada momento presente dedicado exclusivamente a cada ação proposta, como 

descrevemos adiante. 

RESULTADOS E ANÁLISES:  percepção docente 
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Os dados apresentados nesta seção foram coletados pela 

pesquisadora por meio de um conjunto de instrumentos construídos e usados 

para esta pesquisa. Combinamos diferentes dados para analisar o uso do 

smartphone nos processos de ensino-aprendizagem. Os resultados são 

referentes à coleta de dados realizada junto aos dois docentes 56 das disciplinas 

de Logística e de TGA da Universidade Federal do Maranhão. Decidimos chamar 

os docentes pela identificação de D1 e D2 para salvaguarda-los mesmo tendo 

recebidos deles a assinatura de participação no Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). 

Foi possível verificar a partir das respostas, que os dois docentes 

mostram traços semelhantes seja na graduação do bacharelado, na pós-

graduação com o curso de mestrado e doutorado, além de estarem na instituição 

de educação por período maior que três anos e manterem o vínculo de dedicação 

exclusiva com a instituição. No Quadro 2, apresentamos o perfil pessoal docente. 

Quadro 2 – Perfil Pessoal docente 

Perfil Pessoal do docente 

D1 

e 

D2 

O perfil social de D1 e D2 são semelhantes. De acordo com as 

informações coletadas ambos têm formação profissional em 

bacharelado, mestrado e doutorado. Quanto ao tipo de vínculo 

profissional com a instituição no curso de Administração na UFMA, 

ambos são docentes do quadro efetivo e trabalham em regime de 

dedicação exclusiva; D1 está na instituição a mais de oito anos, enquanto 

D2 está na instituição há menos de quatro anos. 

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora (2018) 
 

No Quadro 3, apresentamos o perfil tecnológico docente, nesta dimensão 

buscamos identificar como os docentes faziam uso dos dispositivos digitais 

móveis, especificamente do smartphone na sala de aula como apresentamos a 

seguir.  
 

Quadro 3 – Perfil Tecnológico docente 

Perfil Tecnológico do docente – uso do smartphone em contexto social 
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D1 

Quanto ao perfil tecnológico, o docente D1 disse possuir Internet em sua 

residência, e também possuir tecnologias como notebook, tablet e 

smartphone. Indagado se conseguia diferir entre um smartphone e um celular, 

o docente D1 respondeu que o smartphone acessa a Internet, app, e 

semelhantes. Sobre a configuração da conta telefônica que possui, disse 

possuir a configuração do plano pós-pago. Quando questionado em qual tipo 

de dispositivo prefere trabalhar na elaboração de suas aulas e trabalhos 

acadêmicos, D1 respondeu que opta pelo uso do notebook;  

D2 

Quanto ao perfil tecnológico, o docente D2 disse possuir Internet em sua 

residência, e possuir tecnologias como computador de mesa, notebook, tablete 

e smartphone.  Indagado se conseguia diferir entre um smartphone e um 

celular, D2 respondeu que o smartphone tem acesso à Internet, aplicativos e 

redes sociais. Sobre a configuração da sua conta telefônica, respondeu que seu 

plano de telefonia é pós-pago. Questionado em que tipo de dispositivo prefere 

trabalhar na elaboração de suas aulas e trabalhos acadêmicos, D2 respondeu 

que utiliza o notebook e utiliza o smartphone para entretenimento como 

vídeos, música, jogos, fotos e livros, além de realizar transações bancarias 

usando o dispositivo móvel. D2 respondeu que, eventualmente, quando tem 

uma dúvida sobre a funcionalidade do aparelho, recorre ao manual do 

fabricante, pesquisa na Internet como resolver sua dificuldade e não se 

incomoda em pedir ajuda a uma pessoa amiga. Disse também que o tempo 

médio que dedica ao uso do seu smartphone é maior que três horas diárias. 

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora (2018) 

 

Destacamos sobre o Perfil Tecnológico do docente que, quando 

questionados sobre o uso do smartphone em contexto social, ambos docentes 

responderam que não proíbem, mas também não incentivam o uso do 

smartphone na sala de aula. Ambos identificaram corretamente as diferenças 

entre o celular e o smartphone e ambos preferem trabalhar em seus notebooks 

a qualquer outro equipamento que possuam em casa, como computador de 

mesa ou tablets. Ambos os docentes eventualmente sentem dificuldade ao 

utilizar seus aparelhos smartphone e, para sanar suas dúvidas, recorrem a 

consultas ao manual do fabricante, vídeos ou amigos. Ficam conectados em 

média por mais de três horas diárias.  

Entendemos que seus dispositivos móveis estão sendo subutilizados 

academicamente. Esses dados corroboram com os estudos de Carvalho (2015), 

ao alertar sobre a diversidade de aplicativos destinados a dispositivos móveis, 

sobre atividades de buscas feitas sem critério e/ou direcionamento e sobre a 
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importância de fornecer orientações aos discentes acerca de como usar esses 

dispositivos móveis em contexto educativo. 

Sua abordagem comunga com o pensamento de Aharony (2013), ao 

dizer que os smartphones podem se transformar em tecnologias eficientes e 

adequadas para executar várias tarefas ao mesmo tempo.  

Para Margaryan et, al. (2011) o potencial criativo e disruptivo das 

tecnologias móveis como ferramentas de aprendizagem ainda não aconteceu 

totalmente. Nesse sentido, o papel do professor é crucial ao usar a tecnologia de 

forma inovadora na realização de experiências de aprendizagem baseadas em 

trabalho de equipe, resolução de problemas da vida real, simulações, jogos 

educativos e abordagens mais colaborativas e interativas, pois, até aqui, ficamos 

à espera de que a escola ajude a potencializar o uso que fazemos dos dispositivos 

móveis como suporte à aprendizagem.  
 

No Quadro 4, apresentamos o perfil profissional docente 

 

Quadro 4 – Perfil profissional docente 

 

Perfil profissional – Contexto Expertise Docente 
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D1 

Esse docente considera importante o uso de tecnologias digitais móveis 

na sala de aula porque trata-se de uma forma de utilizar a mesma 

linguagem dos alunos e tornar a aula mais dinâmica. Em dias de 

avaliação, esse docente respondeu que enquanto os alunos respondem 

suas provas individualmente ele aproveita para colocar uma atividade 

em dia e também “fica de olho” enquanto os discentes respondem suas 

provas. Sobre o uso do smartphone na sala de aula, o docente D1 

respondeu que nunca utiliza o dispositivo como ferramenta de apoio 

para a exposição do conteúdo da disciplina que ministra no curso de 

Administração. Respondeu ainda que não proíbe e também não 

incentiva o uso desses dispositivos em sala de aula por falta de 

planejamento pessoal. Acrescentou que, além de não proibir, tenta 

gerenciar o uso. Afirma ainda que a proibição tem um efeito contrário 

ao que se planeja. Quando permite o uso de dispositivos móveis na sala 

de aula, ele é feito em pesquisas e em outros exemplos de casos práticos 

que envolvem o conteúdo como ferramenta complementar ao conteúdo 

apresentado por ele. O docente D1 disse que acredita que o uso do 

smartphone na sala de aula ajuda e ainda pode motivar a participação 

dos discentes durante a aula. Mesmo acreditando nessa possibilidade, 

afirmou que a utilização do smartphone é feita duas vezes por semestre 

para realizar busca e leitura de artigos científicos. Sobre o uso e posse 

das TIC em sala de aula, o docente D1 respondeu que o notebook é de 

posse particular, enquanto o data show é de posse institucional e o uso 

se dá mediante solicitação no centro administrativo Paulo Freire. 

Pedimos para esse mesmo docente D1 nos descrever uma experiência 

realizada no curso de Administração utilizando os recursos oferecidos 

pelas tecnologias da comunicação e informação, ele respondeu que faz 

uso do smartphone para pesquisar o portal de periódicos CAPES e 

pesquisar artigos e outras leituras. Disse que gostaria de utilizar 

aplicativos para avaliação de aprendizagem como, por exemplo, o 

Kahoot! 
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D2 

Esse docente considera importante a utilização de tecnologias digitais 

móveis em sala de aula porque facilita o ensino e aprendizagem além de 

estar em consonância com o contexto atual de educação. Em dias de 

avaliação esse docente aproveita para colocar alguma atividade em dia 

sem tirar o olho dos seus discentes enquanto os mesmos respondem às 

questões das provas. Indagamos se costuma utilizar o smartphone como 

ferramenta de apoio para a exposição de conteúdo e a resposta obtida 

foi que nunca faz uso do smartphone para esta finalidade, mas durante 

sua exposição de conteúdo não proíbe e também não incentiva que os 

discentes o utilizem em sala de aula. O docente D2 acredita que o uso 

correto do smartphone na sala de aula como uma ferramenta de auxílio 

de aprendizado tem benefícios. Atribui que um dos problemas nesse uso 

é a maturidade dos alunos para compreenderem e fazerem uso correto 

do smartphone como ferramenta. O docente respondente disse que faz 

uso de alguns aplicativos como suporte ao aprendizado, mas nunca 

conseguiu utilizá-los em sala de aula. Já fez uso de aplicativos em 

atividades para serem resolvidas em casa, mas nem mesmo essas 

envolveram o uso do smartphone. Questionamos esse docente sobre a 

utilização das TIC na sala de aula, se são de propriedade particular ou da 

instituição, foi respondido que são aplicativos disponíveis gratuitamente 

na Internet. Quando pedimos ao docente D2 descrever brevemente uma 

experiência que realiza ou realizou em suas aulas com seus discentes no 

curso de Administração, foi respondido que fez/faz uso do aplicativo 

utilizado para construção de mapas mentais. Esse docente descreveu 

uma experiência realizada chamada de Game Revisão. Essa atividade 

ocorre como uma revisão de conteúdo antes das avaliações, objetivando 

a fixação do conteúdo. 

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora (2018) 

Sobre o Perfil profissional no contexto da expertise docente, 

destacamos que ambos docentes não fazem uso do smartphone em sala de aula. 

Mesmo em dias de avaliação preferem usar o tempo disponível para colocar em 

dia alguma tarefa e se manterem vigilantes quanto aos discentes “passearem” 

pela web e/ou redes sociais. Não costumam proibir, mas também não foi dito 

que há incentivo ao uso desses dispositivos em sala de aula.  

Percebemos que ainda há uma dúvida e/ou redução do conceito e uso 

das TIC e tecnologias digitais móveis, como nos lembram Saccol e Reinhard 
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(2007), ao afirmarem que o uso desses termos figura entre os principais temas 

discutidos na área empresarial e/ou acadêmica, no entanto, por serem 

considerados relativamente recentes, ainda há em torno deles certa confusão 

conceitual. Os docentes participantes acreditam que o bom uso do dispositivo 

pode auxiliá-los com o conteúdo e promover diálogos e formas de 

aprendizagem. Um dos docentes manifestou o desejo de utilizar futuramente os 

aplicativos e smartphones em suas aulas.  

Nesse sentido, Belloni e Bévort (2009) evidenciam alguns fatores 

contextuais que podem incidir diretamente na ação de inserção de tecnologias 

digitais móveis em práticas educativas. Entre esses fatores, destacam: a formação 

inicial precária de professores diante do uso dessas ferramentas na educação; a 

falta de tempo para realizar formação continuada; e problemas técnicos e 

operacionais com os recursos tecnológicos presentes nas instituições escolares, 

como a escassez de verbas pra mantê-los em funcionamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que esta pesquisa contribuiu com as reflexões sobre 

Mobile Learning a partir da perspectiva dos resultados apresentados nas 

experiências realizadas com o uso do smartphone e tecnologias digitais móveis 

em sala de aula no curso de graduação em Administração da UFMA. 

Ao aproximar conceitos e reflexões de diversos autores sobre o Mobile 

Learning ao conjunto de experiências realizadas e vivenciadas durante o segundo 

semestre de 2018 no curso de Administração da UFMA, aprendemos que a 

adesão ao uso de tecnologias digitais móveis na sala de aula pode facilitar, e até 

potencializar, em médio prazo, os processos de ensino aprendizagem, não 

somente nesse curso, mas em qualquer outra área de educação formativa. Porém, 

é necessário empatia com a cultura digital e desprendimento do tradicional, em 

um processo de construção contínua entre docente e discentes, envolvendo uma 

variedade de recursos, convergidos em um único dispositivo (smartphone), e que 

podem tornar o processo de aprendizagem mais lúdico e prazeroso a todos os 

envolvidos (CARVALHO, 2015), desde que sua apropriação se dê de forma 

planejada e coordenada com os processos de sensibilização e formação docente 

e discente. 

Quanto à pergunta norteadora da nossa investigação, “como as tecnologias 

digitais móveis são utilizadas nos processos de ensino-aprendizagem no curso de 

graduação em Administração na UFMA?”, constatamos, por meio da coleta de dados 
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realizada junto aqueles sujeitos, que não havia uso de tecnologias digitais móveis no 

curso de Administração. Naquele contexto formal de ensino, mesmo que os docentes 

não façam a proibição do uso de smartphones, não há o incentivo declarado ao seu uso 

durante as aulas. Nossa pesquisa conseguiu responder o objetivo geral da pesquisa foi 

“analisar o uso do smartphone nos processos de ensino-aprendizagem no curso de 

Administração da UFMA”. A partir das interpretações das respostas e observações não-

participantes realizadas durante o período de coleta de dados em campo podemos 

afirmar que docentes e discentes não utilizam o smartphone nos processos de ensino-

aprendizagem no curso de Administração da UFMA. 

Com o questionário de pós-teste docente obtivemos algumas 

respostas que poderiam justificar e ainda apoiar esta postura: como o desafio 

enfrentado na docência pela ausência de competências técnicas (formação 

docente) para operar com as metodologias ativas capazes de reposicionar esses 

sujeitos na sala de aula; a fragilidade estrutural da rede sem fio, pois o prédio 

possui Internet sem fio, porém, em algumas salas o sinal wi-fi não chega, nem 

mesmo o sinal das operadoras de telefonia móvel; dispositivos com tecnologia 

defasada em posse dos discentes, pois nem todos os aparelhos têm memória 

suficiente ou disponível ou, ainda, sua versão de atualização não é mais 

compatível com algumas tecnologias digitais móveis, impossibilitando e 

dificultando a realização da metodologia do BYOND, por exemplo.    

Percebemos que, de modo geral, os docentes do curso de 

Administração fazem uso de algumas TIC, como projetor multimídia e notebook, 

durante suas aulas, e as usam principalmente como ferramentas de apoio à 

comunicação, à exposição oral. As TIC são utilizadas para facilitar a apresentação 

de um conteúdo, gerir o aprendizado e comunicar a discentes informações que 

julguem necessárias/importantes de serem compartilhadas. Entendemos que o 

uso desse conjunto de ferramentas das TIC pode ser mais explorado para 

promover o despertar sobre outras formas e possibilidades de incrementar e 

favorecer o aprendizado em sala de aula. Essa perspectiva nos leva a acreditar 

que ainda existem espaços e oportunidades para o emprego de TDM em sala de 

aula (SANSONE, 2011). 

Verificamos junto aos docentes se o uso do smartphone e dos 

aplicativos Kahoot! GoSoapBox e Edpuzzle trouxe modificações positivas e/ou 

negativas durante o processo de ensino aprendizagem, podemos afirmar, que ao 

trabalhar de forma pedagógica com o smartphone e com os aplicativos Kahoot! 

GoSoapBox e Edpuzzle, percebemos reações positivas e também negativas 
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durante a experiência nos processos de ensino-aprendizagem com estas 

tecnologias. 

Os aspectos considerados positivos são em relação à inovação 

metodológica, à motivação entre os membros da turma e também às 

possibilidades de usar esse conjunto de tecnologias em outros âmbitos, como no 

ambiente de negócios das organizações.  

Sugerimos a ampliação do escopo do campo empírico, realizá-lo 

agora como estudo comparativo entre instituições de ensino superior no estado 

do Maranhão. Outro caminho para ampliar as reflexões é o de testar outros tipos 

de aplicativos. Nesta pesquisa, optamos por propor e observar experiências 

baseadas no uso de aplicativos voltados para a percepção do docente mas 

podemos explorar também a percepção dos discentes. 
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Resumo: Esta pesquisa objetiva compreender os tipos de comportamentos 

infocomunicacionais apresentados pelos estudantes com deficiência nas Instituições de 

Ensino Superior (IES) em São Luís, estado do Maranhão, e discutir o seu contributo para 

a entrada, permanência e conclusão dos percursos formativos desses estudantes. 

Considerando a relevância de estudos voltados para identificar e compreender o 

comportamento infocomunicacional dos estudantes com deficiência, apresenta-se as 

seguintes questões: Quais os ambientes informacionais tradicionais e/ou digitais 

(bibliotecas, arquivos, centros de documentação, plataformas digitais, bibliotecas 

digitais, repositórios institucionais, entre outros) utilizados pelos estudantes com 

deficiência? Quais os tipos de comportamento infocomunicacional apresentados pelos 

estudantes universitários com deficiência no processo de busca, acesso e uso de 

informações? Quais as tecnologias assistivas (TA) e as estratégias disponibilizadas pelos 

mais variados tipos de ambientes informacionais para o atendimento e 

acompanhamento dos estudantes com deficiência? As TA e as ações desenvolvidas pelas 

IES atendem às necessidades infocomunicacionais dos estudantes com deficiência? Esta 

pesquisa centra-se no paradigma fenomenológico/interpretativo, com abordagem 

quantitativa/qualitativa. Os resultados permitirão traçar um panorama das TA 

disponibilizadas pelas IES, cenários desta pesquisa, bem como os tipos de 

comportamentos infocomunicacionais apresentados pelos estudantes com deficiência.  

 

Palavras-chave: Comportamento infocomunicacional, Estudantes com deficiência, 

Acessibilidade, Ensino superior, Inclusão. 

 

ABSTRACT: This research aims to understand the types of infocommunicational behavior 

presented by students with disabilities in Higher Education Institutions (HEIs) in São Luís, 
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state of Maranhão, and to discuss their contribution to the entry, permanence and 

completion of the training courses of these students. Considering the relevance of studies 

aimed at identifying and understanding the infocommunicational behavior of students 

with disabilities, the following questions are presented: What are the traditional and / or 

digital information environments (libraries, archives, documentation centers, digital 

platforms, digital libraries, repositories institutional, among others) used by students with 

disabilities? What are the types of infocommunicational behavior presented by university 

students with disabilities in the process of searching, accessing and using information? 

What are the TA and the strategies provided by the most varied types of informational 

environments for the care and monitoring of students with disabilities? Do TA and the 

actions developed by HEI meet the infocommunication needs of students with 

disabilities? This research focuses on the phenomenological / interpretative paradigm, 

with a quantitative / qualitative approach. The results will allow an outline of the TA 

provided by HEI, scenarios of this research, as well as the types of infocommunicational 

behaviors presented by students with disabilities. 

 

Keywords: Infocommunicational behavior, Students with disabilities, Accessibility, 

Higher education, Inclusion. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto de que todos têm direito a ter acesso ao ensino 

superior, importa dar condições às pessoas, principalmente aquelas que possuem algum 

tipo de deficiência ou limitação, permanente ou temporária, entrem e permaneçam na 

universidade. Para tanto, esta deve desenvolver projetos de acessibilidade e promover 

ações inclusivas, procurando respeitar as diversas diferenças e promovendo propostas 

inovadoras voltadas para a concretização da inclusão. Às pessoas com deficiência, torna-

se necessário oferecer as mesmas oportunidades de participação e inclusão social, 

mediante suas necessidades e condições, sem distinção, contribuindo, dessa forma, para 

sua formação cognitiva e social. 

É urgente entender, de uma vez por todas, que o acesso à informação é direito 

de todos, a fim de que possam usufruir de forma plena dos seus direitos enquanto 

cidadãos. Para que isso se concretize é necessário às pessoas com deficiências 

tecnologias assistivas (TA)  apropriadas à busca, acesso e uso de informações, 

possibilitando-lhes comportamentos infocomunicacionais apropriados para interagirem, 

se comunicarem e produzir informações em ambientes digitais. 

A apropriação desses comportamentos possibilitará aos estudantes 

universitários uma formação profissional adequada para exercerem as suas atividades 

cotidianas de aprendizagem, lazer, comunicação e trabalho. Daí a necessidade e 

relevância desta proposta de pesquisa no sentido de avaliarmos as reais condições das 
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IES a serem investigadas, como espaços de pesquisa, ensino e aprendizagem, tendo 

como parâmetros as dimensões da acessibilidade supracitadas por Sassaki (2005). 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Problema 

 

Considerando a relevância de estudos voltados para identificar e compreender 

o comportamento infocomunicacional dos estudantes com deficiência, a partir das 

reflexões e experiências das pesquisadoras, apresentamos as seguintes questões que 

contemplam esta proposta: Quais os ambientes informacionais tradicionais e/ou digitais 

(bibliotecas, arquivos, centros de documentação, plataformas digitais, bibliotecas 

digitais, repositórios institucionais, entre outros) utilizados pelos estudantes com 

deficiência? Quais os tipos de comportamento infocomunicacional apresentados pelos 

estudantes universitários no processo de busca, acesso e uso de informações? Quais as 

TA e as estratégias disponibilizadas pelos mais variados tipos de ambientes 

informacionais para o atendimento e acompanhamento dos estudantes com deficiência? 

As TA e as ações desenvolvidas pelas IES atendem, de fato, às necessidades 

infocomunicacionais dos estudantes com deficiência? 

 

2.2 Objetivos 

 

Considerando o enquadramento das questões de investigação, temos como 

objetivo geral: compreender os tipos de comportamentos infocomunicacionais 

apresentados pelos estudantes com deficiência nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

em São Luís, estado do Maranhão, e discutir o seu contributo para a entrada, 

permanência e conclusão dos percursos formativos desses estudantes. 

A partir deste objetivo, delineamos os objetos específicos: a) Identificar as 

experiências, ações e casos de acessibilidade e inclusão desenvolvidas pelas IES; b) 

Identificar as estratégias utilizadas nas experiências de uso de tecnologias e soluções 

acessíveis desenvolvidas pelas IES para o atendimento e acompanhamento dos 

estudantes com deficiência; c) Analisar os tipos de comportamentos infocomunicacionais 

desses estudantes a partir de experiência e casos de uso de TA e de soluções acessíveis 

disponibilizadas pelas IES; e d) Identificar e verificar se essas experiências atendem às 

necessidades infocomunicacionais desses estudantes. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa centra-se no paradigma fenomenológico/interpretativo, com 

abordagem quantitativa/qualitativa. Estudamos, assim, as ações e estratégias de 
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acessibilidade e inclusão desenvolvidas para os alunos com deficiência pela Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) e  Universidade CEUMA 

(UNICEUMA), tendo em vista a necessidade de avaliarmos os tipos de comportamentos 

infocomunicacionais apresentados por esses estudantes na busca, acesso e uso de 

informações disponibilizadas nos mais variados tipos de ambientes digitais.  

Desse modo, utilizaremos para a coleta de dados visando responder às questões 

de investigação e os objetivos traçados, os seguintes instrumentos: 

• No primeiro momento, a observação será usada para detectar a situação 

da acessibilidade arquitetônica interna e externa dessas IES. Depois a 

observação será utilizada para identificar como os estudantes com 

deficiência se comportam no processo de busca e apreensão das 

informações. 

• Entrevista semidiretiva direcionada aos estudantes com deficiência e aos 

gestores das IES responsáveis pelos Núcleos de Acessibilidade e pelas 

Bibliotecas, Bibliotecários, docentes, e Coordenadores de Curso. 

 

3.1 Lócus e Sujeitos da Investigação  

 

O locus desta proposta de investigação situa-se na cidade de São Luís, estado 

do Maranhão, tendo como cenários a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão (IFMA) e Universidade CEUMA (UNICEUMA).Os sujeitos a serem 

investigados serão os estudantes com deficiência, os gestores das bibliotecas e dos 

núcleos de acessibilidades, os bibliotecários, os coordenadores dos cursos de graduação 

(licenciatura e bacharelados) e os docentes.  

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A literacia digital proporciona aos sujeitos que atuam nas mais variadas áreas 

do conhecimento, competências informacionais e múltiplas possibilidades de se 

comunicar, viver, aprender, ensinar, trabalhar, pesquisar e compartilhar, em uma 

Sociedade em Rede, direcionando o uso das ferramentas tecnológicas disponíveis para 

as suas áreas específicas de conhecimento e trabalho.  

Para a área da Ciência da Informação (CI) a palavra informação tem uma “dupla 

funcionalidade semântica”. Como fenômeno humano e social busca compreender “tanto 

o dar forma a ideias e a emoções (informar), como a troca, a efectiva interação dessas 

ideias e emoções entre seres humanos (comunicar)” (SILVA, 2006, p.150). E como objeto 

científico e fenômeno social contemporâneo, com base no Paradigma Pós-Custodial, 
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informacional e Científico, propicia a relação entre sujeitos infocomunicacionais e meios. 

Entretanto, torna-se necessário compreender nesse Paradigma “o papel do suporte 

informacional (documento), sua função social e “relação essencial com o ser humano” 

(SILVA et al, 2011, p.107). 

O comportamento informacional pode, então, ser definido “como o modo de 

ser ou de reagir de uma pessoa ou de um grupo numa determinada situação e contexto, 

impelido por necessidades induzidas ou espontâneas, no que toca relativamente à 

produção/ emissão, recepção, memorização/ guarda, reprodução e difusão de 

informação” (SILVA, 2006, p.143). 

Nesse sentido, os sujeitos serão capazes de desenvolver inúmeras habilidades 

apropriadas ao manejo dos mais variados tipos de recursos informacionais. Isso exige a 

aquisição de conhecimentos, bem como valores que possibilitem aos cidadãos o 

reconhecimento das suas “necessidades informacionais” para que possam “avaliar”, e se 

apropriarem das informações e/ou conhecimentos recuperados, tendo “atitudes para 

pensar criticamente diante do universo informacional” (CONEGLIAN et al. 2010, p.260). 

Referentes às competências em informação e comunicação, encontram-se as 

competências operacionais, que de certa forma, estão relacionadas ao manuseio de 

computadores e outros equipamentos eletrônicos. Para o desenvolvimento desta 

competência é necessário conhecimento “básico de hardware, software e redes”. A 

utilização desses artefatos demanda competências operativas do sujeito para entendê-

las e usá-las, assim como para adequá-las às suas necessidades. (BORGES; GARCIA-

QUISMOND, 2015, p.4).  

Para Borges e Garcia-Quismond (2015, p.6), não existem limites inflexíveis entre 

as competências informacionais, comunicacionais e operacionais, pois, no “processo de 

apropriação da informação”, essas competências operam em conjunto. Por exemplo, um 

determinado sujeito ou grupo apresenta “dificuldades operacionais de utilizar 

mecanismos de comunicação e estabelecer um diálogo mais próximo com os seus 

interlocutores; assim como a deficiência em operar recursos para a produção de 

conteúdo pode repercutir na capacidade de criar conteúdos”. 

Nesse sentido, o fato de um determinado indivíduo possuir proficiência em 

competências operacionais, não o habilita a se apropriar de forma crítica e analítica das 

informações disponíveis nos mais variados tipos de ambientes digitais. Levando em 

consideração que, para nos beneficiarmos dos mais variados tipos de recursos digitais, 

necessitamos de competências a fim de possibilitarem o uso pleno desses recursos para 

que possamos nos tornar integrantes ativos dos “processos decisórios da sociedade”, 

nada mais do que o exercício pleno da cidadania nesses ambientes (BORGES; GARCIA-

QUISMOND, 2015, p.6).  

Desse modo, destacamos também os estudos de comportamento 

infocomunicacional no cenário internacional, originando e difundindo essa 

nomenclatura, a partir de estudos e publicações científicas geradas no contexto 
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português, por pesquisadores da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e do 

Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, por meio do 

Doutoramento em Informação e Documentação em Plataformas Digitais, vinculado às 

duas Instituições já referidas (COSTA; SILVA; RAMALHO, 2014).  

Enfatizamos as principais tendências dos estudos de comportamentos 

infocomunicacionais, tomando como base os estudos de Oliveira (2011) e Borges et al. 

(2012), apresentados por Costa, Silva e Ramalho (2014, p.159-160), dentre essas merecem 

destaque: 

- perceber que seu problema é passível de ser solucionado com 

informação; 

- conhecer as principais fontes de informação e os canais de 

comunicação de acordo com as suas necessidades (plataformas 

digitais, bases de dados online, repositórios institucionais, entre 

outros...) 

- compreender os diferentes formatos de informação; 

- diferenciar informação factual de opinião; 

- selecionar informação pertinente; 

- comparar informações entre si e com o conhecimento prévio; 

- manter um senso de orientação entre as várias fontes; 

- demonstrar capacidade de seleção e reaproveitamento de conteúdo, 

considerando os aspectos éticos e legais; 

- criar conteúdos/ produtos informacionais (vídeos, áudios, imagens, 

textos...); 

- comunicar conteúdos/ produtos informacionais em ambientes 

digitais; 

- conseguir expressar suas ideias; 

- compartilhar informações, vivências, experiências em social media; 

- conseguir trabalhar em cooperação via sistemas organizacionais 

online às media; 

- argumentar e defender opiniões;  

- compreender as consequências de uma publicação online.  

 

Nesse contexto, Borges e Garcia-Quismond (2015) apresentam no Quadro 1, os 

componentes integrantes das competências infocomunicacionais, representadas pela 

junção das competências operacionais, informacionais e comunicacionais apresentadas 

acima, fruto de estudos desenvolvidos pelo Grupo de pesquisa denominado Grupo de 

Estudos de Políticas de Informação, Comunicação, e Conhecimento (GEPICC) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) (COSTA; SILVA; RAMALHO, 2014). Tais 

componentes apresentam-se em consonância com a literatura científica predominante 

desta área em estudo. 

 

Quadro 1 - Síntese das competências infocomunicacionais 
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Competências 

Componentes 

O usuário sabe ou é capaz de... 

 

 

 

 

Operacionais 

Operar computadores e aplicativos 

Operar um navegador na internet 

Operar motores de busca de informações 

Operar mecanismos de comunicação 

Operar recursos para produção de conteúdo 

 

 

 

 

 

Em Informação 

Perceber uma necessidade de informação 

Acessar informações 

Avaliar a informação 

Organizar a informação 

Criar conteúdo 

Autoavaliar a competência em informação 

 

 

 

 

Em Comunicação 

Estabelecer e manter comunicação 

Criar laços sociais 

Construir conhecimento em colaboração 

Avaliar a comunicação 

 

Fonte: (BORGES; GARCÍA-QUISMOND, 2015, p.4).  

Assim, as competências infocomunicacionais, relacionam-se ao know-how 

adquirido pelos indivíduos “para o acesso e uso da informação, bem como a sua 

comunicação com outros atores sociais”. Isso se traduz como o efetivo exercício da 

cidadania, que se concretiza pela capacidade dos indivíduos em perceberem os fatos 

reais, e agirem como intervenientes nas deliberações coletivas, com criticidade em prol 

da obtenção de resultados e benefícios positivos, o que demanda em capacidade para 

“acessar, compreender, assimilar, usar e comunicar informações em seu benefício e de 

sua comunidade”. Tais aspectos requerem o controle dessas competências representadas 

pela integração e participação social nos “processos decisórios da sociedade” (BORGES; 

GARCÍA-QUISMOND, 2015, p.4; LIMA; BRANDÃO, 2016).  

Evidenciamos, desse modo, a necessidade das pessoas com deficiência 

usufruírem dos mais variados tipos de ambientes digitais apropriados ao ensino, 

pesquisa e aprendizagem. Para tanto, é necessário que estas pessoas possuam 

competências já evidenciadas no quadro 1, com vistas a desenvolverem 

comportamentos infocomunicacionais propícios ao desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem inclusiva e acessível. 

Nesse contexto, para a Lei Brasileira de Inclusão e acessibilidade consiste na 

possibilidade de dispor condições favoráveis que permitam a “segurança e autonomia, 

de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 

https://www.sinonimos.com.br/know-how/
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instalações abertos ao público, de uso público ou privados” para a pessoa com 

deficiência ou com algum tipo de limitação (BRASIL, 2015, p.20).  

Assim, com base no Decreto Nº 5.296/2004, a pessoa com deficiência se 

enquadra nas seguintes categorias: 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 

função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções;  

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 

um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;  

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 

visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com 

a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 

campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a 

ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;  

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

1. comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utilização 

dos recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. habilidades 

acadêmicas; 7. lazer; e 8. trabalho. 

e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 

(BRASIL, 2004, p.1). 

Cabe destacar, no entanto, que existe uma controvérsia sobre deficiência mental 

e/ou intelectual, principalmente no Brasil, onde o termo “intelectual” pode ser 

considerado uma atualização do termo “mental”, como também podem ser considerados 

termos distintos, ressaltando que as pessoas com transtornos psicossociais ou usuários 

da saúde mental deveriam também ser contempladas. Esta questão não ficou clara nem 

na Lei Brasileira de Inclusão brasileira (SETUBAL; FAYAN, 2016).  

No entanto, apesar de as investigações sobre a temática já terem se estendido 

há mais de cinquenta anos, as questões ainda demandam muitos estudos e reflexões, 

haja vista que o contexto histórico das pessoas com deficiência advém de eras remotas.  

Dessa forma, o modelo social de deficiência evidencia que esta deve ser vista 

como um acontecimento que se passa durante o processo de interação social da pessoa 

com deficiência, externo ao indivíduo. Apresentando-se como algo criado pelas 

estruturas sociais, que Bourdieu denomina de instâncias (agências) tradicionais de 
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socialização (SETTON, 2002), responsáveis por ditar as regras e a normalização de 

conduta do indivíduo, perpetuando, também, certas práticas abusivas e exclusivas. 

Dessa forma, o modelo social de deficiência afirma que a intervenção deve ser 

feita na sociedade, na tentativa de adequá-la à realidade da pessoa com deficiência, além 

de exaltar que a diversidade e diferença devem ser celebradas como uma forma de ver 

o indivíduo em sua estrutura lógica, que é o de um ser único, portanto, diferente (OLIVER, 

1996). 

Esta luta não se restringe apenas às pessoas com deficiências, mas a toda a sua 

família e sociedade. Entre esses protagonistas encontram-se, também, as instituições de 

ensino, onde é de notar que houve um aumento gradativo das pessoas com deficiência 

quanto ao acesso à educação, conforme indicadores divulgados pelo MEC/INEP. No ano 

de 2016 foram realizadas 75.059 matrículas de estudantes com deficiência no Ensino 

Médio: um salto diferencial, pois em 2013 foram efetuadas 48.589 matrículas (INEP, 2017). 

Quanto ao acesso dessas pessoas ao ensino superior, este cresceu de 27.143 ingressos 

em 2012 para 37.927 ingressos em 2015. Ressalta-se ainda que a maior incidência de 

matrículas ocorre na Região Sudoeste com 12.928 (correspondendo a 34,1%), seguido 

pela Região Nordeste com 11.751 (correspondendo a 31%) dos registros (INEP, 2016). 

Assim, as instituições de ensino superior respondem pela responsabilidade 

social de integrar essas pessoas a sociedade, através da educação apropriada com 

professores qualificados a usuários de tecnologias assistivas (TA), bem como 

estabelecimentos de ensino acessíveis que contemplem todas as dimensões da 

acessibilidade, conforme contextualizada por Sassaki (2005, p. 4): 

- Acessibilidade arquitetônica: sem barreiras ambientais físicas em 

todos os recintos internos e externos da escola e nos transportes 

coletivos.  

- Acessibilidade comunicacional: sem barreiras na comunicação 

interpessoal (face-a-face, língua de sinais, linguagem corporal, 

linguagem gestual etc.), na comunicação escrita ( jornal, revista, livro, 

carta, apostila etc., incluindo textos em braile, textos com letras 

ampliadas para quem tem baixa visão, notebook e outras TA para 

comunicar) e na comunicação virtual (acessibilidade digital).  

- Acessibilidade metodológica: sem barreiras nos métodos e técnicas 

de estudo (adaptações curriculares, aulas baseadas nas inteligências 

múltiplas, uso de todos os estilos de aprendizagem, participação do 

todo de cada aluno, novo conceito de avaliação de aprendizagem, novo 

conceito de educação, novo conceito de logística didática etc.), de ação 

comunitária (metodologia social, cultural, artística etc. baseada em 

participação ativa) e de educação dos filhos (novos métodos e técnicas 

nas relações familiares etc.).  

- Acessibilidade instrumental: sem barreiras nos instrumentos e 

utensílios de estudo (lápis, caneta, transferidor, régua, teclado de 

computador, materiais pedagógicos), de atividades da vida diária 
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(tecnologia assistiva para comunicar, fazer a higiene pessoal, vestir, 

comer, andar, tomar banho etc.) e de lazer, esporte e recreação 

(dispositivos que atendam às limitações sensoriais, físicas e mentais 

etc.).  

- Acessibilidade programática: sem barreiras invisíveis embutidas em 

políticas públicas (leis, decretos, portarias, resoluções, medidas 

provisórias etc.), em regulamentos (institucionais, escolares, 

empresariais, comunitários etc.) e em normas de um geral.  

- Acessibilidade atitudinal: através de programas e práticas de 

sensibilização e de conscientização das pessoas em geral e da 

convivência na diversidade humana resultando em quebra de 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

Considerando, o pensamento de Vygotsky (1994), podemos levar em 

contar os recursos de acessibilidade, tal como as TA, como mediações 

instrumentais para a constituição da pessoa com deficiência, enquanto sujeito 

dos seus processos, potencializando sua interação social, e viabilizando a 

possibilidade de essas pessoas se relacionarem, de entender e serem entendidas, 

de comunicar-se com os demais, impulsionando o seu desenvolvimento na 

sociedade. 

Nesta particular investigação, TA designa “qualquer equipamento, 

produto, sistema ou serviços, que ajude no desenvolvimento das atividades das 

pessoas com limitações físicas, sensoriais, motoras e com outras disfunções ou 

restrições, que dificultem sua autonomia nas atividades do cotidiano” (VIGENTIM, 

2014, p.41). Trata-se de um recurso considerado como uma alternativa viável para 

possibilitar às pessoas com deficiência superar suas dificuldades e limitações para 

desenvolver suas atividades, de forma segura e independente, na sua vida 

cotidiana, favorecendo sua locomoção, aprendizagem, comunicação, lazer e 

trabalho. 

É de notar que TA é um recurso tecnológico, pois vai além de mero dispositivo, 

equipamento ou ferramenta, compreendendo no conceito também os processos, 

estratégias e metodologias que são empregados, tal como determinado pelo 

enquadramento legal norte-americano - Public Law 108-364 (2004). 

Desse modo, a inclusão social de pessoas com deficiência é uma temática que 

tem sido discutida no contexto da Sociedade em Rede, particularmente no que respeita 

à sua relação com os processos de ensino e aprendizagem nos ambientes educativos 

(RODRIGUES, 2015; TRAQUEIA, 2015). É particularmente relevante no contexto de 

instituições de ensino superior (IES), já que as suas práticas e políticas socio educacionais 

visam ao exercício pleno da cidadania de estudantes que possuem algum tipo de 

deficiência.  
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Em consonância com o texto acima, a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 

(ONU, 1948), proclama o direito à educação para todos sem distinção, reforçada pela 

Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 2005) e pela Lei Brasileira de 

Inclusão (BRASIL, 2015), o reconhecimento da educação como bem de direito e dever de 

todo cidadão nos respectivos territórios, independentemente de qualquer tipo de 

limitação ou deficiência que estes apresentarem. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que este estudo é uma proposta de pesquisa em andamento, em 

trâmiti pelas instâncias normativas da UFMA, seus resultados permitirão traçar um 

panorama das TA disponibilizadas pelas IES, cenários desta pesquisa, bem como os tipos 

de comportamentos infocomunicacionais apresentados pelos estudantes com 

deficiência. 

No que diz respeito aos resultados, estes também nos possibilitarão perceber 

quais os mecanismos estão sendo utilizados na aquisição, gestão e implementação das 

TA em ambientes de ensino, aprendizagem e pesquisa; identificar se existem profissionais 

capacitados para lidar com esses estudantes com deficiência; além de permitirem um 

mapeamento sobre a acessibilidade arquitetônica, comunicacional, instrumental, 

metodológica, programática e atitudinal desenvolvida pelas IES estudadas. 
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Resumo: O Ensino da Química apresenta-se distante da realidade atual dos alunos 

devido ao não entendimento e aplicação dos conhecimentos químicos ao seu cotidiano, 

por isso, devem-se ser repensadas as metodologias que vêm sendo desenvolvidas na 

Educação Básica. Nesse trabalho, apresentamos uma proposta capaz de agregar a 

abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), a gamificação 

e o uso do mobile learning por meio de uma Sequência Didática Gamificada (SDG). A 

pesquisa é de natureza qualitativa e foi aplicada para professores em formação inicial. Os 

resultados apontam que a utilização destes recursos e abordagens são bem vistas pelos 

licenciandos e que as mesmas auxiliam de maneira efetiva no processo de ensino e 

aprendizagem, além da motivação dos alunos em realizarem atividades contextualizadas. 

Tais recursos ainda são apontados por eles como utilizáveis em sala de aula. 

 

Palavras-chave: STEAM, Gamificação, Química, m-learning, Formação de professores.  

Abstract: The Education of Chemistry presents itself far from the current reality of the 

students because to the non-understanding and application of chemical knowledges to 

their daily life, therefore, one must be rethink the methodologies that have been 

developed in Basic Education. In this work, we present a proposal capable of adding the 

STEAM approach (Science, Technology, Enginnering, Arts and Math), Gamification and 

the use of mobile learning by means of a Gamification Didactic Sequence (GDS). The 

research is of a qualitative nature and was applied for teachers in initial formation. The 

results indicate that the use these resources and approaches are well seen by students 

and that they effectively assist in the teaching and learning process, as well as the student 

motivation to carry out contextualized activities. Such features are still pointed out by 

them as usable in the classroom.   
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Introdução 

A escola vem se deparando com uma mudança repentina do perfil do estudante, o qual 

se apresenta cada vez mais nativo digital630 e com maior acesso a diversos  repositórios 

de conteúdo, tais como YouTube®
, Google®

 e plataformas de streaming, desse modo, a 

busca por temas que os interessam torna a escola, muitas vezes, distante da sua 

realidade, sendo necessário iniciar a adequação ao novo perfil desses alunos. Essa 

concepção é corroborada por Moran (2001, p. 35) que afirma que “muitas formas de 

ensinar hoje não se justificam mais”.  

Na disciplina de Química, nota-se, que os alunos, historicamente, apresentam dificuldade 

em realizar a compreensão dos conceitos abordados, visto que em muitos casos 

necessita-se a capacidade de abstração devido às questões submicroscópicas presentes 

nesses conceitos. Além disso, a Química apresenta-se como uma área de conhecimento 

distante da realidade do aluno, pois ainda utiliza muitas técnicas baseadas no ensino 

tradicional e apresenta uma quantidade excessiva de informações (CARDOSO; 

COLINVAUX, 2000 apud PONTES et al., 2008).  

Dessa maneira, devido a insistência nos modelos de ensino ainda disseminados dentro 

da escola, o aluno toma como visão à adoção de uma sala de aula como sendo um local 

desmotivador, desencorajador e distante da sua realidade, já que não consegue mensurar 

e aplicar a importância dos conceitos abordados em questões presentes em sua vida. 

Diante do exposto, esse trabalho objetiva analisar o impacto causado no ensino da 

Química por meio da inserção da abordagem STEAM atrelada às concepções e técnicas 

da Gamificação em conjunto com o m-learning por professores em processo de 

formação inicial no ensino da Química.  

Gamificação 

Sendo caracterizado como um fenômeno emergente e que se fundamenta no campo 

das metodologias ativas de aprendizagem, a gamificação teve sua abertura em meados 

de 2002 a partir de Nick Pelling, um programador de computadores e pesquisador 

britânico, que iniciou a utilização da aplicação de itens de design de interface num estilo 

de jogo para tornar transações eletrônicas divertidas e rápidas (CARVALHO, 2017). O 

 
630 Segundo Presnky (2001) classifica as pessoas nascidas a partir de meados dos anos 1990 das 

demais como “nativas digitais”, pois cresceram em meio a essa evolução da Web e da tecnologia 

em geral, por essa razão, os jovens demonstram-se tão familiarizados com as novas tecnologias. 
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termo gamificação começou a ganhar destaque por meio de um TED631 realizada por 

Jane McGonigal em um evento em 2010, o qual a autora dá início ao questionamento da 

possibilidade de utilizar o engajamento dos jogadores para a resolução de problemas 

reais em outras áreas do conhecimento, sendo a educação uma delas. Desse modo, a 

gamificação apresenta algumas variações em relação a sua definição. Deterding et al. 

(2012), por exemplo, a define como “o uso de elementos do design de jogos em 

contextos de não jogo". Já, Zichermann e Cunningham (2011, apud CARVALHO, 2017, p. 

13) complementam definindo-a como o processo de “inclusão de mecânica, estilo, 

pensamento e/ou técnicas de design de jogos eletrônicos para envolver pessoas na 

solução de um problema ”. 

Apesar da diversidade de definições acerca da gamificação, Zichermann e Linder (2013, 

apud SIGNORI; GUIMARÃES; CORREA, 2016, p. 6) afirmam que, 

A gamificação tem demonstrado seu potencial e se destacado 

cada vez mais em diversas aeras, um fenômeno emergente com 

muitas potencialidades de aplicação em diversos campos da 

atividade humana, as estratégias proporcionadas pelos games 

são bastante notórias, dinâmicas na resolução de problemas, 

compreendidas e aceitas naturalmente pelas gerações mais 

novas (geração Z) que cresceram interagindo com a tecnologia e 

esse tipo de entretenimento. 

Segundo Werbach e Hunter (2011) um jogo apresenta três tipos de elementos, sendo 

eles: dinâmicas, mecânicas e componentes. Estes, quando relacionados à educação, são 

organizados em ordem decrescente de abstração permitindo a interação dos elementos 

da mecânica com os elementos das dinâmicas, bem como, com os componentes que se 

relacionam aos outros elementos (COSTA; MARCHIORI, 2016). 

As dinâmicas estão diretamente relacionadas às interações do jogador com as mecânicas 

de jogo. Em relação aos componentes, podem ser caracterizados como os itens mais 

concretos dentro dos jogos e igualmente aos demais elementos, também pode se 

acoplar as diversas mecânicas e dinâmicas. A Figura 1 exibe os constituintes presentes 

em cada um dos elementos.  

 
631 TED (acrônimo de Technology, Entertainment, Design) é uma série de conferências realizadas 

pela fundação Sapling destinadas à disseminação de ideias. 
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Figura 1: Elementos de jogos. Fonte: Extraída de Santos Costa e Marchiori (2016). 

Em relação às mecânicas do jogo, pode-se defini-las como conjunto de ações 

relacionadas à regras, restrições e objetivos que são desenhados para proporcionar a 

interação do jogador com o jogo, viabilizam o funcionamento do jogo e orientam as 

ações do jogador, possibilitando atingir uma ou mais dinâmicas do jogo. Uma das 

mecânicas muito importante para o contexto educacional, é certamente, o feedback, pois 

orienta o usuário sobre todos os possíveis erros cometidos durante suas ações. Ainda, 

no que tange à mecânica, McGonigal (2012, p. 31) avalia que “o sistema pode assumir a 

forma de pontos, níveis, placar ou barra de progresso. Ou, em sua forma mais básica, 

pode ser tão simples quanto tomar conhecimento de um resultado objetivo: “O jogo 

estará concluído quando...”. 
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Inspirada pelo Maker Movement632, em meados da década de 1990, a Academia Nacional 

de Ciências (National Academy of Sciences), localizada em Washington, Estados Unidos 

da América, propôs uma concepção de currículo integrando diferentes áreas do 

conhecimento e a aprendizagem baseada em projetos, objetivando o estímulo ao 

questionamento, observação e investigação por parte dos alunos (CORDOVA; VARGAS, 

2016; LORENZIN; ASSUMPÇÃO; RABELLO, 2017; BACICH; MORAN, 2017). Com a proposta 

de envolver problemas cotidianos relacionados à realidade dos alunos de maneira 

multidisciplinar e com foco na criatividade e na inovação, criou-se um currículo 

integrando as áreas de Ciências (Science), Tecnologia (Tecnology), Engenharia 

(Engineering) e Matemática (Mathematics), representado pela sigla STEM. Outros 

estudiosos, posteriormente, após o STEM sofrer diversas críticas por ser considerado algo 

muito tendencioso ao tecnicismo, incluíram a área de Artes (Design), devido à sua 

importância nos processos criativos e, sobretudo, humanísticos. Assim, atualmente, 

ambas as nomenclaturas são globalmente difundidas, ou seja, tanto o STEM quanto o 

STEAM, que em suas gêneses carregam os mesmos pressupostos pedagógicos. Contudo, 

com o passar dos tempos, o STEAM vem tendo mais destaque.  

Georgette Yakman (2008a), responsável por alcunhar o termo STEAM, apresenta a 

concepção de, quando voltado à educação, por meio desta abordagem ocorre a 

promoção de um ensino interdisciplinar devido a união das disciplinas, de modo que se 

permita que os alunos realizem a “mobilização de habilidades e saberes de forma 

integrada” (SILVA et al., 2017, p. 3). A seguir é apresentada a pirâmide do STEAM, 

proposta por Yakman. 

 
632 Está relacionado ao conceito de “Do it with others” (DiWO), oriundo do “Faça você mesmo” ou 

“Do it Yourself” (DiY). Em relação as ações exercidas nesse movimento, de acordo com Samagaia 

e Delizoicov Neto (2015), “consiste na constituição de grupos de sujeitos, amadores e / ou 

profissionais atuando nas diferentes áreas ligadas a ciência e a tecnologia, que se organizam com 

o objetivo de suportar mutuamente o desenvolvimento dos projetos dos seus membros.”.  
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Figura 2: Esquema da abordagem STEAM.  

Em sua estrutura, a abordagem STEAM, segundo Yakman (2008b, p. 15-16), engloba as 

seguintes áreas:  

• Ciências — Física, Biologia, Química, Geociências, Ciências Espaciais, Bioquímica, 

Biotecnologia e Biomedicina. 

• Tecnologia: Natureza da tecnologia, Tecnologia e Sociedade, Mundo Projetado 

(Áreas médica, agricultura, construção, manufatura, informação e comunicação, 

transporte e energia). 

• Engenharia: Aeroespacial, Arquitetura, Agricultura, Química, Civil, Computacional, 

Elétrica, Meio Ambiente, Mecânica, Naval, Nuclear, Oceânica. 

• Matemática: Números e operações, Álgebra, Geometria, Análise de dados, 

Probabilidade. 

• Artes:  Linguística (Música), Física (movimentos manuais e atléticos), Liberais 

(Educação, História, Filosofia, Política, Psicologia, Sociologia, Teologia, CTS) e 

Belas Artes (Estética). 

Nesse formato de currículo, a aprendizagem consiste em uma mescla de abordagens 
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factíveis que a tornam mais intrigante e efetiva, com foco no desenvolvimento do 

pensamento criativo, crítico, colaboração e do raciocínio lógico dos estudantes. Essa 

aprendizagem, de acordo com Beineke (2012, p. 50), ocorre “dentro de domínios 

específicos, envolvendo a aquisição de técnicas, habilidades, informação e tecnologia 

que potencializam o desenvolvimento da criatividade”. Outrossim, a STEAM busca 

desenvolver aprendizagem por meio dos erros obtidos durante as tentativas, trabalho 

em equipe, liderança, comunicação, respeito entre os colegas e suas diferenças, 

resolução de problemas, improvisação, pensamento lógico e criatividade. 

Mobile Learning 

Pode-se definir Mobile Learning ou m-learning como a aprendizagem baseada na 

utilização de Tecnologias Móveis e Sem Fio (TMSF), como celulares, smartphones e 

tablets. Segundo Cleophas et al. (2016) m-learning representa uma estratégia 

diversificadora para o contexto educacional, uma vez que com as múltiplas 

possibilidades apresentadas pelo m-learning é possível perceber que, 

Inúmeras estratégias didáticas podem ser utilizadas por 

professores e alunos, visando fornecer uma nova maneira de 

dinamizar o ensino tradicionalista, além de favorecer a inclusão 

tecnológica de maneira proveitosa para fins didático-

pedagógicos (p. 4). 

Ainda, sobre essa temática, Saccol et al. (2010, p. 25 apud NICHELE; CANTO, 2016, p. 2) 

afirmam que, 

O mobile learning se refere a processos de aprendizagem 

apoiados pelo uso de tecnologias da informação ou 

comunicação móveis e sem fio, cuja característica fundamental é 

a mobilidade dos aprendizes, que podem estar distantes uns dos 

outros e também em espaços formais de educação, tais como 

salas de aula, salas de formação, capacitação e treinamento ou 

local de trabalho. 

Apesar das diversas distintas definições sobre m-learning, de acordo com Kearney et al. 

(2012, p. 2), dentre as mais difundidas, há em comum o processo de mediação da 

aprendizagem por meio da utilização de dispositivos móveis. Ainda, Sharples et al. (2007, 

apud MULBERT; PEREIRA, 2011, p. 42) e Porto et al. (2015, p. 189) endossam que a 

mobilidade destes recursos está presente nas diversas definições apresentadas 

anteriormente, além da possibilidade do aluno aprender em diversos espaços distintos 

à sala de aula. 

Cabe ainda destacar que uma característica muito importante da aprendizagem móvel é 

centrada no fato de permitir ao usuário auto aprender sem restrições de tempo e espaço, 
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se configurando assim, como um método de aprendizado muito eficaz para a 

aprendizagem informal e cotidiana (HYO-JUNG et al., 2017). 

Metodologia 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e se encontra dentro da metodologia participativa 

da pesquisa-ação. Assim, esta metodologia vem sendo caracterizada como uma 

estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores com o intuito de 

promover a utilização de suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos (TRIPP, 2005). Baseando-se em uma pesquisa de cunho 

qualitativo exploratório, a pesquisa desenvolvida busca analisar os impactos causados 

por meio da utilização da junção entre a Gamificação, a abordagem STEAM e o m-

learning por professores de formação inicial de Licenciatura em Química.  

Intitulada como Sequência Didática Gamificada (SDG), a proposta é composta por 

momentos presenciais baseados no modelo proposto por Rosário (2004), o qual é 

composto por Planejamento, Execução e Avaliação (PLEA). Durante a fase de 

planejamento é realizada a análise da tarefa com a qual o aluno se defronta, cabendo a 

ele apresentar a percepção dos recursos pessoais e ambientais para o seu enfrentamento, 

além do estabelecimento de objetivos e a idealização de uma proposta para atingir a 

meta definida. A fase de execução é destinada para a implementação do plano 

concebido, assim, o estudante possui a necessidade de realizar o acompanhamento da 

implementação do seu plano que visa a resolução do problema proposto pela tarefa. Ao 

final da SDG, ocorre o processo de avaliação. Neste ponto, além do estudante constatar 

possíveis incoerências entre o resultado de sua aprendizagem e o seu objetivo inicial, ele 

deve ser capaz de redefinir estratégias para a realização da meta inicial pretendida 

(POLYDORO; AZZI, 2009). 
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Figura 3: Esquema do modelo teórico PLEA. Fonte: Extraído de Rosário (2004 apud 

POLYDORO; AZZI, 2009). 

A SDG foi realizada no ano de 2018, tendo como público-alvo 15 discentes de licenciatura 

em Química e em Ciências da Natureza. Para sua composição, foram abordados 

conceitos sobre o tema Equilíbrio Químico. Os discentes formaram equipes visando 

resolver diferentes problemas por meio de uma série de atividades contextualizadas. 

Constituída por atividades que utilizam a interdisciplinaridade presente na abordagem 

STEAM, a SDG teve início por meio do recebimento de algumas informações e tarefas a 

serem cumpridas via aplicativo Goose-Chase®, assim, todas as ações desenvolvidas pelos 

grupos de licenciandos foram registradas via aplicativo para dispositivos móveis, 

permitindo que recebessem feedbacks e a pontuação de acordo com o andamento das 

atividades presentes na SDG com foco nos objetivos de aprendizagem traçados 

inicialmente. Ao final da Sequência, os alunos tiveram de realizar a confecção de um 

foguete para demonstrarem o deslocamento de equilíbrio químico de uma reação de 

bicarbonato de sódio em presença de uma solução de ácido acético. 

Discussão e Resultados 

Inicialmente, quando questionados acerca de como a gamificação esteve presente 

durante a SDG e como proporcionou auxílio na motivação em realizar as atividades 

propostas, 94% (14) dos licenciandos responderam que os elementos de jogos utilizados 

durante a sequência foram significativos perante a motivação para realizarem as etapas 

constituintes da atividade. Tal resultado está em consonância com a afirmação de Fardo 
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(2013, p.63) onde o autor salienta que a gamificação provê a aprendizagem de modo 

mais explicito e de maior interesse aos indivíduos inseridos na cultura digital presente no 

momento atual. 

Considerado como um dos itens primordiais da gamificação, os feedbacks foram 

avaliados pelos licenciandos como uma ação benéfica para sua aprendizagem, pois, 87% 

(13) dos participantes afirmaram que contínuas intervenções e recomendações por parte 

do professor auxiliam no processo de resolução de problemas. Por exemplo, o 

depoimento do licenciando 15 corrobora como a presença de feedbacks constantes 

contribuem no processo de ensino e aprendizagem: “Os feedbacks permitem a equipe 

contornar algumas barreiras que surgem ao longo do desafio proposto, promovendo 

que os grupos tenham as mesmas possibilidades de finalizar a atividade.”. 

Entretanto, quando questionados acerca da utilização de pontuação e ranking, percebe-

se uma divergência de opiniões, pois, para 40% (6) destes estudantes a utilização de 

pontuação e ranking não auxiliaram no aumento da motivação, enquanto que para 46% 

(7) dos licenciandos acreditam que tais elementos de jogos são vantajosos para o 

proporcionar a motivação. Uma das justificativas salientadas pelos licenciandos está 

centrada na concepção sobre o papel das bonificações. Ou seja, eles acreditam que o 

processo de bonificação inserido na SDG não auxiliou aspectos motivacionais, mas sim 

com a criação de um ambiente competitivo. 

 De acordo com 94% (14) dos licenciandos que participaram da SDG, o modo de 

estruturação e apresentação dos conteúdos auxiliou no processo de motivação em 

realizar as atividades propostas, isso ocorre devido a diversidade das dinâmicas 

executadas, pois, foi-se possível abranger diversas habilidades e competências presentes 

nos participantes da pesquisa.  

Um dos aspectos analisados durante a SDG é a presença da utilização de recursos móveis 

sem fio como recurso auxiliador no processo de ensino e aprendizagem, de acordo com 

87% (13) dos participantes, o mobile learning contribuiu consideravelmente na realização 

das atividades propostas devido a interação com o professor, visto que todos os 

licenciandos afirmaram que utilizariam futuramente este recurso em sala de aula. Deste 

modo, o uso de smartphones, neste caso, permitiu que os estudantes estivessem sempre 

em constante contato com o professor, favorecendo, desse modo, o fornecimento de 

feedbacks no processo de mediação da aprendizagem. 

Considerações Finais 



 
 

 
3121 

A utilização do mobile learning, abordagem STEAM e Gamificação no Ensino da Química 

ainda é muito acanhada. Por meio de uma Sequência Didática Gamificada (SDG) 

abordou-se os conceitos sobre Equilíbrio Químico, onde, desse modo, foi-se possível 

constatar que os usos destes recursos em sala de aula apresentam vantagens que as 

tornam promissoras, pois, permitem que o Ensino da Química se converta em uma 

prática mais contextualizada e interessante sob o ponto de vista dos estudantes. 

Devido a sua estrutura, a SDG apresentou ao final índices de aprovação dos estudantes 

sobre o impacto causado na motivação em realizar as atividades, demonstrando que a 

gamificação e o uso de dispositivos móveis estão muito próximos da realidade digital 

dos licenciandos, além de permitirem que o professor esteja mais presente ao processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos por meio de feedbacks constantes. Juntamente a 

estes recursos, a abordagem STEAM permitiu que estes atores necessitassem utilizar 

conhecimentos de distintas áreas para a resolução das atividades propostas. Assim, 

diversas habilidades e competências são abordadas e desenvolvidas pelos grupos de 

estudantes. 

Dessa maneira, a procura por metodologias ativas que permitam que os alunos possam 

compreender de maneira mais eficiente e contextualizada são vistas pelos futuros 

professores como possíveis soluções para uma significava melhora no Ensino da Química, 

superando as barreiras do ensino tradicional e conteudista.  
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Resumo: O estudo da cidade é um tema de muita complexidade na geografia visto que 

a cidade se forma com agrupamentos urbanos e a necessidade que o homem tem de 

conquistar novos territórios e de meios de sobrevivência, já era possível observa sintomas 

de urbanização no período neolítico. Com isso, as cidades da antiguidade foram 

evoluindo e foi possível perceber a organização espacial que se identificava devido as 

características físicas de distribuição das novas localidades e que refletiam 

exclusivamente no contexto social dos cidadãos, tendo em vista toda a complexidade 

que é uma cidade, o seu estudo se faz essencial em sala de aula cabendo a geografia o 

papel de conduzir o aluno na compreensão da cidade, e como uma forma de facilitar o 

entendimento dos mesmo buscamos nos jogos um auxílio para uma melhor assimilação 

do conteúdo, identificamos no jogo Cities: Skylines um cenário perfeito para ser 

trabalhado de maneira realista a dinâmica de uma cidade de modo que ele poderia servir 

como um auxílio diferenciado transformando as aulas de geografia em algo divertido e 

educativo tendo como característica principal o fato de que o aluno assumiria o papel de 

administrador da urbes e caberia a ele a missão de procurar novas estratégias para lidar 

com os diversos problemas. 

Palavras-chave: Ensino; Jogos; Cidade; Geografia; Metodologia.  

 

Abstract: The study of the city is a subject of great complexity in the geography since 

the city is formed with urban groupings and the necessity that the man has to conquer 

new territories and means of survival, it was already possible to observe symptoms of 

urbanization in the neolithic period. As a result, the cities of antiquity evolved and it was 

possible to perceive the spatial organization that was identified due to the physical 

characteristics of distribution of the new localities and that reflected exclusively in the 

social context of the citizens, considering all the complexity that is a city, the his study 

becomes essential in the classroom geography being the role of leading the student in 

understanding the city, and as a way to facilitate the understanding of the same we seek 

in the games an aid to a better assimilation of the content, identified in the game Cities: 

Skylines a perfect scenario to be realistically worked the dynamics of a city so that it could 
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serve as a differentiated aid turning the lessons of geography into something fun and 

educational having as a main feature the fact that the student would assume the role of 

administrator of the cities and it would be up to him to find new strategies to deal with 

many problems.   

Keywords: Teaching; Games; City; Geography; Methodology. 

 

Introdução 

Para lecionar Geografia, é muito importante o uso do método de aula 

expositiva, com quadro, o pincel e explanação de conceitos que envolvam o 

cotidiano do aluno com o mundo a sua volta. Porém, para se obter uma melhor 

fixação do assunto abordado, é também essencial que outros métodos vigorem 

em sala de aula. Com a inovação de recursos tecnológicos, um maior estudo e 

pesquisa sobre metodologias de aprendizagem, é interessante também inserir no 

espaço escolar essas tecnologias, seja por vídeos, por imagens, por filmes ou 

jogos.  

O breve artigo busca exatamente demonstrar maneiras de se ensinar sobre 

o estudo de cidade, de maneira interativa e explicativa, usando um jogo que 

permite ao jogador construir, administrar e desenvolver uma cidade virtual, com 

público alvo para alunos do ensino médio. Dentro de todos esses processos, o 

professor pode interferir na experiência relacionando a Geografia Física, 

Geografia Humana e as relações naturais e antrópicas ocorridas no espago 

geográfico, já que o jogo inclui a importância de se conhecer o relevo, o clima, a 

vegetação e criar meios de habitação, de comércio, de construções e de lazer para 

os habitantes dessa cidade. Assim, para Gottdiener (1997), o conhecimento atual 

dos ambientes espaciais na sociedade moderna está dividido entre várias 

especialidades da ciência urbana, inclusive a sociologia, economia e geografia. 

O trabalho é dividido em três partes. A primeira consiste em contextualizar 

a construção da cidade desde as primeiras civilizações com um embasamento 

histórico para o leitor deste artigo. A segunda parte visa definir os objetivos do 

jogo para quem vai utilizar desse recurso tecnológico e a terceira parte trata de 

refletir sobre o uso da tecnologia e de jogos para ensinar mais precisamente na 

disciplina de Geografia, fortalecendo o saber e dando uma aprendizagem em que 

o aluno e o professor se relacione, construindo juntos nessa prática e a 

necessidade de inovação e enriquecimento na prática educativa escolar. 

Esperamos que compartilhar desta pesquisa seja incentivadora para os 

professores e pesquisadores das áreas de ciências da educação, a fim de criar 

novas maneiras de ensinar, utilizando da tecnologia, rompendo e quebrando 
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barreiras de modelos conteudistas e expositivos e desenvolvendo raciocínios 

geográficos. 

 

Entender a cidade 

Todas as cidades existentes nascem com uma finalidade, e nelas existem 

um complexo contexto histórico, da gênese aos dias atuais. Elas começam por 

agrupamentos humanos para a busca de melhores condições de vida ou pelo 

benefício econômico através de modificações do meio natural. Assim, há uma 

distribuição espacial que dependem das condições geográficas como relevo, 

clima e vegetação que condicionam o modo de vivência de cada sociedade. A 

cidade hoje, é resultado cumulativo de todas as outras cidades de antes, 

transformadas, destruídas, reconstruídas, enfim, produzidas pelas transformações 

sociais através dos tempos, engendradas pelas relações que promovem estas 

transformações. (SPÓSITO, 2005) 

Para se compreender a cidade, primeiro deve-se obter um embasamento 

pretérito sobre as formações sociais que antecederam esse complexo processo. 

Em um determinado período da história, não haviam aglomerações, nem sequer 

moradia fixa. Assim, a distribuição dos grupos humanos aconteceu sem 

planejamentos modernos. A fixação de povos se deu pela necessidade de 

territórios e de busca, como as aldeias, e de desenvolvimento da agricultura como 

condições necessárias para a sobrevivência. Esse fenômeno foi determinante para 

a fixação do homem ao lugar, e se caracterizou pela reprodução dos vegetais 

comestíveis por meio de mudas e, mais tarde, através do plantio e da 

domesticação de outras plantas com sementes e a criação de animais e rebanhos 

(SPÓSITO, 1988). 

No período neolítico, já podia-se analisar alguns processos de urbanização 

advindos de grupos sociais do período mesolítico e paleolítico: a fixação do 

homem, o desenvolvimento da agricultura e de animais. As condições primárias 

de subsistência foram dando espaço para a formação de algo mais. A condição 

necessária, para Singer, é: 
“É preciso ainda que se criem instituições sociais, uma relação de dominação e de exploração 

enfim, que assegure a transferência do mais-produto do campo à cidade. Isto significa que a 

existência da cidade pressupões uma participação diferenciada dos homens no processo de 

produção e de distribuição.” 

Antes do sistema capitalista atual, existiu o feudalismo que se baseou na 

agricultura e posse de terras para elevar a economia, troca de produtos e 

mercadorias. Segundo Sposito, ao observar esse sistema feudalista, pode-se 
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perceber que, diferente do Império Romano, eles não haviam usado poder 

político e, se comparando ao capitalismo, houveram contradições existentes no 

modo de produção e retomada das cidades, dando sustentação e organização 

para o modo capitalista de produção. 

Na abordagem do século XV, surge o capitalismo que prospera até a idade 

contemporânea. Seu modelo se baseia na propriedade privada, acumulação de 

bens e divisão de classes, também estruturada no feudalismo. Nesse período de 

transição, ocorreu um aumento da urbanização, surgimento de novas técnicas de 

industrialização, transporte, comunicação e sempre fundamentado no 

crescimento do lucro. Sobre a construção de cidades na base do capitalismo, 

Sposito afirma: 

 
“Podemos dizer que a cidade teve o seu papel neste 

processo, na medida que ali se reuniam os comerciantes e 

a riqueza por eles acumulada, ali se concentravam os 

artesãos ocupados com a produção necessária à atividade 

comercial, e nesta medida ali se dava a ruptura da 

economia feudal. Tanto assim que a servidão ia aos poucos 

sendo minada pela comercialização do excedente 

alimentar e pelo surgimento dos arrendatários capitalistas, 

apontando para a transformação da terra em mercadoria.” 

(SPOSITO, 2005. P. 33-34) 

 

Assim, surge a organização espacial, com relações mais complexas, 

planejadas e com relações mais intensas entre os habitantes dessa sociedade. A 

distribuição das casas, ruas, locais de trabalho, praças, igrejas, ocupações urbanas 

é uma das principais características da cidade. Segundo Correa, a organização 

espacial é assim constituída pelo conjunto de inúmeras cristalizações criadas pelo 

trabalho espacial. 

Segundo Milton Santos (1985) para se compreender a organização 

espacial, evolução da totalidade social espacializada, torna-se necessário que se 

interprete a relação dialética entre estrutura, processo, função e forma. Para 

entender qualquer processo de desenvolvimento de uma cidade, é fundamental 

entender que as relações do homem e natureza são indissociáveis, bem como a 

política públicas, leis, o estudo de densidade demográfica, como administrar uma 

cidade com toda a população, controlar problemas e buscar medidas de soluções 

satisfatórias para um bom empenho e um bom potencial atrativo e turístico que 

leve adiante todo o processo e modernização urbana. 
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Cities: Skylines 

Cities: Skylines é um jogo de construção de cidade produzido pelo Colossal 

Order, uma empresa finlandesa de vídeo games conhecida pela produção de 

jogos de simulação. Mas o jogo foi publicado pela Paradox interactive que por 

sua vez é uma empresa sueca de jogos para computadores localizada em 

Estocolmo, porem Cities: Skylines não existe apenas para computadores, além de 

estar na plataforma Steam de jogos para computadores ainda está presente para 

os consoles Playstation e Xbox. 

O jogo em si consiste em uma simulação de uma cidade clássica, onde o 

jogo introduz elementos realistas para criar uma dificuldade e uma realidade na 

construção da cidade. O usuário deve construir sua cidade do zero, é fácil de 

aprender, mas difícil de dominar.  Jogando como o prefeito de sua cidade, você 

será confrontado com o equilíbrio de requisitos essenciais, como educação, água, 

eletricidade, polícia, combate a incêndios, cuidados de saúde e muito mais, 

juntamente com o sistema de economia real da sua cidade. 

Cities: Skyline pretende fazer com que o jogador crie a cidade da forma 

mais correta possível, assim construindo e desenvolvendo a cidade para que a 

população consiga viver, se locomover, trabalhar, tenha saúde a disposição e 

segurança. Pois o jogo traz todas essas possibilidades desde um sistema de 

transporte e descarte de lixo até um sistema fluido de turismo, com construção 

de monumentos entre outros. E até mesmo rede de encanamento de agua e 

esgoto e zoneamento industrial, habitacional e comercial. 

Figura I: Onde podemos observar a parte industrial da cidade distante da 

parte habitacional. 
 

Fotografia 1- Exemplo de uma cidade no jogo Cities: Skylines 
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Fonte: Capturas de tela da plataforma Steam. 

Cities: Skylines tem um mapa grande e oferece diversão infinita em uma 

cidade de ambiente aberto com novas áreas, recursos e tecnologias para explorar. 

Tudo isso representa desafios constantes que o jogador deve ser capaz de 

superar. É possível construir sua própria cidade projetando estradas, zonas, 

encanamentos e linhas de força para estabelecer a fundação da infraestrutura da 

sua futura metrópole, atendendo esses requisitos a cidade irá prosperar e se 

desenvolver. 

No início do jogo é necessário selecionar um mapa que determinará o 

clima geral e os recursos dos terrenos. Ao observar as informações, você verá as 

conexões externas, os recursos naturais e outros recursos importantes de cada 

mapa. A partir do início do jogo já é perceptível a relação do jogo com a 

geografia, onde é necessário a criação de um mapa com determinada clima e 

terrenos, onde podemos relacionar diretamente com a climatologia e a 

geomorfologia e também a partes ambientais na área de recursos naturais. 

Como foi falado acima, o jogador se torna o prefeito da cidade, onde 

deverá fazer de tudo para agradar a população e fazer as construções para a 

melhor condição de vida dos habitantes, a economia do jogo é realista, pois existe 

o dinheiro que pode ser gastado para a infraestrutura da cidade, mas com o 

agrado da população e condições de vida adequadas, o jogador começara a 

receber o dinheiro que vem de impostos e assim poderá investir mais ainda na 

sua cidade, tomando cuidado com suas ideias para a cidade, pois a cidade pode 

entrar em crise. 

Diante disso, é perceptível que Cities: Skylines é um jogo que pode ajudar 

no ensino principalmente de geografia, pois trata de assuntos diretamente 

ligados a geografia, como o desenvolvimento urbano, a organização do espaço 

urbano e até mesmo problemas ambientais, que são temas ligados a geografia e 

que são de extrema importância para o ensino. 

O jogo relaciona diretamente a geografia, o espaço geográfico e o espaço 

urbano com a vivência e as necessidades do homem, e o professor pode utilizar 

desses materiais para a fixação dos conteúdos. A prática pedagógica em 

Geografia requer que o profissional utilize certos conceitos e questões básicas 

que são essenciais para o desenvolvimento do raciocínio geográfico. Estudar o 

espaço geográfico pressupõe o entendimento de que esse espaço é organizado 

pelos homens, como fruto das relações estabelecidas com a natureza e na sua 

vida em sociedade. Essa compreensão será fundamental para a compreensão dos 

problemas existentes na sociedade (CALLAI, 2006) 
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Partindo desse pressuposto, fica exposta aqui a proposta do jogo “Cities: 

Skylines”, como recurso didático no ensino em Geografia e no Planejamento de 

cidades. Onde no estudo de geografia existe a importância do estudo e 

compreensão do conceito de lugar que é basicamente os acontecimentos de 

determinando local em relação com o seu ambiente. Segundo Callai, 

 
Da mesma forma, como já se disse anteriormente, é 

importante lembrar que o município está ligado a outros 

lugares geográficos, que o lugar (município) não é 

necessariamente reflexo pura e simplesmente do local, 

pois o que define o que acontece ali e a sua organização 

territorial pode estar distante. (CALLAI, 2006, p. 125) 

 

Diante da educação que podemos observar hoje, é notório que existem 

diversas didáticas e materiais que podem ser usados em sala de aula para melhor 

aprendizado dos alunos, porém ainda hoje os professores estão muito presos ao 

método tradicional de ensino e evitam na maioria das vezes usar mecanismos 

que possam ajudar esses alunos a compreender uma grande quantidade de 

conteúdos com maior facilidade. 

O recurso tecnológico é um aliado no processo de ensino-aprendizado 

como ferramenta para a realização de várias atividades. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998):  

 
É importante que os alunos tenham os recursos 

tecnológicos como alternativa possível para a realização 

de determinadas atividades. Por isso, a escola deve 

possibilitar e incentivar que os alunos usem seus 

conhecimentos sobre as tecnologias para comunicar-se e 

expressar se, como utilizar imagens produzidas 

eletronicamente na ilustração de textos e trabalhos; 

pesquisar assuntos; confeccionar folhetos, mapas, gráficos 

etc. sem que a realização dessas atividades esteja 

necessariamente atrelada a uma situação didática 

planejada pelo professor. (PCN, 1998.p.144). 

 

Em um processo educacional, quanto maior o número de metodologias de 

materiais didáticos utilizados para o ensino de um aluno, melhor será seu 

entendimento seu desenvolvimento diante de determinado assunto, e esse 
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trabalho pretende focar na utilização de jogos, especificamente o jogo Cities: 

Skylines no ensino de geografia. Segundo Nobre (2006):  

 
O jogo pode se constituir como um bom recurso para o 

professor, pois através dele será possível ampliar a ação e 

o objetivo do docente que, consequentemente, interagirá 

melhor com os seus alunos, aproveitando as situações 

proporcionadas por essas atividades. Na sala de aula o 

jogo proporciona um espaço de encontro, de inclusão e de 

trabalho, tornando se um bom instrumento, já que cria um 

significado tanto para o aluno quanto para o professor. 

(NOBRE, 2006) 

 

O intuito dos jogos na educação não é tirar o papel do professor ou fazer 

com que os alunos fiquem fissurados apenas em utilizar jogos em sala de aula, 

mas na utilização desses jogos pelos professores para uma melhor aprendizagem, 

segundo Brougére: 

 
Não é o jogo em si mesmo que contribui para a educação, 

é o uso do jogo como meio em um conjunto controlado 

que lhe permite trazer sua contribuição indireta para a 

educação. O educador deve saber tirar proveito desta 

força bruta da natureza, e somente esse controle garante 

o resultado. Deve-se saber limitar o papel do jogo, e não 

formar jogadores. (Brougére 1998, p.201). 

 

Geografia em sala de aula 

Trabalhar a geografia na sala de aula exige muitas vezes uma grande destreza dos 

professores, já que está se trata de uma ciência abrangente e que carrega há 

muito tempo o título de disciplina “decoreba”, a geografia se dedica a estudar o 

espaço geográfico e, portanto, se dedica a estudar o homem e a sua relação com 

a natureza de modo que se tornam inseparáveis. 

O ensino da geografia pode ser inovador, mas a grande maioria dos professores 

se limitam a trabalhar apenas com uma metodologia tradicional que contribui 

para desencadear nos alunos uma visão da geografia como chata e desnecessária, 

onde muitas vezes eles não conseguem fazer uma associação do que é visto na 

sala de aula com a realidade. O grande problema está no fato de que os 

conteúdos são trabalhados de forma amontoada, onde as informações são 
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inseridas na vida do aluno sem uma tentativa de relacioná-las com a realidade e 

experiências destes. 

A forma como trabalhamos e construímos o conteúdo com os alunos é a chave 

para conseguir obter bons resultados, atualmente podemos dispor de várias 

ferramentas que podem auxiliar no ensino da geografia, mas sem o 

acompanhamento de um profissional dedicado e disposto com a missão de 

ensinar essas ferramentas tornam-se inadequadas, esses instrumentos funcionam 

apenas como um auxiliar na hora da aula, de modo que tenta chamar a atenção 

dos alunos com algo novo. 

 
Nosso problema não são os conteúdos (sua falta ou seu 

excesso). Nem eles trazem, portanto, as soluções. A forma 

como trabalhamos e construímos o conhecimento com os 

alunos é o cerne de uma educação mais democrática e 

comprometida na luta contra a repetência e a exclusão 

social (KAERCHER, 2003, p.11). 

 

É importante o professor tentar tirar dos alunos essa percepção de disciplina 

decorativa e tentar introduzir no aluno uma noção de aprendizado em que aquilo 

que ele está aprendendo em sala de aula está presente na sua realidade e que 

poderá ser usado na hora de desenvolver seu senso crítico de cidadão, sempre 

levando em conta o aluno e a sociedade em que vive. Nesse contexto 

“Instrumentalizar o aluno, fornece-lhes as condições para que seja realmente 

construída a sua cidadania é objetivo da escola, mas à geografia cabe um papel 

significativo nesse processo, pelos temas, pelos assuntos que trata.” (CALLAI, 

2003). 

A geografia precisa conseguir conversar com o aluno, fazê-lo compreender que 

ele faz parte dessa sociedade e que está inserido naquilo que é estudado, e não 

apenas despejar conteúdo com uma linguagem embaraçada de difícil 

interpretação, é necessário realizar um trabalho que envolva o aluno e a sua 

imaginação, transformando a ideia de uma geografia chata e de memorização 

em uma disciplina envolvente. 

 
Este é o desafio que temos: fazer da geografia uma 

disciplina interessante, que tenha a ver com a vida e não 

apenas com dados e informações que pareçam distantes 

da realidade e na qual se possa compreender o espaço 

construído pela sociedade, como resultado da interligação 

entre o espaço natural, com todas as suas regras e leis, 



 
 

 
3133 

com o espaço transformado constantemente pelo homem 

(CALLAI, 2003, p.58). 

 

É preciso que o aluno consiga entender a dinâmica que envolve uma cidade, a 

natureza e a sociedade em si, é importante que o que vai sendo desenvolvido na 

sala de aula não parta apenas da exposição do professor, mas que o aluno 

também se envolva e busque assimilar o assunto de uma forma crítica. Nesse 

contexto o professor pode tentar cativar a atenção dos alunos utilizando de 

métodos não convencionais e procurar formar no alunato uma interpretação mais 

abrangente do meio. 

A utilização de métodos ainda mais inusitados do que os livros paradidáticos, 

quadro, pincel e até mesmo o uso do data show, que hoje já se tornou algo tão 

constante na sala de aula e que muitas vezes acaba por não surtir o efeito 

desejado nos alunos, pode ser uma boa opção já que com a evolução tecnológica 

em que vivemos hoje os jovens sentem uma necessidade de estarem inseridos e 

de se sentirem importantes, por isso a utilização de algo que eles possam 

trabalhar sozinhos e que tenha uma grau de dificuldade razoável se torna um 

método que deve ser levado em conta. 
 

Ou o “saber é transmitido” pelo professor ou se procura 

encontrar um caminho alternativo em que o estudante 

constrói o seu próprio conhecimento, um caminho em que 

ele possa elaborar e reelaborar as suas idéias, 

confrontando o que já sabe com informações novas e com 

o conhecimento cientificamente produzido. Precisamos 

encontrar a forma de fazer isso nas aulas de geografia [...] 

(CALLAI, 2003, p.61). 

 

É importante o professor entender também que cada aluno tem visões diferentes, 

ou seja, cada um pode conseguir extrair diferentes ideias de um mesmo assunto, 

um bom exercício para identificar isso é a visão sobre a cidade que cada aluno 

tem, como eles conseguem enxergar o local onde vivem, o que eles melhorariam, 

se fosse possível, como eles acham que é formada uma cidade, o que eles 

consideram essencial, dentre outras questões. Como destaca Callai e Zarth (1988, 

p.11). 
 

Estudar o município é importante e necessário para o 

aluno, na medida em que ele está vivendo. Ali estão o 

espaço e o tempo delimitados, permitindo que se faça a 

análise de todos os aspectos da complexidade do lugar. [...] 

É uma escala de análise que permite que tenhamos 
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próximos de nós todos aqueles elementos que expressam 

as condições sociais, econômicas, políticas do nosso 

mundo. É uma totalidade considerada no seu conjunto, de 

todos os elementos ali existentes, mas que, como tal, não 

pode perder de vista a dimensão de outras escalas de 

análise. (apud CALLAI, 2003, p.77). 

 

Quando está sendo estudada a cidade, você está estudando a sociedade e como 

ela funciona, como ocorrem as relações do homem com o meio e entre si, como 

funciona e é organizada uma cidade nas suas mais profundas vertentes e 

problemas, considerando que a organização espacial define questões sócias e 

como atua a política daquele local, mas que também pode ser aplicada para todas 

as cidades de uma forma mais geral. Por isso a melhor forma de compreender o 

funcionamento de uma cidade e como funcionaria uma cidade sobre as diferentes 

visões de cada um é estando inserido em uma, ou até mesmo estando inserido 

na sua construção.  

 
O ensino de geografia deve priorizar a análise do espaço 

vivido e as práticas do espaço percebido, transpondo-as 

para as representações do espaço concebido. Devemos 

conhecer a psicogênese das operações e representações 

do espaço-temporal, assim como suas questões 

socioespaciais. 

O ensino da geografia deve oportunizar situações em que 

o aluno teorize e textualize as suas significações. Chega de 

ver o mundo em segunda mão! (CASTROGIOVANNI, 2003, 

p.85). 
 

Conclusão  

Diante disso, é indispensável o uso das tecnologias dentro da sala de aula, 

como recurso didático para melhor ensino dos alunos e para facilitar o trabalho 

do professor, tornando a aprendizagem dos alunos mais interativa e dinâmica, 

com uso de diversas metodologias de ensino. Os jogos chegam na sala de aula 

para acrescentar e não para tirar o papel importante do professor, pois esse papel 

é insubstituível. Os alunos precisam da presença de um professor que saiba dos 

conteúdos e que relacione com o dia a dia de cada um podendo assim usar a 

tecnologia para melhorar essa relação conteúdo e cotidiano.  

Essa tecnologia pode ser usada de diversas maneiras, mas nesse trabalho 

abordamos o uso dos jogos no ensino de geografia, especificamente o jogo 

Cities: Skylines, que pode ajudar o professor a relacionar diversos conteúdo da 
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geografia como desenvolvimento urbano, espaço urbano e a relação da 

sociedade, impactos ambientais, estrutura e criação de uma cidade, fazendo com 

que os alunos compreendam o assunto de forma mais fácil.   
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Res636umo: Este trabalho tem 637como objetivo realizar uma análise da utilização das 

TICs dentro do contexto educacional. Tendo-se observado a importância da inclusão 

digital, atenta-se para o nível de inclusão digital nos espaços de democratização do 

saber, assim como suas deficiências junto as TICs. O ambiente escolar para melhor 

trabalhar o conhecimento e dinamizar sua prática pedagógica é essencial utilizar variadas 

ferramentas em suas metodologias de ensino. Para isso, foi realizada esta pesquisa na 

educação básica, tendo como parâmetro o uso das TICs em sala de aula, como sendo 

essenciais para educação. Neste sentido, foi realizado embasamento teórico a partir de 

autores da área como forma de ampliar os conhecimentos discutidos. 
 

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Ferramentas tecnológicas; TICs 

Abstract: The objective of this work is to analyze the use of TICs within the educational 

context. Having observed the importance of digital inclusion, it is attentive to the level of 

digital inclusion in the areas of democratization of knowledge, as well as its deficiencies 

with TICs. The school environment in order to better work knowledge and realize this 

search because is essential to use varied tools in its teaching methodologies. For this, 

performance verification was performed in basic education, using as a parameter the use 

of TICs in the classroom, as being essential for education. In this sense, a theoretical basis 

was developed from authors of the area as a way to broaden the knowledge discussed. 
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Introdução 

O uso das tecnologias da informação e comunicação é responsável por uma 

maior dinâmica no ensino aprendizado de sala de aula refletindo no desempenho de 

cada aluno. Para isso, deve-se destacar que existem diferentes TICs que são utilizadas em 

diferentes situações para desenvolver determinadas habilidades. Com a Base Nacional 

Comum Curricular, as TICs fazem parte desse universo com o objetivo de agregar 

habilidades e interdisciplinaridade, entre outros. A realização deste trabalho tem como 

resultado uma análise do uso das tecnologias e sua relevância na educação. Investigar a 

aplicabilidade das TICS no processo de ensino aprendizagem, usando como ferramenta 

as interações docente e discente em sala de aula e a promoção da utilização de novos 

métodos de ensino aprendizagem, tendo em vista a dinamização da prática pedagógica,  

gerando informações sobre o  ganho do uso de tecnologia da informação e comunicação 

no ensino básico. 

 Dessa forma, na educação básica dependendo da instituição deve ser 

contemplada com essas ferramentas. Portanto, é essencial a formação de professores 

para conhecimento destas tecnologias além da real aplicabilidade na educação. Então 

nesta pesquisa serão seguidas etapas que estarão em concordância com o objetivo de 

causar uma reflexão acerca dos aspectos educacionais desenvolvidos neste trabalho. 

Primeiramente, realiza-se uma análise dos métodos pedagógicos histórico crítico das 

TICs tendo como importância entender as atividades pedagógicas dentro de um 

contexto escolar. No segundo tópico, será realizada uma análise das tecnologias de 

informação e comunicação na educação básica além da sua diversidade e os desafios do 

uso destas em sua aula tendo como ponto de vista a avaliação da sua aplicabilidade e 

não aplicabilidade como princípios para o processo de ensino aprendizagem. Logo, em 

seguida discute as tecnologias utilizadas e os desafios que eles impõem dentro de uma 

perspectiva educacional. A partir disso, é de suma importância uma avaliação destes 

fatores para a construção do conhecimento nas escolas. 

 

1: Metodologia histórico-crítico para as TIC’ S 

O momento atual vem questionando a importância do professor no processo 

ensino aprendizagem, desde a sua função nesse processo pedagógico de obter o 

conhecimento com os seus discentes. Quando os avanços tecnológicos que vem 

surgindo para facilitar a vida das pessoas na obtenção dos conhecimentos.  Desse modo, 

a metodologia para este estudo seguiu o método qualitativo com o enfoque indutivo e 

dedutivo com articulação  direcionada de forma exploratória a partir de discussões e 

debates. Com a experiência dos pesquisadores o que oferece mais embasamento teórico 

para desenvolvimento do tema. 
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A informação enquadrada dentro das ferramentas tecnológicas deve ser de 

forma pedagógica para o alcance do conhecimento como forma de atrair os estudantes 

para um universo particular que já faz parte do seu contexto. Então, a questão da 

utilização desses recursos por parte do professor deve ser rotineiro nas escolas ou parte 

do desenvolvimento curricular dos conteúdos. Dessa forma, a escola com seus sujeitos 

formadores do conhecimento têm o desafio para solucionar para harmonizar as novas 

tecnologias digitais e o conteúdo necessário para formar uma estrutura cognitiva 

sistematizada.  

Esse desenvolvimento prévio realizado no conjunto do âmbito escolar 

perpassará posteriormente na relação docente-discente, onde ambos serão os sujeitos 

ativos no uso dessas tecnologias. Com o trabalho docente-discente na utilização das TICs 

como novo recurso didático deve ser encarado numa metodologia dialética do 

conhecimento, no que a responsabilidade de estruturação e desenvolvimento no 

processo de construção do conhecimento escolar, tenha a preocupação, desde como o 

professor tem que estudar e preparar os conteúdos, na sua elaboração e execução do 

seu projeto de ensino, até a assimilação do conteúdo pelos alunos através de suas ações 

e indagações.  

 Tanto que para entender a estratégia estabelecida no plano didático com o 

uso das TICs estabelece a diretriz prática com CORAZZA (1991) esse entendimento 

formal: 

Se a teoria dialética do conhecimento afirma que: 1º) - o processo de 

conhecimento tem como ponto de partida a prática social; 2º) a teoria 

está em função do conhecimento científico da prática social e serve 

como guia para ações transformadoras e 3º) a prática social é o critério 

de verdade e o fim último de todo o processo cognitivo, a concepção 

metodológica dialética adota o mesmo paradigma, qual seja – 1º) partir 

da prática; 2º) teorizar sobre ela e 3º) voltar à prática para transformá-

la. (CORAZZA, 1991 apud GASPARIN, 2003, p. 6) 

 

Essa prática inicial exposta pelo autor não é somente aquela adquirida no dia 

a dia dos discentes, mas aquele obtido da expressão da pratica social geral do grupo em 

que ele faz parte. É a compreensão da totalidade social, tanto historicamente na 

convivência com os outros, como também observar o contraditório, em componentes 

objetivos e subjetivos devido aos fatos, ações e situações específicas da realidade 

imediata desses alunos no contexto escolar.  

O caminho da teorização sobre a prática social reflete o levantamento e o 

questionamento do cotidiano imediato do grupo no qual os discentes fazem parte 

revelando a realidade vivida em comunidade. Auxiliado pelo docente, mostra que o 

conhecimento sistematizado, neste processo de unidade e luta, de negação, 
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incorporação e superação do conhecimento existente, resultarão num novo nível de 

cognição.  

 

O docente como mediador do ensino aprendizado deverá conduzir o 

alunado à prática das TIC’s como elo de transformação, mas posicionando-o de modo 

diferenciado em relação à prática inicial devido o seu pensar e agir pode passar a ter uma 

perspectiva transformadora de sua realidade anterior, cujo papel das TICs foi o de renovar 

a motivação desses alunos em assimilar os novos conteúdos inseridos no ambiente 

escolar.  

 

2. As tecnologias da Informação e Comunicação no âmbito da educação básica 

 

Atualmente a sociedade tem passado por mudanças tanto a nível social e cultural, 

acompanhado de intensos avanços tecnológicos, que fazem parte corriqueiramente do 

cotidiano e é impensável desvinculá-los do cenário educacional, onde é um espaço de 

produção de conhecimento, inovação, ressignificações de conceitos e práticas para além 

da sala de aula. 

Mediante a este contexto, atualmente tem se tornado frequente discussões 

quanto ao uso das tecnologias na educação, por isso é relevante destacar que o termo 

tecnologia não se limita apenas a recursos, como: notebook, smartphones, aplicativos e 

etc. Mas, esta para, além disso, tal termo está atrelado à capacidade do ser humano de 

inovar-se, reinventar-se, aperfeiçoar-se diante de situações e necessidades que surjam ao 

longo do tempo (SANTOS, 2014, p.17).  

Neste cenário, a escola é um espaço propício para impulsionar processos criativos 

de ensino aprendizagem, principalmente nas relações construídas no cotidiano entre 

professor e aluno. Partindo desta conjuntura, percebe-se que o uso das TICS é relevante 

nestes processos, favorecendo o desenvolvimento de competências e habilidades dos 

alunados, tornando-os indivíduos autônomos e capazes de problematizarem 

determinados assuntos e apontarem possíveis soluções. 

 Segundo Mendes (2008), as TICS são um conjunto de recursos tecnológicos, que 

interagindo entre si, promovem a comunicação dentro do processo ensino 

aprendizagem, ampliando a visão tanto do professor quanto do alunado referente ao 

mundo, ou seja, não se restringindo apenas ao ambiente de sala de aula, mas 

estabelecendo conexões com outros meios, produtores de conhecimentos. Portanto, 

para que isso aconteça de fato no contexto educacional, é necessário que haja um 

gerenciamento das TICS, buscando perceber qual o ponto principal em determinada 

conjuntura, para a consolidação de uma comunicação, que permita a construção de 

saberes plurais e trocas de experiências constantes.  

De acordo com Moran: 
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Gerenciar tecnologias, tanto da informação quanto da 

comunicação, pressupõe [ainda] ajudar a perceber onde está o 

essencial, estabelecendo processos de comunicação cada vez 

mais ricos e mais participativos. (MORAN, 2001, p.4). 

      

Diante desse panorama, observa-se que há uma ressignificação tanto no papel 

do educador quanto do aluno, onde o professor é o facilitador no processo de ensino 

aprendizagem, que mediante a este contexto, possibilita uma relação próxima do 

alunados com as TICS, estes não sendo meros receptores e reprodutores de informações. 

Seguindo este pensamento, o autor Takahashi afirma: 

[…] a educação é o elemento–chave para a construção de uma 

sociedade da informação e condição essencial para que pessoas 

e organizações estejam aptas a lidar com o novo, a criar e, assim, 

garantir seu espaço de liberdade e autonomia. Isto porque a 

educação deve permanecer ao longo da vida para que o 

indivíduo tenha condições de acompanhar as mutações 

tecnológicas (TAKAHASHI, 2000, p.45). 

 

Mediante a esta conjuntura, é importante ressaltar a necessidade de formações 

não somente dos professores, como de todos os profissionais envolvidos com a área da 

educação no que se refere a questão tecnológica, buscando atualizarem-se sobre as 

novas perspectivas metodológicas de ensino, que acompanham o cenário dos alunos do 

século XXI. Dessa forma, utilizando novas ferramentas que contribuem para a 

dinamização das aulas, possibilitando ao aluno um olhar diferenciado sobre conteúdos 

expostos em sala de aula, relacionando-os com situações vivenciadas pela sociedade. 

Convergindo com esta perspectiva, o autor Souza afirma: 

O uso da tecnologia nas escolas requer a formação, o 

envolvimento e o compromisso de todos os profissionais no 

processo educacional (educadores, diretores, supervisores, 

coordenadores pedagógicos), no sentido de repensar o processo 

de informações para transmitir conhecimentos e aprendizagem 

para a sociedade (Souza,2007, p.3). 

 

Esta nova concepção educacional, diverge da ideia tradicional de considerar 

unicamente o professor detentor de conhecimento em sala de aula, expondo apenas 

conteúdos “obrigatórios”, sem levar em conta a opinião e vivências do alunado e também 

busca não mais se limitar aos livros e formas de abordar conteúdos que perduraram 

anos, delimitando o conhecimento apenas ao ambiente da escola. 

Portanto, diante deste novo cenário educacional, é importante que cada vez mais 

se repense e se discuta sobre e como utilizar as TICS no processo de ensino 
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aprendizagem na educação básica, tendo em vista, tornar as aulas mais atrativas e 

instigantes, possibilitando ao aluno aproximar as discussões realizadas com os 

professores e demais colegas com a realidade que o cerca. 

3. As diversas TICs utilizadas no cenário escolar. 

As tecnologias educacionais fazem parte do cotidiano de algumas escolas. Com 

isso, tem-se a necessidade criada pelo uso da tecnologia de saber como aplicar o 

potencial existente no sistema educacional, especialmente nos seus componentes 

pedagógicos e processos de ensino e de aprendizagem (HAMZE, 2010). Ensinar com as 

tecnologias da informação e comunicação será uma revolução se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantém distantes 

professores e alunos, caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem 

mexer no essencial (MORAN, 2000). Dessa forma é necessária a participação de todos os 

atores sociais na área como forma de proporcionar um melhor aprendizado. 

A utilização das TICs enquadra-se na visão atual da escola. Elas potenciam a 

organização e planificação das atividades, podendo também rentabilizar as 

aprendizagens. Para que tal aconteça é necessário que os professores como membros 

de uma sociedade cada vez mais competitiva e em constante mutação se adaptem. 

Adaptação que passa necessariamente pela alteração do seu perfil profissional e das suas 

atitudes e pela atualização de conhecimentos. Os desafios contemporâneos requerem 

um repensar da educação, diversificando os métodos de ensino utilizados, oferecendo 

novas alternativas para os indivíduos interagirem e se expressarem, diversificando as 

formas de agir, ensinar e de aprender, considerando a cultura e os meios de expressão 

que a permeiam (MARTINSI, 2008). 

No Brasil, convivemos com contextos educacionais tão diversificados que vão 

desde escolas onde os alunos ocupam grande parte de seu tempo copiando textos 

passados no quadro até escolas que disponibilizam para alunos e professores os recursos 

mais modernos da informação e comunicação. Entre esses extremos de diversidade, 

encontramos escolas que estão no século XIX, com professores do século XX, formando 

alunos para o mundo do século XXI. O avanço da tecnologia permitiu que o acesso à 

informação se tornasse muito mais rápido e fácil, e estão auxiliando o processo de ensino 

e aprendizagem, trazendo efetivas contribuições a educação presencial e a distância 

(ALMEIDA e PRADO, 2009). 

Podemos dizer que a educação profissional e tecnológica (EPT) requer uma 

aprendizagem significativa, contextualizada, orientada para o uso das TICs, que favoreça 

o uso intensivo dos recursos da inteligência, e que gere habilidades em resolver 

problemas e conduzir projetos nos diversos segmentos do setor produtivo. Como 

contraponto, podemos dizer que a aprendizagem em EPT deve estar cada vez mais 

distante da aprendizagem tradicional, teórica e dependente do uso intensivo da 

memória. Complementando esses requisitos de aprendizagem, devemos acrescentar 

que, mesmo que o sistema educacional forme indivíduos tecnicamente muito bem 



 
 

 
3143 

preparados, é indispensável que eles sejam capazes de exercer valores e condições de 

formação humana, considerados essenciais no mundo do trabalho contemporâneo, tais 

como: conduta ética, capacidade de iniciativa, criatividade, flexibilidade, autocontrole, 

comunicação, dentre outros. O avanço da tecnologia permitiu que o acesso à informação 

se tornasse muito mais rápido e fácil, e estão auxiliando o processo de ensino e 

aprendizagem, trazendo efetivas contribuições a educação presencial e a distância 

(ALMEIDA e PRADO, 2009). Para isso, é de suma importância o envolvimento entre 

educadores e alunos no processo. 

O grande desafio das propostas pedagógicas atuais é entender que a didática 

tem diferentes estruturantes e que se torna essencial articular métodos diversos para 

torná-la mais eficiente. Certamente, o conteúdo, a estrutura e a organização interna de 

cada área do conhecimento e sua lógica específica, fazem parte do processo de 

aprendizagem, mas não são os únicos, deve ser levado em conta o sujeito da 

aprendizagem, que tem sua configuração própria e evolutiva. 

Com o uso da tecnologia, o professor passa a ser um facilitador que orienta o 

processo e o aluno passa a ser mais independente em seu processo de aprendizagem. 

Portanto, o emprego dos recursos, materiais ou equipamentos didáticos, favorece ao 

educador uma própria experiência profissional garantindo com que seu cotidiano dentro 

da sala de aula apresente um desempenho facilitador baseado em um planejamento e 

elaboração de aulas que contribuam para promover a cidadania. As práticas educacionais 

cotidianas permitem constatar, a necessidade urgente de uma visão mais ampla para os 

suportes didáticos. Deve-se ter muito cuidado para os recursos tecnológicos não serem 

utilizados na perspectiva tradicional, aquela que transpõe o papel do professor cuja 

presença é autoritária como o dono do saber, exigindo do aluno uma postura passiva de 

mero receptor do conhecimento (BARROS, 2009). 

 

4. Desafios do uso das TICs em sala de aula 

 

A partir dessa reflexão sobre as TICs, percebe-se que estas ferramentas ainda são 

ausentes em algumas esferas educacionais como o ensino público e/ou privada. No seu 

processo de inserção dentro do sistema educacional passa por variadas fases, como 

salienta Teixeira, “As estratégias de emplementação centraram-se principalmente em três 

alternativas: através da criação de uma disciplina autónoma, ou repartida pelas diversas 

disciplinas de acordo com as estratégias definidas e a criação de um espaço à parte 

‘laboratório’” (Teixeira 2004 pg.43). No entanto, do primeiro ao terceiro ponto é notório 

a ausência integral, em maior ou menor grau das TICs, principalmente na rede pública 

de ensino brasileiro. 

 Assim, é preciso reconhecer a importância que as TICs têm dentro dos desafios 

da sociedade contemporânea. Travando uma luta contra dificuldades como falta de 

acesso, ou indisponibilidade de aquisição de materiais adequados deve-se ser 



 
 

 
3144 

estabelecido um plano para investimentos e formação dos docentes com o objetivo de 

implementação de programas e ferramentas voltadas para este nicho. 

Por tanto, mesmo tendo-se consciência, variadas formas e possibilidades de 

inserção das TICs, há de se manter o papel de destaque de atuação do professor frente 

a esse processo. O professor, dentro de uma lógica progressista do ensino, apresenta-se 

como o mediador do conhecimento, e para esse papel, deve estar em pleno domínio das 

tecnologias digitais. 

 Decorre disso a importância de uma atualização, pois ao utilizá-las dentro da 

organização das informações, para transmitir conhecimento em sala e fazendo-se uso 

das TICs, surge anteriormente a isso, um processo formativo, que se leve o docente ao 

domínio efetivo e consciente das tecnologias educacionais. 

    Como destaca Demo:  

 

 “professor é ‘imigrante’, não é ‘nativo’. Nisto já tem uma investida dura: 

aceitar o desafio virtual que pode lhe parecer distante/estranho. Corre 

sempre o risco de que as crianças se saiam melhor com a máquina, sem 

falar que, frequentemente, os alunos podem estar mais bem 

informados. O que ocorre é que o professor precisa reestruturar-se num 

novo momento pedagógico e tecnológico, para atuar nele como 

sujeito, não como objeto”. (Demo, 2008) 

 

Possivelmente o professor terá que passar por uma preparação e ou formação 

para que saia da condição de sujeito não integrado às tecnologias. Para manter-se 

conectado ao mundo digital, é preciso tomada de decisão subjetiva, ou seja, deve-se 

primeiro partir do docente a decisão de estar imerso dentro das tenologias digitais, 

mesmo que não tenha  habilidade, é preciso mostrar certa disposição a essa integração. 

Dentro de uma lógica educacional é exigido ao docente  atualização, já que seus alunos 

nascem imersos nesse mundo.  

Porém, tal aspecto vai além desse subjetivismo, indo ao encontro de um conjunto 

de investimentos, tanto na formação, quanto na disposição de equipamentos no 

ambiente escolar.  

Somado a isso podemos enumerar  causas vistas como muros a efetivação das TICs que 

vão desde planos educacionais dos Ministérios e secretarias no envio de recursos, na 

formação e efetivação de propostas educacionais por esses,  à formação de gestores e 

docentes conscientes da importância do uso das TICs. Podemos observar,  que há um 

compartilhamento de responsabilidades quando se refere ao uso efetivo das tecnologias 

de comunicação.  Então, em uma possível ausência das TIC’s  em sala de aula , não deve 

ser culpado apenas o docente, mas a omissão quanto ao envio de recursos e formação, 

o que demanda uma superação de maneira coletiva das ausências quanto ao uso das 

TIC’s dentro das propostas educacionais.  
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É necessária, assim, uma conexão da escola com os meios tecnológicos, porque 

devido ao avanço constante dessas tecnologias, anualmente estas se atualizam. Com 

isso, aquilo que foi novidade digital (filme, som, vídeo, notebooks, computador, data-

show), hoje, pode ser vistos como natural dentro do cotidiano dos alunos. É preciso 

então, que a escola vá além, e possa apresentar-lhes possibilidades de interação com 

novos recursos, a exemplo, de aplicativos e programas. Recursos esses, dos quais os 

alunos não terão acesso, dentre os meios tecnológicos tidos como comuns do seu 

cotidiano. 

Sobre isso Teixeira aponta que:  

 

A utilização de programas de desenho como o Paint, Fotoshop, Coral 

Draw devem ser apresentados pelo professor que posteriormente os 

explora com os alunos, orientando-os e apoiando-os. A utilização 

destes programas no 1º Ciclo é por si só razão suficiente para 

entusiasmar os alunos, no entanto, o professor não se pode esquecer 

de integrar estas atividades de forma interdisciplinar (depende dos 

objetivos planificados) ou como área autónoma (TEIXEIRA, 2004, p.32).  

 

Nesse aspecto as novidade tecnológicas com uso desses programas para fins 

específicos na elaboração do conhecimento pelo aluno tem a função de tornar o 

aprendizado significativo, na medida que torna o aluno sujeito nesse processo. Desse 

modo, a colocação do aluno no aprendizado dos conteúdos de maneira motivadora e 

cada vez mais participativa pode tornar o ensino mais produtivo ainda.  

Mediante a este contexto, Teixeira afirma que: “Também os programas de 

desenho e animação ao possibilitarem situações de criação, modificação e transformação 

de formas e efeitos visuais tornam-se mais apelativos, mais motivadores” (Teixeira, 2004). 

Aqui nos é apontado outra possibilidade que sempre travou-se na educação que é a 

motivação para o aprendizado e a TIC podem ser um aliado à educação, Portanto, para 

que uma atuação participativa, sendo o aluno sujeito no processo de ensino, culmine em 

maior aprendizado. 

Por fim pode questionar-se, como deixar um recurso ocioso durante toda duração 

da aula já que é extremamente influente nas ações dos alunos? Há discussões como as 

tecnologias podem tanto agregar conhecimento ou dificultar o aprendizado, ou seja, 

depende de como serão exploradas em sala de aula. Ser vilão ou aliado do aprendizado 

é algo a ser pensado a partir da elaboração de planos para seu uso. Sobre essa 

conscientização pedagógica do uso da tecnologia no aprendizado, entraria, porém, 

como tarefa do professor a transmissão para o aluno dessa importância o que novamente 

esbarra numa completa capacitação desse docente. A metodologia criada pelo docente, 

ao aliar aquilo que estar acessível à maioria dos alunos, principalmente do ensino médio, 

sinaliza total integração a tecnologia. Isso pode demonstrar que se fechar a essa 
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realidade pode ser mais um problema que solução ao aprendizado. Portanto, ter o celular 

como mais um aliado no processo de aprendizado seria mais um importante sinal de 

integração das TICs dentro da sala de aula. 

Portanto, a vivência e a prática escolar exigem sempre novas metodoligas e a 

tecnologia é um importante aliado nessa, ainda, dificil tarefa. De fato, a inserção da 

tecnologia do meio escolar aponta inúmeros desafios que precisam serem superados 

para uma eduação de melhor qualidade e que caracterizem o ensino-aprendizado do 

século XXI. 

 

Considerações Finais 

 Portanto, é nítido que não se tem como desatrelar as TICS da educação, e 

apesar dos desafios presentes neste contexto, é possível inseri-las no processo 

de ensino aprendizagem, tornando as aulas mais dinâmicas, interessantes e 

participativas na relação professor e aluno. 

Neste contexto, percebeu-se diversas ferramentas tecnológicas que 

podem ser utilizadas em sala de aula, contribuindo para a melhoria da qualidade 

do ensino aprendizagem, tendo em vista, romper com a ideia do professor 

apenas como reprodutor de informações e o único detentor de conhecimento, 

ou seja, a partir dessa nova configuração sociocultural, considerar o professor 

como facilitador, mediador da aprendizagem, e o alunado como um ser 

autônomo, capaz de construir saberes, formar pensamentos críticos e apontar 

possíveis soluções para situações que vão desde de questões cotidianas quanto  

problemáticas de ordem nacional ou até mundial.     

Por isso, se reforça a importância de formações para os profissionais da 

área da educação básica quanto às TICS e estes também busquem se reciclar 

nesse novo cenário educacional, tendo em vista, se reinventarem enquanto 

educador, propiciando a construção de conhecimento de forma crítica, reflexiva 

e criativa no âmbito escolar.  
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Resumo: O objetivo do presente artigo é apresentar considerações acerca do 

Conectivismo, uma teoria de aprendizagem desenvolvida por George Siemens (2004) 

baseada nas novas possibilidades que as tecnologias digitais podem proporcionar à 

educação, ou seja, na qual o conhecimento pode ser construído por meio das redes de 

conexões, onde os dispositivos não-humanos como os computadores, podem ser uma 

fonte de informações e aprendizagem. Entretanto, formas alternativas para as teorias 

educacionais são encontradas e a teoria conectivista, por ser uma teoria pouco difundida, 

é alvo de críticas e questionamentos. Desta forma, o Conectivismo destaca que, 

diferentemente das teorias de aprendizagem tradicionais, o conhecimento e a 

aprendizagem pode ser uma nova forma de troca de conteúdos e informações, na qual 

tradicionalmente era realizada de um-para-um e neste momento tem sido feita de 

muitos-para-muitos. Desta forma, o cerne da teoria conectivista está no fato de que a 

aprendizagem e o conhecimento estão difundidos por uma rede de conexões e assim 

sendo, a aprendizagem é construída a partir da capacidade dos indivíduos de 

compartilharem informações e construírem conhecimentos nesta rede. Assim, conclui-se 

que os avanços tecnológicos da sociedade contemporânea precisam estar também no 

meio escolar, o qual parece em alguns momentos estar à parte disto, ou, ainda, resistente 

a transformações.  

 

Palavras-chave: Conectivismo; Educação; Redes e conexões; Tecnologias digitais; Teorias 

de aprendizagem. 

 

 
638 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, docente do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas.  
639 Estudante do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(UVA) 



 
 

 
3149 

Abstract: The purpose of this article is to present considerations about Connectivism, a 

learning theory developed by George Siemens (2004) based on the new possibilities that 

digital technologies can provide to education, that is, in which knowledge can be 

constructed through networks where non-human devices such as computers can be a 

source of information and learning. However, alternative forms for educational theories 

are found and the connectivist theory, being a little diffused theory, is the object of 

criticism and questioning. In this way, Connectivism emphasizes that, unlike traditional 

learning theories, knowledge and learning can be a new form of exchange of contents 

and information, in which traditionally it was realized one-to-one and at the moment has 

been made of many-to-many. Thus, the core of the connectivist theory lies in the fact 

that learning and knowledge are spread through a network of connections and thus, 

learning is built on the ability of individuals to share information and build knowledge in 

this network. Thus, it is concluded that the technological advances of contemporary 

society need to be also in the school environment, which seems at times to be apart of 

this, or still, resistant to transformations. 

 

Keywords: Connectivism; Education; Networks and connections; Digital Technologies; 

Theories of learning.   

 

 

Introdução 

 

 

As tecnologias digitais desencadearam, nas últimas décadas, novas formas 

de comunicação e interação social, incorporando novas maneiras de 

comportamento e pensamento sociais. 

Nesse sentido, com a introdução e crescimento do uso destas tecnologias 

digitais, a sociedade transforma-se em uma cibersociedade, configurando-se 

como um novo paradigma social, envolvendo e formando novos cenários, a partir 

de uma cibercultura (CASTELS, 1999; LÉVY, 1999). A partir disto, destaca-se 

também que não apenas modificam-se os modos de vivência social e profissional, 

mas também o educacional, sendo a escola um ambiente com cada vez mais 

indivíduos dotados de conhecimentos gerados por estas tecnologias.  

Dentro deste contexto, o presente trabalho apresenta uma teoria de 

aprendizagem baseada na troca de informações e construção do conhecimento 

por meio das redes e tecnologias digitais, desenvolvido por George Siemens em 

2004, intitulado Conectivismo, que baseia-se na premissa de que o conhecimento 

pode ser produzido por meio da rede de conexões, postulando princípios 
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diferentes das teorias de aprendizagem mais tradicionais como o behaviorismo, 

cognitivismo e construtivismo. 

Entre críticas e defesas, alguns estudos salientam que esta prática seria 

uma metodologia de ensino e troca de conhecimentos e não uma teoria de 

aprendizagem propriamente dita (VERHAGEN, 2006; KERR, 2006; 2007; KOPP; 

HILL, 2008; DAMIÃO, 2011). 

Por ser uma teoria pouco difundida, ainda há resistências do campo teórico 

assim como também da escola, que precisa adaptar-se a estas transformações e 

mudanças, proporcionada pelas tecnologias digitais, para que assim possa 

acompanhar os jovens estudantes, que apresentam um perfil mais autônomo e 

questionador. 

 

Conectivismo: a aprendizagem por meio das redes digitais 

 

Na sociedade contemporânea, fica evidente que a aquisição do 

conhecimento pode ocorrer de diversas formas, por vias institucionais e pela 

perspectiva tradicional de ensino, mas também de formas alternativas, sendo o 

conhecimento um processo complexo e dinâmico. 

A tecnologia, além de alterar as dinâmicas sociais, profissionais e culturais, 

modifica a forma com que podemos aprender, conforme aponta Siemens (2004) 

a tecnologia remodelou o modo como vivemos, como nos comunicamos e como 

aprendemos, e no atual panorama, até mesmo a aprendizagem ocorre de diversas 

maneiras, como por exemplo a aprendizagem informal através de comunidades 

de prática, redes pessoais e também atividades relacionadas ao trabalho. 

Leal (2009) entende o Conectivismo como uma forma diferenciada para 

responder às novas necessidades dos alunos do século XXI. Desta forma, o 

Conectivismo incorpora as emergentes realidades decorridas deste 

desenvolvimento tecnológico e das transformações econômicas sociais e 

culturais ocorridas na sociedade nas últimas décadas.  

Com base nisto, a teoria conectivista ou Conectivismo, modifica a 

aprendizagem, usando novas ferramentas e formas de ensino, na qual o 

conhecimento é construído através de uma rede de conexões, sendo a 

aprendizagem a capacidade de estabelecer o conhecimento vinculado a redes.  

Mattar (2013) destaca que para o Conectivismo, grande parcela do 

processamento mental e da resolução de problemas pode ser descarregada em 

máquinas, pois a aprendizagem não é mais desenvolvida apenas pela 
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memorização ou compreensão de conteúdos, mas sim como construção e 

manutenção de conexões em rede para que o aluno seja capaz de encontrar e 

aplicar conhecimento quando e onde for necessário. O autor afirma que: 
Os artefatos da aprendizagem conectivista são geralmente abertos, 

acessíveis e persistentes. Assim, a interação em educação a distância 

move-se para além de consultas individuais com professores 

(pedagogia cognitivo-behaviorista) e das interações em grupo e 

limitações dos ambientes virtuais de aprendizagem, associadas à 

pedagogia construtivista de educação a distância (ANDERSON e DRON, 

2011 apud MATTAR, 2013, p. 24). 

Outro fator a ser destacado é o de que na era da comunicação digital, o 

acesso às informações é mais amplo e facilitado, o que impossibilita apenas uma 

pessoa a adquirir todo o conhecimento de determinado assunto, mediante isto, 

a formação de conexões com outras pessoas ou redes torna esse processo mais 

rápido e aberto, podendo-se assim construir outras discussões por diferentes 

pontos de vista. 

Para Siemens (2010) esta ação resulta em conexões estabelecidas a partir 

das redes, sendo esta interação, um agente cognitivo que ultrapassa as limitações 

individuais, em que um sujeito pode não ser capaz de identificar todos os 

elementos que compõem a informação de qualidade, mas uma rede social e 

tecnológica pode auxiliá-lo neste processo. 

Neste sentido, entende-se que as redes e conexões de tecnologias digitais 

de comunicação proporcionam novas formas de interação social, sendo esta uma 

outra maneira que pode propiciar ambientes de aprendizagens e troca de 

informações. 

Minhoto (2012), com o apoio teórico de Vygotsky (1998), que fundamenta 

o pensamento construtivista, aponta que as crianças estabelecem o 

conhecimento através da interação com o meio social que as rodeia, desta forma, 

o conhecimento é mediado por um professor, como no caso de uma escola. 

Como é em um ambiente social que o indivíduo se desenvolve e que aprende a 

linguagem, este tem um papel primordial nesse desenvolvimento. Vygotsky 

(1998, p. 62) destaca que:  
[...] as concepções sobre o processo de formação de conceitos remetem 

às relações entre pensamento e linguagem, à questão cultural no 

processo de construção de significados pelos indivíduos, ao processo 

de internalização e ao papel da escola na transmissão de conhecimento, 

que é de natureza diferente daqueles aprendidos na vida cotidiana. 

Propõe uma visão de formação das funções psíquicas superiores como 

internalização mediada pela cultura. Assim, a escola é o lugar onde a 
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intervenção pedagógica intencional desencadeia o processo ensino-

aprendizagem. O professor tem o papel explícito de interferir no 

processo, diferentemente de situações informais nas quais a criança 

aprende por imersão em um ambiente cultural. Portanto, é papel do 

docente provocar avanços nos alunos e isso se torna possível com sua 

interferência na zona próxima. 

Vygotsky (1998) defende a teoria de que o desenvolvimento cognitivo 

depende do meio no qual a criança está inserida e, portanto, a cultura adquirida 

é fundamental para este processo. O aluno não é tão somente o sujeito da 

aprendizagem, mas aquele que aprende junto ao outro o que o seu grupo social 

produz, por exemplo: valores, linguagem e o próprio conhecimento. A 

aprendizagem é fundamental ao desenvolvimento dos processos internos na 

interação com outras pessoas. 

Neste sentido, a interação é uma contribuição que Vygotsky traz ao 

Conectivismo, pois esta defende novos contatos e interações através do virtual. 

As possibilidades de construção do conhecimento no meio digital possibilitam 

uma comunicação diferenciada, possibilitada pela interação com o meio, sendo 

este o meio virtual. O aluno é um sujeito que junto com o outro vai aprender, 

mesmo não estando no mesmo espaço, pois a interação é possibilitada pelas 

tecnologias digitais, desencadeando uma nova forma de desenvolvimento. 

A partir deste processo de interação, no qual o aluno aprende pela imersão 

no ambiente cultural a que faz parte, é que o desenvolvimento acontece. Em 

relação a isso, Vygotsky (1998) destaca que existem dois níveis, o real e o 

potencial. 

O nível de desenvolvimento real é definido quando um indivíduo consegue 

fazer algo sozinho, pois já é capaz de desempenhar determinada tarefa ou 

resolver determinado problema. O nível de desenvolvimento potencial se define 

pelas tarefas mais complexas que um indivíduo realiza, mesmo sem possuir um 

conhecimento necessário, mas segue orientações de um ou outros indivíduos 

(MINHOTO, 2012).  
A distância entre os dois níveis é designada por Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). É nesta zona que a aprendizagem vai 

ocorrer, devendo o professor atuar como orientador, promovendo 

atividades que permitam relacionar os conhecimentos prévios e os 

novos conhecimentos e criando ambientes de aprendizagem que 

favoreçam uma atitude ativa do aluno (MINHOTO, 2012, p. 11).  

A teoria conectivista de Siemens (2004) desenvolve novas capacidades 

para os estudantes da sociedade contemporânea, inserindo práticas factuais que 
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provêm das transformações que as tecnologias digitais proporcionam, 

modificando as relações sociais e culturais da sociedade. Dessa forma, apresenta 

uma nova maneira de aprendizagem, na qual o conhecimento é construído por 

meio de uma rede de conexões e não pela memorização ou compreensão de 

conteúdos. Neste contexto, a interação entre professor e aluno se dá não apenas 

no espaço da sala de aula, mas também através das conexões virtuais. 

A partir destas interações que podem ocorrer entre os indivíduos, dentro 

do processo conectivista, a educação e aprendizagem acabam sendo um 

processo mais aberto e, por consequência disto, o professor pode contar com o 

auxílio dos alunos para construir e organizar o conteúdo, dentro de uma realidade 

que envolve os rumos sociais e educacionais a partir do desenvolvimento 

tecnológico.  

Conforme Mattar (2013), no Conectivismo, o professor não é mais o único 

responsável por definir, gerar ou organizar o conteúdo, este conta ainda com a 

cooperação dos educandos, em uma estrutura que está buscando uma forma de 

atingir os objetivos de aprendizagem. 

A aprendizagem incentiva o desenvolvimento individual e coletivo, e a 

escola tem um papel essencial na construção disso, dirigindo o ensino não para 

etapas intelectuais já alcançadas, mas sim para aquelas ainda não alcançadas, 

funcionando como incentivadora de novas conquistas, do desenvolvimento 

potencial do aluno (VYGOTSKY, 1998). 

Assim, este processo acaba sendo baseado na cooperação como uma 

forma de interação e nesta perspectiva, pode-se retomar os princípios de 

formação das comunidades virtuais que possuem elementos como: 

solidariedade, memória coletiva, união, interesses comuns e interação. Estes 

pontos são essenciais para a formação das redes de pessoas que buscam por 

informações ou possuem ideias semelhantes e procuram grupos que podem 

auxiliá-los. 
[...] Um contexto propício aos pressupostos da teoria de Vygotsky deve 

proporcionar atividades: que estimulem o desenvolvimento cognitivo, 

permitindo a manipulação, com a ajuda de um outro mais capaz (par 

ou professor), de um conhecimento mais elevado do que aquele que 

cada aprendiz podia manipular sem ajuda, que promovam a 

colaboração, igualmente significativa em termos de desenvolvimento, 

entre aprendizes empenhados em realizar a mesma tarefa ou 

desenvolver o mesmo projeto, que permitam a criação de artefatos que 

sejam externos e partilháveis com outros e que favoreçam a negociação 

social do conhecimento (MINHOTO, 2012, p.11).  
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Neste contexto, o Conectivismo é proposto como uma teoria que se 

adequa às tecnologias digitais. 
O Conectivismo ou aprendizado distribuído é proposto então como 

uma teoria mais adequada para a era digital, quando é necessária ação 

sem aprendizado pessoal, utilizando informações fora do nosso 

conhecimento primário. As teorias da aprendizagem deveriam ser 

ajustadas em um momento em que o conhecimento não é mais 

adquirido de maneira linear, a tecnologia realiza muitas das operações 

cognitivas anteriormente desempenhadas pelos aprendizes 

(armazenamento e recuperação da informação) e, em muitos 

momentos, o desempenho é necessário na ausência de uma 

compreensão completa (MATTAR, 2013, p. 29-30).  

Segundo o autor, o aprendizado não é mais um processo controlado pelo 

indivíduo, mas que pode ser gerenciado por outros, em uma organização ou 

banco de dados. São estas conexões externas que potencializam o que é possível 

aprender.  

A cognição e a aprendizagem são distribuídas não apenas entre pessoas, 

mas também entre artefatos tecnológicos digitais.  
A aprendizagem é um processo que ocorre dentro de ambientes 

nebulosos onde os elementos centrais estão em mudança – não 

inteiramente sob o controle das pessoas. A aprendizagem (definida 

como conhecimento acionável) pode residir fora de nós mesmos 

(dentro de uma organização ou base de dados), é focada em conectar 

conjuntos de informações especializados, e as conexões que nos 

capacitam a aprender mais são mais importantes que nosso estado 

atual de conhecimento (SIEMENS, 2004, p.5). 

O aprendizado a partir desta teoria pode ser adquirido não apenas nas 

trocas de conhecimento entre professor e aluno, mas também com o auxílio dos 

artifícios que a tecnologia pode oferecer. Desta forma, o docente é um mediador 

que tem a habilidade de reconhecer as informações que são relevantes naquele 

dado momento, visto que, neste campo virtual, as informações mudam 

constantemente. 

Segundo o Conectivismo, o papel do professor nas redes sociais é visto 

como um amplificador, intermediário, agregador, curador e filtrador (MINHOTO, 

2012). 

Siemens (2004, p. 6) estabelece os princípios básicos do Conectivismo:  
• a aprendizagem e o conhecimento apoiam-se numa diversidade 

de opiniões;  

• a aprendizagem é um processo de conectar nós especializados 

ou fontes de informação;  
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• a aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos;  

• a capacidade de saber mais é mais crítica do que aquilo que é 

conhecido atualmente;  

• é necessário cultivar e manter conexões para facilitar a 

aprendizagem contínua; 

• a habilidade de enxergar conexões entre áreas e conceitos é uma 

habilidade fundamental; 

• atualização é a intenção de todas as atividades de aprendizagem 

conectivistas; 

• a tomada de decisão é, por si só, um processo de aprendizagem. 

Escolher o que aprender e o significado das informações que chegam é 

enxergar através das lentes de uma realidade em mudança. Apesar de 

haver uma resposta certa agora, ela pode ser errada amanhã, devido a 

mudanças nas condições que cercam a informação e que afetam a 

decisão.  

A partir destes princípios pode-se considerar que a aprendizagem é 

possibilitada de diferentes formas, com a aceitação de ideias e opiniões diversas 

e até mesmo através de fontes de informações e conexões que podem, a 

princípio, divergir. Assim, a aprendizagem e o conhecimento são construídos de 

forma amplificada, conforme destaca Minhoto (2012, p.93): 
[...] o conhecimento se constrói através das ligações que se estabelecem 

com outras pessoas nas redes sociais permitindo aos alunos 

desenvolver capacidades de pesquisa, análise, reflexão e avaliação 

crítica da informação de forma a torná-los membros ativos e 

participativos da sociedade onde estão inseridos. 

Neste âmbito, o conhecimento é um processo que inclui todas as 

possibilidades de análise e coleta de informações que envolvem deste o campo 

social, cultural e educacional, nos quais os alunos estão inseridos, fazendo com 

que os mesmos possam utilizar-se de diferentes fontes para a resolução de tarefas 

e problemas.  

Para Vygotsky (1998), o sujeito não é apenas ativo, mas interativo, porque 

forma conhecimentos e se constitui a partir de relações intra e interpessoais. É na 

troca com outros sujeitos e consigo próprio que se vão internalizando 

conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a formação de 

conhecimentos e da própria consciência. Trata-se de um processo que caminha 

do plano social para o plano individual interno. 

O professor, ao valer-se também dessas fontes, pode tornar o aprendizado 

mais significativo, pois ao unir a tecnologia à educação, estará atendendo às 

formas de interação cotidiana vivenciadas pelos jovens, tornando os processos 

educativos mais interessantes e provocativos.  
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Dessa forma, o foco da aprendizagem dentro do Conectivismo está em 

estabelecer e conservar relações fundamentadas em redes que tenham 

flexibilidade para serem aproveitadas em problemas atuais. 

O papel do aluno não é memorizar e compreender tudo, mas sim ter a 

capacidade de descobrir, construir e dedicar-se aos conhecimentos no momento 

que se deparar com eles.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, quando estes conhecimentos forem 

necessários para uma aplicação prática e eficiente, os alunos terão a compreensão 

da necessidade de continuar estudando e promovendo sua autonomia na busca 

de novas possibilidades de aprendizagem.  

Conforme Minhoto (2012), a partir da abordagem de Siemens (2004), é 

possível compreender que a aprendizagem na teoria conectivista é multifacetada 

sendo distribuída por quatro domínios: transmissão, emergência, aquisição e 

acreção. 

Na aprendizagem por transmissão, o aluno é exposto a um conhecimento 

estruturado, através de palestras e cursos, inserido em um sistema. Esse enfoque 

é favorável na construção de conhecimentos básicos e essenciais dentro de uma 

disciplina ou área científica. 

A aprendizagem por emergência direciona-se ao destaque da reflexão e 

da cognição, na qual o aluno adquire e cria o conhecimento. Isso demanda boas 

competências e pensamento crítico por parte dos educandos, bem como um 

elevado nível de familiaridade com os conteúdos.  

De caráter exploratório, a aprendizagem por aquisição é baseada no 

questionamento, em que cabe ao aluno participar do processo de conhecimento, 

garantindo sua motivação e interesses.  
Cabe ao aluno definir o conhecimento de que necessita e participar 

ativamente no processo de modo a garantir a sua motivação e a 

consecução dos seus interesses pessoais. A liberdade e o controle 

dados ao aluno não são facilmente conciliáveis com os objetivos 

predeterminados que as instituições pretendem atingir. A 

aprendizagem auto-dirigida tende a ser vista como pouco rigorosa, mas 

a verdade é que ela constitui a maior parte da nossa aprendizagem, pois 

estamos constantemente a dedicar-nos a matérias e a conhecimento 

que é do nosso interesse pessoal ou se relaciona com a nossa 

competência profissional (MINHOTO, 2012, p.14).  

Por acreção a aprendizagem é contínua, na qual o aluno procura o 

conhecimento quando e onde ele é necessário. Nesse tipo de aprendizagem a 

realidade conduz o educando através de diálogos, reflexões e experiências. 
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É a vida real, e não a teoria, que comanda este tipo de aprendizagem, 

que constitui uma atividade constante na nossa vida: através de 

diálogos, de um workshop ou de um artigo, aprendemos coisas novas; 

através da nossa reflexão sobre os projetos que desenvolvemos, sejam 

eles bem ou mal sucedidos, ganhamos experiência, ligamos e 

associamos uma grande variedade de elementos e atividades, 

moldando e criando constantemente a nossa compreensão e o nosso 

conhecimento (MINHOTO, 2012, p.14). 

Desse modo, sintetiza-se que a aprendizagem no Conectivismo, além da 

preocupação com os processos de aprendizagem, como as demais teorias, volta-

se também para o valor do que está sendo aprendido pelo aluno. 

Tradicionalmente, as teorias se voltam para a aprendizagem a partir da interação 

com os objetos e com o meio, a estimulação e os sentidos, o que é fator 

primordial para o desenvolvimento e comportamento humano.  

Downes (2007) compartilha com outras teorias uma proposição central de 

que o conhecimento não é adquirido e sim construído, e neste sentido vê e 

considera como relevante, uma relação entre Conectivismo e construtivismo (ou 

aprendizagem ativa). Em relação às teorias de aprendizagem tradicionais, o 

Conectivismo difere por negar que o conhecimento é proposicional, ou seja, a 

aprendizagem é fundamentada na linguagem e na lógica. 

As demais teorias de aprendizagem possuem grande potencial e 

importância, porém esta nova teoria pode complementar as lacunas existentes 

nas demais, visto que pode favorecer a formação tanto do aluno como do 

professor, através da interação, colaboração e cooperação proporcionada pela 

comunicação em redes.  

 

Entretanto, na aprendizagem direcionada à era tecnológica conectada, 

esta também se faz presente nas relações do indivíduo com artefatos e conexões 

externas e em redes sociais e de comunicação. Essa amplificação da 

aprendizagem, conhecimento e compreensão através da extensão de uma rede é 

a base do Conectivismo. 

 

Críticas e defesas ao Conectivismo 

 

George Siemens ao apresentar uma proposta com uma teoria de 

aprendizagem baseada em desenvolver a aprendizagem em redes e conexões 

digitais foi alvo de críticas, pois alguns teóricos consideram não haver nada 

inovador e diferente das demais teorias de aprendizagem. 
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Para Verhagen (2006) o Conectivismo não propõe nada que não se 

encontre nas outras teorias de aprendizagem existentes. O autor tem ressalvas 

quanto a aprendizagem residir em “dispositivos não-humanos”, podendo ser os 

livros, já usados a muito tempo. Conforme essa perspectiva a referida proposta 

situa-se ao nível da pedagogia e do currículo, porém não ao nível de uma teoria 

global da aprendizagem. Desse modo, salienta-se que as novas ferramentas são 

um reflexo da sociedade em rede, estudada por diferentes áreas como a 

economia, psicologia, sociologia, antropologia, filosofia e política. 

Esta crítica apoia-se no fato que a aprendizagem sempre teve o apoio de 

“dispositivos não-humanos” conforme grifa, sendo estas ferramentas 

representadas pelos livros, e outras tecnologias que sempre acompanharam a 

educação, e que servem de aporte para reflexões sobre diferentes temas. 

Outra crítica à teoria conectivista é exposta por Kerr (2006; 2007) que 

reconhece as mudanças proporcionadas pelas redes, mas sustenta o 

questionamento: seria preciso estabelecer ou substituir as teorias de 

aprendizagem já utilizadas por novas? Para este autor uma boa teoria da 

aprendizagem deveria contribuir para uma prática ou reforma da aprendizagem, 

fornecendo uma perspectiva nova e significativa sobre como vemos a 

aprendizagem acontecer, e propondo alternativas históricas com precisão. A 

partir destas considerações, o Conectivismo falha por usar uma linguagem muito 

generalizada para guiar uma nova prática no nível de como a aprendizagem 

realmente acontece, contribuindo apenas para uma visão geral do mundo, o que 

já é manifestado por outras teorias (teoria de sistemas, teoria do caos, teoria da 

rede), não sendo necessária, portanto, uma nova proposta para isto. Além disto, 

o construtivismo de Vygotsky sustenta perfeitamente a relação entre os 

ambientes de conhecimento internos e externos para os processos de 

aprendizagem.  

Realmente a teoria de Vygotsky baseia-se na interação, no processo de 

aprendizagem facilitado pelos aspectos interativos que a crianças e o meio 

constroem, porém destaca apenas a escola e o professor, sendo o primeiro um 

local onde é desencadeado o processo ensino-aprendizagem, e o segundo, como 

sendo o sujeito que irá interferir no processo, sendo unicamente papel do 

docente o de promover avanços e competências de aprendizado.  

Uma terceira crítica é exposta por Kop e Hill (2008) que, apesar de 

reconhecerem as mudanças de paradigma dentro da sociedade, não concordam 

que as contribuições do Conectivismo justifiquem que o mesmo seja tratado 
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como uma teoria de aprendizagem, mas sim como a emergência de uma nova 

pedagogia, em que o controle pode ser passado do tutor para o aprendiz, o qual 

se constitui progressivamente em alguém mais autônomo. 

A partir destas considerações, Siemens (2006) defende que muitos 

educadores não entendem como a tecnologia está mudando a sociedade, na qual 

a comunicação é diferente poucos anos atrás. O autor destaca que são usadas 

diferentes ferramentas para aprender, experimentando o conhecimento em 

formatos e ritmos diferentes.  

Este novo paradigma de formatos e meios de comunicação e interação 

tem se modificado rapidamente, permitindo novas configurações e interações 

entre indivíduos de forma simultânea e síncrona mesmo que possam estar em 

espaços geográficos distantes. 

Com isto as pessoas estão expostas a uma quantidade esmagadora de 

informações, onde o crescimento do conhecimento excede a capacidade de lidar 

com estas situações e que novas teorias do conhecimento e da aprendizagem 

são necessárias, pois o conhecimento de um indivíduo pode residir distribuído 

através de uma rede (SIEMENS, 2006).  

As teorias tradicionais de aprendizagem centram o conhecimento na figura 

do professor, sendo que este é um sujeito que, humanamente não consegue 

abarcar todo conhecimento sobre determinado assunto e, diante dos atuais 

meios e fontes de informação, é possível que todo e qualquer indivíduo possa 

colher dados sobre o que deseja saber ou estudar. Este é um dos atuais desafios 

da educação, unir o conhecimento da sala de aula com as diversas possibilidades 

de partilha e busca de material de determinado assunto a partir dos meios 

tecnológicos. 

Essas novas possibilidades trouxeram ao campo educativo outras 

novidades e desafios que permitiram também novas formas de interação, 

principalmente entre professores e alunos, para além no espaço físico da sala de 

aula. Assim, as tecnologias da informação e comunicação propiciaram novos 

suportes e ferramentas que, incorporados às práticas pedagógicas, auxiliam as 

atividades de docentes e mudam a dinâmica dos estudantes. 

O aprendizado consiste na capacidade de construir e atravessar redes e o 

Conectivismo é, por contraste, "conexionista", o conhecimento é, nessa teoria, o 

conjunto de conexões formadas por ações e experiências. Pode consistir em parte 

de estruturas linguísticas, mas não é essencialmente baseado em estruturas 
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linguísticas, e as propriedades e restrições das estruturas linguísticas não são as 

propriedades e restrições do Conectivismo (DOWNES, 2007). 

Portanto, o cerne da teoria conectivista está no fato de que o 

conhecimento está difundido por uma rede de conexões, assim sendo, a 

aprendizagem é construída a partir da capacidade dos indivíduos de compartilhar 

e construir as informações nesta, e a partir desta, rede.  

 

Considerações Finais 

 

Apesar das evidências de que as formas de comunicação e interação 

dentro da sociedade estarem cada vez mais apresentando versões atualizadas e 

baseadas na tecnologia digital, parece que a escola, de certa forma, ainda é um 

espaço que encontra-se fora destas características inovadoras.  

A partir disto, a teoria conectivista, ainda pouco difundida e conhecida no 

meio educacional, diferencia-se das demais por ser uma forma de troca de 

conhecimento e informações baseada nas redes e conexões do meio virtual, ou 

seja, em um ambiente compartilhado por diversos sujeitos capazes de trocar 

informações entre si e assim construírem o aprendizado a partir de várias 

concepções e ideias. No Conectivismo, professores e estudantes aprendem 

juntos, sendo protagonistas do processo educacional, propondo assim uma 

forma de aprendizagem em que a mesma não é mais algo interno ou 

individualista, mas sim coletivo, algo que tem se mostrado necessário frente ao 

perfil dos alunos da era digital. Porém, ainda o campo educacional tem 

permanecido resistente em reconhecer isto.   

Compreende-se que os dispositivos não-humanos (como é defendido 

pelas teorias tradicionais) podem ser livros, por exemplo, porém, é importante 

reconhecer que os mesmos não possuem os mesmos apelos imagéticos, com 

cores, movimentos, vídeos e outros recursos que os meios digitais proporcionam. 

A possibilidade de troca de informações e os diálogos que podem ser 

desenvolvidos pelas ferramentas digitais não são disponíveis nos livros, apostilas 

ou nas grandes enciclopédias antes usadas. Apesar das críticas, defesas e demais 

questionamentos que possam surgir em torno do Conectivismo, salientando-se 

que é uma teoria de aprendizagem pouco difundida e reconhecida, ainda sendo 

necessárias mais pesquisas e estudos, pois não é consensualmente aceita no meio 

dos teóricos da educação, sendo importante reconhecer que seus princípios vão 

ao encontro das transformações sociais do século XXI. 



 
 

 
3161 

Os jovens estudantes e as crianças nascidas na era digital apresentam 

formas de interação que lhes confere uma cultura própria, sendo que os mesmos 

por vezes desenvolvem competências que adquirem a partir do uso das 

tecnologias digitais.  

O papel do atual educador não é mais passar conhecimento e informação 

para que as mesmas sejam memorizadas e reproduzidas, mas sim proporcionar 

ao estudante novas formas de aprender e discutir, desenvolver o senso crítico e 

apresentar-lhes os caminhos nos quais os próprios irão escolher e formar suas 

ideias e pensamentos. O aluno do século XXI possui um perfil diferenciado, 

porém, se a escola não se atualizar para receber este novo estudante, a mesma 

será um local entediante e desatualizado. Assim, conclui-se que é de grande 

importância o reconhecimento de novas formas de aprendizagem, pois apesar 

das discussões e divergências entre teóricos da aprendizagem, o Conectivismo 

pode ser considerado como uma teoria com um modelo e práticas pedagógicas 

consonantes a era digital contemporânea. 
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R643esumo: Este trabalho traz um relato de uma pesquisa exploratória feita no 

YouTube com o intuito de catalogar canais cearenses que produzem conteúdo de 

Matemática. Este trabalho é fruto das atividades do Grupo de Estudos Análise de 

Videoaulas, vinculado ao Laboratório de Vídeos Didáticos (LAVID) do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 

localizada em Sobral, interior do Ceará. Foram catalogados 30 canais e realizada 

análise tanto dos canais como dos vídeos alí encontrados. Observou-se uma 

quantidade razoável de produções com grande predominância do estilo 

videoaulas voltadas para a Educação Básica. Viu-se, também, uma certa timidez 

no que se refere à exploração da identidade genuinamente cearenses nestas 

produções. A pesquisa aponta para lacunas que podem ser preenchidas por 

professores de matemática ou pessoas que queiram produzir conteúdo de 

matemática para a internet. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Identidade cearense; Pesquisa exploratória; 

Videoaulas; Vídeos. 
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Abstract: This work reports an exploratory research done on YouTube with the 

intention of cataloging Ceará channels that produce Mathematical content. This 

work is the result of the activities of the Grupo de Estudos Análise de Videoaulas, 

linked to the Laboratório de Vídeos Didáticos (LAVID) of the Undergraduate 

teacher training course of Mathematics of the Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA), located in Sobral, Ceará. Thirty channels were cataloged and 

analysis of both channels and videos found there. A reasonable amount of 

productions with great predominance of the videolessons style directed to the 

Basic Education was observed. There was also a certain shyness regarding the 

exploitation of the identity genuinely from Ceará in these productions. The 

research points to gaps that can be met by math teachers or people who want to 

produce math content for the internet. 

Keywords: Exploratory research; Identity from Ceará; Learning; Video lessons; 

Videos. 

 

Introdução 

 

Aprendizagem é algo que vem sendo discutido como uma preocupação 

para aqueles que acreditam que a Educação precisa de cuidados. Quando se 

refere ao aprendizado matemático, esse cuidado deve ser visto com um olhar 

inovador, visto que a Matemática é um conteúdo curricular temido por muitas 

crianças e adolescentes. Pensando nesse impasse, faz-se necessário inserir no 

processo de aprendizagem ferramentas que possam tornar essa disciplina mais 

atrativa, proporcionando melhores condições para apreensão dos conceitos. 

 

Analisando o cotidiano da maioria dos estudantes, observa-se o 

crescimento significativo do uso das tecnologias. Voltando um pouco no tempo, 

na década de 1970 algumas novas tecnologias começaram a auxiliar professores 

e alunos, como por exemplo, o vídeo cassete acoplado à televisão para a exibição 

de filmes ou documentários dos mais variados temas e áreas do saber. Mais tarde 

se popularizaram outros equipamentos como retroprojetor e mais recentemente 

o datashow, além dos laboratórios de informática implantados nas escolas, que 

de início, viabilizam o contato dos estudantes com a internet. Hoje, já não se 

surpreende com o uso de tablets e smartphone nas atividades de sala de aula. 
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Em termos de projetos, pode-se mencionar o Sistema Avançado de 

Comunicações Interdisciplinares (Projeto SACI) implementado em 1970, que 

utilizava o formato de telenovela fornecendo aulas pré-gravadas via satélite para 

alunos das séries iniciais e professores leigos do ensino primário (GONÇALVES, 

2015). Os programas Telecurso Primeiro e Segundo Grau formaram brasileiros em 

todas as regiões (MUNGNOL, 2009) assim como o Telecurso 2000 em 1995. 

Especificamente no Ceará, vale registrar também o Sistema de Telensino 

implantado em 1974 no – à época – primeiro grau (anos finais) cujo objetivo era 

atender as carências educacionais de localidades mais distantes, nas quais não 

houvesse pessoal qualificado para ministrar aulas (BARRETO, 2001 p. 7).  

 

Os projetos mencionados acima tinham algo em comum: o uso de vídeos. Vê-se, 

então, que embora pareça uma tecnologia recente, principalmente pela 

popularização via redes sociais e YouTube, o vídeo já vem sendo utilizado há 

várias décadas como recurso pedagógico. 

 

E é sobre essa ferramenta, o vídeo, que o Grupo de Estudos Análise de Videoaulas, 

vinculado ao Laboratório de Vídeos Didáticos (LAVID) do curso de Licenciatura 

em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), localizada em 

Sobral, interior do Ceará, direcionou suas pesquisas, uma vez que esse recurso 

possibilita a interlocução entre o indivíduo e o saber. Além disso, o vídeo pode 

ser para o professor um auxílio pedagógico na preparação das aulas, não apenas 

como fonte de pesquisa, como também inspiração para suas próprias produções, 

que podem levar ao aprendizado de matemática. 

 

Na perspectiva de Severino (2007), realizou-se uma pesquisa exploratória no 

repositório de vídeos YouTube buscando-se canais cearenses de Matemática. 

Nesta exploração, objetivou-se identificar as diversas contextualizações em que 

os vídeos foram e vêm sendo feitos, e que possibilidades se apresentam ao 

professor através do uso e/ou produção deste material didático multimodal, de 

superposição de códigos e significações. Ainda, objetivou-se perceber que 

possibilidades esses canais trazem ao estudante enquanto meio para reforçar 

aquilo que é visto em sala, compondo o aparato de estudo extra. 

 

A seguir, serão apresentadas as bases nas quais se fixam a importância do vídeo 

como recurso didático. 
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Justificativa 

 

Com o intuito de reforçar a importância da busca pela inovação em sala de aula 

e fora dela, e frisar que, em especial, a utilização de vídeos pode contribuir no 

processo de ensino e aprendizagem de Matemática, realizou-se uma pesquisa 

exploratória no YouTube à procura de canais cearenses de Matemática. Na 

perspectiva de Severino (2007), a pesquisa exploratória se caracteriza pelo fato 

de se tratar apenas de um levantamento de informações sobre um determinado 

objeto. 

 

Nesta exploração, objetivou-se mapear a situação atual de material em vídeo 

produzido no entorno geográfico do contexto no qual se encontra o curso de 

Licenciatura em Matemática da UVA. Esse panorama pode ajudar professores e 

alunos na busca por material em vídeo no YouTube bem como melhor direcionar 

a produção de vídeos com estes objetivos. 

 

Apesar do avanço tecnológico, ainda é um desafio para os profissionais da 

educação utilizar esses novos meios, pois nem todos têm sua formação baseada 

em metodologias que usem tais recursos, no entanto, é preciso pensar nas 

tecnologias como “[...] o conjunto de conhecimentos e princípios científicos que 

se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em 

um determinado tipo de atividade” (KENSKI, 2013, p. 24). Além disso, pensando-

se no ensino de matemática, é importante visualizar uma nova forma de ensinar, 

procurando introduzir nas práticas pedagógicas, o que Ponte (1995) chama de 

Novas Tecnologias (NT). 
 

As novas tecnologias colocam desafios irrecusáveis à actividade 

educativa dada a sua possibilidade de proporcionar poder ao 

pensamento matemático e estender o alcance e a profundidade das 

aplicações desta ciência. Trata-se de ponderosas ferramentas intectuais, 

que permitem automatizar os processos de rotina e concentrar a 

nossa atenção no pensamento criativo. Mas estas tecnologias não 

ensinam por si só. Ao professor cabe um papel decisivo na 

organização das situações de aprendizagem. (PONTE, 1995, p.2) 
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Pensando no vídeo como uma opção dentre as ditas novas tecnologias, vê-se que 

tal recurso carrega consigo uma variada mistura de possibilidades, podendo ser 

inserido de forma positiva na assimilação de conteúdos matemáticos. Contudo, é 

preciso salientar a importância de avaliar se o vídeo está bem estruturado, e 

verificar se seu conteúdo realmente auxiliará na absorção do conhecimento 

Morán (1993) destaca as características do vídeo e como ele pode envolver os 

estudantes. 

 
O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e 

escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, 

somadas, não-separadas. Daí a sua força. Somos atingidos por todos os 

sentidos e todas as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, 

projeta em outras realidades (no imaginário), em outros tempos e 

espaços. (MORAN, 1993, p. 2). 

 

 

Também é importante analisar o conteúdo e a qualidade, sua duração, aspectos 

pedagógicos (cenas, linguagem, assunto etc), tudo isso visando atingir os 

objetivos da aula e os efeitos educativo e formativo para os alunos. Além disso, 

deve-se ter em mente que, formas inadequadas de uso do vídeo podem 

comprometer o trabalho do professor, e também diminuir a eficácia do uso deste 

recurso. É necessário conhecer aquilo que este recurso didático pode oferecer 

(CINELLI, 2003).  
 

Então percebe-se o quanto se faz necessário levar em conta alguns pontos sobre 

os vídeos antes de usá-lo em sala de aula, ou seja, sempre se questionar: os 

vídeos e/ou filmes a serem exibidos para os estudantes estão bem produzidos? 

Que mediação poderá ser feita para que os pontos de interesse sejam bem 

explorados? O tempo de exibição é apropriado ou exagerado? Nesta perspectiva, 

buscou-se na pesquisa identificar canais no YouTube com vídeos de Matemática 

produzidos no Ceará que atendam tais demandas.  

 

Outra questão levantada durante a pesquisa, foi: os canais cearenses são feitos 

para cearenses? Esta questão é relevante porque pode-se levar em consideração 

vários aspectos da região, desde a cultura até a linguagem predominante. 

Cordeiro (2007) inclusive sugere que as produções e suas utilizações educativas 

devem contemplar o contexto no qual o sujeito (espectador) está inserido, uma 
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vez que o surgimento de novas mídias traz consigo mudanças comportamentais 

e culturais, podendo modificar a relação dos sujeitos entre si.  
 

Feitas essas considerações, nas próximas páginas serão descritos os 

procedimentos adotados na busca e visitas aos canais cearenses de Matemática 

no YouTube. 

 

Procedimentos Metodológicos 

No semestre letivo 2018.1 – que se deu entre junho e outubro de 2018 – 

aconteceram as atividades do Grupo de Estudos Análise de Videoaulas, vinculado 

ao LAVID no curso de Licenciatura em Matemática da UVA. Participaram das 

atividades sete estudantes do curso. Os encontros aconteciam semanalmente sob 

orientação do coordenador do grupo. Dentre as atividades realizadas, fora feita 

uma pesquisa exploratória, buscando por canais cearenses de Matemática no 

YouTube. Para tanto, foram usadas combinações de palavras-chave (tags) 

“matemática” e “Ceará” 

 

No entanto, nem tudo que apareceu com as palavras chaves citadas acima, eram 

totalmente canais de matemática. Alguns eram apenas propagandas, 

informativos, entrevistas ou canais institucionais. Porém, a grande maioria dos 

vídeos retornados na busca, era constituída de videoaulas.  

 

Feita a busca, o próximo passo foi identificar se o canal era cearense, isto é, se era 

produzido por cearenses ou instituições cearenses. Em alguns casos, foi fácil 

identificar tal requisito, pois os vídeos reportavam locais, cidades, escolas ou 

Instituições de Ensino Superior localizadas no Ceará. Porém, quando não se tinha 

clara esta informação, recorreu-se a aba “SOBRE”, onde se pode colocar a 

descrição do canal. Identificou-se poucos canais que usam este espaço.  

 

Uma lista em planilha eletrônica fora criada para catalogação dos canais à medida 

que foram encontrados. Mais recentemente, fora realizada nova busca no 

YouTube, com as mesmas combinações de palavras-chave, em busca de eventuais 

novidades. Até a data de 30 de abril, foram catalogados 30 (trinta) canais. 

Registrou-se as seguintes informações: nome do canal, endereço, descrição do 

canal, quantidade de vídeos de matemática, quantidade de vídeos que não são 

videoaulas, temas abordados nos vídeos, estilo (aulas, ficção, montagem), data 
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do vídeo mais antigo, data do vídeo mais recente, quantidade de inscritos no 

canal e quantidade de visualizações do canal. 

 

Também fora feita a análise do material disponível nestes canais considerando-

se outros aspectos: duração, estética, linguagem, conteúdo apresentado, maneira 

como o assunto estava sendo abordado, se era aula expositiva com quadro e 

professor, ou se era apenas a voz do professor, som, iluminação e edição. A seguir, 

serão feitas as considerações acerca do relato do material analisado.  

 

Discussão dos Resultados 

Dentre os estilos de vídeos encontrados nos canais catalogados, um aparece com 

maior frequência: a videoaula. Para Spanhol e Spanhol (2009,p.2) a videoaula se 

caracteriza por ser um recurso audiovisual produzido para atingir objetivos 

específicos da aprendizagem. Com isso é possível entender que em uma 

videoaula o estudante contará com um professor-autor, o qual apresentará na 

maior parte das vezes os conteúdos de forma teórica, abordando o assunto com 

praticidade, podendo se utilizar de contextualização, mas, em geral, de forma 

direta, ou seja, apenas expositivo.  

 

Nos 30 canais catalogados, a pesquisa apontou 1036 videoaulas de matemática 

e 222 produções de outros estilos, isto é, que possuem conteúdo matemático, 

mas que não se caracterizam como videoaula. Diante desses dados, nota-se que 

o vídeo é um recurso com uma relevante utilização no Ceará – em temos 

quantitativos –, todavia, há necessidade de se variar no estilo de produção, haja 

vista que é possível ensinar e aprender matemática utilizando o vídeo, porém, 

não somente no formato de videoaula, podendo-se explorar a ficção, a 

montagem e outros estilos. 

 

Esta grande diferença – 1036 x 222 – pode indicar, também, uma falta de 

habilidade e/ou recursos para produzir vídeos em outros estilos, pois a maioria 

dos canais são de uma única pessoa, que produzem por conta própria, com 

recursos de baixo custo e sem auxílios financeiros de instituições. No entanto, 

mesmo diante das limitações, é importante ressaltar a importância de se buscar 

outras formas e estilos de produção de vídeos para fins pedagógicos. Ferrés 

(1996, p.47) alerta para as diversas funções de utilização de um vídeo em sala: 

função informativa (videodocumento); função motivadora (videoanimação); 
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função expressiva (criatividade e videoarte); função avaliadora (vídeo espelho); 

função investigativa; função lúdica (videobrinquedo) e a função metalinguística 

(fazer uso dos significados). Portanto, essas possibilidades do uso de vídeo 

podem ser um norte para a produção. 

 

Com relação a estruturação dos Canais, em geral estão bem organizados, 

agrupando os vídeos em playlists1. Contudo, os vídeos precisa644m de uma 

melhor descrição e, também, que as palavras-chaves (tags) dos vídeos estejam 

em sintonia com material alí contido. 

 

Para uma aprendizagem significativa com a utilização de vídeos é preciso uma 

produção de qualidade. Para atrair mais internautas e fazer com eles retornem, é 

indispensável a qualidade de imagem, som, iluminação, duração adequada para 

que não se perca a atenção do internauta, praticidade e aplicação do conteúdo 

de forma didática. Filatro (2009, p.76) sugere que sons e imagens que não sejam 

relevantes, sejam excluídos do vídeo, para que não se divida a atenção com o 

mais importante: o conteúdo. Dessa forma, o que se encontrou na pesquisa em 

termos de estética das produções pode ser considerada boa em sua maior parte.  

 

Outro fato observado é que grande parte das produções está voltada para alunos 

do Ensino Fundamental e Médio, o que deixa o Ensino Superior com menos 

opções, indicando que a produção de conteúdo cearense para este nível de 

ensino ainda tem muito a crescer. 

 

Com relação aos aspectos analisados dos canais e dos vídeos citados nos 

procedimentos, há algumas observações a serem feitas. No tocante a composição 

dos canais, como nome, descrição, estilo, temas, datação dos vídeos, e dentre 

outros aspectos, pôde-se ver que alguns canais não disponibilizam a descrição e, 

quando a tem , não a fazem de maneira adequada, dificultando o entendimento 

do visitante no que se refere aos objetivos do canal. Outra observação é que 

alguns canais precisam atualizar suas playlists, pois é percebido que o vídeo mais 

recente é muito distante do ano vigente, o que, de pronto, pode afastar alguns 

internautas pela falta de material atualizado no canal.  

 
644 Laboratório de Sistemas Distribuídos Inteligentes - Universidade Federal do Maranhão - 

Campus Bacanga - Av. Contorno da UFMA, 100 - Sá Viana, São Luís - MA, 65065-545 

 



 
 

 
3171 

 

Todavia, é importante ressaltar que há vários canais bem organizados, podendo 

ser caraterizados como modelo de conteúdo e organização para aqueles que 

desejam construir um.  

 

Considerando-se os vídeos propriamente ditos, vê-se que em sua maior parte são 

produzidos sem grandes efeitos visuais, fazendo uso de quadros com pincéis/giz, 

de forma expositiva. Embora, em alguns casos, isso comprometa a qualidade do 

vídeo – ambiente escuro, falta de foco da câmera, etc –, vários estudantes 

preferem esse formato. Já outros, utilizam o computador, lançando mão de 

softwares como o Geogebra para desenvolvimento da videoaula e do Camtasia 

para a captura de tela. Nestes casos, geralmente os professores se utilizam apenas 

de sua voz, deixando as imagens do vídeo por conta do que é capturado da tela 

do computador. 

 

 

Por fim, foi verificado que, por se tratar de canais e vídeos cearenses, os traços da 

cultura desse estado se fizeram bastante presentes, sobretudo na oralidade, uma 

vez que cada região tem seu sotaque e sua maneira de expressar-se. Em 

contrapartida, um ponto marcante que poderia existir em tais produções, seriam 

os cenários. Porém, talvez pela falta de recursos para criar ambientes 

personalizados, muitas das produções são realizadas em escolas ou até mesmo 

na sala da própria casa, mas, em geral, sem revelar os aspectos regionais.  

 

Mesmo assim, em alguns casos, houve tentativas de se valorizar a cultura local 

com o uso de metáforas e alusões às belezas naturais do estado. 

 

Considerações Finais 

 

No momento em que se encontra a educação, com números alarmantes de 

evasão escolar, com pouco investimento na pesquisa, e falta de estímulo ao aluno 

no sentido de mostrá-lo que é possível aprender de forma prazerosa, inclusive 

matemática, este trabalho se propôs a buscar conhecer o que se tem feito no 

estado do Ceará em termos de vídeos voltados para o ensino e aprendizagem de 

matemática.  
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Pode-se dizer que muito ainda se tem para caminhar, explorar e desenvolver, sem, 

no entanto, deixar de lado aquilo que o aluno/espectador já traz consigo. 

Principalmente suas habilidades com o uso de tecnologias digitais. Com a 

pesquisa dos canais pode-se perceber tentativas de inovação, mesmo que ainda 

precisem de aperfeiçoamentos e melhorias quanto aos formatos, conteúdos e 

informações disponibilizadas nos canais e vídeos. 

 

Tais iniciativas têm a significância de despertar nos profissionais da área de 

matemática que é possível acrescentar ao planejamento pedagógico a utilização 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas aulas, de reafirmar que 

as tecnologias podem contribuir – e muito – na aquisição de conhecimentos, além 

de quebrar tabus enfrentados por muitos professores nas escolas, seja por falta 

de apoio pedagógico por parte da escola e instituições, seja por não conseguirem 

o apoio das famílias dos alunos, que é fundamental, uma vez que muitos pais 

acreditam que para aprender não há necessidade de modernização, embora viva-

se na era tecnológica. 

 

É importante destacar, ainda, que se observa uma certa timidez no que se refere 

a exploração do “tipicamente cearense” nos canais pesquisados. Percebe-se uma 

certa falta de identidade regional, pois as produções parecem ser feitas 

buscando-se como parâmetros, vídeos produzidos no sul e sudeste.   

 

Por fim, destacam-se as possibilidades e lacunas observadas na pesquisa 

principalmente acerca dos conteúdos pouco abordados, que carecem de 

produções genuinamente cearenses, e que poderiam contribuir 

significativamente para a aprendizagem. Certamente esses espaços vazios serão 

alvo de trabalhos a serem realizados no LAVID e também por professores de 

matemática do estado que queiram investir esforços na produção de vídeos como 

recursos pedagógicos. 
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Resumo: A inserção das novas tecnologias nas escolas representa uma tendência 

do ensino de matemática integrando outras metodologias de ensino e 

aprendizagem, vindo a favorecer a relação de cooperação e colaboração entre 

alunos e professores. O que significa uma mudança de paradigma nos ambientes 

educacionais. Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de 

aplicação dos conceitos adquiridos nas aulas de matemática, adotando um 

projeto pedagógico que consiste na reprodução de uma casa com móveis, em 

uma maquete, vinculando essa construção no software Google SketchUp, 

utilizando-se dos princípios da geometria. A proposta integra recursos 

manipulativos digitais e não digitais com implicações no processo da construção 

do conhecimento matemático. 

Palavras-chaves: Ensino e Aprendizagem; Softwares Educativos; Educação 

Matemática; Tecnologias Digitais. 

 

Contextualizing Mathematical Knowledge: the use of SketchUp 

3D software 

 

Abstract: The insertion of the new technologies in the schools represents a 

tendency of the teaching of mathematics integrating other methodologies of 

teaching and learning, favoring the relation of cooperation and collaboration 

between students and teachers. Which means a paradigm shift in educational 

environments. This article aims to present a proposal to apply the concepts 

acquired in mathematics classes, adopting a pedagogical project that consists of 

the reproduction of a house with furniture, in a model, linking this construction in 

the software Google SketchUp, using the principles of geometry. The proposal 

integrates digital and non-digital manipulative resources and their implications in 

the process of constructing mathematical knowledge. 
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Keywords: Teaching and Learning; Educational Software; Mathematical 

Education; Digital Technologies. 

 

Introdução 

A presença marcante e enraizada das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) na nossa sociedade, acarretou quase que obrigatório a sua 

inclusão no processo educacional. Sabe-se que na contemporaneidade é muito 

difícil encontrar um jovem que não tenha acesso as TDICs, vindo a fortalecer o 

elo importante com a educação.  

Em conformidade com Ribeiro et al. (2018) as TDICs tornaram-se importante na 

sociedade, uma vez que inserida no âmbito escolar, vindo a proporcionar um 

avanço contínuo de benefícios significativos no processo de inclusão digital e 

social. A tecnologia faz parte da vida das pessoas e por consequência deve-se 

utilizar esses recursos, mas é necessário frisar que eles não substituem os 

professores, os livros e outros recursos educacionais; as TDICs tem o potencial de 

somar e contribuir para o ensino e aprendizagem. 

Segundo Machado e Tonini (2011) a inserção das TDICs nos ambientes escolares 

é de suma importância, visto que ela está presente no dia a dia de grande parte 

da população atual, e, quando utilizadas adequadamente favorece o ensino e 

aprendizado. Sendo assim, além da matemática o ensino da geometria ganha um 

forte aliado, por meio das tecnologias, para que a aprendizagem se torne 

significante. 

A geometria faz parte do currículo do Ensino fundamental e Médio, e, 

considerando-se que não haja dúvidas da sua importância não só para a 

matemática, mas para várias áreas do conhecimento, torna-se necessário que na 

atualidade busque-se novas alternativas para que o seu ensino seja efetivado de 

maneira concreta, criativa e motivadora. Para Filho (2002, p.16) “a linguagem 

geométrica está de tal modo inserida no cotidiano que a consciência desse fato 

não é explicitamente percebida. É dever da escola explicitar tal fato a fim de 

mostrar que a Geometria faz parte da vida, pois vivemos num mundo de formas 

e imagens”. 

Desta maneira, o artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de aplicação 

dos conceitos adquiridos nas aulas de matemática, adotando um projeto 

pedagógico que consiste na reprodução de uma casa com móveis, em uma 

maquete, vinculando essa construção no software Google SketchUp, utilizando-

se dos princípios da geometria. A proposta integra recursos manipulativos digitais 
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e não digitais com implicações no processo da construção do conhecimento 

matemático. 

 

O ensino da matemática e uso das TDICs 

 

Sobre a importância das tecnologias e as relações com a Matemática, D’Ambrosio 

(1996), comenta:  

 
                                         Ao longo da evolução da humanidade, Matemática e tecnologia se 

desenvolveram em íntima associação, numa relação que poderíamos 

dizer simbiótica. A tecnologia entendida como convergência do saber 

(ciência) e do fazer (técnica), e a matemática são intrínsecas à busca 

solidária do sobreviver e de transcender. A geração do conhecimento 

matemático não pode, portanto ser dissociada da tecnologia 

disponível. 

 

Pertinente ao exposto, faz-se necessário refletir sobre a forma com que as TDIcs 

estão sendo inseridas no processo de ensino e aprendizagem em relação a 

matemática. Acredita-se que a grande maioria dos professores pensam que estão 

inovando ao utilizar um recurso como um vídeo ou uma lousa digital, por 

exemplo. Portanto, se este recurso está sendo utilizado solto sem nenhum 

direcionamento didático ou como no caso da lousa digital como um material 

apenas para projetar e ler textos, daí temos um problema porque as TDICs serão 

utilizadas somente como instrumento de apoio ao professor, sem nenhuma 

estratégia ou planejamento didático que vise o aprendizado significativo. 

Segundo Santos (2018, p.39) “existem muitos recursos tecnológicos que tem 

características que se assemelham a métodos de ensino baseadas na transmissão 

do conhecimento, na memorização e posterior reprodução de um modelo”. 

Refletindo as palavras do autor, não é isso que se busca para o ensino e 

aprendizagem com as TDICs, e sim, que elas sirvam realmente de recursos 

dinâmicos, criativos e não meramente algo que já conhecemos que é a 

reprodução. 

Ainda segundo Santos (2018, p.41) “em relação à informática, pesquisas recentes 

têm mostrado que sua utilização constitui-se em uma poderosa ferramenta na 

superação de vários obstáculos inerentes ao aprendizado”. Logo o foco da 

informática educativa não é o computador como objeto de estudo, não é a 

internet, e nem softwares educativos; mas a utilização destes como meio para 

adquirir conhecimentos. 
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Na matemática são inúmeros os softwares que podem ser utilizados para fins 

educacionais. Assim, todo software educativo pode ser usado para fins 

educacionais, até mesmo aqueles que não são especificamente para o uso 

educacional, como as planilhas eletrônicas, por exemplo. 

No contexto do ensino da Matemática com o uso de softwares, Gravina e 

Santarosa (1998, p.32) afirmam que: 
 

                                         A aprendizagem nesta perspectiva depende de ações que caracterizam 

o “fazer matemática”: experimentar, interpretar, visualizar, induzir, 

conjeturar, abstrair, generalizar e enfim demonstrar. É o aluno agindo, 

diferentemente de seu papel passivo frente a uma apresentação formal 

do conhecimento. 

 

Assim, a contribuição de softwares educativos no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática está diretamente ligada aos recursos que eles 

disponibilizam e a forma como são utilizados pelos professores. Em 

conformidade com TAJRA (2001), o professor precisa se apropriar dos recursos 

disponíveis dos softwares ou de outros recursos digitais para que realmente 

ocorra o ensino e aprendizagem, para que sua aula seja dinâmica, criativa e 

motivadora. 

 

O Software SketchUp na aprendizagem matemática 

 

O SketchUp é uma ferramenta de fácil manipulação e utilização por estudantes 

de diversos níveis de ensino, desde o Ensino Fundamental até mesmo o Ensino 

Superior, vindo a ser muito utilizado por engenheiros e arquitetos, possibilitando 

a criação de ambientes em 3D. 

O software proporciona situações onde podem ser explorados muitos conceitos 

matemáticos, tanto de geometria plana como espacial. Instigando nos alunos a 

criatividade, criação, desafio, interação e interatividade; concepções importantes 

dentro do ensino e aprendizagem matemáticos.  

Assim, o SketchUp é uma ferramenta que pode ser utilizado como uma 

representação gráfica digital interessante e que desperta curiosidade aos alunos. 

Capacitando-os no desenvolvimento do raciocínio lógico e explorando os 

conhecimentos matemáticos na sua manipulação, despertando a construção de 

situações reais. 

Segundo Biscaro et al. (2014) softwares educativos que criam ambientes lúdicos, 

em que a matemática e a geometria possam ser elucidadas com clareza, são 
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metodologias importantes na construção do ensino e aprendizagem. Ainda 

segundo os autores estas metodologias de ensino incentivam o aluno a criar 

estratégias de raciocínio, estimulando novos aprendizados. 

A versão Google SketchUp está disponível para download gratuitamente no site 

<https://www.sketchup.com/pt-BR/products/sketchup-pro>, é um software de 

fácil instalação e utilização, com diversos tutoriais disponíveis em vídeos e com 

central de ajuda. Ele é uma ferramenta que transforma modelos em tours 

animados e que explicam todos os detalhes, todo desenhado em vetores, gráficos 

e geometricamente calculado. A seguir, a Figura 1, representa a tela inicial do 

software e suas ferramentas principais. 

 

Figura 1 - Tela inicial do SketchUp 

Fonte: Arquivo da autora 

 

Para a manipulação da ferramenta, requer que o estudante tenha conhecimentos 

de retas, pontos, planos, ângulos, figuras planas, paralelismo, perpendicularismo, 

dimensões, enfim, uma gama de conceitos matemáticos que são explorados 

neste software. Ficando evidente a importância que a ferramenta possui para ser 

utilizada nas aulas de matemática, possibilitando a exploração de diversos 

campos da geometria, na Figura 2 é dado um exemplo de construção de uma 

figura geométrica, em que possibilita o professor a trabalhar com o cubo. 

A atividade consiste na construção do prisma (cubo) desenvolvida com a 

utilização do Software SketchUp. 

 

https://www.sketchup.com/pt-BR/products/sketchup-pro
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Figura 2 – Construção de um prisma (cubo) 

Fonte: Arquivo da autora 

 

Várias figuras geométricas podem ser construídas no software SketchUp, com 

dimensões variadas, as quais podem dar uma dimensão realista para o aluno, 

além de, proporcionar a criatividade. A geometria é um dos ramos da matemática 

que pode estimular o interesse pelo aprendizado dessa ciência, revelando a 

realidade que o aluno vive no seu dia a dia, proporcionando oportunidades de 

desenvolver habilidades aplicáveis em qualquer situação. 

Na Figura 3 pode-se verificar outras aplicabilidades com figuras geométricas em 

2D e 3D, permitindo que se tenha uma ideia de proporcionalidade em relação às 

dimensões do desenho que será construído. O software também possui três eixos 

que estão representados por cores diferentes, indicando as três dimensões. Esses 

eixos servem de orientação e auxiliam para formar linhas paralelas a eles, pois 

quando uma linha traçada neste plano adquire automaticamente a cor vermelha, 

verde ou azul, significando que ela é paralela ao eixo da mesma cor, facilitando a 

criação de figuras paralelas e proporcionais. 

O software conta, ainda, com várias opções de modelos prontos, onde é possível 

encontrar carros, caminhões, pessoas, árvores, texturas para telhados, gramados, 

entre outros recursos. Além disso, o usuário/aluno pode compartilhar em rede a 

sua criação, para que esta fique à disposição de outros usuários ou para encontrar 

outros trabalhos significantes. 
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Figura 3 – Construção de figuras geométricas  

Fonte: Arquivo da autora 

 

Proposta de ensino e aprendizagem com o Software SketchUp 

 

A aprendizagem significativa implica na atribuição de significados que cada 

pessoas tem de aprender, de sentir e de reagir a determinado objeto que resulta 

de uma aprendizagem. Assim, a construção do conhecimento matemático exige 

significações de conceitos, necessitando que o aluno construa os saberes por 

meio da interação, manipulação e aplicação de algo real, algo que ele 

compreenda e enxergue no seu valor concreto. 

A proposta aqui apresentada já está sendo desenvolvida em uma turma de 1º 

ano do Ensino Médio em uma escola pública da cidade de Santa Maria no Rio 

Grande do Sul. A escola possui um laboratório bem equipado, com 20 

computadores funcionando, é uma escola que trabalha com as tecnologias 

educacionais aliadas as suas práticas metodológicas, portanto o experimento foi 

bem aceito. 

Deve-se considerar que situações onde o aluno consiga manipular as construções 

geométricas em um ambiente onde ele possa chegar perto da realidade, este, é 

levado a visualizar, interpretar, induzir e generalizar resultados, assumindo o papel 

de sujeito ativo na construção do seu próprio conhecimento. 

A proposta da ação didática tem por finalidade que os alunos possam fazer uso 

dos conhecimentos que adquiriram nas aulas de matemática na construção de 

uma casa, que pode ser a sua própria residência, e, dentro dela fazendo as 

divisões e colocando os móveis no lugar. 

Porém, antes da ação, os alunos assistiram um vídeo disponível no YouTube 

<https://www.youtube.com/watch?v=v_s7lpikWQU> que ensina as ferramentas 

https://www.youtube.com/watch?v=v_s7lpikWQU
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básicas do Software SketchUp, logo após acessou-se o software e tirou-se 

algumas dúvidas dos alunos para que os mesmos pudessem trabalhar em seus 

projetos.  

Por meio do software é possível abordar vários conceitos matemáticos, bem como 

trabalhar com proporcionalidade de segmentos para calcular a altura da casa, 

transformação de unidades, figuras geométricas, trigonometria, entre outros 

conceitos. É importante salientar que o software é riquíssimo em relação aos 

recursos, podendo o aluno escolher o piso da casa, a cor das paredes, enfim, 

construir uma réplica virtual idêntica à construção real, na Figura 4 é ilustrado a 

construção das peças da casa, na Figura 5 é ilustrado a casa com algumas peças 

composta por alguns móveis. 

 

 
Figura 4 – Construção das peças da casa 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Figura 5 – Construção de móveis da casa 

Fonte: Arquivo da autora. 
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O Software SketchUp oferece várias possibilidades de ensino e de aprendizagem 

basta o professor planejar a melhor ação didática, uma delas é a 

interdisciplinaridade, pois pode ser planejada uma ação com a professora de 

Educação Artística, e inclusive ele oferece simulações de Física por meio do 

script Sketchy  Physics, com animação 3D. 

 

Conclusão 

 

A curiosidade e a imaginação, qualidades típicas das crianças e jovens, 

constituem-se em fatores fundamentais a serem considerados no 

desenvolvimento dos conceitos geométricos. O ensino da geometria deve estar 

voltado para problemas abertos, em que admitem mais de uma resposta e/ou 

com diferentes formas de resolução; com caráter dinâmico, que propiciem um 

processo de busca e investigação para resolvê-los. Assim, o software SketchUp 

vem a propiciar o aluno a investigar, ter criatividade, resolver problemas, além de 

estar utilizando uma ferramenta que é altamente compatível com a geometria. 

O software é um programa de muito fácil manuseio, suas ferramentas são 

intuitivas e proporcionam variadas técnicas matemáticas, em 2D e 3D; sendo 

possível demonstrar os conceitos e associações tanto de:  ponto, reta, plano, retas 

paralelas, retas perpendiculares, raio e perímetro; entre outros. 
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645ABSTRACT: Serious games is a addressed strategy to attract the attention and to 

maintain the students motivated ensuring a suitable learning about a determined subject. 

Otherwise entertainment games, serious games must have a representation of the 

approached subject and have a proper complexity to obtain effective results. Techniques 

used in the software industry, like UML, do not support pedagogic aspects. To develop 

the games, it's necessary a representation by models before its construction. Models 

utilized in software industry, like the Unified Model Language (UML), do not support that 

educational/pedagogical aspects. However, UML can be the first step to a model 

definition that consider educational/pedagogical aspects. UML allows the creation of 

profiles with the extension of its diagrams using stereotypes, restrictions and 

enumerators. Thus, the objective of this paper is to analyze an UML already made and 

directed to serious games, adding another educational/pedagogical aspects. For this, was 

carried out an analyse about the UML profile already made and Bloom's taxonomy, what 

define educational/pedagogical aspects, proposing a set of relations. As result, it was 

identified a set of 36 relations. Then, it was sought enlarge the UML profile already 

existed. Lastly, this profile was evaluated by a specialist in game developing and a teacher 

that develops serious games. 

Keywords: System Modeling; Serious games; Bloom taxonomy; UML, “I”s of Annetta. 

 

RESUMO: Jogo sério é uma estratégia abordada para captar a atenção e manter 

motivado o aluno garantindo uma aprendizagem adequada do tema abordado. Ao 
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contrário dos jogos para entretenimento, os jogos sérios devem possuir uma 

representação do conteúdo a ser aprendido e ter uma complexidade adequada para se 

obter um resultado efetivo. Para desenvolver os jogos, faz-se necessário a representação 

através de modelos antes da sua construção. Modelos utilizados na indústria de software, 

como a Linguagem de Modelagem Unificada (UML), não comportam aspectos 

educacionais/pedagógicos. Todavia, a UML pode ser o passo inicial para a definição de 

um modelo que considere aspectos educacionais/pedagógicos. A UML permite a criação 

de perfis com extensão de seus diagramas através de estereótipos, restrições e 

enumeradores. Desta forma, o objetivo deste trabalho é analisar um perfil UML já criado 

e direcionado para jogos sérios, adicionando outros aspectos educacionais/pedagógicos. 

Para isso, realizou-se uma análise do perfil UML já criado e da taxonomia de Bloom que 

define aspectos educacionais/pedagógicos, propondo um conjunto de relações. Como 

resultado, identificou-se um conjunto de 36 relações. Em seguida, buscou-se ampliar o 

perfil UML já existente. Por fim, esse perfil foi avaliado por um especialista no 

desenvolvimento de jogos e um professor que desenvolve jogos sérios. 

Palavras-chave: Jogos Sérios; Modelagem de Software; Taxonomia de Bloom; 

Informática na Educação; UML.  

 

INTRODUÇÃO 

Jogo sério se trata de um software desenvolvido com o objetivo de transmitir um 

conteúdo educacional ou treinamento ao usuário através de um jogo. Jogos sérios são 

utilizados em diversas áreas do conhecimento, inclusive empregando aspectos de 

gamificação. (SILVA, et al. 2014). De acordo com SIMÕES, et al. (2013), um jogo sério é 

um jogo desenvolvido com um propósito primário diferente do puro entretenimento. 

Jogos sérios são projetados com a intenção de melhorar algum aspecto específico da 

aprendizagem. ARAÚJO et al. (2012) afirmam que os objetivos que diferem os jogos 

sérios dos jogos de entretenimento são o foco em um resultado de aprendizado 

específico e intencional para alcançar mudanças de desempenho e comportamento 

sérias, mensuráveis e continuadas. 

O desenvolvimento de um jogo sério é um processo complexo e custoso, devido à 

necessidade de integração de diferentes áreas de conhecimentos (aprendizagem, 

avaliação, simulação e de jogos em si, do conteúdo no domínio de aplicação, tecnologias 

de desenvolvimento de software). Esse desenvolvimento requer profissionais 

qualificados, com o uso de ferramentas e processos próprios, segundo BALSI (2012). 

Além disso, precisa-se manter uma documentação que seja entendível e utilizável por 

todos esses profissionais envolvidos no desenvolvimento. Partindo desta premissa, viu-

se a necessidade de apoiar o desenvolvimento de jogos sérios através de uma 

modelagem de software específica. Este é integrado a elementos de educação, que 

auxiliem no processo de aprendizagem e treinamento dos usuários dos jogos, além de 

outros elementos que visem manter o interesse e imersão dos usuários dos jogos. Os 
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elementos educacionais/pedagógicos utilizados neste trabalho foram baseados na 

Taxonomia de Bloom. Do lado computacional, utilizou-se um perfil UML já existente na 

literatura definido por Rodrigues et. al. (2016). O modelo utilizado é o UML Profile for 

Educational Games - UP4EG (Perfil UML para jogos educacionais) que visa facilitar a 

identificação, a visualização e o entendimento dos principais elementos de jogos 

educacionais digitais usando diagramas de classes UML (Rodrigues et. al. 2016). Este 

perfil UML baseou-se em um conjunto de aspectos do design de jogos educacionais 

digitais, conhecido como “I’s” of Serious Educational Games (SEGs). 

Neste trabalho buscou-se identificar relações entre os elementos da Taxonomia de 

Bloom e os aspectos do design de jogos proposto pelo UML Profile for Educational 

Games. Após a identificação desse conjunto de relações, propuseram-se uma evolução 

no perfil UML UP4EG visando adicionar determinados aspectos da Taxonomia de Bloom. 

Esses aspectos visam orientar na definição e desenvolvimento de jogos sérios. Como 

resultados, apresentam-se 36 relações, classificadas em relações altas, médias e baixas 

de acordo com as descrições de cada elemento da Taxonomia de Bloom e dos aspectos 

de design de jogos. Por fim, essas relações foram analisadas por um profissional no 

desenvolvimento de jogos e por um professor que desenvolve jogos sérios. Eles 

auxiliaram nas avaliações feitas pelos pesquisadores e apoiaram na identificação de 

melhorias das interpretações das relações.  

Além desta seção de introdução, este artigo está organizado em mais seções. A Seção 2 

apresenta a fundamentação teórica deste trabalho, incluindo definições da UML e perfis 

específicos, definição da Taxonomia de Bloom. A Seção 3 apresenta a metodologia deste 

trabalho. A Seção 4 apresenta as relações e sua classificação obtidas a partir da análise 

realizada pelos autores. Adicionalmente, apresentam-se os resultados de uma avaliação 

das relações. Essa avaliação foi realizada por um profissional de desenvolvimento de 

jogos e um professor. Por fim, a Seção 5 apresenta as considerações finais e trabalhos 

futuros. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta pesquisa utilizou as definições da Taxonomia de Bloom, dos aspectos de jogos 

digitais utilizados no perfil UML UP4EG e apresentados no trabalho de Rodrigues et. al. 

(2016) e Linguagem de Modelagem Unificada (UML). A seguir esses conceitos são 

apresentados a fim de prover conhecimentos de como serão aplicados neste trabalho.  

UML  

A UML é uma linguagem visual que foi desenvolvida para a modelagem de sistemas de 

software (BEZERRA, 2015). A UML é constituída de elementos gráficos em seus diagramas 

que conseguem representar os conceitos do paradigma de programação orientado a 

objetos. Cada elemento gráfico possui uma sintaxe e uma semântica que define bem o 

elemento e para quê cada um deve ser utilizado. A UML é independente tanto de 
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linguagens de programação quanto de processos de desenvolvimento. O diagrama da 

UML utilizado neste trabalho é o diagrama de Classes.  

Classes, em linguagens de programação, são elementos abstratos que representam um 

conjunto de objetos do mundo real que possuem características, atributos e métodos 

em comum. O diagrama de classes é uma representação gráfica para descrever uma 

estrutura indicando suas classes, atributos, relações e ligação entre os objetos. Segundo 

Sommerville (2011), este é um dos diagramas mais utilizados para a modelagem de 

software em geral, pois define todas as classes do sistema com seus atributos e métodos 

separando os elementos de design da programação do sistema. 

Adicionalmente, a sintaxe pode ser extensível, com isso a linguagem pode ser adaptada 

para qualquer domínio (BEZERRA, 2015), através da criação de Perfis UML. Perfil UML é 

um subconjunto de documentos UML com funcionalidades variadas dependendo do 

contexto no qual aquele perfil será empregado a fim de ajudar o desenvolvedor através 

de um domínio específico, plataforma ou método em particular. 

Perfil UML UP4EG 

O Perfil UP4EG (UML Profile for Educational Games), desenvolvido por Rodrigues et al. 

(2016), possui o objetivo de facilitar a identificação, visualização e entendimento dos 

principais elementos em jogos educacionais digitais criando um perfil UML específico 

para esse domínio. Este perfil é composto de 31 elementos de modelagem, definidos 

com base nos “I’s” of SEGs de Annetta (2010) e na modelagem de 34 jogos educacionais 

Rodrigues et al. (2016). A Figura 1 ilustra o perfil criado pelos autores. 

Rodrigues et al. (2016) avaliaram o perfil por meio de um estudo experimental, onde foi 

comparou-se os erros ocorridos durante a identificação dos elementos principais de 

jogos educacionais digitais utilizando o UP4EG e outro perfil para modelagem. Em seu 

resultado, percebeu-se que a quantidade de erros é reduzida significativamente quando 

o perfil proposto é utilizado para a modelagem do diagrama de classes dos jogos. 

Os “I’s” of SEGs utilizados no UP4EG representam seis elementos considerados essenciais 

em jogos sérios. Os seis elementos que são considerados no desenvolvimento de jogos 

sérios, divididos em ordem de magnitude, onde o elemento Identidade serve como base 

para todos os outros elementos. 

Figura 1. O Perfil UP4EG (Fonte: Rodrigues et al. (2016)). 
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Os seis elementos são descritos a seguir segundo Annetta et al. (2010): 

● Identidade: É o fator capaz de “fazer o jogador acreditar” que ele ou ela é um 

indivíduo dentro do ambiente do jogo. Em muitos jogos, a identidade dos 

jogadores é representada por meio de um único personagem, denominado 

avatar; 

● Imersão: Significa que os jogadores têm um senso de presença por sua 

identidade, estão envolvidos no conteúdo e, com isso, ganham motivação para 

alcançarem o objetivo do jogo; 

● Interatividade: Significa que os jogos devem permitir que seus jogadores se 

comuniquem socialmente, tanto com outros jogadores (por exemplo, em um 

ambiente multiplayer), quanto com a máquina, comunicando-se com agentes 

computadorizados não controlados por humanos, também conhecidos como 

personagem não jogável (do inglês, Non-Player Character - NPC); 

● Aumento de Complexidade: Um bom jogo deve possuir diversos níveis. A 

conexão entre esses níveis em um jogo oferece uma plataforma para o aumento 

da complexidade dos conceitos em um jogo educacional; 

● Ensino Informado: Refere-se à análise constante das informações dos 

estudantes no jogo (feedback). Isso oferece uma forma de se analisar o modo 

como os alunos estão lidando com os conceitos ensinados; 

● Didática: Consiste na forma como são dispostos os elementos educacionais 

necessários para o aprendizado do aluno. Eles devem ser organizados de uma 

maneira clara para que os jogadores tenham condições de identificar as 

atividades que devem ser realizadas em determinado momento do jogo. 

Taxonomia de Bloom 

A Taxonomia de Bloom surgiu como um instrumento de planejamento didático-

pedagógico cuja finalidade é auxiliar a identificação e a declaração dos objetivos ligados 

ao desenvolvimento cognitivo que engloba a aquisição do conhecimento, competência 
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e atitudes, visando facilitar o planejamento do processo de ensino e aprendizagem 

segundo Bloom et al. (1964). A Taxonomia de Bloom original foi idealizada de maneira 

hierárquica e unidimensional, a taxonomia revisada dividiu a aquisição de conhecimento 

em duas dimensões: dimensão do conhecimento e dimensão do processo cognitivo. 

O processo cognitivo pode ser entendido como o meio pelo qual o conhecimento é 

adquirido ou construído e usado para resolver problemas diários e eventuais como 

Anderson et al (2001). Nesta dimensão, foram refeitas as seis categorias do domínio 

cognitivo da Taxonomia de Bloom original. Assim, o processo cognitivo passou a ser 

dividido em seis novas categorias descritas a seguir: 

● Lembrar: Elemento no qual o aluno reconhece e reproduz ideias e conteúdos. 

Para reconhecer deve distinguir e selecionar uma determinada informação e para 

reproduzir é associado a busca de uma informação relevante; 

● Entender: Elemento relacionado ao estabelecimento de uma conexão entre 

conhecimento novo e o conhecimento previamente estabelecido. O aluno 

entende determinada informação quando consegue a reproduzir da sua maneira; 

● Aplicar: Elemento associado à execução, por parte do aluno, de um 

procedimento utilizando o conhecimento adquirido; 

● Analisar: Ação no qual o aluno divide a informação em partes relevantes, 

importantes e menos importantes entendendo a inter-relação existente entre 

eles; 

● Avaliar: Elemento relacionado ao julgamento, realizado pelo aluno, com base em 

critérios e padrões qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia; 

● Criar: Consiste em agrupar elementos com o objetivo de criar uma nova visão, 

solução, estrutura ou modelo utilizando conhecimentos e habilidades adquiridas. 

Embora a nova taxonomia mantenha o design hierárquico da original, ela é mais flexível 

que a anterior, pois permite a interpolação entre as categorias sempre que necessário, 

como por exemplo pode ser mais fácil entender um assunto somente após aplicá-lo em 

alguma situação. 

 

 

METODOLOGIA 

Com a finalidade de se aprimorar um perfil UML voltado para o desenvolvimento de 

jogos educacionais (UP4EG), fez-se um estudo sobre os elementos de jogos educacionais 

(“I”s of SEGs definidos por Annetta (2010) e utilizados por Rodrigues et al. (2016)) em 

relação a taxonomia de Bloom. Esse estudo compreendeu a identificação das relações e 

o grau de relacionamento, definido em alto, médio e baixo. Esse relacionamento foi 

analisado pelo proponente e um pesquisador. Em seguida, buscaram-se dois 

profissionais para avaliar os relacionamentos criados. Com a finalidade de dar mais 

relevância para as relações, buscou-se um profissional na área de desenvolvimento de 

jogos e um professor que busca desenvolver soluções computacionais para o ensino, 
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estes fizeram suas análises das relações através de um Google Forms no qual podiam 

indicar através de uma escala de 5 posições o quão concordava ou discordava da análise 

de cada relação e um campo de comentários no qual poderia informar sua própria 

análise das relações .  

Com a análise revisada pode-se incluir elementos utilizados na indústria dos jogos no 

diagrama de classes da UP4EG a fim de que as classes lá existentes fiquem mais alinhadas 

quanto à aspectos de jogabilidade e aquisição de conhecimento para o aluno. 

 

RESULTADOS 

Para estabelecer a relação de cada elemento da Taxonomia de Bloom com cada elemento 

do artigo “I’s” of SEGs, definiu-se três categorias para esses relacionamentos: 

● Relação Alta: Ocorre nas situações onde existe uma relação evidente e clara entre 

um elemento da Taxonomia de Bloom e um elemento de “I’s” of SEGs, citados no 

artigo do Rodrigues et al. (2012), sem depender de outros fatores; 

● Relação Média: Ocorre nas situações onde a relação entre um elemento da 

Taxonomia de Bloom e um elemento de um jogo educacional digital ocorre 

indiretamente. Ocorre também quando a relação é apenas parcial ou só é 

aplicável a apenas em cenários específicos; 

● Relação Baixa: Quando não é possível encontrar nenhum tipo de relação entre 

um elemento da Taxonomia de Bloom e um elemento de um jogo educacional 

digital. 

A Figura 2 ilustra as relações dos elementos em uma tabela onde as cores azul, amarela 

e vermelha representa a relação alta, média e baixa respectivamente. 

Figura 2. Relação entre os elementos (Fonte: o Autor). 

 Identidade Imersão Interatividade Complexidade Ensino 

informado 

Didática 

Lembrar       

Entender       

Aplicar       

Analisar       

Avaliar       

Criar       

 



 
 

 
3191 

Os itens a seguir apresentam alguns dos relacionamentos obtidos junto com sua 

justificativa (Lista completa dos relacionamentos no Anexo I), as classificações foram 

adaptadas a partir da avaliação dos profissionais da educação e do desenvolvimento de 

jogos: 

1. Lembrar x Identidade: Para que jogador se identifique com o jogo em questão 

e que se sinta dentro dele é de suma importância que o jogador se lembre de 

algum fato, acontecimento, história ou algo que já tenha experimentado 

anteriormente. Classificação do pesquisador: Relação Alta. 

2. Entender x Imersão: Com o comprometimento e motivação proporcionados 

pela imersão, auxiliam o aluno na compreensão de aspectos como regras ou 

conceitos educacionais apresentados no jogo, pois o estado de flow garante 

concentração total na atividade. Classificação do pesquisador: Relação Média. 

3. Aplicar x Interatividade: A interação entre os jogadores e entre a máquina são 

experiências únicas e o jogador deve aplicar conhecimentos anteriores. 

Classificação do Pesquisador: Relação Alta. 

4. Analisar x Aumento de Complexidade: A análise é essencial para a resolução 

dos problemas e a medida que a dificuldade aumenta a análise deve ser mais 

criteriosa e precisa. Classificação do Pesquisador: Relação Alta. 

5. Criar x Ensino Informado: Não cabe ao aluno criar conhecimento baseado nos 

dados do desempenho do jogador enviados ao professor ou avaliador. 

Classificação do Pesquisador: Relação Baixa. 

6. Criar x Didática: A criação de soluções é feita de maneira mais eficiente ao saber 

quais dos conhecimentos empregados anteriormente estão sendo necessários 

naquele momento. Além de que a criação de conhecimento é feita de forma mais 

eficiente ao tratar o conteúdo de forma clara e objetiva e organizada, pois 

precisa-se da base primeiramente para tratar de conteúdos mais específicos. 

Classificação do Pesquisador: Relação Alta. 

Todas as análises foram disponibilizadas em um Google Forms para que os especialistas 

pudessem analisar, como citado na Metodologia. Suas análises foram essenciais para que 

correções pudessem ser feitas no trabalho contextualizando o trabalho de acordo com 

sua experiência e conhecimento. Análises como “Relação moderada. O aumento da 

complexidade pode fornecer elementos para os processos de lembrar, entender, aplicar, 

analisar e avaliar, mas não acredito que todos os elementos do jogo permitirão criar uma 

nova visão sobre os conhecimentos previamente adquiridos. O aumento de 

complexidade deve garantir até a avaliação, mas a criação pode ser algo além do jogo.” 

para a relação Criar x Aumento da Complexidade fez com que a relação posteriormente 

classificada como alta fosse alterada para média. 

A partir das análises das relações, todas as relações no Anexo I, e da análise dos 

especialistas adaptou-se o perfil UP4EG, figura 3, adicionando atributos e métodos 

baseados em elementos já utilizados na indústria dos jogos, como pontos, ranking e 
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recompensas em geral. Esses elementos foram adicionados com a intenção de que o 

jogo a ser desenvolvido possa ser de qualquer gênero, podendo ser um RPG, um jogo 

de ação, um jogo de aventura ou qualquer outro gênero, pois independente da forma 

que o jogo será os elementos podem ser empregados nas classes e os elementos que 

não fizerem sentido em determinado gênero é somente não utilizar o atributo e/ou 

método. 

Dentro das classes “Boss”, “Bonus”, “Character”, “Challenge”, “Graphic”, “Level” e 

“SeparateActivity” foram adicionados atributos e métodos que são utilizados na indústria 

dos jogos e que também são interessantes para os jogos sérios, são elementos que 

ajudam na imersão do jogador, através de recompensas e itens que o ajudam durante 

sua experiência no jogo, no aumento da dificuldade, na interatividade tanto entre 

jogadores quanto entre os jogadores e os personagens não jogáveis (NPCs) e também 

no ensino informado que são elementos dos “I”s of SEGs.   

Figura 3. UP4EG com aspectos da Taxonomia de Bloom (Fonte: o autor). 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho apresentou os elementos essenciais a todo jogo educativo, segundo 

Annetta (2010) que através do seu artigo enumerou-os chamando de “I”s of SEGs (“I”s de 

jogos sérios educacionais), fez-se a análise desses elementos relacionando-os às etapas 

do processo cognitivo segundo Bloom (1964). A partir das classificações dessas relações 

como altas, médias e baixas relações, dois profissionais da área tanto educacional como 

do desenvolvimento de jogos revisaram essa análise. Com a análise lapidada pode-se 

identificar os pontos que precisavam de aprimoramento no perfil UML UP4EG, no qual 

foi dada uma sugestão de aprimoramento na figura 3. 

O aprimoramento sugerido neste trabalho para o perfil UML UP4EG utilizou de elementos 

já conhecidos na indústria dos jogos para que a modelagem seja mais específica, pois 

claramente cada jogo terá seu próprio diagrama de classes, porém os elementos 
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inseridos não podem ser esquecidos a fim de que o processo cognitivo do aluno não 

seja esquecido durante a modelagem do sistema.    

Como parte de um trabalho futuro, é necessário um maior número de revisões, por 

profissionais da educação e do desenvolvimento de jogos, sobre a análise feita neste 

trabalho, a fim de aprimorar as 36 relações obtidas tanto no âmbito educacional como 

no âmbito de desenvolvimento. Além disso, é interessante desenvolver uma modelagem 

mais específica para cada tipo de jogador, já que cada aluno joga de uma maneira 

diferente e isso pode interferir sobre a sua imersão. 
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ANEXO I 

Neste anexo segue integralmente, como citado na área de resultados do artigo, as 36 

relações de cada elemento da Taxonomia de Bloom com cada elemento do artigo “I’s” of 

SEGs, feitas pelo pesquisador após análises dos especialistas, com as mesmas 

classificações citadas anteriormente: 

1. Lembrar x Identidade: Para que  jogador se identifique com o jogo em questão 

e que se sinta dentro dele é de suma importância que o jogador se lembre de 

algum fato, acontecimento, história ou algo que já tenha experimentado 

anteriormente. Classificação do pesquisador: Relação Alta. 

2. Lembrar x Imersão: Ao jogador relembrar de conteúdos anteriores, fatos, 

acontecimentos pessoais ou acadêmicos, o jogador acaba se colocando uma 

parte de si dentro do jogo, ajudando na imersão, uma vez que esse se identifique 

com o mesmo. Classificação do pesquisador: Relação Alta. 

3. Lembrar x Interatividade: Apesar de lembrar de fatos e conteúdos tratados 

dentro do jogo seja necessário para que se faça uma interatividade de forma 

correta com os demais jogadores e NPCs, existem jogos em que as relações são 

dadas somente com NPCs e estas são programadas sem que o jogador tenha 

qualquer interferência, decisão ou escolha nessas relações. Classificação do 

pesquisador: Relação Média 

4. Lembrar x Aumento de Complexidade: Tanto em jogos multiplayer como 

singleplayer o jogador aprimora as suas habilidades e seu conhecimento de jogo 

através de suas experiências anteriores ou aprendizado adquirido seja por 

tutoriais, dicas de outros jogadores, estratégias pesquisadas e etc. A cada 

personagem derrotado e desafio superado o jogador ganha experiência para 
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aplicar novo conhecimento no decorrer do jogo e ganha um aumento da sua 

habilidade naquela função. Classificação do pesquisador: Relação Alta. 

5. Lembrar x Ensino Informado: O ensino informado tem como interesse informar 

sobre o aprendizado do jogador ao tutor, logo não permite ao jogador 

compreender e recordar informações. Classificação do pesquisador: Relação 

Baixa. 

6. Lembrar x Didática: A didática pode permitir ao jogador relembrar conteúdos, 

mas pode ainda apresentar algo novo que o jogador não possui experiências 

anteriores. Analisando o jogo como um objeto de aprendizagem, este pode ser 

instrumento mais fortemente de avaliação e aplicabilidade que de lembrança, 

apesar de que lembrança deve fazer parte do processo de aprendizagem. Porém, 

este recurso pode ser alheio ao jogo. Classificação do pesquisador: Relação 

Média. 

7. Entender x Identidade: Não há qualquer relação entre o jogador entender um 

conteúdo apresentado com ele se identificar ou não com o avatar de um jogo. A 

partir do momento que o jogador precise entender o personagem ou a situação 

em que ele se encontra, pode ser que o jogador não consiga emergir no contexto 

que o personagem se encontra. Classificação do pesquisador: Relação Baixa. 

8. Entender x Imersão: Com o comprometimento e motivação proporcionados 

pela imersão, auxiliam o aluno na compreensão de aspectos como regras ou 

conceitos educacionais apresentados no jogo, pois o estado de flow garante 

concentração total na atividade. Classificação do pesquisador: Relação Média. 

9. Entender x Interatividade: Jogos como “Detroid Became Human” e entre outros 

em que a maioria da superação dos desafios se encontra em estabelecer relações 

entre o personagem e NPCs do jogo a capacidade de entender o NPC, poder 

aplicar empatia, saber identificar quais meios utilizar são de extrema necessidade 

para superar os desafios. Classificação do pesquisador: Relação Média. 

10. Entender x Aumento de Complexidade: O aumento da complexidade está de 

maneira direta relacionada a definição da categoria entender na Taxonomia de 

Bloom “estabelecer conexão entre o conhecimento adquirido com o 

conhecimento anterior”. Não adianta aumentar a complexidade se o jogador não 

poder relacionar os conteúdos anteriores com o que ele acabou de adquirir 

superando o desafio proposto no jogo. Classificação do pesquisador: Relação 

Alta. 

11. Entender x Ensino Informado: Não possui relação nenhuma, já que o aluno não 

tem acesso ao conteúdo disponibilizado ao avaliador (feedback) compreendido 

na categoria de ensino informado e neste trabalho estamos visando única e 

exclusivamente a relação do aluno com o jogo. Classificação do pesquisador: 

Relação Baixa. 
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12. Entender x Didática: Apesar da didática ser super importante, já que a 

disposição dos conteúdos ajudam de maneira direta para que o aluno entenda 

aquele conteúdo. Porém, considerando o jogo é uma ferramenta da didática do 

processo de aprendizagem  Classificação do Pesquisador: Relação Média. 

13. Aplicar x Identidade: Ao se identificar com o avatar do jogo, o jogador não está 

aplicando nenhum conhecimento anterior ou executando qualquer atividade.  

Classificação do Pesquisador: Relação Baixa. 

14. Aplicar x Imersão: Aplicar conhecimentos anteriores transmite ao jogador que a 

tarefa por ele executada pode ser concluída com sucesso apesar do aumento da 

dificuldade. Classificação do Pesquisador: Relação Alta. 

15. Aplicar x Interatividade: A interação entre os jogadores e entre a máquina são 

experiências únicas e o jogador deve aplicar conhecimentos anteriores. 

Classificação do Pesquisador: Relação Alta. 

16. Aplicar x Aumento de Complexidade: Como os desafios do jogo só aumentam 

de dificuldade, com novas funcionalidades e tarefas, mas ainda abordando o 

mesmo tema e os desafios novos são baseados nos desafios passados, dessa 

forma é de extrema importância o jogador utilizar o conhecimento e a 

experiência adquirida. Classificação do Pesquisador: Relação Alta. 

17. Aplicar x Ensino Informado: Como o ensino informado é uma categoria voltada 

exclusivamente para o envio de feedback do desempenho do aluno para o 

professor, não cabe analisar as duas categorias visto que o aluno não aplicará 

nada sobre isso. Classificação do Pesquisador: Relação Baixa. 

18. Aplicar x Didática: A didática vem a corresponder com a forma em que os 

conteúdos estão dispostos no jogo (de forma clara) para facilitar o aprendizado, 

dessa forma a aplicação de conteúdo anterior fica mais natural a partir da clareza 

do conteúdo que está sendo abordado. Classificação do Pesquisador: Relação 

Alta. 

19. Analisar x Identidade: Ao se identificar o personagem do jogo, o jogador não 

faz nenhum tipo de análise, já que nessa etapa não se faz necessário dividir 

conteúdo relevante e irrelevante. Classificação do Pesquisador: Relação Baixa. 

20. Analisar x Imersão: A todo instante num ambiente imersivo, o jogador repete os 

processos de lembrar, entender, aplicar e analisar, permitindo assim que o mesmo 

possa se sentir envolvido no conteúdo, de forma a alcançar o objetivo do jogo. 

Classificação do Pesquisador: Relação Média.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

21. Analisar x Interatividade: Ao interagir com NPCs e demais jogadores, o jogador 

deverá estar sempre analisando as informações de forma a compreender e 

alcançar o objetivo. Isso fará com que o mesmo precise classificar, inferir e resumir 

informações constantemente. Classificação do Pesquisador: Relação Alta. 
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22. Analisar x Aumento de Complexidade: A análise é essencial para a resolução 

dos problemas e a medida que a dificuldade aumenta a análise deve ser mais 

criteriosa e precisa. Classificação do Pesquisador: Relação Alta. 

23. Analisar x Ensino Informado: Ensino Informado cabe somente ao avaliador do 

jogador, dessa forma não há qualquer aplicação de análise por parte do aluno. 

Classificação do Pesquisador: Relação Baixa. 

24. Analisar x Didática: Se utilizando da didática para que os elementos 

educacionais do jogo estejam dispostos de forma clara, a análise do aluno sobre 

tal é mais precisa, pois fica claro de qual parte do conteúdo o desafio proposto 

está tratando. Classificação do Pesquisador: Relação Alta. 

25. Avaliar x Identidade: Não cabe ao aluno fazer qualquer tipo de análise para que 

se sinta identificado com o personagem do jogo. Classificação do Pesquisador: 

Relação Baixa. 

26. Avaliar x Imersão: Para se manter imerso o jogador pode fazer constantes 

julgamentos sobre a trama e o conteúdo apresentado no jogo, para isso precisa 

se basear em critérios e padrões. O jogo pode permitir que o jogador se auto 

avalie durante a execução, mas isso não configura como imersão, podendo ser 

somente um feedback ao final do jogo. Classificação do Pesquisador: Relação 

Média. 

27. Avaliar x Interatividade: O processo de avaliação pode ser facilitado com a 

interação de outros jogadores, a medida que ele pode revisar os passos 

necessários ou criticar a solução do grupo para um determinado objetivo. 

Classificação do Pesquisador: Relação Média. 

28. Avaliar x Aumento de Complexidade: Avaliar está diretamente ligado ao 

aumento da complexidade, já que o jogador deve avaliar tanto os desafios 

propostos a ele quanto suas possíveis soluções para saber qual é a solução 

adequada para o problema. Classificação do pesquisador. Classificação do 

Pesquisador: Relação Alta. 

29. Avaliar x Ensino Informado: Apesar do elemento Ensino Informado oferecer 

suporte apenas ao tutor, sua relação está ligada ao processo de avaliação do 

aluno, uma vez que este feedback ao tutor levantará critérios sobre o aprendizado 

do aluno. As ferramentas de ensino informado devem condizer que os elementos 

do jogo utilizados para que o jogador possa realizar sua própria avaliação. 

Acredito que em geral, são os mesmos (pontuação, número de objetivos 

conquistados, etc). Classificação do Pesquisador: Relação Alta. 

30. Avaliar x Didática: Apesar da didática já está incluída no jogo durante seu 

desenvolvimento, ela pode permitir que o aluno realize sua própria avaliação. 

Classificação do Pesquisador: Relação Média. 
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31. Criar x Identidade: Ao se identificar com o jogo e seu(s) personagem(s) o 

jogador não cria qualquer tipo de conhecimento, ele somente usa conhecimento 

prévio. Classificação do Pesquisador: Relação Baixa. 

32. Criar x Imersão: Com o jogador imerso no jogo, concentrado e comprometido 

com o conteúdo do jogo, a capacidade de criação de novas soluções, relações é 

aumentada, pois como dito no manual da Taxonomia de Bloom a criação “envolve 

o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da 

percepção da interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos”. 

Classificação do Pesquisador: Relação Média. 

33. Criar x Interatividade: Ao realizar interações dentro do jogo, o jogador pode 

desenvolver (criar) conhecimento de comunicação social, além de que os NPCs e 

demais jogadores podem passar conhecimento através das relações, induzindo o 

jogador a criar novo conhecimento. Classificação do Pesquisador: Relação 

Média. 

34. Criar x Aumento de Complexidade: O aumento da complexidade pode fornecer 

elementos para os processos de lembrar, entender, aplicar, analisar e avaliar, mas 

não acredito que todos os elementos do jogo permitirão criar uma nova visão 

sobre os conhecimentos previamente adquiridos. O aumento de complexidade 

deve garantir até a avaliação, mas a criação pode ser algo além do jogo. 

Classificação do Pesquisador: Relação Média. 

35. Criar x Ensino Informado: Não cabe ao aluno criar conhecimento baseado nos 

dados do desempenho do jogador enviados ao professor ou avaliador. 

Classificação do Pesquisador: Relação Baixa. 

36. Criar x Didática: A criação de soluções é feita de maneira mais eficiente ao saber 

quais dos conhecimentos empregados anteriormente estão sendo necessários 

naquele momento. Além de que a criação de conhecimento é feita de forma mais 

eficiente ao tratar o conteúdo de forma clara e objetiva e organizada, pois 

precisa-se da base primeiramente para tratar de conteúdos mais específicos. 

Classificação do Pesquisador: Relação Alta. 
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Resumo: Este artigo trata-se de uma revisão de literatura, com o objetivo de gerar uma 

reflexão a respeito das motivações e engajamentos intrínsecos ao jogos de 

entretenimento, juntamente com seus elementos estruturais, e a forma como estes 

podem ser traduzidos em sistemas de gamificação aplicados à educação, buscando a 

mesma interação lúdica resultante em jogos de entretenimento. Tais conformações 

foram norteadas a partir da definição de conceitos dos componentes estruturais 

característicos dos jogos, como estes atuam sobre a experiência do usuário, quais são 

aqueles mais utilizados dentro da construção de sistemas gamificados, e como se dá a 

motivação e ludicidade nestes ambientes interativos. Para gerar a reflexão proposta, 

foram analisados estudos recentes realizados com profissionais da área educacional, 

além da apresentação de vertentes e diretrizes criadas para a aplicação de jogos e 

sistemas gamificados na educação. 

Palavras-chave: Gamificação; Design de jogos; Design; Educação; Revisão de Literatura. 

 

Abstract: This article is a literature review, that aims to generate a reflection about the 

motivations and engagements intrinsic to the entertainment games, along with its 

structural elements, and the way in which these can be translated into gamification 
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system applied to the education, seeking the same ludic entertainment interaction. These 

conformations were based on the concept definition of the game structural components 

characteristics, how they influence the user experience, which of those are most used in 

the construction of gamified systems, and how the motivation and playfulness in these 

interactive environments are created. In order to generate the proposed reflection, recent 

studies carried out with professionals in the educational area were analyzed, as well as 

the presentation of guides and guidelines created for the application of games and 

gamified systems in education. 

Keywords: Gamification; Game Design; Design; Education; Literature Review;  

 

1. Introdução 

Na contemporaneidade é possível observar, principalmente nos últimos anos, um esforço 

por parte de docentes e estudiosos das áreas educativas para readaptar seus sistemas 

em prol dos avanços tecnológicos vividos e que influenciam diretamente os estudantes 

e sua forma de construir conhecimento. Figueiredo, Paz e Junqueira (2015) citam que 

dentro destes novos contextos, há um crescente interesse de abordagens pedagógicas 

que contemplam os elementos da mecânica dos jogos, quebrando a fronteira do seu 

campo original, o entretenimento, e sendo utilizado em contextos diversos como em 

sistemas educativos. 

Jogos por si só já estão consolidados como elemento sociocultural, segundo Navarro 

(2016) este ultrapassa a barreira do tempo, da sociedade e dos valores a eles submetidos, 

se inscrevendo em um sistema de significações, interpretando como brincar e gerar 

ludicidade. A apropriação e adaptação dos elementos dos jogos e sua aplicação em 

contextos que não são originalmente games, dá origem ao termo da gamificação 

(NAVARRO, 2016).  

Ao perceber-se os elementos que emergem de jogos, – que são frutos do fenômeno da 

cibercultura – sendo aplicado a uma prática tão estruturada e formalizada como a 

educação, observam-se naturalmente alguma resistência por parte de pesquisadores e 

profissionais diante da sua metodologia e estratégias de aplicação, tanto por parte de 

pesquisadores quanto por parte dos docentes. 

A crescente pertinência da aplicação da gamificação como estratégia educacional surge, 

de acordo com McGonigal (2011), com as características das novas gerações que 

integram as escolas. Os jovens atuais nasceram em um ambiente digital, sendo a primeira 

geração a ter desde os primeiros anos de vida contato com a internet. Observa-se que 

os nascidos registrados em 1990 em diante já apontam a necessidade de associar 

aspectos tecnológicos e gamificados de maneira que as gerações anteriores não 

registravam (McGONIGAL, 2011). 

Portanto, neste artigo, tem-se como proposta uma reflexão dos elementos dos jogos 

que dão à gamificação a característica lúdica, além das formas como seus elementos 

podem ser aplicados a práticas educativas da maneira mais satisfatória possível, visando 
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a ludicidade, o prazer e, acima de tudo, alcançar os objetivos de aprendizagem. O estudo 

foi realizado com base em uma revisão bibliográfica, de caráter descritivo, utilizando 

como arcabouço pesquisas e estudos já desenvolvidos na área de jogos, gamificação e 

educação. Assim, o foco do estudo é buscar diretrizes e análises da aplicação do sistema 

gamificado na prática educacional. 

 

2. Jogos, Interação Lúdica e Gamificação 

Schell (2008), afirma que um jogo (seja este digital ou não) não é algo que simplesmente 

se “joga”, e sim que se “joga com” tratando-se de um sistema em que há uma ludicidade 

envolvida nesta particular atividade. Salen e Zimmerman (2012) definem como jogadores 

aqueles que se relacionam com o sistema do jogo para experimentar sua interação 

lúdica. 

Observa-se que o termo “lúdico” é uma constante para a definição apresentada por Salen 

e Zimmerman (2012), bem como para Schell (2008), o qual enfatiza que o jogo trata-se 

do meio no qual uma experiência é construída, mas não a experiência em si. E ainda 

complementa esse comentário ao estabelecer que um jogo é uma atividade de resolução 

de problemas, abordada com uma atitude lúdica. Para Huizinga (2000) a ação lúdica, 

enquanto brincadeira ou jogo, é um fator cultural, uma atividade específica. Ou seja, a 

categoria da interação lúdica representa diversos tipos de atividades lúdicas, sendo estas 

advindas de jogos ou não.  

Nesse enfoque, é possível perceber que o jogo é o viés que gera a experiência. 

Corroborando nesta análise Schell (2008) – define jogos como uma forma de resolver 

problemas de maneira lúdica – torna-se lógico sugerir a resolução de problemas além 

daqueles colocados para entretenimento de um jogador, mas também outros impasses 

que vão além da esfera premeditada e estruturada para apenas recreação. A exemplo, 

traz-se a resolução de problemas na esfera educacional. Emerge assim, o seguinte 

questionamento: De que maneira gerar esta interação lúdica em um meio educativo? 

Segundo a definição de Cybis, Betiol e Faust (2010) Gamificação é o uso dos elementos 

e técnicas de projetos de jogos em contextos que não são de jogos. Ou seja, assim como 

conceitos do design são aplicados em diversas áreas de conhecimento, gerando uma 

interdisciplinaridade tácita, observa-se também essa interdisciplinaridade ao aplicar 

conceitos e elementos gerados a partir do design de jogos em outros ambientes que 

não aqueles para os quais originalmente foram projetados. 

Considerando que a gamificação constitui-se em recurso pedagógico para potencializar 

processos de aprendizagem, faz-se necessária constantes adequações. Como inserção 

de alternativas e experimentações de metodologias e práticas ativas, como um 

alinhamento aos hábitos contemporâneos dos estudantes que já se veem inseridos num 

contexto sociocultural rodeado desta prática. Nessa linha, é possível inferir que a 

gamificação como estratégia pedagógica poderá estimular os estudantes no 

engajamento e motivação para aprender (MOURA, 2015). 
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Nesse alinhamento teórico, torna-se relevante a discussão das formas de aplicação da 

gamificação no âmbito da educação, e as estratégias adotadas para que a interação 

lúdica não se perca em sua aplicação, mantendo o objetivo estabelecido: o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que propiciem processos de aprendizagem 

para a criação de novos conhecimentos. 

Siga estas instruções para formatar o layout de seu artigo. Este documento mostra como 

deve ser a formatação do artigo. 

 

3. Design de Jogos e Motivação 

Ao abordarmos o tema do design de jogos, emerge o papel fundamental do designer. 

Segundo Salen e Zimmerman (2012), a função do designer de jogos é a de proporcionar 

uma experiência de jogo ao usuário, primando pela aprendizagem através da ludicidade. 

Para Schell (2008), o designer precisa projetar uma experiência que viabilize a alta 

interação gerando níveis de complexidade crescente nos desafios propostos. 

Corroborando, Salen e Zimmerman (2012 conceituam o design dentro da área de jogos 

como o processo pelo qual o designer (sendo este o criador de jogos individual ou a 

equipe envolvida em sua concepção) cria um contexto (a forma os espaços, objetos, 

narrativas e comportamentos) a ser encontrado por um participante ( jogadores), a partir 

do qual um significado é emergido. 

Cybis, Betiol e Faust (2010) defendem que o sistema de jogabilidade se diferencia de 

qualquer outro sistema interativo, pois trata-se da passagem de um ponto X a um ponto 

Y perpassando por uma experiência projetada para ser divertida. Ao mesmo tempo, é 

possível integrar a definição de Salen e Zimmerman (2012) que definem a jogabilidade 

como uma forma de interação lúdica, estrita a de atividades voltadas para jogos. Sendo 

uma interação formalizada que ocorre quando os usuários seguem as regras do jogo e 

experimentam seu sistema.  

Para compreender como traduzir o engajamento de jogos de entretenimento para a 

gamificação na educação, torna-se necessária a compreensão de quais os elementos 

interativos em jogos, e quais os pontos da gamificação em que esses elementos se 

traduzem para a aplicação externa. Para Cybis, Betiol e Faust (2010), em jogos de 

entretenimento, o principal questionamento feito para a criação da jogabilidade é “como 

o usuário deve se sentir no mundo ficcional?” e “quais os conceitos devem ser 

experienciados?”. Nesse enfoque, a motivação e o engajamento se tornam palavras-

chaves juntamente com a interação lúdica. 

De maneira breve, Werbach e Hunter (2012) trabalham especificamente com a Teoria da 

Autodeterminação1, elaborada por Edward Deci 649e Richard Ryan em 1981, que 

sugerem que os seres humanos são naturalmente proativos, com um forte desejo de 

crescimento, mas o ambiente externo deve dar suporte a esses desejos; de outra forma 

 
649 Competence, Autonomy and Relatedness (WERBACH e HUNTER, 2012, p. 57, tradução nossa). 
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esses motivadores internos serão anulados. Na Teoria da Autodeterminação, Werbach e 

Hunter (2012) exploram o seu tripé que são as três principais características deste 

conceito: Competência, Autonomia e Afinidade1. 

Os autores citados comenta650m como cada um desses elementos se relacionam de 

acordo com suas características (WEBACH e HUNTER, 2011, p. 57): A Autonomia estando 

ligada ao desejo de se sentir no comando de algo ou de alguém, e estar fazendo o que 

é significativo; a Competência se relaciona com o intuito de ser efetivo ao lidar com 

conflitos e desafios externos; e por fim a Afinidade, que corresponde ao desejo de 

pertencimento, a conexão social, o desejo de “fazer a diferença”. Esses motivadores se 

apresentam de maneiras diferentes em diferentes pessoas; podendo serem aplicados em 

qualquer ambiente seja de trabalho, escolar, dentre outros. 

Ressalta-se que é importante distinguir como o usuário se sente sobre a experiência e 

não a formulação de possíveis recompensas sem fundamentos, pois cada usuário reage 

diferente a diferentes estímulos. Complementando, Werbach e Hunter (2012) sugerem 

que os elementos dos jogos e da gamificação não devem ser simplificados a simples 

projetações de premiações. 

 

4. Elementos dos Jogos e Gamificação 

Como todo sistema, os jogos são compostos de diversos elementos que constituem sua 

característica e a maneira como estes funcionam. Da mesma forma, a gamificação se 

estrutura em aspectos importantes e relevantes para construir uma experiência lúdica 

que auxilia o engajamento em tarefas complexas, no caso do foco deste trabalho, 

aplicada à educação.  

Abordando os conceitos e estrutura estabelecida por Weiller (2012) dá-se como 

elemento fundamental os objetivos, sendo compostos por diferentes desafios que 

demandam diferentes tarefas. Para alcançar os referidos objetivos, o jogador deve estar 

ciente de quais são os processos e condições necessários para conquistá-los. Para o 

autor, o equilíbrio entre os objetivos é uma das principais formas para manter o usuário 

satisfeito e motivado a jogar.  

É possível inferir que um dos problemas mais recorrentes apontados pelos autores na 

aplicação da gamificação trata-se da falta de objetivos e metas claras, o que gera a falta 

de motivação por parte do participante. Portanto, faz-se necessário durante o 

planejamento da gamificação, tornar implícita cada tarefa, bem como as metas e 

objetivos, de forma a direcionar a atenção do usuário, potencializando o envolvimento 

na proposta. 

Schell (2008) corrobora as definições dos elementos dos jogos com Weiller (2012) ao 

mencionar os componentes necessários para colocar o usuário em um estado de flow – 

delimitado como um estado de foco sustentado, prazeroso e divertido – cerne de estudo 

 
650 Dynamic, Mechanics and Components (WEBACH e HUNTER, 2012, p.82, tradução nossa). 
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de Csikszentmihalyi (2008). O flow, portanto, é definido como algo que deve ser a 

essência da concentração de game designers ou daqueles que vislumbram aplicar a 

gamificação, pois trata-se da consequência que o jogador deve ter como fruto de sua 

experiência; uma sensação de foco completo e energizado em uma atividade, com alto 

nível de realização e satisfação (SCHELL, 2008).  

A Figura 1 ilustra a proposta de Schell (2008) sobre a esquematização ideal a ser 

alcançada por uma experiência gamificada, que possui um ciclo de desafios que se 

repetem, seguidos por uma recompensa, resultando em uma maior confiança, acréscimo 

da dificuldade e, por consequência, desafios mais complexos. Obtendo um equilíbrio 

entre a habilidade, o domínio do jogador e o nível do desafio apresentado, criando uma 

área ideal entre desafio e habilidade, resultando numa experiência propícia. 

Figura 1: Esquematização da potencialidade de sensação do flow desejado na experiência com 

jogos, baseado nas variáveis de Csikszentmihalyi (2008). (Fonte: SCHELL, 2008). 

 
A partir desta conceituação, Gee (2005, apud WEILLER, 2012) aponta como os jogos se 

tornam formas potencializadoras de aprendizado, pois basicamente toda a sua 

projetação é voltada para proporcionar ao maior número de jogadores uma paridade 

entre desafio e habilidade. Ao traduzir estes elementos bases dos jogos para os 

elementos da gamificação, é possível fazer uma correlação entre estes, pois são, em 

suma, uma adaptação das características dos jogos de entretenimento para a 

gamificação a ser aplicada. 

Werbach e Hunter (2012) apresentam três categorias originárias de jogos, mas de grande 

relevância para a gamificação: a Dinâmica, a Mecânica e os Componentes1. Organizados 

em ordem de ab651stração, cada mecânica está ligada a uma ou mais dinâmicas e cada 

componente está conectado a um ou mais elementos de nível superior. 
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Seguindo as definições os autores conceituam: (1) Dinâmica, no maior nível de abstração, 

representada principalmente pelas emoções, restrições, narrativas, progressão e 

relacionamentos (interação social) do sujeito; (2) Mecânica, sendo o processo básico que 

direciona e impulsiona a ação, gerando engajamento por parte do jogador, representada 

principalmente por desafios, competição, feedback, recompensas, vitórias, etc. Cada 

Mecânica é uma forma de adquirir uma ou mais Dinâmica previamente descrita, ou uma 

forma de conquista da atenção do jogador ao envolvê-lo em curvas de interesse no fluxo 

do flow, mantendo experiências interessantes e significativas; em último, têm-se os (3) 

Componentes, caracterizados por elementos mais específicos e tácitos em relação à 

Dinâmica e a Mecânica, representados primordialmente por pontos, tabelas de 

classificação, emblemas, missões, conquistas, níveis, times, etc. (WERBACH e HUNTER, 

2012).  

Nos Componentes, encontram-se os elementos citados como os três principais itens da 

gamificação definidos por Werbach e Hunter (2012), constituídos por: Pontos 

(Proporcionam feedback, representam progresso, conexão entre o progresso e 

recompensas, possível condicional de vitória); Emblemas (Representação visual de 

conquistas alcançadas, possível objetivo, representação de status ou forma de 

característica de um ou mais jogadores); e as Tabelas de Classificação (Dá ao jogador o 

contexto para progressão e evolução no jogo com base na performance de terceiros). 

Desta forma, gera-se a pirâmide de elementos de jogos (Figura 2), como uma forma de 

representar e visualizar os elementos previamente citados, levando em consideração o 

nível de abstração e a correlação entre si em perspectiva à integração destes elementos 

no processo de gamificação. 

Figura 2: Pirâmide da hierarquia dos elementos de jogos. (Fonte: Adaptado de WERBACH e 

HUNTER, 2012). 

 
 

Segundo Schell (2008), esses elementos são caracterizados como o núcleo do que de 

fato seria um jogo, que se mantêm mesmo quando desconsiderados os aspectos 
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estéticos, tecnológicos e narrativos. Assim como outras características dos jogos, esses 

elementos não são universais, possuindo diferentes taxonomias dependendo do 

referencial, pois são elementos complexos e difíceis de tangenciar e definir 

universalmente. O que não significa que não deve ser gerado um esforço para tentar 

categorizá-las da melhor forma possível levando em consideração o contexto no qual 

será empregado (WERBACH e HUNTER, 2012). 

Portanto, os elementos gerais dos jogos com aplicação na gamificação, permitem inferir 

as possibilidades de desenvolvimento e novas estruturações no campo das práticas 

educacionais. 

 

5. Gamificação Aplicada à Educação 

Segundo Cybis, Betiol e Faust (2010, p. 365), “quando se aplica a jogabilidade – desafios 

que buscam um ato lúdico – como um elemento da experiência de um sistema que não 

é, em sua essência um videogame, inicia-se um processo de gamificação”. Assim, um dos 

objetivos principais da gamificação é o engajamento com determinado objetivo ou 

atividade que, como mencionado por Salisbury (2003), torna-se o elemento principal 

para envolver um usuário com um sistema.  

Navarro (2016) defende que um lado importante da gamificação se dá na esfera social, 

o relacionamento com outras pessoas de maneira colaborativa ou competitiva. Cybis, 

Betiol e Faust (2010) reintegram a relevância dos jogos como boas alternativas para 

manter o engajamento do usuário, fazendo assim com que estes tornem-se um modelo 

válido para repensar a experiência do usuário, partindo da proposta de alinhamento 

entre metas pessoais com as organizacionais – educacionais, de treinamento ou 

publicitária – por meio de elementos e técnicas de projetos de jogos. 

Segundo Bremer e Silva (2016), o aprendizado por jogos digitais educacionais ou 

gamificação é um meio de ensinar jovens e adultos de forma lúdica e interativa, levando 

em consideração atividades, desafios e motivações, tornando a aprendizagem mais 

rápida e dinâmica. Ulbricht e Fadel (2014, apud MARTINS, 2015) destacam que a 

aprendizagem a partir de elementos de jogos não se deu de maneira recente, mas foi 

aperfeiçoado com seus precursores a partir de sua compreensão, relevância e 

responsabilidade de aplicação. 

Para Martins (2015), dos elementos dos jogos, é considerado como mais significativos 

no contexto educacional, aqueles que estimulam e são desenvolvidos para aprimorar 

competências relevantes aos estudantes. Dentre elas, a autora cita: a colaboração, 

autonomia, cooperação, pensamento crítico, dentre outros.  

Como mencionado na sessão anterior, a tríade de Pontos, Emblemas e Tabelas de 

Classificação são considerados os elementos mais comuns e fáceis de perceber na 

mecânica de jogos. Entretanto, Schlemmer (2016) pontua que a mecânica é a lógica do 

jogo, é o conjunto de regras criados para que os objetivos sejam alcançados. A 

gamificação não se deve reduzir a perspectiva desta tríade, sendo considerada uma 
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mecânica simples e fácil de ser implantada, não sendo apenas estes elementos que 

tornarão uma experiência mais divertida ou emocionalmente envolvente, pois não estão 

diretamente ligadas ao engajamento dos sujeitos. 

É válido ressaltar que no presente estudo, aborda-se o jogo tanto no meio tradicional 

quanto no meio digital. Contudo, Prensky (2010 apud FRANCO, FERREIRA E BATISTA, 

2015) destaca como a aplicação de jogos e sua eficácia na área da educação tem sido 

questionada por não atender ao perfil dos estudantes que, por estarem inseridos num 

contexto tecnológico desde o início de seu processo educativo, possuem um padrão de 

raciocínio diferente das gerações anteriores, por consequência cria-se um 

distanciamento entre os alunos e educadores. 

Schlemmer (2016) discute justamente as consequências geradas por essa aproximação 

do digital, que cria uma sociedade intercultural, impulsionando o desenvolvimento de 

diferentes tecnologias analógicas e digitais. Onde é possível que haja uma interação 

entre ambientes presenciais físicos e um espaço digital virtual, com objetos analógicos e 

digitais combinados. Ou seja, diante desta nova configuração de relações, segundo a 

autora, torna-se importante não apenas encontrar uma nova titulação para esta nova 

geração/cultura que emerge, é necessário pensar a partir desta complexidade, 

escapando de armadilhas de um pensamento binário, compreendendo as mudanças 

para significar os diferentes sujeitos que agora compõem o novo contexto educacional.  

Considera-se pertinente discutir como as pesquisas científicas, dentro da área de 

gamificação, abordam a relação com a prática educacional e a percepção desta por parte 

tanto dos profissionais docentes, quanto dos alunos. Elencando não apenas estudos que 

refletem a respeito da percepção desses usuários sobre a percepção da prática 

gamificada em sala de aula, mas também análise de estratégias de aplicação já 

previamente implantadas. 

Em sua pesquisa, Franco, Ferreira e Batista (2015), buscaram a opinião de alunos de uma 

pós-graduação lato sensu em um Instituto Federal de Educação sobre o uso da 

gamificação na educação. Em sua maioria, os alunos da pós-graduação já atuavam como 

professores em diversas áreas e em diferentes níveis de ensino. De maneira geral, os 

pontos positivos mais apresentados foram: A motivação e estímulo à aprendizagem, 

desenvolvimento de raciocínio lógico, competitividade, a forma lúdica e dinâmica de 

ensinar e estratégia de resolução de problemas.  

Questionados sobre já ter vivenciado alguma situação na qual foram utilizadas 

estratégias de gamificação para atingir determinados objetivos, 11 participantes 

responderam afirmativamente. (…) Foi possível notar os contextos foram variados, 

ocorrendo até mesmo fora do âmbito educacional e profissional. (...) Dos 11 alunos que 

afirmaram já ter vivenciado situações com o uso de gamificação, quatro consideraram 

que a experiência foi ótima e sete que foi boa. O que sinaliza que a proposta foi bem 

recebida por esses participantes.  (FRANCO, FERREIRA E BATISTA, 2015, p. 8-9). 
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Os mesmos autores discutem em sua pesquisa realizada os pontos negativos detectados, 

tendo como principais: excesso de competitividade, distrações e perda de foco no 

conteúdo e a mecanização. Ainda que as respostas e análises tenham se dado de forma 

qualitativa e não permitam generalizações, Franco, Ferreira e Batista (2015) relatam a 

relevância da possibilidade da captação da visão de um grupo de pessoas relacionadas 

à educação, gerando pontos negativos e positivos pertinentes que refletem o potencial 

da gamificação. 

Já na pesquisa desenvolvida por Martins (2015), a autora utilizou como sujeitos de 

pesquisa professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em seus resultados, foi 

possível constatar que os professores em sua maioria não estavam familiarizados com o 

termo “gamificação”, ainda que desses, sua maioria já teria aplicado algum tipo de jogo 

na prática educativa. Também foram demonstrados em sua maioria um 

desconhecimento sobre os elementos dos jogos e suas possibilidades de aplicação. 

Quando indicamos alguns possíveis conceitos e perguntamos a compreensão de 

gamificação para os 14 sujeitos de pesquisa que não estavam familiarizados com o 

conceito, foi possível evidenciar que poucos tinham algum entendimento. Confundiam-

no, em sua maioria, com criar um jogo e/ou jogar um jogo. Apenas 4 sujeitos de pesquisa 

indicaram a resposta que esperávamos, no caso: “Usar elementos de jogos em atividades 

pedagógicas”. (MARTINS, 2015, p. 72-73). 

Martins (2015) pontua que isto demonstra efetivamente que a gamificação ainda é um 

conceito relativamente novo para a amostragem utilizada, embora exista alguma forma 

de integração de jogos com a prática educativa. Afirma que a gamificação é de fato uma 

estratégia pedagógica com diversos formatos, que permite a ressignificação de práticas 

educacionais. Entretanto, em certos contextos a gamificação é feita de maneira 

inconsciente, destacando de maneira mais explícita a necessidade da propagação do 

conhecimento específico dos sistemas gamificados, elementos de jogos e estratégias de 

utilização.  

Outro estudo foi realizado por Schlemmer (2016), onde a autora buscou uma abordagem 

diferente no que diz respeito do foco da pesquisa em gamificação, investigando como 

os jogos e a gamificação podem contribuir para a criação de novos desenhos na 

Educação à Distância que sejam significativos para o sujeito do ponto de vista da 

aprendizagem. 

Para esta análise, a autora retoma a tríade de Pontos, Emblemas e Tabelas de 

Classificação, ao citar Chou (2015 apud SCHLEMER, 2016) que coloca esta tríade como 

apenas uma parte externa da experiência de um jogo, uma visão reduzida da 

gamificação, passível de banalização do uso e gerando perspectivas errôneas em 

profissionais que têm apenas um conhecimento superficial sobre a metodologia e 

filosofia da gamificação, levando-os a acreditar que gamificar consiste basicamente em 

criar um sistema de pontuação, distribuição de medalhas e quadro de rankings. 
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Em seus resultados, Schlemmer (2016) demonstra como cada trilha e percurso de 

aprendizado no processo gamificado, resultou em um engajamento maior dos 

estudantes, e também como houve uma ressignificação de experiências vivenciadas, que 

possibilitou aos estudantes atribuir sentido aos aprendizados construídos. O processo 

também instigou a prática colaborativa e cooperativa, pois induzia à definição de 

estratégias de organização. Ademais, a participação do processo gamificado também 

proporcionou aos estudantes um sentimento de autoestima e confiança, quadro que 

contribuiu para a fluidez do aprendizado. 

Segundo Schlemmer, Chagas e Shuster (2015) a avaliação se deu no acompanhamento 

dos diferentes percursos de aprendizagem (a partir dos achievements, acima referidos, 

entendidos como skills para a própria jogabilidade e sociabilidade), trilhados pelos 

sujeitos ao se engajar e desenvolver o game ou processo gamificado, na forma de 

projetos de aprendizagem (Schlemmer & Trein, 2009), os quais possibilitaram conquistar 

poderes (conhecimentos). (SCHLEMMER, 2016, p.9). 

Schlemmer (2016) pontua finalmente que a partir dos resultados obtidos, foi possível 

compreender que os jogos tornaram-se significativos para os jogadores ao possibilitar 

uma experiência que proporciona o desafio, a exploração, realização de missões e os 

colocam em um certo controle do processo, permitindo interações constantes e a 

flexibilidade de caminhos, soluções e tomada de decisões. Tudo isso atrelado ao aspecto 

lúdico, o que favorece a imersão do estado do flow, proporcionando maior engajamento 

por parte dos alunos. 

A partir dos estudos aqui descritos, é possível observar, ainda que com uma amostragem 

restrita, a correlação e a relevância dos elementos dos jogos aplicados à gamificação 

previamente apresentados, bem como o conceito do estado de flow apresentado por 

Csikszentmihalyi (2008). Retomando as observações previamente feitas pelos autores 

citados no decorrer deste tópico, evidencia-se a necessidade do conhecimento dos 

métodos associados a prática e aplicação da gamificação no âmbito educacional, 

buscando prioritariamente o êxito em sua aplicação, o engajamento com as atividades 

propostas e a absorção do conhecimento por parte dos alunos.  

6. Estratégias de Aplicação 

A partir da descrição dos estudos realizados no tópico anterior, observa-se as diferentes 

estratégias de análise e investigação acerca da gamificação aplicada a práticas 

educativas, tanto da perspectiva dos alunos quanto dos professores. Torna-se necessário 

compreender, por conseguinte, algumas estratégias já concebidas para estruturar a 

aplicação da gamificação em um contexto tão complexo quanto a educação. 

Assim, assume importância a reflexão sobre estratégias das formas de aplicação e 

ocupação da gamificação em ambientes pedagógicos com os apontamentos de 

Schlemmer (2014) sobre os meios em que a gamificação pode ser inserida neste contexto 

em particular. A gamificação para a autora pode ser considerada em duas perspectivas 

principais:  
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● Enquanto persuasão e estímulo a competição, utilizando um sistema de pontos, 

recompensas, etc. 

● Enquanto construção cooperativa e colaborativa, influída por desafios, 

empoderamento dos indivíduos e grupos participantes, missões, etc.   

 

Em acréscimo, ao que se refere aos jogos aplicados à educação, Schlemmer (2014) cita 

as seguintes características: 

1. Jogos na educação envolvendo: Jogos educacionais (criados com objetivos 

educacionais e conteúdo específico); Jogos sem objetivo educacional, mas explorados 

em diferentes contextos de aprendizagem (a autora cita como exemplos Guitar Hero 

aplicada à educação voltada para música e Brain Age para matemática, dentre tantos 

outros); e softwares de criação de jogos próprios (a exemplo ARIS Games – plataforma 

de criação de jogos para mobile); 

2. Construção de narrativas interativas, envolvendo a criação destas a partir de 

novas mídias, possibilitando tanto a participação, quanto a concepção de uma narrativa 

própria, proporcionando um nível de imersão maior;  

3. Gamificação na educação tratando-se da mecânica, estilo e pensamento de 

jogos em contextos de não-jogos, ou seja, a gamificação pura, como método de 

resolução de problemas e engajamento dos alunos, utilizando elementos do design de 

jogos para ressignificar e criar novas perspectivas de determinadas práticas e processos 

de mediação pedagógica.  

Tanto a presença dos jogos (integração de jogos educacionais ou de entretenimento em 

práticas educacionais), quanto a construção de narrativas interativas e a gamificação em 

si, vêm estabelecendo uma crescente importância na educação. Ao passo em que 

contribuem para um maior envolvimento dos sujeitos, ampliam as possibilidades de 

construção de significação de conceitos e proporcionam um maior desenvolvimento 

cognitivo e sociocognitivo gerado a partir da vivência de diferentes experiências 

(SCHLEMMER, 2014). 

 Dando continuidade às estratégias, destaca-se as diretrizes desenvolvidas por Simões, 

Redondo e Vilas (2012), que utilizou como base os conceitos e recomendações de 

Klopfer, et al.  (2009); Lee & Hammer (2011) e Linehan, et al. (2011). 

● Planejamento: A primeira recomendação, trata-se ainda do primeiro estágio da 

gamificação, sua projetação. Criar um documento que registre alterações, as ações 

tomadas e os resultados obtidos, torna-se de extrema importância. Ainda que deva-se 

levar em consideração a capacidade da improvisação, uma vez que a própria gamificação 

possa desencadear comportamentos inesperados em um ambiente de aprendizagem; 

● Experimentações: Disponibilizar a capacidade de trabalhar com 

experimentações, onde os jogadores se sentirão mais motivados diante dos desafios, 

através da inclusão natural do erro como parte do processo de aprendizagem;  
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● Ciclos rápidos de feedback: Criar um sistema de feedback eficiente, onde os 

jogadores terão a possibilidade de adequar e readequar estratégias para abordagem de 

determinado desafio rapidamente, mantendo o sistema gamificado dinâmico e vivo; 

● Adaptação dos níveis de complexidade: Adaptando as tarefas ao nível do 

estudante/jogador, pensando em diferentes níveis de complexidade para diferentes 

níveis de habilidades, tendo em mente o fluxo do flow. Garantindo o favorecimento do 

desenvolvimento potencial individual e aumentando as chances de manter os sujeitos 

envolvidos no proposto sistema; 

● Subdivisão de tarefas complexas em várias menores: Para evitar a 

desmotivação, segmenta-se as tarefas, tornando importante que a cada etapa 

conquistada, seja gerado um feedback que demonstre a correlação das etapas e o 

desafio maior a ser alcançado, mantendo uma claridade dos objetivos; 

● Permissão de diferentes caminhos para conquistas: Uma vez que o objetivo 

seja subdividido como colocado pelo apontamento prévio, observa-se a possibilidade 

de outras subdivisões como ações em etapas simples, etapas intermediárias, ou seja, 

liberdade de escolha de diferentes métodos para alcançar os objetivos; 

● Sistema efetivo de recompensas: Criar um sistema ideal de recompensas 

extrínsecas de modo a promover o crescimento da motivação intrínseca. Ou seja, fazer 

com que o sistema gamificado proposto esteja ligado a características sociais, 

envolvendo o reconhecimento das ações de aprendizagem pela comunidade dos 

indivíduos; 

● Possibilidade de diferentes vivências de papéis pelos sujeitos: Onde através 

da narrativa, o professor pode criar papéis dentro de um contexto que podem ser 

experimentados e assumidos pelos indivíduos; 

● Ênfase na diversão e prazer: Não se deve esquecer que os jogos ainda possuem 

como grande característica a diversão e prazer, se tornando uma forma expressiva de 

entretenimento que pode desencadear aprendizagem de maneira prazerosa. Incorporar 

ambos estes aspectos em ambientes pedagógicos, do mesmo modo como são 

alcançados em jogos de entretenimento, torna-se um poderoso meio de potencialização 

do processo ensino-aprendizagem. 

Após a análise e apresentação dos trabalhos abordados neste artigo, é possível perceber 

uma correlação por parte dos componentes e diretrizes desenvolvidos por Simões, 

Redondo e Vilas (2012), bem como as características apontadas por Schlemmer (2014), 

que caracteriza as diferentes formas de aplicação da gamificação. Compreender como se 

deu a origem dos elementos da gamificação que gera o aporte teórico apresentado, 

correlacionado com as aplicações práticas dos trabalhos descritos, auxilia a compreensão 

da justificativa de cada ponto apresentado por Simões, Redondo e Vilas (2012), 

possibilitando uma interpretação mais profunda acerca de cada diretriz apresentada 

7. Considerações Finais 
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A partir do estudo realizado, constata-se crescente influência da gamificação dentro das 

estratégias educacionais, visando além de novos meios para transmissão do 

conhecimento entre professores e alunos, mas também adequar-se a um novo contexto 

social advindo da integração da cibercultura nas novas gerações que agora compõem a 

nova configuração do ambiente escolar.  

Portanto, pensar em estratégias assume papel relevante para o aperfeiçoamento dos 

processos educacionais. Nessa linha, analisar os elementos dos jogos, a forma como são 

estruturados, e por conseguinte, como são relacionados em um ambiente lúdico, torna-

se essencial para a promoção da aprendizagem apoiada pela gamificação. Por outro lado, 

o estudo permite destacar a necessidade de maior aprofundamento na discussão das 

formas de aplicação da gamificação no âmbito educacional. Para concluir, ressalta-se o 

campo fértil para novas pesquisas, de modo a contribuir para o avanço do tema, 

almejando o aproveitamento de características atreladas a esta nova configuração 

sociocultural, para que possam ser aplicadas nos mais diversos campos do cotidiano, 

especialmente daqueles que influenciam tão diretamente a construção educacional de 

novos sujeitos.  
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Resumo: A partir de um estudo exploratório focado na utilização de tecnologias digitais 

pelos docentes de uma escola superior de educação pública em Portugal, 

problematizam-se dimensões do desenvolvimento profissional docente (NÓVOA, 2002; 

SACHS, 2009). O estudo, realizado no âmbito de um projecto europeu em parceria com 

cinco instituições de ensino superior europeias, foi financiado pelo programa Erasmus+. 

O projecto Empowering ePortfolio Process, decorreu entre 2016 e 2018 e teve como 

finalidade promover o uso de portefólios digitais como estratégia de aprendizagem e de 

avaliação, no âmbito do Ensino Superior.  

Seguindo uma metodologia de natureza qualitativa (BOGDAN & BIKLEN, 1994), utilizou-

se um inquérito por questionário ao universo de docentes da instituição e entrevistas a 

um grupo mais reduzido de docentes, de forma a aprofundar as razões de utilização (ou 

não) dos portefólios digitais. Os resultados evidenciaram que apesar da grande maioria 

dos docentes utilizarem as tecnologias digitais nas suas práticas pedagógicas, a 

utilização de portefólios digitais ainda é escassa e dispersa. Assim sendo, procuramos 

discutir os desafios que se colocam ao desenvolvimento profissional docente, desde as 

estratégias de mobilização e participação, à construção de redes e de comunidades de 

aprendizagem (DUFOUR, 2004), onde a partilha e a colaboração são condições 

imprescindíveis para que os professores se assumam como produtores do seu 

conhecimento profissional e dinamizadores da mudança educativa. 

Palavras-chave: portefólios digitais; ensino superior; desenvolvimento profissional 

docente; trabalho colaborativo; comunidades de aprendizagem. 
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Abstract: From an exploratory study focused on the use of digital technologies by 

teachers of a public higher education school in Portugal, we discuss some dimensions of 

professional teacher development (NÓVOA, 2002; SACHS, 2009). The study, carried out 

as part of a European project in partnership with five European higher education 

institutions, was funded by the Erasmus + program. The project Empowering ePortfolio 

Process was held between 2016 and 2018 and aimed to promote the use of digital 

portfolios as a learning and evaluation strategy within the scope of Higher Education. 

Following a qualitative methodology (BOGDAN & BIKLEN, 1994), we carried out a 

questionnaire survey to the teaching staff of the institution and interviews with a smaller 

group of teachers, in order to deepen the reasons for using (or not) digital portfolios . 

The results showed that although the great majority of teachers use digital technologies 

in their pedagogical practices, the use of digital portfolios is still scarce and dispersed. 

Thus, we seek to discuss the challenges of professional teacher development, from 

strategies of mobilization and participation, to the construction of networks and learning 

communities (DUFOUR, 2004), where sharing and collaboration are essential conditions 

for teachers as producers of their professional knowledge and developers of educational 

change. 

Keywords: digital portfolios; higher education; professional teacher development; 

collaborative work; communities of learning. 

 

Introdução  

O estudo que agora se presenta foi desenvolvido no âmbito de um projecto de 

investigação e desenvolvimento no contexto Europeu, financiado pelo programa 

Erasmus+ KA2. O projecto, designado de Empowering ePortfolio Process (EEP), foi 

realizado entre setembro de 2016 e novembro de 2018, em parceria com cinco 

instituições de ensino superior europeias — coordenado pela Häme University of Applied 

Sciences HAMK (Finlândia), contou com a colaboração da Escola Superior de Educação 

do Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal), da VIA University College (Dinamarca), da 

KU Leuven (Bélgica), da UC Leuven-Limburg (Bélgica) e do Marino Institute of Education 

(Irlanda. O projecto EEP teve como finalidade potenciar o uso de portefólios digitais 

como estratégia de aprendizagem e de avaliação no contexto do Ensino Superior, 

promovendo uma maior implicação dos estudantes nos seus percursos académicos e 

profissionais. 

Do ponto de vista conceptual, o projecto EEP sustenta que os portefólios digitais 

(ePortfolios) constituem-se como “espaços de trabalho e aprendizagem digitais, da 

autoria e propriedade dos estudantes, que servem para recolher, criar, compartilhar, 

colaborar, refletir aprendizagens e competências, bem como para a avaliação. São 

promotores da implicação em processos de desenvolvimento pessoal e profissional, de 

interação activa com comunidades de aprendizagem e com diferentes interessados no 

processo de aprendizagem” (KUNNARI; LAURIKAINEN, 2017a, p.7). Ao longo do projecto, 
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em cada uma das instituições participantes analisaram-se as percepções dos alunos, dos 

professores e dos empregadores, e conceberam-se estratégias pedagógicas baseadas na 

utilização de portefólios digitais, que foram implementadas e avaliadas em diferentes 

fases e momentos do projecto, tendo já dado origem a diversas publicações.  

Neste artigo centrar-nos-emos nas percepções dos professores do ensino 

superior relativamente ao uso de tecnologias digitais e problematizaremos algumas das 

questões emergentes, principalmente na perspectiva do desenvolvimento profissional 

docente. Como se sabe, na última década tem vindo a aumentar o interesse na utilização 

de portefolios digitais no Ensino Superior, tanto a partir da inciativa das próprias 

instituições, como pelo incentivo de programas financiados pelos governos, 

desenvolvido a pesquisa e o conhecimento neste domínio. Estes projectos têm vindo a 

contribuir para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem,  através da 

mudança das práticas de professores, estudantes e instituições (ROWLEY; MUNDAY, 

2018). Apesar disso, no contexto português, a oferta disponível para o desenvolvimento 

de competências digitais dos docentes do ensino superior ainda é considerada reduzida, 

desorganizada e pouco diversificada, sendo este aspecto entendido como uma restrição 

à utilização das tecnologias digitais (LEMOS; PEDRO, 2011). 

Tendo consciência dos benefícios que estas práticas têm evidenciado na 

perspectiva dos estudantes — uma maior implicação no seu processo de 

aprendizagem, maior motivação e empenho, desenvolvimento da autonomia e 

da reflexividade, entre múltiplas capacidades para a vida académica e profissional 

(BARRETT, 2007; BECKERS et al, 2016; KUNNARI et al, 2017; RODRIGUES; PIRES; 

Pessoa, 2017; PIRES; RODRIGUES, 2018a), sabemos também que o seu uso ainda 

não é prevalecente, ficando a sua implementação dependente da percepção das 

instituições e dos professores, tal como evidenciado por Cho e Brown (2007). As 

instituições educativas são consideradas por Papert (2001) como sistemas 

complexos que subsistem apesar das “agreções do exterior”. Esta aparente 

capacidade de resiliência revela-se também na resistência à mudança.  Segundo 

o mesmo autor, as instituições educativas têm vindo a resistir a uma boa parte 

das reformas moldando-as de acordo com as suas dinâmicas:  “A reforma tenta 

mudar a Escola mas a Escola muda a reforma” (PAPERT, 2001, p.62). Também com 

a utilização educativa das tecnologias tem acontecido algo semelhante: estas têm 

sido frequentemente utilizadas para manter os procedimentos antigos usando 

novos instrumentos Prensky (2005). Concordamos que a utilização de suportes 

digitais para construir portefólios tem vantagens — acessibilidade, portabilidade, 

custos, entre outros — mas sabemos que nem sempre se tira partido dos 

benefícios que poderia ter, particularmente ao nível do desenvolvimento de 

competências dos estudantes, tais como: capacidade de comunicação, de 
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reflexão, de partilha e trabalho colaborativo (PIRES; RODRIGUES; PESSOA, 2018; 

PIRES; RODRIGUES, 2018a).  

Face à complexidade das questões envolvidas, entendemos que a 

utilização das tecnologias digitais no ensino superior e a implementação de 

estratégias educativas centradas no estudante, orientadas para os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento, não podem ser discutidas separadamente.   

Como sustenta Coutinho (2011), a introdução das tecnologias digitais no 

currículo implica investimentos tanto ao nível da mudança na atitude dos 

professores como na sua formação. Daqui se infere que as exigências que se 

colocam aos professores decorrentes do uso de tecnologia digital são complexas 

e podem ser analisadas pela perspectiva do desenvolvimento profissional 

docente. Nesse sentido, será pertinente questionar até que ponto é que os 

docentes se sentem preparados para a utilização de tecnologias digitais e, ainda, 

se estão disponíveis para enfrentar os desafios que lhes são colocados. Em 

conformidade, Coutinho (2011) sustenta que não existe mudança educativa sem 

os professores e que também não há mudança nos professores sem um modelo 

de desenvolvimento profissional que os compreenda como os eixos centrais dos 

processos de mudança.  

Como se sabe, a mudança das práticas docentes está articulada com a 

mudança dos contextos pedagógicos e organizacionais onde estes se inserem, 

pois, tal como afirma Nóvoa (1992), as práticas de formação que têm como 

referência a dimensão colectiva contribuem para a emancipação profissional e 

para a consolidação da profissão docente. Assim sendo, não podemos deixar de 

considerar como crucial o papel dos professores e das organizações educativas 

nos processos de mudança, que não é apenas tecnológica, mas também 

pedagógica e cultural. 

 

As questões do desenvolvimento profissional docente  

Na última década, as questões da formação dos professores têm vindo a ser 

enquadradas nas abordagens do desenvolvimento profissional docente. É nossa intenção 

clarificar as razões pelas quais optámos pela utilização deste conceito — 

desenvolvimento profissional docente — em detrimento da utilização de formação 

contínua, ou capacitação, ou ainda de formação ao longo da vida.  

Tal como evidenciado por Marcelo (2009), a noção de desenvolvimento remete 

para evolução e continuidade, que vai para além da tradicional concepção dualista de 

formação inicial e contínua, e que nos permite um entendimento mais amplo e dinâmico, 

ao nível dos processos. Para Fiorentini e Crecci (2013), o desenvolvimento profissional 
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docente articula-se com o processo de constituição do sujeito no âmbito de um campo 

profissional específico. Segundo Nóvoa (2002) é necessário  desenvolver redes 

colaborativas de professores, baseadas em processos dinâmicos e interactivos, onde os 

docentes são chamados desempenhar simultaneamente o papel de professor e de 

aprendente, garantindo as condições  para  reconhecer os professores como produtores 

do seu conhecimento profissional e da sua profissão, e dessa forma proporcionando a 

mudança das práticas pedagógicas e dos seus contextos profissionais.  

A partir da revisão bibliográfica realizada por Pires (2016), Fiorentini e Crecci 

(2013), Marcelo (2009), destacamos os seguintes aspectos: o conceito de 

desenvolvimento profissional docente articula-se com as atitudes do professor — 

valoriza a autonomia, o questionamento, a busca de soluções para os problemas 

identificados, a reflexividade e criatividade, entre outros aspectos — compreende a 

construção de conhecimento e desenvolvimento de competências a partir de uma 

integração de experiências formais e não formais, que ocorrem nos contextos de trabalho 

ou em outros contextos de vida, tal como o social e cultural, em ambientes colaborativos, 

o que amplia as possibilidades de intervenção dos professores, promovendo a mudança 

das práticas, e o desenvolvimento pessoal e organizacional.  No entanto, este conceito 

tem sido utilizado de forma bastante ampla e com diferentes acepções, tanto pelos 

académicos como ao nível das políticas públicas (FIORENTINI; CRECCI, 2013).  

Sachs (2009), que se posiciona criticamente face às abordagens existentes, 

identifica quatro modelos diferenciados face ao desenvolvimento profissional docente, a 

saber: re-instrumentação, remodelaça ̃o, revitalizaça ̃o e re-imaginaça ̃o, que 

apresentamos seguidamente de forma resumida:  

. Re-instrumentaça ̃o: neste modelo valoriza-se a aquisiça ̃o de compete ̂ncias para ensinar, 

entendendo a doce ̂ncia como uma atividade principalmente técnica e instrumental. A 

tutela emite decisões e os instrumentos/procedimentos para a sua concretização; o 

docente, agindo em conformidade, desenvolve uma espécie de “profissionalismo 

controlado”; 

. Remodelaça ̃o: geralmente associado a reformas ou outras mudanças determinadas 

pelas agendas políticas, este modelo procura modificar as práticas existentes, 

entendendo os docentes como consumidores passivos face às mudanças desejadas; 

frequentemente os docentes remodelam os comportamentos mas na ̃o alteram as suas 

atitudes e crenças;  

. Revitalizaça ̃o: este modelo centra-se na aprendizagem do docente em termos 

individuais, contrariamente aos anteriores; valoriza a prática reflexiva entre pares como 

forma de revitalização profissional; quando se encontra articulado com redes e projetos 

de reforma, assume maior poder de desenvolvimento profissional e de aprendizagem 

dos docente. Apresenta uma maior abertura a processos de mudança das práticas 

docentes, através da definição de objetivos; 
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. Re-imaginaça ̃o: este modelo rejeita as tende ̂ncias burocráticas e tecnicistas, atribuindo 

maior autonomia aos docentes, que se implicam activamente na aprendizagem e 

desenvolvimento profissional. Os docentes sa ̃o entendidos como agentes criativos, 

inovadores e questionantes, identificando problemas e empenhando-se na sua 

resoluça ̃o. Os docentes formulam os seus próprios objetivos, individual ou coletivamente; 

experimentam práticas, partilham e refletem entre pares e outros membros da 

comunidade; o modelo da re-imaginação integra aprendizagens diversificadas, 

articulando aprendizagens formais, não-formais e informais. 

A partir da proposta de Sachs (2009), podemos compreender que estes modelos 

de desenvolvimento profissional têm nos seus pressupostos diferentes concepções de 

educação, entendendo a prática docente de forma distinta — nomeadamente o exercício 

da sua autonomia. Como se compreende, a mobilização e a participação dos docentes 

em processos de aprendizagem e desenvolvimento pode ser potenciada pelas 

características dos contextos — destacando-se os ambientes colaborativos e reflexivos, 

tal como as comunidades de aprendizagem. Desta forma, os modelos que nos parecem 

mais adequados para enquadrar o desenvolvimento profissional docente situar-se-ão 

entre os modelos da revitalização e o da re-imaginação propostos por Sachs (2009). No 

mesmo sentido, Dufour (2004) destaca a importância da construção de redes e de 

comunidades de aprendizagem, onde a partilha e a colaboração são condições 

imprescindíveis para que os professores se assumam como produtores do seu 

conhecimento profissional e dinamizadores da mudança educativa. 

 

Metodologia 

 

O estudo empírico que seguidamente se apresenta realizou-se numa instituição 

da rede pública do ensino superior politécnico português — na Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, uma das parceiras do projecto EEP — e 

seguiu uma metodologia predominantemente qualitativa (BODGAN; BIKLEN, 1994; 

AMADO, 2014). Nesta fase do estudo pretendeu-se conhecer as práticas educativas dos 

docentes, incidindo em particular nas estratégias de ensino e de avaliação baseadas em 

suportes digitais. Procurou-se identificar, por um lado, as práticas dos docentes na 

instituição, e, por outro, compreender as perspectivas dos próprios sujeitos sobre a sua 

utilização — as razões e os obstáculos/dificuldades. Foram utilizados dois tipos de 

procedimentos para a recolha de informação: um inquérito por questionário e entrevistas 

aos professores (presenciais e por telefone). O tratamento da informação recolhida foi 

realizada a partir de uma análise de conteúdo qualitativa, com categorias construídas a 

posteriori. As questões que estiveram na base da pesquisa foram formuladas da seguinte 

forma:  

. Quais são as tecnologias digitais utilizadas pelos docentes nas suas estratégias de 

ensino-aprendizagem e de avaliação? 
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. Como é que os portefólios digitais são utilizados pelos docentes? 

. Quais são os principais constrangimentos/obstáculos à sua utilização? 

 

O inquérito (online survey) foi feito através do Google Forms, tendo-se utilizado 

questões abertas e fechadas, de resposta simples e escolha múltipla. Foi lançado numa 

primeira volta em Dezembro 2016 e numa segunda em Janeiro 2017, tendo como 

destinatários todos os professores da instituição, num total de 102 sujeitos. Quarenta 

professores responderam, o que representa uma taxa de resposta de 39,2%.  

A partir dos resultados do inquérito, selecionou-se um grupo de professores que 

tinha referido o uso de portfolios como estratégia de ensino e/ou avaliação, com os quais 

realizámos uma entrevista individual com a finalidade de compreender de forma mais 

aprofundada as suas motivações, obstáculos e dificuldades. A entrevista (presencial e por 

telefone) foi realizada no início do ano de 2018, a um total de 13 professores. 

 

Estratégias de aprendizagem e avaliação utilizadas pelos professores 

 

Como foi referido, inquirimos todos os professores que constituíam o universo 

dos docentes em serviço na ESE-IPS, na data da inquirição — no final do 1º semestre do 

ano lectivo de 2016/17.  No que diz respeito às estratégias de aprendizagem, constatou-

se que a maioria dos professores (95%) afirma utilizar instrumentos digitais para 

promover a aprendizagem dos estudantes:  

 

Gráfico 1 – Utilização de instrumentos digitais pelos docentes 

 
 

Relativamente ao tipo de instrumentos utilizados, 38 docentes (95% do total de 

respondentes) refere utilizar Moodle, email, WeTransfer, Facebook, aplicações do Office, 
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recursos da internet (videos, páginas, livros digitais, bases de dados, applets), blogues e 

formulários. Os dois docentes que mencionam não utilizar suportes digitais nas suas 

estratégias pedagógicas (5% dos respondentes) indicam como principal razão que “não 

se adequam às finalidades da UC”  e “dificuldade de utilização”. 

Quando inquiridos sobre o tipo de instrumentos de avaliação que utilizam, os 

docentes indicam como os mais significativos os seguintes: apresentações (36), relatórios 

(31), projetos (29), exames (26), testes (25), portefólios (16) e “outros” (16). Verificamos 

que os exames e testes em suporte papel ainda são bastante utilizados (47 docentes). O 

uso de portfólios é referido por 16 docentes, sendo que 12 referem utilizar em suporte 

digital, 2 referem utilizar suportes mistos e 2 apenas em suporte de papel: 

Gráfico 2 – Ferramentas e produtos de avaliação utilizados pelos docentes 

 
 

No que diz respeito ao tipo de suportes digitais a que recorrem para realizar a 

avaliação dos estudantes, verificamos que o email é o mais utilizado (34), moodle (32), 

webpage (5) e outros não especificados (4). O uso de blogues é referido apenas por 

dois docentes: 

Gráfico 3 – Suportes digitais utilizados na avaliação 
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As razões pelas quais os professores (30 respostas) utilizam 

instrumentos/produtos digitais com finalidades de avaliação são as seguintes: 

 

Quadro 1 – Razões para o uso de estratégias digitais de avaliação  
aspectos práticos 

/organizativos 

Facilidade de uso, facilidade no acesso e disponibilização de informação, 

rapidez, acessibilidade em plataformas, eficiência, registo de informação e 

organização, versatilidade, praticalidade, comodidade, acessibilidade em 

qualquer local. 

aspectos pedagógicos Adequação aos objectivos e conteúdos das UC, feed-back, desperta mais 

interesse nos estudantes, facilitação da aprendizagem e da avaliação, 

facilidade na correcção, facilita a comunicação e a partilha, desenvolvimento 

de conhecimentos e de múltiplas literacias, monitorização contínua dos 

processos de criação e investigação, partilha entre professores das mesmas 

UC, partilha e criação de comunidades de aprendizagem. 

 

As razões pelas quais os professores afirmam não utilizar estratégias digitais de 

avaliação (10 professores) são as seguintes: 

 

Quadro 2 - Razões para a não utilização estratégias digitais de avaliação  
Aspectos pedagógicos A natureza/conteúdos das UC  

Não se adequam ao modelo de avaliação 

Aspectos práticos Necessidade de guardar os trabalhos durante mais tempo (do que nas 

plataformas), os trabalhos impressos têm outra qualidade (ex: fotografias),  

gostar de escrever/corrigir com caneta 

Deficit de competências Dificuldade de utilização dos instrumentos digitais disponíveis 

Resistência pessoal Não sentir necessidade, comodidade (dificuldade de estar muito tempo no 

computador), resistência/fidelidade a práticas em uso, falta de empenho e 

vontade  

 

No final do inquérito, os docentes foram convidados a responder à seguinte 

questão: “Caso ainda não utilize suportes digitais nas suas práticas pedagógicas, gostaria 

de os vir usar num futuro próximo?” à qual se obteve 6 respostas afirmativas. As razões 

apontadas para este interesse residem em: “Porque são úteis e facilitam o acesso a 

determinadas temáticas”, “Parece-me que é altura de as utilizar. As estudantes utilizam 

também nos seus telemóveis”, “Porque considero que é importante no século XXI 

fazermos uso dos suportes digitais enquanto estratégias pedagógicas” e “Utilizo, mas há 

margem para usar mais recorrentemente” e “Gostaria de aprofundar os meus 

conhecimentos neste domínio, particularmente sobre o uso dos portefólios digitais”. 

Numa segunda fase do estudo realizámos entrevistas  presenciais e por telefone 

ao grupo de docentes (13 em 16) que refere utilizar portefólios como estratégia de 

avaliação, com a finalidade de compreender como os usam e quais são as suas principais 

dificuldades. Constatámos que a maioria dos docentes que afirma usar portfólios digitais 

o fazem como se de um dossier de aprendizagem se tratasse, isto é, como uma coleção 
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de produtos desenvolvidos no âmbito de Unidades Curriculares (UC) relacionadas com a 

iniciação à prática profissional. Estes portefólios, individuais, são geralmente constituídos 

por textos, em formato digital, e sem feed-back intermédio. Apesar de alguns docentes 

valorizarem uma perspectiva contínua, colaborativa e evolutiva da aprendizagem, 

atribuindo destaque ao feed-back e à interação entre pares, a grande maioria utiliza-os 

de forma isolada nas UC que lecionam, referindo que não é uma prática da equipa/grupo. 

Os docentes que apenas utilizam portefólios em papel referem como obstáculos à 

utilização dos digitais: falta de competências digitais, falta de formação pedagógica, 

resistência à mudança, inércia, hábito ou acomodação às práticas tradicionais, falta de 

uma cultura digital comum no seio da equipa pedagógica, falta de condições para 

promover portefólios reflexivos, em função dos constrangimentos temporais e dos 

recursos existentes. 

 

Desafios ao desenvolvimento profissional docente  

 

À luz dos resultados expostos, procuraremos problematizar algumas questões 

articuladas com o uso das tecnologias digitais e o desenvolvimento profissional docente. 

A análise realizada permite-nos compreender que, apesar dos portefólios digitais serem 

utilizados por um número reduzido de professores, a grande maioria afirma utilizar 

estratégias de aprendizagem e de avaliação baseadas em suportes digitais. No geral, os 

professores mobilizam um leque bastante alargado de suportes desta natureza, o que 

evidencia o domínio das competências básicas de tecnologias de informação e 

comunicação. No entanto, identificámos alguns obstáculos/ barreiras à utilização dos 

portefólios digitais, que se encontram articulados com aspectos de natureza pessoal — 

resistência à mudança, inércia, comodidade, entre outros —, e com um déficit de 

competências digitais por parte de um reduzido número de professores.  

Estas dificuldades enquadram-se num tipo de constrangimentos que têm vindo 

a ser identificados ao longo do projecto EEP: “(…) é a falta de confiança digital dos alunos 

(e dos professores) e as restrições técnicas das plataformas, bem como o apoio digital 

dos professores orientadores, dos programas educacionais e de todo o instituto, o que 

torna desestruturado o uso de portefólios digitais e não atinge todo o seu potencial” 

(KUNNARI et al, 2017). 

Observámos igualmente que a maioria dos professores que utilizam portefólios 

digitais o fazem de forma individual, no âmbito de Unidades Curriculares específicas; o 

processo é geralmente desencadeado a partir da inciativa e responsabilidade desses 

professores, não sendo partilhado no seio de equipas ou integrado no currículo. Por 

outro lado, uma grande parte dos professores que utiliza portefólios digitais entende-os 

como uma coleção de produtos individuais, fragmentados, cuja aglutinação conduzirá a 

um resultado final, passível de ser avaliado. Neste tipo de práticas não se torna tão visível 

a desejada centralidade do estudante no processo de aprendizagem, nem a valorização 



 
 

 
3225 

da dimensão reflexiva, integrativa, dinâmica e partilhada dos processos, tal como 

defendido pelas autoras em estudos anteriores (PIRES; RODRIGUES, 2018; RODRIGUES; 

PIRES, 2017).    

Kunnari e Laurikainen (2018), que sumarizaram os resultados do Projecto EEP nos 

cinco países parceiros participantes do estudo, destacam o papel central dos docentes 

na mudança das práticas pedagógicas do ensino superior. Consideram que para 

potenciar o uso de portefólios digitais não é no entanto suficiente orientar o foco para 

professores e estudantes, mas que também se torna necessário discutir o 

enquadramento organizacional e as estruturas, para além das estratégias de colaboração 

dos próprios docentes. Com vista a promover o desenvolvimento e o empowerment dos 

professores e das organizações, levantam um leque de aspectos que devem ser tidos em 

consideração (KUNNARI; LAURIKAINEN, 2018): 

. o uso do portefólio digital deve ser integrado no currículo e deve ser clarificado 

o seu papel criativo e inovador no ensino superior centrado no estudantes, 

nomeadamente através da discussão das suas finalidades e benefícios; 

. o portefólio digital é da autoria e da posse do estudante, por isso é necessário 

considerar sempre o estudante no centro do processo de orientação e avaliação, o que 

exige mudanças nas práticas pedagógicas dos professores; assim sendo, a partilha de 

boas práticas é fundamental; 

. a utilização dos portefólios digitais para orientação e avaliação dos estudantes 

deve ser uma prática pedagógica partilhada entre docentes; isso requer colaboração, 

flexibilidade e orientações comuns, no âmbito de uma comunidade de aprendizagem; 

. os professores precisam de dar poder aos estudantes para que construam os 

portefólios de forma pessoal; devem assegurar-se de que existe colaboração suficiente 

entre pares e redes profissionais, com vista à atribuição de feed-back contínuo; 

. o uso de portefólios digitais exige novas competências aos estudantes, 

professores e organizações; o apoio ao desenvolvimento destas competências deve estar 

articulado com a prática pedagógica dos docentes. 

Em etapas anteriores da pesquisa tínhamos já explicitado que uma boa utilização 

de portfolios digitais não dependia apenas das práticas em uso pelos professores, mas 

também do contexto organizacional onde estes se enquadram (PIRES; RODRIGUES, 

2018b; PIRES; RODRIGUES, 2018c). Com o projecto EEP aprendemos que a sua utilização 

deveria ser equacionada como uma prática colectiva, ao nível do currículo, 

principalmente tendo em vista a criação de uma comunidade de aprendizagem. Para 

desenvolver uma comunidade de professores, como nos diz DuFour (2004), as finalidades 

da aprendizagem colocam-se não apenas ao nível individual mas também colectivo, no 

quadro de uma cultura da partilha e da colaboração. 

 

Conclusão 
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Procurámos problematizar algumas questões do âmbito do desenvolvimento 

profissional docente, no contexto do ensino superior, a partir de um estudo sobre a 

utilização de tecnologias digitais numa instituição da rede pública, em Portugal. 

Focámos, de forma particular, como é que os docentes utilizam os portefólios digitais 

com vista à aprendizagem e avaliação dos estudantes. Constatámos que, apesar da 

maioria dos docentes utilizar estratégias pedagógicas baseadas em suportes digitais, e 

de alguns deles recorrerem a portefólios digitais, ainda se perspectiva um longo caminho 

a percorrer para que se possa beneficiar mais plenamente das suas potencialidades. 

Apesar de alguns professores referirem como dificuldades a falta de competências 

digitais, também reconhecem que a resistência à mudança é um dos factores que 

funciona como um obstáculo à sua utilização. É nosso entendimento que uma estratégia 

de mobilização dos professores se reforçará na presença de um projecto organizacional 

que dê suporte e visibilidade às suas práticas, no quadro de abordagem formativa que 

integre desenvolvimento profissional e organizacional. Por outro lado, a integração 

destas práticas no currículo dá visibilidade institucional aos portefólios digitais e permite 

uma partilha mais eficaz de princípios e finalidades entre estudantes e professores. Tendo 

em vista a mudança das práticas docentes, reconhecemos que se deverá adoptar uma 

abordagem mais ampla, enquadrada a nível profissional e organizacional, reforçando a 

necessidade de passagem de uma cultura individual para uma cultura de comunidade 

de aprendizagem entre professores (DUFOUR, 2014). Para tal, será necessário construir 

um referencial comum, partilhar objetivos e estratégias, trabalhar de forma colaborativa 

no seio de um projecto colectivo que dê sentido às práticas docentes. Como sabemos, o 

desenvolvimento profissional dos docentes do ensino superior é um desafio permanente 

e inacabado. Assim, torna-se fundamental desenvolver estratégias de aprendizagem, 

tanto formais como não-formais, promovendo a vontade de mudança, através da criação 

de comunidades de aprendizagem, baseadas na reflexão, discussão, partilha e 

reconhecimento mútuo. É necessário repensar as estratégias de envolvimento e de 

desenvolvimento de docentes de forma a reforçar a sua autonomia e reflexividade, 

transformando os professores nos investigadores das suas práticas, em colaboração com 

os seus pares, tal como preconizado nos modelos de desenvolvimento profissional 

docente situados entre a abordagem da revitalização e a da re-imaginação de Sachs 

(2009). 
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655RESUMO: O presente artigo 656trata da utilização das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC’s) nas salas de aula. O uso das tecnologias proporciona um 

desempenho complementar no ensino, tornando-a produtiva aplicando novas 

metodologias que possam contribuir para uma aprendizagem mais significativa, fugindo 

dos métodos tradicionais, que prioriza a memorização de conteúdo. A pesquisa tem por 

objetivo avaliar os desafios da utilização das tecnologias da informação e comunicação 

pelos docentes e estrutura escolar, em um centro de ensino educacional municipal na 

cidade de Codó-MA. A metodologia foi realizada a partir da revisão de literatura acerca 

do tema da pesquisa e posteriormente através da aplicação de questionários 

semiestruturados direcionados aos professores e gestor da escola. Como resultados 

pode-se perceber que os professores são conscientes da importância da utilização das 

tecnologias em sala de aula, porém, apresentam certa dificuldade por não conterem um 

conhecimento prévio necessário para utilizá-las ou a infraestrutura escolar ser limitada 

no âmbito de trabalho. A instituição pesquisada conta com um antigo laboratório que 

se encontra em uma sala desativada, alguns softwares educativos, data show, painel 

interativo, máquina fotográfica, documentários e jogos educativos. Conclui-se que 

muitos defendem ser prioritário investir na formação de professores na área das 

tecnologias, pois detêm a vontade de aprender utilizar as TIC’s e assim adotar uma nova 

perspectiva de ensino, visando melhorias nas práticas pedagógicas. 
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ABSTRACT: This article deals with the use of information and communication 

technologies (ICTs) in classrooms. The use of technologies provides a complementary 

performance in teaching, making it productive by applying new methodologies that can 

contribute to a more meaningful learning, avoiding traditional methods, which prioritize 

content memorization. The research aims to evaluate the challenges of the use of 

information and communication technologies by teachers and school structure, in the 

municipal educational center in the city of Codó-MA. The methodology was based on a 

review of the literature on the subject of the research and later through the application 

of semi-structured questionnaires addressed to the teachers and school manager. As a 

result it can be seen that teachers are aware of the importance of using the technologies 

in the classroom, however, they present a certain difficulty because they do not contain 

the prior knowledge necessary to use them or the school infrastructure is limited in the 

scope of work. The research institution has an old laboratory that is in a disabled room, 

some educational software, data show, interactive panel, camera, documentaries and 

educational games. It is concluded that many defend the priority to invest in the training 

of teachers in the area of technologies, because they have the will to learn to use ICTs 

and thus adopt a new perspective of teaching, aiming at improvements in pedagogical 

practices. 

Keywords: Technologies; Knowledge-learning; Education. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias se fazem presente na vida do ser humano a muito tempo e 

evoluíram bastante ao longo dos séculos. Neto (2015) cita as tecnologias 

primitivas como a escrita, descoberta do fogo, invenção da roda, tecnologias 

medievais, como as grandes navegações, entre outros, podemos perceber o 

quanto o mundo desenvolveu significativamente com esses avanços. 

Este estudo é importante pois avalia o conhecimento dos professores com as 

tecnologias e seu significado dentro da sala de aula, pois assim como as 

tecnologias evoluem com o tempo, é importante que a didática de ensino 

também evolua junto e esteja sempre se adaptando de acordo com os novos 

alunos da geração atual. 

Entende-se como Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), um conjunto 

de recursos tecnológicos que são utilizados para reunir e compartilhar 

informações, ou seja, proporcionam a interação e comunicação entre diversas 

áreas (MENDES, 2008). 
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As TIC’s proporcionaram aos educadores, um universo mais amplo de recursos 

tecnológicos que podem ser utilizados em sala de aula. Logo, se tornam 

instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem. 

Os alunos normalmente se interessam por coisas que lhe chamam a atenção e 

despertam sua curiosidade, como vídeos, músicas, imagens auto explicativa entre 

outros. O uso de recursos tecnológicos em sala de aula como novidade no 

método de ensino, pode ser esse grande entusiasta. 

Moran (2000) ressalta a ideia de integrar todas as tecnologias: as telemáticas, 

audiovisuais, lúdicas, textuais e musicais. Ainda segundo o autor, “passamos 

muito rapidamente do livro, para a televisão e o vídeo e destes para a Internet 

sem saber explorar todas as possibilidades de cada meio” (MORAN, 2000, p.4). O 

docente deve encontrar maneiras de integrar as várias tecnologias e aproveitar 

todas as inovações de forma coerente. À vista disso, compreende que a didática 

tem novos integrantes que podem diversificar e inovar o ensino, e que também 

vêm a ser um enorme desafio utilizá-las, pois sua aplicação exige cautela de modo 

a manter o foco da aula. 

Diante da importância em se observar a dinâmica da rotina escolar, este estudo 

tem por objetivo avaliar os desafios da utilização das tecnologias da informação 

e comunicação pelos docentes e estrutura escolar, em um centro de ensino 

educacional municipal de Codó-MA. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Atualmente se encontra diversos posicionamentos entre os professores em 

relação ao uso das TICs, alguns são receosos quanto a sua utilização constante 

(PONTES, 2000). Outros empregam, mas não com o intuito de alterar suas práticas 

que favorecem a criação e compartilhamento do conhecimento, por outro lado, 

uma minoria busca por formas inovadoras de estratégias de ensino.  

“A maioria das críticas se baseia em desconfiança e medo, geralmente por parte de 

pessoas mais velhas. Esses temores talvez sejam compreensíveis. A nova rede, nas mãos 

de uma nova Geração Internet tecnologicamente preparada e com uma mentalidade 

comunitária, tem o poder de abalar a sociedade e derrubar autoridades em várias áreas” 

(TAPSCOTT, 2010, p. 17). 

 

O modelo tradicional de educação, onde a informação está sobre a detenção do 

professor, não se aplica mais na era digital, logo a informação passou a estar 

disponível na internet e os discentes não dependem unicamente do professor 
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para que possam obtê-la, causando assim uma enorme rejeição por alguns 

professores. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação são um conjunto de recursos 

tecnológicos que na área da educação tem sido bastante utilizada, logo estão a 

cada dia mais presente na vida do ser humano. Com a inserção das TIC’s no meio 

educacional, as práticas de ensino sofreram mudanças, tais como educação á 

distância, uso e ampliação das ferramentas tecnológicas nas escolas e 

universidades.   “Com o acesso aberto a internet a partir dos anos de 1990, deu-

se início ao processo de valorização das tecnologias digitais em todos os setores 

da sociedade, inclusive na educação” (KENSKI, 2013, p.69). 

Os vídeos, músicas, slides com imagens ricas em informações estimulam alunos 

que se desinteressam pelo ensino tradicional de muitos professores. Santiago 

(2014, p.35) aborda que “os recursos pedagógicos explorados com o uso da 

internet, podem ser utilizados de forma articulada com conteúdo explorado em 

sala de aula”. Ou seja, as ferramentas podem ser utilizadas de acordo com o 

conteúdo que será trabalhado em sala de aula, como por exemplo, nas aulas de 

língua estrangeira aplicar músicas ou pronúncias em som ou vídeo da língua 

trabalhada. 

Nos dias de hoje ainda existe uma grande limitação ao uso das mesmas, 

principalmente por professores que estão há mais tempo na área educacional, 

isso dificulta o ensino e aprendizagem dos alunos.  

A escola deve aproveitar o momento de inovações tecnológicas e modernizar suas 

práticas e propostas de ensino e aprendizagem, tanto na forma quanto no conteúdo, 

atendendo as novas necessidades impostas pelo mundo dinâmico e globalizado 

(AMARAL, AMARAL, 2008, p.12). 

 

Assim que o acesso ao celular e internet tornou-se mais acessível entre os 

adolescentes e jovens, algumas escolas e professores se sentiram desconfortáveis 

pela possibilidade de falta de atenção nas aulas, proibindo assim o uso em sala 

de aula. 

Diante disso, o governo no estado de São Paulo aprovou o projeto de Lei n° 

132/2007, o qual proibiu que os alunos utilizassem telefone celular nos 

estabelecimentos de ensino do Estado, durante os horários de aula. Alguns 

profissionais da área do ensino já defendiam seu uso como ferramenta de 

pesquisa e compreendia que as tecnologias poderiam ser uma grande aliada aos 

métodos de ensino.  
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A lei de n° 12.730 de 11 de outubro de 2007 aprovada pelo projeto de lei n° 

132/2007, foi alterada em 6 de novembro de 2017 para lei n° 16.567 que permite 

o uso de celular em sala de aula para fins pedagógicos, abrindo-se as portas para 

que mais um recurso tecnológico esteja presente nas salas de aulas como adepto 

da educação. 

No entanto, a proibição do uso de recursos tecnológicos como, aparelhos de 

celulares e notebooks nas salas de aula, ainda se faz presente em alguns 

professores que não possuem domínio e informação suficiente para utilizá-las e 

este é um dos vários desafios encontrados atualmente na aplicação das TIC's em 

sala de aula.  

Se uma lousa digital for utilizada da mesma maneira que os equipamentos anteriores – 

os quadros negros ou verdes –, apenas como expositora de conteúdos pré-preparados 

pelo professor, de nada adiantarão os recursos que permitem animação e interatividade 

(ALMEIDA, 2012, p.42). 

 

Como aponta a citação, a lousa digital sendo utilizada para as mesmas funções 

que uma lousa normal, sem que seja explorado seus diversos outros recursos, 

para nada servirá, e o mesmo acontece com outros meios tecnológicos 

facilitadores no processo de ensino-aprendizagem. O professor precisa saber 

utilizar as diversas funções que as tecnologias oferecem para poder ministrar uma 

aula mais dinâmica e explícita. 

Introduzir diferentes Tecnologias da Informação e da comunicação no processo de 

ensino e aprendizagem não só implica em mudanças administrativas e de gestão: é 

necessário, também, que haja uma participação ativa de todo o corpo docente, que deve 

contribuir pedagogicamente e mudar valores e comportamentos (DUARTE, 2016; SILVA, 

2016; APARECIDA, 2016, p.14). 

 

Para que os professores contribuam com a utilização das TIC's enquanto 

ferramenta de ensino e pesquisa, além de ter os recursos necessários disponíveis, 

eles precisam também estarem preparados e por isso é de extrema importância 

que as instituições de ensino apoie aos professores incentivando a utilização 

destas ferramentas em sala de aula para que sintam-se confortáveis ao procurar 

métodos para aplica-las.   

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa partiu-se da seleção das bases teóricas com 

o objetivo de compreender melhor os resultados obtidos ao final da pesquisa e 
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ter suporte na orientação de como utilizar as TIC’s de forma amigável, positiva e 

complementadora, tanto para o professor, quanto para o discernimento do aluno. 

Primeiramente, foi aplicado um questionário com seis perguntas para o gestor da 

escola, a fim de conhecer incialmente a infraestrutura do ambiente escolar em 

relação as TIC’s, bem como saber de forma geral quais recursos disponíveis e 

projetos de intervenção relacionados a temática. 

Posteriormente, foram entrevistados sete professores (matemática, história, 

química, artes e inglês) através de um questionário composto por 17 questões 

objetivas, discursiva e uma tabela de afirmações. A escolha destes professores de 

diferentes áreas foi feita para avaliar a utilização dos recursos tecnológicos nas 

diferentes disciplinas. 

Diante dos resultados, partiu para a realização de uma análise acerca de algumas 

questões mais relevantes, dentre todas as que foram posta na avaliação em 

questão. A mesma teve por objetivo conhecer como esses professores de diversas 

áreas lidam com as tecnologias enquanto formadores de pensamento crítico e se 

a escola lhe davam estrutura para explorar os recursos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Centro Educacional Municipal em estudo possui um número reduzido de 

materiais tecnológicos disponíveis para ser utilizado em sala de aula de maneira 

satisfatória. Sendo composto por apenas dois computadores os quais são 

utilizados para realizar somente as atividades administrativas e apenas um deles 

possui internet da rede local, ou seja, os professores ficam em desvantagem 

tendo que trabalhar com seus computadores pessoais para fazer os relatórios, 

rotinas e elaboração de provas. 

Quanto aos recursos tecnológicos a escola dispõe-se de softwares educativos 

como enciclopédias, jogos educativos, documentários, mapas, um painel 

interativo, um data show, e uma máquina fotográfica, porém o data show se 

encontra queimado e o painel interativo está desativado, o que dificulta a 

aplicação dos recursos tecnológicos nas salas de aula.  

A máquina fotográfica ainda funciona e é utilizada para registrar os eventos 

realizados pela escola. Os outros equipamentos ainda funcionam, mas 

encontram-se sucateados, seu acesso se torna custoso e o que teria a função de 

ajudar a complementar as aulas, pode atrapalhar. 
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Todos os professores entrevistados têm um mínimo de conhecimento para 

manipular os recursos tecnológicos existentes na escola e sempre buscam lidar 

com as TIC’s de modo que acrescente ao conteúdo a ser ministrado, porém 

poucos desfrutam destes recursos nas salas de aula, pois nem sempre eles estão 

disponíveis e os que se fazem presente não estão em boas condições de uso, o 

que invés de servir para aprimorar o conhecimento com base no tema trabalhado, 

acabam desviando o foco e trazendo possíveis “dores de cabeça” com suas 

manutenções frequentes que são feitas apenas através de ofício enviado pelos 

gestores, estes responsáveis pelos equipamentos, para a Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMECTI). 

Na pesquisa foi constatado que a distribuição do uso destes materiais serve mais 

aos professores que lecionam arte, inglês e matemática, enquanto os professores 

da área de humanas e naturais utilizam com menos frequência ou raramente. Isso 

ocorre pelo fato dos professores de arte, inglês e matemática terem mais 

necessidade de aplicar estes materiais em suas aulas, como por exemplo o uso 

de vídeos e áudios. 

Observa-se na Gráfico 1, que a maioria dos professores da escola em questão, 

tem muita vontade em fazer manuseio quanto às aplicações das TIC’s em sala de 

aula, já que seus conhecimentos atuais com as tecnologias, veio de pesquisas 

individuais e por muitas vezes de forma obrigatória quando em algum momento 

de sua trajetória acadêmica, tornou-se necessário inteirar-se sobre o mínimo das 

tecnologias conforme elas foram se expandindo.  

Através da pesquisa foi verificado que 85,7% dos professores entrevistados, 

concordam totalmente que deveria ser implementado um programa de formação 

em tecnologia a todos os professores de diferentes graus de ensino. E outros 

14,3% concordam em parte, obtendo assim um resultado positivo quanto à 

importância da formação de todos os professores na área das tecnologias. 
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Gráfico 1 – As TIC’s na formação do professor. 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

É possível analisar, também, que este interesse por melhorias na formação de 

docentes, se dá através da insegurança de alguns, conforme a Gráfico 2 revela 

que 14,3% dos entrevistados concordam em parte e outros 14,3% concordam 

totalmente que ficam tensos com a ideia de trabalhar com as TIC’s. Já outros 

14,3% discordam em parte que ficam tensos. E 57,1% discordam totalmente, ou 

seja, ficam confortáveis com a ideia de trabalhar com as TIC’s. 

 

 
Gráfico 2 – Segurança ao trabalhar com as TIC’s. 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Quando questionados sobre a importância das TIC’s, os professores responderam 

que a tecnologia é fundamental no auxílio do desenvolvimento de um ser 

humano, sendo ela uma ferramenta para elevar o conhecimento do aluno 
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tornando-se assim, indispensável à sociedade de hoje. Definem ainda, como 

sendo uma “arma” facilitadora da aprendizagem e do conhecimento, um recurso 

que promove a ampliação de diversos saberes. 

No que se refere ao uso em ambiente educativo, eles a têm como uma alternativa 

facilitadora do processo educacional, desde que possua uma sintonia entre 

equipamentos e monitoria. As TIC’s se fazem necessária especialmente no atual 

contexto, onde a tecnologia está presente na vida do alunado. 

Os professores entrevistados consideram importante a formação do docente no 

uso das TIC’s e a disponibilização de materiais para trabalhar com elas. Em razão 

disso, pressupõe que as tecnologias podem se tornar aliadas da educação, a 

começar de que seja utilizada da forma correta para assim, trazer uma melhor 

compreensão dos conteúdos aos alunos, visto que a rejeição ao uso das TIC’s dá-

se em maior parte pela falta de formação ao uso das mesmas (Gráfico 3), e uma 

vez utilizadas de modo errôneo, o foco do aluno poderá ser desviado e o objetivo 

final acabará por não ser atingido. 

Através dos resultados obtidos, percebe-se que muitos professores ainda 

resistem em utilizar as TIC’s em sua didática e 57,1% dos professores 

entrevistados, concordam totalmente que a resistência de muitos professores em 

trabalhar com as TIC’s, se dá pela falta de formação adequada, outros 42,9% 

concordam em parte, como é apresentado da Gráfico 3. Isso nos leva a perceber 

que a falta de equipamentos adequado nas escolas, não é o único problema 

quanto ao professor trabalhar com as TIC’s, a falta de formação os deixam 

inseguros e tensos. 

 
Gráfico 3 – Resistência dos professores. 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 
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Todavia, para alguns desses professores, as TIC’s em sala de aula, podem ser uma 

grande inimiga quando o professor não possui conhecimento suficiente para 

dominar, tanto a turma, no que se refere aos alunos mais energizados, quanto ao 

manuseio dos recursos a serem utilizados. 

A escola também possui um e-mail eletrônico e atualmente está entrando com 

um sistema de gestão eletrônica (Figura 1), onde os professores podem lançar as 

notas, fechar os diários e verificar os horários. E o corpo administrativo poderá 

fazer as matriculas online, adicionar novas turmas, novos funcionários e ter o 

controle geral de todas as escolas municipais da cidade sobre o histórico de um 

aluno. Estes alunos não terão acesso direto ao sistema, mas poderão visualizar 

suas notas em uma outra plataforma online. Este sistema, chamado Gestor de 

Escolas Públicas (GEP), entrou em vigor a partir de fevereiro do ano de 2019. 

 

 
Figura 1: Abertura do programa. 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

De acordo com Kenski (2003, p.71) “[...] para que a escola possa estar conectada 

ao ambiente tecnológico das redes é preciso, antes de tudo, possuir uma 

infraestrutura adequada”, ou seja, a partir do momento em que não há 

instrumentos para o uso das TIC’s, os professores têm um grande obstáculo para 

utiliza-las, principalmente em suas aulas. 

Por fim, a pesquisa pôde revelar a necessidade de mais investimentos nas escolas 

públicas quanto a inserção de tecnologias da informação, bem como a 

manutenção técnica dos materiais por profissionais da área, para que o uso não 

fique limitado quando ocorre um problema de atualização de software ou por 

vírus. Percebeu-se, também, a importância da formação continuada dos docentes 



 
 

 
3239 

para que possam estarem disponíveis as mudanças na educação, e a possibilidade 

de melhorias ou diversificação dos métodos de ensino.  

  

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que no Centro de Ensino Educacional Municipal em estudo não possui 

equipamentos tecnológicos de qualidade, muito menos um laboratório de 

informática ou alguma sala adequada onde os alunos possam desfrutar para 

realizar pesquisas e aprimorar seu conhecimento. 

Os alunos estão cada dia mais ligados as tecnologias, e sempre existem aqueles 

que não conseguem entender uma informação somente através de teorias, por 

isso a utilização das TIC’s em sala de aula se torna importante, ao passo que dá 

acesso aos alunos que possuem mais dificuldades, como por exemplo com a 

aplicação de um vídeo, demonstração de imagens, apresentação de filmes, 

músicas, entre outros. Dessa forma, assim como o ambiente, a formação dos 

professores é algo essencial para utilização desses recursos tecnológicos em sala 

de aula como forma de viabilizar a compreensão de todos os alunos de maneira 

dinâmica e inovadora. 
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659Resumo: Estudos demonstram660 que os níveis de escolaridade e de renda estão 

intimamente ligados ao bem-estar humano e, nesse sentido, pessoas com baixo nível de 

escolaridade possuirão menos oportunidades de desenvolverem seus potenciais e de 

alcançarem melhores rendimentos financeiros. O Brasil, embora tenha registrado nos 

últimos anos ganhos nos níveis de desenvolvimento humano, ainda apresenta um 

panorama muito preocupante em relação ao bem-estar futuro da população. Iniciativas 

que integram conceitos de neurociência à educação apresentam eficientes e inovadoras 

contribuições. Utilizando intervenções educacionais direcionadas com uso de 

brinquedos eletrônicos programáveis e customizáveis, por exemplo, pesquisadores 

apontam melhoras nos aspectos cognitivos através da atuação sobre sistemas cerebrais 

específicos. Infelizmente, para a maioria da população brasileira, o acesso a este tipo de 

brinquedo pedagógico torna-se inviável devido aos altos custos e à deficiência de 

infraestrutura dos ambientes educacionais. Assim, este projeto possui como objetivo 

desenvolver um robô educativo completo, sustentável, de baixo custo, atrelado ao 

conceito de STEAM, que possa ser desenvolvido e utilizado por escolas de todos os níveis 

financeiros, visando estimular crianças a desenvolverem imaginação, raciocínio lógico, 

interação social, comunicação, criatividade e resolução de problemas, habilidades 

fundamentais para que elas alcancem suas potencialidades cognitivas plenas quando 

adultas. 

Palavras-chave: Robótica educativa; Robô de baixo custo; Tecnologia educacional; 

Desenvolvimento cognitivo; Educação STEAM.  
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Abstract: Studies show that educational level and income are closely linked to human 

well-being, and accordingly, people with a low schooling level will have fewer 

opportunities to develop their potentials and to achieve higher incomes. Although Brazil 

has recorded gains in levels of human development during recent years it still presents a 

very worrisome picture regarding the population well-being in the future. Initiatives that 

integrate neuroscience concepts with education presents an efficient and innovative 

contributions. Researchers can point out improvements in cognitive aspects through 

acting on specific brain systems using, for example, targeted educational interventions 

like programmable and customizable electronic toys. Unfortunately, access to this type 

of pedagogical toy for most of the Brazilian population is impossible due to the high 

costs and the deficiency of infrastructure in the educational environments. This project 

aims to develop a complete, sustainable, low-cost educational robot, and linked to the 

STEAM concept that can be developed and used by schools of all financial levels, aiming 

in this way to stimulate the children to develop imagination, logical reasoning, social 

interaction, communication, creativity and problem solving, fundamental skills so that 

they reach their full cognitive potentialities as adults. 

Keywords: Educational robotics; Low cost robot; Educational technology; Cognitive 

development; STEAM education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Estudos recentes destacam a importância da infância na aprendizagem e no 

desenvolvimento integral do indivíduo (NCPI, 2014; WU; YOUNG; CAI, 2012).  

As experiências vividas durante o desenvolvimento infantil influenciam o indivíduo pelo 

resto da vida e tem um impacto direto no crescimento pessoal, no bem-estar e nos 

rendimentos a longo prazo (BROWN; JERNIGAN, 2012).  

O desenvolvimento saudável da criança é a base da formação humana integral, da 

prosperidade econômica dos países e da construção de uma sociedade equitativa, 

democrática e inclusiva. Indivíduos com desenvolvimento infantil saudável, que inclui 

uma educação de qualidade e oportunidades de aprendizado, têm maior facilidade de 

adquirirem novos conhecimentos, contribuindo para seu potencial de realização e 

melhor desempenho na vida pessoal e profissional (SHONKOFF; PHILLIPS, 2000). 

Como a educação de qualidade influencia positivamente o desenvolvimento integral e 

saudável da criança, pesquisadores de diversos campos de estudo e disciplinas, incluindo 

psicologia, medicina, sociologia, antropologia, biologia, genética, educação e 

engenharia, entre outras, vêm se empenhando em estudar o desenvolvimento infantil na 

busca de aportes teóricos construtores de sua epistemologia e de sua fundamentação, 

que possibilitem a articulação de variáveis visando à compreensão e à expansão do 

conhecimento sobre o desenvolvimento cognitivo, os mecanismos e as causas de 

dificuldades e distúrbios de aprendizagem, e as condições de fracasso escolar, 
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contribuindo assim para construção de métodos e ferramentas de ensino-aprendizagem 

que assegurem uma educação inclusiva, equitativa e eficaz e o desenvolvimento integral 

das capacidades cognitivas, motoras e psicossociais da criança (KISHIMOTO, 2017; 

PAPALIA; FELDMAN; MARTORELL, 2014). 

Os melhores sistemas nacionais de ensino, incluindo Finlândia, Coréia do Sul, Hong Kong, 

Japão, China, Cingapura e Estônia, buscam desenvolver de forma integral as capacidades 

físicas, cognitivas e psicossociais da criança e estimulá-la em seu próprio processo de 

aprendizagem (OECD, 2016b).  

Pesquisas recentes sugerem que intervenções educacionais direcionadas, como, por 

exemplo, a utilização de robôs educativos, desenvolvem sistemas cognitivos específicos. 

Há uma literatura consistente que enfatiza os benefícios da robótica para o 

desenvolvimento de habilidades espaciais, de raciocínio analítico, de pensamento 

matemático e computacional, de resolução de problemas e de interação social em pré-

escolares e discentes da educação primária (JUNG; WON, 2018; KAMII; MIYAKAWA; KATO, 

2004).  

No entanto, o desenvolvimento e a utilização de robôs educativos em intervenções 

educacionais em escolas públicas e até mesmo particulares para estudantes da educação 

infantil e do ensino fundamental são raros no contexto escolar brasileiro. Infelizmente, 

para a maioria da população brasileira, o acesso a este tipo de brinquedo pedagógico 

torna-se impossível devido aos altos custos e à deficiência de infraestrutura dos 

ambientes educacionais, como por exemplo, falta de computadores que são necessários 

à programação. Para piorar, a situação da educação no país é preocupante e está ficando 

cada vez mais insustentável. 

Nesse cenário, o presente projeto pretende desenvolver um robô educativo de baixo 

custo, caracterizado como uma inovação tecnológica de impacto social, com materiais 

acessíveis, hardware e software abertos, que possa ser replicado e utilizado como 

ferramenta didático-pedagógica em intervenções educacionais atreladas ao conceito 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) nas aulas de educação 

básica em escolas da rede pública de todo o país. 

Este projeto busca ainda (a) tornar o robô educativo um instrumento didático que 

estimule todos os alunos envolvidos a desenvolverem suas habilidades cognitivas, 

psicossociais e motoras, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem; (b) 

disponibilizar o projeto de construção do robô educacional desenvolvido de forma a 

torná-lo acessível a instituições de ensino brasileiras de todos os níveis financeiros; (c) 

estimular o desenvolvimento de projetos tecnológicos que visem atender às 

necessidades da sociedade, particularmente das parcelas mais carentes da população; e 

(d) contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País por 

meio do desenvolvimento de tecnologias sociais inovadoras que, em alinhamento com 

o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e com a Estratégia Nacional de Ciência, 
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Tecnologia e Inovação (ENCTI), promovam a inclusão social e produtiva e contribuam 

para o alcance das metas da Agenda 2030. 

Este estudo se encontra inserido dentro de um projeto extensionista que conta com a 

cooperação técnica de pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP), da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e inclui o desenvolvimento e a aplicação de 

tecnologias educacionais em instituições públicas de ensino fundamental e a formação 

de docentes em cursos de capacitação tecnológica sobre robótica educacional. 

Espera-se ainda que os resultados obtidos neste estudo gerem conhecimentos relevantes 

para todos os envolvidos com o desenvolvimento e a implementação de práticas 

pedagógicas inovadoras no ambiente escolar – professores, coordenação e diretoria –, a 

fim de se promover uma aprendizagem significativa aos discentes, principalmente dos 

mais vulneráveis, e mostrar a importância do uso da robótica educativa para o 

desenvolvimento integral de crianças e jovens. 

Além disso, o projeto busca aproximar as escolas públicas da educação básica das 

instituições científicas, tecnológicas e de inovação por meio do ensino de robótica aos 

alunos da escola participante e da capacitação tecnológica em robôs educacionais e dos 

métodos de ensino-aprendizagem em educação robótica dos estudantes e dos 

professores. Particularmente para os estudantes e professores das instituições públicas 

que serão envolvidas em etapas futuras do projeto, espera-se que o robô educacional e 

o programa de educação robótica representem uma solução efetiva de transformação 

social que promova oportunidades de aprendizado, melhoria do desempenho 

acadêmico, inclusão ocupacional e qualificação científica e tecnológica.  

Para as comunidades acadêmicas das instituições federais envolvidas, pretende-se que 

este trabalho e o projeto como um todo além de capacitar técnica e culturalmente os 

alunos envolvidos, demonstre a importância de ações extensionistas que integrem 

soluções desenvolvidas por universidades públicas para os problemas enfrentados pelas 

comunidades brasileiras, principalmente as mais carentes. 

 

2 O PAPEL DA INFÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Estudos nas áreas de neurociências, psicologia e educação destacam a importância da 

infância no desenvolvimento, na aprendizagem e na formação da pessoa (NCPI, 2014; 

WU; YOUNG; CAI, 2012).  

A infância é um período crítico para o desenvolvimento integral do indivíduo, no qual 

ocorre o desenvolvimento de estruturas e circuitos cerebrais, o estabelecimento e a 

seleção das conexões neurais, e o desenvolvimento das habilidades, que serão refinadas 

ao longo da vida.  

As experiências nesse período têm impacto decisivo na organização anatômica e 

funcional do cérebro e influenciam o indivíduo por toda a vida (BROWN; JERNIGAN, 

2012).  
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Crianças com desenvolvimento integral saudável durante os primeiros anos de vida têm 

maior facilidade de adquirirem novos conhecimentos e de se adaptarem a diferentes 

ambientes, contribuindo para que posteriormente obtenham um bom desempenho 

escolar, alcancem realização pessoal e se tornem cidadãos responsáveis (SHONKOFF; 

PHILLIPS, 2000). 

Ao mesmo tempo que a infância é a fase mais importante do processo de aprendizagem, 

caracterizada por grande crescimento cognitivo, é também o estágio de maior 

vulnerabilidade, que demanda proteção especial e um ambiente seguro, acolhedor e 

propício ao pleno desenvolvimento da criança (BROWN; JERNIGAN, 2012). 

Estudos de psicopatologia do desenvolvimento apontam que crianças portadoras de 

determinados atributos genéticos e/ou expostas a fatores de risco, incluindo as 

relacionadas à pobreza, que influenciam tanto o seu ambiente quanto de sua família, têm 

maior probabilidade de apresentar atraso em seu desenvolvimento físico, cognitivo ou 

psicossocial, ou desenvolver problemas comportamentais, dificuldades de aprendizado 

e transtorno emocional (MASTEN; GARMEZY, 1985; RAMEY; RAMEY, 1998).  

Como consequências do comprometimento do desenvolvimento, a criança pode 

apresentar prejuízos nas áreas da cognição, linguagem, desempenho acadêmico e 

desenvolvimento socioemocional relativos a pensamentos intrapessoais, saúde 

emocional, habilidades sociais, aprendizado e saúde física (BARNETT, 1997). 

3 A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COMO FATOR DE PROTEÇÃO AO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Diante de condições de desenvolvimento permeadas por fatores de risco faz-se 

necessário a criação de fatores de proteção, a fim de se minimizar os impactos dos fatores 

de risco sobre o desenvolvimento infantil (BOMTEMPO; CONCEIÇÃO, 2014). 

Nesse contexto, uma educação de qualidade surge como um importante fator de 

proteção principalmente para crianças em situação de vulnerabilidade e produz 

benefícios sociais e econômicos significativos para a vida toda.  

Com o ingresso da mulher no mercado de trabalho e alterações na configuração do 

núcleo familiar, a ação educativa da família vem sendo complementada pelo Estado. 

Creches, pré-escolas e escolas oferecem cuidados e um ambiente protetor que busca 

desenvolver habilidades motoras, cognitivas, sociais e emocionais nas crianças.  

Estudos revelam que a educação de qualidade é a base para construir habilidades 

essenciais para um melhor desempenho na vida pessoal e profissional e tem um impacto 

direto no crescimento pessoal, no bem-estar e nos rendimentos a longo prazo.  

Indivíduos com maior escolaridade tendem a viver mais, com melhores condições de 

saúde, conseguem empregos melhores, atingem níveis socioeconômicos e de qualidade 

de vida melhores, além de se envolverem menos em episódios de crimes e violência 

(REYNOLDS et al., 2011).  

Outras pesquisas mostram que os níveis de escolaridade e de renda estão intimamente 

relacionados ao bem-estar humano e, nesse sentido, pessoas com baixo nível de 



 
 

 
3246 

escolaridade possuirão menos oportunidades de desenvolverem seus potenciais e de 

alcançarem melhores rendimentos financeiros.  

Portanto, uma educação de qualidade é de máxima importância para romper o ciclo de 

pobreza e de reprodução das desigualdades (UNDP, 2018). 

4 A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COMO MOTOR DO CRESCIMENTO 

ECONÔMICO 

A educação é fundamental também para o desenvolvimento econômico de um país pois 

está positivamente correlacionada com o aumento da produtividade econômica e o 

bem-estar da população (OECD, 2016).  

Estudos revelam que as capacidades cognitivas de uma população têm forte relação com 

os salários, a distribuição de renda e o crescimento econômico (TEMBON; FORT, 2008).  

Outras análises sobre o desempenho das economias desenvolvidas indicam que a 

competitividade desses países está associada principalmente à qualidade do ensino, ao 

capital humano e à capacidade de inovação de seus empreendedores (WEF, 2018). 

Por exemplo, a prosperidade e o dinamismo da economia norte-americana são 

explicados em grande parte pela quantidade de empreendedores e de organizações 

apoiadas por um ecossistema orientado à inovação, enquanto as competitividades de 

Coréia do Sul, Cingapura, Japão, China e Hong Kong são apoiadas significativamente pela 

qualidade de seus sistemas nacionais de ensino (OECD, 2016). 

 

5 SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 

Nas últimas décadas, houve avanços significativos no acesso à educação com o aumento 

na quantidade de matrículas, principalmente de meninas, e nos níveis de alfabetização 

da população mundial. Apesar das grandes melhorias na expansão da educação básica 

e da redução contínua das desigualdades na educação, há ainda grandes desafios: a 

oferta é insuficiente e desigual, e a qualidade do ensino não tem acompanhado o mesmo 

ritmo. Um sistema educacional frágil limita a produção de cientistas, inovações, patentes, 

e, portanto, de desenvolvimento científico-tecnológico (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). 

As estatísticas sobre o ensino no mundo e no Brasil são preocupantes. Mais de 263 

milhões de crianças e adolescentes estavam fora da escola, incluindo 61 milhões de 

crianças em idade escolar primária (UNDP, 2017).  

Segundo dados do IBGE (2016), a taxa de cobertura em creche no Brasil é de 27,1%, ou 

seja, um terço das crianças de 0 a 3 anos está fora da creche por falta de vaga. Em 2015, 

2,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estavam fora da escola no País. No 

estado de São Paulo, 125 mil crianças esperam por uma vaga na creche e 42 mil na pré-

escola. A exclusão afeta principalmente as camadas mais vulneráveis da população, já 

privadas de outros direitos e oportunidades (IBGE, 2016). 

Além dos 11,5 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever, aqueles que buscam 

na educação a esperança de uma vida melhor se deparam com um sistema de ensino 
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ineficiente (IBGE, 2018). A qualidade da educação brasileira, medida pelo desempenho 

escolar dos alunos brasileiros em testes internacionais, é baixa quando comparada com 

o desempenho de estudantes de outros países. As pontuações dos estudantes brasileiros 

em ciências, matemática, leitura e resolução de problemas estão entre as mais baixas das 

nações participantes do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Programme for 

International Student Assessment, PISA) (OECD, 2016). Em outro estudo baseado no 

Índice Global de Habilidades Cognitivas e Realizações Educacionais (The Global Index of 

Cognitive Skills and Educational Attainment), o país ficou em penúltimo lugar no ranking 

atrás de quatro países da América Latina (México, Chile, Colômbia e Argentina). 

O desempenho médio dos alunos brasileiros é muito baixo, em todas as etapas, desde a 

educação infantil até o ensino superior. Apenas 33,9% e 18,2% dos estudantes que 

concluem o ensino fundamental têm aprendizagem adequada em português e 

matemática respectivamente. No ensino médio, a situação é ainda pior: somente 27,5% 

e 7,3% têm aprendizagem adequada em português e matemática. Esse problema 

endêmico se propaga até o ensino superior, resultando em profissionais despreparados 

e sem os conhecimentos, habilidades e competências necessárias ao mercado de 

trabalho (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). 

Além disso, a quantidade de crianças que apresenta alguma dificuldade ou distúrbio na 

aprendizagem vem aumentando nas últimas décadas. No Brasil, aproximadamente 20% 

das crianças apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizado importante, que 

resultam em um fraco desempenho escolar. Considerando-se apenas os seis anos iniciais 

da escolarização formal, a quantidade de crianças com desempenho escolar insatisfatório 

pode chegar a 35% (ROTTA; OHLWEILER; RIESGO, 2006). 

O mau estado das escolas, a falta de professores capacitados e motivados e o emprego 

de métodos de ensino-aprendizagem ineficientes são algumas das principais causas da 

má qualidade do sistema brasileiro de ensino (UNDP, 2017).  

 

6 INTERVENÇÕES EDUCACIONAIS E ROBÓTICA 

Os melhores sistemas nacionais de ensino, incluindo Finlândia, Coréia do Sul, Hong Kong, 

Japão, China, Cingapura e Estônia, as abordagens educacionais respeitadas no mundo 

todo, como Montessori, Waldorf, Reggio Emilia e High Scope, os programas sociais 

reconhecidos internacionalmente, como Head Start, Abecedarian e Perry, e algumas 

iniciativas nacionais como a Rede Nacional Ciência pela Educação (CpE) e o Núcleo 

Ciência pela Infância (NCPI), entre outras, buscam desenvolver de forma integral as 

capacidades físicas, cognitivas e psicossociais da criança e estimulá-la em seu próprio 

processo de aprendizagem (AMS, 2018; AWSNA, 2015; CILM, 2018). Essas abordagens 

têm incentivado os estudantes a terem um papel mais ativo em relação ao aprendizado, 

como co-construtores da aprendizagem, deixando de serem receptores passivos de 

conhecimento (OECD, 2016b). 



 
 

 
3248 

Países como Cingapura e Estados Unidos vêm implementando o Framework for 21st 

Century Learning nas escolas com o propósito de criar uma cultura de dedicação, 

aprendizado colaborativo e excelência profissional por meio da formação de agentes de 

transformação nos papéis de estudante autodirigido, colaborador ativo, pessoa confiável 

e cidadão consciente. Para isso, tem desenvolvido nos estudantes valores como respeito, 

responsabilidade, resiliência, integridade, cuidado e harmonia; competências emocionais 

e sociais como autoconsciência, consciência social, autogerenciamento, gestão de 

relacionamentos e tomada de decisão responsável; e competências emergentes como 

alfabetização cívica, consciência global e habilidades interculturais, pensamento crítico e 

inventivo, comunicação, colaboração e habilidades de informação (PARTNERSHIP FOR 

21ST CENTURY LEARNING, 2018). 

Há sistemas nacionais de ensino, como, por exemplo, o norte-americano, que vem 

promovendo uma proposta inovadora no ensino de ciências, tecnologia, engenharia, 

artes e matemática (STEAM). A intenção é preparar os alunos para estarem prontos para 

a vida em sociedade e para o mercado de trabalho e, com isso, serem mais competitivos 

globalmente. Estudos revelam que o aprendizado de conceitos STEAM, importantes para 

o desenvolvimento integral da criança, ocorre de forma significativa e dinâmica na 

robótica educacional.  

O ensino em robótica oferece aos alunos experiências de aprendizado ativo onde o 

mesmo têm a oportunidade de criar, construir e programar um robô, desenvolvendo 

habilidades de programação e construção de blocos (EGUCHI, 2015).  

As atividades com robôs educacionais exploram ainda habilidades de raciocínio analítico, 

resolução de problemas e pensamento matemático e computacional (CHAMBERS; 

CARBONARO, 2003; GOODWIN; HIGHFIELD, 2013). 

 

7 DESENVOLVIMENTO 

A motivação deste projeto guiou algumas etapas da metodologia, como a procura por 

hardware e software abertos (open-source), tecnicamente acessíveis e de baixo custo. 

Para melhor entendimento, foi elaborado o fluxograma apresentado na Figura 1. 

 

Figura 56: Fluxograma da metodologia de desenvolvimento do projeto 
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Fonte: Autores (2019). 

 

Na primeira etapa do desenvolvimento deste projeto foi realizada uma pesquisa sobre 

robôs educacionais disponíveis nos mercados nacional e internacional. Entre os trabalhos 

científicos encontrados que utilizavam este tipo de equipamento em intervenções 

pedagógicas e em pesquisas sobre instituições privadas e públicas que possuem em sua 

grade aulas de robótica, verificou-se que tipo de robô mais utilizado é o Mindstorms da 

Lego® apresentado na Figura 2. Porém, embora seja flexível, lúdico e com uso já 

consagrado em instituições de ensino, o Mindstorms necessita de uma interface 

computacional como notebooks, celulares ou tablets para que as funcionalidades do 
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robô possam ser programadas, sem os quais o robô torna-se imóvel e a interação com 

o usuário passa a ser apenas mecânica. Além disso, o acesso aos kits educacionais da 

Lego®, principalmente por escolas públicas brasileiras, torna-se praticamente impossível 

devido aos altos custos de aquisição deste material que é importado.  

 

Figura 57: Robô educacional Mindstorms da Lego® 

 

 

 

(a) (b) 

 

Legenda: Kit educacional da Lego® composto por blocos de construção e plataforma 

microcontrolada que pode ser programada pelo usuário. (a) Vista frontal da embalagem do 

Mindstorms. (b) Exemplo de montagem do Mindstorms chamado de Robô EV3RSTORM. Fonte: 

Lego Website1 (2019). 

 

Assim, a necessida661de de desenvolver um robô educacional de baixo custo e que não 

necessite de equipamentos computacionais para sua programação, mas que possa ser 

utilizado em intervenções pedagógicas, principalmente em escolas públicas, tornou-se 

ainda mais evidente, indo de encontro à motivação deste projeto. 

Outros robôs foram pesquisados nesta etapa, como a Codipeia da Fisher-Price1, o 

Cubelets da Modular Robo662tics1, o Bee-Bot da Terrapin1, to663dos importados, com 

 
661 Fonte: https://www.fisher-price.com/pt_BR/products/Think-and-Learn-Code-a-pillar. 
662 Fonte: https://www.modrobotics.com/ 
663 Fonte: https://www.terrapinlogo.com/beebot.html 

 

https://www.fisher-price.com/pt_BR/products/Think-and-Learn-Code-a-pillar
https://www.modrobotics.com/
https://www.terrapinlogo.com/beebot.html
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cust664os elevados para os padrões financeiros das instituições de ensino públicas e de 

difícil encontro em lojas nacionais. 

Partindo dessa pesquisa inicial, foram levantados os requisitos para construção do robô 

educacional deste projeto (Quadro 1). 

 

 

  

 
664 Fonte: https://www.arduino.cc/ 

 

https://www.arduino.cc/
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Quadro 6: Levantamento dos requisitos do projeto 
 

ID Descrição do Requisito 

Requisitos de Usuário 

RQU-

01 

O robô deve possuir um sistema que permita ao usuário a programação 

do percurso a ser executado em um labirinto 

RQU-

02 

O robô deve ser projetado para ser utilizado por crianças entre 6 e 10 anos 

de modo que estimule o raciocínio lógico desses usuários 

Requisitos de Sistema 

RQS-01 O sistema deve permitir a configuração de direções 

RQS-02 O sistema deve oferecer uma maneira de programar o percurso a ser 

executado 

RQS-03 O sistema deve oferecer meios para cancelar uma programação de 

percurso 

RQS-04 O sistema deve oferecer meios que permitam identificar que um comando 

de programação de percurso foi reconhecido e devidamente gravado 

Requisitos Funcionais 

RF-01 Um usuário deve ser capaz de gravar um comando que faça o robô se 

deslocar para a frente 

RF-02 Um usuário deve ser capaz de gravar um comando que faça o robô se 

reposicionar girando para a esquerda 

RF-03 Um usuário deve ser capaz de gravar um comando que faça o robô se 

reposicionar girando para a direita 

RF-04 O sistema deve ser capaz de armazenar um comando de direção emitido 

pelo usuário 

RF-05 O usuário deve ser capaz de emitir um comando que inicie o trajeto 

programado 

RF-06 O sistema deve ser capaz de cancelar um conjunto de comandos 

previamente definidos 

RF-07 O usuário deve ser capaz de emitir um comando que cancele o trajeto 

programado 

RF-08 O sistema deve ser capaz de emitir um som sempre que receber um 

comando 

Requisitos Não Funcionais 

RNF-01 Um comando é reconhecido mediante o acionamento de um botão 

configurado em pull-up de modo a evitar interferências eletromagnéticas 

provenientes do ambiente 

RNF-02 A confirmação do pressionamento de um botão ocorre mediante o 

acionamento por mais de 60ms e somente executa o seu comando após 

a liberação do botão 
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RNF-03 A confirmação sonora só é emitida após a confirmação de acionamento 

do botão que a gerou 

RNF-04 A execução do trajeto só deve ocorrer após 1s do acionamento do 

comando “executar" 

RNF-05 O sistema deve emitir um som sempre que receber e gravar um comando 

RNF-06 O sistema deve emitir o quinto harmônico da nota “dó” quando o 

comando “executar” for confirmado 

RNF-07 O sistema deve emitir o quinto harmônico da nota “ré” quando o comando 

“cancelar” for confirmado 

RNF-08 O sistema deve emitir o quinto harmônico da nota “mi” quando o 

comando “esquerda” for confirmado 

RNF-09 O sistema deve emitir o quinto harmônico da nota “fá” quando o comando 

“frente” for confirmado 

ID Descrição do Requisito (continuação) 

RNF-10 O sistema deve emitir o quinto harmônico da nota “sol” quando o 

comando “direita” for confirmado 

RNF-11 O sistema deve ser capaz de armazenar pelo menos 50 comandos 
 

Fonte: Autores (2019). 

 

A simulação do hardware (Figura 3) foi realizada com o Arduino Uno1, que é uma 

plataforma eletr665ônica de código aberto, baseada no microcontrolador ATmega328P 

comumente utilizado na construção de protótipos. Um dos primeiros testes realizado foi 

dos botões que controlam a movimentação do robô. Também, de acordo com os 

requisitos, cada botão acionado deve emitir um som único correspondente. Assim há 3 

botões (Frente, Direita, Esquerda) responsáveis em armazenar as direções que o robô 

deverá seguir (frente 10 cm, giro de 90º à direita em seu próprio eixo, giro de 90º à 

esquerda em seu próprio eixo), 1 botão (Executar) para executar efetivamente a lista de 

instruções armazenadas (50 no total) e 1 botão para apagar as posições de memória 

liberando o dispositivo para uma próxima programação (Reset).  

A associação entre sons e o acionamento dos botões possuem a finalidade de aumentar 

a percepção e a interação das crianças com o dispositivo. Para movimentação do robô 

foram utilizados 2 motores de corrente contínua (CC) de 3-6V com caixa de redução em 

ângulo, 5 chaves momentâneas (pushbuttons) e 1 buzzer passivo 5V. 

 

Figura 58: Esquemático de acionamento de botões com sons para controle do motor do 

robô 

 
665 Fonte: https://www.robocore.net/loja/kits/kit-iniciante-para-robotica 

https://www.robocore.net/loja/kits/kit-iniciante-para-robotica
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Fonte: Autores (2019). 

 

Algumas etapas foram necessárias para o desenvolvimento do software de controle do 

robô. Entre elas encontra-se a elaboração de um diagrama de blocos e de um diagrama 

de máquina de estados, conforme apresentados nas Figuras 4 e 5. 

 

Figura 59: Diagrama de blocos para controle do robô 
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Fonte: Autores (2019). 

 

Para melhor entendimento, o diagrama de máquina de estados foi utilizado para 

representar o algoritmo desenvolvido para o controle do dispositivo, com suas possíveis 

transições e estados.  

 

Figura 60: Máquina de estados representado o algoritmo computacional de controle do robô  

 

Fonte: Autores (2019). 

 

Para o desenvolvimento deste projeto, foram criados os seguintes estados (ver Fig. 5): 

• Reiniciar: zera todos os valores do sistema. Caso o estado anterior seja o estado 

“comando”, o sistema aguarda a confirmação do debounce para prosseguir, caso 

contrário, retorna ao estado “comando” sem fazer nada. Convém destacar que 

debounce é uma técnica implementada via software ou hardware para evitar ruídos 
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gerados pelo pressionar de chaves mecânicas (como botões) que podem causar o 

acionamento acidental das mesmas. 

• Comando: aguarda até que um botão seja pressionado para então direcionar ao 

estado de comando correspondente. 

• Esquerda: caso o pressionamento do botão seja confirmado pelo debounce grava o 

comando ir para a esquerda no vetor de ações, caso contrário volta para o estado 

“comando” sem fazer nada. 

• Frente: caso o pressionamento do botão seja confirmado pelo debounce grava o 

comando ir para a frente no vetor de ações, caso contrário retorna ao estado 

“comando” sem fazer nada. 

• Direita: caso o pressionamento do botão seja confirmado pelo debounce grava o 

comando ir para a direita no vetor de ações, caso contrário volta para o estado 

“comando” sem fazer nada. 

• Ir: caso confirmado pelo debounce muda para o estado “executar”, caso contrário 

volta para o estado “comando” sem fazer nada. 

• Executar: executa todos os comandos no vetor de comando até completar, momento 

no qual muda para o estado “reiniciar”. 

O desenvolvimento deste projeto incluiu também a criação das seguintes transições 

entre os estados (ver números indicativos na Figura 5): 1: botão esquerda pressionado; 

2: botão frente pressionado; 3: inicialização do sistema; 4: incondicional após a conclusão 

do estado; 5: incondicional após a conclusão do estado; 6: botão reiniciar pressionado; 

7: incondicional após a conclusão do estado; 8: incondicional após a conclusão do 

estado; 9: botão direita pressionado; 10: incondicional após a conclusão do estado; 11: 

incondicional após a conclusão do estado; 12: botão ir pressionado; e 13: incondicional 

após a conclusão do estado. 

Com o propósito de acelerar a etapa de validação do software e do hardware, foi 

adquirido um kit de robótica Falcon da Robocore® que utiliza uma plataforma 

microcontrolada baseada no Arduino Uno (Placa Julieta V1.0)1. Adicionalmente a este kit 

666foi desenvolvida uma placa de circuito impressa (PCI) contendo os botões e o buzzer 

descritos anteriormente.  

Após a conclusão com sucesso desta etapa e visando desenvolver uma solução acessível 

tecnicamente, de baixo custo e com conceito de faça-você-mesmo (do it yourself, DIY) 

que agrega arte e criatividade (elementos do conceito STEAM), iniciou-se o 

desenvolvimento da base do robô com materiais reciclados e comumente encontrados 

nas escolas (folhas de sulfite e de acetato já utilizadas, cola branca, cola adesiva, estiletes 

e tesouras), que são apresentados na Figura 6.  

 

 
666 Fonte: http://fablablivresp.art.br/ 

 

http://fablablivresp.art.br/
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Figura 61: Construção da base do robô. 

 

  

(a) (b) 

Legenda: (a) Desenho da base do robô feito no software Autocad da Autodesk® versão estudante. 

(b) Base do robô já finalizada, criada com materiais disponíveis nas escolas. Fonte: Autores (2019). 

 

Seguindo ainda o mesmo conceito, a capa que recobre e envolve os componentes 

eletrônicos, dando forma e segurança ao robô educativo, foi desenvolvido utilizando-se 

conceitos de manufatura aditiva para posterior execução em impressoras 3D (Figura 7). 

A escolha da manufatura aditiva para esta criação foi baseada no baixo custo que a 

mesma apresenta e na possibilidade de as escolas utilizarem laboratórios tipo Fab Lab 

disponíveis em muitas cidades para impressão do componente, como o Fab Lab Livre SP1 

localizado na cidade de São667 Paulo. 

 

Figura 62: Capa do robô educativo desenvolvido com conceitos de manufatura aditiva 

 

 

 
667 Graduada em Engenharia de Controle e Automação e Professora de Educação Básica; 
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Fonte: Autores (2019). 

 

8 CONCLUSÃO 

A robótica educacional está se tornando um instrumento de ensino-aprendizagem muito 

importante nos dias de hoje visto que cada vez mais as crianças possuem contato 

precoce com equipamentos eletrônicos e interativos, como celulares, computadores e 

tablets. A familiaridade dos estudantes com esses dispositivos está demandando para as 

instituições de ensino uma restruturação de métodos pedagógicos para torná-los mais 

integrados com equipamentos e recursos tecnológicos.  

Porém, infelizmente, a realidade financeira da grande maioria das escolas públicas do 

Brasil ainda não permite a aquisição de equipamentos eletrônicos como computadores, 

softwares e robôs educativos. Uma solução para esse cenário é a união de esforços entre 

instituições públicas e privadas de ensino superior às escolas de ensino fundamental e 

médio visando desenvolver conjuntamente dispositivos eletrônicos acessíveis, de baixo 

custo e atrelados aos conceitos atuais de metodologias de ensino-aprendizagem como 

a educação STEAM. 

Assim, o objetivo deste trabalho de pesquisa e desenvolvimento de um protótipo de 

baixo custo, tecnicamente acessível, de código aberto, que utiliza materiais recicláveis e 

disponíveis em escolas públicas de ensino infantil foi atingido. Outras atividades futuras, 

que já estão planejadas, serão necessárias para a completude do projeto geral, como a 

finalização do protótipo aqui exposto, testes de validação em laboratório e em campo 

(em uma escola municipal da cidade de Rio das Pedras parceira deste projeto), 

capacitação de professores e de alunos para criação de seus próprios robôs educativos, 

a disponibilização dos códigos, esquemáticos e documentação em site a ser criado sobre 

o projeto, o planejamento e a implementação das intervenções pedagógicas que façam 

uso dos robôs e auxiliem os estudantes envolvidos a desenvolverem plenamente seus 

potenciais cognitivos. 

Espera-se que este projeto possa estimular outros pesquisadores e estudantes a 

desenvolverem outros robôs e tecnologias educacionais de baixo custo que possam ser 

replicados e tornem-se acessíveis aos ambientes educacionais da rede pública, 

promovendo com isso a redução das desigualdades sociais e econômicas e o 

desenvolvimento integral das crianças e jovens, principalmente de comunidades 

carentes. 
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RESUMO: As tecnologias não param de evoluir, contribuindo imensamente para 

o desenvolvimento da sociedade, principalmente quando se trata da educação 

inclusiva, onde estas são de grande importância, embora ainda pouco aplicadas. 

O trabalho objetiva criar o protótipo um equipamento, baseado em Arduíno, que 

contará com recursos de automação para realizar atividades cotidianas de uma 

sala de aula com foco na interação com pessoas que possuam deficiência de 

visão, audição ou motora, o que caracteriza a pesquisa como experimental. O 

estudo se justifica pela importância de se propiciar a inclusão de pessoas com 

deficiência no ambiente de ensino. Espera-se como resultado um protótipo que, 

controlado por comandos de voz, botões e outros sensores possibilite o controle 

de funções básicas do ambiente proposto, como abrir e fechar portas, janelas e 

cortinas além de controlar ventiladores e outros equipamentos. O estudo 

pretende mostrar como a automação pode contribuir com a inclusão de 

deficientes. 

Palavras chave: Automação, Tecnologia Assistiva, Educação 

 

1 INTRODUÇÃO 

As tecnologias não param de evoluir, contribuindo imensamente para o 

desenvolvimento da sociedade, principalmente quando se trata da educação 

inclusiva, onde estas são de grande importância, embora ainda pouco aplicadas. 

Tecnologia Assistiva é o termo que identifica todos os recursos e serviços 

que proporcionam ou contribuem para a independência total ou parcial das 
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pessoas com dificuldades especiais, promovendo a inclusão, favorecendo e 

simplificando o desempenho das atividades diárias (BERSCH,2017). 

2 OBJETIVOS 

O trabalho objetiva criar o protótipo, baseado em Arduino, que contará 

com recursos de automação para realizar atividades cotidianas de uma sala de 

aula com foco na interação com pessoas que possuam baixa visão, deficiência 

auditiva ou motora, o que caracteriza a pesquisa como experimental. 

O protótipo, controlado por comando de voz, e outros sensores permitem 

que os dispositivos atuem, como por exemplo ligar um computador ou acender 

uma lâmpada, assim como abrir e fechar portas e janelas, e controle de 

ventiladores, mantendo o ambiente na temperatura desejada, por exemplo. O 

estudo pretende mostrar como a automação pode contribuir com a inclusão de 

deficientes em salas de aula. 

 

3 METODOLOGIA 

A metodologia é um conjunto de métodos utilizados para alcançar um 

objetivo. Na metodologia são analisadas técnicas para a construção de uma 

pesquisa que implica em como será realizada, processada e divulgadas suas 

informações (BARROS e LEHFELD, 2000 apud FERREIRA,2016). 

• Quanto á natureza 

 Segundo Prodanov e Freitas (2013), a natureza aplicada tem por objetivo 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos. Gera produtos e/ou processos e envolve verdades e interesses 

universais. 

• Quanto á forma de abordagem do problema 

Uma pesquisa qualitativa se descreve por ser uma pesquisa descritiva, com 

resultados obtidos que não podem ser quantificáveis, análise de dados é feita de 

forma indutiva (RODRIGUES apud GOMES, 2016). 

Já para Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa não se preocupa 

com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. 

• Quanto aos fins da pesquisa 

 A pesquisa será do tipo exploratória. Este tipo de pesquisa tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses. (GIL, apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009). É importante 

mencionar que a pesquisa exploratória é responsável por gerar hipóteses que 
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promovam o desenvolvimento de um estudo mais profundo, a partir do qual se 

extraem resultados e conclusões.  

• Quanto aos procedimentos 

O estudo de caso envolve um estudo específico de determinado objetos 

e coletas de informações, a fim de aprofundar e ampliar o conhecimento sobre o 

mesmo. A partir do conhecimento adquirido, busca-se uma aplicação prática 

através da metodologia aplicada para a resolução de problemas sociais 

(PRODANOV e FREITAS, 2013). 

Experimentos em laboratórios, com montagem de protótipo, afim de 

simular as situações reais, e realizar um estudo das variáveis, suas causas e efeitos, 

identificar quais serão manipuladas e controladas para alcançar o objetivo da 

pesquisa, de maneira que seja mais próximo do mundo real (PRODANOV e 

FREITAS, 2013). 

Os componentes utilizados para o experimento foram: 

•  1 Placa compatível Arduíno UNO; 

•  1 Computador; 

•  1 Sensor de Presença PIR; 

•  1 Micro Servo motor SG-90; 

•  1 Módulo Bluetooth HC-05; 

•  1 Smartphone; 

•  1 Sensor de Temperatura NTC 10K (termistor); 

•  1 Cooler; 

•  1 Protoboard; 

•  Leds; 

• Cabos 

O Código utilizado para a para a realização das funções previstas foi o 

seguinte: 

 

#include <Servo.h> 

#define SERVO 6 // Porta Digital 6 

PWM 

#include <Thermistor.h> 

Thermistor temp(0); 

String voice; 

// Controle de voz  

int  

led1 = 2, //Conectar LED 1 ao Pino 2  

led2 = 3, //Conectar LED 2 ao Pino 3  

led3 = 4, //Conectar LED 3 ao Pino 4  

led4 = 5, //Conectar LED 4 ao Pino 5  

led5 = 6; //Conectar LED 5 ao Pino 6  

void ligartudo() 

{ 

     digitalWrite(led1, HIGH);  

     digitalWrite(led2, HIGH);  

     digitalWrite(led3, HIGH);  
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     digitalWrite(led4, HIGH);  

     digitalWrite(led5, HIGH);  

} 

void desligartudo(){ 

     digitalWrite(led1, LOW);  

     digitalWrite(led2, LOW);  

     digitalWrite(led3, LOW);  

     digitalWrite(led4, LOW);  

     digitalWrite(led5, LOW); 

} 

//  Controle do Servo Motor 

Servo s; // Variável Servo 

int pos=0; // Posição Servo 

int abrir = 13; // abrir porta 13 em 

output  

int fechar = 12; // fechar porta 12 em 

output  

int pinoSensor = 7; // porta 7 em input 

para o sensor  

int val = 0; // variável para ler o status 

do pino do sensor  

int ligav = 10; 

void setup() 

 {  

  s.attach(SERVO); 

  Serial.begin(9600); 

  s.write(0); // Inicia motor posição zero 

  pinMode(abrir, OUTPUT); // 

declarando o pino para abrir porta 

como output  

  pinMode(fechar, OUTPUT); // 

declarando o pino para fechar porta 

como output  

  pinMode(pinoSensor, INPUT); // 

declarando o pino do sensor como 

input  

  pinMode(ligav,OUTPUT);// declarando 

o pino para ligar o ventilador como 

output 

  pinMode(led1, OUTPUT);  

  pinMode(led2, OUTPUT);  

  pinMode(led3, OUTPUT);  

  pinMode(led4, OUTPUT);  

  pinMode(led5, OUTPUT);  

 }  

void loop() 

{  

while (Serial.available()){   

  delay(10);  

  char c = Serial.read();  

  if (c == '#') {break;}  

  voice += c;  

  }   

  if (voice.length() > 0) { 

    Serial.println(voice);  

       if(voice == "*Ligar tudo")  

       { 

        ligartudo(); 

        }  

 //Desliga todos os pinos (Chamada de 

função) 

  else if(voice == "*Desligar tudo") 

  { 

    desligartudo(); 

    } 

 //Liga todos os pinos (Chamada de 

função) 

  else if(voice == "*ligar um") 

{digitalWrite(led1, HIGH);}  

  else if(voice == "*ligar dois") 

{digitalWrite(led2, HIGH);} 

  else if(voice == "*ligar tres") 

{digitalWrite(led3, HIGH); 

} 

  else if(voice == "*Branco liga") 

{digitalWrite(led4, HIGH);} 

  else if(voice == "*Azul liga") 

{digitalWrite(led5, HIGH);} 

  else if(voice == "*desligar um") 

{digitalWrite(led1, LOW);}  
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  else if(voice == "*desligar dois") 

{digitalWrite(led2, LOW);} 

  else if(voice == "*desligar tres") 

{digitalWrite(led3, LOW);} 

  else if(voice == "*Branco desliga") 

{digitalWrite(led4, LOW);} 

  else if(voice == "*Azul desliga") 

{digitalWrite(led5, LOW); 

} 

voice=""; 

}  

// Controle temperatura 

 int temperature = temp.getTemp(); 

Serial.print("Temperatura: "); 

Serial.print(temperature); 

Serial.println("°C"); 

delay (1000); 

if (temperature <= 23){ 

  Serial.println ("liga ventilador"); 

  digitalWrite(10, HIGH);} 

  else if(temperature >= 26){ 

  Serial.println ("desliga ventilador"); 

  digitalWrite(10, LOW); 

} 

  {val = digitalRead(pinoSensor);  

// lendo o estado do sensor e 

atribuindo a variável val  

  if (val == HIGH and pos==0) {// 

verifica se a entrada é alta (quando os 

dois módulos estão separados), e 

acende o led vermelho e apaga o verde  

      Serial.println("Abriu a porta"); 

    for(pos = 0; pos <100; pos++) 

    { 

      s.write(pos); 

      delay(15); 

    } 

    delay(5000); 

  } else if(val==LOW and pos==100) 

          { 

      for(pos = 100; pos > 0; pos--) 

      { 

        s.write(pos); 

        delay(15); 

      } 

      } 

   } 

} 

 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

4 RESULTADOS 

A seguir serão demonstrados resultados obtidos através dos usos dos 

componentes e físicos com a implementação do código citado anteriormente, 

em uma placa compatível Arduíno UNO (Figura 1). 

 

Figura 1: Placa Arduino 
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Fonte: Google Imagens 

 

Para que a porta da sala fosse aberta automaticamente na presença de 

uma pessoa com uma cadeira de rodas por exemplo, que teria dificuldades em 

alcançar a maçaneta, utilizou-se um sensor de presença PIR (Figura 2) ligado a 

um Micro Servo Motor – SG-90 (Figura 3), por questões de segurança, como 

sugestão, utilizar um temporizador para que a porta possa ficar aberta por um 

determinado tempo, a escolha do usuário, para não correr o risco da porta fechar 

antes da pessoa terminar de entrar ou sair. 

 

Figura 2: Sensor de presença PIR 

 
Fonte: Google Imagens 

Figura 3: Micro Servo Motor – SG-90 
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Fonte: Google Imagens
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Também foram utilizados, o módulo Bluetooth- HC-05 (Figura 4), que 

permite, através da implementação do código e de um aplicativo instalado em 

um Smartphone, executar comandos de voz, para permitir que os computadores, 

a iluminação e até mesmo a temperatura do ambiente seja controlada por um 

parâmetro de um comando de voz, para ampliar o alcance dos comandos pode-

se utilizar sensores de temperatura, de iluminação, válvula solenoide entre outros. 

No caso do trabalho foi utilizado apenas o sensor de temperatura (Figura 5) para 

representar o controle climático do ambiente, esse tipo de sensor consegue ser 

programado para captar a temperatura do ambiente e enviar um comando 

através do Software compatível Arduíno para ligar o ventilador ou ar 

condicionado, até que a temperatura estabilize à um valor pré-determinado pelo 

usuário. 

 

Figura 4: Módulo Bluetooth HC-05 

 
Fonte: Google Imagens 

 

Figura 5: Sensor de Temperatura NTC 10K 

 
Fonte: Google Imagens 
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O protótipo completo, como proposto nos objetivos, realiza atividades 

de abrir a porta e ligar os computadores e o ventilador (Figura 6). 

 

Figura 6: Protótipo completo 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

5 CONCLUSÃO 

    Conclui-se que o controle automatizado das funções básicas da aplicação 

proposta, de acordo com a necessidade de cada deficiente, proporciona 

acessibilidade e imersão social em ambiente educacional. O processo 

automatizado também auxilia o educador na interação com esses alunos.  

Embora, ainda exista uma resistência em relação à tecnologia nas práticas 

pedagógicas, o avanço das tecnologias, tem mostrado que é possível tornar o 

aprendizado das pessoas deficientes mais interessante e eficaz apenas com o uso 

da automação.  

As tecnologias apoiadas pelo computador quando associadas à tecnologia 

assistiva, convertem-se em ferramentas que promovem a acessibilidade 

permitindo que o potencial dos alunos que possuem limitações de ordem 

sensorial e cognitiva possa ser maximizado, por estes recursos, redefinindo os 

conceitos de limitação e incapacidade. Com uma análise mais crítica pode-se 

observar que muitas tecnologias já estão sendo utilizadas, mas ainda precisam 

passar pelo processo de entender melhor cada tipo de necessidade, respeitar suas 

limitações e criar a tecnologia adequada para cada situação.  
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RESUMO: Este trabalho vis671a apresentar a abordagem de um estudo bibliográfico. 

Encontra-se baseado em teóricos renomados na temática como Freire que retrata a 

importância da formação docente frente aos desafios de uma escola inclusiva. Não 

obstante ressaltar que a inclusão não se refere apenas a inserção de alunos com 

deficiência nas escolas públicas regulares. O referido estudo remete a importância dos 

professores estarem preparados para receber as diferenças em sua sala de aula e assumir 

o compromisso de desmistificar o preconceito existente como também sanar os desafios 

diários em favor de uma inclusão realmente efetiva. Para esse estudo foram efetuadas 

pesquisas atuais sobre o tema com o propósito de discutir a diversidade sexual através 

de teoria atualizada e que se torne relevante para estudos posteriores. Nesse contexto, 

considera-se a importância de uma sistema político público consciente em concretizar 

as leis que dão suporte à inclusão nas escolas públicas brasileiras. 

Palavras Chave: Professores. Diversidade sexual. Formação docente. Inclusão. 

 

ABSTRACT: This paper aims to present the approach of a bibliographic study. It is 

based on renowned theorists in the thematic like Freire that portrays the importance of 

the teacher training in front of the challenges of an inclusive school. Notwithstanding, 

inclusion does not only refer to the inclusion of students with disabilities in regular public 

schools. This study points to the importance of teachers being prepared to receive the 

differences in their classroom and making a commitment to demystify the existing 

prejudice as well as to heal the daily challenges in favor of a truly effective inclusion. For 

this study, current research was done on the subject with the purpose of discussing sexual 
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diversity through updated theory and that becomes relevant for later studies. In this 

context, it is considered the importance of a conscious public political system in 

concretizing the laws that support inclusion in Brazilian public schools. 

 

Keywords: Teachers. Sexual diversity. Teacher training. Inclusion. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A escola é um lugar privilegiado de construção total do ser humano, no qual 

envolvem várias situações importantes que devem ser trabalhadas cotidiamente inclusive 

os valores. Assim, suas metas devem contribuir para a construção de uma nova 

sociedade, de modo a torná-la menos desigual e democraticamente construída 

respeitando as diferenças como características próprias dos seres humanos. Segundo 

Teixeira e Magnabosco (2017, p. 14) “a escola é uma instituição que tem por finalidade 

de educar para a cidadania, igualdade e ampliação dos direitos”. Uma instituição escolar 

tem por obrigação refletir sobre a forma correta de fazer inclusão social de verdade de 

maneira que os sujeitos que participam no meio escolar e usufruam das mais variadas 

possibilidades que a escola poderá oferecer. 

Sobretudo, o papel da escola é fazer com que meninos e meninas tenham 

condições de reflexionar sobre suas relações e posições sociais, de forma que sejam 

capazes de repensar sobre a diversidade, gênero e orientação sexual que compõem 

qualquer tipo de instituição seja ela escolar ou não e que esse novo modo de enxergar 

o outro venha contribuir diretamente com a construção de novas formas de se relacionar, 

com a possibilidade de uma situação igualitária para todos. 

Quanto à formação docente para a inclusão existem muitos professores que 

apresentam desmotivações e insatisfações em sua rotina como profissional de educação. 

Isso acontece pela falta de formações específicas que lhes ajudem no processo de 

inclusão da diversidade dentro das escolas. 

Assim é que cabe ao educador a transposição dos obstáculos que se 

interpõem entre a diversidade e sua ação pedagógica. Talvez, um bom 

começo seria uma reflexão da ação pedagógica vivida pelo educador 

enquanto educando. Quem sabe tal reflexão poderia trazer uma diretriz 

acerca do que seja uma ação pedagógica discriminadora ou igualitária. 

Desta forma a partir desta reflexão o educador poderia iniciar a 

construção da sua ação pedagógica, entremeando-a com estudos e 

vivências do cotidiano (LEÃO e PEREIRA, 2017, p. 34).  

De acordo com a autora, os professores precisam fazer uma boa reflexão de sua 

prática escolar diária, rever sua metodologia baseado em uma escola nova com bases 

igualitárias. Certamente essa reflexão, como diz a autora, servirá para reconstruir uma 
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ação pedagógica com enfrentamento a discriminação. Pode-se afirmar que “a sala de 

aula é o espaço micro onde as “coisas” acontecem. É ali que se processam a utilização de 

metodologias, paradigmas e modelos educacionais” (TEIXEIRA e MAGNABOSCO, 2017, 

p. 23). 

 

2 FORMAÇÃO, SABERES E PRÁTICAS DOCENTES INCLUSIVAS 

 

 

A escola como princípio construtivo da vida humana deve valorizar três 

importantes seguimentos em sua trajetória inclusiva que são: viabilizar a construção de 

culturas, políticas e práticas inclusivas. Castro (2015, p. 14) define bem os três elementos 

e dar ênfase a esse contexto: 

Por culturas referimo-nos ao desenvolvimento de valores que primem 

pela preocupação com a desconstrução cotidiana de relações de 

desigualdade e de desvalorização do outro, em quaisquer que sejam as 

bases da desvalorização e a desigualdade. Por políticas, queremos dizer 

a tradução destes valores em afirmações de intenções e estratégias de 

formulação e implementação das mesmas num dado contexto. Quanto 

as práticas, queremos apontar o fazer do cotidiano da escola, 

efetivamente. Estilos de aula, tipos de avaliação, organização dos 

espaços de recreação e esportes, organização das salas, agrupamento 

das turmas e assim sucessivamente. Cabe notar, ainda, que estas três 

dimensões ocorrem e concorrem simultaneamente em qualquer 

contexto escolar e podem ser, muitas vezes, contraditórias entre si.  

Nesse contexto de análise desses três elementos norteadores, o respeito às 

diferenças, que regam as culturas e propagam as políticas públicas de inclusão, ainda 

que por vezes sejam contrária a opinião de alguns, é o caminho mais acertado dentro 

das instituições escolares na construção de seres humanos de verdade. “Portanto, as 

diferenças precisam ser encaradas como fonte de recursos às transformações, ao invés 

de serem vistas obstáculos. Trata-se de questionar o elo das relações humanas: a 

participação de cada sujeito, suas vivências e a estruturação das relações sociais” (FREIRE, 

2009, p. 45). 

Ainda de acordo com Freire (2001, p. 45):  

Se faz necessário, neste exercício, relembrar que cidadão significa 

indivíduo no gozo os direitos civis e políticos de um Estado e que 

cidadania tem que ver com a condição de cidadão, quer dizer, com o 

uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão.  

Alves e Freire deixam de reflexão que dialogar sobre as diferenças é a maior prova 

do respeito as características próprias de cada um, sem omitir em nenhum momento 

esses fatores. Nesse caso necessita-se uma nova postura da escola para atender com 

qualidade as diferentes modalidades de vida e aprendizagem colaborando efetivamente 
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com a formação integral dos sujeitos inseridos nesse processo. No mesmo sentido Freire 

(2001, p. 23) “pensar que a escola se constitui no único lócus de prevenção das injustiças”. 

Vive-se atualmente em um momento em que a globalização avança tanto quanto 

as tecnologias que vem avançando e se transformando com uma velocidade 

surpreendente e todos esses avanços refletem diretamente em toda sociedade. Todos 

esses avanços contribuem diretamente com a sociedade trazendo facilidade e inovação. 

Nesse pressuposto, a educação deve caminhar na mesma velocidade que 

avançam os demais seguimentos destacados, acompanhar esses processos e trabalhar 

com a intenção de desnaturalizar a ideologia preconceituosa existente nas camadas 

sociais, pois sabe-se que muitas pessoas são resistentes a essa inovação. Teixeira e 

Magnabosco (2017, p. 13) explica que “presenciamos muitas escolas produzindo práticas 

sexistas, que através de normas, formas de avaliação, livros didáticos, currículos e 

disciplinas não abordam ou não problematizam as questões de gênero, assim como 

outras produções discursivas”. 

Leão e Pereira (2017, p. 12) aprofundam esse tema de forma precisa e grandiosa, 

quando remete os principais objetivos de uma escola pautada em atender seriamente a 

diversidade: 

A formação de docentes-educadores para o trato da diversidade se 

defronta no sistema escolar e na academia com concepções 

generalistas, únicas do ser humano, de cidadania, de história e de 

progresso, de racionalidade, de ciência e de conhecimento, de 

formação e de docência. Defronta-se com diretrizes curriculares, 

normas e leis, políticas, processos e tempos de ensino-aprendizagem 

legitimados em princípios universais. Quando essas concepções, 

princípios e diretrizes são tomados como padrões únicos de 

classificação dos indivíduos e dos coletivos, de povos, raças, classes, 

etnias, gêneros ou gerações, a tendência será hierarquiza-los e polarizá-

los. Fazer da diversidade desigualdades em função desses padrões 

únicos.  

No entanto, essa inovação necessita atravessar a fronteira da resistência e da 

desinformação, pois proporcionar essa inovação também para aqueles que não possuem 

acesso as tecnologias e o elo para que isso aconteça de verdade é realmente a inserção 

em uma escola transformadora e inovadora que oferece práticas verdadeiramente 

inclusivas. 

Esse avanço necessita um educação direcionada para a diversidade, pautada em 

uma ética e uma cultura pautada na diversidade. A escola como um todo precisa estar 

comprometida com a pluralidade cultural, isto é, abranja todas as gamas culturais e 

sociais, isso é um ponto importante na aceitação das diferenças. Deve-se levar em conta 

que “o trabalho do professor vai além do contato com o aluno, há que se levar em conta 

muitos fatores (SILVA e CAMPOS, 2016, p. 03).  
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Leão e Pereira (2017, p. 09) corrobora com esse assunto quando faz um breve 

relato de como uma instituição escolar deve ser constituída. 

Em outros termos, trata-se de formar docentes educadores que 

entendam como o próprio sistema e a própria docência participaram e 

participam na produção dos diversos em desiguais por meio de seus 

padrões de ciência, racionalidade e conhecimento, de cultura e 

civilização, de avaliação, classificação e segregação. A tendência tem 

sido tratar o sistema e suas estruturas como neutras, isentas de 

representações preconceituosas apenas fora do sistema. 

A instituições escolares do século XXI precisa além de tudo encontrar o melhor 

caminho para abordar a diversidade, encorajando a comunidade escolar a lutar 

diretamente pelo respeito, inclusive encorajar as crianças nesse contexto atual 

preparando-os para serem cidadão críticos e atuantes na sociedade em que vive. 

Nesse contexto pluricultural há educandos de diversas esferas culturas e requer 

do docente uma visão diferenciada de sua metodologia, bem como uma adequação 

pluricultural do currículo escolar, enriquecendo as atividades diárias na sala de aula, 

levando sempre em conta os conhecimento prévio e cultural dos alunos. 

Gadotti (2000, p. 56) salienta que um sistema educativo inovador atua 

diretamente com resultados positivos para essa nova linha proposta. 

A educação multicultural se propõe a analisar, criticamente, os 

currículos monoculturais atuais e procura formar criticamente os 

professores, para que mudem suas atitudes diante dos alunos mais 

pobres e elaborem estratégias instrucionais próprias para a educação 

das camadas populares, procurando, antes de mais nada, compreendê-

las na totalidade de sua cultura e de sua visão de mundo. 

A questão da diversidade é um tema muito relevante que deve ser analisado com 

dedicação pela escola, pois é uma das melhores maneiras de mostrar a todos os 

envolvidos que uma diversidade de culturas muito mais além da que ele próprio carrega. 

É normal que muitas vezes o próprio educando desconheça sua própria cultura, 

assim essa reflexão docente fará com que ele conheça além da sua a que ele está 

acostumado a ver. 

O papel atual da escola é nada mais que estar direcionada para atender qualquer 

tipo de diferença, tendo em vista esse avanço da sociedade. Toda e qualquer diferença 

deve ser concebida como algo que engrandece e enriquece o nosso meio a ponto de 

nos oferecer cada vez mais conhecimentos do outro. Pois a diferença estar em todo lugar, 

seja ele o visual, o sexo, a raça, a etnia, etc. 

Assim cabe a instituição escolar desde o começo, ou melhor, desde a Educação 

Infantil, abordar conteúdos voltados para a diversidade, para que desde o início de 

contato com o meio escolar a criança aprenda a respeitar as diferenças em todas as fases 

de sua vida. 
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Aprofundando nas formações docentes propriamente ditas, em que torna-se 

nesse momento o papel do professor como fator indispensável nesse processo inclusivo, 

é importante debater que o docente tem um papel relevante em todo processo 

educativo. Segundo Teixeira e Magnabosco (2017, p. 34) “como professores precisamos 

refletir sobre nossas contribuições e influência na formação de pessoas, e paralelamente, 

sobre nossa própria constituição”. 

A escola em geral, inclusive seu corpo docente, necessita juntar forças e lutar 

pelos direitos dos seus alunos e suas diferenças serem respeitadas e valorizadas acima 

de tudo. Contudo, a escola como um todo não pode caminhar sozinha nesse processo, 

é necessário que as políticas públicas tomem a frente esse reconhecimento para que 

assim se torne legal, bem como todos as mídias e meio os quais estabelecem forte 

influência sobre a sociedade.  

Não se pode pensar que a escola inclusiva é apenas aquela que acolhe alunos 

com deficiência e que as adequações escolares bastam serem feitas em suas bases 

estruturais e com profissionais com qualificações específicas. Tudo isso se torna relevante 

para inclusão, mas, de fato uma instituição escolar que vivencia a inclusão saberá que 

incluir significa inserir com qualidade todo e qualquer tipo de diferença. A escola 

necessita estar preparada para as diferenças que surgem a cada dia, para isso os 

profissionais, principalmente os docentes, necessitam estarem preparados 

pedagogicamente para a escola nova que nesse momento de discussão, deve estar 

preparada para a diversidade. 

Perrenoud em uma de suas obras descreve a vida de um professor: 

No início do ano, um professor de ensino fundamental depara-se com 

20 a 25 crianças diferentes em tamanho, desenvolvimento físico, 

fisiologia, resistência ao cansaço, capacidades de atenção e de trabalho; 

em capacidade perceptiva, manual e gestual; em gostos e capacidades 

criativas; em personalidade, caráter, atitudes, opiniões, interesses, 

imagens de si, identidade pessoal, confiança em si; em desenvolvimento 

intelectual; em modos e capacidades de relação e comunicação; em 

linguagem e cultura; em saberes e experiências aquisições escolares; em 

hábitos e modo de vida fora da escola; em experiências e aquisições 

escolares anteriores; em aparência física, postura, higiene corporal, 

vestimenta, corpulência, forma de se mover; em sexo, origem social, 

origem religiosa, nacional ou étnica; em sentimentos, projetos, 

vontades, energias do momento... ( PERRENOUD, 2001, p. 69). 

A grandeza da fala de Perrenoud traz à tona a maior e mais grandiosa reflexão 

sobre os mais variados tipos de diferenças presentes em nossa sociedade, no espaço 

escolar, e justapondo a isso, acredita-se que as diferenças estão apenas presentes na 

deficiência ou nos que adotam a diversidade e gênero sexual como modo de vida, mais 

uma vez é preciso enfatizar que a diferença estar presente em todos os seres humanos 

sem distinção.  
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 A mudança não é um quesito fácil de aderir, mas a mudança mais grandiosa que 

pode acontecer é quando a instituição escolar se torna espaço de acolhimento as 

diferenças tornando-se um espaço acolher e transformador das relações existentes. 

Assim, só é possível quando o fator transformação estiver definitivamente 

imbuído dentro dos seres humanos e assim não perder a esperança de construir uma 

sociedade mais igualitária e sem discriminação e isso só será possível com a 

transformação das práticas vivenciadas dentro da escola. 

Observa-se que em meio a tantas discussões pouco se fala na formação docente 

envolvendo o tema diversidade humana. Na verdade são poucas as formações existentes 

que abordem essa temática. Toda essa euforia nas discussões e pouca eficiência nas 

formações dificulta a inserção de prática inclusivas onde os educandos possam se 

beneficiar práticas com valores mais humanos e viver verdadeiramente a democracia. 

Para Canen e Xavier (2014, p. 02): 

A formação de professores, seja ela inicial ou continuada, constitui-se 

como um lócus privilegiado, não só para refletir e discutir sobre essas 

questões, como para a criação e a implementação de proposições que 

possibilitem vislumbrar novos caminhos e avanços no que tange ao 

trato da diversidade cultural no contexto escolar. 

Para os autores, as formações docentes é algo de relevante valor para o 

desenvolvimento de práticas que valorizem a diversidade, pois o caminho a seguir nesse 

processo não é algo fácil, exigem dos profissionais docentes a implementação de 

estratégias que facilite o caminho a seguir desses educandos.  

Dentro dessa abordagem, a formação continuada de professores possui 

um papel relevante, uma vez que preparar professores para refletirem e 

trabalharem com a diversidade cultural no contexto escolar significa 

abrir espaços que permitam a transformação da escola em um local em 

que as diferentes identidades são respeitadas e valorizadas, 

consideradas fatores enriquecedores da cidadania (CANEN e XAVIER, 

2014, p. 08). 

As formações contínuas são enriquecedoras das práticas docentes, pois prepara 

os professores a trabalharem com a diversidade cultural dentro das instituições escolares 

e com isso abrir espaço para a transformação da escola onde são encontradas vários 

meios e tipos de discriminação. O importante é que existam formações que valorizem a 

pluralidade cultural de todos os sujeitos e que esses sintam-se valorizados e respeitadas 

por um sistema que inclui verdadeiramente, ou seja, pensar a formação continuada de 

professores em uma perspectiva multicultural significa pensar em uma efetiva mudança 

de atitude, de postura e de olhar sobre a diversidade e a diferença” (CANEN e XAVIER, 

2014, p. 11). 

Da mesma forma, Cunha (2013, p. 112) acrescenta que “existe uma forma 

crescente que direcionam os estudos e compreendem que o professor age a partir de 

saberes plurais e construídos a partir de diferentes fontes”. 



 
 

 
3278 

Não se pode mais admitir uma formação atípica da diversidade, mas algo 

direcionado e caracterizado na participação efetiva dos docentes, com as 

desmistificações de ideologias generalizadas, adequação do currículo, discursos e 

diálogos curando definitivamente práticas de salas de aulas que na maiorias das vezes 

são carregadas de preconceitos. 

É necessário deixa para traz as crenças históricas que apenas a formação inicial 

capacitava os professores a desenvolver todas as habilidades e competências necessárias 

para atender os alunos advindos do século XXI e suas complexidades, ou seja, tornar-se 

professor demanda a passagem por um processo de construção de conhecimentos 

(BLOCK e RAUSCHA, 2015, p. 250). 

Todo esse diálogo engrandece o entendimento sobre os saberes necessários para 

que os professores possam atender as especificidades do seu alunado, já que os saberes 

tem a real intenção de desmistificar a complexidade das formações docentes. 

O estudo relacionado aos saberes se tornou algo indispensável na vida de 

qualquer docente, pois os saberes lhes darão e lhes proporcionarão conhecimentos 

culturais e históricos que serão indispensáveis na dia a dia escolar, pois sabe-se que 

aprendizagem é adquirida de forma cultural e histórica. 

Block e Rausch (2015, p. 249) explica como está enraizado a formação docente 

dos futuros professores: 

A profissão docente, sendo profundamente enraizada na prática 

cultural dos futuros professores, exige uma reflexão narrativa intensa, 

para que sejam exploradas as representações sociais que sustentam 

suas posições teóricopráticas. A incorporação das narrativas como valor 

reconfigura a relação teoria e prática, se distanciando da concepção 

instrumental aplicacionista e se instituindo como um eixo fundamental 

para pensar a profissão docente. A temática da formação de 

professores provoca diferentes abordagens de estudo e exige 

desdobramentos na sua análise e compreensão. A necessária 

profissionalização reabre reflexões sobre a formação continuada dos 

docentes de todos os níveis e estas provocaram a necessidade de 

repensar a formação inicial. Tal necessidade amplia os esforços e 

estimula o espírito investigativo acadêmico. 

 Através da fala desses autores, percebe-se a necessidade de se aprofundar cada 

vez mais a estudar o docente e sua formação inicial. A sociedade vive em constantes 

mudanças, carregadas de desafios no qual exigi dos profissionais da educação uma 

postura coerente com o tempo em que exerce sua profissão. Por sua vez, esse profissional 

necessita estar munido de saberes para atender aos questionamentos e as mudanças 

provenientes da sociedade contemporânea, estando apto a se sobressair com as 

condições culturais diversas existentes no meio educativo.  Para Black e Rausch (2015, p. 

250) “durante a formação inicial, o futuro professor vai construindo sua identidade 

profissional, que sofre influências diversas, permitindo uma constante ressignificação do 
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que é ser professor para cada professor. É um processo coletivo, vivenciado socialmente 

que resulta em mudanças individuais”. 

O ser humano é construído por valores culturais e dentro de suas especificidades 

cada um apresenta o um contexto diferenciado, sendo que essa mistificação cultural 

encontra-se maciçamente inserida dentro das instituições escolares, no qual cabe aos 

profissionais da educação construir juntamente com seus alunos a sua própria 

identidade. 

 A identidade é explicado por Nóvoa, (1995, p. 16) da seguinte forma: 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é 

um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um 

espaço de construção e de maneiras de ser e de estar na profissão. Por 

isso, é mais adequado falar em processo identitário, realçando a mescla 

dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz 

professor. [...] É um processo que necessita de tempo. Um tempo para 

refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar 

mudanças. 

A explicação de Nóvoa permite entender que a identidade humana é algo 

profundo que requer tempo, é algo imprescindível na construção do ser humano, 

especialmente o profissional de educação, tema retratado no momento. A construção 

identitária caracteriza a forma como cada professor diz ser e se sentir. Dessa forma, é 

algo que necessita estar construído ou até mesmo em processo de construção para que 

esse profissional consiga desempenhar seu papel de construtor identitário com 

excelência. “Em suma, a formação da identidade do professor caracteriza-se como um 

processo complexo que possui, por meio dos saberes docentes, uma fonte constante de 

subsídios para alavancar e manter o movimento necessário à sua progressão” (BLACK e 

RAUSCH, 2015, p. 250). 

No entanto, os saberes docentes não provém apenas da formação inicial e muito 

menos ali estacionam. Ali é considerado o início do processo de formação docente, 

estando esse processo em constante transformação e presentes nas mais variadas formas 

de experiências humanas.  

Segundo Black e Rausch (2015, p. 251): 

É justamente durante a formação inicial que os saberes docentes 

requerem um intenso investimento, contribuindo para preparar o futuro 

professor, de modo que este consiga começar a atuar na profissão, 

ampliando gradativamente seu grau de autonomia para lidar com as 

situações que permeiam a escola de modo geral. Investir na 

apropriação de saberes na formação inicial não garante o sucesso ao 

exercer a profissão da docência, mas, proporcionará ao futuro professor 

um referencial de base que atenda as demandas que a profissão exige. 
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 Os saberes docentes segundo Tardif (2004, p. 36) funcionam “[...] um saber plural, 

formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”.  

A partir da explanação de Tardif (2004), a construção dos saberes requer dos 

professores um vasto conhecimento de diversos misturas e fatores, sendo a união desses 

o responsável pela construção dos saberes, ou seja, são saberes plurais, requisito tão 

importante para a prática docente. Dentre os fatores necessários para os saberes 

docentes pode-se destacar a formação inicial, mas como falado anteriormente não se 

pode construir saberes e uma identidade apenas com as formações iniciais já que a todo 

momento a discussão desse texto apresenta avanços constantes na ciência e tecnologia 

sendo necessário avançar juntamente com esses fatores que regem o meio atualmente.  

Em meio as esses fatores indispensáveis aos saberes necessários para uma prática 

docente de qualidade, pode-se destacar as práticas direcionadas a um público plural e 

heterogêneo. Não se pode pensar em uma prática exclusivamente para um público 

específico, a educação e a prática educativa necessita atender a pluralidade cultural e 

suas demandas, auxiliando os próprios alunos a construírem seus objetivos e os seus 

caminhos. Para finalizar essa reflexão Freire (2001, p. 45) desta que “[...] ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possiblidades para a sua produção ou a sua 

construção”. 

Para Freire, os saberes docentes são imprescindíveis para o desenvolvimento de 

uma prática prazerosa, agradável e de qualidade, que permita aos alunos 

compreenderem o mundo em que vivem de forma clara, lúcida elaborada em prática 

realmente formadora.  

Como base para prática docente os saberes essenciais podem ser iniciados nas 

licenciaturas da graduação pois tem o objetivo de formar futuros professores para o 

exercício do magistério. 

Ressalta-se que o objetivo do curso de licenciatura é formar o futuro 

professor, capacitando-o para o exercício da profissão e, deste modo, 

fazer com que, de fato, assuma-se como profissional, tornando-se ele 

próprio um investigador de sua prática educativa a ponto de 

reestruturar, produzir e transformar seus saberes e sua identidade 

profissional (BLACK e RAUSCH, 2015, p. 251).  

Diante desse contexto, percebe-se que os saberes docentes, devem ser flexíveis, 

plurais, baseados em um contexto heterogêneo e valores humanos.  Assim mesmo 

complementa o autor abaixo: 

 [...] um professor de profissão não seja somente alguém que aplica 

conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente 

determinado por agentes sociais: é um ator no sentido forte do termo, 

isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que 

ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-
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fazer provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a 

estrutura e a orienta (TARDIF, 2004, p. 230). 

Trocados em miúdos, existe uma profunda relação entre os três elementos 

importantes para as práticas docentes, a formação identitária do docente, os saberes e 

sua profissionalização. 

O professor precisa ter em mente seu verdadeiro papel como construtor e 

formador de cidadãos, acima de tudo ele é sujeito de sua própria formação, sempre em 

busca de novos conhecimentos que os auxiliem a desenvolver a sua própria 

aprendizagem e a de seus alunos, desenvolva práticas que atendam as diversidades 

culturais em sala de aula, assumindo uma postura crítica e ativa diante dos obstáculos 

que surgem em uma sala de aula compostas por sujeitos tão heterogêneos. 

Diante de todo esse embate, os docentes necessitam ter em mente que os 

saberes docentes não são elementos limitados somente aos cursos de formação inicial 

ou até mesmo alguns tipos de formação continuada, sua prática depende exclusivamente 

do profissional que deseja colocar mais sabor em sua prática e ação na didática que 

exerce constantemente, ou seja, é um ser humano com a possibilidade de adquirir cada 

vez mais saberes, basta apenas não se limitar as práticas tradicionais que insistem em se 

manter vivas nas instituições escolares de hoje. Portanto, essa prática necessita ser 

observada diariamente pois é nela que os saberes, sua identidade e sua 

profissionalização vão se consolidando. 

Nesse pressuposto, os saberes nada mais é que algo que serve para dar subsídios 

a ação pedagógica, estabelecendo possibilidades de serem redefinidas, adequadas, 

reflexionadas podendo ser aplicados, testados e verificados para tender a diversidade 

cultural e de gêneros presentes na sala de aula. Morais (2016, p. 35) diz que: “Refletir 

sobre a prática educativa possibilita ao docente problematizar suas ações, levando ao 

aperfeiçoamento do processo educativo, tendo em vista que, a avaliação da prática 

conduz ao professor a descobrir falhas e possibilidades de melhoria do processo 

educativo”. 

Sendo assim, o docente reflexivo nunca está satisfeito com sua prática 

pedagógica, pois ela nunca pode ser considerada como algo finalizado, ela é composta 

por erros e acertos que vão sendo colocados possibilidades de aprimoramento. “É 

essencial nesta concepção a noção do profissional como uma pessoa que, nas situações 

didático-pedagógicas, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente, 

flexível e reflexiva” (Morais, 2016, p. 38). 

É por meio dessa articulação reflexiva, flexível e inteligente entre os saberes que 

os professores adquirem consciência para se tornarem capazes de perceber suas ações 

e peculiaridades de sua prática educativa e com base nisso reestabelecer novas 

estratégias e suas formas do fazer docente de modo que seja uma ação sistemática, 

dinâmica e contínua. 
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Pimenta (2000, p. 98) faz referência a expressão saberes docentes estabelecendo 

em três categorias que são: 

✓ Os saberes pedagógicos – são os saberes relacionados a 

pedagogia enquanto ciência da educação; 

✓ A experiência – diz respeito a todo conhecimento prévio que o 

aluno já traz consigo ao adentro no universo educativo; 

✓ O conhecimento – está relacionada com as diversas áreas do 

conhecimento. Como os conhecimentos tecnológicos, científicos, 

culturais, entre outros. 

A autora apresenta de forma linear os três saberes divididos de forma simples e 

objetiva de modo a distinguir um do outro. Essa diferenciação pode ser adquirida dia a 

dia em sua ação pedagógica e aplicada a um sistema que exige melhorias e qualidade 

de ensino. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O princípio norteador da escola envolvem fatores extremamente importantes 

para o desenvolvimento humano. E estes fatores necessitam ser valorizados pela escola 

de modo a conseguir transformar os sujeitos que nela estão inseridos. Dentre os diversos 

fatores pode-se destacar a diversidade sexual, de culturas, de classes que necessitam 

serem impostas construtivamente e diariamente dentro das instituições escolares. 

Sabendo-se que o papel da escola é dar sentido as diferenças existentes que são 

características inatas dos seres humanos, possibilitando aos alunos reflexionar sobre sua 

postura e sua posição na sociedade. 

Para isso, a formação docente é de grande valia no processo de inclusão dos 

diversos seguimentos já mencionados de modo a sanar suas dificuldades e desmotivação 

presentes na rotina profissional do docente. 

Nesse ponto, a escola secular como um todo precisa formar cidadãos conscientes 

e dignos capaz de se reconhecer e reconhecer o próximo dentro de suas peculiaridades.  
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Resu674mo: A ação de divulgação Científica ‘Trilhas de PANC’ desenvolve um material 

multimidiático interativo online de divulgação científica das espécies de Plantas 

Alimentícias Não Convencional (PANC), do Parque Municipal Victório Siquieroli – 

Uberlândia-MG, utilizando a plataforma do Google Maps que discrimina a localização de 

cada planta no parque, bem como a maneira de consumo, suas propriedades nutritivas 

e fitoterápicas, curiosidades, receitas, nomes populares e sua classificação botânica. 

Nossa produção utiliza, de forma pedagógica, recentes inovações das tecnologias 

digitais de informação, comunicação e expressão como o Google Maps, tendo como 

resultados uma aplicação eletrônica gratuita de divulgação acessível pela comunidade, 

integrada ao Parque e ao Museu de Biodiversidade do Cerrado. Auxiliando na 

manutenção dos saberes da Etnobotânica por meio de recursos tecnológicos atuais, além 

de melhorar a comunicação entre o conhecimento popular e o científico. Ampliando as 

camadas e os sujeitos atravessados pelo conhecimento (etno)botânico, colaborando na 

formação de professores e os incentivando a confeccionar e desenvolver novos recursos 

didáticos de caráter tecnológico.  

Palavras-chave: PANC; Etnobotânica; Divulgação Científica; Google Maps; Recurso 

Didático. 

Abstract: The scientific dissemination action 'Trails of PANC' develops an online multi-

media interactive material for the scientific dissemination of non-conventional food plant 

species (PANC), Municipal Park Victório Siquieroli - Uberlândia-MG, using the Google 

Maps platform that discriminates the location of each plant in the park, as well as the 

way of consumption, its nutritional and phytotherapeutic properties, curiosities, recipes, 

popular names and botanical classification. Our production uses, in a pedagogical way, 
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recent innovations of the digital technologies of information, communication and 

expression like Google Maps, resulting in a free electronic application of divulgation 

accessible by the community, integrated to the Park and the Museum of Biodiversity of 

the Cerrado. Assisting in the maintenance of the knowledges of Ethnobotany through 

current technological resources, in addition to improving the communication between 

popular and scientific knowledge. Extending the layers and the subjects crossed by the 

(ethno)botanical knowledge, collaborating in the training of teachers and encouraging 

them to make and develop new didactic resources of a technological character. 

Keywords: PANC; Ethnobotany; Scientific divulgation; Google Maps; Didactic Resource. 

 

INTRODUÇÃO  

Em nosso planeta, segundo Rapport e Drausal (2001, p. 376), há em média 27 mil 

espécies do Reino Plantae com potencial alimentício para humanos, porém, 

apesar desta grande diversidade, cerca de 90% do consumo alimentício global 

humano provêm de apenas 15 espécies de vegetais e 8 animais (KHOLER, 2014, 

p. 1). RANIERI (2017, p. 7) complementa os estudos estatísticos levantando que 

do total de espécies de plantas alimentícias existentes, a nossa alimentação 

contemporânea é concentrada em apenas 25% de toda esta diversidade. 

As plantas alimentícias (PA) são aquelas que possuem alguma(s) parte(s) ou 

produto(s) que podem ser empregados na dieta humana (FAO, 1994, p. 16) e são 

divididas em Plantas Alimentícias Convencionais (PAC), as que apresentam 

alguma(s) parte(s) com potencial nutricional e são comumente mais usadas pela 

população mundial e as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) que são 

aquelas que apresentam alguma(s) parte(s) com potencial alimentício, mas que 

não são utilizadas pela maior parte da população (KINUPP, 2007, p. 18). 

Ressaltamos aqui a importancia da reflexões sobre o conceito ‘convencional’ ou 

‘não convencional’, que atravessa(ou) gerações culturais, por isso, seu valor é 

relativo às variáveis históricas, sociais e geopolíticas (MAKUTA, 2018, p. 40). 

As PANC, quando manipuladas por uma mínima parcela da população são mais 

utilizadas como plantas medicinais, parte desse comportamento decorre-se pelo 

desconhecimento do potencial dessas plantas como recursos alimentícios, ainda 

que disponíveis a baixo custo ou sem custo nenhum. O restrito banco de espécies 

vegetais que compõem os atuais sistemas de plantios são referências para a 

alimentação contemporânea e minimizam a variedade dos cardápios (BORGES, 

2018, p. 467). 

A inserção e seleção restrita de espécies de plantas sistematizada pelos europeus 

nos cultivares brasileiros, durante e após a colonização, impulsionou 
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culturalmente um processo de desvalorização e esquecimento das espécies de 

PANC, amplamente utilizadas antes da “era” da agricultura brasileira, proveniente 

principalmente do conhecimento popular (KINUPP; LORENZI, 2014, p. 768). O 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2010, p. 92) relata 

que o cultivo e o consumo de hortaliças não convencionais em áreas rurais e 

urbanas diminuíram em todas as regiões do país.   

Amorozo (2002, p. 125) diz que um dos principais fatores para a não apropriação 

das gerações contemporâneas sobre o conhecimento das PANC são as limitações 

e estreitamentos nos fluxos (ensino-aprendizagem) dos conhecimentos 

etnobotânicos, que ao longo dos anos tem perdido locais de fala, espaços para 

debates, políticas públicas para manutenção desse saber popular, etc., somado 

ao alto êxodo de comunidades rurais para as zonas urbanas por diversos motivos. 

Nos estudos de Kinupp (2007, p. 18) sobre o tema, vemos que a ausência de 

conhecimento sobre as propriedades das PANC, como também, seus habitats e a 

forma como elas se desenvolvem, reverberam pela sociedade uma percepção 

rasa que oculta a sua relevância ecológica, nutritiva e econômica, ocasionando 

interpretações pouco contundentes sobre as PANCs, que são consideradas 

majoritariamente pelos mais jovens como matos, ervas daninhas ou plantas 

invasoras das plantações, isso porque elas brotam e crescem individualmente, 

com nenhum ou pouco manejo de plantio.  

Temos registros da utilização de plantas medicinais e alimentares não 

convencionais datados desde os tempos pré-históricos e estes recursos ainda são 

estratégias de cuidados de saúde e alimentação imprescindíveis para uma grande 

parcela da população mundial atual (CARVALHO, 2004, p. 307; FIELD et al., 2003, 

p. 1; PEREIRA et al., 2016, p. 428).  

Nos espaços urbanos há disponível uma grande quantidade de PANC com 

potencial para diversificar a alimentação das populações, oferecendo 

nutricionalmente além de calorias, micro e macro nutrientes (GIRALDI, 2012, p. 

15). Para a agroecologia as PANC são consideradas recursos alimentares de 

extrema importância e há manifestos para que elas constem nos cardápios 

regulares das famílias, por ser um método de diversificar a alimentação com 

diferentes sabores e nutrientes, e também por ser uma alternativa 

economicamente viável, além de preservar e valorizar a cultura, o saber 

etnobotânico e a flora local (BARREIRA, T.F. et al, 2015). 

Com isso as PANC gradativamente ganham enfoque científico que é representado 

atualmente por um panorama com grande quantidade de dados que reúne desde 
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informações nutricionais, usos culinários e medicinais até o conhecimento 

taxonômico. Ainda, recentemente, houve por parte da sociedade um acréscimo 

na busca por hortaliças não convencionais. Isto devido à procura por produtos 

orgânicos, coletados em meios naturais. (DI STASI e HIRUMA-LIMA, 2002; CRUZ 

e SCHNEIDER, 2010, p. 25). Porém essa é uma temática ainda pouco discutida em 

ambientes escolares, para crianças e jovens, que é o grupo onde esse 

conhecimento Etnobotânico é menor. (KINUPP, 2004, p. 17-25) 

Maior parte do conhecimento sobre as PANC é recuperado dos saberes da 

Etnobotânica, que garante o registro etnocultural entre gerações e um certo tipo 

de sistematização desse conhecimento popular das plantas, além de, representar 

um dos principais tesouros da humanidade, por exprimir as relações (a)temporais 

dos seres humanos com o universo vegetal e a sua manutenção entre gerações; 

na alimentação contemporânea, em terapias e na produção de materiais. Com 

isso, a divulgação do conhecimento da Etnobotânica, principalmente, o uso e as 

aplicações de plantas para a provisão das necessidades humanas empenham 

reflexões integradas a outras problemáticas, como a preservação ambiental e do 

conhecimento popular. 

Considerando isso, o conhecimento científico contemporâneo sobre as PANC 

depende dos saberes populares, que está sendo volatizado com o passar das 

gerações e atingindo camadas cada vez menores de jovens. Isso interfere no 

desempenho da sociedade na busca de autonomia sobre a própria produção e 

consumo de alimentos, no reconhecimento e valorização da biodiversidade 

autóctone, e na conservação dos recursos naturais e dos saberes populares. 

Nessa perspectiva, na I Mostra Biológica Extensionista desenvolvida pelo Instituto 

de Biologia (INBIO) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) que ocorreu no 

segundo semestre de 2018, no Parque Municipal Victório Siquierolli de 

Uberlândia-MG, desenvolvemos uma ação de divulgação científica sobre as PANC 

com jovens e adultos estudantes das escolas públicas da cidade, utilizando um 

recurso tecnológico online do Google Maps com o objetivo de aproximar pela 

tecnologia as pessoas ao saber etnobotânico, como também engendrar um 

recurso sistemático e tecnológico que proporcione o registro histórico da 

distribuição e riqueza de PANC no Parque para sua crível divulgação. 

Os inúmeros atores sociais constituintes do complexo sistema de integração do 

conhecimento proveniente da comunidade científica à sociedade, devem 

promover a divulgação científica e popularização das PANC, de forma que este 

conhecimento proporcione à sociedade possibilidades de efetivar 
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transformações a partir do seu mundo em uma escala local, pela dissolução deste 

conhecimento em espaços formais, não-formais e informais da Educação. 

Nesses espaços não-formais, a Divulgação Científica promove para a sociedade, 

a tradução da linguagem científica (mais especializada), empregada na 

sociabilização do conhecimento da comunidade científica, com o intuito de 

atingir uma grande parte da população (ALBAGLI, 1996, p. 398). Segundo Authier-

Revuz (1998) a divulgação científica consiste em uma atividade de reformulação 

que transforma um discurso-fonte (discurso da comunidade científica) em 

discurso-alvo (direcionado a um público específico), caracterizando por:  
Uma atividade de disseminação, em direção ao exterior, de 

conhecimentos científicos já produzidos e em circulação no interior de 

uma comunidade mais restrita; essa disseminação é feita fora da 

instituição escolar-universitária e não visa à formação de especialistas, 

isto é, não tem, por objetivo estender a comunidade de origem (p. 107). 

 

METODOLOGIA 

Criando um material didático online para divulgação científica. 

O Parque está localizado na Zona Norte de Uberlândia e possui em suas trilhas 

legítimos exemplos da vegetação do Cerrado com árvores de folhas coreáceas, 

tronco cascudo e retorcido, flores bastante coloridas e frutos rústicos. No Parque 

também está localizado o Museu de biodiversidade do Cerrado e o Cantinho 

Doce com colmeias de abelhas sem ferrão. 

Imagem 01 – Área do Parque Municipal Victorio Siquierolli:  
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Fonte – Banco de dados dos autores. 

Para criar o nosso recurso virtual de divulgação científica direcionado à população 

utilizando a ferramenta do Google Maps (G.Maps), promovemos visitas técnicas 

pelas trilhas, junto a moradores da cidade, técnicos, estudantes e professores do 

INBIO/UFU durante todo o mês de outubro de 2018, com o objetivo de encontrar 

e registrar as PANC presentes no local.  

Foram coletados exemplares de plantas reconhecidos pelo saber etnobotânico 

dos guias utilizando das técnicas de coletas botânicas (MARTINS-DA-SILVA, 2002) 

e cada ponto de coleta registrado via GPS utilizando o aplicativo gratuito para 

celulares Geo Tracker, com o posterior encaminhamento das amostras junto às 

fotografias das PANC para o reconhecimento taxonômico no Herbarium 

Uberlandense (HUFU) da UFU.  

Após a identificação e confirmação das espécies de PANC encontradas, nosso 

grupo fez uma ampla revisão da bibliografia em bancos de dados nas pesquisas 

já realizadas sobre as espécies de plantas coletadas, como o repositório da UFU, 

Google Acadêmico, Researchgate e Scielo, com foco em aplicações na nutrição 

humana e outros potenciais como os óleos essenciais e atividades fitoterápicas. 

As pesquisas realizadas subsidiaram a elaboração de um extenso banco de dados 

usado posteriori na construção do nosso recurso online. 

 
Imagem 02 – Lista de PANC do Parque dividida por trilhas.  

 
Fonte – Recurso didático Trilhas de PANC (criado pelos autores). 
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O arquivo criado com as coordenadas geográficas das PANC no Parque foram 

exportadas do aplicativo Geo Tracker para o Google Maps que recupera os 

registros e informações dos locais marcados, bem como nomes, notações, data e 

horário feitos pelo Geo Tracker. Após a transição de plataformas, para cada ponto 

de marcação onde encontramos PANC no Parque, criamos um ponto de 

localização no Google Maps com o respectivo nome popular da planta e 

preenchemos os novos locais criados com informações relevantes sobre as PANC 

encontradas; fotografias, modo de consumo, receitas, curiosidades, outros nomes 

populares, nomes científicos e outras informações como o registro da espécie no 

Catálogo da Reflora Flora do Brasil 2020 - Algas, Fungos e Plantas, que é um 

sistema criado pelo governo brasileiro para identificação e divulgação da flora 

brasileira objetivando sua preservação. 

Após a construção de todo este material online, o Google Maps permite o 

compartilhamento da aplicação para visualização via link. Utilizamos o site E-

lemento.com, que é um site de licença gratuita para transformar o link gerado do 

Google Maps em QR CODE. Imprimimos esses códigos em folhas brancas A4, 

recortamos, plastificamos para isolar da água e fixamos em locais estratégicos no 

parque, sem informações prévias juntas a essas impressões. 
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Imagem 03 – QR Codes que foram espalhados pelo parque entre trilhas, com o link do mapa já 

hospedado. 

Fonte – QR Code da aplicação (criado pelos autores), Fotografias: Banco de dados dos autores. 

 

Para realizar a leitura dos QR CODE e ser direcionado para a aplicação do Google 

Maps, basta utilizar algum leitor de QR CODE pelo celular. Em alguns dispositivos, 

leitores de QR CODE como o Barcode Scanner são instalados pela própria 

fabricante, e há outros softwares disponíveis gratuitos para instalação tanto no 

sistema Android ou iOS como o Kaspersky QR Scanner, QRDroid, NeoReader e 

QR Code Reader. 

Confeccionamos cartazes com tutoriais sobre como baixar e utilizar os leitores de 

QR CODE pelo celular e fixamos na entrada do parque, no estacionamento, no 

Museu de Biodiversidade do Cerrado e no começo e fim de cada trilha onde 

foram realizadas as marcações. Discriminamos também nos cartazes o objetivo 

da nossa aplicação online de divulgação científica de PANC e explicamos que 

durante as trilhas haveriam exemplares de QR CODES impressos e plastificados 

fixados nos troncos, cercas, pedras, etc., os quais encaminham o acesso dos 

participantes para um mapa geral do parque com informações das plantas 

comestíveis, estas informações foram disponibilizadas também em versão on-

line. 
Imagem 04 – Texto de descrição da ação de divulgação versão online. 
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Fonte – Recurso didático Trilhas do Parque (criado pelos autores). 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A produção do recurso didático nomeado de “Trilhas de PANC” exigiu o emprego 

de técnicas e tecnologias pouco fomentadas na nossa formação inicial de 

professores e o distanciamento desta formação tecnológica exigiu de nós, a 

inclinação prévia em direção à formação indispensável à confecção do recurso 

didático disponível on-line para os visitantes do Parque.  

Pois, no processo de idealização do recurso didático, a carência da formação 

tecnológica e de suas potencialidades revelou entre nós, o desconhecimento da 

relação de recursos on-line disponíveis para esta finalidade, como também 

dificultou o processo de constituição do projeto idealizado nas plataformas 

digitais, devido à estas lacunas tecnológicas que foram preenchidas apenas após 

o debruçar sobre esta temática. 

Durante as etapas de coletas dos espécimes de PANC no Parque com o registro 

geográfico via GPS, iniciamos uma aventura pelos recursos tecnológicos 

disponíveis on-line para hospedar os registros das coletas. Dentre inúmeras 

opções, a plataforma do G. Maps demonstrou-se mais proficiente para ser 
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utilizada como recurso final de divulgação, principalmente pelo amplo espectro 

de utilização da ferramenta pela sociedade e por seu caráter gratuito.  

Deste modo, as ferramentas digitais selecionadas para conectar o conhecimento 

científico de PANC do Parque à sociedade possuía a finalidade de garantir que 

após a elaboração e disponibilização do recurso didático Trilhas de PANC, o 

material produzido continuaria evidente à sociedade, sem a necessidade de visitar 

o Parque ou procurar um aplicativo específico que contemple este conhecimento.  

Com o recurso Trilhas de PANC é possível identificar os locais das trilhas do 

Parque onde estão as PANC e quais as melhores rotas para se chegar até elas, 

estimulando os moradores a caminhar pelo parque. Além disso, em cada ponto 

descrito no mapa relacionamos os saberes populares com os científicos, 

elencando as melhores formas de preparo e utilização, as relações das plantas do 

Parque com benefícios fitoterápicos, além de imagens das plantas e suas partes 

para tornar possível sua identificação pelos visitantes. 

 
Imagem 05 – Modelo como aparecem as informações sobre as plantas.

 
Fonte – Recurso didático Trilhas de PANC. As informações provêm do banco de dados criado 

pelos autores. 
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Imagem 06 – Trilhas de PANC (visualização do recurso). 

Fonte – Recurso didático Trilhas de PANC (criado pelos autores).

Imagem 07 – Trilhas de PANC (trilha em destaque). 
Fonte – Recurso didático Trilhas de PANC (criado pelos autores). 

 

 

Do total de 19 amostras coletadas foram identificadas 17 espécies, distribuídas 

em 16 gêneros e 15 famílias botânicas, evidenciamos que dentre as espécies 

identificadas, predominam espécies nativas do Brasil, demonstrando que a 

diversidade dos recursos naturais autóctones possui grande representatividade 

local com potencial para diversificar os hábitos alimentares da comunidade.  

Apesar de toda diversidade de PANC, e seu grande valor nutricional, essas plantas 

não são utilizadas comumente pelos moradores. O afastamento dessas práticas é 
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um risco potencial à transmissão do conhecimento tradicional para as próximas 

gerações e da sua manutenção nessas comunidades. Esforços para a ampliação 

do conhecimento sobre PANC são importantes para a divulgação dessas plantas 

e o incentivo ao seu consumo como alternativa para uma alimentação com 

recursos locais, diversos e que não carecem de técnicas de agricultura, como os 

agrotóxicos, também como proposta para redução dos gastos e melhoria da 

qualidade de vida da população. 

Considerando que um dos principais motivos para o distanciamento das gerações 

atuais do conhecimento popular sobre PANC é a baixa divulgação do saber 

etnobotânico que é majoritariamente dominado por pessoas mais velhas; tios, 

avós, etc., o uso de uma aplicação online gratuita de fácil acesso como o Google 

Maps utilizada pela maioria dos jovens atua como potencial recurso para 

manutenção desses saberes, (re)educando crianças, jovens e adultos, 

(re)conectando saberes entre gerações e construindo novos saberes, 

atravessados e possibilitados pela tecnologia e internet. 

 
 

Imagem 08 – Trilhas de PANC (localização de PANC no Parque). 

Fonte – Recurso didático Trilhas de PANC (criado pelos autores). 

 

Desenvolver recursos tecnológicos onlines e gratuitos para divulgar as PANC 

estreita os laços entre o conhecimento popular e o científico conectando 
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crescentemente os diversos atores sociais das comunidades da sociedade, além 

de desenvolver habilidades durante o processo de criação úteis na atuação 

docente como o conhecimento sobre os recursos didáticos tecnológicos 

disponíveis, a organização e fluidez frente docente frente às novas tecnologias e 

a internet 2.0. Estes aspectos influenciam na nossa prática docente reflexiva, pois 

facilitam a criação de territórios que relacionam os saberes populares e científicos 

à outras maneiras didáticas de educar. (LOURENCO, 2018.) 

Devolver às parcelas não acadêmicas os saberes populares sobre alimentação 

humana por meio da divulgação científica, adequada às necessidades das novas 

gerações, garante maior autonomia deste grupo em relação a sua própria 

alimentação. Permitindo por meio de outros encontros: internet x etnobotânica x 

alimentação x educação, melhorias na qualidade de vida da sociedade. Abrindo 

chances à criação de novos recursos e metodologias de ensinar por professores 

e estudantes, utilizando plataformas digitais em espaços de ensino não-formal. 

(MATEUS, et al, 2017.) 

Consideramos o potencial da etnobotânica em propiciar maior entrosamento 

entre os saberes das comunidades locais, elevação da autoestima dos 

participantes, favorecimento da erradicação de êxodo rural, aumento da 

visibilidade dos saberes da comunidade local, melhoria da relação com áreas de 

preservação, ou nativas. Acredita-se que a valorização dos recursos naturais pela 

população é possível quando a ação de conscientização consegue atingir e 

aproximar a população pelas as ações de divulgação com temáticas que 

aproximem de suas realidades, incluindo toda a comunidade (científica e não 

científica) nesse processo de maneira eficaz. Se o desafio é incluir o ser humano 

no processo de conservação, valorização, reconhecimento e conexão com a 

natureza, fica configurada a necessidade do desenvolvimento de instrumentos de 

divulgação como este que possibilitem esta inclusão. 
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Resumo: O presente texto 680tem como objetivo utilizar Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), em especial o Instagram, para obter dados e opiniões sobre um 

determinado problema que afeta parte da população. Levou-se em conta uma pesquisa 

realizada no ano de 2018 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão Campus Avançado Porto Franco (IFMA-CAPF), a qual se buscou conhecer a 

relação de jovens do Ensino Médio e o consumo de bebidas alcoólicas. A partir disso, as 

informações obtidas no Instagram foram usadas como base para a escolha dos aspectos 

referente ao consumo de álcool que posteriormente seriam trabalhados em sala de aula, 

por meio de discussões e debates, tentando sensibilizar os alunos sobre seus malefícios. 
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Abstract: This text aims to use Information and Communication Technologies (ICTs), 

especially Instagram, to obtain data and opinions on a certain problem that affects part 

of the population. It was taken into account research carried out in 2018 at the Instituto 

Federal do Maranhão Campus Avançado Porto Franco (IFMA-CAPF), which aimed to get 

to know the relationship between teenagers at high school and the consumption of 

alcholic bevarages. From this, the information obtained on Instagram was used as a basis 

for the choice of aspects related to alcohol consumption that would later be worked in 

the classroom, through discussions and debates, trying to sensitize students about its 

harms. 

Keywords: ICTs; youth; social media; alcohol; Instagram. 

 

Introdução  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) podem contribuir 

satisfatoriamente para o processo de ensino e aprendizagem ao se estabelecer 

objetivos pedagógicos que direcionam para a melhoria da ação educativa e dos 

processos de interação entre os sujeitos. Ademais, essas tecnologias podem ser 

utilizadas buscando novas formas de levantamento de opiniões na medida em 

que os usuários estão dispostos a fornecer dados na busca pela manutenção do 

convívio social ou auto apresentação. Assim, as informações obtidas nesse 

processo podem ser úteis para serem posteriormente trabalhadas em sala de aula 

gerando debates sobre determinado tema 

O aplicativo Instagram é uma das plataformas digitais mais utilizadas por 

jovens e adolescentes, que interagem constantemente compartilhando 

experiências e buscando informações. Por isso, é ideal para que se tenha um 

alcance considerável desse público permitindo investigações sobre fatores sociais 

ligados a um determinado problema. Uma das problemáticas mais presentes 

entre jovens e adolescentes é o consumo de álcool de forma irresponsável. Sendo 

assim, faz-se necessário que esse tema seja discutido em sala de aula de forma 

interdisciplinar. Para isso, as mídias sociais podem funcionar como uma ponte de 

comunicação que permite aos educadores descobrir os principais aspectos no 

consumo de álcool que podem ser trabalhados de forma a sensibilizar os alunos 

sobre a necessidade do consumo consciente. 

O objetivo geral deste trabalho foi utilizar TICs, em especial o Instagram, 

para alcançar jovens e adolescentes apresentando informações sobre o 

alcoolismo que conduzissem à reflexão sobre o consumo do álcool e seus 

malefícios. A partir do engajamento dos seguidores do perfil da mídia social, 
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busca-se conhecer opiniões sobre o tema e utilizá-las como base para discussões 

em aulas. 

 

Referencial teórico 

O consumo de álcool entre os jovens e adolescentes cresce 

constantemente.  De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-

IBGE, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2015 aponta que 55,5% dos 

estudantes do 9º ano do ensino fundamental já consumiram bebidas alcoólicas. 

Por isso, é fundamental que essa situação-problema seja desenvolvida em sala de 

aula. Considera-se que “o uso do álcool na adolescência é um fator de exposição 

para problemas de saúde na idade adulta, além de aumentar significativamente 

o risco de o indivíduo se tornar um consumidor em excesso ao longo da vida” 

(MALTA et al 2011, p.137). 

As TICs oferecem diversas vantagens para o processo educacional. Para 

Moran (2013) com as tecnologias atuais, a escola pode transformar-se espaço rico 

de aprendizagens significativas no qual o aluno se sente motivado a aprender 

ativamente, a pesquisar, a ser proativo, a tomar iniciativa e interagir. Além disso,  

“o avanço tecnológico das últimas décadas garantiu novas formas de uso das TICs 

para a produção e propagação de informações” (KENSKI, 2007, p. 28). Ou seja, 

além de permitir o compartilhamento de dados funciona como uma forma de 

conhecer novas opiniões por meio da inserção do pesquisador nas comunidades 

onlines sendo assim uma importante ferramenta. 

 

Metodologia  

O recorte metodológico foi estabelecido a partir de levantamento 

realizado no IFMA-CAPF no ano de 2018 por Mesquita et al. (2018). A pesquisa 

apontou que cerca de 60% dos alunos da instituição que foram questionados já 

consumiram bebidas alcoólicas. 

Para contextualizar e incitar a participação dos seguidores na mídia social, 

foi utilizado o perfil da Equipe Rio São Francisco, criado em ocasião da gincana 

alusiva ao Dia do Meio Ambiente, o qual até o mês de Maio de 2019 apresentava 

cerca de 3.108 (três mil cento e oito) seguidores. A página foi renomeada para 

“Saúde e Sustentabilidade” e a partir de então passou a ser o canal de emissão 

das informações e curiosidades acerca do álcool e os impactos biológicos, 

socioculturais e ambientais do seu consumo. A expectativa é de que a reação a 
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estes dados auxiliem na interação e percepção da opinião dos seguidores sobre 

o tema em questão.  

Depois de uma série de postagens, enquetes foram realizadas nos stories 

da mídia social. Nessas enquetes, buscou-se descobrir: experiência e frequência 

do consumo de bebidas alcoólicas e o conhecimento sobre os impactos 

originados na produção e consumo de álcool. 

 

 Resultados 

Publicações foram realizadas na página de 18 até 27 de maio de 2019, 

entre elas estavam notícias com dados de pesquisas sobre a porcentagem de 

estudantes  do ensino fundamental que já consumiram bebidas alcoólicas, 

quantidade de pessoas mortas pelas consequências do álcool e imagens alusivas 

ao tema. 

Nos dias 20 e 22 de maio foram realizadas enquetes no stories do perfil 

com questionamentos obtendo-se os resultados apresentados no Quadro 01: 
Quadro 01: resultado das enquetes 

Pergunta Engajamentos Respostas 

“Você que costuma consumir bebidas alcoólicas, percebe que 

isso interfere no seus gastos mensais?” 

40 Sim:55%; 

Não: 45% 

“Você já consumiu bebidas alcoólicas?” 85 Sim: 73%; 

Não: 27% 

“Você já consumiu bebidas alcoólicas até ficar inconsciente?” 82 Sim: 28%; 

Não: 72% 

“Você que já consumiu bebidas alcoólicas, acredita que alguma 

vez prejudicou seu estudo ou trabalho por isso?” 

45 Sim: 40%; 

  Não: 60% 

 

Observa-se que uma quantidade considerável de participantes, 73% dos 

85 que interagiram com através dos stories, já consumiram álcool, o que incentiva 

o tratamento de questões relacionadas a esse comportamento, para tomada de 

decisão responsável. Além disso, torna-se relevante para subsidiar ações 

educativas personalizadas no que diz respeito do uso de álcool e drogas lícitas 

ou ilícitas, questões correlatas da vida cotidiana tais como saúde, trabalho, estudo 

e economia. Os elevados percentuais de engajamento dos usuários revelando 

suas percepções sobre o tema e padrões pessoais de consumo apontam como o 
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uso das mídia social flexibiliza as fronteiras entre as dimensões públicas e privadas 

em relação a temas antes percebidos como de caráter estritamente pessoal. A 

partir deste fenômeno, ligado à chamada erosão do anonimato discutida por 

Baumann (2014), cabe observar como esta experiência de levantamento de dados 

facilita a disponibilidade de dados sociais de forma ampliada, inclusive de dados 

sensíveis.  

 

Considerações Finais  

A partir desses resultados foi possível perceber a necessidade existente de 

que alguns aspectos relacionados aos impactos ambientais e sociais do álcool 

sejam trabalhados. Na disciplina Sociologia, os temas levantados nas enquetes 

são potenciais pontos de partida para discussão dos conceitos de estratificação 

social no capitalismo, considerando o impacto do consumo de álcool e do 

alcoolismo sobre as condições de vida dos indivíduos, relacionadas aos padrões 

de consumo, nível de renda da população, faixas etárias e seu orçamentos 

domésticos (OPAS, 2015; Wolle et al., 2013 apud MACEDO et al., 2016). 

 Os aspectos químicos do álcool e de sua interação com organismos 

são abordagens pertinentes à problemática e podem ser tratados em aulas de 

Química. Para além disso, o tema permite estabelecer relações com questões 

sociais, tecnológicas e ambientais de forma a auxiliar os sujeitos a assumirem um 

posicionamento crítico e tomarem decisões bem fundamentadas. 
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Resumo: h681oje, quando se analisa a presença das mídias de massa e, principalmente, 

das inovações tecnológicas e sua influência na educação, pode-se deduzir que a 

aprendizagem seria prejudicada sem estes recursos. A necessidade. de implementação 

das novas tecnologias na educação requer uma revisão da prática pedagógica em sala 

de aula. No que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, o 

aplicativo Duolingo pode ser uma alternativa como ferramenta pedagógica, consistindo 

de uma interface simples e atrativa. Nesse sentido, o presente artigo objetiva discorrer 

sobre aspectos do Duolingo, o qual pode melhorar e incentivar a aprendizagem, e ser 

uma ferramenta promotora para o letramento digital. 

Palavras-Chave: Duolingo; Língua Inglesa; Educação; Aplicativos Educacionais; 

Tecnologia. 

Abstract: today, when analyzing the presence of mass media and, mainly, technological 

innovations and their influence on education, it can be deduced that learning would be 

impaired without these resources. The necessity. of the implementation of new 

technologies in education requires a revision of the pedagogical practice in the 

classroom. With regard to the teaching-learning process of the English language, the 

Duolingo application can be an alternative as a pedagogical tool, consisting of a simple 

and attractive interface. In this sense, the present article aims to discuss aspects of 

Duolingo, which can improve and encourage learning, and be a tool for digital literacy. 

Keywords: Duolingo; English Language; Education; Educational Apps; Technology. 

 

Introdução 

Quando se trata de inovação no ambiente escolar, logo se faz referência 

às atuais ferramentas tecnológicas, em razão das inúmeras possibilidades de seu 

uso dentro ou fora da escola. 

Atualmente, se tornou necessário o uso da tecnologia para o lecionamento 

de certas disciplinas, em especial, a Língua Inglesa, que segundo a pesquisa do 

Instituto de Pesquisas CDE (2015), os professores da área declaram que a 

disciplina precisa de atividades temáticas que abranjam a ludicidade e 
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participação dos alunos, e com os recursos tecnológicos é possível se atingir esse 

objetivo. (BARROS et al, 2016) 

 O autor cita alguns dos benefícios que o ensino da Língua Inglesa 

intermediado por recursos tecnológicos pode propiciar aos alunos, como o 

desenvolvimento das habilidades de listening (ouvir), speaking (falar), reading 

(ler) e writing (escrever). 

Portanto, as instituições de ensino precisam se adequar a essa realidade, 

já que as mesmas se caracterizam como propagadoras do conhecimento, e 

muitas possuem laboratórios de informática para criar mais afinidade junto com 

seus alunos, os quais já são adeptos das novas tecnologias. 

As tecnologias, sejam móveis ou não, são úteis para o ensino do 

vocabulário nativo ou estrangeiro, visto que algumas destas tornam o estudo 

mais interessante. Para isso o professor precisa ter conhecimento de seu 

funcionamento, a fim de aplicá-la conforme a situação da qual faz parte e com a 

finalidade que tem para seus alunos. (JOHN, 2017) 

No momento em que essas tecnologias são levadas ao contexto do ensino 

de línguas, é evidente o uso de diversas plataformas de educação que visam 

ajudar os estudantes no aprendizado de um idioma. Surge então a importância 

do uso do laboratório como meio de estudo de um novo idioma, associado a 

plataforma de aprendizado de idiomas, Duolingo. 

Duolingo 

O Duolingo é um aplicativo que foi desenvolvido, tanto para 

computadores quanto para celulares, com a finalidade de ensinar a escrita e a 

pronúncia de diversos idiomas, sendo abordado diversos tipos de assuntos, os 

quais são organizados por níveis (MELO, 2017). Assim o aluno compreende e 

desenvolve seu aprendizado conforme avança os níveis. 

 Esse método de ensino estimula os alunos e torna a aprendizagem 

divertida, pois 
Aprendemos pelo prazer, porque gostamos de um assunto, de uma 

mídia, de uma pessoa. O jogo, o ambiente agradável, o estímulo 

positivo podem facilitar a aprendizagem. Aprendemos mais, quando 

conseguimos juntar todos os fatores: temos interesse, motivação clara; 

desenvolvemos hábitos que facilitam o processo de aprendizagem; e 

sentimos prazer no que estudamos e na forma de fazê-lo. (MORAN et 

al, 2013, p.29) 

O professor pode propor uma competição amigável entre os alunos, 

passando atividades de leitura e escrita, onde os alunos terão que fazer a 
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tradução da língua inglesa, ou atividades de fala e escuta, na qual os alunos 

aprendem a ouvir e a escrever em inglês. 

 Outra proposta seria utilizar o Duolingo como uma ferramenta de reforço, 

caso se tenha um aluno ou a turma esteja com dificuldades específicas, por 

exemplo com verbos, é possível trabalhar com lições que envolvam apenas esse 

conteúdo. 

Conforme os alunos acertam as respostas e progridem nas lições, pontos 

são adquiridos, mas caso errem, custará as vidas da lição (DUARTE, 2014). Os 

pontos podem trocados na loja de lingots, que são moedas virtuais que fazem 

parte do aplicativo, onde se pode comprar, por exemplo, vidas extras que venham 

a ser úteis principalmente ao realizar atividades mais difíceis. 

O aplicativo permite ao usuário olhar seu desempenho individualmente, 

mas se caso tenha convidado amigos, e eles estiverem aprendendo o mesmo 

idioma, é possível conferir o ranking com o desempenho de todos. Fica a critério 

do usuário se aprenderá o idioma sozinho ou junto com os amigos. (MELO, 2017) 

 O Duolingo utiliza as características de um jogo de entretenimento para 

aplicar o ensino de idiomas, que segundo Alves (2016), um dos termos que o 

melhor define, se chama gamificação, que consiste no uso da mecânica e 

dinâmica dos jogos. E são essas características do Duolingo fazem dele uma 

ferramenta interessante para o ensino de novos idiomas, mas é preciso do 

estímulo e comprometimento dos alunos, que são essenciais no processo de 

aprendizagem. 

 

Considerações Finais 

Softwares que podem ser aplicados no ambiente escolar, existem vários, 

mas é preciso que os professores busquem, experimentem e conheçam esses 

softwares, assim como, pensar nas formas que podem ser utilizados com os 

alunos. É preciso analisar cada contexto sobre o que e como isso pode ser feito. 

Para isso, precisam procurar e testar os softwares para poder adaptá-los à 

realidade de cada turma. 

Apesar do aplicativo Duolingo não ser tão eficiente para a aprendizagem 

da língua estrangeira, por não apresentar situações do uso da língua próximo da 

realidade, ele ajuda na memorização de palavras, aumentando o vocabulário dos 

estudantes. 

Enfim, o professor precisa compreender que pode fazer uso das 

tecnologias a seu favor como uma maneira de melhorar tanto o próprio 
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desempenho quanto de seus alunos. Além do mais, precisa estar consciente que, 

mais importante do que as tecnologias e dos conteúdos trabalhados no 

Duolingo, será o interesse e a motivação dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem da Língua Inglesa. 
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RESUMO:O684 uso do WhatsApp como ferramenta pedagógica vem acentuando-se 

com vistas a favorecer o processo ensino-aprendizagem. É uma ferramenta viável de 

trabalhar no contexto educacional pois favorece com que os alunos possam acessar 

durante ou após a aula, tanto dentro como fora da escola. Neste contexto, o objetivo 

desta pesquisa foi investigar a contribuição do WhatsApp como recurso de ensino-

aprendizagem na Disciplina de Didática com alunos na modalidade EaD de Pedagogia 

no processo de formação inicial em uma Instituição de Ensino Superior. As tecnologias 

estão vinculadas ao uso do computador, a informática e EaD. Neste sentido, a busca de 

recursos tecnológicos para mediação pedagógica não se resume a qualquer 

metodologia disponível, pois antes deve-se pensar de forma crítica e reflexiva sobre quais 

metodologias utilizar e o que estas podem oferecer. Para fundamentar o tema em 

questão nos reportamos aos autores Pimenta (2002), Saviani (2008),Costa 

(2011),Bottentuit Junior; Albuquerque; Coutinho, (2016). Quanto a metodologia, 

realizamos um estudo de caso seguida de pesquisa bibliográfica com leituras e análises 

sobre o tema. Concluímos que o uso do aplicativo favoreceu o aprendizado tornando as 

atividades mais dinâmicas proporcionando motivação nos alunos em participar das 

discussões.  

 

Palavras-Chaves: WhatsApp; Aprendizagem; Motivação; EaD; Tecnologia 

ABSTRACT:The use of WhatsApp as a pedagogical tool has been accentuated in order 

to favor the teaching-learning process. It is a viable tool to work in the educational 
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context because it favors that students can access during or after school, both inside and 

outside of school. In this context, the objective of this research was to investigate the 

contribution of WhatsApp as a teaching-learning resource in the Discipline of Didactics 

with students in the Pedagogy EAD mode in the initial formation process in a Higher 

Education Institution. Technologies are linked to computer use, computer science and 

EaD. In this sense, the search for technological resources for pedagogical mediation is 

not limited to any available methodology, because before we must think critically and 

reflexively about what methodologies to use and what they can offer. In order to 

substantiate the subject in question we report to the authors Pimenta (2002), Saviani 

(2008), Costa (2011), Bottentuit Junior; Albuquerque; Coutinho, (2016). As for the 

methodology, we will use a case study followed by bibliographical research with readings 

and analyzes on the subject. We concluded that the use of the application favored 

learning by making the activities more dynamic, providing students with motivation to 

participate in the discussions. 

Keywords: Whatsapp; Learning; Motivation; EaD; Technology 

 

  

1.INTRODUÇÃO 

Desde os tempos coloniais, da tradição clássica humanista da 

educação do velho mundo, trazida pela obra dos padres jesuítas, até o início do 

século XX, ainda não se tinha um quadro definido da educação escolar no Brasil. 

Isso mostra que a educação brasileira atravessou vários períodos da história.  

Segundo Candau (1982), na primeira metade da década de 70, sob 

influência da psicologia comportamental e da tecnologia educacional, a maioria 

dos estudos privilegiava a dimensão técnica do processo de formação de 

professores e especialistas em educação. Nessa perspectiva, o professor era 

concebido como um organizador dos componentes do processo de ensino e 

aprendizagem, objetivos, seleção de conteúdo, estratégias de ensino, avaliação 

etc. que deveriam ser rigorosamente planejados para garantir resultados 

instrucionais altamente eficazes e eficientes. Consequentemente, a grande 

preocupação no que se refere à formação do professor era a instrumentalização 

técnica.  

De acordo com Santos (1992), nos primeiros anos da década de 80 o 

debate a respeito da formação do educador privilegiou dois pontos básicos: o 

caráter político da prática pedagógica e o compromisso do educador com as 

classes populares. A tecnologia educacional passou a ser fortemente questionada 

pela crítica de cunho marxista. Essa tendência reagiu violentamente à forma 

neutra, isolada e desvinculada de aspectos político-sociais, pela qual a formação 
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docente foi fundamentalmente tratada até a década anterior. Segundo o autor, é 

importante ressaltar que essa mudança de enforque na formação de professores 

expressou o próprio movimento da sociedade brasileira de superação do 

autoritarismo implantado a partir de 1964 e de busca de caminhos de 

redemocratização dos principais temas em discussão a respeito da formação 

docente no Brasil, a partir dessa década. 

As Ciências Sociais e, mais especificamente, e Educação, defrontam-se 

na virada dos anos de 1980 para a de 19990 com a denominada crise de 

paradigmas. Nesse contexto, o pensamento educacional brasileiro e os estudos 

sobre a formação voltam-se para novos prismas, ou seja, ressalta-se a 

importância da formação do profissional reflexivo, aquele que pensa na ação cuja 

atividade profissional se alia à atividade de pesquisa.  

O debate sobre a formação de professores apresenta ao longo das 

últimas décadas, elementos de conservação e de mudança. A recorrência de 

alguns temas nos dá a impressão de estarmos discutindo os mesmos problemas 

durante anos e mesmo décadas atrás sem, no entanto, conseguir solucioná-los.  

Essa sensação parece ser ainda mais forte no debate especifico sobre a 

abordagens nas licenciaturas. 

Neste sentido, o presente trabalho, intitulado” EaD e as Tecnologias na 

Formação Inicial de Professores: uso do WhatsApp como ferramenta de aprendizagem 

no Ensino Superior”, é produto de alguns questionamentos das pesquisadoras 

quanto aplicabilidade do aplicativo como ferramenta de aprendizagem na 

Disciplina de Didática de uma Instituição privada do município de São Luís. 

Levantamos o seguinte questionamento para serem investigados no 

decorrer desta pesquisa: 

1. Como o WhatsApp pode contribuir como recurso de ensino- 

aprendizagem na Disciplina de Didática?   

Realizamos um estudo de caso, seguida de pesquisa bibliográfica 

pelos estudos de diversos autores, entre os quais destacamos: Pimenta (2002), 

Saviani(2008), Bottentuit Junior, Albuquerque, Coutinho (2016). 

Para melhor compreensão estruturamos o artigo em seis seções. Na 

primeira seção bordamos a introdução. No segundo contemplamos as 

tecnologias da informação e comunicação (tics) na formação do docente. Na 

terceira seção tratamos da EaD e formação inicial de professores. Na quarta seção 

abordamos a metodologia da pesquisa. Na quinta seção realizamos a análise e 

discussão dos dados referentes ao grupo WhatsApp. E por fim na sexta seção 

apresentamos as considerações finais. 
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2.TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) NA 

FORMAÇÃO DO DOCENTE 

 

Nos últimos tempos a tecnologia vem se desenvolvendo de forma muito 

rápida. Podemos citar como exemplo é analisarmos fotos dos anúncios dos 

resultados dos dois últimos conclaves (eleição do Papa – chefe da Igreja Católica), 

em que se observa em 2005 quando foi anunciado o nome do papa Bento XVI, 

em que haviam poucas máquinas fotográficas ou filmadoras para registrarem o 

momento. Em 2013, do anúncio do Papa Francisco, era um mar de 

smartphones, câmeras digitais e filmadoras digitais que estavam registrando 

aquele momento. Isso é, vê se o desenvolvimento de aparelhos tecnológicos que 

há a apenas 08 (oito) anos atrás, não eram tão populares, seja por preço ou 

mesmo por tecnologia da época. Esse fato é prova de como a tecnologia está se 

desenvolvendo de forma muito rápida nos últimos anos. E esse 

desenvolvimento tecnológico tem o intuito de gerar conforto, bem-estar e ganho 

de tempo para nós homens e mulheres. 

As tecnologias devem contribuir para que os indivíduos possam vivenciar 

sensações e criar emoções independentemente de sua cultura e sua localização 

geográfica, possibilitando novas experiências a partir das redes sociais e sites que 

permitam o acesso para as informações instantâneas do dia a dia, contribuindo 

para um melhor aprendizado e convivência onde quer que estejam inseridos 

(VASCONCELOS, 2015). 

Nos tempos atuais tem-se falado muito em tecnologias de informação e 

comunicação, os professores ter-se tornado cada vez mais atrativos, o avanço da 

tecnologia trouxe inúmeros benefícios para o homem, dos quais o principal foi 

tornar o trabalho mais atrativo para trabalhar de forma lúdica em sala de aula.  

Masetto (2006, p.146), quando diz que denominamos novas tecnologias 

aquelas que estão vinculadas ao uso do computador, a informática e EaD. 

Segundo a autora, a busca de recursos tecnológicos para mediação pedagógica 

não se resume a qualquer metodologia disponível, pois antes deve-se pensar de 

forma crítica e reflexiva sobre quais metodologias utilizar e o que estas podem 

oferecer. Esta busca pode se tornar um momento de grande aprendizado para o 

educador inovador e não resistente às tecnologias de informação e comunicação, 

ou seja, o educador que permite a abertura de um mundo de possibilidades.  
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Para Veiga (2000) a formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação constitui um dos instrumentos privilegiados no processo de construção 

de uma identidade profissional de professores. Ela é um processo contínuo que 

se inicia antes do exercício das atividades pedagógicas ao longo da carreira e 

permeia toda a prática profissional, numa perspectiva de formação permanente. 

Refletir sobre a profissionalização do magistério implica necessariamente 

ressaltar a importância da articulação entre formação inicial e continuada. 

Pimenta (2000), em seu livro intitulado “De professores pesquisadores e didática”, 

argumenta que apesar das profundas transformações que ocorrem, estão nas 

políticas educacionais peça fundamental no processo de aprendizagem de forma 

específica e no desenvolvimento da sociedade de forma geral. E complementa 

suas argumentações afirmando que para isso faz-se necessário que o professor 

seja bem formado e esteja em constante formação (PIMENTA, 2002, p.  73): 

 

3 EAD E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

 

Para Veiga (2000) a formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação constitui um dos instrumentos privilegiados no processo de construção 

de uma identidade profissional de professores. Ela é um processo contínuo que 

se inicia antes do exercício das atividades pedagógicas ao longo da carreira e 

permeia toda a prática profissional, numa perspectiva de formação permanente. 

Refletir sobre a profissionalização do magistério implica necessariamente 

ressaltar a importância da articulação entre formação inicial e continuada. 

Pimenta (2000), em seu livro intitulado “De professores pesquisadores e didática”, 

argumenta que apesar das profundas transformações que ocorrem, estão nas 

políticas educacionais peça fundamental no processo de aprendizagem de forma 

específica e no desenvolvimento da sociedade de forma geral. E complementa 

suas argumentações afirmando que para isso faz-se necessário que o professor 

seja bem formado e esteja em constante formação (PIMENTA, 2002, p.  73): 
Essa formação inicial e continuada deve ser compreendida não como um 

investimento pessoal, profissional, institucional, público, político, social e 

econômico. Portanto, um investimento que deve ter a participação e o 

envolvimento de todos, pois os benefícios são extensivos a todos os 

participantes do processo. 
 

O professor enfrenta rápidas e profundas transformações que ocorrem 

em todos os níveis da sociedade contemporânea como agentes sociais de 
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transformações. Demo (2002) afirma que é fundamental na vida do profissional 

da formação manter-se bem formado, isso implica primeiro ter tido boa formação 

de modo continuado. Pois acreditamos que somente a formação inicial e 

continuada pautada na articulação entre o conhecimento, a pesquisa e a prática 

proporcionarão as condições necessárias para o desenvolvimento da educação 

nacional. Neste sentido, Saviani (2008, p.51) ressalta: 
 

[...] a educação e o conhecimento constituem a estratégia mais decisiva 

do desenvolvimento e da inovação no mundo moderno, a Educação a 

Distância – EAD vem acontecendo há muito tempo, seus meios é que 

são constantemente atualizados. Começamos pelos cursos de 

correspondência, passando pelo rádio, televisão, vídeo e com a 

ferramenta mais poderosa chamada de computador juntamente com a 

telecomunicação, que amplia as possibilidades, com vantagens que se 

apresentam como respostas às dificuldades de lidar com o tempo e o 

espaço, tendo em vista que grandes contingentes podem ser 

alcançados, em diversas áreas e com custos reduzidos. Com ele 

utilizamos as teleconferências, videoconferência, Internet e vários 

outros recursos. 

 

 

Desta forma, mesmo que na educação à distância não haja contato físico 

na relação professor-aluno, ainda assim, o papel do professor é o de mediar o 

conhecimento aos seus alunos, trabalhando com intuito de contribuir para a 

motivação. 
 

4.METODOLOGIA 

 

4.1  Tipo de pesquisa 

Trata-se de um estudo de caso, um estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa, pois possui caráter exploratório e proporciona maior reflexão para 

análise dos resultados. 

Para Trivinos: 
A pesquisa qualitativa é conhecida também como "estudo de campo", 

"estudo qualitativo", "interacionismo simbólico", "perspectiva interna", 

"interpretativa", "etnometodologia", "ecológica", "descritiva", 

"observação participante", "entrevista qualitativa", "abordagem de 

estudo de caso", "pesquisa participante", "pesquisa fenomenológica", 

"pesquisa-ação", "pesquisa naturalista", "entrevista em profundidade", 

"pesquisa qualitativa e fenomenológica", e outras [...]. Sob esses nomes, 

em geral, não obstante, devemos estar alertas em relação, pelo menos, 
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a dois aspectos. Alguns desses enfoques rejeitam total ou parcialmente 

o ponto de vista quantitativo na pesquisa educacional; e outros 

denunciam, claramente, os suportes teóricos sobre os quais elaboraram 

seus postulados interpretativos da realidade (TRIVIÑOS, 1987, p. 124). 

 

Optamos pela abordagem qualitativa devido este ser descritiva, pois 

valoriza o processo e não simplesmente os resultados. Neste contexto elencamos 

como a mais favorável à nossa pesquisa. 

Para Gil (1991), pesquisa Descritiva visa descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, ou de estabelecimento entre variáveis, 

pois envolve uso de técnicas padronizadas de coletas de dados, questionários e 

observação sistemática. 

 Quanto aos procedimentos técnicos abordamos um estudo de caso, 

seguida de estudo bibliográfico fornecido por diversas fontes. 

Para Yin (2001), estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que 

compreende um método que abrange tudo em abordagens específicas de coletas 

e análises de dados. 

Para nosso estudo, a observação durante o processo de utilização do 

aplicativo foi primordial para analisar como os discentes se comportaram em 

relação ás tarefas pré- definidas já que realizamos um planejamento direcionado 

para esta aplicabilidade e uso de um cronograma favorecendo que mesmo os 

alunos que faltassem a aula tivessem a possibilidade de acompanhar as atividades 

do grupo e tirar dúvidas. 

 

4.2 Local da pesquisa 

A presente pesquisa foi realizada em uma Instituição privada do 

município de São Luís, Maranhão. A escolha se deu por ser a primeira Instituição 

da rede privado que acolheu o público-alvo dessa pesquisa.  

 

4.3 Sujeitos da Pesquisa 

Participaram 15 alunos do Curso de Pedagogia e 2 Docentes do 

mesmo Curso.  

 

4.4 Instrumentos da pesquisa 

Os instrumentos para recolha de dados foram obtidos por meio da 

aplicação de questionário, composto por 5 questões, abertas, aplicado 

diretamente pelas pesquisadoras aos alunos.  
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5.RESULTADOS E DISCUSSÕES  

5.1Análise e discussão dos dados referentes ao grupo WhatsApp 

Conforme, Moran, Masetto e Behrens (2000, p. 31), com a chegada das 

novas tecnologias, as instituições de ensino podem se transformar em um 

conjunto de espaços ricos e de aprendizagens muito significativas, seja de forma 

presencial ou digital, o importante é que o professor aproveite essas 

potencialidades das tecnologias disponíveis para motivar os seus alunos a 

aprenderem de forma atuante e independente. 

A tecnologia móvel permite que o “aprender” se torne mais atraente e 

prazeroso, porque cria novas possibilidades e não se limita apenas a sala de aula, 

independente do espaço que estiver, seja junto ou separado, on-line ou off-line, 

os conteúdos podem ser acessados e também compartilhados. 

Com o advento da informatização e da evolução tecnológica, a 

utilização do aparelho de celular por crianças adolescentes e jovens tem crescido 

de maneira significativa. Segundo o Pnad 2009, (pesquisa nacional por amostras 

de domicílio), divulgada pelo IBGE, cerca de 29% de adolescentes na faixa etária 

de 10 a 14 anos no Brasil possuem celular, ou seja 05 milhões de aparelhos 

pertencem a essa faixa etária. 

O WhatsApp é um aplicativo de comunicação instantânea e tem como 

principal função a troca de mensagens de texto, vídeos e imagens entre usuários. 

De acordo com Almeida (2015, p. 19), “O termo WhatsApp deriva da expressão 

casual em inglês ‘what's up?’ que em tradução livre significa ‘qual a novidade?’ 

ou ‘o que se passa?’”. O aplicativo é compatível com dispositivos móveis como 

tablets, smartphones 

 e iPads, sendo mais utilizado em smartphones e iPads com acesso à 

internet. Os desenvolvedores do WhatsApp tiveram a preocupação de atingir o 

público cada vez mais jovem conhecido como geração Z, que abrange as pessoas 

nascidas a partir dos anos 1990. Desde sua criação, o WhatsApp tem alcançado 

recorde em número de usuários sendo que, em meados de 2013, chegou a atingir 

cerca de 250 milhões de usuários e ultrapassando 900 milhões em 2015. 

No aplicativo WhatsApp, grupo formado foi denominado “Didática”, 

teve sua duração entre o período de 09 de fevereiro a 09 de maio de 2019. No 

início, o grupo contou com a presença de dois docentes e dezessete estudantes, 

ao longo da pesquisa, desistiram dois deles. Nesse período, foram 

compartilhados conteúdos relacionados às aulas ministradas, sendo postados 
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pelas pesquisadoras e professoras. No grupo apenas dois alunos deixaram de 

participar. No decorrer da semana, eram compartilhadas de duas a quatro 

mensagens a serem comentadas, a fim de favorecer a discussão no grupo, que 

sempre tentava fomentar os debates sobre os conteúdos propostos (Figura xxxx). 

Após a criação do grupo, houve vários momentos de interação. 

Tivemos uma adesão de 86,6% discentes que participaram da troca de 

mensagens, foram propostas com fim didático em que apresentamos trechos de 

filme para que os alunos pudessem se posicionar quanto ao objetivo da referida 

ferramenta; assistir pequenos documentários na Disciplina de Didática para após 

discussão e participação do grupo; discutir a Didática e o uso das tecnologias 

como  possibilidades de aprendizagem.  

Tivemos boa participação dos estudantes. Neste contexto, de acordo 

com Ciola (2006, p. 4), “para isso é preciso disciplina e vontade por parte do aluno. 

Com a proposta do uso do WhatsApp na escola, a finalidade era manter os grupos 

interessados a ponto de exercerem um papel mais ativo, não somente 

respondendo aos estímulos (COSTA; LOPES, 2015).  

Observamos que os alunos participaram de forma espontânea, pois 

facilitou tirar dúvidas, todos os envolvidos podiam postar assuntos pertinentes 

ao tema em questão e favoreceu as discussões o que apontamos como mais 

enriquecedor neste sentido.  

Costa (2011, p. 99) esclarece que “[...] o educador deve aproveitar as 

potencialidades do celular, como recurso pedagógico, tendo em vista que é uma 

realidade presente na vida de todos os educandos [...]”. Além disso, é observável 

que mesmo as camadas mais pobres da sociedade utilizam esse aplicativo para 

se comunicarem usando uma linguagem multimodal e desenvolvem uma 

comunicação rápida e interativa. Segundo Andrade (2016, p. 68),  
O acesso a computadores, tablets e smartphones, mesmo nas classes 

mais pobres da sociedade, apresenta aos indivíduos uma nova 

possibilidade de inserção no mundo da informação, cultura e escrita, e 

permite-lhes assumir desde logo o status de sujeitos em situações de 

interlocução, de criação de enunciados, de sua transmissão e de sua 

leitura.  

Conforme retrata o autor, as possibilidades de informação como 

aspecto facilitador no processo ensino-aprendizagem, favoreceu o aprendizado 

pois os discentes em sua prática realizaram buscas por informações no contexto 

de nossas discussões em sala. Os alunos apresentaram-se mais receptivos ás 

atividades do grupo de WhatsApp do que as atividades que propúnhamos nas 



 
 

 
3318 

aulas sem utilização das tecnologias. Vale ressaltar que o planejamento é 

primordial para a execução destas atividades. 

Outro ponto importante a destacar é o fato de elaborar a escrita nas 

discussões e não apenas de copiar textos da internet para assim evitar o plágio, 

ou seja apropriação indevida de autoria.  

Figura 1. Interação entre os participantes do grupo.

 
Fonte: Elaborada pelas Pesquisadoras (2019) 

 

Com essas tecnologias de informação e comunicação acessíveis à 

maioria das pessoas, surgem novas possibilidades de ensino a serem 

desenvolvidas com os discentes. E, se utilizadas de forma adequada, poderão 

proporcionar maior êxito no processo de ensino aprendizado, uma vez que 

estudos vêm comprovando que a utilização de redes sociais – como o WhatsApp 

, por exemplo – em ambientes educacionais proporciona maior motivação e 

participação dos alunos nas tarefas escolares (BOTTENTUIT JUNIOR; 

ALBUQUERQUE; COUTINHO, 2016). 

Corroboramos com os autores e destacamos que em nossa 

experiência, a motivação foi bem evidente, realizamos um cronograma de ações( 
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QUADRO 1), em que realizamos discussão de artigos científicos; apresentamos 

trechos de filme com objetivo didático; apresentamos documentários com fins 

didáticos na área de Didática; discutimos Didática e Tecnologia na educação;     e      

por fim  apresentamos alguns vídeos em desenho animado com fim didático para 

ensino fundamental . 

 

Figura 2 Proposta de Atividades aos participantes do grupo.

 
Fonte: Elaborada pelas Pesquisadoras (2019) 

 

Algumas das Atividades propostas no grupo segundo o cronograma e 

plano realizados. 

 

Quadro 1 Algumas Atividades do Cronograma de Ações aos participantes do grupo. 

Criação do grupo 

 

Socialização e boas vindas. 

Indicação do Vídeo : Piaget e Vygotsky 
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Atividade 1  Escolher um autor e comentar sobre as 

contribuições deste, para a prática pedagógica 

Ativ 2 Indicação do Vídeo 

Separação Silábica 

Abordar o conteúdo do vídeo e a que faixa etária 

pode ser direcionado e elaborar um plano de aula 

Ativ 3 Indicação do Vídeo 

AMA-Autista 

Exibição do Filme em desenho animado da 

Mônica que aborda sobre crianças autistas, o que 

fazem e como são. 

Compartilhado uma lista de Filmes na área de 

Educação Especial: deficiência Física; deficiência 

auditiva; deficiência intelectual\cognitiva; 

deficiência visual; deficiência múltipla; autismo. 

Revisão das postagens e 

pendências de Atividades  

Foi inserido no grupo os materiais abordados em 

sala de aula(favorecendo a quem faltou situar-se 

na Disciplina) 

• Slide da Disciplina Didática 

• Ficha modelo de Plano de Aula ( Modelo de 

Plano de Aula 4) 

• Ficha de Plano de Aula: Uso das Tecnologias 

na sala de aula 

• Atividade de Tutoria 

• Plano de Aula mídias na educação 

Ativ 4 Indicação do Vídeo 

“Aprenda a somar Fácil;” 

Orientação como elaborar o plano de aula com 

recurso de Vídeo em formato animação 

Atividade 5: Solicitamos que evidenciassem ações que são 

realizadas pelos professores nos 2 contextos. 

(cada equipe comenta uma tendência) 

Indicação do Vídeo sobre John Dewey e sua 

contribuição para Educação 

Indicação do Vídeo em Didática: Didática Professor Tradicional x Progressista 

Indicação do Vídeo sobre John Dewey e sua contribuição para Educação 

Indicação do vídeo : Formação Inicial de Professores 

https://youtu.be/5BnpDGz01N4 

Vídeo aborda Formação Inicial de Professores no Curso de Pedagogia pela EAD na 

UNOPAR: espaço onde também se constrói um professor (EAC 2015) Autores que 

abordam Formação inicial de Professores: Tardif e ,Pimenta 

https://youtu.be/5BnpDGz01N4
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Indicação do Vídeo: Plano de aula Como fazer um plano de aula com todos os 

critérios 

https://youtu.be/SxCudt3QDd4?list=PLc0YQRSzTrBU7rSvD0uGX5R1-eI93hiW6 

Aborda como fazer um Plano de aula “Como fazer um plano de aula com todos os 

critérios”. Neste vídeo é apresentado as principais orientações para construir 

corretamente um plano de aula. Independentemente de trabalhar com a Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Ensino Superior, o plano de aula deve 

seguir os passos e as orientações descritas neste vídeo. 

Indicação do Vídeo: Pitágoras e a Música 

Filme em desenho animado em que aborda a filosofia, matemática e arte no dia a 

dia, destinado ao  trabalho interdisciplinar no Ensino Fundamental.  

Fonte: Elaborada pelas Pesquisadoras (2019) 

 

Por meio do cronograma foi possível os alunos acompanharem as 

atividades que tinham a ser realizadas por semana e tirar dúvidas. Outro fator 

destacado entre os alunos, foi a possibilidade de acompanhar as atividades 

mesmo estando ausente na aula pois não prejudica o acompanhamento das 

ações didáticas propostas. 

 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados mostram que o uso do WhatsApp como ferramenta 

pedagógica favorece o processo ensino -aprendizagem. 

A questão que norteou nossa pesquisa:”Como o WhatsApp pode 

contribuir como recurso de ensino-aprendizagem na Disciplina de Didática?” foi 

pesquisada por meio de um estudo de caso, que possibilitou observação e reflexão 

constante sobre a temática. 

Observamos um entrave que inicialmente se fez presente durante a 

pesquisa como ausência de sinal de internet. Embora a princípio tenha sido 

entrave, a possibilidade dos alunos em acessar a qualquer momento após a aula 

foi algo que apresentou como favorável aos alunos, o que não veio ser negativo 

durante o percurso. 

Como ponto favorável podemos destacar a possibilidade de rever os 

conteúdos, analisar as respostas dos alunos, se organizar para momentos de 

pesquisa e discussões no grupo. 

Em nosso estudo, a turma em questão utilizou pela primeira vez o 

aplicativo como recurso didático em que os alunos se posicionaram como 

favorável e que possibilitou o aprendizado. Neste sentido analisamos como 

https://youtu.be/SxCudt3QDd4?list=PLc0YQRSzTrBU7rSvD0uGX5R1-eI93hiW6
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satisfatório, dinâmico o uso do WhatsApp como ferramenta pedagógica no 

processo ensino-aprendizagem. 
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:  UMA ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS 

PEDAGÓGICAS NOS PPCS DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS OFERTADOS PELO SISTEMA UAB NA 

REGIÃO NORDESTE 

 

Dionísia Fernanda Paixão Santos1 

Sannya Fernanda Nunes Rodri685gues1 

RESUMO: O presente estudo r686ealiza uma análise dos Projetos Pedagógicos de 

Cursos (PPCs) de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância da região nordeste, 

ofertados aos polos da Universidade Aberta do Brasil. Desse modo, buscou-se identificar 

quais tendências pedagógicas orientam as concepções e elaboração dos cursos em 

Ciências Biológicas a distância. Para a consecução desta pesquisa, foi adotada uma 

abordagem qualitativa que abrange, enquanto procedimentos técnicos, análise 

documental. O mapeamento de instituições e polos UAB que ofertam os cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas a distância foi realizado no site da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e os PPCs coletados nos sites oficiais das 

instituições. Entretanto, dos nove estados que constituem a região nordeste, tivemos 

acesso apenas aos PPCs de sete estados. A linha metodológica adotada, para as análises 

dos PPCs, foi à análise de conteúdo proposta por Bardin. A partir dos dados coletados, 

verificamos que todos os cursos propõem atender a carência de professores nas áreas 

de Ciências e Biologia. No entanto, os PPCs dos cursos 1, 2, 6 e 7 partem de uma 

tendência pedagógica liberal para uma tendência progressista. Contudo, as propostas 

dos PPCs 3, 4 e 5 parecem estar direcionadas para a transmissão de conteúdos 

específicos da Biologia, o que corrobora para o afastamento de reflexões sobre a 

formação docente. Indicativo que reflete na construção da identidade profissional dos 

licenciandos. 

Palavras-chaves: Educação a Distância; Tendências Pedagógicas; Ciências Biológicas; 

Sistema UAB; Formação de Professores. 
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Na Educação a Distância (EaD), é essencial o desenvolvimento de estratégias 

didáticas, modelos pedagógicos e ferramentas interativas adequadas à modalidade. De 

acordo com os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (BRASIL, 

2007, p. 7), não há um modelo único de EaD, ou seja, os “[...] programas podem 

apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos 

educacionais e tecnológicos”. No entanto, um projeto pedagógico de curso superior a 

distância deve abordar em seu processo de construção as dimensões técnico-científica e 

política para a formação do cidadão. 

Nesse contexto, os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) do ensino 

superior têm sido objetos de estudo por pesquisadores da área, no intuito de pesquisar 

e avaliar fundamentos e ações, de instituições educacionais, na constituição de propostas 

inseridas na modalidade a distância e suas contribuições para o ensino-aprendizagem. A 

respeito do Projeto Pedagógico de Curso, Silva e Carvalho (2016, p. 27) explicam que se 

trata de “[...] um documento oficial que, entre outras coisas, identifica a proposta 

didático-pedagógica que orienta determinado curso superior, ou seja, como os 

processos de ensino-aprendizagem (e tecnologias relacionadas) são compreendidos, 

fundamentados”.  

Segundo Veiga (2011, p.17), “[...] a ideia do projeto pedagógico exige pensar 

o curso inteiro de forma orgânica, com vistas à construção de sua identidade”. Logo, as 

etapas da criação, implantação e execução dos PPCs necessitam ser respeitadas e 

mediadas por informações, ações sólidas, específicas e inovadoras. Portanto, este 

documento deve ser construído mediante planejamento coletivo e vivenciado, por todos 

os integrantes envolvidos com o processo educacional da instituição.  

Mediante a isso, o presente artigo busca identificar quais tendências 

pedagógicas orientam as concepções e elaboração dos cursos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas a distância da região nordeste, ofertados aos polos da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). Escolhemos, entre as regiões do Brasil, a nordeste, por apresentar 

a maior área de concentração de instituições que ofertam a modalidade a distância e 

polos UAB do Brasil. Assim, estabelecemos a análise documental dos PPCs, como 

caminho metodológico a ser percorrido, visando identificar nos documentos, as 

tendências pedagógicas que norteiam os cursos de formação de professores em Ciências 

Biológicas da região nordeste. Para tanto, realizamos um mapeamento das instituições e 

polos UAB da região nordeste que ofertam os cursos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas a distância, no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). Após a identificação dos cursos, efetuamos a busca dos PPCs nos sites 

oficias das Instituições de Ensino Superior (IES). E, para o tratamento dos dados, 

utilizamos a análise de conteúdo proposta por Bardin (2016). Desta forma espera-se que 

o presente estudo possa promover discussões sobre como as tendências e práticas 
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pedagógicas estão fundamentadas nos PPCs dos Cursos de Ciências Biológicas a 

distância. 

 

2. TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA PRÁTICA DOCENTE 

 

A oferta de cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância na 

região nordeste, vêm atender a carência de profissionais para atuarem nas escolas de 

ensino fundamental e médio, sobretudo na rede pública de ensino. De acordo com o 

Indicador de Adequação da Formação Docente (IFD), na disciplina de Ciências 1,6% dos 

docentes possuem formação superior de bacharelado (sem complementação 

pedagógica); 5% possuem formação superior em qualquer curso e 13,8% não possuem 

formação superior. No que se refere a área de Biologia, a porcentagem é maior, 2,4% 

dos docentes do ensino médio, possuem formação superior de bacharelado (sem 

complementação pedagógica); 6,3% dos professores possuem formação superior em 

qualquer curso; e 4,1% não possuem formação superior (BRASIL, 2018). Desse modo, 

percebe-se que há uma demanda por programas de formação de professores para a 

rede básica de ensino. 

Assim, para garantir habilitação legal a estes professores, o Ministério 

da Educação (MEC) criou, em 2005, o Sistema UAB, o qual foi regulamentado pelo 

Decreto n.º 5.800, de 08 de junho de 2006, cujo primeiro objetivo é “[...] oferecer, 

prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de 

professores da Educação Básica” (BRASIL, 2006, p. 01). Além do mais, objetiva 

resolver a falta de professores com formação superior, além de promover cursos 

de formação continuada para a melhoria da qualidade da educação básica no 

país.  

Neste sentido, a formação de professores de Ciências e Biologia 

resulta da necessidade, não só de assegurar a oferta de vagas, mas também de 

um ensino de qualidade. Essa formação deve proporcionar ao licenciando 

condições de produzir conhecimentos para atuar de forma reflexiva e crítica em 

sua práxis pedagógica. Assim sendo, as práticas educativas dos professores estão 

fundamentadas por tendências pedagógicas, que refletem a forma pela qual é 

entendido o processo de ensino-aprendizagem.  

As tendências pedagógicas nasceram no seio dos movimentos sociais e 

filosóficos em tempos e contextos históricos distintos, influenciando a sociedade e as 

práticas pedagógicas dos professores tanto nos espaços formais quanto nos não formais. 

Santos (2007, p. 76) ressalta que o nome da tendência está relacionado com o processo 

de ensino-aprendizagem e seus pressupostos epistemológicos e metodológicos 

específicos, com as competências que se pretende desenvolver nos professores e alunos 
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e aos “[...] aspectos técnico-cientifico e aos éticos e políticos para o desenvolvimento 

humano e sociocultural ou socioambiental”. 

Libâneo (2014) e Luckesi (2011), classificam as tendências pedagógicas em duas 

grandes linhas de pensamento pedagógico, a saber: Tendências Liberais e Tendências 

Progressistas, representadas na Figura 1. A seguir serão apresentadas, resumidamente, 

como estas se manifestam na prática docente. 

 

Figura 1: Classificação das Tendências Pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaborada a partir de Libâneo (2014) e Luckesi (2011) 

Libâneo (2014, p. 22), ao determinar as bases características da Pedagogia 

Liberal, ressalta que,   “[...] a pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por 

função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as 

aptidões individuais”. 

Na pedagogia “liberal tradicional” ou “conservadora” a educação é centrada no 

professor, figura incontestável, visto como autoridade principal e único detentor do saber. 

Para Kenski (2004, p. 103), no ensino formal são comuns divisões do ensino em três 

tempos, a saber: no primeiro, o professor fala e o aluno ouve; o segundo para interagir 

“[...] com a informação e aprender (ler, memorizar, refletir, discutir, posicionar-se) e um 

outro tempo para o fazer (muitas vezes confundido com expor ou simular a atividade, 

em exercícios, provas ou testes)”. Essa tendência persiste na maioria das escolas e 

universidades, onde o docente ensina da maneira como lhe foi ensinado, sem 

questionamentos e análise da sua prática pedagógica (LUCKESI, 2011). 

A tendência renovada progressivista ou pragmática enfatiza que a 

transmissão da cultura promove o desenvolvimento de aptidões individuais. Por 

conseguinte, o mais importante é o processo de construção do conhecimento (aprender 

a aprender) do que o saber propriamente dito; a renovada não-diretiva, fortemente 

inspirada em Carl Rogers, acentua a busca do aprender, pelo caminho de si próprio, ou 

seja, estar mais direcionada às questões psicológicas do que com as pedagógicas ou 

sociais (LIBÂNEO, 2014; LUCKESI, 2011). Já o tecnicismo “[...] subordina a educação à 

sociedade, tendo como função a preparação de "recursos humanos" (mão-de-obra para 
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indústria)” (LIBÂNEO, 2014, p. 23). Essa tendência destaca a produção de mão de obra 

qualificada para atender o mercado de trabalho e direcionada a atividades repetitivas, 

sem reflexão.  

No que se refere as tendências progressistas, Luckesi (2011, p.63), destaca 

que “[...] sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação”. A 

tendência progressista ramifica-se em três correntes: a libertadora, mais conhecida como 

pedagogia de Paulo Freire, a qual descarta a educação bancária e enfatiza uma educação 

contextualizada, cuja educação centra-se em questionamentos das relações do homem 

com a natureza e com os outros homens; a libertária, que reúne os defensores da 

autogestão pedagógica (objetivo pedagógico e político) e que teve como fundamento 

principal realizar modificações institucionais. E, por fim, a crítico-social dos conteúdos, 

que diferentemente das anteriores “[...] acentua a primazia dos conteúdos no seu 

confronto com as realidades sociais” (LUCKESI, 2011, p. 64), isto é, propõe a superação 

das tendências tradicional e renovada e preparar o aluno para o mundo adulto, por meio 

dos conteúdos científicos, construção de habilidades e o raciocínio científico.   

Isto posto, percebe-se que as tendências pedagógicas surgem em um 

determinado contexto histórico e em alguns casos podem se sobrepor, em outros, 

divergir, ou seja, coexistem ao longo da História da Educação. Francisco Filho (2011, p. 

70) destaca que não há um modelo de educação pronto, por isso não podemos cruzar 

os braços, pois todos os modelos “[...] devem ser encarados como ponto de partida, para 

se buscar, através da análise e reflexão, o ponto de chegada, numa visão holística e 

dialética”. Sendo assim, adotamos o referencial de Libâneo (2014) e Luckesi (2011) para 

a identificação de quais tendências pedagógicas orientam os cursos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas na modalidade a distância da região nordeste. 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este estudo possui uma abordagem qualitativa e configura-se como uma 

pesquisa documental. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador poderá entender 

com aprofundamento a compreensão de um grupo social sobre algo, por 

exemplo, aspirações, valores, atitudes, processos, etc. Esse conjunto de 

fenômenos é compreendido como objeto da realidade social, pois “[...] o ser 

humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes” (MINAYO, 2009, p. 21). No que se refere a pesquisa documental, 

Bardin (2016, p. 45) esclarece que, é “[...] uma operação ou um conjunto de 

operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma 

diferente da original, a fim de facilitar, num estalo ulterior, a sua consulta e 
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referenciação”. Portanto, a análise documental permite ao pesquisador obter o 

máximo de informações, numa análise qualitativa e quantitativa.  

A fim de investigar quais tendências pedagógicas orientam as 

concepções e elaboração dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas a 

distância da região Nordeste, estabelecemos a análise documental dos PPCs, 

como caminho metodológico a ser percorrido pelo presente estudo.  

Utilizou-se como referencial metodológico para as análises dos PPCs a análise 

de conteúdo proposta por Bardin. Segundo a autora, a análise de conteúdo consiste em:  

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 

2016, p. 48). 

 O método de análise de conteúdo consiste em três fases fundamentais: pré-

análise; exploração do material; e tratamento dos resultados - inferências e 

interpretações. Na etapa da pré-análise, foi realizado um mapeamento das instituições e 

polos UAB da região nordeste, no site da CAPES, que ofertam os cursos de Licenciatura 

em Ciências Biológicas a distância e, após a identificação dos cursos, executamos a busca 

dos PPCs nos sites oficias das IES. Posteriormente, foi realizada a leitura flutuante dos 

PPCs, a fim de estabelecer um contato direto e intenso com o material de campo, cujo 

objetivo foi identificar e selecionar aspectos considerados relevantes para o estudo.  

Após essa etapa, prosseguimos para a exploração do material, a qual reorganiza 

dos dados brutos em unidades - processo de codificação e categorização. Nesse 

processo são identificadas as unidades de registro (recorte do conteúdo em nível 

semântico- palavra, tema) e unidade de contexto (fragmento de compreensão que 

codifica a unidade de registro). 

Para os PPCs, utilizamos como unidades de registro o tema, a saber: “justificativa 

da oferta de cursos na modalidade a distância”; “concepções dos cursos” e “recursos 

educacionais”, como unidade de contexto, o parágrafo. De acordo com as similitudes 

das unidades de análises realizamos a categorização dos PPCs. 

E por fim, temos a etapa do tratamento dos resultados obtidos e interpretação, 

fase esta que o pesquisador apresenta inferências e realiza interpretações “[...] inter-

relacionando-as com o quadro teórico desenhado inicialmente ou abre pistas em torno 

de novas dimensões teóricas e interpretativas, sugeridas pela leitura do material” 

(MINAYO, 2007, p. 318).  

Para o atual estudo, foram analisados os PPCs dos cursos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas a distância da região nordeste, a saber: Instituto Federal de Alagoas 

(IFAL, 2012), Universidade Estadual do Ceará (UEC, 2012), Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA, 2014), Universidade Federal da Paraíba (UFPB, 2007), Universidade 
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Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF, 2018), Universidade Federal do Piauí (UFPI, 

2011) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, 2017). Portanto, cabe 

destacar por ser um documento privado das instituições não tivemos acesso aos PPCs 

dos estados, da Bahia e Sergipe. Nesse sentido, em todo o processo de análise dos PPCs 

foram utilizados os seguintes códigos para as instituições participantes: “PPC” para 

representar os projetos pedagógicos, indo do número 1 ao 7. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Mediante aos registros textuais dos PPCs, buscou-se traçar elementos que 

viabilizasse a identificação das tendências pedagógicas que orientam as concepções e 

elaboração dos cursos analisados, bem como estas podem contribuir para a formação e 

identidade docente, verificando fatores como: o papel da universidade no contexto da 

EaD, perfil do professor, perfil do profissional egresso e metodologia de ensino-

aprendizagem.  

Com base nos critérios adotados para a análise dos PPCs, houve a 

construção de três categorias: 1. Justificativa da modalidade a distância nas IES – 

possuindo como indicador - Formação inicial e qualificação de professores da 

rede; 2. Estrutura organizacional do curso - tendo como indicadores – Objetivo 

do curso, Perfil do egresso e O papel do professor e 3. Proposta metodológica - 

reunindo como indicadores – Material didático impresso e Recursos de TIC. Para 

melhor compreensão das análises, serão trazidos ao longo da discussão alguns 

trechos retirados dos documentos.  

Referente à primeira categoria, Justificativa da modalidade a distância nas IES, 

foi constatado que os cursos estão direcionados para a formação inicial e qualificada de 

professores na área de Ciências e Biologia. A seguir, alguns registros: 

[...] visa responder, prioritariamente, às necessidades de formação e 

qualificação profissional de professores de Ciências e Biologia (PPC1).  

[...] possibilitar uma formação inicial de professores em Ciências e em 

Biologia mantendo a tradição de ensino de qualidade (PPC2). 

[...] atender a necessidade de formar profissionais para ocupar essa 

lacuna criada no mercado de trabalho (PPC6). 

  

Portanto, embora o país tenha uma demanda por professores que atuem 

na educação básica, esta não é uma carreira que se demonstra interessante para 

aqueles que ingressam os cursos de graduação. Gatti e colaboradores (2010) 

realizaram um estudo com 1. 501 concluintes do ensino médio sobre as 

impressões da carreira docente. Muito dos jovens veem a profissão docente 

como necessária e gratificante, no entanto, apenas 2% deles indicaram alguma 
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licenciatura como primeira opção de ingresso ao ensino superior. O estudo ainda 

destacou que a rotina desgastante e os baixos salários, estão relacionados à baixa 

atratividade da carreira docente.  

Outra proposta presente nos PPCs refere-se a segunda categoria 

Estrutura da organizacional do curso, a qual podemos destacar que alguns dos 

cursos visam um perfil do profissional egresso predominantemente direcionado 

a conteúdos específicos da Biologia, o que pode propiciar certo distanciamento 

das reflexões sobre a prática docente e, ocasionar lacunas na constituição da 

identidade profissional.  
[...] propõe-se que o profissional oriundo deste curso de graduação 

deve apresentar um sólido conhecimento dos conteúdos das Ciências 

Biológicas (PPC3). 

[...] pode atuar em pesquisa básica e aplicada, podendo ainda 

desempenhar atividades de análises, experimentação, assessoria, 

consultoria nas diversas áreas da Biologia e também se dedicar ao 

exercício do magistério no nível fundamental e/ou médio (PPC4). 

[...] deverão ser caracterizados por terem uma formação sólida e ampla 

dos princípios e teorias da Biologia; serem capazes de relacionar ciência, 

tecnologia e sociedade (PPC5). 

 

Segundo Allain (2015, p. 26), o modelo de formação teórico-técnica ou 

aplicacionista apresenta um prisma dicotômico de formação, na qual “[...] as disciplinas 

pedagógicas são encaradas como um apêndice da formação científica”.  Essa 

desarticulação entre saberes específicos e saberes da docência provocam problemas de 

formação docente, tanto nos cursos de licenciatura presencial quanto a distância. Além 

disso, os conhecimentos biológicos não devem se dissociar das questões políticas, 

econômicas, sociais e culturais. 

[...] e não se diga que, se sou professor de biologia, não posso me 

alongar em considerações outras, que devo apenas ensinar biologia, 

como se o fenômeno vital pudesse ser compreendido fora da trama 

histórico-social, cultural e política. Como se a vida, a pura vida, pudesse 

ser vivida de maneira igual em todas as suas dimensões na favela, no 

cortiço ou numa zona feliz dos “Jardins” de São Paulo. Se sou professor 

de biologia, obviamente, devo ensinar biologia, mas ao fazê-lo, não 

posso seccioná-la daquela trama (FREIRE, 1992, p. 78-79).  

No entanto, vale ressaltar que a formação da identidade profissional do aluno 

está estreitamente associada à organização curricular dos cursos, isto é, cursos que 

apresentam o perfil do aluno egresso direcionado a um fazer técnico-experimental, de 

certa maneira, se afasta em alguns momentos do fazer docente, atividade primeira do 

licenciando.   
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Entretanto, percebemos que alguns cursos apresentam, em seus discursos, uma 

abordagem direcionada para uma formação inicial crítica-reflexiva. 

[...] o professor oriundo do nosso curso será um profissional preparado 

para atuar na Educação Básica, consciente dos avanços científicos e 

tecnológicos e dos interesses da sociedade como parâmetros para 

construção da cidadania [...] em sua atuação, primará pelo 

desenvolvimento do educando, incluindo sua formação ética, a 

construção de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico, 

trabalhando de forma efetiva para o desenvolvimento das suas 

habilidades e competências (PPC1). 

[...] os egressos que atuarem no ensino deverão ser capazes de conduzir 

seus alunos do Ensino Médio para o desenvolvimento de 

conhecimentos práticos, contextualizados, que respondam às 

necessidades da vida contemporânea e para o desenvolvimento de 

conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma 

cultura geral e a uma visão de mundo (PPC2). 

[...] atuar na Educação Básica formal e em outros espaços educativos, 

com o domínio do processo educacional e do conhecimento das 

condições históricas, sociais, políticas e culturais no contexto de sua 

atuação (PPC6). 

[...] pretende formar professores que dominem não apenas o conteúdo 

técnico, científico e pedagógico, mas, sobretudo, que sejam capazes de 

perceber analítica e criticamente a realidade social, econômica e cultural 

em que atuam (PPC7). 

 

Para Perrenoud (1993), se na formação inicial a prática reflexiva é construída, 

ela se tornará parte da identidade profissional do professor. Logo, a formação inicial 

direcionada à reflexão permite a articulação entre teoria e prática. No entanto, Freire 

(2011) ressalta que é fundamental a reflexão crítica da relação teoria e prática, pois se 

isoladas não levam nenhuma transformação. 

Em suma, Allain (2015, p. 29) ressalta que há dificuldades na construção da 

identidade docente por licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas. Principalmente, 

quando os cursos desenham, como perfil do egresso, “[...] um profissional que possa 

assumir múltiplas funções, inclusive à docência, e não prioritariamente à docência, como 

seria o esperado para um curso de licenciatura”. A autora, também, compreende que a 

identidade profissional se constrói ao longo das experiências de formação docente, 

sendo a graduação o primeiro degrau para tais reflexões. 

Outra questão que emerge nos PPCs são as atribuições dos professores, a esses 

profissionais compete: 

 

[...] elaborar e entregar os conteúdos dos módulos desenvolvidos ao 

longo do curso no prazo determinado; Adequar conteúdos, materiais 



 
 

 
3333 

didáticos, mídias e bibliografia utilizada para o desenvolvimento do 

curso à linguagem da modalidade a distância [...] (PPC2). 

[...] os professores autores serão responsáveis pela produção do 

material didático das disciplinas do curso, devendo estar à disposição 

dos alunos e tutores para esclarecer as dúvidas, dentro de um 

cronograma estabelecido pelos atores do processo (PPC 5). 

[...] discutir e elaborar o plano de curso do componente curricular; 

elaborar as atividades e apostilas necessárias para a disciplina a qual é 

responsável; montar a disciplina na Plataforma EAD [...] (PPC7). 

 

Diante do exposto, percebe-se que as atribuições do professor da EaD, presentes 

nos PPCs, estão muito próximas da modalidade de ensino presencial.   Para Kenski (2004), 

a estrutura tradicional favorece os conteúdos, sem a necessária correspondência com o 

cotidiano do aluno, estando o aluno em um lugar passivo e o professor no centro do 

processo de aprendizagem. No entanto, é imprescindível na EaD, transcender a visão do 

professor como único detentor do saber para o de mediador e orientador do 

conhecimento.  

Não obstante, alguns cursos apresentam, em seus documentos, o perfil do 

professor de EaD direcionado a múltiplas funções. Para Belloni (2015), dentre estas 

funções podemos citar: o professor formador, o qual orienta o estudo e a aprendizagem, 

dá apoio psicossocial ao estudante e ensina a pesquisar; conceptor e realizador de cursos 

e materiais, que envolve a preparação de planos de aulas, currículos e programas; o 

professor pesquisador é o que pesquisa e se atualiza em sua disciplina específica, em 

teorias e metodologias de ensino-aprendizagem e que reflete sobre sua prática 

pedagógica. A seguir alguns registros: 

[...] o professor formador trabalha diretamente com os alunos e Tutores 

auxiliando-os nas atividades de rotina, disponibilizando o feedback 

sobre o desenvolvimento do curso, buscando proporcionar a reflexão 

em equipe sobre os processos pedagógicos e administrativos, e com 

isso, viabilizar novas estratégias de ensino-aprendizagem (PPC1). 

 

[...] o papel do professor está condicionado a uma inteligibilidade ou a 

um saber-fazer (por isso também é intelectual) que fomenta saberes 

que vão além de saberes éticos, morais e técnico-científicos. Requer 

saberes interpessoais, pessoais e comunicacionais, para que a relação 

estabelecida entre alunos e professores possa favorecer o processo de 

ensino e de aprendizagem (PPC6).  

 

Por conseguinte, na EaD, o papel do professor desloca-se do contexto da sala 

de aula tradicional e passa a interagir com os alunos por meio dos recursos tecnológicos. 

Entretanto, a educação centrada no aluno, na qual está baseada a EaD, não minimiza o 

trabalho e a mediação do professor a distância, uma vez que, nos cursos superiores a 
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distância, os professores devem estar em constante processo de aperfeiçoamento. Assim 

sendo, a atribuição do professor da EaD não é apenas ensinar, mas auxiliar o aluno no 

processo de construção do conhecimento. 

No que concerne aos materiais didáticos, o documento Referenciais de 

Qualidade para Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007, p. 13) destaca que o 

material didático “[...] tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da 

forma, deve estar concebido de acordo com os princípios epistemológicos, 

metodológicos e políticos explicitados no projeto pedagógico”. Assim, em concordância 

com os projetos pedagógicos de cursos, os materiais didáticos, devem mediar a 

interação entre aluno e professor/tutor e desenvolver habilidades e competências 

específicas, por meio de mídias compatíveis com as propostas dos cursos.  

No contexto da EaD, muitos modelos pedagógicos se direcionam para o uso 

de ferramentas tecnológicas.  Assim sendo, cada vez mais os ambientes educacionais 

compreendem a importância das TIC no processo de aquisição do conhecimento. Porém, 

cabe destacar que os materiais impressos ainda ocupam um lugar de destaque nos 

cursos a distância. 

[...] o meio impresso assume a função de base do sistema de multimeios. 

Não porque seja “o mais importante” ou porque os demais sejam 

prescindíveis, mas porque ele é o único elemento de comunicação 

fisicamente palpável e permanente, no sentido de pertencer ao seu 

usuário, mantendo-se à sua-disposição onde, quando e quanto ele 

quiser (PPC1). 

[...] compreende-se que o material impresso ainda é o mais indicado e 

melhor aproveitado, se articulado a outros materiais de áudio e vídeo 

(PPC3). 

[..] o material didático impresso, que o aluno possui garantirá o seu 

aprofundamento teórico. Esse material deve estar integrado tanto com 

as videoconferências como com o ambiente virtual de aprendizagem 

ou outros meios de ensino-aprendizagem (PPC5). 

 

Assim sendo, percebe-se que, na EaD, o material impresso estar sempre 

articulado com as ferramentas tecnológicas, que auxiliam no processo de ensino-

aprendizagem, estimulando o potencial cognitivo dos alunos, assim como, contribuem 

para o desenvolvimento da autonomia dos mesmos. A seguir alguns exemplos: 

 

[...] em EAD poderá utilizar-se de mais de um meio para sua realização: 

textos, pesquisas, impressos, participação nos fóruns e chats (PPC2). 

[...] a videoconferência é um meio de realizar a Educação a Distância que 

possibilita um contato direto com grande nível de interatividade e troca 

direta em tempo real (síncrona) entre participantes (PPC 6). 

[...] fóruns de discussão oportunizam a discussão de assuntos 

pertinentes aos estudos, principalmente aqueles que possam oferecer 
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dúvidas ou necessitam de um maior aprofundamento. Será a 

ferramenta ideal para que os estudantes construam o seu próprio 

conhecimento (PPC7). 

 

                Dessa forma, o uso de diferentes ferramentas tecnológicas possibilita a 

interação entre os participantes garantindo, assim, o acesso ao conhecimento. Isto posto, 

nos cursos analisados o espaço interativo para promover o diálogo entre professores, 

alunos e tutores, bem como a construção de novos conhecimentos, ocorre por 

intermédio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – software destinado ao suporte 

de atividades mediadas pelas TIC, o qual permite integrar múltiplas mídias, como se vê 

no trecho abaixo. 

[...] no ambiente virtual de aprendizagem encontram-se ferramentas de 

comunicação como fóruns, chats, web conferências, dentre outras, que 

permitem a interação entre professor, aluno e tutor na mediação da 

aprendizagem. Além disso, o ambiente apresenta recursos que 

possibilitam a avaliação contínua e pontual da aprendizagem, tais como 

tarefas ou atividades que podem ser realizadas online e offline (PPC3). 

 

Para Gomez (2015, p. 85), o AVA na EaD é um item constitutivo da formação 

docente que coloca em ação conhecimentos, práticas e metodologias que oportunizam 

“[...] inclusões, interações e usos sociais das tecnologias de informação e de comunicação, 

midiatizando as relações entre docente, discente, gestores da aprendizagem e 

comunidade nos ambientes virtuais”. 

Contudo, o AVA não é um espaço restrito à EaD, o ambiente cada vez mais 

vem sendo utilizado como suporte no processo de ensino-aprendizagem presencial. No 

Brasil, a Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, tem estimulado a introdução de 

disciplinas na modalidade semipresencial na organização pedagógica e curricular dos 

cursos superiores, desde que as disciplinas ofertas não ultrapasse 20 % (vinte por cento) 

da carga horária total do curso. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo analisou como as tendências pedagógicas estão inseridas nos PPCs 

dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância da região nordeste. Nesse 

percurso, verificou-se que os PPCs dos cursos 1, 2, 6 e 7 indicam uma fase de transição, 

saindo em alguns momentos de uma tendência pedagógica liberal para uma perspectiva 

progressista. Além disso, todos os cursos analisados objetivam atender a demanda por 

professores nas áreas de Ciências e Biologia. Entretanto, é essencial que os cursos 

acrescentem, em suas propostas, referenciais teóricos direcionadas para a licenciatura 

em EaD e para a formação de professores de Ciências e Biologia com capacidade de 

reflexão crítica do seu fazer pedagógico, uma vez que, os PPCs 3, 4 e 5, em seus projetos 

pedagógicos, até então parecem estar direcionados para a transmissão de 

conhecimentos biológicos. Indicativo que dificulta na construção da identidade dos 
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alunos com a profissão de professor de Ciências e/ou Biologia. 

Embora os PPCs 1, 2, 6 e 7, em seus discursos, evidenciem a prática reflexiva 

ao longo do processo de formação, os indicativos observados, na análise, não garantem 

que as ações reflexivas sejam concretizadas. Assim sendo, salientamos que o estudo se 

limitou apenas as análises dos PPCs. Não foram acompanhadas as práticas pedagógicas 

dos participantes envolvidos no processo formação docente, de forma a certificar como 

as propostas presentes nos documentos se materializam nos cursos. Desse modo, 

sugerimos que estudos sejam realizados junto aos participantes envolvidos no processo 

formativo, assim tornando-se possível confrontar os PPCs, com os discursos da prática 

pedagógica. 
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689Resumo: O artigo versa sobre os cursos de formação a distância ofertados pela 

Universidade Federal do Tocantins- UFT via Sistema Universidade Aberta do Brasil no 

Estado do Tocantins. Teve como objetivo revelar as percepções dos discentes dos cursos, 

em relação a modalidade a distância, mais especificamente, quanto às suas experiências 

pessoais das práticas educativas, no âmbito pedagógico e organizacional. Os dados 

foram coletados por meio de questionários. Os resultados do estudo evidenciaram a 

importância da oferta dos cursos EaD via UFT/UAB como oportunidade de 

aprimoramento profissional dos discentes; a autonomia do aprendente e flexibilidade do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem; os recursos de interação, fórum e chat, promovendo 

trocas de saberes; o apoio da tutoria no processo de ensino aprendizagem; a ausência 

dos professores das disciplinas.  

Palavras-Chave: UAB; discente; percepções; EaD; UFT.  

 

Abstract: The article deals with the distance training courses offered by the Federal 

University of Tocantins - UFT in Open University System of Brazil in the State of Tocantins. 

It aimed to reveal the perceptions of the students of the courses, in relation to the 

distance modality, more specifically, their personal experiences of educational practices, 

in the pedagogical and organizational context. Data were collected through 

questionnaires. The results of the study evidenced the importance of offering the EaD 

courses via UFT/ UAB as an opportunity for professional improvement of students; the 
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autonomy of the learner and the flexibility of the Virtual Learning Environment; the 

interaction resources, forum and chat, promoting exchanges of knowledge; mentoring 

support in the teaching-learning process; the absence of the teachers of the disciplines. 

 

Keywords: UAB; student; perceptions; EaD; UFT. 

 

 

Introdução 

 

Nas últimas décadas, a Educação a Distância vem promovendo mudanças 

significativas no campo educacional. Com a evolução e as novas possibilidades 

de incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC aos 

processos educativos, a EaD tem se tornando uma política pública de expansão 

do acesso a Educação Superior.   

No Brasil, o Ensino a distância, como modalidade educacional formal, foi 

estabelecido com a promulgação da LDB/9394/96, entretanto, somente em 2006 

que foi instituída a Universidade Aberta do Brasil - UAB com a finalidade 

sistematizar as ações, programas, projetos e atividades voltados para a expansão 

e interiorização do ensino superior. 

Na atual conjuntura da Educação Superior, a EaD com o aporte das 

Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC vem ampliando a oferta de vagas 

em diversas regiões brasileiras como forma de atender as necessidades de 

formação dos profissionais que atuam nas diversas áreas de conhecimentos, em 

especial da educação.  

Diante desses apontamentos iniciais se torna relevante que sejam 

desenvolvidas pesquisas acadêmicas das práticas educativas na visão dos alunos 

da EaD. Nesse sentido, apresentam-se algumas reflexões desenvolvidas na 

UFT/UAB em que o objetivo principal foi o de compreender o discente da EaD, 

considerado como o novo aprendente, entendido como autônomo, responsável 

pela construção de saberes, já que a autoaprendizagem é um dos fatores básicos 

do processo de ensino e aprendizagem. Quanto ao percurso da pesquisa, o 

estudo foi realizado para conhecer quem são os estudantes da EaD e para 

desvelar o que eles dizem suas experiências acadêmicas nos cursos da UFT/UAB. 

A pesquisa de campo foi realizada em 2018 com os alunos de graduação e pós 

graduação vinculados aos cursos de EaD oferecidos pela UFT/UAB por meio da 

aplicação de questionários eletrônicos do Google Docs, com um conjunto de 

questões abertas e fechadas o que possibilitou o retorno de 196 respostas dos 
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alunos que permitiu obter informações sobre conhecimentos, sentimentos, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamentos dos discentes (GIL, 

2008).   

Com intuito de contextualizar o cenário, na primeira seção deste artigo 

descrevemos brevemente o funcionamento da UAB e dados específicos da 

atuação desta na UFT. Em seguida, apresentamos uma discussão teórica sobre as 

características gerais de alunos que estudam na modalidade a distância. Na 

terceira seção são apresentados os resultados da pesquisa realizada com os 

alunos da EaD/UFT. 

 

1. O Sistema Universidade Aberta do Brasil  

 

A criação do sistema  Universidade Aberta de Brasil - UAB, no ano de 2005, 

é um marco histórico para a Educação a Distância no Brasil, o sistema instituído 

oficialmente pelo Decreto no 5.800, de 8 de junho de 2006, surge com a finalidade  

de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior 

no país mediante a oferta de cursos e programas a distância por instituições 

públicas de ensino superior, em articulação com os polos de apoio presencial. 

A Universidade Aberta do Brasil - UAB não se constitui de uma instituição 

de ensino de caráter “aberto”, à distância, mas de um sistema integrado de 

Instituições Públicas de Ensino Superior - IPES voltadas para à oferta de cursos na 

modalidade a distância. A UAB se difere das instituições internacionais como a 

UNED da Espanha e da Open University da Inglaterra, modelo de universidades 

abertas, que utilizou como modelo de referência.   

O Sistema UAB sob a gestão da SEED/MEC, foi constituído com base em 

um modelo em que IPES, “com atuação regular na modalidade presencial, 

credenciam-se no MEC e aportam tecnologias digitais da informação e 

comunicação – TDIC para o desenvolvimento e a oferta de cursos na modalidade 

de educação a distância”. (FERREIRA E MILL, 2013, p. 145). 

A parceria entre os governos federais, estaduais e/ou municipais e as 

instituições de ensino superior possibilita a UAB promover a oferta dos cursos a 

distância nos polos de apoio presencial. Cabe às Instituições de Ensino Superior 

Pública - IPES as responsabilidades como: a proposta pedagógica, a produção do 

material didático e a oferta dos cursos.  

Os polos de apoio presenciais, onde os cursos são ofertados e onde 

acontecem os encontros presencias e a tutoria presencial aos alunos, são de 
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responsabilidade dos estados e/ou municípios que garantem a infraestrutura e 

viabilizam o atendimento. Os recursos para oferta dos cursos - produção de 

material didático, deslocamento e bolsas para professores e tutores - são 

oriundos do governo federal e geridos pelas instituições de ensino. Nesses polos 

é que acontecem as atividades presenciais, o encontro dos alunos, o 

acompanhamento e as orientações para os estudos.  

De acordo com o decreto 5.622/05, os momentos presencias são 

obrigatórios e destinados às avaliações, estágios, defesas de Trabalho de 

Conclusão de Curso e práticas laboratoriais, quando previstos no curso.  Na 

Universidade Federal do Tocantins- UFT o Ambiente Virtual de Aprendizagem - 

AVA – Moodle é a sala de aula virtual utilizada para o desenvolvimento das 

atividades a distância. 

No âmbito da UFT, a parceria com a UAB iniciou-se em 2006 quando 

participou do 1º Edital1 de chamada para cursos para690 a oferta do curso de 

licenciatura em Biologia a distância.  Posteriormente a universidade participou de 

todos os editais de chamada pública para ofertas de cursos de Sistema UAB, além 

dos cursos desse sistema, a UFT oferta outros cursos na Plataforma Moodle da 

instituição. 

De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) (2007), a EaD é 

considerada como um dos programas estratégicos da Instituição. O documento 

destaca como fator primordial a realização de uma discussão mais aprofundada 

sobre a EaD nos órgãos colegiados, com o intuito de fortalecer e ampliar a 

estrutura da Instituição, além propor novas políticas para essa modalidade 

educativa. De acordo com os documentos, as diretrizes para as políticas de cursos 

online são:  
 

 

I. Propor e implementar a política de Educação a Distância, tendo como 

referência a qualidade acadêmica, a articulação com as demais 

políticas educacionais da UFT, a sua necessária ação integradora entre 

as várias áreas do conhecimento e o seu papel social  

II. Implementar um sistema de avaliação contínua dos cursos a distância  

III. Formar grupos de estudos e aprofundamento de temas relativos à 

inserção das tecnologias nos cursos de graduação  

IV. Promover a articulação do ensino, pesquisa e extensão como princípio 

norteador dos cursos de graduação a distância.  
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A maioria dos projetos desenvolvidos na Diretoria de Tecnologias 

Educacionais-DTE está vinculada ao sistema UAB e compõe o conjunto de 

políticas públicas do Governo Federal que visam, principalmente, à formação 

inicial e continuada de professores e gestores públicos. Atualmente, a DTE oferece 

por meio do Sistema UAB, os cursos especificados conforme tabela 01: 
 

 

Tabela 01: Cursos oferecidos pela UFT, no âmbito do Sistema UAB de 2019. 

Cursos Tipo de 

formação 

N. de polos Total 

Biologia Licenciatura 09 258 

Física Licenciatura 02 119 

Química Licenciatura 03 114 

Matemática Licenciatura 14 234 

Administração 

Pública 

Bacharelado 09 188 

Ensino de 

Matemática 

Pós Graduação 02 177 

Total 1.090 

Fonte: SISUAB 2019. 

 

Portanto, pode se verificar que as políticas de formação profissional 

ofertada por intermédio da educação mediada por tecnologias vêm crescendo, 

gradativamente, na UFT promovendo mudanças nas práticas educativas e, em 

consequência muitos desafios para os discentes e profissionais dessa modalidade 

ensino.  

2. O discente da Educação a distância 

 

Lévy (1999, p. 172) ao afirmar que o uso tecnológico das TICs tem trazidos 

desafios aos processos de ensino-aprendizagem, faz a seguinte indagação: Como 

as TICs podem ser incorporadas aos processos educativos? O filósofo  entende 

que, para se manter as práticas pedagógicas atualizadas com esse processo de 

transação do conhecimento, as tecnologias não devem ser utilizadas de qualquer 
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forma, “[...] mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança 

de civilização que questiona profundamente as formas institucionais, as 

mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e sobretudo os 

papéis do professor e aluno”. 

 De fato, com a intensificação do uso das TICs em todas as esferas de vida 

social, comportamentos, práticas, saberes, a produção de conhecimento também 

apresenta repercussões nas fontes educacionais. Peixoto (2015) observa que a 

integração das TICs aos processos educativos não acontece de forma natural, 

devido à complexidade de apropriação de saberes, relacionados com as políticas 

institucionais, com os comportamentos individuais e coletivos de professores e 

alunos. Além disso, “[...] o rápido crescimento dos usos da internet e o 

desenvolvimento de aplicações e serviços dela decorrentes atropelam os sujeitos 

da educação e interpelam os pesquisadores” (PEIXOTO, 2015, p. 319).  

 Com a integração das tecnologias aos processos pedagógicos, ampliam-

se os desafios tanto para os professores como para os alunos, em razão dessas 

tecnologias não ser facilitadoras, mas complicadoras das práticas pedagógicas. 

Nessa perspectiva, “[...] a presença dessas tecnologias na sociedade e, 

consequentemente, nas escolas, não deve ser compreendida como mera 

utilização de métodos, como a introdução de modernas ferramentas para as 

velhas práticas pedagógicas” (PRETTO, 2005, p. 2008). 

A relação entre professores e alunos, com as mudanças promovidas pelas 

tecnologias de informação e comunicação, ganha nova reconfiguração na 

Educação a Distância (EaD), uma vez que eles não precisam estar em um mesmo 

espaço para que se estabeleça um ambiente de ensino e aprendizagem. 

Belloni (2008) considera que as características da sociedade atual têm 

impacto sobre a educação e vem exigindo um trabalhador multicompetente, 

multiqualificado, capaz de gerir situações de grupo, de adaptar a situações novas, 

sempre pronto a aprender, ou seja, um trabalhador mais informado e autônomo, 

concebido como o estudante do futuro. Para a autora, a EaD, com sua natureza e 

particularidade, poderá contribuir com formação desses estudantes, já que a 

auto-aprendizagem é um dos aspectos fundamentais da sua realização. Por 

aprendizagem autônoma entende-se: 
[...] um processo de ensino e aprendizagem centrado no aprendente, 

cujas as experiências são aproveitadas como recursos, e no qual o 

professor deve assumir-se como recurso do aprendente, considerando 

um ser autônomo, gestor de seu processo de aprendizagem, capaz de 

autodirigir e autor-regular esse processo (Belloni,2008, p. 40). 
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Nesse contexto, as instituições terão que enfrentarem as novas demandas 

da sociedade atual, desse modo, se torna essencial conhecer as expectativas e 

necessidades dos alunos e entender os cursos, estruturas e metodologias que os 

sustentam. 

Com isso, surgem-se as possibilidades de reflexões sobre o assunto em 

questão, assim como se torna importante identificar e compreender as 

concepções dos discentes da EaD do Sistema UAB, como abordamos a seguir. 

3. O que dizem dos estudantes da UFT/UAB? 

 

Antes de abordar os elementos que constituem os processos educativos 

da modalidade a distância na percepção dos sujeitos da pesquisa em relação aos 

cursos, será apresentado o perfil do grupo de alunos pesquisados por considerar 

que essas características pessoais estão relacionadas ao modo de como o 

estudante percebe e entende o curso em que se encontra inserido.  
Moore e Kearsley (2011) descreve que maior dos estudantes da EaD é 

composta por adultos, geralmente com idade entre 25 a 50 anos. Para o autor, 

essa característica se constitui como um fundamento importante para 

compreender o aluno a distância. De fato, conforme tabela 02, mais de 65% dos 

alunos pesquisados se encontram na faixa etária de 30 a 49 anos de idade, ou 

seja; são trabalhadores, que buscam uma formação e entendem essa modalidade 

como uma oportunidade de aprimoramento da prática como pode ser validado 

nas respostas do gráfico 01, quando os discentes foram questionados se 

trabalham. 

 

Tabela 02 - Faixa etária dos discentes pesquisados 

Faixa etária  Quantidade  Porcentagem 

18 a 29 anos  54 28% 

30 a 49 anos  127 65% 

Acima de 50 anos  12 6% 

 

Gráfico 01 – Distribuição dos discentes por local de trabalho 
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Os motivos de escolha por um curso EaD são variados, conforme mostra a 

tabela 02, sendo que maioria 42% dos alunos pesquisados apontam a afinidade/ 

vocação como elemento preponderante de opção pelos cursos. Nesse contexto, 

a EaD se torna a oportunidade para o aprimoramento profissional e pessoal de 

grande parte dos trabalhadores do serviço público, já que 56,5% atuam nessas 

instituições conforme dados do gráfico 01 acima.  
 

Tabela 02 - Distribuição dos motivos de opção pelos cursos da UFT/UAB 

Motivos  Quantidade  Porcentagem 

Necessidade de formação na área 

que trabalha 

39 20% 

Progressão na carreira 41 21% 

Afinidade/Vocação 81 42% 

Sugestão de amigos/familiares 24 12% 

Falta de alternativa 20 10% 

 

Os dados apresentados no gráfico 02 a seguir chamaram atenção para o 

tempo de realização das atividades no AVA. Parte dos estudantes pesquisados, 

50%, disseram não ter dificuldade em relação a organização do tempo de estudo 

no ambiente. Essa informação nos remete a crer que os estudantes buscam 

estabelecer seus próprios ritmos para estudo, já que a autonomia por parte do 

aprendente é um dos aspectos essenciais contemplado pela EaD. A esse respeito, 

Guimarães (2011, p. 130) afirma que: 

 

[...] Essa flexibilidade também é bem recebida no que se refere ao 

espaço, onde encontrar a informação necessária e interagir com 

os outros ao redor dos assuntos em pauta. Por isso as instituições 

educacionais precisam ser capazes de oferecer currículos abertos 

à escolha pessoal, cada um se interessa mais ou mesmos por 
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diferentes objetos de aprendizagem e querem se capazes de 

escolher o que estudar (Guimarães, 2011, p. 130). 

 

Gráfico 02 – Avaliação dos discentes sobre o tempo para realização das 

atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem do curso 

 

 

Figura 03 – Avaliação dos discentes sobre as formas de o tempo de 

comunicação com os tutores do curso numa escola de 1 a 5, sendo a nota 1 

pouco importante, e a nota 5 = muito importante. 

 

Um número expressivo de estudantes, mais de 50%, conforme 

informações  da figura 03,  reconhecem a  praticidade do uso da redes sociais 

como forma de comunicação com os tutores, em especial o Whatsapp. Maioria 

das respostas dos alunos no situam no momento atual em relação as geração da 

EaD e suas tecnologias. Para Toschi (2013) “Estamos agora iniciando uma sexta 

geração, que inclui as tecnologias móveis como a banda larga móvel (3G), os 

celulares, os tabletes, etc., que possibilitam acesso à Internet em qualquer 

espaço”. 
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Gráfico 04 – Fatores que precisam ser melhorados no curso 

 
 

A figura 04 chamou atenção para dois dados principais. Primeiramente, 

observa-se que a maior parte 35,2% dos respondentes salientam a ausência do 

material impresso como um dos fatores que precisam ser melhorados no 

processo de ensino aprendizagem do curso. A necessidade de estudar por meio 

de livros ao longo dos tempos é histórica, sobretudo no ensino presencial, com 

isso, tanto os alunos como os professores estão familiarizados com o material 

impresso. De acordo como Moore e Kearsley (2008, p. 78) os materiais impressos 

“são portáveis e não se deterioram ou quebram com facilidade, o que os torna 

confiáveis e convenientes para utilização”. Além disso, a mídia impressa para EaD 

precisa ter como característica principal o dialogismo, isto é, o texto deve 

conversar com o aluno.  

O segundo dado que merece ser analisado diz respeito a organização e 

disposição do ambiente virtual de aprendizagem, 26,4% dos alunos pesquisados 

apontam que o AVA precisa de melhorias. Tais dados demostram que, embora o 

AVA Moodle seja essencial para o desenvolvimento das práticas educativas, ainda 

precisa ser utilizado em toda a sua potencialidade pelos docentes e alunos. O 

AVA Moodle contribui com a aprendizagem colaborativa, apresenta diversos 

recursos didáticos importantes, dentre eles, o chat e o fórum. Sendo assim, 

compreende-se, a partir dos dados da figura 5, que 30,4% dos discentes fazem 

uso desses recursos como interfaces educativas dos cursos. Nesse sentido, o uso 

dessas duas formas de interação torna-se necessário para que ocorra a 

comunicação síncrona (chat) e assíncrona (fórum), visto que esses recursos 

possibilitam que professores e alunos participem de forma dialógica do processo 

educativo ao permitir a apresentação de pontos de vista diferentes sobre 

determinado assunto. 

Gráfico 05 – Recursos ofertados pelos cursos 
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Gráfico 06 – O meio utilizado pelo aluno em dificuldades com as disciplinas 

do curso 

 

 
 

Considerando que na EaD a prática docente é assentada na construção 

individual e coletiva de conhecimentos, no gráfico 6, grande maioria dos 

pesquisados responderam que quando sentem dificuldades com as disciplinas 

recorrem a tutoria dos cursos, sendo que parte deles 24, 9 recorreram aos tutores 

presenciais e outra parte, 20,7% aos tutores a distância e, apenas 9% pediram 

apoio ao professor das disciplinas o que vem corroborar com o entendimento de 

Mill ao defender a polidocência da EaD. Para autor, o bom clima de trabalho faz 

a diferença sobremaneira na confiança e desempenho da equipe entre professor-

tutor. O professor que entende essa necessidade e compartilha decisões e 

autonomia com sua equipe de tutores admite essa docência compartilhada e 

colabora para que o processo seja bem-sucedido. 

Tendo em vista que a polidocência se configura como um trabalho coletivo 

em que os saberes são compartilhados pelos docentes das disciplinas e tutores e 
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que a interação entre os professores das disciplinas com os alunos, ao longo do 

curso, também é fundamental, os discentes pesquisados foram solicitados a 

avaliar a sua interação com os professores das disciplinas conforme mostra 

gráfico 7, uma parcela expressiva 31,1% responderam que foi regular, observa-se 

que essas interações precisam ser melhoradas e construídas durantes as práticas 

educativas. Segundo Moore e Kearsley (2008) na relação aluno-professor o 

docente é especialmente valioso para responder à aplicação dos novos 

conhecimentos dos alunos,  

 

[...] Seja o que for que os alunos autodirecionados podem realizar 

sozinhos quando interagem com o conteúdo apresentado, eles 

são vulneráveis no momento da aplicação, pois não têm 

conhecimento suficiente da matéria para ter certeza de que a 

estão aplicando corretamente ou de modo tão intensivo ou 

extensivo quanto for possível ou desejável, ou que existem áreas 

potenciais que não conhecem (Moore e Kearsley, 2008, p. 153). 

 

Gráfico 07 – Avaliação dos discentes sobre a interação com os professores 

do curso. 

 
 

Como se pode perceber, o aprimoramento profissional dos discentes da 

EaD vem promovendo novos desafios tanto para os docentes como para os 

estudantes dos cursos. Assim, para que essa modalidade de ensino se consolide 

por meio UAB na UFT, há de se desenvolver ações estratégicas articuladas no 

âmbito das instituições que promovam melhorias nos processos educativos.  

Considerações Finais  
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O estudo objetivou desvelar as opiniões e percepções dos discentes da 

EaD inerentes aos processo educativos da modalidade a distância oferecida pela 

UFT nos polos da UAB. As opiniões dos discentes foram coletadas por meio de 

questionários o que possibilitou alcançar de 198 respondentes. 

No grupo de discentes pesquisados, 44% é composta por adultos 

trabalhadores. Além disso, maior parte deles, 56,5% atuam no serviço público. 

Este resultado mostra que, a EaD se torna uma oportunidade de formação para 

esses estudantes que escolheram essa modalidade de ensino para o 

aprimoramento profissional. 

Parte dos estudantes, 50% responderam que não têm dificuldades para 

organizar o tempo de estudo no AVA, ou seja, os estudantes estão buscando 

estabelecer seus próprios ritmos de estudo devido a autonomia do aprendente e 

flexibilidade proporcionada pela sala de aula virtual. Contudo, cerca de 26,4%  

dos discentes  apontam que a organização e disposição do ambiente precisa ser 

melhor utilizada em suas potencialidades. 

Em se tratando das formas de comunicação utilizadas, grande parte, 30,4% 

utilizam o fórum o chat como recursos de interação. Essas interfaces educativas 

possibilitam que professores e alunos participem de forma dialógica das aulas. 

Os discentes, em sua maioria, reconhecem a prática docente assentada na 

polidocência ao recorrem a tutoria quando sentem dificuldades com as atividades 

acadêmicas, porém, sentem falta da presença dos professores das disciplinas. 

Com isso, a interação entre aluno-professor precisam ser melhoradas e 

construídas durante o curso, contribuindo assim, com a construção de novos 

conhecimentos.   
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EDUCAÇÃO DE SURDOS: USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS 

ASSISTIVAS COMO FERRAMENTA PARA A APRENDIZAGEM 

 

Larissa Christine Pinheiro Nunes – UEMA1 

 

RESUMO: A inclusão da pess691oa com surdez é um debate histórico, mas que 

permanece latente ainda hoje, que demanda formação específica, além de adoção de 

metodologias e estratégias pedagógicas diferenciadas, pelas especificidades inerentes à 

pessoa humana e pelas diversas barreiras existentes no contexto social e escolar. Nesse 

contexto, o presente estudo pretende averiguar outras formas de ofertar uma inclusão 

de surdos mais eficiente e uma garantia maior de aprendizagem e de adaptação ao 

sistema escolar, utilizando-se das tecnologias digitais assistivas como recursos 

pedagógicos, capazes de contribuir com tal feito. 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais Assistivas; Surdez; Aprendizagem 

 

ABSTRACT: The inclusion of people with deafness is a historical debate, but it remains 

latent even today, which demands specific training, as well as the adoption of 

differentiated pedagogical methodologies and strategies, the inherent specificities of the 

human person and the various barriers in the social and school context. In this context, 

the present study intends to investigate other ways of offering a more efficient inclusion 

of deaf people and a greater guarantee of learning and adaptation to the school system, 

using assistive digital technologies as pedagogical resources capable of contributing to 

this achievement.  

Keywords: Assistive Digital Technologies. Deafness. Learning 

 

1 INTRODUÇÃO 

Pessoas com deficiência – PCD correspondem a uma parcela 

considerável da população mundial. De acordo com o último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), no Brasil cerca de 45,6 milhões 

de pessoas possuem alguma deficiência, o que corresponde a quase 30% da 

 
691 Nascimento e Santos (2016, p.17) conceituam os surdos como os indivíduos que independente 

do grau de perda auditiva, interagem com o mundo por meio da Língua Brasileira de Sinais e que 

por meio dessa experiência linguística se identificam com a comunidade surda, sua cultura e suas 

lutas, buscando uma perspectiva bilíngue de aprendizagem e interação social. E os deficientes 

auditivos ou pessoas com deficiência auditiva, às pessoas que possuem perdas auditivas, porém 

que não fazem uso da Língua Brasileira de Sinais e nem participam da comunidade surda 

brasileira. 
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população. E destas, 9,6 milhões são surdos ou deficientes auditivos1, sendo a 

Região Nordeste ap692ontada como a região que apresenta maiores percentuais 

de PCDs, com taxas propensas a aumentar cada vez mais.  

Segundo a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (2000), estas pessoas possuem impedimentos de longo prazo, os 

quais, em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, mas 

devem, contudo, ser valorizadas e consideradas como indivíduos capazes de 

realizar diversas atividades e possuir em muitos casos certa autonomia, 

respeitando, com obviedade, suas limitações.  

Nesse contexto, é sabido que a educação se constitui um direito de 

todos, garantido pela Constituição Federal de 1998. Cabendo à escola a tarefa de 

adaptar-se e proporcionar dentro do seu espaço a busca de alternativas para a 

redução de qualquer barreira que impeça ou dificulte o acesso de todos ao meio 

educacional.  Todavia, através de pesquisas realizadas anteriormente, é possível 

inferir que apesar de avanços significativos no cenário da educação inclusiva no 

que diz respeito a criação de leis e programas que reforçam a inclusão, as escolas 

ainda não estão preparadas para atender essa demanda.  

Visto que, o sucesso das políticas que visam à inclusão escolar de 

alunos com deficiência depende também de recursos que lhes permitam 

compensar as limitações motoras, físicas, sensoriais ou cognitivas no processo de 

inclusão e de construção do conhecimento. Por outro lado, o advento das 

tecnologias digitais acarretou profundas transformações na dinâmica social. E a 

escola não está ilesa deste fenômeno, devendo acompanhar tais mudanças.  

Dado o exposto, as tecnologias se apresentam como alternativas de 

recursos pedagógicos acessíveis capazes de eliminar ou minimizar as barreiras 

encontradas pelas pessoas com surdez em sua vida acadêmica, sendo que 

quando selecionadas adequadamente e usadas com sabedoria e criatividade, 

podem minorar as diferenças e proporcionar acessibilidade para que o surdo 

participe ativamente do processo escolar. 

Partindo dessas reflexões, a pesquisa pretende compreender como 

acontece o processo de aprendizagem da pessoa surda no contexto escolar e 
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como é potencializado com uso de tecnologias assistivas digitais. Seguindo essa 

prerrogativa, a relevância da pesquisa se revela sob duas óticas: social e 

acadêmica. Social, posto que busca oportunizar o acesso e a permanência de 

todos à educação, independentemente de suas limitações. E do ponto de vista 

acadêmico, pois pretende gerar contribuições para o processo de ensino e 

aprendizagem do aluno surdo, denotando possibilidades para a prática 

pedagógica dos profissionais que atuam ou pretendem atuar na área.       

 

 

2 A EDUCAÇÃO DOS SURDOS  

 

A inclusão de pessoas com deficiência nem sempre foi amplamente 

discutida pela sociedade, pelo contrário, por séculos a.C. essas pessoas eram 

marginalizadas e humilhadas, e ainda hoje, é possível ouvir falas marcadas pelo 

preconceito e ignorância. Segundo Nascimento e Santos (2016, p. 37), a exclusão 

se dá por uma série de desdobramentos históricos, políticos e econômicos em 

uma teia de relações complexas do eu com o outro na sociedade. 

Fazendo um breve percurso pela história, no Egito, os surdos eram 

considerados criaturas privilegiadas, enviados pelos deuses para observar as 

pessoas, contudo tinham vida inativa e não eram educados. Na China, os surdos 

eram lançados ao mar como sacrifício aos deuses. Em Roma, acreditava-se que 

os surdos eram pessoas castigadas pelos deuses ou enfeitiçadas e, por isso, eram 

jogados no rio para morrer. Enquanto na Grécia, eram abandonados ou 

condenados à morte, por serem tidos como incapazes para o raciocínio, 

insensíveis e um incômodo para a sociedade. Já na Idade Média, os surdos eram 

considerados ineducáveis e tinham todos seus direitos vetados: não podiam 

receber a comunhão, casar-se, votar e nem receber herança.  

Somente por volta do século XVI o médico e filósofo Girolamo 

Cardano reconheceu a habilidade do surdo para a razão, ao afirmar que “a surdez 

e mudez [sic] não é impedimento para desenvolver a aprendizagem e que o meio 

melhor dos surdos aprenderem é através da escrita” (VELOSO; FILHO, 2017, p. 25). 

Girolamo considerava um crime não instruir os surdos. 

O monge espanhol Pedro Ponce de Leon foi quem estabeleceu a 

primeira educação para surdos, por volta de 1550. Inicialmente instruía filhos de 

nobres a ler, escrever, calcular e expressar-se usando como metodologias a 

datilologia e a oralização. Mas foi na França que se iniciou os primeiros métodos 
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de alfabetização por meio da Língua de Sinais com o monge Abade Charles 

Michel L’Epée, que outrora se expandiria para todas as partes do mundo, inclusive 

o Brasil. 

Segundo o Censo Escolar da Educação Básica realizado pelo INEP, em 

2017 foram registradas aproximadamente 600 mil matrículas de alunos com 

deficiência, onde cerca de 13% destes são deficientes auditivos. Contudo, a 

realidade das escolas brasileiras, em sua maioria, contrasta do que prevê a 

legislação vigente no país, que assegura a todos uma educação gratuita e de 

qualidade. Em pesquisas anteriores, percebemos que as maiores dificuldades 

encontradas para que as escolas ofertem uma educação inclusiva de fato, versam 

sobre a falta de recursos, salas demasiadamente numerosas, práticas 

pedagógicas limitadas e profissionais despreparados. 

Se tratando de alunos com surdez, esse cenário é ainda mais 

deficitário. Em geral, os surdos não apresentam problemas cognitivos, salvo 

alguns casos em que a surdez é acompanhada de outros comprometimentos. 

Todavia, os obstáculos encontrados pela defasagem auditiva deixam os alunos 

surdos em situação desfavorável em relação as outras crianças ouvintes, num 

contexto em que a comunidade escolar não estabelece uma comunicação natural 

com os surdos, o que explica o alto índice de evasão escolar desse público.  

Nesse sentido, a comunicação pressupõe condição sine qua non para 

o aprendizado. E uma vez que, toda aprendizagem é mediada pela linguagem, a 

educação para os surdos deve:  

 
[...] basear-se e estruturar-se a partir da construção de conhecimentos 

em Libras, de maneira significativa e contextualizada, buscando, 

inicialmente, a significação do português em seus diferentes contextos, 

para então, partir para a aprendizagem da estrutura formal. (QUADROS; 

SCHMIEDT, 2006, P.21) 

  

Nessa perspectiva, Quadros e Schmiedt (2006) fazem uma distinção 

entre alfabetização e letramento na prática pedagógica de alunos surdos, uma 

vez que o processo compreende a passagem de uma língua não alfabética para 

uma língua alfabética. Assim apontam que as práticas tradicionais de 

alfabetização não beneficiam os alunos surdos, pois são pautadas na oralidade e 

na associação entre fonema e grafema, com ênfase na aprendizagem da 

codificação e decodificação de letras, números, sons e palavras.  
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Logo, entende-se que para atingir sucesso na educação de surdos, é 

necessário ter subsídios: uso da língua dominante (Libras) com profissionais 

capacitados e comprometidos, estratégias e ações específicas, que se diferenciam 

daquelas ao qual estamos habituados. 

Contudo, apesar de o aluno surdo apropriar-se dos saberes por meio 

da língua de sinais, que deve ser incorporada às práticas educacionais como 

direito linguístico, também é de seu direito a aprendizagem do português escrito, 

uma vez que “as mediações simbólicas que regem as relações do homem com os 

conhecimentos adquiridos historicamente são efetivadas, em grande parte, pelo 

registro escrito.” (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p.24) 

Diante do exposto, com este estudo pretende-se averiguar outras 

formas de ofertar uma inclusão mais eficiente e uma garantia maior de 

aprendizagem e de adaptação ao sistema escolar, utilizando-se das tecnologias 

assistivas como recursos pedagógicos, capazes de contribuir com tal feito. 

 

 

3 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS  

 

Desde os primórdios da civilização, o homem vem inventando 

instrumentos e ferramentas que melhorem e facilitem o seu modo de viver. 

Vivemos uma revolução silenciosa que Alvin Toffler (2012) denomina Terceira 

Onda, que marca o surgimento de uma nova sociedade. A Sociedade da 

Informação, inserida num processo de constantes mudanças fruto dos avanços 

na ciência e tecnologia. Essa nova realidade exige competências e habilidades 

para lidar com as novas formas de acesso e distribuição do conhecimento. 

Nesse contexto, as Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC se 

apresentam como um mecanismo facilitador, promovendo uma gama de 

possibilidades para a melhoria de vida das pessoas com e sem deficiência. 

Contudo, faz-se necessário destacar que a promoção da inclusão mediada pelas 

TIC perpassa por três dimensões, que Nascimento e Santos (2016, p.38) 

classificam como fundamentais, a saber: 

 
a) Técnica: para que os recursos acessíveis sejam desenvolvidos de 

acordo com as necessidades específicas dos sujeitos demandantes; b) 

Social: implica a preparação dos sujeitos de forma efetiva, aliada às 

condições materiais ou econômicas de acesso aos meios/ recursos 

tecnológicos; c) Política: por  meio das legislações e decisões 
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governamentais que garantam e regulamentem as ofertas dessas 

tecnologias específicas, bem como a instrução formal, para que o 

acesso resulte em usabilidade social.  

  

Cabe ressaltar que o uso das TIC como tecnologia assistiva pode ser 

utilizado tanto a favor da inclusão, quanto em seu sentido inverso. Tais métodos 

só serão exitosos se houver condições de acessibilidade, tudo depende de como 

serão criados e aplicados no cotidiano dos sujeitos. Nesse sentido, Cortelazzo 

(2012, p. 35) afirma que o termo tecnologia não se refere somente a máquinas, 

mas constitui-se um “produto sociocultural, como todo conhecimento 

sistematizado aplicado à solução de problemas ou à melhoria de vida dos seres 

humanos”.  

Diante do exposto, Garcia (2012, p.14) citando Cook e Hussey (1995), 

define Tecnologia Assistiva – TA como “uma ampla gama de equipamentos, 

serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas 

funcionais encontrados pelos indivíduos com deficiência”, tendo a expressão 

utilizada oficialmente pela primeira vez em 1988, na legislação norte-americana 

Public Law 100-407. Criada com o intuito de garantir o acesso a todo o arsenal 

de recursos que necessitam e que venham favorecer uma vida mais 

independente, produtiva e incluída no contexto social geral (BERSH apud FILHO, 

2005, p.13, grifo nosso). 

Segundo Bersch (2013), os recursos de tecnologia assistiva são 

classificados em 11 categorias de acordo com as finalidades a que se destinam. 

Todavia, neste estudo vamos nos ater somente as TAs digitais projetadas para 

auxiliar pessoas com surdez 

 

 

3.1 Tecnologias digitais voltadas para o público surdo 

3.1.1 Sites 

 

Os sites configuram-se como um ambiente de páginas virtuais 

disponibilizadas na Internet, que podem ser localizadas por meio de um endereço 

eletrônico. Dentre os sites projetados para atender ao público surdo, destacam-

se: 

 

• TV INES: Site oficial do Instituto Nacional de Educação dos Surdos. A plataforma 

integra elementos de grande utilidade a surdos e ouvintes, como: Jornal 
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Bilíngue, Aulas de Libras, Conteúdos didáticos em Libras, Games, entre outros.  

Disponível em: http://tvines.org.br/ 

 
Figura 1: Imagem da plataforma TV INES  

Fonte: Autoria própria 

 

• Atividades educativas: Plataforma composta por uma ampla gama de jogos e 

atividades educativas de variadas disciplinas, incluindo a Libras. Ex.: Jogo da 

memória, Verdadeiro ou Falso, Forca, Caça palavras, Cruzadinhas, 7 erros,  entre 

outros. Disponível em: 

http://www.atividadeseducativas.com.br/?procurar_por=libras 

 

 
Figura 2: Imagem da plataforma Atividades Educativas 

 Fonte: Autoria própria 
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Por conseguinte, existem sites que apesar de não serem específicos 

aos surdos, possuem em sua configuração interfaces que oportunizam a 

democratização do acesso à informação na Internet ao proporcionar 

acessibilidade à pessoa com surdez. 

 

 

3.1.2 Aplicativos e softwares 

 

São tipos de programas desenvolvidos para executar determinadas 

tarefas. Estes, por sua vez, merecem destaque pela facilidade para adquirir e 

manuseá-los e pela variedade de possibilidades que apresentam. São diversas de 

acordo com a finalidade: softwares de comunicação, lúdicos, educativos, de 

apresentação de conteúdo, de exercícios, de auxílio para a vida prática, entre 

outros. No contexto da pesquisa, destacam-se: 

 

• VLibras, Hand talk e Prodeaf: aplicativos de tradução automática de texto para 

Libras;  

• Transcriber: ferramenta de conversão de áudio em texto para celulares e 

computadores; 

• Guia Prático de Libras: aplicativo com função de dicionário, com extenso 

vocabulário em Libras. 
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Figura 3: Imagem do app Hand talk/ Figuras 4, 5 e 6: Imagens do Guia Prático de 

Libras 

Fonte: Play Store 

 

 

 

 

 

 

 

• Wyz: um jogo digital feito especialmente para ajudar na aprendizagem da língua 

portuguesa a partir de imagens e figuras. 
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Figuras 7 e 8: Imagens do jogo Wyz/ Figura: 9: Comandos do jogo 

Fonte: Internet 

 

 

3.1.3 Hardwares 

 

Os hardwares constituem o conjunto de componentes físicos 

conectados a um sistema operacional (softwares), que possibilitam o bom 

funcionamento de computadores e eletrônicos. Se encaixam nessa categoria 

projetos inovadores como a Sign Language Glove, uma luva que possibilita a 

tradução instantânea da Língua de Sinais, desenvolvida por ingleses; e outros 

mais acessíveis como DVDs – RW que comtemplam conteúdos diversos, 

associando imagem, escrita e sinalização, elementos fundamentais que 

favorecem a aprendizagem dos surdos.  

 

Figura 10: Sign Language Glove Fonte: Internet 

 

6  
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Figuras 11, 12, 13 e 14: Imagens das interfaces do DVD-RW Arca de Noé 

Fonte: Autoria própria 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Como supracitado, a inclusão da pessoa com deficiência não é 

atemporal, mas constituiu-se um processo histórico de segregação, sofrimento e 

lutas. Nesse contexto, os princípios da inclusão e acessibilidade comunicacional 

para pessoas surdas se fortalece por meio da promulgação de leis que asseguram 

os direitos dessa parcela da população. 

 Evidentemente, a existência de todo amparo legal não garante o 

sucesso de práticas inclusivas. É necessário, pois, a reinvenção de práticas 

pedagógicas por meio de um posicionamento contemporâneo, a começar pela 

capacitação e formação continuada de professores para o aperfeiçoamento de 

suas práticas escolares e de atualização e reestruturação das condições das 

escolas brasileiras.  

Dessa forma, destaca-se a necessidade de se difundir as possibilidades 

do uso adequado da tecnologia no contexto educacional, tendo em vista que é 

papel da escola apropriar-se de todos os recursos didáticos que promovam a 

superação ou minimizem as barreiras que dificultam o acesso educacional a 

todos, independente de suas condições biopsicossociais. 

Por fim, ressaltamos que propostas educacionais como esta devem ser 

pautadas para a inclusão efetiva, eficiente e de qualidade, evitando ações que 

representem desrespeito às individualidades. E todas as possibilidades de acesso 

ao ambiente escolar devem ser consideradas quando se projeta ou se oferta uma 

educação inclusiva, pautada na qualidade e no atendimento a todos. 
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696RESUMO: O presente artigo t697em como objetivo discutir uso da tecnologia móvel, 

aparelho celular, como uma possível ferramenta de uso didático utilizada em sala de aula. 

A análise se dará através de leituras bibliográficas de autores que, pesquisaram a respeito 

desta temática tão relevante na atualidade e também por meio de entrevistas 

semiestruturadas e aplicação de questionários fechados com professores do município 

de Lábrea - AM. Acredita-se que estas reflexões se fazem necessárias, a fim de contribuir 

com as práticas didáticas cotidianas em sala de aula. Portanto, é possível que o uso dessa 

ferramenta desenvolva novas forma de aprendizagem em sala de aula? Tais reflexões 

muitas vezes se fazem conflituosas e controversas, uma vez que nem todos têm a mesma 

opinião, seja por terem ou não o manejo com as novas tecnologias. Por outro lado, há 

quem afirme, amparado em legislações favoráveis a não utilização da tecnologia móvel 

em sala de aula, pois essa aplicação é um grande problema para o ensino de qualidade. 

No entanto, as pesquisas, tanto bibliográficas como as entrevistas demonstram que o 

uso do aparelho celular em sala de aula como complemento didático pedagógico pode 

ser factível. Deste modo, este artigo oportuniza ampliar a reflexão acerca dessa temática 

a partir de variados pontos de vistas de autores e profissionais que atuam em sala de 

aula fazendo ou não uso dessa tecnologia.  

Palavras-chave: Educação e tecnologia; Telefone móvel; Recurso didático; Lábrea-AM; 

Professor e sala de aula. 

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo discutir el uso de la tecnología móvil, los 

aparatos celulares, como una posible herramienta de uso didáctico utilizada en el aula. 

El análisis se realizará a través de lecturas bibliográficas de autores que han investigado 

sobre este tema tan relevante hoy y también a través de entrevistas semiestructuradas y 

la aplicación de cuestionarios cerrados con maestros del municipio de Lábrea - AM. Se 

cree que estas reflexiones son necesarias para contribuir a las prácticas didácticas diarias 

en el aula. Entonces, ¿es posible que el uso de esta herramienta desarrolle nuevas formas 

de aprendizaje en el aula? Tales reflexiones a menudo se vuelven polémicas y 

controvertidas, ya que no todos tienen la misma opinión, tengan o no la experiencia con 

las nuevas tecnologías. Por otro lado, hay quienes argumentan, apoyados por una 

legislación favorable al no uso de la tecnología móvil en el aula, porque esta aplicación 

es un gran problema para la enseñanza de calidad. Sin embargo, las investigaciones, 

tanto bibliográficas como de entrevistas, muestran que el uso del teléfono celular en el 

aula como un complemento educativo puede ser factible. De esta forma, este artículo 
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ofrece una oportunidad para ampliar la reflexión sobre este tema desde una variedad de 

puntos de vista de autores y profesionales que trabajan en el aula utilizando o no esta 

tecnología. 

Palabras clave: Educación y tecnología; Teléfono móvil; Recurso didáctico; Lábrea-AM; 

Profesor y aula. 

 

INTRODUÇÃO 

            

         O uso das novas tecnologias, em especial o telefone móvel, aparelho celular, base 

desta pesquisa faz parte do cotidiano da maioria das pessoas no século XXI. Uma vez 

que se faz uso desse aparelho para registrar os momentos, seja no âmbito profissional, 

seja no familiar, enfim, até para se sentir parte da própria sociedade.  

       Esse comportamento não seria diferente nos ambientes escolares “[...] as mídias 

serão sempre espaços educativos na medida em que são responsáveis pela produção de 

uma série de informações e valores que ajudam os indivíduos a organizar suas vidas e 

suas ideias” (SETTON, 2011, p. 05). Portanto, os aparelhos tecnológicos, em especial o 

telefone móvel, tornou-se uma extensão do corpo, não só porque amplia e modifica as 

possibilidades do ser humano, mas por fazer parte da identidade do homem 

contemporâneo. 

          Este estudo mostra que o fato do telefone móvel está presente nos ambientes 

escolares tem gerado muitas discussões por parte dos docentes e dos gestores das 

instituições de ensino que, muitas vezes, veem essa tecnologia como empecilho ao 

ensino de qualidade.  Uma vez que o aparelho pode contribuir para a distração dos 

alunos.  

          Por isso, muitos Estados brasileiros criaram legislações proibindo sua utilização, 

como por exemplo, o Amazonas, “através da Lei Ordinária nº 3198/2007 de 04 de 

dezembro de 2007, Art. 1º - É proibido o uso de telefone celular dentro das salas de aula 

nos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada de educação do Estado do 

Amazonas”, (AMAZONAS, 2007). No entanto, há quem defenda e faça uso desse 

aparelho, como ferramenta de trabalho e estudo em sala de aula, como evidencia a 

citação a seguir de Dantas. 

Os avanços das tecnologias produzem novas formas de convivência, 

proporcionando sua introdução no processo da aprendizagem, 

entretanto não se vê a relação do homem com o meio sem a adesão 

aos variados aparelhamentos tecnológicos e midiáticos, esses 

apetrechos fazem as teorias e práticas se aproximarem tornando visível 

sua importância (DANTAS, 2014, p. 18). 

 
 

Diante do exposto, essa abordagem pretende por meio de pesquisa bibliográfica 

e entrevistas semiestruturadas, analisar o uso dos celulares em sala de aula a partir da 
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perspectiva desta tecnologia como potencial ferramenta de ensino aprendizagem, com 

o intuito de levantar discussões a respeito do assunto. 

 
 

AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SUA IMPORTÂNCIA PARA A MELHORIA DO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Com a introdução das novas tecnologias no contexto escolar as Escolas estão se 

adaptando, cada vez mais, aos novos formatos da sociedade. Os professores, com 

frequência se utilizam dessas ferramentas para desenvolver novas possibilidades de 

ensino. 

Não há como negar que, com as novas tecnologias digitais passa-se a 

ter mais alternativas atraentes para dinamizar e tornar a didática mais 

envolvente, daí resta compreender que as tecnologias e mídias 

contemporâneas possam ser definidas como um processo de 

assimilação da informação, estimulando o professor a criar uma nova 

percepção da prática pedagógica, vindo a facilitar o aprendizado e o 

aprimoramento dos métodos de ensino, fazendo assim da busca do 

conhecimento junto com e para o aluno momentos prazerosos na 

obtenção de resultados significativos (DANTAS, 2014, p. 09). 

 
 

       No que se refere às novas tecnologias, entendidas aqui como Tecnologias de 

Informação e Comunicação - TIC, Saraiva, Alles e Mügge (2007) enfatizam que, 

considerando o ritmo das mudanças tecnológicas, não se pode delimitar exatamente que 

conhecimentos ou necessidades a Escola deve desenvolver, mas há a necessidade de 

formar sujeitos flexíveis e autônomos que saibam se adaptar a diferentes situações. 

         Portanto, segundo os autores “[...] a utilização das TIC em sala de aula é importante, 

porém, não deve simplesmente se somar àquilo que já vem sendo feito pelos professores 

em suas aulas, uma vez que precisam promover a diferença no projeto pedagógico da 

escola” (SARAIVA; ALLES; MÜGGE, 2007, p. 133). 

       Essa preocupação é pertinente, tendo em vista a necessidade de se elaborar 

estratégias de ensino levando em conta essa nova etapa de sociedade em que estamos 

inseridos e, para isso, se faz necessário um projeto pedagógico que envolva as novas 

tecnologias, só assim elas ganham sentido e passam de fato, a contribuir para o processo 

de ensino de forma significativa. 

  

O USO DO CELULAR NA VISÃO DE ALGUNS PESQUISADORES 

 

       A Escola lida no geral, com alunos que fazem uso das novas tecnologias, porém, nem 

sempre essa instituição de ensino sabe utilizar os recursos tecnológicos e termina 

despertando pouco interesse nos discentes. Portanto, o uso, como é o caso, de aparelhos 
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celulares em sala de aula se configura, na maioria das vezes, como um problema, uma 

vez que, como não é inserido enquanto recurso didático, termina atrapalhando o 

processo de ensino aprendizagem. 

De acordo com Dantas (2014, p.13), ouve-se muitas expressões do tipo: “o uso 

do celular no ambiente escolar compromete o desenvolvimento do aluno.” Ou “Nada 

pode desviar o foco do aluno em sala de aula.” Continua Dantas “O celular em sala de 

aula não dá certo.” Essas e muitas outras frases como ouvimos todos os dias, já fazem 

parte do cotidiano de centenas de professores e vão continuar, pois a cada dia novas 

versões de celulares com tecnologias e aplicativos deslumbrantes surgem a cada modelo 

lançado no mercado atraindo os jovens.  

Por isso, enfrentar o desafio de aprender a utilizar as ferramentas tecnológicas é 

muito importante, “[...] pode-se dizer que há a necessidade de um professor com um 

novo perfil, neste século XXI, que se aproprie das TIC em sala de aula, para que o ensinar 

e o aprender se tornem mais significativos e deem conta das novas demandas da 

sociedade atual” (SARAIVA, ALLES; MUGGE, 2017, p. 132). Nesse raciocínio a UNESCO 

destaca que:  

Para capitalizar as vantagens das tecnologias móveis, os professores 

devem receber formação sobre como incorporá-las com sucesso na 

prática pedagógica. Em muitos casos, o investimento governamental na 

formação de professores é mais importante que o investimento na 

própria tecnologia. (UNESCO, 2014, p. 33). 

 

No entanto, permitir o uso de celulares em sala, não de forma aleatória, mais de 

forma planejada, com o objetivo de aumentar a interatividade e proporcionar o gosto 

pela pesquisa, o que pode ser bastante relevante para o ensino.  Porém, deve-se pensar 

e descobrir maneiras criativas para isso, uma vez que não existe um caminho pronto e 

definido. 

           Assim os professores possibilitam a promoção e a aquisição do conhecimento, 

aproveitando positivamente a curiosidade dos alunos por esse objeto, provendo assim 

condições para que os alunos saibam utilizar o aprendizado na sua interação, para a sua 

realidade de vida, (SILVA, 2012). 

Desse modo, como se observa, a utilização do celular em sala de aula só tem 

sentido enquanto recurso didático se houver participação do professor e do aluno, assim 

como o compromisso das instituições de ensino. Como afirma a (UNESCO, 2014, p. 33) 

“O sucesso da aprendizagem móvel depende da capacidade dos professores para 

aumentar as vantagens educacionais dos aparelhos móveis”. Portanto, o professor dever 

criar estratégias metodológicas e orientar os alunos como utilizarem o celular dentro de 

um planejamento, para que essa ferramenta possa, de fato, facilitar a aprendizagem.  

Segundo Dantas (2014), o telefone celular tem todas as condições favoráveis para 

se tornar eficazes estratégias pedagógicas na educação e dá alguns exemplos de 
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utilização desta ferramenta, embora a autora cite as aulas de português, acredita-se que 

isso valerá para outras disciplinas. 

O celular como recurso didático nas aulas de língua portuguesa, junto 

com seus aplicativos, proporcionará o desenvolvimento de trabalhos 

tais como: produzir textos, fazer entrevista, captar informações de um 

determinado tempo e em lugares diversos, fotografar ambientes, 

transformando em animação, promover discussões éticos e morais a 

partir de imagens, como também o uso indevido dos celulares e outros 

equipamentos; fazer o uso contínuo da agenda do celular para 

anotações do tipo: marcação de provas, entrega de trabalhos, grupo de 

estudos, enviarem mensagens com dúvidas, receberem e publicar 

notícias, já que o celular está grudado com o aluno e o caderno não, 

(DANTAS, 2014, p. 20). 

 

          Percebe-se, portanto que a partir das possibilidades elencadas e, certamente de 

outras, como por exemplo, a utilização de aplicativos de leituras que permitem os alunos 

baixarem livros, criar blogs, onde o professor poderá postar materiais referentes aos 

conteúdos abordados em sala de aula, permitindo os alunos acessarem o conhecimento 

em casa; a criação de grupos, como o whatsApp, onde os discentes podem partilhar 

vídeos sobre temas importantes que estão sendo pesquisados, e tantas outras maneiras 

interessantes e criativas de se buscar conhecimentos, caberá ao professor criar 

estratégias didáticas e, deste modo facilitar o ensino a partir de uma ferramenta do aluno, 

fazendo com que ele se motive a participar das aulas e a pesquisar tanto no espaço da 

Escola como fora dela.  
 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa foi realizada através de leituras de artigos e monografias de autores 

como Mariceli Morais da Silva Dantas, a qual pesquisou O uso do aparelho celular como 

recurso didáticos; Juracy Assmann Saraiva, Seli Blume Alles e Ernani Mugge, os quais 

pesquisaram A Tecnologia aliada à Leitura de Textos Literários e; Jadson Cabral de Lima, 

que pesquisou sobre O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como 

ferramenta pedagógica, dentre outros autores, os quais tem discutido a problemática do 

uso das tecnologias móveis direcionadas ao ensino.  

 Bem como, a realização de entrevistas semiestruturadas com cinco professores 

de diferentes áreas, sendo dois que atuam no Ensino Médio Técnico Integrado do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM Campus Lábrea; 

dois docentes que lecionam para o Ensino Médio, que pertencem à Secretaria Estadual 

de Educação e Qualidade de Ensino – SEDUC que lecionam na Escola Thomé de Medeiros 

Raposo e um professor do Ensino Fundamental do Município de Lábrea que atua na 

Escola Municipal Socorro Brito. 
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Realizou-se aplicação de 30 questionários fechados, sendo 10 com os professores 

do Instituto Federal, 10 com os docentes da Escola Thomé de Medeiros Raposo e 10 com 

os educadores da Escola Socorro Brito, sendo que, a primeira é a única da área federal a 

atuar na cidade com o Ensino Médio Técnico Integrado; a segunda é a única Escola 

Estadual no Município que atende o público do Ensino Médio e a terceira e última 

também é a única a trabalhar com alunos do quinto ao nono ano. A aplicação teve o 

intuito de saber se os professores faziam uso do telefone móvel de forma pedagógica.  

 Em seguida foi feita uma pesquisa quali-quantitativo do arcabouço teórico 

pesquisado, procurando perceber, entender e encontrar elementos plausíveis que 

justifiquem ou não, a importância dessa ferramenta no ambiente escolar, visando o 

processo de ensino e aprendizagem. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O saber cada vez mais vai ganhando importância na contemporaneidade, século 

XXI. Ele é a ferramenta que permite, de forma positiva, a interação entre o homem 

consigo mesmo e com a sociedade. Essa interação atualmente é perpassada pela ideia 

de vivência conectada, uma vivência marcada pelo uso das redes sociais online, 

implicando diretamente nas relações sociais, possibilitando que o homem interaja de 

forma positiva na sociedade. Por esse viés, vivemos em um momento marcado pela 

conectividade, pela facilidade de acesso as informações, e possibilidade de produção de 

conhecimento. Não é à toa que estamos vivendo na chamada era do conhecimento 

tecnológico. 

Com isso, surge à problemática: se o saber é assim, tão relevante, e se inevitável 

é a realidade tecnológica, como instrumento para o saber, então a tecnologia torna-se 

cada vez mais significativa. Uma vez que é ela a instituição imbuída da missão de fazer 

com que as pessoas possam, como diz Freire (1989), “ler o mundo” e assim poder 

interagir com ele, em outras palavras, em uma sociedade altamente tecnológica as 

pessoas precisam aprender a lidar e interagir com e por meio das novas tecnologias. 

Porém, “na verdade, apesar de todos os recursos disponíveis, a educação escolar 

continua a perder autenticidade. Cada vez mais, aprendemos com os simulacros, não 

com os elementos originais”, (BARATO, 2002, p. 77).  

Assim, encontrar caminhos novos que permitam instigar a construção de um 

conhecimento de forma autônoma por parte dos educandos, certamente é um dos 

maiores desafios da atualidade. Portanto, a aplicação dos questionários com professores 

da rede pública do município de Lábrea nos permitirá verificar a percepção dos 

professores a respeito da possibilidade de uso do telefone móvel em sala de aula como 

um possível recurso na área do ensino, como uma, dentre as muitas outras possíveis 

maneiras de dinamizar as atividades do cotidiano da sala de aula:  
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Embora 90% dos professores veem como positivo utilizar o aparelho celular em 

sala de aula de forma pedagógica não significa dizer que os mesmos faça uso desse tipo 

de tecnologia, o que pode ser por muitos motivos, entre eles a dificuldade de acesso à 

internet, ou por para acatar as recomendações da direção dos estabelecimentos de 

ensino, ou mesmo por atender a legislação do Estado. O gráfico abaixo demonstra de 

forma clara essa realidade: 

 
Gráfico 02: Possibilidades de uso do celular.  
Fonte: Lopes, 2019.  
 

Gráfico 02: Possibilidades de uso do celular.  

Fonte: Lopes, 2019.  

 

90%

10%

Você acredita que é possível utilizar o aparelho 
celular como recurso didático em sala de aula?

Sim

Não

67%

33%

Você já utilizou o aparelho celular em suas aulas de forma 
pedagógica?

Sim

Não

Gráfico 01: Possibilidades de uso do celular.  

Fonte: Lopes, 2019.  
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Os professores que fazem uso do celular em suas aulas, praticamente todos 

disseram que permitem o uso para que os alunos façam pesquisas, ou na utilização de 

aplicativos de vídeos, calculadores e de leituras digitais.  

Do universo de amostragem de 67% que utilizam o aparelho celular em sala de 

aula, 95% atingiram os objetivos projetados, contra 5% que aplicaram mais não 

chegaram a colher os resultados esperados.  

 

 
Gráfico 02: Objetivos alcançados. 

Fonte: Lopes, 2019. 
Fica evidente que a prática de utilização é relevante, uma vez que aqueles que 

utilizaram, em sua grande maioria, no que tange ao contexto analisado, alcançaram seus 

objetivos, no entanto, nem sempre os resultados são atingidos, o que faz pensar que 

nem todos os métodos são cem por cento eficazes. 

 

As entrevistas com os professores do Município de Lábrea apontaram na mesma 

direção dos teóricos que foram supracitados, bem como da maior parte dos 

questionários, uma vez que acreditam na possibilidade de uso do aparelho móvel na sala 

de aula como algo positivo, capaz de auxiliar os professores na busca do conhecimento 

ampliando as possibilidades reais, vejamos o que dizem eles: 

Falando em educação hoje, eu acho que não tem como você não adotar o uso do celular 

na sala de aula. Hoje o telefone celular é um computador gigante com potencial muito 

grande para você utilizar de forma pedagógica, visto que, além dos aplicativos, nós 

temos a internet, que ele pode está conectado vinte e quatro horas, na nossa sala é uma 

ferramenta muito boa (Entrevistado 01). O celular é sim um instrumento pedagógico e 

muito bom, afinal a gente pode utilizar em nossa sala de aula para fazer várias pesquisas 

e também como uma maneira de motivar os estudos, pois afinal é uma ferramenta que 

faz parte do dia a dia deles, então, nada melhor do que utilizá-la para o bem educar 

(Entrevistado 02). Em minha opinião o aparelho celular, sendo bem conduzido, pode ser 

uma ferramenta que sim, auxilia o aluno, tanto na construção do conhecimento como 

95%

5%

Nas aulas que você utilizou o celular como recurso 
didático você conseguiu alcançar os objetivos 

previstos para a aula?

Sim

Não
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também no desenvolvimento, na parte da área da tecnologia como na área da disciplina 

que ele vai estudar (Entrevistado 03). 

 
 

Segundo os entrevistados, o celular é uma ferramenta capaz de ampliar o universo 

dos alunos, por apresentar muitas possibilidades, como calculadora, internet para 

pesquisar assuntos interessantes para aula e aplicativos que podem ser utilizados, 

concordando com Dantas, quando afirma que “[...] Estas tecnologias tem proporcionado 

a propagação de conhecimento, entretenimento, encontros, descobertas, em fim 

revelando o mundo”, (DANTAS, 2014, p. 11), referindo-se ao uso das tecnologias móveis 

em sala de aula. 

As entrevistas demonstraram que os professores, além de verem como positivo o 

uso dos aparelhos móveis, trabalham de forma efetiva utilizando o aparelho celular na 

sala de aula, demonstrando suas várias possibilidades didáticas, com as quais tem 

alcançado resultados positivos, como pode ser analisado nos trechos das entrevistas:  

Eu mesmo, nas minhas aulas, apesar de ser o curso de informática, fiz vários projetos é 

utilizei a realidade virtual que precisava utilizar o celular no ensino de ciências, de 

geografia, assim também como a utilização de realidade aumentada para explicação de 

questões de história, ver museus, de como é o ambiente na atualidade e como já foi ou 

até ferramentas que auxiliam na matemática, no emprego de cálculos, (Entrevistado 01). 

Eu particularmente, nas minhas aulas utilizo, inclusive, a gente está fazendo pesquisa 

voltada para o uso do telefone celular na elaboração de aplicativos para ser utilizado, eu 

utilizo o celular como aplicativos para simuladores, calculadora, a pesquisa na internet, 

por exemplo, o nosso livro didático  já vem com algumas dicas para você visitar alguns 

sites, vê alguns livros e  a gente está fazendo uma pesquisa baixando alguns aplicativos, 

mapeando os aplicativos, os melhores ou os mais utilizados na aula de física, inclusive eu 

cito, nas aulas, seria legal você baixar tais aplicativos e, neste sentido, eu acho que ele 

vem só para colaborar (Entrevistado 02).No meu caso, nas minhas aulas, eu uso o celular 

como ferramenta no sentido de que, às vezes tenho atividades no celular e aí copio no 

texto e depois explico como vai ser utilizado ou também, já falei para os alunos, o uso 

do dicionário. Muitas vezes, o professor fala com termos que os alunos não entendem, 

então, entra a pesquisa, se eles tivessem o aplicativo do dicionário em português ou, no 

meu caso o de espanhol ou de inglês, seja o que for, eles teriam uma ferramenta na mão, 

em um aparelho que eles usam comumente, então, eles aproveitariam bem o celular. 

(entrevistada 03). 

          De que maneira ele pode ser utilizado? Eu diria, da mesma maneira que um livro, 

porém, “o conhecimento de um livro”, vamos colocar entre aspas, seja mais limitado e o 

conhecimento do celular, através da internet, isso se torna ilimitado, a questão do 

conhecimento.  
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          Por quê? Porque ele pode pesquisar várias coisas e adquirir o conhecimento ali 

mesmo, sem contar que o livro não faz esse papel, ele tem o conhecimento, mas é um 

conhecimento mais limitado, porém, a questão da internet isso se torna mais amplo, a 

questão é saber utilizar, a questão é o professor saber delimitar a questão da pesquisa, 

do que está sendo pautado, colocado, que é para os nossos alunos começarem a 

entender o que realmente interessa sobre a pesquisa, que é a aquisição do conhecimento 

(Entrevistado 04). 

 

         Em consonância com a fala dos professores entrevistados, a UNESCO (2014, 07) 

“acredita que as tecnologias móveis podem ampliar e enriquecer oportunidades 

educacionais para estudantes em diversos ambientes”. Portanto, além do fácil acesso 

essa tecnologia pode ser usada em quase todas as disciplinas. O celular não substitui 

outras ferramentas como, por exemplo, o livro didático, mas, como foi demostrado nas 

entrevistas, ele pode ampliar as possibilidades da aprendizagem com os recursos 

existentes. Assim, ele agrega elementos positivos, fazendo com que o professor possa 

ser criativo em sua didática atraindo a atenção dos alunos, como é o caso do uso de 

simuladores citados por um dos entrevistados. 

Os professores que desenvolve projetos utilizando aparelhos celulares para 

simular a realidade desperta bastante o interesse dos alunos, uma vez que esses podem 

interagir em sala de aula, desenvolvendo atividades relacionadas aos conteúdos 

estudados através da realidade virtual, fazendo com que os discentes aprendem os 

conteúdos de forma lúdica. “Atualmente, aplicações de Realidade Virtual (RV) podem 

oferecer meios para tornar a educação mais cativante, ao mesmo tempo em que facilita 

a compreensão do assunto”, (RIZZATO & NUNES, 2015, p. 02). 

 

No entanto, apesar da pesquisa apontar muitos pontos positivos, a mesma 

também descobriu alguns limites e obstáculos enfrentados pelos professores nas Escolas 

no Município de Lábrea, embora os docentes demonstrem que utilizam o celular como 

recurso didático em sala de aula, os mesmos alertam para algumas problemáticas reais 

aqui na cidade, as quais podem ser vivenciadas em localidades que tenham o mesmo 

perfil da cidade em questão:  

Na nossa realidade, aqui no município de Lábrea é bem complicado usar ou utilizar o 

celular como uma ferramenta, devido que, se querem realizar pesquisas é necessário uma 

internet de qualidade, coisa que na cidade não tem e muito menos nas escolas, têm 

escolas que apenas tem internet para os professores pesquisares conteúdos 

diferenciados ou atividades diferenciadas para os alunos, para as aulas de cada um deles 

e não é uma internet de qualidade, então, imagina se você colocar o celular dentro das 

salas de aulas para os alunos [...]. As dificuldades dizentes a nossa realidade que nem 

todo mundo tem celular, que nem todo mundo tem possibilidades de colocar créditos 

para ter uma internet e ter uma pesquisa, então, é bem complexa a nossa realidade, falta 
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de internet, falta de recurso por parte dos alunos e também, seria o primeiro momento, 

um estágio de educação para os alunos utilizarem o celular como uma ferramenta e não 

apenas  como um aparelho para se divertir e descontrair (Entrevistado 02). Logicamente 

ele também pode ser utilizado de forma que não seja pedagógica, pode atrapalhar, isso 

vai da autoridade do professor, na questão de ouvir músicas, de está nas redes sociais, 

então tem que ser um contrato que você tem que fazer com o aluno e mapear, mas eu 

acho que ele tem só a somar, tirar o celular das nossas aulas hoje é um retrocesso 

(Entrevistado 05). 

 

      Quanto às questões apontadas como limites ou empecilho para o uso dessa 

ferramenta, A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, destaca em seu projeto “Diretrizes de políticas públicas da UNESCO para 

a aprendizagem móvel” deixa claro que é preciso: 

Estimular os institutos de formação de professores a incorporar 

a aprendizagem móvel em seus programas e currículos. 

Fornecer oportunidades para que educadores compartilhem 

estratégias para a integração efetiva de tecnologias em 

instituições com recursos e necessidades semelhantes. 

(UNESCO, 2014, p. 33). 

 

      Portanto, as dificuldades ligadas à questão da internet, acredita-se que é parte 

da realidade de Lábrea, uma cidade do Sul do Amazonas, no entanto, há outra 

questão bem delicada, em Lábrea que é o fato de nem todos os alunos possuírem 

condições financeira para adquirir um aparelho celular, como foi mencionado 

pelo entrevistado 2, “nem todo mundo tem aparelho celular”, talvez seja essa uma 

realidade na maioria das escolas públicas do Brasil.  

         No entanto, quando se fala de projetos como este mencionado em uma 

parte da entrevista sobre o uso de simuladores, esse tipo de projeto pode ser 

imaginado como paralelos ou mesmo custeados, via captação de recursos. Por 

esta razão o professor precisa estabelecer limites e transmitir confiança aos 

alunos para que o trabalho dê certo, como pensa a UNESCO, (2014), ou seja, com 

institutos equipados, professores capacitados e alunos estimulados a desenvolver 

conhecimento, o sucesso da aprendizagem e suas vantagens educacionais serão 

incríveis e, imediata com o auxílio do aparelho móvel, celular.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste estudo apresentou-se a problemática controversa do uso do 

telefone móvel em sala de aula. Se por um lado, há certa resistência por parte de alguns 

docentes e de certas instituições de ensino, o que pode ser visualizado em legislações 
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proibitivas, como é o caso do Estado do Amazonas. Por outro lado, existe a possibilidade 

do uso dessa ferramenta como recurso didático significativo, o que foi demonstrado 

pelas entrevistas que evidenciam com exemplos concretos o uso do aparelho celular 

como possível recurso didático nas Escolas.  

A pesquisa mostrou, portanto que o interesse dos discentes pela tecnologia pode 

contribuir para o processo de ensino aprendizagem com qualidade e dinamicidade, uma 

vez que os mesmos se familiarizam com a ferramenta tecnológica utilizada em sala de 

aula. Outro ponto evidenciado no estudo foi à importância do professor, ao utilizar o 

celular, mostrar que a telefonia móvel pode criar outras possibilidades de pesquisa e 

estudo, no entanto, o professor é indispensável para se fazer a mediação entre o aluno 

e o conhecimento. 

Para isso, faz-se necessário sua utilização, a partir de planejamentos, fazendo com 

que as possibilidades que o aparelho permite sejam exploradas dentro das reais 

necessidades da sala de aula. Desse modo, a utilização dos aparelhos móveis torna a 

linguagem mais benéfica, rica e diversifica os caminhos da aprendizagem. Enquanto 

pesquisador, esse estudo possibilitou aprofundar as questões em torno da problemática 

envolvendo o uso do aparelho celular em sala de aula. Mediante ao exposto, espera-se 

que esta pesquisa possa contribuir, tanto na reflexão como na prática de professores em 

sala de aula.  
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EDUCAÇÃO ESPECIAL: O USO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

PARA DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS 

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) DE UMA 

ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

LUÍS – MA 

 

Rosa Coelho Costa1 

 

RESUMO:O presente artigo é698 fruto de um Projeto de Pesquisa em andamento do 

Curso de Mestrado em Educação Especial. As Tecnologias Assistivas compreendem 

recursos, métodos, estratégias, práticas e serviços para promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e 

inclusão social. O objetivo deste artigo é investigar a potencialidade das tecnologias 

assistivas como instrumento para desenvolvimento da aprendizagem de alunos com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ensino regular e se justifica por observar as 

dificuldades encontradas por crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) no contexto escolar, sobretudo em escolas da rede pública de ensino, uma 

vez que tais crianças, em função da sua peculiaridade, são tratadas como crianças 

‘diferentes’ em companhia das demais, o que acaba por afastá-las do convívio social e 

consequentemente de levar uma vida tão normal quanto as demais. A escolha da 

temática se justifica ainda pelo interesse pessoal da autora desse trabalho em vislumbrar 

o uso das tecnologias assistivas como alternativa de inclusão para crianças com TEA de 

uma determinada escola do município de São Luís – MA., o estudo é sobre as tecnologias 

assistivas, que trouxe muitas facilidades para o cotidiano de pessoas em todo o mundo, 

incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo capaz de auxiliá-las 

nas mais diversas atividades. Nessa perspectiva, acredita-se que este trabalho tem 

grande relevância tanto acadêmica quanto social, uma vez que favorece novas 

oportunidades de inclusão no ensino regular, de modo a atender a necessidade de 

indivíduos que necessitam de um atendimento especializado ao mesmo tempo que 

permite a educação continuada de profissionais da área, bem como da participação de 

toda a comunidade escolar, contribuindo assim para uma educação de qualidade 

pautada na colaboração e respeito as particularidades de cada indivíduo. Para a 

academia, esta pesquisa fornecerá subsídios para novas pesquisas e investigações nesse 

cenário, uma vez que ela trará informações precisas sobre a tecnologia assistiva, bem 
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como sobre a sua relevância em meio a alunos com TEA, cuja aplicabilidade poderá ser 

caracterizada como modelo para os demais municípios do Maranhão, bem como para a 

os profissionais que atuam nesta área. Sendo assim, a pesquisa em questão será 

conduzida por intermédio de uma investigação de campo, a fim de que a teoria aqui 

relatada seja evidenciada na prática. Assim este artigo traz conhecimentos importantes 

sobre a condição autista, oportunizando conhecer algumas estratégias e recursos 

pedagógicos que podem auxiliar no processo de inclusão dos estudantes com autismo 

na escola regular. 

Palavras-chave: Tecnologias assistivas. Autismo. Inclusão. Desenvolvimento da 

aprendizagem. Autonomia. 

 

ABSTRACT: This article is the result of an ongoing Research Project of the Master Course 

in Special Education.Assistive Technologies comprise resources, methods, strategies, 

practices and services to promote functionality related to the activity and participation 

of persons with disabilities, disabilities or reduced mobility, aiming at their autonomy, 

independence, quality of life and social inclusion.The aim of this article is to investigate 

the potential of assistive technologies as an instrument for the development of students 

with Autism Spectrum Disorder (ASD) in regular education, and it is justified to observe 

the difficulties encountered by children diagnosed with Autistic Spectrum Disorder 

school, since these children, due to their peculiarity, are treated as 'different' children in 

the company of others, which in turn distract them from social a life as normal as the 

rest.The choice of subject matter is also justified by the author 's personal interest in 

seeing the use of assistive technologies as an alternative for inclusion for children with 

ASD at a certain school in.City, the study is about assistive technologies, which has 

brought many facilities to the daily lives of people all over the world, including those with 

Autism Spectrum Disorder (TEA), being able to assist them in many different 

activities.From this perspective, it is believed that this work has great academic and social 

relevance, since it favors new opportunities for inclusion in regular education, in order to 

meet the need of individuals who need specialized care while allowing education 

continuation of professionals of the area, as well as the participation of the entire school 

community, thus contributing to a quality education based on collaboration and respect 

the particularities of each individual. For the academy, this research will provide insights 

for further research and research in this setting, as it will provide accurate information on 

assistive technology as well as its relevance among students with ASD, the applicability 

of which may be a model for other municipalities of Maranhão, as well as for the 

professionals who work in this area. Thus, the research in question will be conducted 

through a field investigation, so that the theory here reported is evidenced in 

practice.Thus, this article brings important knowledge about the autistic condition, 

offering an opportunity to know some strategies and pedagogical resources that can 

help in the process of inclusion of students with autism in the regular school. 
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Keywords: Assistive technologies. Autism. Inclusion. Development of the learning. 

Autonomy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1970, passou-se a acreditar que pessoas com 

deficiência teriam um potencial de aprendizagem dentro de uma educação 

integrada na rede regular de ensino, baseada na probabilidade de que escolas 

pudessem acolher os alunos com necessidades especiais de aprendizagem em 

salas comuns (GURGEL, 2014). 

Segundo Miranda (2013), o conceito de integração/inclusão só chega 

ao Brasil na década de 1970, e opunha-se aos modelos de segregação e defendia 

a ideia de possibilitar, às pessoas que apresentavam deficiência, condições de 

vida o mais normal possível, assemelhando-se com a de todas as pessoas 

consideradas normais. Assim as propostas de definição das políticas públicas da 

década de 1980 foram norteadas pelos princípios de normalização e integração. 

Não é de hoje que as tecnologias assistivas é objeto de estudo e 

pesquisa, no entanto, percebemos que a cada ano, os desafios aumentam e não 

podemos deixar de refletir sobre esta temática, principalmente porque, 

cotidianamente, recebemos em nossas salas de aulas, alunos que necessitam de 

um olhar mais apurado sobre o seu processo de escolarização. São alunos com 

diferentes condições, deficiências físicas, visuais, intelectuais, altas 

habilidades/superdotação e mais recentemente os alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA). 

Este artigo investiga sobre as tecnologias assistivas que estão cada vez 

mais presentes na vida das famílias brasileiras, incluindo aquelas nas quais um ou 

mais membros possuem Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), um 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento que atinge entre 0,7% e 1% da 

população, com maior incidência em pessoas do sexo masculino, sendo que esse 

percentual tende a crescer devido a maior divulgação do TEA, identificação 

precoce e crescente conscientização e habilidade de diagnóstico por parte da 

comunidade médica (BANDIM, 2010 apud SANTOS et al., 2014).  

O TEA trata-se de um distúrbio que atinge o desenvolvimento cerebral 

normal das habilidades sociais e comunicativas. Por esse motivo, crianças sofrem 

com este tipo de problema costumam reagir ao mundo de maneira inusitada, 

pois têm grande dificuldade de se comunicar tanto de forma verbal como não 
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verbal, o que resulta em pouca desenvoltura na comunicação e na interpretação 

da linguagem devido à dificuldade na compreensão e na entoação da voz. 

Nesse interim, levando em consideração que as tecnologias assistivas 

consistem em instrumentos capazes de auxiliar de forma significativa o 

desenvolvimento psíquico, cognitivo e social de criança com TEA no meio 

educacional, uma vez que por sua característica interdisciplinar, abrange recursos, 

métodos, técnicas, estratégias, práticas e serviços capazes de fornecer mais 

autonomia, independência e qualidade de vida a alunos com deficiência, 

incapacidades ou mobilidade reduzida, seja um instrumento capaz de contribuir 

para a inclusão desse grupo de alunos no ensino regular de maneira satisfatória. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Se tratando da legislação brasileira, a Constituição de 1988 é um marco 

muito importante que, desde então, vêm garantindo direitos à educação. Um de 

seus objetivos fundamentais é “[...] promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação [...]” 

(BRASIL, 1988, não paginado). 

Ainda nessa constituição, o artigo 205 apresenta a educação como 

direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 206, inciso I, estabelece 

ainda a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um 

dos princípios para o ensino. E no artigo 208, preconiza como dever do Estado, a 

oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, estabelecendo a integração escolar quanto ao preceito 

constitucional, preconizando o atendimento às pessoas com deficiência.   

Com a Declaração de Salamanca, realizada na cidade de Salamanca, 

Espanha, de 7 a 10 junho de 1994, promovido pelo Governo Espanhol com o 

apoio da Unesco, foi proposto a atenção às pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais e abrangendo, não só as crianças e jovens com 

necessidades especiais, o acesso de educação inclusiva para todos.  

O princípio norteador da Declaração de Salamanca diz que:  
 

As escolas devem ajustar-se a todas as crianças, independentemente 

das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito 

devem incluir-se crianças com deficiência ou superdotadas, crianças da 

rua ou crianças que trabalham, crianças de populações imigradas ou 
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nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e 

crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais. 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, não paginar). 

 

A Declaração mostra de forma clara que todas as pessoas, 

independente de suas limitações, têm direitos à educação, uma vez que todas as 

pessoas possuem particularidades e interesses distintos que tornam a 

aprendizagem única.  

No Brasil, a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, foi um dispositivo de grande importância que objetivou 

orientar o país a promover a educação inclusiva. Um de seus avanços é a extensão 

da oferta de educação especial até 6 anos de idade e a necessidade da 

preparação dos professores com recursos adequados, compreendendo a 

diversidade dos alunos.  

O artigo V, trata especificamente da Educação Especial, que deve ser 

proporcionada preferencialmente na rede regular de ensino, havendo apoio 

especializado quando necessário. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

Resolução CNE/CBE nº. 2/2001, determinam no art. 2º que: Os sistemas de ensino 

devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar se para o 

atendimento aos educandos com necessidades educativas especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para 

todos (BRASIL, 2001). 

A Convenção da Guatemala (1999) foi outro encontro de grande 

importância para educação do portador de necessidade especial, que se 

evidenciou no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, mostrando que as pessoas com 

deficiência têm os mesmos direitos humanos que as demais pessoas, pelo qual 

definiu a discriminação como: 
 

[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 

antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou 

percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou o 

propósito de impedir ou anular o reconhecimento, o gozo ou exercício 

por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos 

humanos e suas liberdades fundamentais [...]. (BRASIL, 2001, p. 2). 

 

Este decreto exige uma reinterpretação e reflexão da educação 

especial no contexto da promoção da quebra de barreiras que, de alguma forma, 
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impossibilitam o acesso de todos à escola. Desse modo, não se pode impedir o 

acesso à educação, pois será implicado como discriminação baseada na 

concepção de deficiência cognitiva.  

É impossível existirem turmas iguais com indivíduos imbuídos de 

semelhantes formas de aprendizado. Lidar com as diferenças é uma das 

competências que os educadores devem possuir, pois os professores devem 

cumprir com um contexto democrático considerando os direitos e deveres de 

cada um. Não obstante, a Declaração de Salamanca (1994, p. 11), enfatiza a 

preocupação com os professores diante desse desafio e mesmo num contexto 

geral, apelando às autoridades competentes “[...] assegurar que num contexto de 

mudança sistemática, os programas de formação do professorado, tanto inicial 

como contínua, estejam voltados para atender às necessidades educacionais nas 

escolas [...]”. 

Na expectativa de tornar realidade a inclusão em todos os setores 

sociais, não só nas escolas, os direitos dos deficientes devem ser assegurados 

como o de todo e qualquer cidadão, a fim de contribuir na formação social de 

cada aluno.  

Enfim, deve haver uma adaptação na escola para acolher as diferenças 

de cada aluno, pressupondo a capacitação de professores para desempenhar sua 

função de mediar o conhecimento, além da preparação de toda equipe escolar e 

as devidas mudanças na estrutura física do ambiente escolar. 

 

3 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

O termo “Autismo” provém da palavra grega Autos que significa 

Próprio/Eu e Ismo que traduz uma orientação ou estado. O substantivo “autismo” 

indica, “latu sensu”, uma condição ou estado de alguém que apresenta tendência 

para o alheamento da realidade exterior, a par de uma atitude de permanente 

concentração em si próprio. De acordo com Bosa (2006, p. 11) “[...] o autismo é 

uma síndrome comportamental com etiologias diferentes, na qual o processo de 

desenvolvimento infantil encontra-se profundamente distorcido [...]”. 

Estima-se que de 10% a 20% da população de crianças e adolescentes, 

no mundo, sofram de transtornos mentais. Desse total, de 3% a 4% necessitam 

de tratamento intensivo. Entre os problemas mais frequentes estão a deficiência 

mental, o autismo, a psicose infantil e os transtornos de ansiedade 

(MERCADANTE; ROSÁRIO, 2010). 
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O autismo teria como problema central um prejuízo intrínseco no 

desenvolvimento da interação social recíproca e na linguagem, sendo que tais 

características variam na tipologia e na severidade com que se manifestam 

(MERCADANTE; ROSÁRIO, 2010). 

O autismo necessariamente apresenta um prejuízo marcado e 

permanente na interação social, alterações da comunicação e padrões limitados 

ou estereotipados de comportamentos e interesses, que devem estar presentes 

antes dos três anos de idade (MERCADANTE; ROSÁRIO, 2010). 

No entanto, de acordo com Bonora (2010), O autismo não pode ser 

detectado no nascimento e nem através de exames durante a gestação, não é 

uma doença contraída ou transmitida pelos pais, mas é uma síndrome 

manifestada desde tenra idade. Para se chegar a essa descrição, porém, o termo 

autismo percorreu um longo caminho de estudos e hoje, apesar dos avanços, 

ainda existe muito a ser pesquisado.  

Nesse contexto, a educação de uma criança autista é uma experiência 

singular e que exige muito do educador, uma vez que a programação pedagógica 

dessas crianças deve estar embasada nas suas necessidades, e direcionada para 

o desenvolvimento de suas habilidades e competências, favorecimento de seu 

bem estar emocional e equilíbrio pessoal de forma harmoniosa, e ter como meta 

principal a sua introdução ou aproximação em um mundo de relações humanas 

significativas (GURGEL, 2014). 

 

4 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

 

A TA é um termo utilizado para identificar o arsenal de recursos e 

ferramentas que contribuem para proporcionar ou aprimorar as habilidades 

funcionais dos indivíduos com deficiência e por consequente promove a inclusão 

e autonomia destes sujeitos. Está associada imediatamente à idéia, quase que 

exclusiva, de equipamentos ou dispositivos materiais para a execução de 

atividades e tarefas, com a idéia de ferramentas ou produtos úteis (MACIEL; 

BARBATO, 2010). 

O conceito de Tecnologia Assistiva (TA) vem sendo atualizado e 

reformulado nos últimos anos devido a sua grande abrangência e importância, 

pois isto vem ajudar a garantir à pessoa com deficiência sua inclusão. Neste 

caminho a Tecnologia Assistiva é uma nova expressão que se refere a um conceito 

ainda em pleno processo de construção e sistematização (MANZINE, 2015). 
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Como sendo um termo muito novo, a TA é utilizada para identificar 

todo arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 

habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente 

promover vida independente. No Brasil, as expressões ‟Tecnologia Assistiva”, 

“Ajudas Técnicas” e ‟Tecnologia de Apoio” são utilizadas como sinônimos 

(DAMASCENO, 2013). 

Segundo a Legislação Brasileira, é utilizada a expressão “Ajudas 

Técnicas” no decreto 3.298 de 1999 e no decreto 5.296 de 2004, os quais 

regulamentam as leis números 10.048 de 8 de novembro de 2000 e 10.098 de 19 

de dezembro de 2000.  

O Ministério da Educação do Brasil lançou o “Portal de Ajudas 

Técnicas” e nele são apresentados vários e interessantes materiais voltados à 

educação de alunos com deficiência, na área de material pedagógico adaptado I 

e II, da Comunicação Alternativa e Recursos de Acessibilidade ao computador.  

A Tecnologia Assistiva tem como objetivo proporcionar à pessoa com 

deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, por meio da 

ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidade 

de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade 

(DAMASCENO, 2013). 

 

5 A NECESSIDADE DA PREPARAÇÃO ESPECIALIZADA PARA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA  

 

Desde o lançamento de proposta da Política Nacional de Educação 

Especial (BRASIL, 1994), que consta que toda pessoa tem direito a ser inserida na 

educação na rede regular de ensino para ter uma melhor vida social. As escolas 

vêm tentando adaptar seus ambientes da melhor forma possível para acolher 

todos os alunos, porém a falta de formação dos tutores ainda é um grande 

obstáculo. A maioria dos educadores não está preparada para lidar com 

determinadas situações, não conseguem direcionar uma turma, que além dos 

alunos que já existiam, passa a existir alguns alunos apresentando novas 

situações.  

Na perspectiva política educacional o documento de Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica assinala que:   

A escola capacita seus tutores, prepara-se, organiza-se e adapta-se 

para oferecer educação de qualidade para todos, inclusive para os educandos 
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que apresentam necessidades educacionais especiais. Inclusão, portanto, não 

significa simplesmente matricular todos os alunos na classe comum, ignorando 

suas necessidades específicas, mas significa dar ao tutor e à escola o suporte 

necessário a sua ação pedagógica (BRASIL, 2001, p.18).  

Apesar dessa concepção, na prática a situação corre em sentido 

contrário e a escola inclusiva fica além do modelo educacional de inserção social. 

De certo, a ausência de formação para efetivação da educação inclusiva e falta de 

infraestrutura influencia diretamente na qualidade educacional. A implantação de 

recursos didáticos na geração tecnológica marcha em passos lentos frente à 

inclusão, pois as mudanças são mais propagadas teoricamente do que praticadas 

no ambiente escolar. A formação dos educadores é uma realidade que não pode 

ser ignorada, pois muitas são as dificuldades encontradas nas suas práticas 

pedagógicas.  

De acordo com Souza e Silva (2011), sobre formação de tutores, a cada 

dia se faz mais urgente a qualificação profissional para se trabalhar na perspectiva 

da inclusão social. Este fato vem ganhando espaço em vários debates sobre 

questões práticas e teóricas para que os tutores sejam capazes de corresponder 

às expectativas de tarefas que decorrem do processo de inclusão.  

A ressalva que Mittler (2013, p. 181) faz, destaca que os tutores já 

possuem conhecimento necessário e habilidades suficientes para realizarem tal 

tarefa, porém “[...] o que lhes falta, muitas vezes, é a confiança em sua própria 

habilidade [...]”.  

Diante disso, presume-se que os tutores durante sua formação 

acadêmica são afastados inconscientemente da questão inclusiva especial, o que 

acaba transformando em rejeição ou resistência na formação continuada em 

educação inclusiva. Cabe ressaltar que a falta de conhecimento da complexidade 

diferenciada dos partícipes da educação que se segue o não reconhecimento dos 

problemas que atingem parte da sociedade quando excluída desse sistema 

(MITTLER, 2013).  

Por conta da rejeição e medo de lidar com esses alunos os tutores não 

se sentem confiantes para dar suporte a eles e a família. No entanto, não basta 

apenas o educador ter formação, a comunidade deve estar disposta em ajudar e 

a escola também deve estar empenhada a vencer os obstáculos impostos na 

educação inclusiva, com o intuito de avançar em busca de melhorias para o 

progresso.  
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Por outro lado, Nunes (2011) aponta que, o tutor que trabalha em 

Educação Especial tem pouca ou nenhuma formação e o profissional com 

formação universitária ou pós-graduação não está presente na escola regular ou 

especial.  

Apesar de ajudar e possibilitar novos caminhos o tutor também pode 

ser um bloqueador, que gera barreiras para a inclusão. Muitos educadores 

fizeram o curso de formação continuada somente porque foi proposto pelas 

escolas. O educador deve humanizar-se e entender o trabalho em educação 

especial, dedicando-se aos alunos e mostrando à família que todas as pessoas 

são capazes.  

De certo, a falta de preparação e especialização do educador implica 

na forma como será processada a educação inclusiva, pois, não se pode fazer 

inclusão, uma vez que não se consegue, se quer, incluir o tutor como prioridade 

no processo. Neste sentido, entende-se que a inclusão ultrapassa a categoria 

deficiente. A inclusão é pressuposta paradigmático de nova mentalidade social 

baseada na diversidade e na convivência com a diferença. 

Cabe, e é situação indispensável, repensar a formação docente, no 

sentido de que seja uma formação encarnada na realidade, onde se faça o 

enfrentamento constante entre prática e teoria. Até por que se acredita ao falar 

de Educação inclusiva que se está falando uma educação que “[...] refere-se à 

redução de todas as pressões pela inclusão, e de todas as desvalorizações que os 

alunos sofrem seja com base em deficiências, rendimento escolar, religião, etnia, 

gênero, classe, estrutura familiar, estilo de vida ou sociedade [...]” (MAZZOTA, 

2012, p. 337). 

Ver-se, então, que o desafio proposto à sociedade, partindo do 

princípio das políticas educacionais norteadoras, insere-se no repensar a 

formação profissional do docente, de forma a criar uma intensa dinâmica 

relacional entre a teoria e a prática, em que, ambas devem estar vinculadas à 

realidade vivenciada relevando todos os aspectos e personagens envolvidos.  

De acordo com Bereohff (1991 apud GURGEL, 2014), educar uma 

criança autista é uma experiência que leva o tutor a rever e questionar suas idéias 

sobre desenvolvimento, educação, normalidade, e competência profissional. 

Torna-se um desafio descrever um impacto dos primeiros contatos entre este 

tutor e estas crianças tão desconhecidas e na maioria das vezes imprevisíveis. 

Nesse contexto, alguns autores abordam claramente o tema em 

estudo, dentre os quais pode se destacar: O estudo de Anjos e Almeida (2010) 
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referente a formação continuada de tutores na perspectiva inclusiva: uma análise 

da processualidade do programa fazendo a diferença. 

O trabalho teve por objetivo analisar a importância da formação 

continuada de tutores na perspectiva inclusiva estabelecendo objetivos e metas 

que os mesmos devem ter em relação as crianças com (TEA) e a educação. A 

pesquisa foi realizada em Vila Velha e publicada na Revista FACEVV 2010. 

Além desses, os autores Marcos Tomanik Mercadante e Maria 

Conceição do Rosário, no livro Autismo e Cérebro Social (2010), em que os 

autores abordam como a sociedade vê o autista e como estes se comportam 

diante disso. O referido livro teve sua 1ª edição publicada pela editora Segmento 

Farma, em são Paulo no ano de 2010. 

 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1 Caracterização da Pesquisa  

 

6.1.1 Tipo de Estudo  

 

A pesquisa será do tipo exploratória, realizada através de um estudo 

de campo com abordagem qualitativa (GIL, 2007). 

A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema a fim de explicitá-lo. Pode envolver levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado.  

 

6.1.2 Universo da pesquisa  

 

A pesquisa será desenvolvida em uma escola do ensino regular da rede 

pública de ensino, no município de São Luís – MA.  

 

6.1.3 Coleta de dados  

 

O estudo que se realizará no período de novembro de 2018 a junho 

de 2019 envolve as condições de inclusão de alunos da Educação Especial, nas 

salas de aula dos primeiros anos do Ensino Fundamental, em uma escola do 

ensino regular da rede pública de ensino no município de São Luís – MA.  
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Será utilizada como instrumento na coleta de dados, um questionário 

composto por 20 perguntas fechadas destinadas aos professores da referida 

escola no que tange aos procedimentos utilizados em educação especial voltados 

a alunos com TEA. Além disso, serão utilizadas das referências encontradas 

durante a pesquisa bibliográfica. Os dados serão coletados no período matutino 

em dias de serviço na respectiva escola. 

 

6.1.4 Análise dos dados  

 

A leitura dos dados será realizada de forma descritiva e qualitativa, 

com o intuito de valorizar o maior número de informações pertinentes, no que 

diz respeito as tecnologias assistivas, bem como na relevância desta na educação 

de alunos com TEA.  

Gil (2007) preconiza que a análise qualitativa depende de muitos 

fatores, estes relacionados à natureza dos dados coletados, aos instrumentos de 

pesquisa utilizados na realização do estudo e os pressupostos teóricos da 

investigação.  

 

6.1.5 Aspectos éticos  

 

Os professores das escolas serão informados acerca do objetivo do 

estudo, que as informações prestadas na entrevista permanecerão em sigilo e 

que a qualquer momento poderão recusar-se a participar do mesmo. Os 

professores que colaborarem para a realização do estudo irão assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com base na resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 

7 CONCLUSÃO 

              

Acredita-se que a transformação da prática educativa, assim como o 

rompimento de barreiras atitudinais em relação à escolarização e a inclusão de 

estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) perpassa pelas experiências 

significativas que colocam à prova as concepções que negam ou rejeitam os 

direitos e o potencial de aprendizagem e desenvolvimento desses sujeitos. 

Exemplos claros disso estão no fato da 
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                 Deste modo, almeja-se resultados significativos desta pesquisa sobre 

o uso das tecnologias assistivas, que podem ser eficazes em prol do 

desenvolvimento de crianças com Autismo inseridas em classe regular, sendo 

essa uma forma de facilitar o processo de ensino e aprendizagem desses 

estudantes, mostrando benefícios e resultados significativos a partir do uso em 

atividades rotineiras que se tornam prazerosas e que geram benefícios ao 

processo de ensino e aprendizagem.  

Portanto, espera-se que esta seja uma pesquisa capaz de contribuir 

para o processo de ensino aprendizagem de crianças com Autismo em meio a 

um mundo cada dia mais tecnológico, e que os professores saibam valer-se dos 

recursos disponíveis para motivar e estimular seus alunos a aprenderem por meio 

daquilo que vem de fato, despertar o interesse nos processos de ensino e 

inclusão. 
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R701esumo: O presente artigo levanta a diferença entre educação especial e educação 

inclusiva e como as TIC’s podem ajudar na inclusão do aluno com necessidade educativa 

especial em uma sala de aula regular. Por meio de revisão bibliográfica, propõe-se 

algumas ações e ferramentas para ajudar o professor na condução de suas aulas para 

que todos os alunos se sintam corretamente incluídos por meio de uma nova dinâmica 

usada para presidir as aulas no ambiente escolar. 

Palavras chaves: Educação Especial, Educação Inclusiva, TIC's digitais.  

Introdução 

A educação inclusiva é uma prática inovadora que enfatiza a qualidade de ensino 

para todos os alunos, exigindo que a escola se mobilize e que os profissionais 

aperfeiçoem suas práticas pedagógicas. Por se apresentar como um novo 

paradigma que desafia o cotidiano escolar brasileiro surgem barreiras a serem 

superadas por todas as partes, de profissionais da educação aos alunos. 

Precisamos aprender mais sobre a diversidade humana, a fim de compreender os 

modos diferentes de cada humano ser, sentir, agir e pensar. (DELOU et al, 2008, 

p.22/23). 

Ao contrário da proposta da educação inclusiva, que visa o engajamento dos 

alunos com necessidades educativas especiais junto dos demais estudantes em 
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701  Informação retirada do site :<https://www.escolaweb.com.br/blog/praticas-

tecnologicas-educacao-inclusiva/> , Acesso em junho de 2018 às 20:13hs 
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uma sala de aula regular, a política de educação especial é voltada para a forma 

como os alunos são educados em espaços separados dos outros que não 

apresentam nenhuma deficiência, seguindo um currículo trabalhado de forma 

diferenciada e utilizando-se material pedagógico específico. 

A educação especial é um ramo da educação voltada para o atendimento e 

educação de pessoas com necessidades educativas especiais. É uma educação 

organizada para atender exclusivamente alunos com tais necessidades. Os 

primeiros relatos de educação especial no Brasil dão-se no Império, quando o 

imperador D. Pedro II funda a primeira escola brasileira para surdos-mudos, o 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, hoje o atual Instituto Benjamin 

Constant – IBC, localizado no Rio de Janeiro. (BUENO,1993; MAZOLLA,1996) 

A educação especial no Brasil foi regulamentada pela lei de N°10.098/94 que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. (Portal do MEC). 

A LDB (Lei de Diretrizes de Bases da Educação), lei de N°9.394/96 diz que: “as 

políticas educacionais atuais têm como princípio a inclusão de criança no ensino 

regular”. O projeto de inclusão gera uma exigência na transformação da escola, 

pois acarreta a inserção no ensino regular de alunos que fazem parte do grupo 

de educandos atendidos pela educação especial na perspectiva de educação 

inclusiva, cabendo às escolas a se adaptarem às necessidades deles.   

Segundo alguns relatos de professores que trabalham com alunos com 

necessidades educativas especiais, “trabalhar com alunos que apresentam 

alguma dificuldade de aprendizado acarreta-os vários desafios para que não haja 

a exclusão desses discentes”.  

Tendo em vista essas barreiras de mantê-los em convívio uns com os outros que 

a utilização das TIC's nesses espaços escolares vem se tornando cada vez mais 

necessária, para que haja uma interação mais harmônica entre todos, tanto entre 

os docentes com os discentes, quanto dos próprios discentes entre si. Ao longo 

deste trabalho serão expostos alguns dos benefícios das tecnologias de 

informação e comunicação na educação das pessoas com necessidade especial 

educativa e como podem ser utilizadas em sala de aula. 

1. Educação Inclusiva 

Hoje os alunos com necessidades educativas especiais podem e devem 

frequentar escolas e receber uma educação de qualidade, para que isso aconteça 
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é necessário professores com preparo para saber como inserir e manter uma boa 

relação com seus alunos dentro e fora dos espaços escolares. 

Com o avanço das tecnologias ficou mais fácil de trabalhar e estimular a interação 

de todos os alunos em sala de aula, por exemplo: com os alunos que apresentam 

deficiência visual pode se trabalhar o uso do Dosvox (consiste de um sistema da 

linha de computador pessoal, que se comunica através de síntese de voz; ele 

viabiliza o uso de computadores para o portador de necessidades visuais que 

passa a ter independência no estudo e no trabalho) para auxiliar no aprendizado 

do aluno. 

A educação inclusiva tem uma proposta de trabalho excelente no que diz respeito 

à teoria, pois quando é vista em prática são notados que os discentes que 

apresentam limitações não estão de fato recebendo uma educação adequada, 

por dois principais motivos, primeiro os professores não estão preparados para 

receber esses alunos em sala de aula e o outro é a falta de estrutura dos 

ambientes escolares, pois a maioria das escolas está sucateada e não oferecem 

estrutura para o atendimento destes discentes.  

Os educandos que apresentam necessidades educativas especiais sofrem com o 

“abandono” da educação inclusiva, porque diferente do que foi pensado, tais 

alunos estão presentes dentro das escolas de ensino regular, mas não existe, de 

fato, a preocupação com uma educação de qualidade, tanto que, frequentemente 

alunos passam de um ano para o outro sem ter no mínimo os conhecimentos 

básicos. 

 

2. Por que as TIC's não estão sendo utilizadas em sala de aula? 

Quando falamos em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC’s) a primeira 

ferramenta que vem à cabeça é o computador, no entanto as TIC’s vão muito além 

de uma máquina, por exemplo, os softwares, as redes sociais, tablets, celulares 

entre outras inúmeras ferramentas que estão presentes em nossas vidas que 

ajudam a estabelecer uma relação de comunicação e interação uns com os outros.  

Mas o que tem a ver educação inclusiva e as TIC's? Em que elas podem ajudar na 

relação de ensino aprendizado desses alunos? As respostas para essas perguntas 

são fáceis, pode até parecer brincadeira, mas as tecnologias de informação e 

comunicação fazem parte de uma linguagem que a maioria das crianças e 

adolescentes dominam. Então por que não as utilizar em benefício da educação 

para promover a socialização dos alunos e auxiliá-los em seu aprendizado já que 

é algo que os chama tanta atenção? 
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A educação inclusiva, além de ter o desafio de inserir alunos com necessidades 

educacionais especiais em uma escola de ensino regular e  lhes oferecer uma 

educação de qualidade, tem uma difícil tarefa de convencer e preparar os 

professores mais antigos para usarem novos meios de estimular o aprendizado 

de seus alunos, além dos problemas já supracitados, existe o tabu do uso das 

novas tecnologias em sala de aula. 

Em algumas escolas existem laboratórios de informática que poderiam ser usados 

como mais uma ferramenta de ensino aprendizados aos discentes, entretanto, 

têm-se no cenário atual, a ideia de que os profissionais que atuam nesses espaços 

são geralmente servidores mais antigos que não possuem uma capacitação 

necessária para atuarem nos laboratórios. 

 

 3.  As TIC's no auxílio dos professores na educação inclusiva 

Segundo PINHO e NORONHA (2014) “a educação apresenta-se como uma 

condição básica para o desenvolvimento humano que incide na qualidade da 

força do trabalho. (...) a melhor escola é aquela que oferece um ensino com 

qualidades para um mercado de trabalho”.  

Para que, de fato, isso possa acontecer com alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais é necessário que haja a inclusão na qual os discentes não 

são apenas inseridos em uma classe regular. Meios precisam ser adotados, para 

que estes alunos possam participar das aulas como os demais. No entanto, para 

integrá-los de modo definitivo nas salas de aula e no convívio em sociedade, sem 

que haja a separação, os professores precisam de formação. Tanto eles, quantos 

os demais profissionais que compõe a comunidade escolar. 

A maioria dos professores que possuem uma vasta experiência na área, não são 

adeptos ao uso das tecnologias em sala de aula, pois há um receio de que o 

possível auxílio vindo das tecnologias digitais ocasionam um distanciamento os 

assuntos presentes no currículo escolar  deixando de lado  aos seus planos de 

curso. 

 

4. Como usar as TIC’s em prol da inclusão dos alunos 
Lévy (1993, p.8) afirma que a escola, “há cinco mil anos 

se baseia no falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno 

e, há quatro séculos em um moderno da impressão”. Dessa 

forma, diz que (p.8/9) “uma verdadeira integração da informática  

(como audiovisual) supõe, portanto, o abandono de um hábito 

antropológico mais do que milenar, o que não pode ser feito em 

alguns anos”(apud, KAMPFF, p.21 2007) 
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Nas escolas da sociedade atual é necessário o uso das TIC’s para melhorar a 

qualidade de ensino dos alunos com ou sem necessidades educativas especiais. 

Essas tecnologias devem ser inseridas aos poucos nos ambientes escolares de 

modo que os discentes e docentes fiquem cada vez mais à vontade. 

Em uma era onde as pessoas já são nativos digitais, ao ir para os ambientes 

escolares e se deparar ainda com o uso do modelo antigo (somente caderno e 

caneta) ocorre certa perda de interesse vinda do aluno, refletindo em seu 

rendimento escolar. Tal problema, poderia ser facilmente resolvido com o 

emprego de programas educacionais interativos.  

Como foi mencionado, é fundamental o uso das tecnologias para alunos que 

apresentam algum tipo de necessidade educativa especial. Para que assim, haja 

uma melhor interação nos ambientes escolar e social. 

A seguir algumas ferramentas que podem auxiliar o professor dentro da sala de 

aula. 

➢ Dosvox:1 Consiste de um sistema da l702inha de PC (computador pessoal) 

que se comunica através de síntese de voz; ele viabiliza o uso de 

computadores para o portador de necessidades visuais que passa a ter 

independência no estudo e no trabalho. O sistema realiza a comunicação 

com o deficiente visual através de síntese de voz em Português, sendo que 

a síntese de textos pode ser configurada para outros idiomas. Além de leva 

em conta as especificidades e limitações dessas pessoas. 

➢ Virtual Vision:1 Faz a leitura das telas por703 um sistematizador de voz. 

Virtual Vision procura os programas em busca de informações que podem 

ser lidas para o usuário, possibilitando a navegação por menus, telas e 

textos presentes em praticamente qualquer aplicativo. A navegação é 

realizada através de teclado comum e o som é emitido através da placa de 

som presente no computador. Nenhuma adaptação especial é necessária 

para que o programa funcione e possibilite a utilização do computador 

pelas pessoas com deficiência visual, assim, o uso de sintetizadores 

externos é dispensado. O Virtual Vision também acessa o conteúdo 

presente na Internet através da leitura de páginas inteiras, leitura 

 
702  Informação retirada do site:<https://www.virtualvision.com.br/Virtual-Vision/O-Que-E-

O-Virtual-Vision.aspx >, Acessado em junho de 2018 às 19:56hs. 
703 Informação retirada do siite:<http://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/10-

anos/2017/07/recursos-tecnologicos-promovem-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-visual-e-

auditiva/> , acessado em junho de 2018 às 20:13hs 
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sincronizada, navegação elemento a elemento e listagem de hiperlinks 

presentes nas páginas. 

 

➢ Vlibras:1 Tem a funcionalidade pareci704da com o Hand Talk. O usuário 

pode digitar o texto ou falar no aplicativo em um boneco em 3D fará a 

tradução em libras. Ele pode ser instalado nos computadores ou como um 

aplicativo ou como uma extensão do navegador utilizado. Para utilizar o 

programa instalado no computador, basta selecionar o texto que se deseja 

traduzir e dar um play na janela do Vlibras. O usuário também pode 

configurar a velocidade da tradução e o tamanho da janela de visualização.  

 

➢ Plaphoons:1 permite que se utilizem fig705uras que representam ações, 

sentidos, etc. por meios dessas gravuras o usuário é capaz de formular 

sentenças. 

  

➢ Player Ribená:1 Esta ferramenta converte co706m eficiência qualquer 

documento ou artigos em língua portuguesa para a língua de sinal. 

 

➢ My TobiiDynavox:1 É um aplicativo cuja o aces707so pode ser feito apenas 

com o movimento dos olhos. É ideal para pessoas com deficiência motora 

severa. 

 

➢ Motrix:1 Foi desenvolvido exclusivam708ente para atender a pessoas com 

deficiência motora severa, como distrofia muscular ou tetraplegia, por 

exemplo. Esta ferramenta possui um mecanismo inteligente, que executa 

 
704  Informação retirada do site :<https://www.escolaweb.com.br/blog/praticas-

tecnologicas-educacao-inclusiva/> , Acesso em junho de 2018 às 20:13hs 
705  Informação retirada do site :<https://www.escolaweb.com.br/blog/praticas-

tecnologicas-educacao-inclusiva/> , Acesso em junho de 2018 às 20:13hs 
706  Informação retirada do site :<https://www.escolaweb.com.br/blog/praticas-

tecnologicas-educacao-inclusiva/> , Acesso em junho de 2018 às 20:13hs 
707  Informação retirada do site :<https://www.escolaweb.com.br/blog/praticas-

tecnologicas-educacao-inclusiva/> , Acesso em junho de 2018 às 20:13hs 
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a parte motora mais complexa de tarefas possibilitando os usuários a jogar, 

ler, escrever e comunicar. Atualmente portadores de necessidades 

especiais podem ganhar independência em muitas áreas. 

 

5. Considerações finais  

Hoje a educação inclusiva não ocorre como estabelecida por lei. Por mais que os 

alunos com necessidade especiais estejam em uma sala de aula regular, eles não 

recebem o auxílio pedagógico adequado. Geralmente os professores não dão o 

suporte necessário para esses discentes, tratando-os de forma diferente. Pois 

ainda persiste uma dificuldade para ministrar uma aula na qual todos na classe 

consigam acompanhar. O fato é que, frequentemente os professores não estão 

capacitados para trabalhar com a diferença presente nas classes. 

Normalmente o aluno com necessidade educacional especial recebe atividades 

diferentes como, por exemplo: enquanto os alunos ditos “normais” fazem o 

exercício de português, o estudante em questão só realiza atividades lúdicas. 

Mesmo que o número de educandos presentes em uma sala, onde existe um ou 

mais alunos com necessidade educacional especial reduza, a qualidade da 

educação desses indivíduos ainda é precária, pois de fato, falta a integração 

desses discentes no meio escolar. Colocá-los em um ambiente somente para 

“cumprir” o que diz a lei acaba tornando o aprendizado infrutífero, é necessário 

garantir a estrutura para que o mesmo tenha uma educação de qualidade e 

consiga se envolver na sociedade, o que torna as TIC’s uma ferramenta essencial 

para a educação. 
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Resumo: Este artigo faz abordagem relatando a experiência de trabalhar a temática de 

Educação Financeira em uma escola pública de Educação Infantil, a partir do conceito da 

gamificação, com a finalidade de oferecer um ambiente mais lúdico e divertido, 

possibilitando o raciocínio lógico-matemático e a compreensão inicial básica sobre a 

relação de consumo consciente nas crianças, de modo a tornar esses saberes mais 

atraentes, estimuladores e prazerosos. A metodologia utilizada foi baseada na pesquisa 

ação com enfoque qualitativo, com a inserção de diferentes recursos pedagógicos e 

tecnológicos, permitindo maior interação entre as crianças no espaço escolar, 

propiciando uma série de experiências lúdicas. Os resultados dessa prática, considerando 

a idade e grau de desenvolvimento anterior das crianças, foi extremamente interessante, 

pois contribuiu para melhora da atenção, com evidente crescimento dos aspectos 

cognitivos, da socialização e principalmente da interação com novas tecnologias, 

proporcionando inclusão digital e oportunidades mais igualitárias, respeitando suas 

famílias e o contexto social onde estão inseridas.  

Palavras-chaves: Educação Financeira, Educação Infantil, Interação, Ensino, Gamificação. 

Abstract: This article reports the experience of work out Financial Education at a public 

children's education school, based upon the gamification concept, with the objective of 

create a more funny and ludic environment, benefiting the logical and mathematical 

thinking and the basic initial understanding about conscious consume relationships 

within the children, as a way to turn these knowledge more stimulating and pleasing. The 

adopted methodology was based upon qualitative research, with insertion of different 

pedagogical and technological resources, allowing greater interaction between the 

children within the school's space, providing a series of ludic experiences. This practice 

results, considering the children's age and development grade, were extremely 

interesting, because has contributed for attention developing, evident cognitive growth, 

socialization increasing, and for the most new technologies interaction, providing digital 
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inclusion and more equal opportunities, respecting the children's families and their social 

context. 

Keywords: Financial education, children's education, interaction, teaching, gamification.  

1 INTRODUÇÃO 

Diante da grave crise financeira que nosso país vem enfrentando nos 

últimos anos e que acarretou milhares de brasileiros desempregados e dos 

reflexos da atual situação econômica do país na vida dos pais de nossas crianças, 

e principalmente levando em consideração a disparidade que existe entre eles, 

dentro do espaço escolar, saltou-nos aos olhos a necessidade de se trabalhar 

educação financeira nesta etapa de ensino, com a participação das famílias, uma 

vez que a comunidade escolar é composta por crianças de origens e histórias de 

vida as mais diversas, na sua grande maioria, caracterizada por famílias 

numerosas, com carência afetivo-social e baixo nível de escolarização. 

Neste cenário, o que nos motivou na escolha para abordagem desta 

temática, foram as diferentes e tristes realidades da comunidade em geral da 

nossa escola e principalmente da dificuldade que os pais sofrem ao tratar desse 

assunto com seus filhos.  

Como existe uma dificuldade das famílias em iniciar essa educação, em 

certa medida, porque não a tiveram, e somado a isso, influenciadas pelas 

propagandas que levam ao desejo de consumo exagerado, e que acabam 

estimulando o consumismo infantil, se faz necessária a inserção desta abordagem 

na escola, visto que: 
Educar não é tarefa fácil. Sobretudo quando se trata de educar num 

cenário em que a ética do consumo, as rápidas transformações dos 

vínculos familiares e a novidade de viver num ambiente de economia 

estável se juntam para nos confundir, todavia, mesmo difícil, cansativa 

e tantas vezes desnorteadora, a aventura de proteger, formar e 

emancipar alguém a quem se quer tão bem não tem paralelo em prazer 

e amor. Ensinar os filhos a lidar com o dinheiro é parte fundamental 

nesse processo (D’AQUINO, 2008, p. 10). 

  

Essa temática se encontra no dia a dia das crianças pequenas, desde o 

trajeto de casa a escola, da parada na vendinha para comprar algum produto que 

faltava em casa, fosse o lanche ou o sabão para lavar a roupa. Sendo assim, na 

tentativa de proporcionar nas crianças uma melhor compreensão para relação de 

consumo consciente e responsável nessa faixa etária, consideramos o tema 

relevante no desenvolvimento infantil, de modo a estimular uma boa relação com 
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o dinheiro, a compreensão básica do valor do dinheiro na medida que ganha, que 

poupa e gasta, evitando assim, um consumismo exagerado e desnecessário.  

Esta pesquisa se caracteriza como pesquisa-ação, que de acordo com 

Thiollent (2002), trata-se de um estudo sobre uma determinada situação social, 

onde o objetivo principal consiste em melhorar a qualidade das ações 

desenvolvidas buscando soluções possíveis de serem aplicadas e que se 

caracterizam por inserir não somente os pesquisadores, mas também a 

comunidade envolvida, realizando uma parceria na busca da resolução do 

problema. 

O lócus da pesquisa foi uma escola pública municipal de Educação 

Infantil localizada na zona urbana de São Luís. Os sujeitos da pesquisa foram os 

profissionais que atuam na referida instituição, além das crianças matriculadas 

nas cinco turmas com idades que variam entre três a cinco anos, consideradas 

como público-alvo da Educação Infantil de acordo com a atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional-LDB. 

Neste contexto, propomos uma abordagem a partir do princípio da 

gamificação, lançando mãos no uso de diferentes recursos pedagógicos e 

tecnológicos, para melhor integração nas atividades que possibilitasse às crianças 

maior engajamento na criação de diferentes experiências de aprendizagem, 

atendo assim, as novas demandas curriculares, alcançando diversas áreas do 

conhecimento preconizadas pela nova Base Nacional Curricular Comum-BNCC, 

apresentando-se como inspiradoras alternativas de se trabalhar com esse tema 

na Educação Infantil. 
 

2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

A ideia de se trabalhar essa temática surgiu de uma reflexão pela equipe 

pedagógica da escola, imaginamos e planejamos atividades que pudéssemos 

trabalhar Educação Financeira não somente com as crianças, mas também com 

suas respectivas famílias, estendendo assim o processo de conhecimento e 

aprendizagem para além dos muros da escola, de modo a atingir a comunidade 

que está em seu entorno, prestando portanto, um serviço à sociedade, tendo 

como ponto de partida, a situação observada no cotidiano escolar vivenciada 

pelos professores.  

Apesar da localização privilegiada da escola, a comunidade escolar é 

composta por crianças de origens e histórias de vida bastante diversas, na sua 
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grande maioria, caracterizada por famílias numerosas, com carência afetivo-social 

e baixo nível de instrução.  

Com a promulgação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 

estabeleceu referências para os currículos referente a todas as Etapas da Rede 

Básica, determinou a educação financeira e a educação para o consumo, entre os 

temas transversais, obrigatórios entre os componentes curriculares.  

Entende-se como temas transversais, aqueles que foram criados dentro 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, para que a escola trate de questões que 

interferem na vida dos estudantes e com as quais se veem em confronto no seu 

dia-a-dia (BRASIL, 1998, p. 65). Logo, uma boa formação escolar no processo 

ensino e aprendizagem, não deve ater-se somente ao currículo educacional, 

devemos levar em consideração as necessidades específicas dos estudantes, a 

realidade dos grupos sociais nos quais aqueles estão inseridos, a fim de que 

possamos ter melhor aproveitamento dos saberes pertinentes à temática. 

Como é sabido, durante a primeira infância é que se constrói as bases 

de nossa relação com o dinheiro, até os cinco anos de idade, depois a tendência 

é repetir os mesmos padrões de comportamento, que acabam se consolidando 

no decorrer da vida. O modo como manejamos nossa vida financeira foi, em larga 

escala, construído a partir do que ouvimos; deixamos de ouvir do que vimos ou 

deixamos de ver nossos pais fazerem ou dizerem a respeito do dinheiro 

(D'AQUINO, 2008, p. 11). Assim, são necessárias ações educativas que contribuam 

para o processo de conscientização com relação a temática proposta.  

O objetivo da educação financeira infantil é criar as bases para que as 

crianças cresçam tendo uma relação saudável, equilibrada e responsável em 

relação ao dinheiro. E sem dúvida, a melhor base para uma educação financeira 

eficiente é aquela transmitida por meio de atitudes simples, na rotina do 

relacionamento entre pais e filhos.  

Importante então se faz para a criança, assim que manifestar uma 

noção básica em relação a dinheiro, que os pais gradativamente adotem uma 

postura educativa, pois além de desenvolver um modo saudável, responsável e 

ética na relação com o dinheiro, a educação financeira para crianças prepara para 

desafios muito específicos ao tempo que vivemos.  

Iniciamos a temática da Educação Financeira na escola através de uma 

palestra voltada para as famílias com a presença de uma Psicóloga que trouxe a 

abordagem inicial sobre “O Consumismo Infantil”, onde foi possível durante a 
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reunião trazer discussões com os pais sobre a importância do tema e as inúmeras 

maneiras de se trabalhar com as crianças, estabelecendo com  eles essa parceria.  
 

                  Figura 1-Palestra sobre “O Consumismo Infantil”. 

 
                   Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores (2019). 

 

 

Buscando trazer a interdisciplinaridade que a temática possibilitou em 

sala de aula, através da roda de conversa informal, iniciamos o tema abordando 

sobre o lanche da escola, indagando as crianças sobre o que achavam da comida 

oferecida para eles todos os dias. O primeiro impacto que tivemos foi das 

diferentes respostas, a constatação de que havia um grupo de crianças 

alimentadas e outras com fome, nos permitiu trabalhar importância dos 

alimentos e a necessidade que temos de nos alimentarmos bem. Realizamos 

assim, o levantamento dos conhecimentos prévios das crianças acerca do 

assunto.  

Durante as primeiras semanas trabalhando Educação Financeira na 

Educação Infantil, o enfoque inicial foi a alimentação saudável e a importância de 

diminuir a compra de alguns produtos que causam prejuízo a nossa saúde, como 

o consumo de bombons e refrigerantes, que são trazidos para a escola como 

alternativa ao lanche, e da compreensão de que às vezes não podemos ter aquilo 

que queremos, assim, trabalhamos com atividades que complementava 

diferentes campos de experiências. Finalizamos a primeira parte introdutória, 

dando ênfase às crianças de que, nem sempre seus pais têm dinheiro suficiente 

para comprar aquilo que desejam comer no momento, como pizza, sorvete, 

cachorro quente, entre outros.  
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Daí a importância de valorizar aquilo que temos ao nosso alcance. 

Seguimos na segunda parte com a abordagem "podemos ter aquilo que 

queremos quando conseguimos poupar". É completamente possível a 

compreensão pelas crianças, do ato de realizar uma compra, simplificada pela 

troca do dinheiro pelo produto.  

É importante que os filhos deem valor ao dinheiro, principalmente na 

compreensão de que ele é resultado de muito trabalho e esforço dos pais, daí a 

grande valorização de explorar essa temática, considerando que a arte de educar, 

entre muitas coisas, é preparar para os desafios da vida, assim, lançamos mãos 

no uso de diferentes recursos pedagógicos e tecnológicos, para melhor 

integração nas atividades, possibilitando às crianças maior engajamento na 

criação de diferentes experiências de aprendizagem. 

Na apresentação dessa fase, buscamos explorar o lúdico, pois no brincar 

a criança experimenta e vivencia diferentes modos de vida atribuindo significados 

gerando novas brincadeiras, promovendo a cultura lúdica. “O aprendizado da 

brincadeira, pela criança, propicia a liberação de energias, a expansão da 

criatividade, fortalece as sociabilidades e estimula a liberdade do desempenho” 

(GARCIA, MARQUES 1990, p.11). Assim, iniciamos a temática com a realização do 

teatro de boneco, com personagens da peça “Ganha-ganha, Gastão e Poupança”. 

 
       Figura 2-Crianças assistindo à peça “ganha-ganha, gastão e Poupança”.  

 
         Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores (2019). 

 

Realizamos a construção de um painel com colagem pintura e recorte 

cédulas e moedas, onde trabalhamos a demonstração da cédula real x cédula 
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falsa, analisando cores e texturas, do “Porquinho Poupança” da turma, batizado 

de “Porquinha Pink”, foi sugerido as crianças que criassem com seus pais um 

cofrinho para poupar durante o ano letivo. 

Na sequência, propomos uma abordagem a partir da conceituação do 

termo gamificação, que explora a influência dos elementos e mecânicas dos jogos 

como fatores motivacionais, estimulando à ação de se pensar sistematicamente 

como em jogo, com o intuito de se resolver problemas, envolvendo 

emocionalmente as crianças dentro de uma gama de tarefas a serem realizadas, 

utilizando mecanismos provenientes de jogos que são percebidos como 

elementos prazerosos e desafiadores, favorecendo a criação de um ambiente 

propício ao engajamento delas, com objetivo de despertar o interesse da criança 

de forma lúdica, divertida.  
 

A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do 

conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, 

mas o trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a 

influência de parceiros bem como a sistematização de conceitos em 

outras situações que não jogos. Ao utilizar, de modo metafórico, a 

forma lúdica (objeto suporte de brincadeira) para estimular a 

construção do conhecimento, o brinquedo educativo conquistou um 

espaço definitivo na educação infantil (KISHIMOTO 1996, p. 37-38). 

 

Explorando sempre o contexto da abordagem da gamificação, 

desenvolvemos jogos e brincadeiras, por exemplo, a brincadeira de lojinha de 

brinquedos e banco, todas relacionadas com a temática.  

Realizamos a exposição de diferentes produtos e valores sugestivos, 

suas finalidades e necessidades, trabalhamos vários conteúdos de forma 

interdisciplinar, o que tornou a aula bem mais divertida e agradável, tanto pelos 

desafios e a diversão que as brincadeiras proporcionavam, como traziam 

exemplos de produtos que faziam parte do cotidiano dos seus lares.  
 

      Figura 3-“Exposição de produtos”.  
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       Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores (2019). 

Na sequência, utilizamos equipamentos de áudio/visual para exibição 

de vídeos, onde foi apresentado às crianças o conceito de poupar, falamos sobre 

o dinheiro e suas formas, construímos uma “moeda da sala” onde negociávamos 

o valor de cada atividade de forma bem divertida.  
 

          Figura 3-Crianças brincando de “poupar”.  

 
         Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores (2019). 

 

Trabalhamos os rótulos, as cores e as formas das embalagens que ao 

longo do período foram trazidos de casa pelas crianças para a criação de jogos e 

brincadeiras, como exemplo o mercadinho, onde elas realizavam as compras 
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levando em consideração os conceitos da matemática apreendidos, como: (caro 

x barato, vender x comprar, dinheiro x troco), de forma não convencional, através 

da simulação de um caixa e uso de máquina de calcular, dinheiro confeccionado 

por eles e utilizados neste momento, finalizando o entendimento de que os 

produtos disposto no mercado de venda é de forma setorizada (higiene pessoal, 

alimentação, limpeza, brinquedos, roupas, etc.) e principalmente a compreensão 

da importância de economizar, seja poupando ou não comprando produtos 

desnecessários e que as vezes prejudicam até mesmo a saúde.  

 
         Figura 4-Crianças em situação de “brincadeiras”.  

 
          Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores (2019). 

Ao trazer a abordagem do conceito de gamificação para essa temática 

de Educação Financeira na Educação Infantil, percebemos que as crianças se 

tornaram mais receptivas as atividades propostas e aos desafios, seja com os 

cuidados com seus objetos pessoais quanto ao seu dinheiro durante os jogos e 

brincadeiras, pois de acordo com Lima e Mioto (2007) a gamificação no campo 

educacional tem como um de seus principais objetivos motivar e engajar os 

alunos a resolverem os seus problemas e desafios enfrentados no seu cotidiano .  

Diante do exposto, pudemos perceber que as crianças 

espontaneamente ficaram mais atentas e observadoras em relação aos preços 

das coisas, ao desperdício de comida, aos cuidados com a limpeza. Foi notório os 

avanços na aprendizagem da matemática, consideramos uma excelente forma 

para compreender os números, adição e subtração através de jogos e 

brincadeiras desenvolvidas em sala de aula.  
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[...], na escola, as atividades educativas, diferentes daquelas que 

ocorrem no cotidiano extra-escolar, são sistemáticas, tem uma 

intencionalidade deliberada e compromisso explícito (legitimado 

historicamente) em tornar acessível o conhecimento formalmente 

organizado. Nesse contexto, as crianças são desafiadas a entender as 

bases dos sistemas de concepções científicas e a tomar consciência de 

seus próprios processos mentais (REGO, 1995, p. 104). 

 

Verificamos o quanto essa temática se encontra no dia a dia das 

crianças. Sem dúvida, ao ensinar as crianças noções básicas de como lidar com 

dinheiro, proporcionamos momentos de reflexão, assimilação e descobertas, 

estimulando-as principalmente na oralidade, onde puderam de forma lúdica 

descrever, classificar, comparar, relacionar, ordenar, igualar, unir, separar 

quantidades, bem como dar atributos aos objetos e embalagens, quanto a sua 

cor, forma, tamanho e finalidade.  

Dessa forma, possibilitamos por meio das atividades desenvolvidas a 

oportunidade de viverem experiências para aprenderem a administrar suas 

economias, compreender a lógica envolvida em saber ganhar, gastar e poupar, 

despertando e aguçando ainda mais a curiosidade e questionamentos, 

amplamente observados nas diferentes falas durante os jogos e brincadeiras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando se trata de educação infantil, inúmeros são os caminhos que 

os professores buscam trilhar para garantir o desenvolvimento integral das 

crianças, uma vez  nesta etapa educacional que elas aprendem por meio do 

processo de brincadeiras e interações com os seus pares e com os adultos.  

Consideramos que, ao trazer a abordagem do conceito de gamificação 

para se trabalhar a temática de Educação Financeira na Educação Infantil, foi uma 

excelente opção, visto proporcionou experiências motivacionais e desafiadoras, 

percebermos entusiasmada participação das crianças, possibilitando vivências e 

descobertas de conceitos matemáticos úteis as suas vidas espontaneamente, 

sobretudo quando a escola cria situações apropriadas, onde elas passam a ter 

prazer em lidar com essas experiências do cotidiano de forma divertida.  

É uma temática que faz parte da vida de todos os envolvidos 

(comunidade escolar, pais e alunos). Trata-se de um assunto que é base para toda 

vida, que deve ser iniciado desde cedo pela família, além de ser abordado nas 

instituições de ensino da educação infantil.  
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Assim, trabalhar o tema educação financeira na Educação Infantil 

possibilitou experiências informais e continuadas, tanto para as crianças, como 

para comunidade escolar, sendo uma boa alternativa para se trabalhar vários 

eixos de forma interdisciplinar, sem custos, trabalhando com embalagens trazidas 

pelos próprios estudantes, aliada aos recursos pedagógicos e tecnológicos, como 

a utilização de vídeos, possibilitando as crianças verdadeiras vivências 

significativas e prazerosas, propiciando a concentração, a superação e o 

conhecimento matemático, transformando o espaço escolar mais interessante e 

lúdico, refletindo inclusive na assiduidade.  

A análise dos dados evidenciou que as crianças durante a realização das 

atividades obtiveram um conhecimento significativo em relação a importância de 

utilizar os recursos financeiros com responsabilidade, assim como contribuíram 

para desenvolver o raciocínio lógico-matemático das mesmas de forma lúdica e 

inovadora. 

Enfim, representou uma maneira alternativa e inovadora para se trabalhar 

essa temática na Educação Infantil, levando à vinculação dos objetivos propostos, 

atendendo as novas demandas curriculares e suas competências. Espera-se que 

esta pesquisa contribua para o debate sobre a importância das instituições de 

educação infantil trabalharem temas como a educação financeira com as crianças 

pequenas. 
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EDUCAÇÃO GAMIFICADA: ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Bruno Pereira Dias1 

Herik Zednik1 

Talia da Silv709a Almeida1 

Res710umo: O objetivo deste tr711abalho é relatar a inclusão de estratégias gamificadas 

nas atividades propostas na disciplina Educação e Tecnologias da Informação e 

Comunicação, do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da Universidade Estadual 

do Piauí – UESPI, como estratégia para a formação de professores capazes de 

desenvolver a Cultural Digital como eixo transversal ao currículo escolar. Durante a 

disciplina, os conteúdos foram abordados utilizando como estratégia didática 

metodologias ativas. A experiência trouxe resultados positivos, que levam a inferir que a 

inserção de estratégias gamificadas no contexto acadêmico colabora com a formação de 

professores melhor preparados para desenvolver a Cultural Digital no espaço escolar. A 

análise qualitativa mostrou também que a gamificação pode ter um impacto emocional 

positivo para os alunos, por favorecer atividades divertidas, atraentes e dinâmicas. Para 

avaliar a experiência também foi aplicado um questionário aos 44 estudantes da 

disciplina. 

Palavras-chave: BNCC; Cultura Digital; Estratégias Didáticas; Gamificação; Metodologias 

Ativas.  

 

Abstract: The objective of this work is to report the inclusion of a few strategies adopted 

during activities which were proposed in the course Education and Technologies of 

Information and Communication. The course is available in the Pedagogy major of the 

State University of Piauí - UESPI. Indeed, the course aimed at figuring out a strategy for 

the teachers' training who were capable of developing a basis for Cultural Digital platform 

as a transversal axis to the school curriculum. During the course, the contents were taught 

through the use of learning active methodologies as a didactic strategy. The experience 

has brought positive results, which lead us to infer that the inclusion of strategies in the 
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academic context collaborates with the assumption that teachers' training could be 

better prepared if the Cultural Digital in the school space was inplemented. Furthermore, 

a qualitative analysis has also shown that gamification can have a positive emotional 

impact on students by favoring fun, making activities more attractive and dynamic. In 

order to evaluate the experience, a questionnaire was also applied to the 44 students of 

the discipline. 

Keywords: BNCC; Digital Culture; Didactic Strategies; Gamification; Active 

Methodologies. 

1. Introdução 

O tempo presente é caracterizado não apenas pelo amplo desenvolvimento 

tecnológico e científico que permeia todas as vertentes da sociedade, mas 

também por rápidas e profundas mudanças culturais impulsionadas pela 

ubiquidade das Tecnologias Digitais (TD), na qual a onipresença da tecnologia 

tem transformado extraordinariamente todos os setores, inclusive a Educação. 

Nesse contexto, estamos vivenciando uma nova formação sociocultural que vem 

recebendo tanto o nome de Cultura Digital quanto de Cibercultura (ZEDNIK, 

2015; SANTAELLA, 2003).  

Reconhecendo essa nova Era Cultural, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 

evidencia o papel fundamental da tecnologia e estabelece que o estudante 

precise dominar o universo digital, sendo capaz, portanto, de fazer um uso 

qualificado e ético das diversas ferramentas existentes e de compreender o 

pensamento computacional e os impactos da tecnologia na vida das pessoas e 

da sociedade. Nesse sentido, a BNCC indica a incorporação da Cultura Digital na 

escola, isso requer pensar sobre o uso das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) no desenvolvimento do currículo. A BNCC espera introduzir 

o tema da Cultura Digital, motivando os professores a utilizarem Metodologias 

Ativas1 e tecnologia em suas aborda712gens de ensino, por meio do 

desenvolvimento da seguinte competência: 
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018, 

p.9). 

 
712 Metodologia criada a partir da junção das palavras education (educação) + entertainment 

(entretenimento), que usa elementos divertidos, como games, filmes, seriados de TV, aparelhos 

móveis e até robôs inteligentes, desenhados para se tornarem educativos. (ALENCAR, 2013 [ON-

LINE]) 
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É essencial perceber, portanto, a importância de formar professores capazes de 

consubstanciarem as metodologias ativas em sala de aula, de modo que atendam 

a essas novas gerações, Z (nascidos entre 2000 e 2010) e Alpha (nascidos a partir 

de 2010), que nasceram com o advento das Tecnologias Digitais e que para eles 

não há nenhum mistério, o desafio é motivá-los a acessar conteúdos educacionais 

que colaborem com sua aprendizagem. 

A inserção das ferramentas digitais no âmbito educacional provoca o professor a 

buscar novas estratégias pedagógicas que colaborem nos processos de ensino e 

aprendizagem dos nativos digitais. Ressalta-se que o foco não deve estar na 

tecnologia, mas na metodologia, ou seja, não deve estar nas ferramentas, nos 

ambientes e aplicativos, mas nas interações, nas trocas, no fazer coletivo, na 

aprendizagem. Pois, Segundo Zednik (2015), a tecnologia, por si, não transforma 

a educação tradicional em uma educação moderna, não é suficiente introduzir 

recursos tecnológicos na escola para ensejar transformações na aprendizagem. 

Num analogismo a esse princípio, destaca-se o trecho da música de Oswaldo 

Montenegro “[...] o pescador que se encanta mais com a rede que com o mar [...]”. 

Segundo Zednik, Viana e Nunes (2019) uma forte característica dos nativos 

digitais é a maneira de pensar influenciada pelo mundo complexo, veloz, 

globalizado, interconectado e extremamente tecnológico, com forte influência 

dos games. Nessa perspectiva, a gamificação surge como uma iniciativa que traz 

este universo para dentro da sala de aula, buscando promover através da lógica 

dos jogos uma motivação e melhor produção do conhecimento. 

Os jogos representam um universo cultural, onde os jovens geralmente procuram 

inspiração, orientação e prazer lúdico. Estas novas formas de aprendizagem 

cultural circulam por toda a parte, desde um simples console de jogos até ao 

ilimitado espaço da Internet. Essa associação entre as dimensões lúdico e 

aprendizagem, no que alguns autores denominam de edutainment1, levanta um 

conjunto de per713tinentes questões que merecem estudo, são elas: como 

poderemos explorar as tecnologias digitais no currículo escolar? O que os 

professores podem retirar dos jogos? Como introduzi-los na sala de aula? E que 

medidas são necessárias para os tornarem relevantes num ambiente educacional?  

O presente artigo aborda o conceito de gamificação e a sua prática em sala de 

aula por meio de um relato de experiência. Pretendemos discutir suas possíveis 

aplicações pedagógicas, tomando como referência atividades vivenciadas na 

disciplina Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação, do curso de 

 
713 https://forms.gle/iZvnSVijRNZcRcM77 
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Licenciatura em Pedagogia de uma turma da Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI). A iniciativa é parte dos estudos do grupo de pesquisa Tecnologias 

Digitais, Ensino e Aprendizagem, que visa desenvolver os principais 

conhecimentos e habilidades consideradas importantes para o uso eficiente da 

tecnologia digital numa perspectiva pedagógica e avançar nos indicadores de 

maturidade digital no contexto educacional. 

Este estudo justifica-se pela necessidade de colaborar com a formação de 

professores numa perspectiva da incorporação da Cultura Digital em suas 

atividades educacionais de modo a alinhar-se com as necessidades educacionais 

das novas gerações, com a BNCC e com as Tecnologias Digitais. 

Desse modo, o objetivo deste estudo é relatar uma experiência com atividades 

gamificadas, na turma de Pedagogia, da UESPI, como estratégia para a formação 

de professores capazes de desenvolver a Cultural Digital no espaço escolar. 

A metodologia utilizada neste estudo se caracteriza como relato de experiência, 

por meio de uma abordagem qualitativa com procedimento experimental, que 

tem como sujeitos de pesquisa os alunos da turma 816130 (período 2019.1), do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESPI - Campus Ariston Dias Lima. 

Com o propósito de imergir nesse universo metodológico para compreendê-lo, 

atuar e produzir conhecimento de interesse da área da educação, este artigo está 

sequenciado, para melhor entendimento, na seguinte linha de pensamento: 

Introdução acerca do contexto o qual o tema se manifesta; na seção 2 descreve-

se a conceituação do termo gamificação, bem como sua base teórica e 

historicidade; na seção 3, apresenta-se a metodologia e o relato de experiência. 

Finalmente, a seção 4 apresenta as observações finais. 

2. Gamificação: Conceituação e Compreensão História  

A gamificação se caracteriza como uma estratégia que utiliza a lógica do jogo, 

suas sistemáticas e mecânicas do ato de jogar, em um contexto diferente 

(BUSARELLO; ULBRICHT; FADEL, 2014). A ideia da gamificação no contexto 

educacional se baseia no uso de ferramentas e estratégias de jogos como apoio 

ao processo de aprendizagem dos alunos. Tais estratégias visam envolver os 

alunos em atividades educacionais, usufruindo do fator emocional e motivacional 

gerado pelos jogos. 

Segundo Resende e Mesquita (2017, p. 1004), “A definição mais encontrada de 

gamificação (do inglês, gamification) é utilização de mecanismos e elementos de 

jogos em ambientes que não são jogos, não sendo simplesmente o ato de jogar 

ou criar um jogo”. Assim, a gamificação traz como proposta a participação efetiva 
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dos alunos, proporcionando-lhes atividades práticas com base na solução de 

problemas. 

Para Alves e Texeira (2014, p. 131) “Uma sala de aula pode se tornar um ambiente 

gamificado ao apropriar-se da ludicidade e da dinamicidade possibilitadas pelos 

jogos, estimulando o aprendizado autônomo e divertido”. Desse modo, o uso da 

gamificação pode transformar o ambiente escolar em algo mais produtivo e 

divertido, onde os alunos sentem prazer ao participar das atividades. 

Segundo Alves, Minho e Diniz (2014, p. 76-77)  
A gamificação se constitui na utilização da mecânica dos games em 

cenários non games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo 

desafio, pelo prazer e entretenimento. Compreendemos espaços de 

aprendizagem como distintos cenários escolares e não escolares que 

potencializam o desenvolvimento de habilidades cognitivas 

(planejamento, memória, atenção, entre outros), habilidades sociais 

(comunicação assertividade, resolução de conflitos interpessoais, entre 

outros) e habilidade motoras. 

O termo gamificação parece bastante moderno, mas a ideia de levar métodos 

motivacionais dos jogos para outros ambientes, como para o espaço acadêmico, 

surgiu na década de 1970, com a finalidade de influenciar a competividade, 

coletividade e motivação, como estratégia para alcançar determinados objetivos 

educacionais. Segundo Assunção (2018, p. 7) “[...] a gamificação surgiu nos 

últimos anos como uma forma diferente e original da sociedade se relacionar com 

diversas atividades em áreas distintas”. 

No entanto, foi a partir de 2010 que a gamificação ganhou popularidade, 

potencializada com a chegada da era digital, as técnicas de gamificação estão 

cada vez mais modernas e contam com diversas novas ferramentas que auxiliam 

na implementação de atividades gamificadas.  

Atualmente, a gamificação e os jogos ocupam cada vez mais espaço no meio 

acadêmico, e não são utilizadas apenas como momento de lazer e distração, mas 

também como método para construir conhecimentos. A gamificação deixou de 

ser parte apenas da área do Marketing, e rapidamente se instalou na área da 

Educação, contribuindo bastante no processo de aprendizagem dos alunos. 

Assunção (2018, p. 24) diz ainda que: “[...] apesar do potencial de aplicação da 

gamificação na Educação, não se pretende apenas ensinar com jogos, mas usar 

elementos de jogos como forma de promover a motivação e o envolvimento dos 

alunos.” 

A gamificação não pode substituir o uso de outras ferramentas de aprendizagem, 

os jogos utilizados no meio educacional devem servir para complementar no 
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processo e despertar nos alunos motivação e princípio de coletividade para 

realizar as tarefas propostas pelo professor.  

Corroborando com a ideia acima, Alves, Minho e Diniz (2014, p. 83) afirmam que: 
A gamificação surge como uma possibilidade de conectar a escola ao 

universo dos jovens com o foco na aprendizagem, por meio de práticas 

como sistemas de rankeamento e fornecimento de recompensas. Mas, 

ao invés de focar nos efeitos tradicionais como notas, por exemplo, 

utilizam-se estes elementos alinhados com a mecânica dos jogos para 

promover experiências que envolvem emocionalmente e 

cognitivamente os alunos. 

Segundo dados apresentados por Lorenzoni (2016), 1,2 bilhões de pessoas no 

mundo jogam, isso representa 44% da população on-line, dessas, 700 milhões 

jogam on-line e os conceitos básicos de jogos podem ser entendidos por todos. 

A gamificação, portanto, possibilita ao educador a extensão da capacidade da 

ação educativa, fazendo uma conexão da escola com a realidade da maioria dos 

jovens, esses que, em sua maioria, fazem uso de jogos de diversos níveis, o 

mesmo que quando vivenciado em contexto educacional, auxilia e estimula a 

participação nas atividades.  

Um dos objetivos da gamificação é tornar a aprendizagem mais prazerosa, por 

meio de intervenções tecnológicas adequadas ao assunto e o grupo de alunos. 

Os atos de ensinar e aprender requerem motivação por parte dos agentes 

envolvidos nesse processo: professor e alunos. Assim, “[...] o conteúdo ensinado 

em sala de aula nunca transmitido simplesmente tal e qual: ele é ‘interatuado’, 

transformado, ou seja, encenado para público, adaptado, selecionado em função 

de grupos de alunos e dos indivíduos que o compõem (TARDIF, 2012, p.120). 

3. Metodologia, Planejamento e Coordenação das Aulas 

Este trabalho é resultado da aplicação de atividades gamificadas para uma turma 

de Ensino Superior, do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da 

Universidade Estadual do Piauí – UESPI. Todas as atividades se realizaram no 

decorrer da disciplina de Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC). 

A experiência foi idealizada a partir da inclusão do eixo da Cultura Digital na atual 

BNCC, o qual torna premente a formação de professores para o uso de tecnologia 

digital na educação e constitui um desafio para as redes públicas e privadas de 

ensino no Brasil, apresentando-se como um elemento essencial aos currículos 

dos cursos de licenciatura. 

Nesse contexto, os cursos de formação de professores devem prepará-los para 

que sejam capazes de incorporar a tecnologia de forma criativa e transversal à 
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prática educacional e, para tanto, é fundamental que os formadores estejam 

preparados para adaptar suas práticas docentes na perspectiva da integração da 

Cultura Digital no espaço acadêmico, de modo a alinhar-se com as necessidades 

educacionais das novas gerações, com a BNCC e com as Tecnologias Digitais. 

Nessa óptica, o objetivo deste estudo é EXPERIENCIAR e RELATAR a prática das 

Metodologias Ativas, com ênfase na GAMIFICAÇÃO, como estratégia para a 

formação de professores na perspectiva da produção de conhecimentos e 

metodologias didático-pedagógicas capazes de potencializar o desenvolvimento 

da Cultural Digital no ambiente escolar. 

A metodologia utilizada neste estudo se caracteriza como relato de experiência, 

pois busca descrever e analisar uma prática com a aplicação de métodos e 

técnicas diferenciadas do uso comum, implementadas durante a disciplina, no 

período de 2019.1, a qual possibilitou um resultado significativo, conforme dados 

coletados por meio de um questionário contendo questões abertas e fechadas, 

aplicado aos participantes (44 alunos do curso de Pedagogia) da experiência, 

cujos resultados serão apresentados na seção a seguir.  

Para contabilizar a participação de cada grupo, contamos com o auxílio de 

algumas ferramentas, como uma tabela de pontuação, servindo para o registro 

das conquistas dos grupos nas tarefas e desafios propostos. O uso da tabela 

serviu para incentivar os alunos a participarem das atividades. 

O percurso utilizado para preparação e execução das aulas contemplou as 

seguintes fases: 

1. Levantamento bibliográfico: foi realizado um levantamento 

bibliográfico, com livros e textos relacionados à Educação Gamificada. O 

material foi compartilhado e analisado pelo professor e monitores da 

disciplina. 

2. Planejamento e preparação das aulas: Após a definição do objetivo, a 

disciplina (60h/a) foi divida em sete unidades: Tecnologias Digitais 

aplicadas à Educação: história, concepção, objetivos de utilização, 

avaliação e prática; Internet: aprendizagem colaborativa, gerações da 

internet, ciberespaço, ciberética, IoT, armazenamento e socialização de 

conteúdos educacionais, BYOD; Taxonomia das Tecnologias Digitais 

(ferramentas de autoria, ferramentas de busca armazenamento e 

socialização, ferramentas de imersão virtual e ferramentas de tecnologia 

assistiva); Avaliação de software educacional; A BNCC e as Metodologias 

Ativas; Vícios Digitais: o papel da escola frente ao uso consciente das 
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tecnologias; Gestão da e-Segurança: o Desafio da Escola Pós-Digital. Em 

seguida, foi planejada a metodologia, bem como a preparação dos 

recursos didáticos a serem utilizados em aulas expositivas, as atividades 

práticas a serem realizadas e a forma de avaliação. 

3. Apresentação e mobilização da proposta: o plano da disciplina e a 

metodologia a ser utilizada foram apresentados e explicados à turma e, na 

oportunidade, houve uma mobilização para assegurar a participação dos 

alunos. A seguir, a turma foi dividida em 6 equipes e lhes foi apresentada 

a tabela de pontuação, bem como a regras. 

4. Aplicação das aulas: a cada encontro os alunos eram desafiados com 

atividades práticas acerca dos temas trabalhados e missões. A presença 

também foi vinculada à pontuação, ou seja, se alguém do grupo faltasse à 

aula, o grupo deixava de pontuar naquele dia. Além das aulas presenciais, 

os alunos contavam com o apoio da plataforma classroom, onde era 

disponibilizado com antecedência todo o material a ser trabalho na 

disciplina e atividades propostas. 

5. Questionário: com a finalidade coletar informações acerca da experiência 

vivenciada, na perspectiva do aluno, foi aplicado um questionário misto, 

contendo 14 questões. 

6. Análise e avaliação dos resultados: ao final, foi realizada a avaliação dos 

resultados obtidos, com base nas observações coletadas a cada encontro, 

do material produzido para a disciplina, das atividades propostas e do 

questionário aplicado. 

 

4. Relato de Experiências 

Para organizar a participação dos alunos nas atividades foi criada uma tabela. 

Onde as regras para pontuar foram: entregar atividade no prazo, participação e 

êxito da equipe nas atividades propostas, presença às aulas (na falta de um 

membro a equipe deixava de pontuar), êxito nas missões surpresas. 

Segue a descrição de algumas das atividades realizadas durante a experiência de 

educação gamificada: 

ATIVIDADE 1 

Tema: Aspectos históricos das tecnologias aplicadas à educação. 

Ferramenta: Plickers - aplicativo on-line de avaliação instantânea disponível na 

versão web e aplicativo para dispositivos móveis, de administração de testes 
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rápidos, com ferramentas que possibilitam ao educador escanear as respostas 

codificadas e conhecer em tempo real as questões acertadas.  

Proposta: após a leitura dos textos de José Armando Valente (Informática na 

Educação no Brasil; Diferentes usos do Computador na Educação) as equipes 

foram desafiados a responder questões relativas ao texto lido. A equipe deveria 

levantar as placas com os códigos correspondentes às respostas, conforme 

mostra a Figura 01. As respostas eram escaneadas em tempo real e mostradas 

em tela (data show). 

 
Figura 01 – Atividade com a ferramenta Plickers 

Fonte: próprio autor 

ATIVIDADE 2 

Tema: Ferramentas de autoria – vídeo na educação 

Ferramentas de edição de vídeo: Ex. Power diretor, Movie Maker, VirtualDub.  

Proposta: Criar um vídeo educativo a partir da técnica Stop Motion e, ao final do 

vídeo, inserir os créditos com os integrantes do grupo. Colocar o vídeo num 

repositório de vídeo e postar o link no grupo do WhatsApp e tarefa do classroom. 

A escolha da ferramenta para edição do vídeo era de livre escolha da equipe. 

ATIVIDADE 3 

Tema: Ferramentas de busca, armazenamento e socialização 

Ferramenta: i-nigma, Qr Code Generator, Quizzur 

Proposta: Jogo da caça ao tesouro – As equipes deveriam utilizar seus 

smartphones com algum aplicativo de leitura QR Code e seguir as pistas deixadas 

nos códigos distribuídos pelo campus. Somente chegaria ao tesouro a equipe 

que conseguisse responder a maioria das respostas corretamente. A cada código 

encontrado havia um pergunta relativa ao tema da aula e que conduzia ao 

próximo código. 

Desse modo, a cada aula, uma atividade gamificada de exploração do tema 

abordado, por meio de uma ferramenta digital. Exemplo de ferramentas 

http://www.baixaki.com.br/download/virtualdub.htm
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utilizadas: Socrative, Kahoot, Prezi, MiMind, Emaze, Quis.Me, Anchor, Voki, Canva, 

Luz do Saber, Realidade Virtual e outros. 

Após a realização das aulas e atividades planejadas, foi aplicado um questionário 

aos 44 estudantes da disciplina Educação e Tecnologias da Informação e 

Comunicação, produzido no Google Forms1, usando questões abertas e 

714fechadas. As questões abertas buscavam obter relatos acerca da experiência 

com educação gamificada, as questões fechadas foram realizadas usando a escala 

de Likert e objetivaram obter uma avaliação da experiência. 

A experiência ocorreu numa turma composta 65% por alunos com faixa etária 

entre 20 e 25 anos, 13% entre 25 a 30 anos, 9,1% têm 35 e 40 e 11% com faixa 

etária entre 15 e 19 anos. Como se pode observar, a maioria dos alunos tem idade 

entre 20 e 30 anos, demonstrando que a turma é formada em grande parte por 

pessoas que nasceram com o advento da tecnologia digital, pertencentes à 

geração Y, ou seja, sofreram uma forte mudança comportamental, impulsionada 

pela cibercultura, que se caracteriza pela flexibilidade e a não linearidade de 

pensamento (pensamento rizomático). Isso não significa, no entanto, que todos 

tinham habilidades de uso da TD e, tampouco, que a utilizassem no contexto 

educacional. 

A turma é constituída 90,9% por mulheres, sendo apenas 9,1% do sexo masculino, 

isso ocorre principalmente pelo fato de que são as mulheres, em sua maioria, que 

demonstram interesse e se inscrevem no curso de Pedagogia, esse interesse 

também surge por ser uma profissão na qual sua ação é voltada principalmente 

para atuar anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Esse dado 

é importante para refletirmos também acerca da relação entre TIC e Gênero, pois 

segundo dados do relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), “Com as 

TIC se tornando cada vez mais fundamentais em inúmeras áreas do cotidiano 

global, atenção está sendo dedicada às formas de exclusão digital, entre as quais 

a exclusão de gênero é uma das questões principais” (2014, p.11). Nesse sentido, 

essa experiência se fortalece também por colaborar com o empoderamento e 

protagonismo feminino na tecnologia. 

Entre os respondentes, 95,5% afirmam que já conheciam o significado do termo 

“gamification”. No entanto, 75,9% nunca haviam participado de experiência 

educacional ou formação pedagógica com uso de estratégias gamificadas. Esse 

dado corrobora com a pesquisa coordenada pelo movimento Todos Pela 

 
714 “[...] uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em 

tempo real, que resulta uma mobilização efetiva das competências [...]” (LÉVY, 2007) 
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Educação, acerca do que pensam os professores brasileiros sobre a tecnologia 

digital em sala de aula. Segundo dados da pesquisa, os professores denunciam a 

falta de formação adequada, onde 62% afirmam que nunca fizeram cursos gerais 

de informática ou de tecnologias digitais em Educação. 

Segundo Genignani (2012) a universidade pode contribuir de forma significativa 

nessa transição paradigmática, ao propor ações que oportunizem a construção 

coletiva de novas maneiras de interagir e de trabalhar com o conhecimento. Este 

é um caminho que conduz à percepção sobre a cibercultura, optando pela 

construção de um currículo mais flexível, rizomático, que incorpore a cultura 

digital. 

De modo geral, os alunos avaliaram positivamente sua participação nas 

atividades vivenciadas. As expressões mais utilizadas que foram identificadas nos 

relatos são: “algo novo”, “suma importância”, “aprendi bastante”, “experiência 

excelente”, “aulas mais divertidas e atraentes”. A participação dos grupos também 

foi considerada bastante satisfatória, visto que as atividades propostas exigiam 

interação e sintonia das equipes. Compreende-se, portanto, que as ações 

gamificadas requerem práticas colaborativas que reforçam conceito de 

inteligência coletiva de Levy1 (2007), potencializando a i715nteração entre os 

jogadores, que precisam trocar experiências e saberes para realizar as tarefas 

propostas. 

Outro aspecto explorado no questionário foi avaliação dos pontos positivos e 

negativos encontrados durante a experiência das atividades Gamificadas, a 

maioria relatou como positivo o conhecimento que adquiriram sobre as 

ferramentas digitais disponíveis e sua aplicação prática na educação. Como 

negativo, o ponto mais citado foi a falta de estrutura da universidade e também 

das escolas municipais, como a falta de internet, laboratórios entre outros. A falta 

de estrutura da universidade foi contornada por meio da técnica “Bring Your Own 

Device (BYOD)” ou “Traga seu próprio dispositivo”, que, em um contexto 

educacional refere-se a permitir que os alunos tragam seus smartphones, tablets, 

e-book readers, Audio MP3 Players e Smartwatch pessoais de casa e os usem 

para acessar conteúdos educacionais em sala de aula de maneira mais dinâmica, 

com o objetivo potencializar a aprendizagem (RAE, 2017). 

 
715 Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Integrante do Núcleo 

de Estudos e Estratégias na Comunicação (NEEC) na Linha de Pesquisa em Estratégias Audiovisuais 

na Convergência (G-PEAC) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: 

heritonvinicios@live.com. 
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Quando perguntados se utilizariam a gamificação para estimular os seus alunos, 

os respondentes foram unânimes em afirmar que sim. Conforme observamos nos 

relatos abaixo: 
R1 - Sim! Vivemos na era digital e com a chamada internet os alunos 

estão cada vez mais ligados em tecnologias, a gamificação na sala de 

aula com certeza vai potencializar o desempenho dos alunos e haverá 

mais interação entre eles. 

R2 – Sim, pois é uma forma de aprendizado mais divertida. 

R3 - Sim, principalmente na aula de matemática, pois acho que as 

crianças iriam aprender de forma mais rápida as quatro operações. 

 

Nesse sentido, as colocações dos estudantes ratificam Resende e Mesquita (2017, 

p. 1005) ao inferir que “Aplicar a gamificação como prática educacional tem se 

mostrado produtivo para instituições, estudantes e professores. Inclusive 

percebe-se seu potencial como método para o ensino de competências aos 

estudantes”.  

O questionário também abordou a seguinte pergunta: “De acordo com o 

contexto atual da educação, onde as tecnologias digitais também estão inseridas 

em sala de aula, muitas vezes chamando mais atenção que práticas comuns 

trabalhadas pelos professores. Você acha que a gamificação é uma das estratégias 

que pode favorecer o processo de ensino-aprendizagem? Justifique”. Todos 

concordaram que sim e, de modo geral, destacaram a importância dessa prática 

em sala de aula, como modelo para prepará-los para um mundo que se apresenta 

em formato 5Vs - Volume, Variedade, Velocidade, Valor e Veracidade. 

Atividades utilizando Quizz e a Caça ao Tesouro (utilizando QR Code), Foram as 

mais apontadas na preferência dos alunos. Destaca-se também a atividade 

envolvendo Realidades Virtual e Aumentada, conforme demonstra o depoimento 

abaixo: 
R4 - A realidade virtual foi a que mais me chamou atenção. Também 

tive interesse de aplicar a realidade aumentada em sala de aula porque 

é maravilhoso fazer os alunos conhecerem algo que parecia ser 

impossível. 

 

Desse modo, infere-se que os respondentes consideram importante o uso das 

tecnologias digitais e o uso da gamificação como estratégia de suporte ao ensino, 

levando ao uso mais consciente, eficiente e pedagógico dos mesmos. 

Os dados evidenciam que 63,6% (concordam plenamente) e 34,1% (concordam) 

anuem que o uso das tecnologias digitais contribuiu para mediar o 

desenvolvimento da sua aprendizagem, enquanto aluno universitário e futuro 



 
 

 
3425 

professor. Os respondentes consideram importante a utilização das tecnologias 

nas escolas e universidades - 77,3% (concordam plenamente) e 22,7% 

(concordam). 

Quanto à contribuição das atividades desenvolvidas durante a disciplina para uma 

compreensão do que é e para que serve a gamicação na educação, 59,1% 

concordaram plenamente e 40,9% concordaram. Em relação à importância dos 

conteúdos propostos para formação do respondente, 75% concordaram 

plenamente e 25% concordaram. 

Esses resultados apontam para satisfação positiva em relação à experiência de 

Educação Gamificada, mas também direcionam para o potencial que as TD 

possuem de gerar modos de aprendizagem mais participativos e dinâmicos. 

Destaca-se, porém, que as atividades pedagógicas com uso de TD serão tão  

significativas e diversificadas quanto a habilidade do professor de planejá-las de 

acordo com seus objetivos didáticos. 

Destaca-se também que, se a falta de oportunidades de formação é apontada 

como razão para o não uso da tecnologia digital em sala de aula, torna-se 

premente que os cursos de licenciatura revejam seus currículos e possam formar 

professores mais aptos a inclusão da Cultura Digital, conforme sugere a BNCC.  

Afinal, se por um lado, a gamificação é capaz de envolver o aluno na resolução 

de problemas, conforme demonstrado neste relato de experiência, de outro exige 

que o professor elabore estratégias de ensino mais sintonizadas com as novas 

gerações, apoiando-se da linguagem, lógica e estética dos games para construir 

espaços de aprendizagem mais ativos e divertidos. 

 

7. Considerações Finais 

Este trabalho relata a experiência de Educação Gamificada vivenciada com uma 

turma do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da Universidade Estadual 

do Piauí, durante o desenvolvimento da disciplina Educação e Tecnologias da 

Informação e Comunicação, cujo objetivo foi descrever atividades gamificadas 

propostas, como estratégia para a formação de professores capazes de 

desenvolver a Cultural Digital no espaço escolar. 

Nesse sentido, considera-se que o objetivo foi alcançado, pois conforme dados e 

relatos apresentados, a disciplina teve efetiva participação e envolvimento dos 

alunos, de modo que construíram novos conhecimentos por meio de estratégias 

diferenciadas, como também, conheceram a gamificação como um método 

pedagógico que pode auxiliar o educador. 
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Este trabalho serviu de base para iniciar um processo de inserção não apenas da 

Gamificação no contexto acadêmico, mas das diversas metodologias ativas que 

podem ser experimentadas nas demais disciplinas. 

Como trabalhos futuros, pretendemos abordar a técnica do BYOD ou “Traga seu 

próprio dispositivo” e a metodologia dos ateliês pedagógicos. 

Considerando este relato, acredita-se que o desenvolvimento de ações que 

intencionem fomentar a Cultura Digital, na qual os recursos tecnológicos sejam 

utilizados de forma planejada e articulada às diversas áreas 

curriculares, contribuirá para a formação dos estudantes de Pedagogia.  

 

Referências 

ALENCAR, Vagner de. Edutainment, a união entre educação e entretenimento. 

Porvir Inovações em Educação. 2013. Disponível em: 

<http://porvir.org/edutainment-uniao-entre-educacao-entretenimento/> Acesso 

em: 28 de maio de 2019 

ALVES, Lynn Rosalina; MINHO, Marcelle Rose da Silva; DINIZ, Marcelo Vera Cruz. 

Gamificação: diálogos com a educação. In: FADEL, Luciane Maria et al (Org.). 

Gamificação na educação. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014 [e-book]. 

ALVES, Marcia Maria; TEIXEIRA, Oscar. Gamificação e objetos de aprendizagem: 

elementos da gamificação no design de objetos de aprendizagem. In: FADEL, Luciane 

Maria et al (Org.). Gamificação na educação. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014 [e-

book]. 

ASSUNÇÃO, António Pedro. A gamificação aplicada no processo de ensino-

aprendizagem da disciplina de Economia no Ensino Profissional. Universidade de 

Lisboa; Lisboa, 2018. 

BUSARELLO; ULBRICHT; FADEL. A gamificação e a sistemática de jogo: conceitos 

sobre a gamificação como recurso motivacional. In: Gamificação na educação. São 

Paulo: Pimenta Cultural, 2014 [e-book]. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base nacional 

comum curricular. Brasília, DF, 2018. Disponível em: < 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-

site.pdf >. Acesso em: mar. 2019. 

FADEL, Luciane Maria; ULBRICHT, Vania Ribas; BATISTA, Claudia Regina; VANZIN, 

Tarcísio (Org.). Gamificação na educação. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014. 

GENIGNANI Elizabeth Yu Me Yut. Formação de Professores e Metodologias Ativas de 

Ensino-Aprendizagem: Ensinar Para a Compreensão. Revista Fronteira das 

Educação [online], Recife, v. 1, n. 2, 2012. Disponível em: <http://pactoensinomedio-

http://porvir.org/edutainment-uniao-entre-educacao-entretenimento/


 
 

 
3427 

pe.fronteirasdaeducacao.org/index.php/fronteiras/article/view/14/22> Acesso em: 

28 de maio de 2019. 

LÉVY, Pierre. Inteligência coletiva. Para uma antropologia do ciberespaço 5ª ed. 

[S.l.]: Loyola, 2007. 

LORENZONI, Marcela. Gamificação: o que é e como pode transformar a 

aprendizagem. 2016 [on-line]. Disponível em: < 

https://www.geekie.com.br/blog/gamificacao/> Acesso em 23 de abril de 2019 

ONU. Medição de TIC e gênero: uma avaliação. United Nations Conference on 

Trade and Development – UNCTAD. New York and Geneva, 2014. 

RAE, Genevieve. BYOD (Bring Your Own Device) and its impact on teacher 

Pedagogy: a new Zealand case study. Tese de doutorado – Universidade de 

Canterbury, Nova Zelândia, 2017. 

RESENDE, Bruno Amarante Couto; MESQUITA, Vânia dos Santos. O uso de 

gamificação no ensino: uma revisão sistemática da literatura. XVI SBGames – 

Curitiba – PR – Brasil, 2017. 

SANTAELLA, Lúcia. Cultura e artes do pós-humano: da cultura das mídias à 

Cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e Formação Profissional. Petrópolis/RJ: Vozes, 

2012. 

TODOS PELA EDUCAÇÃO. O que pensam os professores brasileiros sobre a 

tecnologia em sala de aula? 2017. Disponível em: < 

https://www.todospelaeducacao.org.br/tecnologia/metodologia/> Acesso em 20 de 

junho de 2019 

VASQUEZ, Ricardo. O que é metodologia ativa? [on-line]. Disponível em < 

https://www.profvasques.com.br/> Acesso em 23 de abril de 2019 

ZEDNIK, Herik. e-Maturity: Gestão da Tecnologia numa Perspectiva de Melhoria do 

Desempenho Pedagógico. 2015. 318 f. Tese de doutorado - Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Centro de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias na 

Educação, Programa de Pós Graduação em Informática na Educação, Porto Alegre, 

2015. 

ZEDNIK, Herik; VIANA, Grace. Anselmo; NUNES, Mônica de Sousa V. Educação, 

sustentabilidade e nativos digitais: um encontro possível. In: NUNES, Albano Oliveira; 

VASCONCELOS, Francisco Herbert Lima; RIBEIRO, Germano de Oliveira; ZEDNIK, 

Herik (Orgs.). Educação Ambiental no Contexto das Tecnologias Digitais. 

Campinas, SP: Pontes Editores, 2019. 

 

https://www.geekie.com.br/blog/gamificacao/
https://www.todospelaeducacao.org.br/tecnologia/metodologia/
https://www.profvasques.com.br/


 
 

 
3428 

EDUCAÇÃO IMERSIVA INCLUSIVA: O USO DO ÁUDIO 3D, COMO 

RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE ALUNOS DEFICIENTES 

VISUAIS 

 

Heriton Vinícios Serrão Silva1 

 

Resumo: Este artigo aprese716nta resumidamente uma das pesquisas que estão 

sendo elaboradas a partir de leituras, discussões e experimentações no Núcleo 

de Estudos e Estratégias na Comunicação (NEEC) na Linha de Pesquisa em 

Estratégias Audiovisuais na Convergência (G-PEAC) da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA). Trata-se de um debate acerca da utilização do áudio 3D na 

educação de alunos com deficiência visual, onde se defende que este recurso, 

através da técnica áudio binaural, pode ser uma alternativa potencial para a 

inclusão de alunos deficientes visuais. Perceber-se-á que a imersão, agregada a 

produtos sonoros educacionais, pode agregar valor cognitivo, praticidade e 

encantamento à aprendizagem. Na primeira parte do texto há a problematização e 

a justificativa do enfoque, precedida de uma revisão de literatura.  

Palavras-chave: Educação inclusiva; Áudio 3D; Áudio binaural; Revisão de 

literatura. 

 

Introdução 

A contemporaneidade apresenta nas inovações tecnológicas capacidades 

de mudar a forma de viver do homem, agregando mais qualidade, 

entretenimento e facilidade às suas atividades diárias. Além disso, têm potencial 

também para gerar a inclusão de pessoas que, devido a alguma deficiência, são 

isoladas da sociedade. Um exemplo disto está nas ferramentas virtuais imersivas 

que podem ser usadas para incluir pessoas com deficiência visual na educação.  

Entre os vários recursos advindos da virtualidade, há um em especial, 

pouco conhecido, chamado áudio binaural, que é uma técnica de gravação que 

permite o consumo do áudio 3D por meios bastante acessíveis. Este recurso já 

existe há algumas décadas, mesmo antes da criação da imagem 3D, todavia é 

bem recente a sua utilização (GARRET, 2016). Entende-se que este recurso, pode 

ser um grande instrumento para a inclusão de pessoas com deficiência visual na 

 
716 Link da linha de pesquisa na CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9241142232826244.  
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educação, por trabalhar com o sentido auditivo, o principal órgão sensorial dessas 

pessoas.  

A educação imersiva é tendência e está sendo adotada por várias 

entidades educacionais, assim como por profissionais da educação. Representa o 

uso de recursos digitais e virtuais que possibilitam a imersão, que consiste em 

uma interação profunda com o conteúdo escutado. Quando se trata de áudio 

imersivo fala-se sobre a experiência imersiva que o áudio proporciona ao 

espectador, quando o permite submergir no conteúdo escutado, sentindo-se 

inserido no contexto do que se ouve e absorvendo muito mais as informações 

contidas neste conteúdo.  

Acredita-se que os produtos educacionais sonoros 3D, possam além de 

chamar a atenção e despertar desejo, possibilitar que pessoas com deficiência 

visual possam apreender e compreender mais o contexto e o sentido da narrativa 

escutada e assim se sentirem mais inclusos na dinâmica da aprendizagem. Além 

disso, este recuso possui colaboração de mão dupla, pois promove a inclusão 

escolar e digital podendo até ser uma forma de reduzir a necessidade da 

utilização do áudio descritivo e diminuir a evasão escolar. 

As bases para esses entendimentos nasceram do Núcleo de Estudos e 

Estratégias na Comunicação (NEEC)1, na linha de pesquisa Estra717tégias 

Audiovisuais na Convergência (G-PEAC)1 da Universidade Federal do 

718Maranhão (UFMA) mais especificamente no Curso de Comunicação Social, 

onde os pesquisadores têm desenvolvido investigações na área da inclusão social 

de deficientes visuais abrangendo temas como:  áudio descrição, pesquisa 

realizada por Lorena Camusso1; reflexões sobre a utilizaç719ão do áudio 3D pelos 

deficientes visuais do Curso de Comunicação Social da UFMA, investigação feita 

por Gabriel Gustavo1 e o áudio 3D em produtos co720municacionais e 

educacionais como ferramenta de inclusão de deficientes visuais realizada por 

Heriton Silva1. Destaca-se também a atual 721pesquisa do grupo que se intitula 

“O áudio binaural aplicado à produtos Educativos”, financiada pela Fundação de 

 
717 Link do grupo na CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/9241142232826244696057. Link 

do grupo de pesquisa no Facebook: https://web.facebook.com/gpeacufma/. 
718 Link do currículo lattes da pesquisadora: http://lattes.cnpq.br/6835164514794425 
719 Link do currículo lattes do pesquisador: http://lattes.cnpq.br/3858678411186035 
720 Link do currículo lattes do pesquisador: http://lattes.cnpq.br/6228086922952487 
721 É uma faixa narrativa adicionada em produtos sonoros que explicam os detalhes narrados em 

meios de comunicação visual, onde se incluem a televisão, o cinema, a dança... às pessoas com 

deficiência visual, intelectual, dislexia e idosos. 
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Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão 

- FAPEMA. 

Como fim didático-metodológico iremos apresentar a problematização a 

qual estimulou o nascimento da pesquisa e uma breve justificativa. Na seção 

seguinte traremos uma revisão de literatura composta por pesquisas publicadas 

pelo G-PEAC e de outras bibliografias que tratam sobre o assunto, buscando 

demonstrar as qualidades do áudio binaural no processo de aprendizagem de 

deficientes visuais.  

 

O problema e a justificativa da pesquisa 

 

Partindo-se do nosso objeto de estudo, áudio 3D, e de uma observação 

empírica sobre as dificuldades e necessidades que permeiam a inclusão de 

deficientes visuais nas instituições de ensino (falta de recursos didáticos; ausência 

de ações que envolvam os alunos; dificuldades e limitações que a ausência do 

órgão visual traz à aprendizagem; a exclusão digital na educação, a falta de 

colaboração científica no tocante à alternativas de educação inclusiva para este 

público, entre outros) nasceu o problema: Como a educação imersiva por meio 

do áudio 3D e da técnica áudio binaural, pode contribuir para a aprendizagem de 

alunos com deficiência visual e assim promover uma educação inclusiva? 

O que traz o áudio 3D como objeto de pesquisa no tocante a problemática da 

inclusão de deficientes visuais é o fato deste possibilitar a ampliação de sua percepção ao 

contatar um produto sonoro. Entendemos que o recurso funciona como uma espécie de 

“óculos imaginário”, pois permite que o deficiente visual identifique aonde os 

personagens e objetos estão distribuídos na narrativa escutada a partir de seus sons 

particulares. Isto é, este recurso agrega ao som qualidades superiores que ampliam a 

capacidade de entendimento do ouvinte.  

Para melhor esclarecer a assertiva, imagina-se a cena de um conto. Supõe-se que 

neste existem vários elementos distribuídos: a dois metros, a 90º à direita (do espectador) 

há pessoas conversando; a três metros, a 60º à esquerda há uma avenida de carros em 

movimento; e a 10 metros, a 180º à direita há uma matilha de cachorros latindo. O 

espectador, mesmo não possuindo a capacidade da visão, perceberá o que está à direita 

ou à esquerda e poderá identificar também a qual distância aproximada cada um dos 

elementos da cena está distribuído. Os efeitos podem permitir que o espectador perceba 

os sons vindos de todos os cantos a redor de sua cabeça. Esses detalhes transcendem as 

barreiras encontradas no consumo de produtos virtuais sonoros convencionais. 
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Algo importante a acrescentar é que a qualidade de imersão apresentada, não é 

aparato puramente tecnológico, mas é extraída da aptidão puramente humana, pois os 

ouvidos são dotados de atributos próprios que garantem que a tecnologia seja somente 

um suporte. O áudio 3D, através do áudio binaural, vem transformar a experiência 

humana com a tecnologia, tornando-a mais aproximada da experiência que se tem no 

dia a dia. A realidade virtual não tem o objetivo de "alienar", mas possibilitar que as 

pessoas possam enriquecer suas experiências e, neste caso, serve como ferramenta 

educacional e de inclusão de pessoas com deficiência visual na escola. 

Outro ponto forte a salientar é sobre a eficiência da técnica áudio binaural. 

Esta permite que se possa acessar o áudio 3D por qualquer tipo de hardware 

convencional, como um notebook, tablet ou smartphone. Além disso, o único 

acessório necessário para a experimentação é o fone de ouvido. Diferente do 

cinema, o áudio 3D, através da técnica binaural, não necessita de várias caixas de 

som distribuídas ao redor da cabeça do ouvinte, mas somente os dois canais do 

fone de ouvido.  

Há diversos produtos educacionais sonoros que podem ser aplicados o áudio 

binaural. Há as videoaulas, novelas, contos, fábulas, podcasts, storytellings... isto é, 

possibilita que todas as disciplinas se apoderem deste recurso para aperfeiçoamento dos 

seus resultados. Além do mais, permite a inclusão digital e uma provável contribuição à 

permanência dos alunos especiais nas escolas, de modo específico às pessoas com 

deficiência visual.  

Em compêndio, levantam-se as seguintes hipóteses que exemplificam as 

corroborações do áudio 3D para a educação de deficientes visuais:  

 

HIPÓTESES DOS BENEFÍCIOS DO USO DO ÁUDIO BINAURAL  

NA EDUCAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS 

A A educação imersiva, por meio do áudio binaural é um recurso de 

inclusão para pessoas com deficiência visual escolar e digital; 

B A educação imersiva, por meio do áudio binaural possibilita uma maior 

exploração dos potenciais auditivos e cognitivos do aluno deficiente 

visual, permitindo o interesse e o desejo de aprender por meio dele, 

além da facilidade de compreender o conteúdo presente nos produtos 

sonoros imersivos; 

C A educação imersiva, por meio do áudio binaural pode ser uma 

ferramenta para a permanência de alunos com deficiência na instituição 

de ensino; 
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D A imersão, por meio do áudio binaural, pode ser uma ferramenta que 

torne dispensável o uso de áudio descritivo em produtos sonoros 

educacionais. 

Hipóteses dos benefícios do uso do áudio binaural | Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O intuito do GPEAC é descobrir a veracidade destas hipóteses e buscar 

outras qualidades possíveis na utilização do áudio binaural como ferramenta de 

aprendizagem para alunos deficientes visuais. 

 

O áudio 3D, o áudio binaural e o aluno deficiente visual sob dados teóricos 

 

Os autores escolhidos ajudarão a responder estas perguntas: Por que dar atenção 

ao sistema auditivo no tocante a educação de deficientes visuais? Quais as descobertas 

sobre as qualidades do áudio binaural para a aprendizagem? Por que escolher o áudio 

3D e a técnica áudio binaural como instrumentos de inclusão escolar de deficientes 

visuais?  

É comum que o sentido auditivo tenha destaque quando se debate sobre o dia a 

dia de um deficiente visual. Este sentido é o principal guia e dá grande apoio à 

aprendizagem da pessoa deficiente visual. Para defender esta tese apresenta-se Santos 

em sua pesquisa intitulada Estudo da Audição em Crianças Portadoras de Deficiência 

Visual (2011):  

(...) nesta população o canal auditivo torna-se ainda mais 

importante como via de aprendizagem e conhecimento do 

mundo. (...) Vale salientar que por meio da audição, a pessoa com 

deficiência visual recebe uma variedade de sons informativos que 

caracterizam os mais diversos ambientes, dando pistas 

importantes sobre os lugares por onde percorre, assim como 

informa as direções a serem tomadas durante a sua trajetória. 

Além disso, para deficientes visuais graves e cegos, a audição é 

de especial importância, pois proporciona as informações que 

deveriam ser recebidas pelo sistema visual; serve de meio para 

orientação e mobilidade; proporciona dados para uma atuação 

independente no ambiente. (SANTOS, 2011, p. 467)  

 

Deixa-se nítido que a audição tem valor significativo e potência para 

“cobrir” a falta da visão, possibilitando que a pessoa deficiente possa apreender 

as informações necessárias para o seu dia a dia. Dessa forma, entende-se que o 
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áudio é uma qualidade que precisa ser estudada e posta em questão ao passo 

que se discute sobre estratégias para inclusão do público deficiente visual.  

Levando em conta que a contemporaneidade apresenta nas tecnologias 

da informação aparatos que podem vir a acrescentar à aprendizagem, também 

buscar-se-á nesta alternativas que corroborem à aprendizagem de alunos 

deficientes visuais.  

Quando se debate sobre áudio e tecnologia é quase impossível não deixar 

de citar o áudio 3D. Sendo assim, o que seria o áudio 3D?  

De acordo com Varela Junior e Forte (2016) "o áudio 3D é um áudio 

composto por três dimensões: altura (se a fonte sonora está acima ou abaixo de 

você), distância (se a fonte sonora está próxima ou distante) e profundidade 

(intensidade do som)" (p. 37), isto é, possui as qualidades que permitem uma 

compreensão completa do que se ouve, da mesma forma que se ouve os sons no 

ambiente. Contribui consideravelmente quando possibilita que se localize "um objeto no 

espaço apenas ouvindo o som. Apenas com um ruído a pessoa pode identificar a posição 

exata do objeto em um espaço, sendo em qualquer direção que estiver em relação ao 

ouvinte" (Ibid., p. 37). 

O áudio 3D adquire grande destaque pela sua premissa fundamental que: 

(...) é reproduzir através de fones de ouvido ou caixas acústicas efeitos 

sonoros idênticos ao percebidos naturalmente pelos ouvidos humanos. 

Naturalmente quando percebemos algum ruído distinguimos a fonte 

desse ruído, sua distância em relação a nossa posição, se ele está em um 

nível acima ou abaixo de nós e a intensidade desse ruído. Através de 

equipamentos especiais e técnicas de gravação pode-se produzir um 

áudio que o cérebro humano o processará da mesma forma que 

estivesse ouvindo de uma fonte natural. (Ibid., p. 37). 

 

Percebe-se que o áudio 3D se trata de um recurso sonoro que permite que as 

pessoas vivenciem experiências enriquecedoras por meio de recursos virtuais. Permite 

que as experiências cotidianas passem a ser assimiladas fora do ambiente natural, pois, 

embora o áudio seja de cunho artificial, os efeitos refletem ao natural, permitindo uma 

"imersão".  

O que é imersão? A imersão é um estímulo natural do dia a dia, porém bastante 

presente nos produtos virtuais de dimensão 3D. "Possibilita que o ouvinte interaja com o 

conteúdo escutado de maneira mais profunda e prazerosa" (SILVA; FERREIRA, 2017, p. 5). 

Está ligada à sensação de estar dentro do ambiente (SUSUKI, et al., 2008). Quanto a sua 

importância e significado Massarolo e Mesquita contribuem: 
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Há uma forte associação da imaginação e o bem estar no processo de 

imersão e, por outro, do prazer de se estar envolvido sensorial, cognitiva 

e emocionalmente com estímulos externos. Não se trata de um 

processo passivo da recepção de estímulos, mas o resultado de 

interações com o ambiente vivenciado, na qual as ações do sujeito 

imerso se transformam e se configuram como um espaço imersivo de 

acontecimentos relacionados. (MASSAROLO; MESQUITA, 2013, p. 6) 

 

O envolvimento advindo dessa experiência possibilita que o espectador 

vivencie momentos de grande aprendizagem e reflexão. Além disso, permite 

prazer e bem-estar onde o ser humano interage com o conteúdo que ouve, isto 

é, não simplesmente escuta, mas envolve-se. Etimologicamente o termo vem do 

latim immersio, que tem como sinônimo a proposta do mergulhar, submergir ou 

introduzir na fluidez. Em outras palavras, na medida em que a pessoa está em 

processo de imersão "mergulha" nas profundezas do conteúdo escutado, 

absorvendo detalhes fiéis nele contidos. 

Entendendo o que é áudio 3D e imersão, destaca-se o terceiro ponto 

importante desta pesquisa, o áudio binaural. Sendo assim, do que se trata? Trata-

se de uma metodologia especial de gravação em que o ouvinte utilizará um “fone 

de ouvido estéreo” para consumir o produto sonoro: 

Os métodos bi-aurais de produção de campos sonoros 3D 

baseiam-se na geração de 2 canais de som, um para cada ouvido, 

contendo todas as informações temporais e especiais necessárias 

para que o sistema auditivo perceba ou possa reconstruir um 

espaço acústico tridimensional. Para tanto, estes métodos fazem 

uso dos principais indicadores ou leituras que o mecanismo de 

audição utiliza para inferir a diretividade dos sons. (FARIA, 2005, 

p.30) 

 

Sob uma visão mais recente, corrobora Saievicz:  

 

O áudio binaural consiste em simular a capacidade humana de 

perceber a origem de fontes sonoras em um plano 

tridimensional. A capacidade humana no aspecto de detectar 

fontes sonoras consiste em realizar comparações entre os sons 

recebidos por cada um dos ouvidos. Usando a diferença de 

atraso detectada por cada ouvido, a diferença de volume, a 

reverberação e o conhecimento prévio do som, o cérebro 
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humano consegue deduzir a posição de onde o som é emitido. 

(SAIEVICZ, 2010, p.26) 

 

O processo apresentado pelos autores mostra que a qualidade binaural 

nasce da experiência de captação de som pelo aparelho auditivo. É um 

procedimento técnico que trabalha com sons isolados, mas que tem por 

finalidade estimular as funções do aparelho auditivo humano para a assimilação 

mais profunda do som. O nome binaural nasce do termo bi-aural que 

corresponde ao uso dos dois canais auditivos.  

A diferença entre o áudio 3D e o áudio binaural está no entendimento de 

que o segundo é um recurso moderno de acessibilidade para o primeiro, isto é, 

o áudio binaural permite que as pessoas consumam o áudio 3D a partir de um 

fone de ouvido estéreo convencional conectado a qualquer hardware moderno 

de escuta, como, por exemplo, um notebook ou smartphone. 

Quando se trata de uma experiência com o ambiente físico, o 

deficiente visual tem uma percepção natural de espaço e tempo, porém, quando 

se trata de um produto de categoria técnica, como os vídeos educativos, por 

exemplo, ele não tem a possibilidade de compreender o conteúdo com grande 

profundidade, ao menos que use esses recursos ou disponha de um 

audiodescrição1. O Áudio Binaural vem para 722“naturalizar” a experiência 

através de sua reflexão nos campos cognitivo e perceptual dos sistemas 

neurofisiológicos humanos (FARIA, 2005). 

Defende-se que a adaptação da imersão à recursos sonoros 

educativos pode agregar qualidades bastante profundas que geram engajamento 

e inclusão de pessoas com deficiência visual, entende-se que o áudio 3D, por 

meio do áudio binaural e da imersão, pode ser um instrumento ideal para a 

prática da educação inclusiva, pois têm qualidades ímpares, que são bastante 

aceitas e possíveis de serem aplicadas. Percebe-se que podem envolver, promover 

interação e proporcionar prazer e conhecimento.  

Autores vêm defender o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação para promover a interação e aumentar a aprendizagem dos alunos. 

Moran afirma que os caminhos educacionais de hoje se inclinam à tecnologia, 

pois "permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e de tempo, de 

 
722 Disponível em: 

<https://docs.wixstatic.com/ugd/ee8879_bcb97a2ef96e446f8c6e84f0455b7e7f.pdf>. Acesso em: 

23/09/2018, às 12:53. 
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comunicação audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o 

virtual, entre o estar juntos e o estarmos conectados à distância" (MORAN, 2000, 

p.11).  

A educação imersiva participa desse ambiente que abre espaço para a 

tecnologia contribuir para o enriquecimento das práticas pedagógicas. 

"Professores e alunos passam a ter uma gama maior de recursos que possibilitam 

maior interatividade, autonomia, desenvolvimento da criatividade" (BOTTENTUIT 

JUNIOR, et al. 2017, p. 2). Ou seja, quanto ao uso das tecnologias da comunicação 

nas salas de aula, na prática, pouco apresentam-se pontos fracos. 

Sobre isso a autora Lúcia Sanataella assevera: 

A rigor, desde o surgimento das redes de informação alimentadas 

pela internet e baseadas em nós interligados, por mim 

denominadas de tecnologia do acesso, a aprendizagem ubíqua 

já havia começado a se insinuar graças às vantagens que as redes 

apresentam em termos de flexibilidade, velocidade, 

adaptabilidade e, certamente, de acesso aberto à informação. 

(SANTAELLA, 2013, p. 291). 

 

Dessa forma, o maior desafio é: 

É familiarizar o professor com as tecnologias, para que ele seja 

um facilitador no processo de ensino-aprendizagem e 

transformando as ações pedagógicas. Essa mudança na 

educação, ocorrida pela chegada das tecnologias, força as 

instituições de ensino a procurarem um meio de se adaptar à 

sociedade digital, levando em consideração a didática das 

licenciaturas e da metodologia de trabalho tendo em vista o novo 

aparato tecnológico. (CRUZ; FERREIRA; ALVARENGA, 2018). 

 

Entende-se que o ponto delicado em questão está no que Cruz, Ferreira 

e Alvarenga supracitam quando apontam como desafio da adaptação à 

tecnologia por parte dos professores. Porém os docentes, mesmo os mais 

"vividos" não estão alheios a essas práticas, pois são imersos aos meios e recursos 

nos seus cotidianos. Basta então, buscar familiaridade através do conhecimento. 

 

5 Considerações finais 

 

Em pesquisa publicada em 2017 pelo Grupo de Pesquisa em Estratégias 

Audiovisuais na Convergência, sugeriu-se o uso do áudio binaural como recurso 
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educativo (COSTA, 2017). O presente artigo apresentou um dos avanços dessa 

pesquisa, acrescentando a proposta do áudio imersivo à inclusão de alunos 

deficientes visuais.  

Quanto a inclusão de deficientes visuais, há duas recentes publicações do 

grupo (aos quais foram utilizadas na revisão de literatura) que também visam a 

utilização do áudio binaural como proposta de inclusão de deficientes visuais. A 

primeira publicação tem como título "A publicidade inclusiva e o áudio binaural: 

uma pesquisa documental"1, publicada nos anais do I E723ncontro Norte e 

Nordeste de ABCiber (Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura) e 

o segundo tem como título "Storytelling Imersivo: O áudio binaural como 

ferramenta de inclusão de deficientes visuais no consumo de publicidade"1, a ser 

publicada nos anais 724do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

da Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. 

O GPEAC vem debatendo sobre o assunto com a comunidade acadêmica 

disponibilizando artigos que contribuem com a discussão no tocante a 

comunicação, a educação e a inclusão.  

Em suma, acredita-se que a elaboração e o consumo de produtos 

educacionais sonoros 3D, possam, além de chamar a atenção e despertar desejo, 

possibilitar que alunos com deficiência visual possam apreender mais 

informações, compreender mais o contexto e o sentido da narrativa escutada e 

assim se sentirem mais incluídos no meio. Percebe-se que este recuso possui 

 
723 Disponível em nuvem: <https://1drv.ms/b/s!AlI77FFlMj0zhkvBZltPwYs9Okjb>. Acesso em: 

23/09/2018 às 12:58. 
724 Shuanne Machado Castro (shu.anne@hotmail.com): Licenciada Em Física – UFMA/Universidade 

de Coimbra-PT, Mestra em Física– UFMA. Professora de Física e Coordenadora de Área de Ciência 

da Natureza e Matemática do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão- IEMA- 

Unidade Plena Cururupu.  

Julyana Christine Cunha Souza (juucsouza@hotmail.com). Pedagoga – UEMA. Especialista em 

Atendimento Educacional Especializado – FSF. Especialista em Educação Especial e Inclusiva – 

UEMA. Pós-graduanda em Psicopedagogia Clínica e Institucional – LABORO. Professora de 

Atendimento Educacional Especializado no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão- IEMA- Unidade Plena Cururupu.   

João Mike Carrilho de Oliveira (joaomikeoliveira@gmail.com). Bacharel em Ciência da 

Computação-Faculdade Pitagóras. Pós–graduando em docência em Ciência e Tecnologia. 

Professor do Curso de Manutenção e Suporte em Informática do Instituto de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão- IEMA- Unidade Plena Cururupu. 
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colaboração de mão dupla, pois promove a inclusão escolar e digital. Além disso, 

pode ser uma forma de reduzir a necessidade da utilização do áudio descritivo. 

A criação de produtos educacionais com áudio binaural não são difíceis de 

serem elaborados, bastando que se tenha um estúdio equipado, alguns 

hardwares e softwares e mão de obra. Avança-se agora focando na criação de 

produtos aos quais serão apresentados ao seu público na busca de coletar e 

analisar os resultados da experiência, descobrindo os benefícios e possíveis 

limitações que esta proposta pode apresentar. 

A tecnologia na sala de aula, além de ser uma exigência própria dos últimos 

tempos, tem o potencial para tornar as atividades educacionais mais práticas e 

envolventes, e a educação não está alheia a isso, pois já é possível perceber uma aliança 

sendo formada. Porém, acredita-se que as inovações tecnológicas educacionais devem 

estar presentes em todas as escolas, em especial aquelas que acolhem alunos com 

deficiência, estando atentas às possibilidades que estas pode oferecer ao seu público. 

Através de estudos e de observações, percebe-se que o áudio 3D pode, além de envolver, 

auxiliar o deficiente visual a descobrir no ouvido potencialidades importantíssimas para a 

sua aprendizagem, gerando estímulos que cooperam para a inclusão destes nas salas de 

aula.  
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RESUMO: Este trabalho é resultado de uma pesquisa de caráter experimental e teórico 

realizada no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IEMA na cidade 

de Cururupu durante a Eletiva Incluindo Consciência (disciplina esta que compõe a parte 

diversificada do currículo) no primeiro semestre de 2019. A pesquisa foi desenvolvida 

pensando nas dificuldades e desafios dos estudantes que possuem dificuldades de 

aprendizagem nas disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática e para além disto, 

pensou-se nos estudantes com deficiência atendidos nas Salas de Recursos 

Multifuncional. Com o intuito de enriquecer as práticas de ensino, os recursos adaptáveis 

pedagógicos utilizados para os atendimentos dos estudantes, elaboração de jogos e 

aplicativos na perspectiva da Educação Inclusiva. Nesse sentido, a eletiva Incluindo 

Consciência contribui com a melhoria do Atendimento Educacional Especializado para 

as pessoas com deficiência e possibilita as pessoas com dificuldade de aprendizagem 

nas disciplinas de Ciências da Natureza (Física e Matemática) em alternativas para 

melhor compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Para o Instituto de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA, acredita-se que as inquietações e 

a realidade vivenciada trazem ao meio acadêmico aspectos reveladores, sendo um 

trabalho rico em resultados práticos e atuais que poderão ser socializados servindo de 

base para futuras pesquisas.  

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Atendimento Educacional Especializado; Ciências 

da Natureza; Eletiva; IEMA.  

ABSTRACT: This work is the result of experimental and theoretical research carried out 

at the Instituto de  Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IEMA in the city of 

Cururupu during the Eletiva Including Consciência (discipline that composes the 

diversified part of the curriculum) in the first semester of 2019 .The research was 
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developed considering the difficulties and challenges of students who have learning 

difficulties in the subjects of Natural Sciences and Mathematics and in addition, it was 

thought the disabled students attended in the Multifunctional Resource Rooms. With 

the aim of enriching teaching practices, adaptive pedagogical resources used for student 

attendance, games and applications elaboration in the perspective of Inclusive 

Education. In this sense, Including Consciousness contributes to the improvement of the 

Specialized Educational Assistance for people with disabilities and enables people with 

learning disabilities in the disciplines of Natural Sciences (Physics and Mathematics) in 

alternatives for a better understanding of the contents worked in the classroom. For the 

Instituto de  Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, it is believed that the 

concerns and the lived reality bring to the academic environment revealing aspects, 

being a work rich in practical and current results that can be socialized, serving as the 

basis for future researches . 

Keywords: Inclusive Education; Specialized Educational Assistance; Natural Sciences; 

Elective; IEMA 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA é 

uma instituição pública estadual que tem por objetivo oferecer educação 

profissional, cientifica e tecnológica em nível médio em suas Unidades Plenas. O 

modelo Institucional do IEMA, constituído pelo Modelo de Pertinência, Modelo 

Pedagógico e Modelo de Gestão no qual constituem em uma excelente inovação 

pedagógica que, integradas ao desenvolvimento da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, Parte Diversificada – PD e Base Técnica – BT favorecem o pleno 

desenvolvimento acadêmico do estudante.  

A organização e funcionamento das Unidades Plenas conta com um 

modelo que tem uma oferta educativa que se alicerça em diversas premissas. A 

respeito da Organização Curricular tem-se a Base Nacional Comum Curricular 

com seus componentes curriculares, a parte diversificada que está distribuída de 

forma interdisciplinar, com vários segmentos, entretanto será explanado sobre as 

chamadas eletivas.  

Eletivas são disciplinas temáticas, oferecidas semestralmente, 

propostas pelos professores, visando diversificar e enriquecer os conteúdos e 

temas trabalhados nos componentes curriculares. Para as atividades da disciplina 

são separados dois horários semanalmente, cabendo os professores 

coordenadores e colaboradores a organização das aulas/atividades.  
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Tendo conhecimento que o IEMA no ano de 2018 tornou-se membro 

da Rede PEA – UNESCO, tornando-se a única Escola do Maranhão associada. 

Entre as ações da REDE temos as ODS (objetivos para o desenvolvimento 

sustentável) que são dezessete objetivos para serem alcançados até 2030 para o 

desenvolvimento sustentável. Entre estes objetivos escolheu-se quatro para 

nortear o guia de aprendizagem da eletiva.  

Para além disto, pensou-se em uma eletiva que ajudasse os 

estudantes com deficiência e os estudantes com dificuldades de aprendizagem 

nas disciplinas de ciências exatas, principalmente em Física, Matemática.  A 

eletiva intitulada Incluindo Consciência visa o conhecimento da tecnologia como 

auxilio no ensino-aprendizagem dos estudantes e alcance de algumas ODS, que 

é imprescindível para que o estudante se torne autônomo, solidário e 

competente e também para que alcance seu Projeto de Vida.  

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Sabe-se que a inclusão escolar sem dúvida é um processo que vem 

sendo organizado em todos os espaços escolares e tem sido o centro de 

discussão dos grandes debates dos estudiosos da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). Estas discussões, 

prioritariamente desenvolvidas na educação básica tem possibilitado ao aluno 

com deficiência uma maior participação social e educacional ao estudante.  

A Lei n.º 13.146/15, a chamada Lei da Inclusão Escolar abriu um maior 

ponto para essa discussão, mas chama-nos atenção ao atendimento a um grupo 

específico das pessoas com deficiência, destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 

para pessoa, visando à sua inclusão social e cidadania. 

Tentando mudar a realidade das escolas e levando em consideração 

os avanços tecnológicos, principalmente na área da informática, pesquisadores 

iniciaram estudos utilizando computadores, tendo em vista facilitar o 

aprendizado em aulas de Ciências da Natureza e Matemática. As simulações e 

aplicativos, então, começaram a ser pensadas como os novos instrumentos de 

aprendizagem (CHAVES; SHELLARD, 2005, p. 199).  Rosa (1995) faz uma análise 

de vários artigos de revistas, abordando o ensino de física ou ciências, exceto à 

revista Tecnologia Educacional, divulgados entre os anos de 1980 a 1992, que 
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apontam a utilidade e o interesse do uso do computador no ensino. Desta 

análise, destaca-se, primeiramente, o uso em simulações e aplicativos. 

 

Contudo, o interesse foi em observar e identificar de que forma as 

pessoas com deficiência e dificuldade de aprendizagem estão sendo incluidas 

nas aulas da área de Exatas, nas disciplinas de Matemática e Física. Por isso, a 

abordagem qualitativa que, ao contrário da quantitativa, costuma não possuir 

plano antecipado fechado, sendo direcionada conforme o andamento da 

investigação. 

O avanço das tecnologias contribui cada vez mais para a inclusão dos 

estudantes com deficiência. Softwares, equipamentos de comunicação 

alternativas, materiais protéticos e diversos outros itens ampliam a habilidade 

funcional dos jovens, tornando-se ferramentas úteis para a independência e o 

aprendizado. (Ana Cláudia Siluk, 2013).  

 Dentre as importantes mudanças que a escola e o professor precisam 

incorporar, destaca-se a utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), que constituem um diversificado conjunto de recursos 

tecnológicos, tais como: computadores; internet e ferramentas que compõem o 

ambiente virtual. (TEIXEIRA, 2010).  

Esses recursos devem ser utilizados no contexto educacional com o 

intuito de favorecer a aprendizagem dos Estudantes de modo geral e, em 

especial, dos alunos com deficiências, ou altas habilidades, uma vez que também 

compreendem parte dos recursos contemplados pelas salas de recursos 

multifuncionais, sob a denominação de tecnologia assistiva.  

Conforme Schirmer et al. (2007, p. 31):  
Tecnologia assistiva é uma expressão utilizada para identificar todo o 

arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou 

ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiências e, 

consequentemente, promover vida independente e inclusão.  

Durante a execução deste trabalho, seguimos os passos atribuídos a 

pesquisa experimental propostos Chizzotti (1998): determinação do problema, 

organização da pesquisa, execução de pesquisa de campo e redação de texto. 

Nesse sentido lançou-se mão dos procedimentos metodológicos necessários à 

realização deste trabalho que partiram da abordagem qualitativa, a Eletiva 

desenvolvida se deu por atividades que envolveram  a princípio dois 

questionários, visitas técnicas a Salas de Recursos Multifuncionais do Município 

de Cururupu, pesquisas bibliográficas, aulas expositivas, práticas experimentais, 
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produção de recursos adaptáveis, jogos pedagógicos e elaboração de 

aplicativos.   

Os questionários aplicados como atividade inicial teve o objetivo de 

analisar o conhecimento prévio dos estudantes que frequentavam a eletiva e as 

dificuldades na área de Física e Matemática no que diz respeito ao raciocínio 

lógico observando a capacidade de resolução de problemas e interpretação de 

questão. Logo, sendo relevante está sondagem para evidenciar aos estudantes 

que os jogos adaptáveis e os aplicativos elaborados na eletiva podem servir para 

eles também que não possuem deficiência.  

O primeiro questionário foi elaborado com questões objetivas, 

composto por dez perguntas, que envolveu especificamente observar as 

possíveis dificuldades de aprendizagem dos estudantes no sentido de erros de 

ortografia, escrita e oralidade, lentidão para resolver questões, dificuldades em 

expor ideias, interpretação de texto, problemas de comportamento.   

O segundo questionário contou com quinze perguntas discursivas, 

porém para analise escolheu-se nove, focando em questões que envolveram 

conhecimentos em operações, algarismos romanos, porcentagem, problemas de 

raciocínio lógico e situações do dia a dia.   

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os trabalhos foram desenvolvidos a priori na Unidade Plena Cururupu, 

com aulas expositivas sobre os tipos de deficiência, aplicativos na área da 

educação e práticas experimentais voltadas para as pessoas com deficiência. 

Ainda foram realizados questionários com perguntas discursivas e objetivas.  

Inicialmente para o entendimento da eletiva na perspectiva da 

Educação Especial e Inclusiva, foi ministrada uma aula a respeito do percurso 

histórico da Educação Especial; a educação especial brasileira: desafios e 

possibilidades; o IEMA como um espaço social de inclusão; os documentos 

internacionais e a legislação brasileira de inclusão; a respeito do Atendimento 

Educacional Especializado, o que é, o público alvo e os desafios.  

Posteriormente analisamos os trinta e nove questionários, que foram 

respondidos de forma individual e sem consultas pelos estudantes. Todas a 

perguntas eram objetivas e tinham três opções de resposta: quase sempre, 

raramente e nunca. Os resultados estão mostrados na tabela 1. Para a construção 
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dessa tabela, computamos o número de estudantes que responderam cada 

questão.  

 

Tabela 1- Resposta dos estudantes no questionário:  

                 RESPOSTAS 

PERGUNTAS Quase 

sempre 

Raramente Nunca 

1: Copia lentamente o texto do 

quadro com erros? 

5 19 15 

2: Sente dificuldades em recordar a 

tabuada (3×4)? 

12 18 9 

3: Comete muitos erros de 

ortografia? 

7 27 5 

4: Sente-se frustrado, faz birras e tem 

problemas de comportamento, 

especialmente associado às aulas ou 

com o trabalho escolar? 

3 12 23 

5: Não quer ir para a escola? 8 16 15 

6: Sente dificuldade em colocar as 

ideais por escrito? 

7 14 18 

7: Não gosta de ler, especialmente 

em voz alta? 

5 9 25 

8: Não percebe o que lê, omite 

palavras ou interpreta mal a leitura? 

4 22 13 

9: Tem dificuldade em seguir 

instruções especialmente se forem 

dadas de forma oral ou escrita? 

6 15 18 

10: A escrita tem pouca ou nenhuma 

pontuação? 

13 15 11 

Fonte: elaborada pelos autores.  

 

        Observa-se na questão 1. que poucos estudantes relatam falta de 

atenção, percebe-se também na questão 2. ainda possuem dificuldades com 

operações básicas o que é alarmante para quem está no ensino médio. Na 

questão 3. os estudantes responderam com maior indicie a opção raramente, o 
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que indica controversas com a realidade observada pelos professores nas 

avaliações de sala de aula. Na 4 questão, os discentes responderam que não tem 

problemas comportamentais na escola, o que condiz com a realidade da vivência 

escolar. Na 5 questão poucos relataram o desanimo em não ir à escola, o que 

demonstra que as metodologias utilizadas na escola, proporciona um ambiente 

agradável aos estudantes. Na questão 6 a maioria respondeu que não sentem 

dificuldades em colocar ideias no papel, isso reflete no modelo institucional do 

IEMA, que conta com o modelo pedagógico que tem como premissa o 

protagonismo, onde os jovens são apoiados a desenvolverem soluções aos 

problemas. Para além disto, existem os clubes juvenis afim que o estudante seja 

protagonista assumindo o papel principal das ações.  

Na questão 8.  os estudantes relatam que não gostam de ler em público, logo 

identificamos que existem problemas relacionados a timidez, vergonha, não 

aceitação, dificuldade na leitura, medo em errar. Na questão 9. perguntou-se a 

respeito da interpretação textual, os alunos responderam que não sentem 

dificuldades em ler e compreender o texto. Na questão 10. foi verificado que os 

estudantes não têm problemas em receber comandos e forma oral ou escrita, 

consegue executar as tarefas solicitadas sem muitas dificuldades. Na questão 11. 

percebe-se que os discentes não possuem dificuldade na ortografia.   
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No segundo momento, realizamos um questionário com quinze 

questões, este foi aplicado com trinta e nove estudantes, de forma individual em 

25 minutos. Analisamos nove questões que envolveram assuntos como 

operações básicas, números pares e impares, interpretação, porcentagem, regra 

de três e raciocínio lógico. 

No gráfico acima plotamos apenas as questões que consideramos 

mais relevantes para uma discussão. Na 3 questão em que se trata de operações 

de adição e subtração observamos que os estudantes obtiveram êxito 

totalizando vinte e dois respostas corretas. Percebemos também que os 17 

estudantes erraram as questões pois tem uma base escolar precária, quando 

chegam ao ensino médio sentem dificuldade em conceitos básicos da 

matemática, o que reflete também na disciplina de Física. Na questão 4. percebe-

se que a maioria dos estudantes sabem diferenciar números pares dos impares 

já que trinta e quatro acertaram. Na questão 5. em que se trata de uma situação 

do cotidiano, grande parte dos estudantes erraram pois não compreenderam o 

que se pedia na pergunta ou não souberam realizar as operações básicas.  

Na questão 6. em que se trata de leitura de relógios a maior parte dos 

estudantes acertaram, mesmo que o relógio seja em algarismo numérico ou 

romano. Na questão 7. que envolve as operações de multiplicação e raiz 

quadrada a maioria dos estudantes obtiveram êxito. Na questão 11. é a respeito 

dos números decimais, onde o estudante precisava identificar o numeral maior, 

percebe-se que a maioria dos discentes responderam a questão, porém chama-

nos atenção o número de alunos que não responderam, isto mostra dois fatores 

a ser analisado, um a questão do tempo que foi dado para a resolução do 

questionário, e outro a dificuldade em interpretar números decimais.  

Na questão 12. foi solicitado conhecimentos sobre regra de três 

simples, percebe-se que dezesseis estudantes deixaram em branco a questão e 

nove responderam errado. Isto reflete na dificuldade dos estudantes em sala de 

aula no componente curricular matemática, que é confirmado na avaliação 

diagnóstica de entrada, pois isso é um problema que perdura desde o ensino 

fundamental. Na questão 13 e 15 trabalhou-se com porcentagem, e dos trinta e 

nove estudantes que responderam, vinte e cinco deixaram em branco a questão 

13 e vinte e dois a questão 15, isto nos traz à tona duas hipóteses, a primeira que 

o tempo foi insuficiente para os estudantes responderem as questões, e a 

segunda é o grau de dificuldade em assuntos pertinentes ao ensino fundamental.  
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Durante as aulas, foram apresentados alguns aplicativos 

desenvolvidos com o intuito de ajudar pessoas que possuem algum tipo de 

deficiência, dentre eles podemos citar o Hand Talk, desenvolvido por Brasileiros 

e eleito pela ONU como o melhor app Social do Mundo. Ele realiza a tradução 

digital e automática para a Língua Brasileira de Sinais. 

Foi apresentado também o aplicativo Be MyEyes, que foi criado para 

ajudar pessoas cegas ou com visão limitada. O aplicativo é composto por uma 

comunidade global de pessoas cegas ou com visão limitada, em conjunto com 

voluntários sem deficiência visual. Be MyEyes captura o poder da tecnologia e a 

conexão humana para levar a visão para pessoas que perderam esse sentido. 

Através de uma chamada de vídeo, voluntários dão auxílio visual para pessoas 

cegas e com visão limitada, em situações que vão desde combinar cores até 

checar se as luzes estão acesas ou preparar o jantar. O aplicativo é gratuito e 

disponível em ambos iOS e Android. 

Nas práticas experimentais, feitas no Laboratório de Física da UP 

Cururupu, os estudantes puderam vivenciar as dificuldades das pessoas com 

deficiência física, auditiva e visual. Através da realização de três experimentos do 

1º ano, o primeiro que tratou sobre o movimento uniformemente variado, o 

segundo que tratou sobre a força de atrito, e o terceiro sobre a força elástica. Ao 

final das atividades os estudantes relataram as dificuldades vivenciadas durante 

a realização dos experimentos, perceberam também que as aulas de práticas 

experimentais precisam ser pensadas para atingir o público alvo da educação 

especial, visto que necessita de recursos para complementar os experimentos.  

Nas aulas expositivas os discentes assistiram ao filme: “Como estrelas 

na terra: Toda criança é especial” que retrata a falta de informação dos familiares 

e professores quando deparam com estudantes com alguma dificuldade. No 

objetivo de sensibilizar e informar sobre a importância do educador ter um olhar 

e escuta atenta em sala de aula.  

Tivemos ainda apresentações de trabalhos a partir de pesquisas 

bibliográficas dos estudantes acerca dos tipos de deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.     

Posteriormente foram realizadas visitas técnicas dentro do município 

de Cururupu – MA na rede municipal de educação, onde os estudantes foram 

divididos em dois grupos, cada grupo visitou uma escola para o conhecimento 

da realidade vivenciada pelos professores de Atendimento Educacional 

Especializado e estudantes com deficiência que frequentam as Salas de Recursos 
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Multifuncionais – SRM, na oportunidade os estudantes da Eletiva participaram 

de uma roda de conversa no intuito de conhecer o funcionamento das SRM, 

metodologias utilizadas, os desafios enfrentados pelos professores, os recursos 

que são usados para atendimento. Ao final da visita cada grupo de estudantes 

socializaram as vivências e suas percepções.  

Acredita-se que as inquietações vistas nas visitas técnicas serão de 

suma importância para que os estudantes do IEMA consigam ampliar o 

atendimento a essas pessoas com deficiência do município através da tecnologia 

assistiva, para isto pensar em recursos pedagógicos e práticas experimentais 

inclusivas é de suma relevância. 

Foi trabalhado no laboratório de Informática do Instituto, a plataforma 

Hora do código, que utiliza de jogos para ensinar programação através de 

blocos, que torna o aprendizado mais fácil e interativo ajudando assim no 

desenvolvimento do raciocínio lógico dos estudantes. 

Criado pela Code.org, a Hora do Código é um movimento global que 

busca mostrar como a programação pode estar ao alcance de todos! A ideia é 

programar por uma hora utilizando de jogos interativos que necessitam de 

comandos programáveis para um personagem atingir seu objetivo. 

Após todo este conhecimento foi solicitado aos estudantes que 

produzissem recursos pedagógicos adaptáveis para pessoas com deficiência, 

para ajudar na aprendizagem das disciplinas de Física e Matemática, os discentes 

produziram recursos que envolvem figuras geométricas, operações básicas, 

conceitos de física como velocidade e aceleração e raciocínio lógico. Foram 

produzidos com o objetivo de ajudar a Sala de Recurso da UP Cururupu e do 

município.  Alguns dos recursos são mostrados nas figuras abaixo.  

Por fim, os estudantes escolheram conteúdo da Física para serem 

produzidos aplicativos educacionais que ajudem a minimizar as dificuldades de 

pessoas com deficiência e com dificuldade de aprendizagem. Momento este que 

iniciou com a escolha da funcionalidade do aplicativo, a escolha do conteúdo 

para realizarem um préaplicativo, pois por conta do tempo da culminância para 

a eletiva, achou-se mais viável apresentar a ideia desta forma. Porém o melhor 

projeto será desenvolvido ao longo do ano.    

 

5 CONCLUSÃO  
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Nesse sentido, a eletiva Incluindo Consciência contribui com a 

melhoria do Atendimento Educacional Especializado para as pessoas com 

deficiência e possibilita as pessoas com dificuldade de aprendizagem na área de 

Ciências da Natureza e Matemática em alternativas para melhor compreensão 

dos conteúdos trabalhados.  

Acredita-se que a Eletiva gerou uma repercussão positiva entre a 

comunidade Cururupuense, notado por meio do desenvolvimento nas 

atividades, o que contribuirá com o aprendizado de novas práticas educacionais, 

além de uma maior reflexão sobre a Educação Inclusiva. As discussões e 

explicações provocadas pelos coordenadores e colaboradores da eletiva levaram 

todos a uma reflexão sobre as suas possíveis mudanças nas práticas pedagógicas, 

nas dificuldades e desafios vivenciados no município.  

A sociedade terá como resposta os trabalhos que podem ser 

oferecidos por meio da Eletiva, os efeitos práticos da elaboração dos recursos 

adaptáveis e a elaboração dos jogos e aplicativos colaborará para o 

aprimoramento intelectual dos seus participantes diretos e consequentemente 

da comunidade como um todo por fazerem parte da escola. 

Para o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

IEMA, acredita-se que as inquietações e a realidade vivenciada trazem ao meio 

acadêmico aspectos reveladores, sendo um trabalho rico em resultados práticos 

e atuais que poderão ser socializados servindo de base para futuras pesquisas.  
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R727esumo: O presente artigo é um recorte de uma pesquisa realizada com o objetivo 

de analisar possíveis entrelaçamentos entre Educação Matemática e Cidadania. A 

pergunta diretriz foi: Como as Tecnologias Digitais podem contribuir para a formação de 

uma Literacia Digital e para o fortalecimento da Cidadania na sociedade? Os principais 

referenciais teóricos que dão sustentação a pesquisa se ancoram nas ideias de Cidadania, 

por meio de Skovsmose (2007; 2013), e nas relações entre Educação Matemática e 

Tecnologias Digitais, usando Notare e Basso (2012), Lummertz, Sápiras e Dalla Vecchia 

(2015) e Jenkins et al (2009). Os participantes da pesquisa foram alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental de uma Escola Estadual de Salvador do Sul. A pesquisa foi conduzida 

sob o viés qualitativo de investigação, procurando indícios de respostas para o 

questionamento principal. Com a finalidade de aproximar conceitos matemáticos ao dia 

a dia dos alunos, procurando dar sentido aos temas abordados e fazendo uso dos 

recursos tecnológicos disponíveis, elaboramos uma sequência de tarefas que permitiu 

que os estudantes participassem da escolha dos assuntos a serem abordados em sala de 

aula. Eles foram colocados na posição de Prefeitos da cidade, tendo a oportunidade de 

conhecer os mecanismos de funcionamento da administração pública, apontando as 

principais virtudes, as dificuldades e projetando possíveis soluções dos problemas para 

melhorar a qualidade de vida de seu município. Como principais resultados deste projeto, 

podemos destacar evidências das habilidades inteligência coletiva que segundo Jenkins 

et al (2009), são indícios de Literacia Digital. Encontramos também evidências do 

argumento pedagógico da democratização e de democracia, demonstrando ser possível 

o fortalecimento da Cidadania na sociedade.  

Palavras chave: Educação; Matemática; Cidadania; Cenários de Investigação; Literacia 

Digital.  

Abstract: The Present article is a snip of a research with the objective of verifying the 

interlacing between Mathematics Education and Citizenship. The main question was: 
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How Digital Tecnologies can contribute to form Digital Literacy and the fortification of 

the Citizenship? The main theoretical references that supports this research are based in 

ideas of Citizenship, by means of Skovmose (2007; 2013), and in the relation between 

Mathematic Education and Digital Tecnologies, using Notare and Basso (2012), 

Lummertz, Sápiras and Dalla Vecchia (2015) and Jenkins et al (2009).The participants of 

the research were students 9th grade of Elementary School from Salvador do Sul. The 

research was conducted under the qualitative proposals, looking for indications of 

answers to the main question. With the purpose of approaching mathematics concepts 

day by day of the students, looking for making sense to the addressed themes and use 

of technological resources available, we elaborated a sequence of tasks that allowed the 

participation of the students in the choice of the subjects that were approach in 

classroom. They were placed in the position of the city mayor, having the opportunity 

to know the operating mechanisms of the public administration, appointing the main 

virtue, the difficulties and projecting possible solutions to improve the life quality of the 

city. As main results of this project that can be highlighted, evidences of collective 

intelligence which acording to Jenkins et al (2009), the development of those skills in 

the classroom are related with Digital Literacy. We found evidences of pedagogical 

argument of democratization and democracy, showing being possible the fortification 

of Citizenship on society. 

Keywords: Mathematics; Education; Citizenship; Investigation Sceneries; Digital Literacy. 

Introdução 

Por meio das Tecnologias Digitais (TD), as trocas de informações e a forma de 

comunicação mudaram. Têm-se no alcance dos dedos a possibilidade de buscar 

alternativas de respostas a uma infinidade de questões com um simples clicar. Além disso, 

o diálogo entre as pessoas acontece com grande frequência, por meio de mensagens 

nas redes sociais. Nesse contexto, podemos fazer uso de forma construtiva na sala de 

aula de todos esses recursos tecnológicos disponíveis e desenvolver no aluno a 

capacidade de selecionar ou absorver de maneira crítica as informações úteis para a 

solução dos problemas.  

O uso de tecnologias durante as aulas de matemática também podem incentivar 

e provocar a participação e o agir do educando. Segundo Notare e Basso (2012),  

[...] o sujeito só aprende porque age. A ação é a força propulsora 

do desenvolvimento humano, ou seja, é por meio das ações que 

o sujeito pratica, que ele se desenvolve. Entretanto, não é 

qualquer ação que leva a avanços no conhecimento; é preciso 

uma ação significativa, que tenha sentido para o sujeito, que o 

faça pensar sobre o que fez e sobre o próprio pensamento (p.3).  

Utilizando as Tecnologias de Informação e Comunicação para buscar as 

informações necessárias que possam subsidiar a compreensão da situação financeira e 

estrutural da cidade pelos estudantes, e, deixando a matemática exercer o seu papel de 
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formatação da sociedade, que segundo as ideias de Skovsmose (2013), “a matemática 

faz uma intervenção real na realidade, não apenas no sentido de que um novo insight 

pode mudar as interpretações, mas também no sentido de que a matemática coloniza 

parte da realidade e a rearruma”, pretendemos abrir espaços democráticos na escola. Um 

dos objetivos dessa pesquisa foi propiciar um ambiente de interação, discussão sobre 

problemas que afetam diretamente a vida dos alunos e que eles possam participar nas 

tomadas de decisão para melhorar o lugar onde vivem. 

Levando em consideração esses aspectos, o presente recorte de investigação teve 

como intuito aproximar os participantes das tecnologias. Mas não somente este aspecto 

foi considerado. Também buscamos trabalhar aspectos relacionados a questões 

democráticas. Nesse sentido, conduzimos um conjunto de tarefas com o intuito de 

desenvolver a capacidade de buscar, selecionar, compreender, se apropriar e fazer uso 

das informações disponíveis em diversos meios digitais para auxiliar na tomada de 

decisão sobre as prioridades do município. De modo mais específico, procuramos 

responder a seguinte pergunta diretriz: Como as Tecnologias Digitais podem contribuir 

para a formação de uma Literacia Digital e para o fortalecimento da Cidadania na 

sociedade? 

O uso das tecnologias digitais de informações podem proporcionar a busca por 

elementos sobre diversos assuntos sem sair da escola. É possível obter dados atualizados 

da comunidade, do município, estado, país e mundo, ou seja, tem-se acesso a uma 

imensa quantidade de informações. Pretendemos desenvolver a capacidade dos alunos 

em buscar informações sobre a comunidade em que vivem, que possam saber interpretar 

esses elementos de forma crítica, formar hipóteses, encontrar possíveis soluções sobre 

os principais problemas que identificarem para melhorarem as suas vidas. 

Buscamos aproveitar os recursos tecnológicos disponíveis para facilitar a 

comunicação e a participação dos estudantes na decisão do rumo a ser seguido no 

próprio processo educacional. Pautar assuntos do interesse dos alunos, que tenha 

significado em suas vidas, que ele possa contribuir com suas experiências para que 

possamos desenvolver o máximo de conhecimento educacional.   

 Para discutir esses aspectos, que tratam do espaço criado pelas tecnologias, 

traremos algumas ideias referente à Literacia Digital e de Cidadania. 

1- Referencial Teórico 

Nessa seção serão abordadas algumas ideias acerca dos aportes teóricos que 

embasaram a investigação. Em particular, foram abordadas ideias acerca de Literacia 

Digital e Cidadania. 

1.1- Literacia Digital 

A educação pode assumir a função de desenvolver aspectos fundamentais na 

formação do cidadão crítico e consciente no meio em que está inserido. Para isso é 

necessário que o estudante aprenda mais do que só utilizar as tecnologias de informação 

e comunicação; precisa aprender a usar as informações de forma crítica e que possam 
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melhorar a sua vida. Os recursos tecnológicos utilizados para a busca, apresentação, 

compreensão e uso das informações contidas em diversas tecnologias digitais são 

aspectos conhecidos na literatura como Literacia Digital, que segundo Lummertz, Sápiras 

e Dalla Vecchia (2015),  

[...] é a capacidade do indivíduo compreender e usar a 

informação, contida em vários materiais digitais, de modo a 

desenvolver seus próprios conhecimentos. Esta visão vai além da 

simples compreensão dos materiais digitais, para incluir um 

conjunto de capacidades de processamento de informações, que 

poderão ser usadas na vida pessoal de cada indivíduo (p. 313).  

A Literacia Digital é muito mais do que saber ligar o computador, conhecer as 

peças de um hardware, utilizar softwares, ou “navegar na internet”. Ela busca a 

compreensão e utilização de forma crítica e eficaz das informações, que os alunos saibam 

utilizá-las para facilitar a sua vida, seja nas instituições de ensino ou mesmo em casa. 

Conforme afirmam Sapiras e Dalla Vecchia, no atual cenário, “[...] é necessário que os 

alunos saibam mais do que apenas serem usuários dos recursos computacionais, mas 

que saibam utilizá-los para facilitar sua vida e julgá-la de modo crítico. Isso faz parte do 

que os autores entendem por Literacia Digital” (2016, p.3). 

Segundo Jenkins et al. (2009) a Literacia Digital pode ser entendida como a 

capacidade de compreender e usar as informações, contidas em vários materiais digitais, 

para desenvolver seus próprios conhecimentos. Não basta só saber manipular os 

materiais digitais e ter acesso às informações, é preciso desenvolver o conjunto de 

capacidades de processamento dessas informações para serem utilizadas na vida pessoal 

de cada indivíduo. Considerando a subjetividade intrínseca no conceito, esses autores 

trazem que um dos modos de se tangenciar a ideia de Literacia Digital é por meio do 

desenvolvimento de algumas habilidades que podem contribuir com o futuro pessoal e 

profissional por meio do uso das tecnologias digitais. Essas habilidades são: jogar, 

performance, simulação, apropriação, multitarefa, distribuição cognitiva, inteligência 

coletiva, julgamento, navegação transmídia, networking e a negociação. 

Assim, a educação pode assumir a função de desenvolver aspectos fundamentais 

na formação do cidadão crítico e consciente no meio em que está inserido. Para isso é 

necessário que o estudante aprenda mais do que só utilizar os recursos tecnológicos; 

precisa aprender a usar as informações de forma crítica e que possam melhorar a sua 

vida. 

1.2- Cidadania 

A educação sempre contribuiu para o desenvolvimento das sociedades e continua 

tendo participação direta nos avanços tecnológicos e culturais da população. 

Consideramos que é na escola que começa o processo de cidadania e é com esse olhar 

que realizamos a pesquisa em sala de aula. Para desenvolver uma atitude democrática 
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pela educação matemática, os rituais dessa educação não podem conter aspectos não 

democráticos. Segundo Skovsmose, (2013):  

[...] não podemos esperar o desenvolvimento de uma atitude 

democrática se o sistema escolar não contiver atividades 

democráticas como o principal elemento. Se queremos 

desenvolver uma atitude democrática pela educação 

matemática, os rituais dessa educação não podem conter 

aspectos fundamentalmente não democráticos. O diálogo entre 

professor e estudante tem um papel importante. ( p. 46) 

 É por meio do diálogo que podem ser construídas as relações fundamentais entre 

estudantes e entre professor e estudantes. São estabelecidos os “combinados”, a forma 

de condução dos trabalhos, as atividades a serem desenvolvidas, o currículo, as vivências 

e experiências dos alunos que podem fortalecer a democracia.  

Incluir as experiências adquiridas pelo estudante no planejamento do currículo 

podem contribuir para a construção do conhecimento pois os assuntos abordados fazem 

parte da vida do estudante, ou seja, ele já sabe alguma coisa sobre esse tema. A discussão 

gira em torno de assuntos que fazem parte de sua vida, onde já possui experiências sobre 

isso e são de seu interesse. Essa forma de pensar educação matemática é conhecido na 

literatura como tese da familiaridade, que segundo Skovsmose (2013, p.47), “A intenção 

é colocar as crianças, seus interesses, seus trabalhos e suas experimentações no centro 

da prática educacional e eliminar aspectos indesejáveis do currículo oculto.”  

Uma das vantagens da familiaridade é que a discussão parte de um conhecimento 

prévio do estudante. Isso traz a possibilidade de que, a partir de suas vivências, o aluno 

possa dar exemplos, contribuir com experiências positivas ou negativas, participar das 

reflexões, dialogar com os colegas e professores, facilitando, assim, a construção do 

conhecimento e fortalecendo a democracia. 

A utilização de mídias digitais disponíveis em sala de aula contribui para que o 

aluno possa buscar, avaliar e selecionar as informações importantes para compreender o 

que acontece em sua volta. Refletindo sobre as virtudes e dificuldades encontradas para 

propor alternativas que possam melhorar a comunidade em que vive, desenvolvendo a 

construção da cidadania. O jovem pode compreender a organização da sociedade, como 

ela funciona para que ela possa ser melhorada. Precisa se sentir parte dela, compreender 

suas dificuldades, suas virtudes e potencialidades para poder participar nas tomadas de 

decisões (econômicas, políticas, etc.) que possam desenvolve-la. De acordo com 

Skovsmose (2013):  

Para tornar possível o exercício dos direitos e deveres 

democráticos, é necessário estarmos aptos a entender os 

princípios-chave nos “mecanismos” do desenvolvimento da 

sociedade, embora eles possam estar “escondidos” e serem 

difíceis de identificar. Em particular, devemos ser capazes de 

entender as funções de aplicações da matemática. ( p. 40)  
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Consideramos que para tornar as pessoas aptas a entender os princípios-chave 

nos mecanismos do desenvolvimento da sociedade é preciso que elas tenham as 

informações necessários sobre o que está acontecendo na mesma. Possibilitar o uso 

desses dados para que sejam capazes de entender as funções de aplicações da 

matemática e, dessa forma, potencializar o exercício dos direitos e deveres democráticos. 

2- Metodologia da prática pedagógica 

Essa pesquisa investigou como as Tecnologias Digitais poderiam contribuir 

para a formação de uma Literacia Digital e para o fortalecimento da Cidadania na 

sociedade? O paradigma assumido e que orientou o processo é o qualitativo. Segundo 

Minayo (2001) apud. Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

A turma escolhida para a realização do estágio é um 9º ano do ensino 

fundamental que possui 17 alunos, de uma Escola Estadual do município de Salvador do 

Sul, RS. Esta é a maior escola do município, localizada no centro da cidade, recebe 

estudantes de vários bairros e até de outros municípios. 

Durante a realização das tarefas, utilizamos vários recursos tecnológicos 

disponíveis na escola como a televisão, caixa de som, projetor, notebooks, internet, 

roteador, softwares, vídeos, sites da prefeitura e do Tribunal de Contas do Estado. 

Exploramos também os telefones celulares dos próprios alunos para facilitar as pesquisas 

e a comunicação, utilizando a internet wi-fi disponibilizada em sala de aula. Além disso, 

foram manipulados documentos oficiais da administração pública, como relatórios 

financeiros diários, empenhos realizados para pagamento de despesas, protocolos, 

convites e outras correspondências recebidas pelo administrador. 

Dentre os recursos trabalhados, destacamos o software Padlet1 para incentivar a 

participa728ção dos estudantes nas discussões da turma sobre os assuntos abordados. 

Esse programa consiste em utilizar as tecnologias digitais para formar quadros murais 

virtuais instantâneos, que podem ser projetados ou acessados no computador ou no 

próprio celular dos estudantes, permitindo que cada usuário possa contribuir com suas 

ideias, colocações ou sugestões. 

Posicionamos os estudantes como Prefeitos da cidade em que vivem, sendo 

responsáveis em identificar pontos positivos, dificuldades e solucionar os problemas 

locais encontrados. Abordamos esses três assuntos, respectivamente, por meio da 

construção de quadros murais virtuais que continham perguntas e as respostas dos 

alunos referentes a esses tópicos. 

A construção desses quadros murais virtuais proporcionaram momentos de 

diálogo entre os estudantes e entre estudantes e professor sobre diversos assuntos de 
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interesse dos alunos que favoreceram o aparecimento de evidências dos aspectos 

abordados nesse recorte de pesquisa. Os temas das discussões surgiram a partir do 

interesse e das dificuldades encontradas pelos estudantes. Foram eles que definiram as 

prioridades e escolheram a direção a ser seguida durante o processo educacional. 

As anotações, as informações coletadas durante consultas às mídias digitais 

foram registradas em relatórios, tabelas, planilhas, gráficos, murais virtuais, fotos, 

filmagens e gravações. Todos os dados coletados durante os trabalhos foram discutidos 

primeiramente nos grupos de alunos, depois com o restante da turma e analisados pelos 

pesquisadores. 

A análise foi feita após a transcrição de filmagens e procuramos indícios de 

habilidades relacionadas à Literacia Digital. Também foram analisados as contribuições 

que a Educação Matemática pode oferecer para o fortalecimento da Cidadania em nossa 

sociedade. Traremos nesse artigo apenas uma análise de cada aspecto relatado. 

3- Desenvolvimento e análise 

 Para o escopo do recorte referente ao presente artigo, focaremos em apresentar 

indícios da habilidade inteligência coletiva relacionada à Literacia Digital e ao conceito 

de Argumento Pedagógico da Democratização associado à visão de cidadania. 

Para o início do trabalho, os alunos foram divididos em grupos de três ou quatro 

componentes, foi passado um vídeo sobre cidadania, criado um grupo no WhatsApp e 

informado um e-mail de contato de um representante de cada grupo para a troca de 

informações. O professor falou sobre o papel do prefeito na administração municipal e 

para mostrar um pouco do dia-a-dia do trabalho do prefeito, distribuiu para os alunos, 

documentos relacionados a administração pública; como empenhos, planilhas da 

movimentação financeira diária, protocolos de munícipes e correspondências recebidas 

pela prefeitura. 

 Foi proposto a criação de murais virtuais com contribuições dos alunos referente 

ao levantamento de pontos positivos (questão 1), problemas (questão 2) e soluções 

relativos ao bairro ou cidade onde moram (questão 3). Como a internet da escola 

apresentava problema, foi possível resolver essa situação oportunizando que cada aluno 

fizesse uso de seu celular e com isso realizar a tarefa. 

O aplicativo utilizado como recurso tecnológico para criar os murais virtuais 

contendo as contribuições dos alunos sobre pontos positivos, problemas e possíveis 

soluções foi o Padlet. Esse aplicativo gratuito permite a formação de um mural virtual 

onde os participantes colaboram instantaneamente com ideias, opiniões e sugestões 

sobre o assunto abordado. Uma das vantagens desse recurso tecnológico é a 

possibilidade de projetar as colocações individuais e os demais participantes podem dar 

as suas contribuições para o enriquecimento da ideia, desenvolvendo dessa forma uma 

das habilidades da Literacia Digital que é a inteligência coletiva. 

A inteligência coletiva, segundo Jenkins et al. (2009), é a capacidade de reunir os 

conhecimentos e comparar anotações com outras pessoas para um objetivo comum. A 
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partir dessa habilidade, o indivíduo pode compartilhar experiências e conhecimentos 

para o crescimento do grupo, uma vez que todos trazem saberes individuais, e resolver 

situações problemas de forma integrada, num trabalho em equipe.   

Podemos observar evidências da habilidade inteligência coletiva quando 

reunimos as ideias dos alunos e observamos, na Figura 1, o surgimento do tema 

“transporte escolar” nas comparações das colocações de experiências apresentadas 

pelos cinco grupos de trabalho. Nesses apontamentos sobre problemas da cidade é 

possível visualizar que dentre os 5 grupos, quatro evidenciaram esse assunto.  

Figura 1 - quadro mural virtual construído pelos alunos. 

   
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

Ao observar detalhadamente os apontamentos dos grupos na construção do 

quadro mural virtual, apresentado na Figura 1, constata-se que um dos problemas 

identificados faz referência ao transporte escolar. O grupo 2 relata a “FALTA DE 

TRANSPORTE em alguns lugares”; o grupo 3 menciona que “Faltam algumas coisas no 

interior, como transporte para as escolas do centro”; o grupo 4 apresenta “A ausência de 

transporte em algumas regiões da cidade dificulta o deslocamento dos estudantes”; e o 

grupo 5 cita a “Falta de transporte em certos locais”. Os 4 grupos apresentam o 

transporte escolar como um problema da cidade a ser resolvido. 

O uso das tecnologias de informação e comunicação tiveram significativa 

participação na construção do apontamento coletivo em relação ao assunto “transporte 

escolar”. Os recursos tecnológicos utilizados (o aplicativo, o celular, o projetor e a 

internet) proporcionaram uma interação comunicativa entre os estudantes que pode ter 

favorecido a construção de novos conhecimentos. O cenário de investigação 

(SKOVSMOSE, 2000) criado em torno das tecnologias proporcionou a colaboração dos 

grupos de alunos com problemas pontuais que afetavam suas vidas, mas o que evidencia 

a habilidade inteligência coletiva é o fato dos estudantes identificar coletivamente, dentre 

tantos problemas relatados, o problema que afetou a maioria dos estudantes, tornando 

consenso entre eles que esse é um problema a ser resolvido pelo município. 

A partir dessa construção, o assunto “transporte escolar” se tornou foco para os 

alunos surgindo em outros momentos durante a pesquisa, como mostram algumas falas 
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na construção do mural virtual da Figura 2. O Grupo 1, retoma o tema quando fala “Mais 

investimentos na educação ...”, o Grupo 2 fala que “Colocaria transporte público em toda 

a cidade, pois é direito de todos”, o Grupo 3 traz “transporte público”, o Grupo 4 fala em 

“Implantação de uma rodoviária e transporte público em toda a cidade” e o Grupo 5 

abordou da seguinte forma “1 ônibus para o interior do município”. Nessa atividade, o 

questionamento foi sobre o que os alunos fariam para melhorar a sua cidade se fossem 

prefeitos. 

Figura 2 - Quadro mural virtual produzido pelos alunos. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

Não somente as falas dos alunos sobre transporte escolar, demonstrando suas 

preocupações, apontando como sendo um problema (Figura 1) e sugerindo ações que 

eles tomariam se fossem prefeitos para resolver a situação problema (Figura 2), são 

evidências da construção da habilidade inteligência coletiva, mas também as possíveis 

soluções são construídas em equipe, de forma integrada e com a participação coletiva 

de vários estudantes. Os alunos estão trazendo as suas experiências, tentando chegar a 

conclusões pessoais sobre o assunto transporte escolar e comparando com seus colegas 

em busca de um objetivo comum, que é resolver o seu problema. De acordo com Sápiras, 

Dalla Vecchia, Maltempi (2015, p. 977), essas situações podem ser associadas à 

inteligência coletiva, entendida como “a capacidade de chegar a conclusões pessoais 

sobre assuntos e conseguir compará-las com seus pares utilizando uma análise crítica 

em busca de um objetivo comum”. 

A ideia construída em torno do assunto “transporte escolar” foi elaborada de 

forma coletiva por meio da utilização das tecnologias digitais. Essa nova dimensão da 

comunicação que permite-nos compartilhar nossos conhecimentos e apontá-los uns 

para os outros, é a condição elementar da inteligência coletiva (LÉVY, 2007). Constatamos 

evidências dessa habilidade em vários momentos durante a realização da pesquisa, 

destacando dessa forma a formação da Literacia Digital em sala de aula. 

Percebemos a inserção de vivências dos estudantes na construção dos murais 

virtuais. A inclusão das experiências construídas pelos alunos no planejamento do 

currículo podem contribuir para a construção do conhecimento e para criar espaços 
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democráticos em sala de aula, pois os assuntos abordados fazem parte da vida dos 

estudantes, ou seja, ele já sabe alguma coisa sobre esse tema. Essa forma de pensar 

Educação Matemática é conhecido na literatura como familiaridade, que segundo 

Skovsmose (2013, p.47), “A intenção é colocar as crianças, seus interesses, seus trabalhos 

e suas experimentações no centro da prática educacional e eliminar aspectos 

indesejáveis do currículo oculto.”  

Em uma educação baseada no argumento pedagógico da democratização, é 

preciso levar em conta as experiências dos estudantes no planejamento do currículo e 

nos conteúdos abordados, dessa forma, buscar relacionar uma possível conexão entre o 

interesse do aluno e os assuntos discutidos em sala de aula. Nenhum caminho específico 

necessita ser planejado previamente, os estudantes devem ter a possibilidade de moldar 

o processo educacional e dependendo do resultado das discussões, criar possibilidades 

para tomar direções diferentes de acordo com os seus interesses.   

O tema “transporte escolar”, em nenhum momento, foi sugerido ou imposto pelo 

professor. Ele surgiu naturalmente durante a construção dos murais virtuais pelos alunos, 

mas o que impulsionou o surgimento desse assunto foi a pergunta que abriu um espaço 

em que o estudante pudesse trazer para a discussão um problema que ele estava 

passando. Observando o mural virtual produzido pelos alunos durante a pesquisa, no 

segundo encontro (Figura 1), podemos identificar evidências do argumento pedagógico 

da democratização. Analisando a atividade proposta, “Relacione os principais problemas 

ou dificuldades encontradas em seus bairros ou sua cidade”, foi uma questão aberta, 

com várias possibilidades de encaminhamento, que permitiu a inclusão das experiências 

e do interesse dos alunos. De acordo com Skovsmose (2013, p.47), quando “a intenção é 

colocar as crianças, seus interesses, seus trabalhos e suas experimentações no centro da 

prática educacional”, estamos obtendo implicações educacionais com base no 

argumento pedagógico da democratização, conhecido como da familiaridade.    

A proposta dessa atividade incentivou que os estudantes olhassem para os 

problemas de sua comunidade, de seu bairro, para os seus problemas e de seu interesse. 

Nesse cenário de investigação, as possibilidades de encaminhamentos eram 

imprevisíveis, mas importantes, pois permitia a inclusão das experiências e do interesse 

dos alunos em resolver seus problemas. Destacou-se entre outras colocações, o tema 

“transporte escolar”, como mostram, as falas dos grupos na construção do quadro mural 

virtual (Figura 1): “FALTA DE TRANSPORTE em alguns lugares”, Grupo 2; “Faltam algumas 

coisas no interior, como transporte para as escolas do centro”, Grupo 3; “A ausência de 

transporte em algumas regiões da cidade dificulta o deslocamento dos estudantes”, 

Grupo 4; “Falta de transporte em certos locais”, Grupo 5.  

Também percebemos evidências do argumento pedagógico da democratização 

na questão que trouxe à tona as preocupações em resolver o problema do “transporte 

escolar”, demonstradas pelas falas dos estudantes na construção do quadro mural virtual 

da Figura 2. O Grupo 1, fala em “Mais investimentos na educação ...”, o Grupo 2 fala que 
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“Colocaria transporte público em toda a cidade, pois é direito de todos”, o Grupo 3 traz 

somente “transporte público”, o Grupo 4 fala em “Implantação de uma rodoviária e 

transporte público em toda a cidade” e o Grupo 5 sugeriu “1 ônibus para o interior do 

município”. Essas falas surgiram a partir do seguinte questionamento (Figura 2): “Se vocês 

fossem prefeitos da cidade, o que vocês fariam para melhorar o lugar onde vivem? Quais 

as prioridades?”. Novamente, a atividade proporcionou a oportunidade do aluno resolver 

o seu problema, o que é mais importante em seu ponto de vista, as suas prioridades e 

as suas experiências. Consideramos importante para o processo de democratização no 

Ensino, trazer essas situações abertas, que permitem aos alunos indicarem o rumo a ser 

seguido e que coloquem os estudantes no lugar das pessoas responsáveis pela tomada 

de decisão sobre o lugar onde vivem.  

O fato dos alunos terem a oportunidade de trazerem para a discussão, com seus 

colegas e professor, problemas relacionados a sua vida, ao seu cotidiano, as suas 

experiências, moldarem o processo educacional, buscarem compreender as causas desse 

problema para propor possíveis soluções, são evidências do argumento pedagógico da 

democratização. 

Considerações Finais 

Consideramos importante para a educação matemática relacionar os conceitos 

matemáticos com o dia-a-dia dos estudantes. A possibilidade de identificar situações 

problemas enfrentados pelos alunos, seus familiares ou comunidade onde vive e discutir 

em sala de aula com seus colegas, realizar uma análise e construir possíveis soluções, são 

aspectos que podem contribuir para o ensino de matemática e o fortalecimento da 

cidadania nas escolas. Buscamos, por meio dessa pesquisa, não encontrar uma receita 

prática para ensinar, mas procurar caminhos que possam fazer bom uso das tecnologias 

de informação e comunicação para auxiliar no desenvolvimento de conceitos 

matemáticos e fortalecer a democracia em nossa sociedade.  

Para aproximar o assunto a ser trabalhado com a vida diária dos alunos, 

propomos a eles se colocarem no papel de Prefeito da cidade. Olhar para as coisas boas, 

para os problemas e tentar encontrar alternativas para melhorar a sua vida e das pessoas 

em sua volta. Para que pudessem projetar alternativas, os estudantes tiveram a 

oportunidade de conhecer os mecanismos básicos de funcionamento da administração 

municipal. Tiveram acesso a informações oficiais do município de Salvador do Sul, como 

as receitas, despesas, forma de pagamento por meio de empenhos, relatórios e planilhas 

financeiras que demonstravam a situação financeira do município. 

Procuramos desenvolver nos estudantes mais do que a habilidade de manusear 

recursos computacionais, mas ampliar a capacidade de selecionar as informações que 

possam melhorar a sua vida. Julgá-las de forma crítica, que ajudem a compreender o 

mundo em sua volta e que relacionam conceitos matemáticos com a realidade do aluno. 

Tratar em sala de aula temas de interesse dos estudantes, que envolvam diretamente as 

suas vidas ou de suas comunidades, que eles possam participar de forma crítica e 
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responsável nos processos de tomadas de decisão sobre assuntos relacionados com o 

lugar onde vivem, fortalecendo o exercício da democracia nas escolas e favorecendo a 

participação dos alunos em todo o processo educacional.  

 Entendemos ser possível desenvolver o exercício da cidadania desde os primeiros 

ensinamentos em nossas escolas. Sentimos, durante a realização da pesquisa, que os 

interesses, as vivências, as experiências, as dificuldades e os problemas dos estudantes 

devem estar presentes na hora do planejamento do currículo escolar. Devemos discutir 

e abordar, em sala de aula, assuntos que fazem parte do dia a dia da vida do aluno, da 

família e da comunidade. Para que essa discussão tenha importância, faça sentido e 

possa produzir o máximo de conhecimento educacional durante as aulas, é preciso ouvir 

o estudante, que ele possa contribuir com suas experiências, trocar conhecimentos com 

seus pares, dialogar de forma igualitária com seus colegas e com o professor e participar 

nas decisões sobre os caminhos a serem seguidos no próprio processo educacional. 

A comunicação e o envio de informações por meio de grupo de rede social, a 

utilização de computadores, da internet, o aplicativo Padlet, os sites de busca, os 

celulares, o projetor, a discussão e construção de conhecimentos em grupo, enfim, os 

recursos tecnológicos utilizados para a busca, apresentação, interpretação e 

compreensão das informações contribuíram para a formação da Literacia Digital. 

Para finalizar, baseados nas análises realizadas em nossa pesquisa, concluímos 

que a Educação Matemática pode contribuir para o desenvolvimento da cidadania e na 

formação de um cidadão crítico, participativo e ciente de seu papel na sociedade. Para 

isso, precisamos criar espaços democráticos na sala de aula, onde o aluno possa 

participar das decisões que envolvem o rumo a ser seguido no processo educacional, 

além de fazer uso dos recursos tecnológicos disponíveis para promover a Literacia 

Digital. Ouvir as necessidades, os anseios, os interesses dos estudantes e aproveitar as 

suas vivências para potencializar ao máximo as experiências educacionais. Refletir sobre 

situações que envolvem diretamente o seu cotidiano ou da comunidade em que estão 

inseridos para que eles possam compreender o que está acontecendo e participarem 

ativamente das tomadas de decisão. 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-

PRÁTICA 

 
1Leonidas Lopes da Silva 

 

RES729UMO: O presente artigo traz em seu embrião teórico um breve inventário 

analítico sobre a educação tecnológica: uma abordagem teórico-prática, onde se 

evidencia o papel do professor enquanto facilitador das relações de ensino-

aprendizagem, teoria e prática como vertente essencial na dinâmica do trabalho 

pedagógico, situado numa educação tecnológica que se faz nutriente de inspiração ao 

atual sistema educacional brasileiro. Situa-se também nesta análise, as Leis de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 5692/71, 5540/68 e 9394/96, para comporem o quadro 

histórico das idéias expressas neste trabalho que, aliadas às concepções de renomados 

educadores nacionais e internacionais, fortalecem e dão sentido ao nosso marco teórico. 

Em sequência, inferimos uma linha de questionamentos, cujo objetivo é provocar o 

surgimento de novas análises e reflexões críticas, de quem à temática tiver acesso.   

PALAVRAS CHAVE: Interiorização; Aprimoramento; Facilitador; Inserção; Humanidade. 

 

ABSTRACT: The present article brings, in its theoretical embryo, a brief analytical 

inventory on tecnological education: a theoretical/practical approach, which shows the 

role of the teacher as facilitator of the teaching/learning relationships, theory and 

practice, as an essential aspect in the dynamic of the pedagogical work in the 

technological education that becomes nutrient of inspiration to the current Brazilian 

educational system. In this analyses, the Laws of Guidelines and Basis of the National 

Education 5692/7, 5540/68 and 9394/96, are also included, in order to compose the 

historical framework of the ideas expressed in this work that, together with the concepts 

of national and internacional renowned educators, strengthen and give meaning to our 

theoretical framework. In sequence a line of questions is inferred with the objective of 

provoking the rising of new critical analyses and reflextions  from those who have access 

to this subject. 

Keywords: Internalization; Enhancement; Facilitator; Insertion; Humanity. 
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A sociedade mundial, especialmente a partir do século XX, vem sofrendo um 

processo de profundas e aceleradas transformações, principalmente na ordem científico-

tecnológico, atreladas a tais movimentos situam-se a esfera econômica e a social. Diante 

disso, vêm surgindo modificações no contorno das ocupações, exigindo um perfil 

profissional recheado de competências e habilidades, capazes de resolver problemas 

exigidos pelo momento histórico social em vigor. 

Todavia, as mutações ocorridas no universo da produção apontam para uma nova 

maneira de relacionamento entre o conhecimento e a técnica, da qual a forma de fazer 

passa a ser substituída por práticas que articulam o saber científico. Uma capacidade de 

intervenção crítico-reflexiva e criativa diante dos problemas não previstos, mas que 

impõe resoluções mais urgentes e naturais, fundamentadas teoricamente e que 

respondam ao perfil dinâmico, complexo e interdisciplinar, sustentando o fazer da 

modernidade. 

É nesse panorama que as mutações na educação brasileira em todos os níveis e 

graus de escolarização se inserem e são rápidas. Contrariamente as Leis 5.692/71 e 

5.540/68, que advogavam o ensino de 1º, 2º e 3º graus respectivamente, mais 

especificamente sobre a formação de mão-de-obra para atender às exigências de um 

mercado de trabalho restrito, desarticulavam a formação integral dos sujeitos das reais 

necessidades de prosseguir os estudos como uma necessidade vital no processo de 

formação continuada.  

Tal processo se tornaria mais interessante se emergisse de uma profunda 

necessidade que sensibilizasse os sujeitos da educação a tomar consciência para 

superarem-se permanentemente e manterem-se em evidência no cenário das 

transformações por que passa a sociedade mundial, não se atrelando, todavia, às 

determinações legais, como bem expressa Delores (2010, p. 106): 

A educação ao longo de toda vida é uma construção contínua da pessoa humana, 

do seu saber e das aptidões, mas também da sua capacidade de discernir e agir. Deve 

levá-la a tomar consciência de si própria e do meio que a envolve e a desempenhar o 

papel social que lhe cabe no mundo do trabalho e na comunidade.  

  

Tais constatações nos remetem à percepção das novas exigências na formação 

humana, que se impõem ao novo cenário educacional brasileiro, através da Lei 9394/96, 

a qual prima pela escolarização inicial e continuada, tendo em vista a construção de um 

projeto novo de educação onde se articulam as finalidades de uma educação para a 

cidadania e trabalho simultaneamente, baseadas em uma concepção de qualidade e 

qualificação humana. Fundamentados na construção da autonomia intelectual e ética 

dos sujeitos através do acesso ao saber científico, histórico e social, que garanta o pleno 

desenvolvimento das capacidades essenciais para adquirir e produzir os saberes 

continuamente, tendo como foco uma educação diversificada que além de outras 

categorias, se faz também tecnológica, como afirma Perrenoud (2000, p. 128) ao 
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expressar os caracteres que devem contribuir para uma educação tecnológica. Estes 

caracteres deverão: 

Formar o julgamento do senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as 

faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e 

classificar, a leitura e a análise de texto e imagens, a representação de redes de 

procedimentos e de estratégias de comunicação. 

 

OBJETIVO 

 

O presente artigo tem como intenção apresentar uma análise crítico-reflexiva 

relacionada à problemática do processo ensino-aprendizagem, discutindo, 

principalmente, duas variáveis fundamentais: o papel do professor enquanto facilitador 

das novas relações de ensino-aprendizagem e a teoria e prática como vertente essencial 

na dinâmica do trabalho pedagógico, pautada numa visão educacional tecnológica em 

que se inspira o atual sistema educacional brasileiro. 

 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

 

No enfoque das questões relativas à educação tecnológica temos uma 

abordagem teórico-prática, onde valorizamos dois aspectos que nos parecem essenciais: 

o papel do professor e a relação teoria e prática como fundamento da dinamicidade da 

ação educativa no processo de formação profissional, que se inspira no ideário de 

educação tecnológica, no atual sistema educacional brasileiro. 

Parece bastante claro que essas duas linhas de preocupação encontram-se 

estreitamente interrelacionadas e que, todavia, seu encaminhamento no nível da prática 

de estudos e investigações acontecem de forma integrada e independente. Assim, na 

medida de nossas possibilidades de estudo, vimos buscando integrar os resultados de 

nossas investigações à reflexão permanente em nível teórico sobre as questões essenciais 

colocadas pela educação.   

Transpondo esse raciocínio, acreditamos que a formação humana para a vida 

produtiva e social não mais repousará sobre as maneiras de refletir e agir de forma bem 

definidas e diretiva em relação a função a ser exercida, visto que passará a ser entendida 

como resultado da vinculação de variados instrumentos mediadores das relações que 

acontecem no trabalho e na vida coletiva. 

Por essas razões o momento exige da educação nacional um esforço na busca 

para superar o modelo dualista que concentra “técnicas e humanidades”. No atual 

panorama, estas apresentam-se como tecnológicas, fazendo a síntese integradora entre 

o trabalho e a ciência. Assim a educação na atual conjuntura busca responder os grandes 
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desafios que se apresentam sobre a formação dos cidadãos, neste início de século, 

expressando em seus projetos os quatro pilares existentes no relatório da UNESCO (2001, 

p. 101): “aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser”. 

A materialização desse legado para a educação exige primeiramente um romper 

com uma prática positivista e conservadora, manifestada simplesmente pela 

memorização de fatos, datas e outros que contribuam para um processo de formação 

de sujeitos alienados, acríticos, para o viver socialmente. Aí se insere o papel da escola, 

no encaminhamento de uma educação capaz de garantir as possibilidades aos seus 

atores o desenvolvimento de suas potencialidades, para que de fato eles se constituam 

um agente de transformação, conforme expressa SEC-RS (1976, p. 7): 

Se a educação, numa abordagem estrutural [...], se constitui fator para o 

desenvolvimento nacional, a escola aparece no contexto nacional como elemento que, 

atendendo a comunidade e ao educando, ache caminho para novas alternativas de maior 

eficiência na educação. Dessa forma, a escola, como agência institucionalizadora, 

intencional e sistemática para realizar a educação, surge no contexto nacional, não 

apenas como agente de consolidação, mas também como desencadeante do 

desenvolvimento. 

Essa nova experiência pauta-se numa educação que tem o ensino como 

articulador entre as experiências metodológicas, que se fundamentam numa ação 

interdisciplinar e transdisciplinar, conjunturais e estruturais e a somatória de diversas 

realidades que coexistiram e coexistem em vários tempos e espaços históricos. Não se 

tratando apenas de romper com o velho, para simplesmente conviver com o novo, mas 

filtrar os elementos significativos que se constituirão em determinantes no processo de 

renovação das práticas metodológicas, evidenciando, desse modo, a existência de 

variadas possibilidades para o educando, adquirir no seu conjunto de formação, as 

competências e habilidades que precise para a construção da sua identidade social, 

pessoal e profissional. 

Este novo perfil de práticas educativas que se pretende, evidenciam a pesquisa 

como mandante de aprofundamento e ampliação dos conhecimentos, uma vez que há 

multidimensionalidade das relações sócio-culturais, políticas e econômicas que integram 

a dinamicidade do mundo contemporâneo. Não pode a educação deixar de priorizar as 

possibilidades de ampliar os saberes sobre o homem e respectivamente suas relações 

sociais e culturais, contribuindo, ao mesmo tempo, para a formação de cidadãos e futuros 

profissionais, garantindo-lhes um repensar da sua condição de sujeito capaz de pensar, 

criar e agir de forma autônoma e crítica, na realidade em que está inserido. 

Assim, introduzindo a discussão dessa indagação, trazemos Niskier (1993, p. 134), 

para compor o quadro referencial da nossa investigação, no que se refere às modalidades 

de ensino: 

É preciso diversificar e tornar flexíveis as formas de ensino que, historicamente, 

têm se mostrado inflexíveis, obsoletas, completamente fora da realidade educacional 
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brasileira. As teorias clássicas de racionalização do trabalho – Taylorismo, Fayolismo e 

Fordismo – se preocuparam basicamente com a questão da produção: uma mecanização 

em grande escala do trabalho para extrair do indivíduo o máximo. Nenhuma delas se 

deteve na questão da humanização do trabalho. 

No que concerne às intenções da citação acima, em outro contexto que o 

antecede, o autor enfaticamente ressalta a questão do currículo e dá um fecho em sua 

análise, com a concepção de Pierre Furter, a qual neste texto, nos apropriamos para 

ilustrar esse ponto, conforme se segue: 

O entendimento real do que seja a integração escola/empresa passa 

necessariamente pela adaptação dos currículos às necessidades do empresariado. Mas 

passa, também, pela educação permanente, onde o ensino não é um fim, mas, como 

disse Pierre Furter, é um processo contínuo do desenvolvimento individual (Ibid).     

Essas colocações convidam-nos a repensar o papel da escola como espaço de 

construção sócio-cultural que, aliado à dinâmica da sociedade, deverá atuar sobre a 

égide de um currículo integrado, cujo ensino compreenda e contemple vários projetos 

interdisciplinares, sem perder de vista o arsenal cultural dos seus interlocutores. Dessa 

forma a escola foge de seu caráter de aprendizagem de conteúdos, para transformar-se 

em geradora de cultura, levando em consideração a ação cotidiana como nutriente 

significativo na construção de valores sócio-históricos dos agentes que nela vivem, como 

afirma Brasil (1998, p. 208): 

Envolve de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, 

contextualizados, que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o 

desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos que correspondam a uma 

cultura geral e a uma visão de mundo. 

Essa constatação nos induz a uma análise crítico-reflexiva acerca do atual 

panorama didático pedagógico, por onde perpassa todo um processo ensino/ 

aprendizagem, que possam garantir ou não a satisfação das reais necessidades da prática 

educativa. Essa prática deve ser capaz de sentir e compreender que o panorama 

educacional atual está a exigir de seus interlocutores a sensibilidade para compreender 

que são todos intimados a religar o que, historicamente, na prática, se desvinculou. Assim 

situa-se a questão mais importante relacionada a problemática que estamos discutindo 

que se constitui segundo Oliveira (1993, p. 83): 

A tarefa principal e mais complexa do professor é garantir a unidade entre as 

relações: ensino e aprendizagem, ensino e pesquisa, conteúdo e forma, professor e aluno, 

teoria e prática, escola e sociedade, finalidades e objetivos. [...] Essas relações devem 

convergir para uma mesma preocupação, uma vez que cada uma delas, separadamente, 

não podem explicar e compreender a totalidade do processo de ensino. 

Retomando o contraponto, cabe ao professor, nesta ótica, integrar e integrar-se 

na ação educativa, para se constituir em referência de notáveis saberes e conhecimentos. 

Assumindo, portando, o seu legítimo papel de aliado ao processo de transformação 
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social, política, econômica e cultural da sociedade, com vistas ao resgate permanente 

dos sujeitos, no sentido de ressituá-los na compreensão e transformação dos espaços 

históricos, na condição de ser coletivo. Isso é característica essencial do profissional que 

trabalha com os conhecimentos e assume a responsabilidade pela construção de saberes 

e pela formação humana. Insere-se a importância da formação continuada que, segundo 

Perrenoud (2000, p. 158), se faz pelo: “saber explicitar as próprias práticas; estabelecer 

seu projeto de formação comum com os colegas; envolver-se em tarefas em escala de 

uma ordem de ensino ou do sistema educativo e acolher a formação dos colegas e 

participar delas”. 

Vê-se, pois, a possibilidade de garantir uma formação em processo que tenha 

como perspectiva, um ensino atrativo e, ao mesmo tempo, instrutivo, onde o professor 

poderá utilizar os mais diferenciados instrumentos metodológicos e tecnológicos, 

capazes de contribuírem com a melhoria da qualidade do processo ensino-

aprendizagem. É para permitir que os jovens acadêmicos sejam, amanhã, profissionais 

mais plenos, mais completos, mais sensíveis e sobretudo mais realizados.  

Assim é preciso ensinar a cada um a ser ele próprio, para assumir-se e assumir a 

transformação e o desenvolvimento dos outros e das coisas, a sua existência, a 

desenvolver capacidades, a libertar potencialidades de ação, de idéias e de amor como 

dever constante e, ao mesmo tempo, imprimir-lhe o gosto da experiência e do prazer 

pelo concreto e pela investigação. Em outras palavras é assumir no trabalho educativo 

uma postura de interdisciplinaridade, como afirma Fazenda (1991, p. 13): 

Atitude de busca de alternativas para conhecer mais e melhor, atitude de espera 

perante atos não-consumados; atitude de reciprocidade que impele à troca, ao diálogo 

com pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo; atitude de humildade 

diante da limitação do próprio saber; atitude de perplexidade ante a possibilidade de 

desvendar novos saberes, atitude de desafio diante do novo, desafio de redimensionar 

o velho; atitude de envolvimento e comprometimento com os projetos e as pessoas e as 

pessoas neles implicadas; atitude, pois, de compromisso de construir sempre da melhor 

forma possível; atitude de responsabilidade, mas sobretudo de alegria, de revelação, de 

encontro, enfim de vida. 

Os resultados dependerão da forma como serão utilizados, objetivando maior 

domínio e clareza do universo e das várias possibilidades que irão emergir da 

aplicabilidade dos saberes do indivíduo, as diversas formações dos computadores 

afirmam a forma veloz desse sucesso que atingirão o aperfeiçoamento de recursos 

humanos nas suas mais variadas práticas. 

Vendo assim, as novas tecnologias no ambiente escolar possibilitam a abertura 

de novos raciocínios, habilidades e competências para resolver as questões que se 

apresentam com um grau de dificuldades, possibilitando aos educadores maior 

adequação ao tempo na sua ação pedagógica, para poderem orientar individualmente 

seus alunos, dando novos contornos à forma de ensinar. Assim a utilização dos 
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computadores torna-se, na ação educativa, sem limites, como afirma Neto, citado em 

Niskier (1993, 15): 

A tecnologia educacional é, fundamentalmente, a relação entre a Tecnologia e a 

Educação, que se concretiza em conjunto dinâmico e aberto de princípios e processos 

de ação educativa, resultantes da aplicação do conhecimento científico e organizado à 

solução ou encaminhamento de soluções para problemas educacionais. 

Aqui cabe um cuidado especial, o de compreender os interlocutores da ação 

educativa como legítimos sujeitos sócio-históricos e culturais, e que a escola não pode 

perder de vista as experiências vivenciadas previamente no seu convívio. Equivale dizer 

que são indivíduos que têm em si uma história composta de sentimentos, valores, 

emoções, desejos, convicções, traumas e dúvidas, que trazem no seu percurso de vida 

visões de mundo, com idéias e comportamentos que lhes são peculiares. 

Assim parece-nos interessante considerar a educação, neste contexto, como 

Menegolla (2002, p. 22): 

A educação, como processo de reconstrução do homem em todas as suas 

dimensões, pessoais, sociais, culturais e históricas, realiza-se no mundo dos homens, 

promovendo uma ação de desequilíbrio perante a realidade da natureza do homem, pois 

o homem, agindo ou interferindo no processo evolutivo da natureza, é capaz de provocar 

a ruptura necessária para mudar a própria direção dos fenômenos determinísticos. 

Se partirmos do pressuposto de que a educação tem como finalidade primeira o 

processo de evolução e promoção humana, o ensino, enquanto categoria desta relação, 

deve oportunizar a interiorização consciente dos conteúdos e práticas trabalhadas, como 

instrumento permanente de libertação do homem. Vygotsky (1989, p. 56) afirma:  

A aprendizagem, por ser processo e marca humana ineludível, é uma 

reconstrução permanente, devendo usar de todos os espaços e tempos que a favoreçam, 

não podendo, por isso, limitar-se a paradigmas rígidos presenciais, formais ou não 

formais, e assim por diante. 

Focalizando a questão por este ângulo, é importante mencionar, aqui, o papel 

fundamental que desempenha o professor, na condição de facilitador da aprendizagem, 

não pelo fato de que, sozinho, não se aprende, mas porque o processo de aprendizagem 

necessita de motivação humana, planejamento e avaliação permanente, a fim de tornar 

o fazer pedagógico mais prazeroso e favorável à aprendizagem. A teoria e prática se 

apresentam não como pontos dicotômicos, mas como um algo que se concretiza na 

reflexão da ação para intervenção da realidade social, com vistas a sua transformação, 

como expressa Freire (1992, p. 81): “por isso ensinar é um ato criador, um ato crítico e 

não mecânico. A curiosidade do (a) professor (a) e dos alunos, em ação, se encontra na 

base do ensinar-aprender”. 

Nessa via de entendimento, o novo modelo de educação profissional diluí-se nas 

concepções que apontam para a importância de um reexame das práticas educativas e 

de interiorização de metodologias e recursos pedagógicos, facilitadores de uma prática 
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educacional mais sincronizada e contextualizada com os reclames da sociedade nacional 

e do universo produtivo atual. Segundo o artigo 3º da Lei 9394/96, “a educação 

profissional, integrada às diferentes formas de educação ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. 

Por essas razões, agora se faz imperioso solicitar do professor a urgência na 

revisão dos seus saberes, práticas e posturas didático-pedagógicas, que atendam às 

finalidades e objetivos a que se propõem os novos rumos da educação nacional. 

 

CONCLUSÃO 

 

Esperamos que as considerações tecidas nesta análise tenham acentuado de 

maneira significativa a discussão das nossas indagações, uma vez que a educação, 

enquanto processo de evolução e promoção humana, deve se constituir um instrumento 

permanente de revelação e aprimoramento dos potenciais de cada criança, de cada 

mulher e de cada homem. Diante disso questiona-se: até que ponto o professor se 

encontra preparado para atender os novos imperativos deste cenário de educação? 

 O professor, como facilitador do processo de construção e reconstrução do 

conhecimento, deve ser um aliado permanente no desenvolvimento das múltiplas 

dimensões (intelectual, emocional, espiritual e afetiva) do aprendiz, para que, 

conscientemente, possa conquistar a sua inserção política, econômica, social e cultural.  

É reconhecível que estamos vivenciando agora um novo momento da história a 

qual convencionamos denominá-la pós-modernidade, onde o espaço físico social se 

encontra recheado pela robótica industrial, medicina nuclear, cibernética, TV a cabo, e 

outros. Estas e outras tecnologias se fazem patente em todos os segmentos e atividades 

do mundo contemporâneo. Isso exige do professor uma adequação permanente das 

suas competências, para que possa romper com os limites de uma ação fragmentada e, 

a partir daí, integrar conhecimentos metodologias e técnicas de ensino, que garantam 

ao aprendiz articular de forma totalizante o seu processo de aprendizagem. Perrenoud 

(2000, p. 128) comenta: 

Formar o julgamento do senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as 

faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e 

classificar, a leitura e a análise de textos e de imagens, a representação de redes, de 

procedimentos e de estratégias de comunicação. 

Parece-nos assim interessante considerar, até que ponto as novas exigências 

encontram-se adequadas à formação do atual professor, visto que este terá que dominar 

as novas tecnologias que orientem o planejamento das atividades e a utilização dos 

métodos e técnicas de ensino e pesquisa que garantam um fazer pedagógico 

substanciado nos princípios teórico – prático. 
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Estas perspectivas nos parecem implicar, à luz das experiências atuais, a exigência 

de uma auto-reflexão que possibilite a todos os interessados na temática, extraindo desta 

o significado que possa encontrar para dar segmento a novas análises e reflexões.    
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EDUCAÇÃO VIRTUAL E MARKETING DIGITAL: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DO PERFIL “EFEITO ORNA”, NO INSTAGRAM 
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731RESUMO: Este artigo objeti732va refletir a respeito da educação virtual a partir das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), tomando por base a rede social virtual 

Instagram e a Análise de Conteúdo (AC) do perfil da escola de branding “Efeito Orna”. 

Entendemos que, no contexto da Sociedade da Informação, novas ferramentas e 

finalidades educacionais surgem como parte de um processo de constante 

transformação social e atualização. O Instagram possibilita que os usuários assumam o 

papel de iniciantes e/ou especialistas em diferentes temáticas. Valemo-nos da 

netnopesquisa e da revisão bibliográfica, apoiados nas perspectivas de Coll e Monereo 

(2010), Kotler (2012 e 2017) e Lipovetsky (2004), inferindo que os questionamentos que 

levantamos podem contribuir com as futuras pesquisas sobre a educação virtual e o 

marketing digital.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Digital; Tecnologias da Informação e Comunicação; 

Marketing Digital; Redes Sociais; Instagram. 

 

ABSTRACT: This article aims to reflect about virtual education from the Information and 

Communication Technologies (ICT), based on the virtual social network Instagram and 

Content Analysis of the profile of the branding school "Efeito Orna". We understand that 

in the context of an Information Society, new tools and educational purposes emerge as 

part of a process of constant social transformation and updating. Instagram allows users 

to take on the role of beginners and/or experts on different topics. We are interested in 

the inernet research and the bibliographical review, supported by the perspectives of Coll 

and Monereo (2010), Kotler (2012 and 2017) and Lipovetsky (2004), inferring that the 
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questions we raise may contribute to future research on virtual education and the digital 

marketing. 

 

KEYWORDS: Digital Education; Information and Communication Technologies; Digital 

marketing; Social networks; Instagram. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Por meio das Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC), as 

práticas educacionais assumem um novo caráter: utilizam-se de inovadores 

recursos na transmissão de conhecimentos, alterando o formato conhecido 

tradicionalmente. O acesso às novas tecnologias, via computador e/ou 

dispositivos móveis, possibilita que aluno e professor se aprofundem nos 

conteúdos que eram antes tratados apenas em aulas expositivas, quando só 

professor transmitia informações a uma turma de estudantes, orientando o 

debate e as reflexões. No contexto da Sociedade da Informação (SI), exploram-se 

as diferentes possibilidades de promoção do ensino e aprendizado, seja de forma 

paga ou gratuita, e um dos recursos que vêm sendo explorados para o acesso e 

disponibilização de conteúdo educativo é o Instagram, uma rede social da 

Internet. 

Pensando nisso, este artigo conduz a uma reflexão sobre o uso das TIC 

para fins educacionais, tomando por base o perfil “Efeito Orna”, no Instagram. 

Entendemos que as novas ferramentas e finalidades de ensino e aprendizado 

surgem como parte de um processo de constante transformação social e 

atualização. As comunidades virtuais, por sua vez, dispõem de recursos que 

podem facilitar a aquisição de conhecimentos para além da interação pessoal e 

aproximação física. 

Pensando nisso, tomamos para estudo o perfil da escola de branding 

“Efeito Orna”, empresa que oferece cursos on-line e faz uso da rede social para 

divulgação e publicização do serviço e produtos, combinadas a publicações de 

teor educativo e aproximativo com o público. 

Portanto, realizamos uma análise das publicações no feed do perfil Efeito 

Orna, no período de 6 a 20 de junho de 2019, caracterizando o marketing de 

conteúdo (divulgação e engajamento) que antecipa o início de um novo curso da 

escola de branding. Dentro desse contexto, as Irmãs Alcântara, gestoras da marca 

e influenciadoras digitais, criaram a Semana de Marca Pessoal (SEMAP), um curso 

on-line, aberto e gratuito, que visa atrair novos seguidores e, por sua vez, 

consumidores em potencial para os cursos pagos. 
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Apresentamos a metodologia netnopesquisa e os métodos de análise da 

rede social virtual e a análise de conteúdo no perfil do Instagram. A análise da 

rede social possibilita a compreensão das métricas de alcance e engajamento na 

plataforma, enquanto a análise de conteúdo leva em consideração a 

interatividade entre quem está emitindo e quem recebe a mensagem. O percurso 

metodológico, atrelado à revisão bibliográfica – em primeira instância nas 

perspectivas de Coll e Monereo (2010), acerca das TIC e da educação virtual, e de 

Kotler (2012 e 2017) e Lipovetsky (2004), sobre o marketing digital – resulta em 

questionamentos e reflexões que podem contribuir com futuras pesquisas. 

Os procedimentos para a análise da rede social, portanto, incluíram um 

recorte de tempo para estudo; o levantamento das métricas no perfil – número 

de seguidores, curtidas e comentários em publicações; levantamento da 

quantidade de publicações educativas, orientadas para a divulgação de serviços 

e produtos e seleção de uma publicação relevante para análise de conteúdo. A 

análise de conteúdo na postagem leva em consideração a temática educativa 

abordada e como se dá a interação entre o “Efeito Orna” e seus seguidores, uma 

reflexão sobre a apreensão da informação comunicada.  

  

2. MARKETING E OS RECURSOS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO DA 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  

 

Levando em conta que as tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC) provocam forte impacto no processo de educação dos sujeitos, faz-se 

necessário refletir sobre o uso e funcionalidade das novas mídias nos processos 

de ensino e aprendizado, com base nas ferramentas e suas finalidades. O impacto 

educacional das TIC se relaciona diretamente com as formas de organização 

econômica, social, política e cultural, sendo estas instáveis, em constante e 

acelerada transformação, características da Sociedade da Informação (SI) (COLL e 

MONEREO, 2010). 
Graças à interligação entre diferentes computadores digitais e à internet 

chegamos, assim, strictu sensu, à Sociedade da Informação, que 

poderíamos definir como um novo estágio de desenvolvimento das 

sociedades humanas, caracterizado, do ponto de vista das TIC, pela 

capacidade de seus membros para obter e compartilhar qualquer 

quantidade de informação de maneira praticamente instantânea, a 

partir de qualquer lugar e na forma preferida, e com um custo muito 

baixo (COLL E MONEREO, 2010, p. 21). 
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Conforme assinalaram Coll e Monereo (2010), o cenário apresenta novas 

ferramentas educacionais, interferindo nos processos cognitivos do usuário-

aprendiz a partir das TIC. O acesso à Internet, por sua vez, já é prática cotidiana, 

seja por meio de computadores ou via dispositivos móveis. Os recursos 

disponíveis on-line são cada vez mais explorados para o m-learning1, 

possibilitando o acesso a 733qualquer hora e em qualquer lugar ao aprendizado. 

Os autores sustentam que a interação entre aqueles que ensinam e os que se 

propõem a aprender com o uso da internet vem modificando as finalidades da 

educação no século XXI. 
A progressiva miniaturização e integração das tecnologias, junto com o 

desenvolvimento de plataformas móveis e da conexão sem fio, 

permitirão que os alunos possam continuar avançando em sua 

formação tendo acesso, a qualquer momento, por meio de seu celular, 

de agendas eletrônicas, computadores de bolso ou de outros 

dispositivos, a documentos, portfólios, fóruns, chats, questionários, 

webquests, weblogs, listas de discussão, etc. (COLL E MONEREO, 2010, 

p. 28). 

 

O espaço virtual possibilita interações para além do espaço físico, o qual 

Castells (2013) considera como o “terceiro espaço”, um não-lugar que vai além 

das fronteiras geográficas. Nesta sociedade em rede, prevalecem a cultura da 

autonomia e da liberdade, contribuindo para a orientação do desenvolvimento 

humano e da socialização por meio da apropriação do uso das TIC.  Dentro das 

possibilidades de estudo da interação entre seres humanos e computadores – 

inserindo a perspectiva dos dispositivos móveis –, considera-se a abordagem de 

aproximação sociocognitiva no uso das redes sociais da Internet, a partir das 

comunidades virtuais, que são “congregações sociais que emergem da internet 

quando suficientes pessoas se mantêm em uma discussão pública, durante tempo 

suficiente, com sentimento humano suficiente para estabelecer redes de relações 

pessoais no ciberespaço” (RHEINGOLD apud COLL e MONEREO, 1993). 
A simulação de todo tipo de objetos, fenômenos, situações e processos 

fazem da internet uma realidade paralela - mais do que algo irreal ou 

fictício - que está adquirindo, pouco a pouco, um status próprio. Assim, 

são adjetivados como virtuais todos os fenômenos que ocorrem na 

rede, dado que, em algum sentido, eles emulam a outros semelhantes 

 
733 Pessoas nascidas em meados dos anos 1990 aos 2000. Segundo matéria de O Globo/Economia, 

há uma contrariedade no espaço temporal desta geração. Neste artigo, não nos debruçamos em 

suas diferenciações e contradições de tempo. 



 
 

 
3480 

que ocorrem no mundo real: comunicação virtual, ensino virtual, 

aprendizagem virtual, trabalho virtual, comunidade virtual etc. (COLL e 

MONEREO, 2010, p. 21). 

 

Nesse sentido, a publicização de conteúdo educativo tem se tornado 

comum no uso da rede social digital instagram. A ferramenta é comumente 

explorada por empresas, gestores e personalidades públicas, mas não é suficiente 

falar a respeito de produtos e serviços oferecidos enquanto marcas ou de suas 

rotinas como pessoas: tornou-se relevante pautar conteúdos de interesse público 

a respeito do que se oferta para a compra e venda. A comunicação de produtos 

e serviços implica em ser estratégico e, portanto, a educação do público, os 

consumidores em potencial, é parte fundamental do marketing. 

Assim, acreditamos que, por meio de estratégias de marketing, gestores 

de empresas desejam e se esforçam para atrair consumidores e fidelizá-los, um 

processo que exige cada vez mais esforços devido às constantes transformações 

sociais, culturais e tecnológicas. Levando em consideração os sujeitos, suas 

mudanças de comportamento e de mentalidade, além das possíveis crises 

econômicas vivenciadas, as demandas de consumo se tornam a cada dia mais 

diversificadas: o cliente passa a ser criterioso e seletivo em relação ao que 

consome, escolhendo e avaliando marcas, produtos e serviços. 

 

3. O MARKETING DIGITAL: ALGUMAS NUANCES 

O marketing digital configura as estratégias utilizadas para se cativar 

públicos na Internet. Entre as diversas possibilidades que os usuários possuem no 

“universo digital”, o número crescente de assédios publicitários como forma de 

chamar a atenção dos clientes torna o trabalho dos profissionais de marketing 

um pouco mais difícil e complexo, exigindo, além de responsabilidade e 

profissionalismo, muita criatividade.  

O público que consome produtos na Internet espera por um tratamento 

autêntico e direcional, por isso dificilmente veremos um millennial1 enviar uma 

carta para o Ser734viço de Atendimento ao Cliente (SAC) de uma empresa. É mais 

provável que o contato seja realizado por meio de comentários em postagens em 

alguma rede social virtual. Portanto, torna-se imprescindível que as empresas 

estejam abertas e aptas a esse tipo de comunicação digital, estreitando laços com 

os seus clientes. Se a empresa souber lidar com a propagação de informações nas 

 
734 Pessoa que inicia e/ou propaga uma tendência de moda. 
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mídias digitais, esta poderá ter destaque, sendo os usuários das redes sociais da 

internet os potencializadores: 
O quinto poder é o internauta, o usuário de internet que ganhou voz, 

que faz barulho, gera boca-a-boca, que ao mesmo tempo em que 

pressiona organizações, participa e colabora com conteúdos, 

informações, opiniões. A comunicação digital alterou em grande parte 

a maneira como as organizações se comunicam e se relacionam com 

seus públicos de interesse. Com ela, os padrões de bidirecionalidade, 

instantaneidade e desintermediação foram atingidos. Este novo modelo 

de comunicação, “empoderou” os usuários, mostrando a 

vulnerabilidade das organizações frente à participação, colaboração e 

interação das comunidades da web. (TERRA, 2009, p. 1). 

Nesse cenário em que as pessoas estão interligadas virtualmente e buscam 

informações – primeiro entre si – para então buscar nos veículos “tradicionais”, 

existem usuários das redes sociais da Internet que se sobressaem: os 

influenciadores digitais que alimentam uma rede de contatos e, a partir disso, são 

cercados de um número exponencial de sujeitos com opiniões em comum. A 

partir de conteúdos diversificados, de interesse social, essas pessoas de destaque 

impactam o consumo de produtos e serviços de modo que o conteúdo 

publicizado adquire relevância institucional.  
Pessoas capazes de se conectar emocionalmente com outras para 

induzir suas ações são influenciadores bem poderosos. Marcas que 

evocam emoções podem induzir ações favoráveis dos consumidores. 

Elas se conectam com os clientes em um nível emocional com 

mensagens inspiradoras. (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017, p 141). 

 

Por meio de influenciadores digitais – ou ainda trendsetters1 –, pequenas, 

médias e grand735es empresas visam aliar os seus produtos às webcelebridades. 

Essa ligação permite fidelizar os clientes atuais e conquistar tantos outros. Por 

essa lógica, o novo comportamento comunicacional tende a baratear os custos 

com propagandas e até oferece a possibilidade de marketing gratuito. Para as 

grandes empresas e marcas é um investimento, tendo em vista que o conteúdo 

digital pode alcançar milhares de pessoas, ou seja, a Internet é uma possibilidade 

de negócio rentável e que tem muito a ser explorado. 

O marketing digital se vale do que as pessoas desejam ver, levando em 

conta uma interação criativa bidirecional e multidirecional em que a empresa 

 
735 Pessoas que se interessam pelo perfil por diferentes razões e acompanham a atualização de 

publicações na conta. 
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conversa com o usuário e este mobiliza outros, até que o contato retorne à 

empresa. A comunicação digital “se apresenta como comunicação de massa ao 

atingir um grande público e como comunicação interpessoal ao se apresentar 

como uma via de duas mãos” (TERRA, p. 30-31). 

 Na Sociedade da Informação, percebemos a rede social Instagram entre 

as ferramentas de marketing digital mais exploradas para a produção do 

marketing de conteúdo e do marketing de influência, já que possibilita maior 

eficácia na divulgação de produtos e serviços, além de eficiência desde o alcance 

e engajamento do público até o ato de compra/consumo. 

 

4. MARKETING NO INSTAGRAM: UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA DE 

ENSINO ORIENTADA PARA A VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

O Instagram, um aplicativo criado em março de 2010, por dois 

empreendedores do Vale do Silício — o brasileiro Mike Krieger e o americano 

Kevin Systrom — tem como funcionalidade o compartilhamento de imagens do 

cotidiano pelos usuários, que tendem a dividir momentos com os seus 

seguidores. O aplicativo tinha como nome originário Burbns e era acessível 

apenas para usuários dos dispositivos móveis iPhone. Tempos depois, passou por 

diversas adequações e foi rebatizado por Instagram, tornando-se uma rede social 

promissora e aberta para usuários de outros sistemas e dispositivos celulares. 

Após dois anos de criação, foi vendido para o Facebook no valor de um bilhão de 

dólares (G1, 2012). 

O aplicativo imagético permite que novas tendências e padrões sejam 

diariamente propagadas pelos usuários – alguns destes adquirem popularidade 

e destaque midiático dentro de uma rede de pessoas que compartilham 

interesses e afinidades, os seus seguidores1. O influenciador digital se736 

aproxima virtualmente de pessoas territorialmente distantes e pode inspirar 

“nos seus modos de vida, consumo, comportamento e, até mesmo, em 

opiniões” (BRANCO, FERREIRA JÚNIOR, ALMEIDA, 2019). 

Assim, determinados usuários se aproveitam da visibilidade em seus perfis 

para irem além, não apenas compartilhado on-line suas rotinas, mas se 

propondo a trabalhar temáticas específicas. Também se tornou comum a criação 

de perfis para empresas/marcas ativas no mercado, uma forma de os gestores 

 
736 “O alimento”, traduzido do inglês para o português. É a página onde ficam disponíveis todas 

as publicações/conteúdo que alimentam o perfil. 
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alavancarem as vendas por meio do marketing de conteúdo e/ou do marketing 

de influência. Nesse cenário, o perfil da escola de branding Efeito Orna assume 

as duas vias, estimulando o debate sobre empreendedorismo, marca pessoal e 

técnicas que promovem o crescimento profissional a partir de publicações 

educativas e aproximativas com o público, seus seguidores e consumidores em 

potencial. 

Entendemos a publicização do conteúdo de caráter educativo nesse perfil 

como uma estratégia de marketing digital para a divulgação dos cursos pagos 

on-line oferecidos pela escola de branding. Diferentes conceitos são abordados 

nas postagens, promovendo a reflexão, o debate e até o estudo de casos de 

pessoas que se tornaram referências no mercado empreendedor, além de 

ensinamentos de como se destacar nas redes sociais virtuais. Percebemos que 

o teor introdutório de cada conceituação tem em conta a proposta do conteúdo 

educativo que possa ser aprofundado nos cursos on-line, distribuídos em outra 

plataforma. 

De modo geral, a rede social que analisamos permite que os usuários 

interajam “ao vivo” com seus seguidores por meio de um bate-papo, que pode 

ser agendado ou não, no botão de “histórias” do aplicativo. O feed1 é usado 

para a publicação d737e vídeos e fotos. Além disso, há o igtv, ferramenta que 

permite a postagem de vídeos em vertical e horizontal de até 10 minutos de 

duração, para perfis com menos de 10 mil seguidores, e de até 1 hora, para 

perfis com mais de 10 mil. Para Kotler, Kartajaya, Setiawan (2017), ao contar suas 

histórias, sensibilizando sobre seus valores, as empresas podem ganhar maior 

visibilidade, conquistando os clientes/consumidores e impactando a construção 

da marca.  

 

4.1. CONTEXTUALIZANDO O EFEITO ORNA: “construa sua marca pessoal” 

 

As Irmãs Alcântara (Bárbara, Débora e Júlia) engajaram no espaço virtual 

em 2010, com o blog de moda e beleza chamado “Tudo Orna”. As três irmãs 

curitibanas têm formação em comunicação e design e escolheram aplicar os 

conhecimentos no blog de moda, tornando-se referências e, ao mesmo tempo, 

influenciadoras digitais. Segundo Gentil (2018, on-line), para Débora Alcântara, o 

 
737 Nos anexos, disponibilizamos o quadro de análise da rede social, caracterizando as 30 

publicações encontradas no perfil Efeito Orna, dentro do recorte temporal proposto neste artigo. 



 
 

 
3484 

blog funcionou como um democratizador de informação de moda e resultou na 

identificação com o público.  

O Tudo Orna gerou desdobramentos, ramificando-se em empresas e-

commerce voltadas para moda e beleza: Orna Makeup (marca de maquiagem), 

Orna (marca de bolsas e acessórios) e empresa física, a cafeteria em Curitiba 

chamada Orna Café. Antes mesmo de ser inaugurada, a cafeteria já tinha uma 

gama de fãs no perfil criado no Instagram, que acompanhavam a reforma do 

prédio-sede e acumulavam expectativas em relação à inauguração. A essa 

potencialidade de fazerem de si mesmas referências, tornarem-se uma marca e 

um grande negócio, as irmãs Alcântara atribuíram o nome “Efeito Orna”. 

Considerada uma trajetória de sucesso, uma questão possivelmente 

levantada por suas seguidoras seria “como as irmãs conseguiram criar uma marca 

do zero, ganhar tantos seguidores, monetizar um blog?” (GENTIL, 2018, on-line). 

A resposta vem nos cursos on-line, modulares, que explicam o que configura o 

“Efeito Orna”, indicando possíveis “fórmulas” sobre como dar o primeiro passo e 

como começar a carreira de influenciador digital e empreendedor, cuja principal 

rede de divulgação e engajamento é o Instagram.  

O perfil no instagram foi enquadrado na categoria de “educação” e 

estimula a construção da marca pessoal daqueles que se interessam pelo 

conteúdo publicizado, visando ao entendimento de que personalidades são 

marcas e as redes sociais da Internet se constituem em grandes vitrines públicas. 

A escola de branding Efeito Orna tem o intuito de ensinar sobre o 

empreendedorismo nos meios digitais e, a partir do perfil, provocar o interesse 

na compra dos cursos on-line promovidos pela marca, conquistando 

consumidores em potencial. Para tanto, toma-se por fundamento a concepção de 

que todo indivíduo tem a potencialidade de se tornar uma marca e esta é 

intimamente associada aos seus negócios e carreiras profissionais. 

Segundo Gentil (2018, on-line), Débora Alcântara destacou, em entrevista, 

que o perfil de educação no Instagram surgiu a partir de “uma carência nesse 

mercado. Se a gente não fala, ninguém cresce. Não temos medo de dividir nossa 

experiência nos cursos. A concorrência não necessariamente vai roubar nossa 

audiência. Enxergamos como potenciais parceiros”.  
Os primeiros cursos foram presenciais, mas a logística foi ficando 

complicada. Decidiram, então, criar o curso online em 2017. Dividido 

em nove módulos, com 40 aulas e nove apostilas, o Efeito Orna ensina 

a desenvolver o próprio negócio digital por meio de técnicas de criação 

e produção de conteúdo. Custa 1.890 reais, dividido em 12 parcelas. [...] 
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Há também um workshop gratuito e online, a Teia do Efeito, uma 

ferramenta de análise exclusiva que ajuda a diagnosticar o 

posicionamento digital de um negócio e apontar áreas para melhoria 

(GENTIL, 2018, on-line). 

 

A primeira publicação no perfil, realizada no dia 18 de maio de 2017, trata 

sobre propósito e empreendedorismo, duas palavras-chave para quem busca se 

inspirar na trajetória das irmãs Alcântara. A cada novo módulo do curso, 

diferentes estratégias de marketing são criadas para envolver o consumidor, pois 

a divulgação de conteúdo educativo é uma estratégia recorrente, seja via 

publicações no feed, histórias ou ao vivo que se relacionam, direta ou 

indiretamente, com o conteúdo a ser abordado no módulo seguinte. A divulgação 

envolve, ainda, o uso do marketing de influência para o compartilhamento de 

testemunhos dos efeitos positivos causados pelo Efeito Orna. 

 

6. ANÁLISE DE CONTEÚDO DO PERFIL  

 

As publicações escolhidas para a análise do perfil Efeito Orna 1estão 

compreendidas no perío738do de 6 a 20 de junho de 2019, intervalo de tempo 

em que a empresa se dedica à preparação do público para um novo módulo da 

escola de branding. Além do conteúdo aproximativo, as Irmãs Alcântara, gestoras 

da marca, usaram-se de outra estratégia de promoção do seu serviço e produtos: 

a criação da Semana da Marca Pessoal (SEMAP)1, por meio da publicização d739e 

conteúdos educacionais e lançamento de cursos on-line gratuitos. 

Conforme observado, as publicações ao longo dos quinze dias escolhidos 

para o estudo antecedem a SEMAP e assumem o caráter educacional para o 

fortalecimento de atributos dos serviços da escola de branding – cursos on-line 

que são também ofertados para a compra. Entre os recursos do Instagram, a 

marca se utilizou do feed, para a publicação de fotos, vídeos e peças gráficas, e 

das ‘histórias”, pautando conteúdos relacionados ao branding pessoal e estudos 

de caso de pessoas que conquistaram sucesso na carreira, além de “fórmulas” 

comportamentais do que se deve ou não fazer para alcançar a visibilidade 

esperada. 

 
738 A Semana da Marca Pessoal inclui três aulas on-line, transmitida ao vivo, sobre obtenção de 

propósito, construção de marca e empreendedorismo, entre os dias 24/06/2019 e 28/06/2019. 
739 Trabalho apresentado no DT 6 – Interfaces Comunicacionais do XXI Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Nordeste, realizado de 30 de maio a 1 de junho de 2019. 
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 É perceptível, portanto, que essas publicações visam ao engajamento da 

audiência e ao compartilhamento de ideias e informações, objetivando aguçar a 

curiosidade de antigos e novos seguidores sobre o tema pautado para ensino: o 

branding pessoal. 

Ainda a partir das postagens, é possível atestar que, entre os comentários 

de usuários/seguidores nas publicações que anunciam a SEMAP, o conteúdo 

consiste essencialmente em marcações de perfis de amigos/conhecidos a quem 

julgam ter afinidade e interesse pelo tema. Compreende-se, portanto, que a 

estratégia funciona também como um “boca-a-boca” na comunidade virtual, em 

que usuários conversam entre si e recomendam o perfil e a inscrição para os 

cursos da SEMAP. Nesse sentido, apreende-se que essas pessoas, em constante 

interação, gostam e acreditam no conteúdo publicizado. 

Dentre as 30 postagens mencionadas, nos atemos a uma em especifico 

por ter em seu corpus o conceito da empresa Tudo Orna, informando o propósito 

da empresa, tendo em vista que o branding tem a ver com fortificação de marca. 

A publicação escolhida foi publicizada no dia 18 de junho e consiste em 9 

informações sobre o arquétipo do pato, animal este que simboliza a marca Orna. 

  
Imagem 1 - teoria do pato 

 

 
Fonte: Reprodução de tela no perfil de instagram “Efeito Orna”, 2019. 

 

Na publicação selecionada, portanto, verificamos algumas tendências 

próprias da Sociedade da Informação, refletidas nas práticas de ensino e 

aprendizagem virtual. A primeira delas é a constatação de que o perfil configura 

uma comunidade virtual aberta ao diálogo, por meio da promoção do debate – 
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no caso desta postagem específica, acerca da “Teoria do Pato” e o profissional do 

futuro. Nesse sentido, a publicação no feed é uma peça gráfica, acompanhada de 

um texto de apoio que aborda a ressignificação de conceitos e direciona para 

uma publicação nas “histórias” que, por sua vez, indica outra plataforma on-line 

para a leitura de um artigo autoral que aprofunda o conteúdo. Por fazer menção 

ao propósito da marca, a ideia da publicação “Teoria do Pato” trabalha a imagem 

do arquétipo de um pato de forma positiva, atrelando a visão de que, em suas 

carreiras, os profissionais devem ser igual a patos: multitarefas, curiosos, 

corajosos, capazes de realizar trabalhos em conjunto em prol de uma causa, etc., 

ideologia esta que vai de encontro com o imaginário social que delineia o animal 

como “fraco”, “lento” e “medíocre” em tudo o que faz.  

A postagem rendeu mais de 5.700 curtidas e 117 comentários, nos quais 

houve marcações de usuários para que outros perfis vissem. Percebemos, 

também, que muitos discordam do posicionamento adotado pelo perfil da marca, 

apesar do teor educativo da publicação, em que se espera que o usuário-aprendiz 

acate o ensinamento.  
Imagem 2 - comentários discordantes. 

   

 
Fonte: Reprodução do perfil Efeito Orna, 2019 

 

A partir dos comentários é possível verificar que nem todos os usuários 

que se disponibilizaram a deixar impressões a respeito da publicação leram, de 

fato, o artigo que vem a aprofundar o conteúdo abordado. A educação no perfil 

da rede social virtual pode resultar em um processo de ensino e/ou aprendizado 

superficial, visto que existem ruídos nos casos em que a informação não é 

comunicada por inteira. Coll e Monereo (2010) relacionam a informação, o 

excesso de informação e o ruído no sentido de que 
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A abundância de informação e a facilidade de acesso a ela não garante, 

contudo, que os indivíduos estejam mais e melhor informados. A 

ausência de critérios para selecioná-la e confirmar sua veracidade, a 

abundância de informação, que responde, além disso aos interesses e 

finalidades daqueles que têm poder, os meios e a capacidade para fazê-

la circular, transformam-se facilmente, para muitos cidadãos e cidadãs, 

em excesso, caos e ruído (COLL E MONEREO, 2010, p. 22). 

 

Vale ressaltar, ainda, que mesmo nos casos em que a informação é 

entregue por completo e apreendida pelo usuário-aprendiz, estes podem não 

tomar o conteúdo abordado por verdades absolutas. No âmbito educacional, é 

claro que a reflexão é parte essencial do processo: ponderar, questionar e criticar, 

em um diálogo construtivo. Para fins de marketing, no entanto, os 

questionamentos por parte dos usuários/clientes têm a potencialidade de 

interferir diretamente na imagem da marca, de modo a exigir um cuidado maior 

do usuário-especialista. 

Destarte, é preciso habilidades de negociação para lidar com as situações 

em que não se pode desagradar o público, ao mesmo tempo em que se busca 

construir novas verdades a partir da ressignificação de conceitos e transmiti-las 

aos usuários/seguidores, visto que uma resposta mal interpretada pelo 

seguidor/consumidor pode prejudicar uma empresa/marca, maculando, por 

algum tempo, sua marca/imagem. Consideramos que as irmãs Alcântara 

possuem conhecimentos sobre o assunto e conseguem  gerenciar a marca de 

suas empresas e desejam compartilhar tais conhecimentos com seus seguidores, 

em sua maioria mulheres, ávidos a consumir os conteúdos educativos, pois 

buscam crescimento profissional e mudança de carreira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da discussão que levamos a cabo, podemos ponderar que as TICS 

permitem profundas mudanças no âmbito educacional, mas também sociais e 

econômicas, possibilitando expansão de nossas fontes intelectuais/acadêmicas. 

A Internet surge como facilitadora de informações, gerando diferentes 

ferramentas e expandindo as escolhas dos sujeitos, que se associam por meio de 

seus gostos e interesses. Verificamos a busca por técnicas que insiram este 

sujeitos em meios nos quais possam não pertencer, mas investem 

financeiramente para desenvolver estratégias para conquistar essa façanha. O 

método utilizado atualmente para conquistas de diferencial na Internet parte de 

ações comunicativas de marketing digital.  
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Não se realizam investimentos nas carreiras profissionais apenas pelo 

emprego das necessidades, mas também pelo desejo de pertencimento descrito 

por Bauman (2007,p. 73), no qual a sociedade de consumidores “precisa ser, deve 

ser e tem que ser”. Já Lipovetsky (2004) declara que os estilos de vida são 

vendidos atrelados às marcas. Propagam-se valores, visões de mundo que 

ressaltam a emoção -- e assim fazem as Irmãs Alcântara, projetando um “perfil 

ideal” de profissional bem sucedido, sinônimo de felicidade para aqueles que as 

seguem e, consequentemente, gerando inquietações sobre como fazer para 

possuir credibilidade e sucesso, propondo o ensino do “efeito Orna”.   

A partir do exposto no perfil, suas gestoras orientam ao entendimento de 

que todas as pessoas que se propõem a criar uma conta no Instagram e alimentar 

um perfil na rede social devem se preocupar com a construção de uma “marca 

pessoal”, tornando-se vitrines no on-line e off-line. A interação entre os usuários 

é percebida a partir do ensino/aprendizado do que configura o “Efeito Orna”: a 

preocupação com os detalhes, desde a forma de se vestirem à forma de se 

comunicarem, convertendo-se em “produtos humanos”. Postas estas questões, 

pensamos que o marketing de conteúdo educativo ganha cada vez mais 

relevância no universo digital, interferindo tanto na construção de novas 

mentalidades, dentro das comunidades virtuais, quanto nas práticas de consumo. 
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PUBLICAÇÕES NO FEED DO PERFIL “EFEITO ORNA” DO DIA 6 AO DIA 

20 DE JUNHO DE 2019 
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https://oglobo.globo.com/economia/millennials-entenda-geracao-que-mudou-forma-de-consumir-23073519
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POSTAGENS DAT

A  
LIKS COME

N- 
TÁRIO

S 

TÍTULO/TEM

A  
CARACTERÍSTICA 

111 

 

1  

Fotografia das 

irmãs 

Alcântara  

 

06.06 
3.486

  
602  “Já pensou em 

descobrir o 

poder da sua 

marca pessoal 

em apenas 

uma semana?” 

Anúncio da Semana 

da Marca pessoal, 

afirmando que será 

promovida pela 

escola de branding - 

reforço de marca. No 

texto de 

apoio, divulgação da 

SEMAP.  

2 Imagem 

gráfica, em gif, 

sobre podcast 

 

06.06

  

1707  1 O podcast 
 O ponto da 

virada”  

Áudio sobre 

palestra - O Negócio 

da Moda, um dos 

maiores eventos 

fashion do Brasil. No 

texto de apoio, 

divulgação da 

SEMAP.  

3

3 
Foto de 

comentário em 

rede social 

virtual 

06.06 1.116

  
14  “A nossa visão 

sobre 

branding é 

macro.” 

 Compartilhamento 

de comentário, feito 

no linkedIn, 

elogiando o produto 

digital 

disponibilizado 

gratuitamente 

chamada “Nuvem de 

Branding”. No texto 

de  
apoio, divulgação da 

SEMAP. 
  

4 Foto de ex-

aluna  do 

Efeito - 

compartilhame

nto de projeto 

07.06  375 10  “A 18ª edição 

do Mulheres 

de Efeito 

acabou de 

sair!” 

Testemunhal gerado 

para incentivar que 

as seguidoras 

acreditem na marca, 

gerando 
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- uso de 

hashtag 
credibilidade. No 

texto de apoio, 

divulgação da 

SEMAP.  

6 Vídeo de 

Débora 

Alcântara 

falando sobre 

marca pessoal 

07.06 6.942 31   “Qual a 

imagem que 

você está 

transmitindo?’ 

Publicação sobre 

propósito e a 

importância de se ter 

uma identidade de 

marca pessoal com o 

objetivo de gerar 

reflexões acerca do 

assunto. Nos 

comentários, vemos 

marcações de perfis e 

elogios de 

seguidores.No texto 

de apoio, divulgação 

da SEMAP.  

7 
7 

Foto em 

carrossel sobre 

os tipos de 

profissionais - 

post educativo  

08.06 3.080 38 “Construir sua 

marca significa 

se reconhecer 

profundament

e…” 

Fortificação da ideia 

que somos digitais - 

comunicação como 

foco central para 

construção da marca 

e, ao final, divulgação 

da SEMAP. 
. 

8 Foto de Jessica 

Alba sobre 

transição de 

carreira 

10.06 2.246 30 “O que tornou 

a transição da 

carreira de 

Jessica Alba 

tão bem 

sucedida?” 

Publicação educativa 

no sentido de 

promover a ideia do 

empreendedorismo 

feminino e diferencial 

de mercado. No texto 

de apoio, divulgação 

da SEMAP. 

9 Foto 

motivacional  
11.06 3477 48 “Você não 

precisa buscar 

um diferencial, 

você é único” 

Intenção 

motivacional 

abrangendo algumas 

dicas para que a 

audiência acredite 
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em seus potenciais 

de mercado/carreira 

e, por isso, precisam 

investir em cursos 

como o SEMAP. 

10 Foto de Sophia 

Amoruso e o 

momento 

#GILBOSS 

 
1464 45 “Decisões sem 

o alinhamento 

com o 

propósito e 

sem visão 

estratégica 

podem trazer 

graves 

consequências 

de marca.” 

Divulgação do artigo 

escrito por Débora 

Alcântara no 

LinkedIn, tratando 

sobre o estudo de 

caso e divulgação da 

SEMAP. 

11 Foto 

motivacional 
12.06 2.709 24 “A principal 

relação de 

amor deve ser 

com você 

mesma” 

Publicação motiva a 

audiência a ver o 

potencial de 

crescimento  - 

transmitir  
mensagens positivas 

na construção das 

marcas. No texto de 

apoio, divulgação da 

SEMAP. 

12 Vídeo de 

Débora 

Alcântara em 

palestra  

12.06 8.308 34 “O foco da sua 

marca é o lucro 

ou a sua 

experiência?” 

Publicação trata 

sobre 

questionamentos na 

construção de marca 

e divulgação da 

semap. 

13 Imagem gráfica 

sobre teoria 
13.06 1.464 26 “Curva das 

tendências de 

Everett 

Rogers” 

Publicação educativa 

sobre conceitos de 

um teórico que 

aborda os perfis das 

pessoas, chamada 

“Curva de Adoção da 

Inovação ou Curva da 

Tendência, proposta 
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pelo psicólogo 

Everett M.” 

14 Foto das irmãs 

Alcântara 
13.06 1600 179 “Você já sabe o 

que é SEMAP?” 
Divulgação do 

evento e das 

motivações de 

criação, engajando a 

audiência.  

15 Imagem 

gráfica, em gif, 

sobre podcast 

14.06 5.021 23 “Seja um pato 

TEDx Débora 

Alcântara” 

Sobre a palestra de 

Débora Alcântara no 

TEDx Women -- o 

uso do arquétipo do 

pato como estratégia 

de fortalecimento de 

branding para o 

ORNA Group. 

16 Vídeo de 

Débora 

Alcântara 

14.06 10.63

9 
40 “Mostre seu 

valor por meio 

da reputação”  

Reflexões sobre a 

necessidade de se 

construir uma 

reputação e 

transmitir valor para 

a audiência. O 

primeiro passo, 

indica a postagem, 

seria por meio do 

investimento de 

tempo para 

acompanhar a 

SEMAP. 

17 Foto de ex-

aluna do Efeito 

Orna 

14.06 692 53 “A 19ª edição 

do Mulheres 

de Efeito” 

Testemunhal gerado 

para incentivar que 

as seguidoras 

acreditem na marca, 

gerando 

credibilidade. No 

texto de apoio, 

divulgação da 

SEMAP. 
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18 Foto de 

comentário em 

rede social 

virtual 

15.06 1.882 23 “Você ainda 

não assinou 

nossa 

newsletter 

para receber o 

Boletim EFEITO 

ORNA?” 

Divulgação do 

boletim Efeito Orna  -

- incentivo para que 

a audiência se sinta 

motivada e veja 

necessidade em 

assinar o 

recebimento deste 

conteúdo. São 

usados números para 

demonstrar 

credibilidade.  

19 Foto  de 

anúncio 
16.06 687 29 “SERÁ QUE 

FREELANCERS 

TAMBÉM 

PRECISAM 

FORTALECER 

SUA MARCA 

PESSOAL?” 

Divulgação de live -- 

“A importância do 

branding para 

freelancers e 

produtores de 

conteúdo”. Reforça a 

ideia de que o 

freelancer deve se 

importar em ter sua 

identidade e a 

percepção de “ser 

único”.  

20 Gif de anúncio - 

contagem 

regressiva 

17.06 5.745 80 “Falta apenas 

sete dias para 

a SEMAP” 

Publicação sobre os 

conteúdos que serão 

abordados na SEMAP 

e indicativo de que  
muitas pessoas estão 

se inscrevendo, ou 

seja, a marca “EFEITO 

ORNA” tem 

relevância para a 

audiência. 

21 Fotos em 

carrossel de 

Serena 

Williams  

17.06 1.839 21 “O que fez 

Serena 

Williams se 

tornar a 1ª 

atleta a entrar 

na lista das 

Publicação 

motivacional que 

trabalha com o 

exemplo de uma 

esportista de 

sucesso, que 
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mulheres mais 

ricas do 

mundo?” 

conseguiu que 

grandes marcas a 

vissem como marca 

também. Trata ainda 

da importância da 

gestão da  marca 

pessoal e 

posicionamento 

digital. 

22 Vídeo de 

divulgação da 

SEMAP 

17.06 7.896 54 “O mercado é 

cruel” 
Material institucional 

com 

questionamentos 

sobre 

potencialidades e 

dúvidas sobre 

posicionamento de 

marca. Foco na 

mudança de carreira 

e indução ao 

acompanhamento da 

SEMAP. 

23 Foto das Irmãs 

Alcantâra 
18.06 4.225 58 “Somos uma 

comunidade. 

Somos patos 

(seres 

multipotenciai

s)” 

Publicação 

institucional 

reforçando quem são 

as empreendedoras e 

como os valores 

delas podem 

contribuir na 

construção de marca 

da audiência. Ao 

final, divulgação da 

SEMAP.  

24 Imagem gráfica 18.06 5.804 117 “Teoria do Pato 

e os 

profissionais 

do futuro” 

Explicação do 

arquétipo do pato 

associado às crenças 

da marca Efeito 

Orna.  
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25 Fotografia de 

Maurício de 

Sousa 

19.06 1.302 20 “E o que faz 

dele um dos 

maiores 

nomes da arte 

em quadrinhos 

do mundo e 

ter seus 

produtos 

licenciados em 

40 países?” 

Publicação que 

mostra a importância 

de ter propósito e ser 

único, a partir do 

exemplo do escritor e 

quadrinista Maurício 

de Sousa, 

representando uma 

marca de sucesso. 

26 Imagem gráfica 19.06 2.904 95 “Seja seu RP” Explica as 

competências do 

profissional de 

relações públicas. 

Também vemos dicas 

de como fazer para 

ser seu próprio RP 

por meio de alguns 

comportamentos 

preestabelecidos.  

27 Foto de uma 

mulher 

 
4.542 94 “Seguidores 

não são 

clientes” 

Publicação sobre a 

importância da 

consolidação e 

de agregar valor a 

uma marca. Explica 

que número de 

seguidores não é o 

ponto-chave para o 

sucesso, e reforça a 

ideia de que o 

conhecimento pode 

ser um dos caminhos. 

Ao final, divulgação 

da SEMAP.  

28 Imagem 

gráfica, em gif, 

sobre podcast 

 
3.415 3 ‘Branding 

pessoal” 
Divulgação de 

podcast que aborda 

posicionamento de 

marca. 
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29 Fotografia de 

Virgil abloh, 

estilista  

20.06 2.002 34 “O que 

podemos 

aprender com 

@virgilabloh?” 

Publicação conta a 

história do 

engenheiro civil que 

se tornou estilista da 

Louis Vuitton. 

Exemplo de 

conquista e 

superação. Além 

disso, é exposto que 

Autenticidade, 

network, 

posicionamento 

digital,  coerência 

entre a marca e 

comunicação são 

conceitos relevantes 

para a construção de 

marca. Ao final, 

divulgação da 

SEMAP.   

30 Vídeo 

Institucional  c

om Débora 

Alcântara 

21.06 13.10

0 
54 “Débora 

Alcântara tem 

um recado 

para você”’ 

Programação da 

Semap e explanação 

do que os 

consumidores/seguid

ores irão adquirir ao 

acompanhar.  

 

  

https://www.instagram.com/virgilabloh/
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EDUCOMUNICAÇÃO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: ESTUDO DA 

EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA NO PROJETO ESTAÇÃO CEUMA1 
 

João Almeida dos Santos Ne740to 1 

Fabíola de Mesquita Costa S741ilva 1 

Universidade Ceuma, São Luí742s, MA 

 

RESUMO: Esta pesquisa pretende analisar como os pressupostos da educomunicação 

são adotados como estratégia político-pedagógica no desenvolvimento da consciência 

crítica, da participação ativa e no desenvolvimento da cidadania nos alunos participantes 

da extensão universitária. De forma específica a pesquisa apresentou as seguintes etapas: 

revisão bibliográfica, análise documental, coleta de dados com aplicação de 

questionários semi-estruturados aos alunos participantes da extensão e tratamento dos 

dados coletados a partir do método da análise de conteúdo para categorização dos 

temas e abordagens educomunicativas identificadas no projeto bem como os sentidos 

atribuídos às práticas pelos alunos participantes do projeto. 

PALAVRAS-CHAVE: Educomunicação; Extensão universitária; Estação Ceuma; 

Desenvolvimento acadêmico; Projeto interdisciplinar. 

 

ABSTRACT: This research aims to analyze how the educommunication assumptions are 

adopted as a political-pedagogical strategy in the development of critical awareness, 

active participation and development of citizenship in students participating in university 

extension. In a specific way, the research presented the following steps: bibliographic 

review, document analysis, data collection with the application of semi- and students 

involved in the extension and treatment of data collected from the content analysis 

method to categorize the themes and educational approaches identified in the project 

as well as the meanings attributed to the practices by students participating in the 

project. 

KEYWORDS: Educommunication; University extension; Ceuma Station; Academic 

development; Interdisciplinary project. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

 
740 Estudante de graduação do 7º semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Ceuma, e-

mail:  joaoalmeidadm@gmail.com 
741 Orientador do trabalho. Professora do Curso de Jornalismo da Universidade Ceuma, e-

mail:fabiolademesquita@hotmail.com 
742 Projeto de Extensão Interdisciplinar aprovado no CEPE - Resolução 24A/2016 do Uniceuma. 

mailto:joaoalmeidadm@gmail.com
mailto:fabiolademesquita@hotmail.com


 
 

 
3500 

A integração entre atividades de ensino, pesquisa e extensão é a base para uma 

atuação da universidade na sociedade. A formação universitária necessita integrar além 

da sala de aula, espaços de experimentação e debates para ampliação dos 

conhecimentos teóricos adquiridos no cotidiano acadêmico, nesse sentido as atividades 

de extensão tornam-se, portanto, locus de desenvolvimento, capacitação na aquisição 

de habilidades e competências, além de ampliar a visão crítica dos participantes na 

elaboração de novas leituras de mundo e práticas de cidadania. 

O Estação Ceuma1 é um projeto de extensão, q743ue teve início em 2016 de 

forma interdisciplinar e busca desenvolver produtos midiáticos diversos: produções 

radiofônicas, televisivas e jornalísticas voltadas para o público universitário. Dividido em 

núcleos de Publicidade e Propaganda, Rádio, TV, Jornalismo e Design, o projeto recebe 

via edital, graduandos de forma voluntária para produção de produtos voltados ao 

universo acadêmico. Além das horas complementares, os produtos desenvolvidos são 

apresentados em um portal e passam a compor o portfólio dos futuros profissionais da 

comunicação 

É possível identificar que a extensão universitária relaciona-se aos pressupostos 

da educomunicação, uma vez que práticas educomunicativas referem-se ao 

planejamento, implementação e avaliação de processos e produtos destinados a criar e 

fortalecer ecossistemas comunicativos, desenvolver competências e habilidades nos 

sujeitos, incentivar o senso crítico. A extensão propõe também criar e fortalecer espaços 

de comunicação universitária mais democráticos e plurais, mobilizando interações para 

promover a interdisciplinaridade nas atividades.  

Partindo dessa perspectiva, a investigação aqui desenvolvida, identificou os 

pressupostos da educomunicação nas estratégias e ações desenvolvidas pelos alunos 

que integram o Estação Ceuma. A investigação de cariz qualitativo seguiu as seguintes 

etapas: revisão bibliográfica para estudo de conceitos acerca dos pressupostos da 

educomunicação e ecossistemas comunicativos a partir dos autores Ismar Soares (2002), 

Sartori e Soares (2005), Adilson Citelli (2004), Mario Kaplún (1999) e Paulo Freire (1975), 

seguida da análise documental e coleta de dados a partir de questionários 

semiestruturados aplicados aos alunos participantes da extensão. Para o estudo dos 

dados, o método da análise de conteúdo (BARDIN, 1977) serviu para analisar e 

categorizar os temas e abordagens educomunicativas mais utilizadas pelos alunos.  

 

 A educomunicação e a extensão universitária 

 

A relação entre Educação e Comunicação se consolidou no âmbito acadêmico 

nos anos 60 e 70 quando alguns pesquisadores identificaram a força dos meios de 

 
743 O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Insituições Públicas de Educação Superior Brasileiras 
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comunicação na formação cognitiva social. Autores como Paulo Freire (1996) na área da 

educação e Mário Kaplún (1999) no âmbito das pesquisas em comunicação contribuíram 

com os fundamentos teóricos que atribuem às práticas educomunicativas a produção de 

mudanças significativas na sociedade.  

Freire considerava a educação como ação de reforço a autonomia para a 

cidadania e Kaplún (1999) ao aprofundar o estudo dos conteúdos disseminados pela 

grande mídia, identificou as capacidades desta em moldar nossos modos de pensar, agir 

e ser. A comunicação de massa para o autor apresenta uma dupla face, se inicialmente 

serve como meio de informação, entretenimento e formação às pessoas, em outra 

instância também pode produzir uma uniformização de conteúdos e promover padrões 

de vida por vezes desconexos da realidade, inibindo a reflexão e o desenvolvimento para 

emancipação dos sujeitos.  

A educomunicação situa-se como um campo específico e autônomo de 

intervenção social, capaz de ressignificar os papéis sociais desempenhados por 

educadores e educandos com mídias e tecnologias digitais, coexistindo a partir de uma 

concepção dialógica em “uma construção partilhada do conhecimento mediada por 

relações dialéticas entre os homens e o mundo” (SARTORI e SOARES, 2005). De acordo 

com Santaella o desenvolvimento das mídias massivas em larga escala alteraram 

substancialmente os modos de produção cultural no final do século XIX e as práticas de 

formação humanas. O processo de mediação resultante da presença midiática na 

sociedade gerou sucessivas mudanças culturais além do crescimento e diversificação da 

produção de informações de forma generalizada. 

Para Sartori e Soares a educomunicação pode ser compreendida como uma 

comunicação transitiva, uma prática vivida, um espaço de interações que permitem a 

expressão, o relação, o aprendizado e o ensino. Quatro áreas de intervenção foram 

sistematizadas ao se pensar a abrangência da Educomunicação: Estudo de recepção de 

mídias; Mediação tecnológica na educação; e gestão e aspectos da reflexão 

epistemológica do campo. As áreas de intervenção propostas pelos autores referem-se 

a apropriação das mídias para a prática educativa como de caráter intercambiantes: 

somente um sujeito capaz de ler criticamente a mídia é capaz de fazer uso do mesmo 

dispositivo para promover cidadania e estimular nos demais olhares mais responsáveis, 

críticos, ativos e intervenientes. 

Nesse sentido, as mídias figuram como parte da “ecologia cognitiva” definida por 

Pierre Levy (1997), como uma rede complexa composta pelas tecnologias da inteligência 

capazes de atuar diretamente na cognição humana. Para o autor, as aprendizagens se 

dão além da interação social e são exponencialmente mediadas pelas tecnologias digitais 

de comunicação e informação. Levy observa ainda que, “coletividades não são 

constituídas apenas por seres humanos. Nós vimos que as técnicas de comunicação, e 

de processamento das representações também desempenham, nelas, um papel 

igualmente essencial”, assim o pensar ocorre em uma rede interna e externa à experiência 
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humana: de neurônios às instituições de ensino, passando pelos sistemas de escrita, 

livros e, recentemente, os computadores, o pensamento se estrutura de acordo com as 

dimensões técnicas e coletivas da cognição.  

Martin-Barbero (2002) retoma a reflexão de Levy acerca da cognição e 

inteligência humana para salientar que na relação entre Educação e Comunicação, esta 

é: 

“quase sempre é reduzida a sua dimensão puramente 

instrumental. É deixado de fora o que é justamente estratégico 

pensar: que é a inserção da educação nos complexos processos 

de comunicação da sociedade atual, ou falando de outro modo, 

pensar no ecossistema comunicativo que constitui o entorno 

educacional difuso e descentrado em que estamos imersos 

(MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 339-40)”  

Logo, no ecossistema comunicacional proposto pelo autor, a educação se dá no 

âmbito das linguagens, escritas, representações e narrativas que alteram a percepção, ou 

seja, no contexto das mídias e das tecnologias digitais de informação e comunicação, e 

no âmbito das aprendizagens formais, e informais dos indivíduos. 

Para Santaella (1992), os diferentes tipos de formações culturais, ambientais, 

cognitivas, perceptivas e sensoriais passam a coexistir, uma vez que uma cultura vigente 

não leva as anteriores ao desaparecimento. Na cultura digital vivenciada hoje, se 

complexifica as linguagens e a cultura das mídias adentra a digital, produzidas nos mais 

diversos âmbitos educativos. É inquestionável a centralidade das mídias nas esferas de 

formação dos sujeitos, além daquela ofertada nos ambientes educativos e formais 

estabelecendo uma aprendizagem distinta da dita escolar e formal, assim, pensar 

propostas de extensão para relação com distintas mídias consiste em considerar a 

complexidade dos universos educativos. 

A extensão universitária compreendida como “processo educativo, cultural e 

científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade” (BRASIL, 2002) tem historicamente seu 

desenvolvimento e legitimação no Brasil e apresenta alguns marcos: resultado do 

Estatuto da Universidade Brasileira decretado em 1931, na qual a extensão surge como 

espaço de solução para compromissos sociais e, sobretudo, na década de 60, passa a se 

constituir cada vez como contribuição significativa à sociedade (CARBONARI;PEREIRA, 

2015), porém, após a reforma universitária em 1968, a extensão passa a assumir em 

definitivo o papel de integrar universidade e sociedade através da prestação de serviços.  

Entre as décadas de 80 e 90, as determinações oficiais e diretrizes de órgãos como 

MEC e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), bem como as 

reflexões desenvolvidas em conselhos e fóruns, a exemplo do Fórum1 de pró-reitores de 
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extensão744 das universidades públicas brasileiras, buscavam precisar o conceito de 

extensão e delimitar seu papel para solucionar problemas sociais. 

O fortalecimento dos movimentos sociais no Brasil surge então como fator para 

desenvolver o cariz das práticas extensionistas desenvolvidas em diversas IES do país. A 

extensão universitária é definida, portanto, como prática interdisciplinar de caráter 

educativo, cultural, científico e político que surge a partir da  interação entre universidade 

e demais setores da sociedade, fomentando espaços de caráter educativo e cidadão. 

As investigações sobre o tema, a avaliação das políticas de ações de extensão no 

Brasil se fundamenta a partir de 2004 com a proposição do Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES). A proposta considera os aspectos relativos aos 

eixos de ensino, pesquisa e extensão. 

Nas diretrizes e orientações propostas pelo SINAES, ensino e pesquisa não devem 

seguir descontextualizados das ações de extensão pois é uma ação: 

“que visa, principalmente, a formação do indivíduo-cidadão que 

irá atuar nos diversos segmentos profissionais, e que, 

provavelmente, neles encontrará situações nem sempre previstas 

nos conteúdos de teor específico dos cursos de graduação e que 

ultrapassam a necessidade de conhecimentos técnico-científicos, 

exigindo dele posições socialmente comprometidas.” 

(ARROYO;ROCHA,2010,p.138). 

 

Segundo os autores, os três eixos associam-se a contextos regionais, culturais e 

políticos complexificados, o que resulta em uma certa imprecisão do real papel da 

extensão na comunidade.  

Para alguns autores a atuação extensionista não deve assumir um caráter 

assistencialista, mas desenvolver uma formação cidadã que abarque todos os sujeitos do 

processo e promova desenvolvimento coletivo:  

“além dos universitários, atores e públicos com culturas, 

interesses, níveis de educação diferenciados. Abrange uma grande 

diversidade de públicos externos com os quais é preciso 

estabelecer uma interlocução para identificar problemas, informar, 

capacitar e propor soluções.” (THIOLLENT, 2002, p. 2) 

 

A constituição da cidadania em projetos extensionistas na perspectiva 

educomunicativa se dá a partir da troca de experiências capaz de reconstituir 

 
744 Fernanda Bivar de Albuquerque Costa, Licenciatura Plena em História, Especialista em História 

Regional: Nordeste, Especialista em Novas Tecnologias na Educação, Servidora da Prefeitura do 

Recife, Secretaria de Tecnologia. 
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conhecimento, valores e saberes nos sujeitos do processo a fim de provocar reflexões 

sobre a realidade, a própria identidade desse sujeito e suas vivências em sociedade. 

A aprendizagem é também fortalecida no contato com outras realidades, 

potencializada pelos ecossistemas comunicativos desenvolvidos em uma extensão que 

estimule o desenvolvimento de mídias como rádio, TV, jornais além de campanhas que 

tornam-se espaços onde os alunos possam se posicionar de modo significativo, 

participativo e de forma cidadã.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa aqui proposta apresenta um cariz qualitativo exploratório dividida em 

quatro momentos: revisão bibliográfica; análise documental; e coleta de dados realizada 

a partir da aplicação de entrevistas semiestruturadas via Google Forms com alunos 

participantes. Para análise e categorização dos temas e abordagens educomunicativas 

adotadas no projeto, o método de análise do conteúdo que segundo Bardin (1977) 

organiza-se em três fases: pré análise; exploração do material e tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação.  

Na pré-análise a partir do referencial teórico foram definidos os indicadores 

presentes nas entrevistas anteriormente transcritas. Nessa fase foram realizadas a leitura 

flutuante para o conhecimento das entrevistas. Na segunda fase, na exploração dos 

dados coletados foi possível elaborar categorias e subcategorias por meio de recorte, 

agregação e enumeração para a constituição de unidades de registro. No método, 

algumas palavras-chaves são identificadas, e de forma inferencial, além do sentido 

presente na fala dos alunos entrevistados.  

 

O PROJETO ESTAÇÃO CEUMA E AS PRÁTICAS EDUCOMUNICATIVAS  

 

O Estação Ceuma é um projeto interdisciplinar vinculado a coordenação dos 

cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade Ceuma. Criado em 

2016, apresenta um portal (Figura 1) onde são disponibilizadas as produções 

desenvolvidas pelos alunos e objetiva aproximar o corpo discente da realidade 

profissional, das práticas de mercado e estabelecer uma rotina produtiva em caráter 

interdisciplinar bem como desenvolver a interação dialógica de acordo com Política 

Nacional de Extensão Universitária.  

 

   FIGURA 1 - Portal Estação Ceuma  
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Fonte: https://estacao.ceuma.br/ 

 

Dentre as produções dos núcleos de rádio, TV, jornalismo e publicidade e 

propaganda destacam-se:  

1) Criação de campanhas educativas como o SOS VIDA e AMO LER. 

2) Cobertura de eventos acadêmicos realizados na Universidade. 

3) Projetos de interação com a comunidade acadêmica pautados em 

informação e entretenimento. 

4) Programas de cobertura jornalística desenvolvidos pelos alunos e 

veiculados no youtube.  

5) Desenvolvimento de programas e playlists radiofônicas. 

 

Atualmente conta com a participação de vinte discentes do curso de Jornalismo 

e Publicidade e Propaganda, sob orientação de quatro docentes nos respectivos núcleos 

de Publicidade e Propaganda, Rádio, TV, Jornalismo. O Projeto Estação Ceuma possui 

também canal na plataforma do Youtube, onde disponibiliza as produções realizadas 

pelo núcleo de TV (Figura 2). 

 

FIGURA 2 - Portal Youtube 

https://estacao.ceuma.br/
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Fonte: Site do Estação Ceuma no Youtube.  

 

Dois aspectos da educomunicação podem ser identificados na análise das 

práticas nos núcleos supracitados: a mediação tecnológica na educação e a gestão 

comunicativa. Em relação a primeira, os produtos desenvolvidos pretendem a partir da 

produção audiovisual tornar-se um veículo educativo da comunidade acadêmica, 

adotando uma linguagem próxima dos alunos e veiculada em multi plataformas. Ao 

compreendermos que a gestão comunicativa refere-se a prática educacional como 

estratégia de ensino para as comunidades, a dinâmica adotada no projeto prevê a gestão 

comunicativa desde a concepção até a veiculação dos produtos audiovisuais construídos.  

Na análise dos questionários aplicados aos discentes, inicialmente foram 

realizadas perguntas relacionadas a três aspectos: dinâmica adotada na seleção e 

produção dos produtos, temáticas adotadas no desenvolvimento e relações com a 

educomunicação. Em relação ao primeiro aspecto, os resultados são apresentados 

abaixo: 

 

GRÁFICO 1 - Forma de desenvolvimento das produções realizadas nos núcleos. 

 
Fonte: Resultado dos questionários aplicados. 
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No segundo aspecto, entre os temas abordados, as respostas dos questionários 

apontam que 70% concentram-se nos acontecimentos da universidade, seguido pelos 

temas de meio cotidiano (23,1%) meio ambiente (15,4%), saúde (15,4%), segurança 

(7,7%). Os núcleos de jornalismo, rádio e publicidade propaganda também contemplam 

em suas temáticas e pautas relativos a educomunicação associados a democratização da 

comunicação, expressão e protagonismo juvenil, diálogo e novas relações na 

universidade. Na aplicação da análise de conteúdo foi possível identificar categorias, 

subcategorias, unidades de registro e contexto dos dados (Tabela 1).  

 

TABELA 1 - Categorias, Subcategorias e Unidade de Registro e Contexto dos Dados 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA UN. DE REGISTRO UN. DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

1. Participação na 

produção de conteúdos.  

 

 

 

Dinâmica da 

produção. 

 

Entre os 

entrevistados, 71,4% 

dividem as tarefas, 

21,4% trabalham 

individualmente e 

7,5% desenvolvem 

as atividades de 

forma coletiva. 

Divisão de tarefas - os 

alunos são reunidos 

em pequenos grupos, 

em que cada um tem 

um papel. 

 

Individuais - cada 

aluno produz um 

texto, foto, etc. 

 

Coletivas - todo grupo 

define em conjunto e 

executa as atividades. 

  

 

 

 

Temas e conteúdos. 

Entre os 

participantes do 

projeto, 35,7% 

produzem conteúdo 

livre pré-definido 

pelo coordenador, 

28,6% produzem 

conteúdo livre 

dentro de temáticas 

determinadas e 

28,6% produzem 

Acontecimentos na 

Universidade.  

 

Cotidiano/Acontecime

ntos do bairro, da 

cidade. 

 

Conteúdo livre, dentro 

de gêneros pré-

definidos. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA UN. DE REGISTRO UN. DE CONTEXTO 

conteúdo 

previamente 

estabelecidos. 

2. Percepção de práticas 

educomunicativas. 

Protagonismo 

juvenil. 

Novas relações e 

diálogo com a 

universidade; 

 

Democratização da 

comunicação; 

 

Expressão e 

protagonismo 

jovem. 

O projeto de extensão 

é uma nova forma de 

se relacionar e 

dialogar com a 

universidade. 

 

 

 

 

 

 

3. Práticas de cidadania. 

 

Relações com 

comunidade 

acadêmica. 

 

Campanhas sobre o 

câncer de mama; 

 

Palestras e 

minicursos; 

 

Rodas de diálogo. 

 

 

Conscientizar a 

comunidade 

acadêmica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

de produtos 

jornalísticos. 

Radiojornal; 

 

Campanhas 

institucionais: Amo 

Ler, Em Tese, etc. 

 

Boletins 

informativos; 

 

Campanhas de 

divulgação sazonal; 

 

 

 

Com linguagem 

acessível à todos. 

 

Informar sobre as 

ações e eventos para a 

própria comunidade. 

 

Boletim radiofônico 

semanal. 

Fonte: Questionário aplicado aos alunos participantes do Estação Ceuma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir do estudo de caso do projeto de extensão universitária Estação Ceuma, 

observado a partir  dos pressupostos da educomunicação como participação na 

produção de conteúdos midiáticos e da própria percepção de práticas educomunicativas 

pelos participantes, os sentidos atribuídos pelos alunos a experiência revelaram a 

importância do aluno como protagonista da seleção e constituição dos produtos, este 

passa a perceber a relevância da construção da informação desde a sua concepção até a 

recepção, bem como seu apelo a cidadania junto ao público alvo do projeto. 

O ecossistema comunicativo desenvolvido no Estação Ceuma estabelece o 

diálogo, a gestão da comunicação compartilhada, em relação a seleção de temas e 

conteúdo para midiatização, fortalece as noções de atuação participativa, contribuindo 

assim na formação de graduandos comprometidos com a própria prática profissional. 

Foi possível identificar nas falas dos alunos participantes a importância da 

experiência da prática do exercício da profissão, da importância do seu papel na 

sociedade, da necessidade de atuação profissional interdisciplinar e da possibilidade de 

ampliar sua prática para a discussão de temas sociais relevantes. 

Por conseguinte, entende-se a necessidade explorar o eixo da extensão 

universitária com o propósito de proporcionar ao aluno, experiências além da rotina das 

salas de aula que, geralmente, introduzem o discente a imergir em outras áreas do 

estudo e da pesquisa. Além disso, são as práticas educomunicativas que, por exemplo, 

na análise do caso do Estação Ceuma, aproximam o aluno da Universidade, através do 

diálogo e da construção de novas relações.  
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RESU746MO: A escolha do tema foi devido à importância que a energia tem para 

o desenvolvimento humano e a busca de alternativas sustentáveis e de baixo 

custo para a sua utilização. O projeto energia solar fotovoltaica foi desenvolvido 

com estudantes dos anos Iniciais (5º ano), de uma Escola Municipal do Recife.  

Com a participação de 15 estudantes e duas professoras. Quando foram 

apresentadas aos estudantes as formas de produção de energia e a energia solar 

fotovoltaica, eles se mostraram interessados e questionaram como essa energia 

pode ser produzida e de que forma pode contribuir com a redução dos gastos 

no consumo. Neste sentido a energia solar fotovoltaica quando utilizada em 

nossa casa promove uma redução com os gastos. Utilizamos um desafio digital o 

kahoot para estimular a aprendizagem do tema. Após as pesquisas e estudos 

iniciamos com a construção do protótipo que foi escolhido pelos estudantes, à 

montagem de uma casa movida a energia solar fotovoltaica. O resultado 

alcançado foi positivo, conseguimos realizar a montagem em consonância com a 

tecnologia usando o arduino e a programação, e a proposta inicial obteve êxito, 

além de concretizarmos a ideia que a energia solar é possível, é uma energia 

limpa e reduz os gastos do dia a dia com a energia elétrica, foi possível 

desenvolver nos estudantes o sentimento de pertencimento e compromisso com 

a aprendizagem, capacidade investigativa, e o conhecimento científico. 

Palavras Chaves: Tecnologia; Energia Solar Fotovoltaica; Jogos Digitais Robótica; 

Práticas Educativas Inovadoras. 
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ABSTRACT: The choice of theme was due to the importance that energy has for 

human development and the search for sustainable and low cost alternatives for 

its use. The photovoltaic solar energy project was developed with students from 

the initial years (5th year) of a Municipal School of Recife. With the participation 

of 15 students and two teachers. When the forms of energy production and 

photovoltaic solar energy were presented to students, they were interested and 

questioned how this energy can be produced and how it can contribute to the 

reduction of spending on consumption. In this sense the solar photovoltaic 

energy when used in our house promotes a reduction with the expenses. We use 

a digital challenge kahoot to stimulate learning the theme. After the research and 

studies began with the construction of the prototype that was chosen by the 

students, the assembly of a house powered by photovoltaic solar energy. The 

result achieved was positive, we were able to perform the assembly in line with 

the technology using arduino and the programming, and the initial proposal was 

successful, in addition to realizing the idea that solar energy is possible, it is a 

clean energy and reduces the expenses of the day by day with the electric energy, 

it was possible to develop in the students the feeling of belonging and 

commitment to learning, investigative capacity, and scientific knowledge. 

 

Keywords: Technology; Photovoltaic Solar Energy; Digital Games Robotics; 

Innovative Educational Practices. 

 

INTRODUÇÃO 

O uso da energia elétrica tem grande importância para o desenvolvimento 

humano, por isso, se faz necessário a busca de alternativas sustentáveis e de baixo 

custo como a energia solar por exemplo. Grande parte da nova geração utiliza 

apenas a energia que vem por meio de eletricidade, sem ter a mínima noção do 

processo evolutivo, de outras formas de energia que existem, como podem ser 

geradas, e de que forma elas podem contribuir para o uso consciente. Diante 

dessa realidade, realizamos um debate em sala de aula, com os alunos da Rede 

Municipal do Recife, especificamente do 5º ano, sobre os equipamentos que 

utilizam energia elétrica em suas casas e a possibilidade de uso da energia solar.  

Após o debate, os estudantes assistiram a um vídeo explicativo sobre a nova 

conta de energia da Celpe, que recebeu o selo FSC (Forest Stewardship Council 

/Conselho de Manejo Florestal), entre outras novidades. Em seguida utilizamos o 

gráfico histórico de consumo da conta, para mostrar, as diferenças entre os meses 
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apresentados e aproveitamos esse momento para fazer um levantamento da 

hipótese: a energia solar fotovoltaica quando utilizada em nossa casa promove 

um economia em relação aos gastos com a energia gerada pela companhia 

elétrica. Esse estudo despertou nos estudantes algumas curiosidades: Como seria 

a vida sem energia? De onde vem a energia elétrica? Existem outras fontes de 

energia? Como economizar energia? Diante dessas inquietações resolvemos 

iniciar uma pesquisa para responder esses questionamentos. 

Para tanto, decidimos investigar novas formas de energia as quais não agridam o 

meio ambiente, também representar através da programação com Arduino a 

energia solar fotovoltaica, realizar atividades criativas com jogos (foi escolhido o 

kahoot como forma estimulante e divertida de testar os conhecimentos), assim 

como, construir o protótipo para apresentação da pesquisa. 

Neste sentido percebemos a necessidade de realizar uma investigação mais 

profunda, levando em consideração os avanços da tecnologia e a forma como a 

mesma vem contribuindo em várias áreas de estudo. Segundo Costa (2014, p.64) 

“É importante frisar que os professores devem utilizar adequadamente as NTIC, 

de maneira que estas possam ter eficiência no processo ensino aprendizagem”. 

Sendo assim, o interesse em desenvolver uma proposta didática que propicie 

conhecimentos em tecnologia e meios sustentáveis de favorecer o dia a dia na 

sociedade, é de grande importância na aprendizagem destes estudantes. 

Na realização desta proposta contamos com 25 estudantes de uma turma de 5º 

ano do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal em Recife. Realizamos uma 

sondagem inicial com os estudantes a fim de verificar o interesse e conhecimento, 

deste total inicial contamos com 15 estudantes que demonstraram desejo de 

participar. Luzzi, (2012, p. 83), diz “Lembremos que a escola é vida e não 

preparação para a vida. Só se aprende a viver, vivendo; só se aprende a fazer, 

fazendo; só se aprende a pensar pensando; a refletir, refletindo; a dialogar, 

dialogando; a questionar, questionando”. Iniciamos com algumas pesquisas 

individuais. Diante das pesquisas coletadas pelos alunos, realizamos um debate 

com o objetivo de selecionar a fonte de energia para o aprofundamento dos 

estudos. Levando em consideração a forma como essa energia é produzida, bem 

como, a região que em vivemos.   Depois de várias colocações chegamos a 

conclusão que o nosso objeto de estudo, seria a energia solar fotovoltaica, pois 

esse sistema utiliza os raios solares para gerar energia elétrica através das 

chamadas células fotovoltaicas. Partindo dessa realidade, pesquisamos em quais 

locais, ou sistemas esse tipo de energia era utilizada, realizando uma pesquisa na 
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web, encontramos, a Usina Solar São Lourenço da Mata, que se encontra próxima 

ao estacionamento verde da Arena Pernambuco, com a proposta de disseminar 

os conceitos de eficiência energética e energias renováveis, expondo a tecnologia 

utilizada para estudantes e visitantes, também pesquisamos os pontos de 

bicicletas oferecidos na cidade do Recife em parceria com empresas que utilizam 

a energia solar para a manutenção do seu sistema. E continuando nossa pesquisa, 

visitamos e fotografamos um Supermercado em Canindé, Vale do 

 São Francisco-PE que é considerado a maior usina solar de Sergipe, onde todo 

seu sistema já é fotovoltaico. 

 
Figura1- Bicicletas movidas a Energia 

Decidimos iniciar pela Usina Solar São Lourenço da Mata, realizamos uma 

pesquisa de campo, para obter mais conhecimento sobre a essa produção de 

energia, bem como, saber os benefícios para o nosso Estado? Aproveitamos 

durante o percurso para Arena Pernambuco, mostrar aos alunos os pontos de 

bicicleta que é mantida pela energia estudada. 

Considerando a realidade dessa nova geração que nasce e vive, cercada de 

tecnologia,  “Mais importante que a utilização das TIC,s em uma sala específica 

dentro ou fora do ambiente escolar é a utilização destas mídias no próprio 

ambiente da sala de aula, quando o aluno está fora do ambiente em que está 

habituado, ele fica disperso e desvinculado, é importante que as tecnologias 

possam ser utilizadas na própria sala de aula” (COSTA, 2014). Os recursos 

existentes em tecnologia, além de facilitarem a aprendizagem, deixam os 

estudantes mais motivados, principalmente se as atividades forem divertidas e 

dinâmicas.         
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Figura 2 - Representação da Usina Solar na Arena PE 

 

METODOLOGIA 

Apresentamos aos alunos a plataforma de prototipagem, o Arduíno e alguns 

projetos simples como acender um Led, utilizando como energia o próprio 

Arduíno e depois uma tomada de 12V. No entanto teríamos que vencer dois 

obstáculos, antes de colocar a “mão na massa” O primeiro foi resolvido definindo 

quais eram os alunos que mais se destacaram durante os primeiros passos do 

projeto, nas atividades de sondagem, mencionada no texto, solucionado essa 

etapa, nosso segundo era como ensinar programação para alunos do Ensino 

Fundamental I, especificamente o 5º ano. Buscando a solução, realizei várias 

pesquisas na web, em um determinado momento encontrei uma tese de 

mestrado que falava sobre o desenvolvimento de software denominado 

DuinoBlocks4Kids (DB4K).¹ 

Com o objetivo de facilitar o Ensino de programação por meio da Robótica 

Educacional, a equipe do laboratório de Inovações em Robótica Educacional da 

UFRJ, desenvolveu um kit didático o DuinoBlocks4Kids (DB4K) baseado em 

Tecnologia Livre, voltado para o ensino de programação para crianças do Ensino 

Fundamental I, composto por um Ambiente de Programação Visual baseado em 

blocos, um conjunto de materiais de Robótica Educacional e uma série de 

atividades, organizadas por 14 aulas de 90 minutos, compostas de brincadeiras 
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baseadas na técnica de Computação Desplugada, que visam apresentar, de 

maneira lúdica e divertida, as ideias de sequenciamento e repetições de ações e 

tomada de decisão, bem como, aulas expositivas, dialogadas, narrativas e o 

trabalho prático. 

O que diferencia DB4K de outros ambientes de programação com os  blocos 

atualmente disponíveis para a plataforma Arduino é o uso mais acessível e 

agradável para as crianças, pois os blocos de programação apresentam uma 

linguagem icônica, relacionada com os componentes eletrônicos que são 

utilizados no Arduino e a simplificação dos valores relacionados aos parâmetros 

utilizados nos blocos, como por exemplo: temperatura (alta ou baixa), luz (muita 

ou pouca), velocidade (rápida, média ou lenta). As estratégias pedagógicas e o 

ambiente de programação facilitaram o aprendizado de programação com a 

robótica de forma divertida e autônoma. 

O Ambiente de Programação Visual em Blocos

 
Figura 3 - DuinoBlocks4Kids (DB4K) 

 

Ao final da pesquisa de campo, os estudantes demonstraram interesse em 

desenvolver um projeto que fosse alimentado pela energia solar. Agora era a vez 

de colocar a mão na massa, planejar o que seria feito e iniciar a construção de 

um protótipo. Iniciamos por lançar um desafio aos estudantes para ampliar e/ou 

testar os conhecimentos adquiridos até este momento. Dividimos os 15 

estudantes em três equipes e optamos por utilizar a plataforma de criação de 

questionário com perguntas e respostas o Kahoot. “O ambiente social, o desafio 

de vencer competições e o status de estar aprendendo com jogos é considerado 

o que há de mais sofisticado em tecnologias digitais de aprendizagem”(KENSKI, 

2012). A equipe campeã teria a vantagem de apresentar o protótipo e as outras 

apresentariam o passo a passo do estudo. Para criar o questionário utilizamos um 
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vídeo sobre a transformação da corrente contínua gerada pelas placas 

fotovoltaicas em corrente alternada que é corrente elétrico padrão, utilizada para 

abastecer as casas com a energia elétrica. 

Foram realizados vários encontros com os 15 estudantes do 5º ano da Escola 

Municipal do Recife, com o objetivo de pesquisar as formas de se produzir energia 

elétrica e o uso consciente da mesma. Durante os encontros delimitamos o 

estudo para Energia Solar Fotovoltaica, que é obtida através da luz solar, os raios 

solares passam pelos módulos fotovoltaicos, transformando-se em energia 

contínua, que depois de passar por equipamento chamado inversor é 

transformado em energia alternada. 

Cada encontro, deixava uma atividade para o próximo, dessa forma o projeto não 

ficou limitado a sala de aula. O trabalho foi realizado em grupo e ao mesmo 

tempo individual, pois em sala aconteciam debates e registros sobre o que foi 

estudado no encontro anterior, bem como sobre a atividade para aquele dia. As 

atividades estavam relacionadas a pesquisar sobre o tema, assistir um vídeo 

indicado, escrever ou desenhar o que aprendeu. 

Dando continuidade ao projeto realizamos uma pesquisa de campo a Usina Solar 

São Lourenço da Mata, neste local um instrutor fez uma apresentação geral da 

Usina e realizou um jogo de perguntas e respostas para saber quem tinha 

entendido tudo que foi explicado durante a visitação. Esse momento foi muito 

importante para o nosso trabalho, pois ficou claro quem realmente estava 

interessado em continuar no projeto. A atividade proposta desse encontrou, foi 

assistir o vídeo “SABIA COMO FUNCIONA A ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA” e 

desenhar e explicar no próximo encontro. 

  

Figura 4 - Explicação do Instrutor                        Figura 5 - Placas Fotovoltaicas 

O qual foi marcado pela explicação dos alunos e seus desenhos sobre o vídeo 

proposto anteriormente. Durante a apresentação um dos estudantes, perguntou 

se era possível fazer uma casinha com uma pequena placa para acender uma 



 
 

 
3518 

lâmpada. Tendo como base o questionamento do aluno, mostrei o kit do Arduino 

Uno, montamos um circuito simples e o LED acendeu, para a alegria dos 

estudantes. Próximo encontro teria como atividade a ser desenvolvida uma 

pesquisa, com a seguinte pergunta: Será que existe uma placa fotovoltaica para 

realizar pequenos projetos? Já havia essa resposta, apenas queria estimular o 

estudante a acrescentar algo mais em sua pesquisa, partindo do princípio que ele 

deveria ser o protagonista desse projeto. 

Com a resposta positiva, como já era esperado, continuamos nosso projeto agora 

voltados para área de programação com o Arduino. Aproveitei o momento para 

fazer a apresentação do DB4K, a plataforma voltada para o Ensino Fundamental I 

e que possui uma linguagem icônica. Com essa plataforma passamos da teoria 

para prática (mão na massa). Iniciamos com circuito simples, de preferência 

aqueles que a plataforma oferecia, pois nosso foco neste momento não era 

estudar mais profundamente os componentes eletrônicos e programação e sim 

a construção do protótipo a partir das pesquisas realizadas. 

Nossos próximos encontros foram baseados em realizar os circuitos propostos 

no DB4K, pesquisar sobre os componentes necessários para montagem do 

protótipo. Diante da aproximação do evento, os estudantes passaram a escrever 

sobre o que foi estudado até o momento. Aproveitando esses momentos de 

estudo, troca de ideia e mão na massa, realizei um Quiz utilizando a plataforma 

do Kahoot, para avaliar o que os estudantes haviam aprendido até aquele 

momento. 

                                                                                   

  

Figura 6 - Kahoot em sala de aula 
 

Figura 7 - Kahoot em sala de 

aula 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados atingidos até o momento refletem de forma positiva todos os 

passos realizados desde a pesquisa de campo na Usina Solar São Lourenço da 

Mata, que possibilitou a realização da pesquisa onde as informações coletadas 

foram transcritas no diário de bordo o qual, é um instrumento que registra as 

atividades desenvolvidas e colabora para a prática reflexiva do educando, pois 

segundo Azevedo (2009, p. 20), “o objetivo é levar o aluno a pensar, refletir, 

debater e justificar suas ideias e aplicar seus conhecimentos em situações novas”, 

para garantir a prática da pesquisa no cotidiano escolar do aluno. 

Das pesquisas, questionamento, práticas, entre outras atividades, procurou 

colocar o aluno no centro da aprendizagem, como protagonista, provendo 

sempre o pensar crítico, a observação, a descrição e análise do que foi 

vivenciando ao longo do processo de estudo. Partindo dos dados, foi possível 

vivenciar a parte prática do projeto, utilizando o Arduino, junto com o DB4K, que 

serviu de suporte para elaboração da programação do protótipo. A plataforma 

do Kahoot e o Quiz realizado foram de grande importância para o 

desenvolvimento da parte teórica, pois os alunos descobriram uma nova maneira 

de aprender, “o aprender brincando”. Como o educador Jack Frymier (Apud 

Christensen. 2012) costumava dizer: “Quando os meninos querem aprender, não 

há como impedi-los. Se não quiserem, não podemos obrigá-los”(p.137) 

Alcançamos nesta etapa a qual visava o nivelamento de conhecimentos dos 

estudantes uma construção de saberes em uma forma interativa e lúdica, 

tornando o aprender um ato divertido e prazeroso. Como resultado significativo 

os estudantes puderam apresentar seu projeto aos outros estudantes da escola, 

motivando a todos e despertando o interesse pela Energia Solar Fotovoltaica. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa atingiu plenamente seus objetivos, o conhecimento acerca das formas 

alternativas de gerar energia com destaque a Energia Solar Fotovoltaica, as 

possibilidades de economia com seu uso, a facilidade de realização do projeto 

em nossa região. As atividades promoveram a aprendizagem de forma lúdica sem 

deixar de lado a iniciação científica, as formas de lidar com os desafios de 

aprender e contribuir com a sociedade. Com a investigação de como é o processo 

de criação e distribuição da energia solar e a construção do diário de bordo após 

avaliarem reportagens, assistirem vídeos e animações do processo de 

desenvolvimento de energia limpa, foi possível construir e simular através de 

programação do Arduino uma representação do processo de distribuição de 
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energia solar a qual conecta não apenas equipamento conecta o mundo. O 

protótipo da casinha que é alimentada pela energia solar com as placas 

fotovoltaicas proporcionou aos estudantes a compreensão que podemos mudar 

as situações existentes de forma inteligente. 

Esta pesquisa nos estimulou a dar continuidade, buscando outras alternativas 

para o uso da energia solar e novos projetos que estão surgindo envolvendo o 

tema letivo deste ano  em nossa Rede de Ensino que é “Jogos e Brincadeiras 

Construindo Pontes para o Futuro”. 

 

 
 

Figura 8 - Protótipo da casa carregando com a Energia Solar

 
                                     Figura 9 - Protótipo da casa com o uso de Energia Solar 
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ENSINANDO A HISTÓRIA DA FEB ATRAVÉS DE JOGOS 

 

Renato de Campos Conti Tavares1 

Maurício Barreto Alvarez Pa747rada1 

rdctrenato@gmail.com 

 

A His748tória da FEB começa quando o Brasil entra em estado de 

beligerância contra as forças do eixo (Alemanha, Itália e Japão). Este modus 

operandi é ativado após o torpedeamento de dois navios com bandeiras do Brasil. 

Neste contexto o País decide romper relações com o eixo se aproximar dos 

aliados (Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. 

Roosevelt sondou Vargas de várias formas, propondo uma ocupação das 

ilhas Portuguesas dos Açores, Madeira e Ilha do Sal, porem tal ação não se 

concretizou, mas já estava posta a ideia de que o Brasil iria intervir de forma direta 

no conflito. Em 1943 o brigadeiro Eduardo Gomes foi ao Norte da África para ter 

o primeiro contato com o General Mark Clark, onde seria o local previsto para ser 

onde a FEB combateria. Mais tarde, no mês de março, era criada a CMMBEU1. 

Em 9 de agosto sob a porta749ria número 47 do ano de 1944 estava 

criada a FEB. Composta de uma Divisão de Infantaria Expedicionária, passando a 

se chamar 1º DIE. Esta unidade foi composta no padrão Estado-unidense, 

obedecendo a nomenclatura e hierarquia dos postos, já que este seria integrado 

ao V Exército Norte Americano.  

A decisão de embarque para aproveitamento imediato das forças 

brasileiras na Itália fora de Roosevelt, pois baseava-se na insuficiência dos efetivos 

dos aliados naquele setor da guerra. Assim que embarcaram, o primeiro navio, 

General Mann teve destino o porto de Nápoles. 

O jogo de tabuleiro, educativo, para ensino da História da FEB1 consiste 

em aproveitar uma 750parte da ideia do jogo WAR®, que também é de combate 

 
747 Professor Doutor, titular do departamento, de História da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro na área de História Social da Cultura. 
748 Comissão Militar Mista Brasil-Estados Unidos.  
749 FEB: Força Expedicionária Brasileira. Foi uma força de combate organizada pelo Estado 

brasileiro com cerca de 25 mil homens que foi enviado para lutar em diversos pontos da Itália. 
750 Fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Roteiro_da_FEB_na_Campanha_da_It%C

3%A1lia.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Roteiro_da_FEB_na_Campanha_da_It%C3%A1lia.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Roteiro_da_FEB_na_Campanha_da_It%C3%A1lia.jpg
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e de mesa. O jogo da FEB tem como objetivo recriar as complexidades das 

alianças políticas e militares da época, consistindo em cinco exércitos e um grupo 

menor; seriam o Exército Norte Americano, inglês, FEB, Alemão e Italiano e um 

grupo de partisans. 

O jogo teria missões distribuídas em cartas, onde cada jogador receberia 

uma missão de ataque ou de defesa, teria que montar o apoio logístico para que 

tal missão acontecesse, podendo requisitar ajuda de aliados. Cada área do mapa 

italiano seria rico em algum bem natural, a fim de facilitar a montagem dos 

exércitos ou das barreiras para defesa.  

O jogo ainda traria uma serie de curiosidades ou informações adicionais 

para os jogadores aprenderem a História de forma lúdica, enquanto jogam. Essas 

informações seriam “descobertas” no momento que houvesse progressões de 

terreno. Para ganhar um terreno, este deve estar sob duas hipóteses: a primeira: 

sem nenhum Exército dentro dela; já a segunda opção deriva do ataque e defesa, 

em que o ataque vença por superioridade numérica e ao lançar os dados. 

A validade de um ataque e uma defesa irá variar de acordo com a 

probabilidade dos dados. O jogo será composto por 6 dados, 3 de defesa e 3 de 

ataque, onde o somatório total, em caso de haver 3 contra 3, ditará o ganhador 

e o perdedor; em caso de haver 3 atacantes versus 1 defensor, apenas poderá ser 

jogado um dado por vez no ataque, valendo assim a regra anterior. 

O cenário do tabuleiro será composto pelo mapa do roteiro da FEB, tal 

como a seleção para ataque e defesa das principais batalhas da campanha. A 

título de exemplo poder-se-iam ser selecionadas as batalhas de Monte Castelo, 

Castelnuovo, Fornovo di Taro, Montese. Para tanto seriam organizadas nas cartas 

das missões os objetivos para ataque ou defesa de tais locais. 
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O tabuleiro será este1: 

 
Transformar o jogo de ta751buleiro em mídia digital transformaria um 

pouco o roteiro do mesmo. Este passaria a ter um personagem central, que seria 

um sujeito histórico real, de nome Jorge Martinho Prado, Praça da FEB, 

desaparecido em combate.  

 
751 De modo algum aqui pretendo questionar a teoria de banalidade do mal, conforme concordo 

e estou de acordo. Creio que todo o processo de banalização do mal deva ser julgado conforme 

os ritos jurídicos e morais, amparados pelos Direitos Humanos. 
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O sujeito histórico mencionado apareceu a mim através da minha 

pesquisa sobre as cartas dos pracinhas brasileiros que foram enviadas durante o 

conflito em que o Brasil esteve envolvido. O Praça escreveu cartas com frequência 

para sua residência, mãe, familiares e amigos, mostrando um lado daquele que 

vai lutar que é oculto pelas grandes narrativas históricas.  

As cartas lançam luz a uma série de questões que nos fazem lembrar que 

aqueles que empunham armas também são humanos, por mais que venham a 

fazer barbaridades1. O jogo teria como personag752em principal um Praça 

inspirado na História de Jorge Martinho Prado, que, separado de sua família pela 

guerra tenta manter os laços escrevendo e lendo as cartas escritas por eles antes 

das missões ou após a concretização delas. 

O jogo eletrônico seria nos moldes dos primeiros Medal Of Honor®, para 

ser mais preciso, seria baseado na estrutura do Medal of Honor Frontline®. Seria 

um total de 11 missões no modo single player1 em que seriam contemplados 

753desde a saída do Rio de Janeiro até a última missão executa pela Força 

Expedicionária. As missões selecionadas seriam as mais famosas da campanha 

brasileira. 

Ao entrar no jogo haverá uma introdução com a fala do ex-presidente 

Getúlio Vargas que fora direcionada aos combatentes que estavam embarcando 

para a Itália. Junto a isso, um pequeno filme mostrando o embarque brasileiro e 

filmagens da sociedade da época, a fim de mostrar o clima em que o Brasil estava 

mergulhado durante o conflito. 

Antes de cada missão haverá a leitura de cada carta escrita por Jorge 

Martinho Prado a sua família, bem como informações sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos ex-combatentes ao irem a Itália, tais como frio, fome, febre, pé 

de trincheira, entre outras dificuldades da guerra. 

O jogo será no modo FPS1, com o jogador servindo o l754ado brasileiro, 

independente de sua nacionalidade. A função do jogo é educar o que fora a 

campanha brasileira, junto ao V Exército Norte Americano. 

 
752 Jargão no meio eletrônico para único jogador, podendo jogar off-line ou sem conexão com a 

internet. 
753 Nomenclatura dada no meio do desenvolvimento de jogos para Jogos de Tiro em Primeira 

Pessoa, em inglês (First Person Shooter). 
754 Graduando em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão. e-mail: inacio-

05@hotmail.com 
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De modo geral o jogo tem por objetivo mostrar o lado mais “humano” 

da guerra, sem banaliza-la, podendo o jogador perder companheiros de pelotão, 

ter que tomar decisões que afetem o moral da tropa. O objetivo é trazer o lado 

“obscuro” do conflito, através do meio eletrônico, à tona, para mostrar que a 

guerra é dolorida e não deve ser banalizada.  
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ENSINAR A PROGRAMAR É ENSINAR A PENSAR: VANTAGENS 

DO ENSINO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA O 

PENSAMENTO DE CRIANÇAS DE SÉRIES INICIAIS 

 

Evanilton de Assis Oliveira dos Santos1 

 

Resumo: Este trabalho faz 755parte de uma monografia de conclusão de curso de 

graduação em Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão – UFMA campus 

Imperatriz. Em que através de uma pesquisa bibliográfica a partir de autores como PUGA 

(2004), MORTARI (2001) e FORBELLONE (2005) dando suporte para analisar as principais 

vantagens do ensino de lógica de programação para crianças do ensino fundamental 

anos iniciais. A importância do ensino de programação já pode ser comparada ao ensino 

de outras línguas, como o inglês e o espanhol. Também estão comprovados, como 

destacaremos adiante os diversos benefícios que o aprendizado da linguagem de 

programação pode trazer para os alunos. Analisaremos também as contribuições para o 

pensamento. O que nos incita a pesquisar: quais benefícios podemos adquirir com o 

ensino de lógica de programação? A realidade é que nosso mundo está se tornando cada 

vez mais informatizado e a presença de tecnologias que utilizam a linguagem de 

programação e com aplicativos e dispositivos para todo o lado, é importante saber falar 

a linguagem da computação para não ficar perdido.  

Palavras-chave: Lógica de Programação; Educação; Codificação; Tecnologias; 

Linguagem. 

 

Abstract: This work is part of a graduation monograph in Pedagogy of Universidade 

Federal do Maranhão - UFMA campus Imperatriz. It’s a bibliographic research from 

authors such as PUGA (2004), MORTARI (2001) and FORBELLONE (2005), is one of the 

pillars that contribute most to the evolution of elementary education for the formation 

of children. Education can already be compared to teaching other languages, such as 

English and Spanish. There are also proven requirements such as what are the rules for 

learning the programming language. We will also analyze contributions to think. Prompts 

us to research: can betting acquire the teaching of programming logic? The reality is that 

our world is becoming increasingly computerized and a presence of technologies that 

use a programming language and an application and a device to the side, it is important 

to talk about language so as not to get lost.  

Keywords: Programming Logic; Education; Coding; Technologies; Language 

 

INTRODUÇÃO 

 
755 Hardware: Parte física do computador – peças. Exemplo: teclado. 
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Este trabalho é um recorte do meu Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia, que 

será defendido assim que aprovado e está dividido em 03 partes sendo que este é 

referente ao primeiro capítulo, onde  apresentamos a introdução do que é lógica de 

programação, e fazemos um apanhado do que é essencial para entendermos o contexto 

em que esta pesquisa se baseia. 

Sabemos que os alunos da contemporaneidade não se adequam mais ao antigo 

estilo de aulas que só se baseiam na mera transmissão de conhecimentos. A nova 

geração quer participar ativamente do processo ensino-aprendizagem, quer resolver 

desafios, buscar soluções criativas, enfim, quer novas formas de aprendizado. Sendo 

assim, saber programar será tão importante quanto o domínio de uma língua, 

independentemente de a pessoa trabalhar na área de informática, medicina ou direito, 

por exemplo. 

Em nossas pesquisas constatamos que não há muitos estudos que tratam diretamente 

do ensino de lógica de programação (doravante abreviada em LP) no ensino fundamental 

e que nossos sistemas de ensino não trabalham com ela por não ser integrante do 

currículo, como em alguns países, sendo encarada apenas do ponto de vista técnico e 

específico em cursos profissionalizantes, técnicos, tecnológicos ou de graduação. Por 

essa razão, decidimos realizar este estudo que tem por objetivo analisar as vantagens do 

ensino de lógica de programação. 

 Optamos pela pesquisa bibliográfica e qualitativa porque as mesmas são 

exploratórias, ou seja, estimulam os entrevistados a pensarem livremente sobre algum 

tema, objeto ou conceito. Conforme MINAYO (2002 p.21-22), esse tipo de pesquisa se 

preocupa com:  

 

[...] um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo dos significados, motivos aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis.  

 

 Queremos destacar que embora a inclusão do ensino de lógica de programação 

nos sistemas de ensino não seja obrigatória no país, queremos discutir as vantagens 

desse ensino e seus conceitos básicos, trabalhando principalmente a lógica como 

organização do pensamento, sempre respeitando o desenvolvimento cognitivo e social 

das crianças, iniciando por uma breve explicação do que é lógica seguida de alguns 

conceitos para assim discutirmos suas vantagens. 

 

LÓGICA: UM POUCO DE HISTÓRIA, CONCEITOS E VANTAGENS 
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O filósofo Aristóteles (Grécia - 342 a.C.) é considerado o pai da lógica, pois 

sistematizou os conhecimentos existentes acerca da razão, elevando-os à categoria de 

ciência. No entanto, o termo “lógica” só passou ser utilizado mais tarde. A palavra “lógica” 

é originária do grego logos, que significa linguagem racional. 

Em sua obra chamada Organum: "ferramenta para o correto pensar", Aristóteles 

preocupou-se com as formas de raciocínio que, a partir de conhecimentos considerados 

verdadeiros, permitiam obter novos conhecimentos, estabeleceu-se princípios tão gerais 

e tão sólidos que até hoje são considerados válidos. 

 

As contribuições que Aristóteles deu para a lógica foram muitas, [...] 

gostaria de mencionar sua teoria do silogismo, que constitui o cerne da 

lógica aristotélica. Silogismo é um tipo muito particular de argumento, 

tendo sempre duas premissas e, claro, uma conclusão. Além disso, 

apenas um tipo especial   de proposição, as proposições categóricas, 

pode fazer parte de um silogismo. (MORTARI, 2001, p. 27) 

 

Segundo MORTARI (2001), Immanuel Kant (1724-1804) afirmou que a lógica tinha 

sido inventada pronta por Aristóteles, o que se configurou como erro, pois mais tarde a 

publicação Investigação sobre as leis do pensamento, em 1849, de George Boole (1815-

1864) a partir daí se tinha iniciado a “simbolização”, ou “matematização” da lógica. Mas 

o grande avanço para a lógica contemporânea se deu pela obra Conceitografia, do 

filósofo e matemático alemão Gottlob Frege (1848-1925) 

Ao contrário de Aristóteles, e mesmo de Boole que procuravam 

identificar as formas válidas de argumento, a preocupação básica de 

Frege era a sistematização do raciocínio matemático, ou, dito de outra 

maneira, encontrar uma caracterização precisa do que é uma 

demonstração matemática. (MORTARI, 2001, p. 29) 

 

Para MORTARI (2001), o objetivo inicial da lógica era a análise de argumentos, as 

contribuições de Frege com o uso de linguagens artificiais ampliou o seu âmbito de 

atuação. Percebemos o grande papel da lógica em investigações científicas de ponta, 

como é o caso da Inteligência Artificial, estima-se que a lógica tem ou terá a mesma 

importância, para a Inteligência Artificial, que a matemática tem para a física teórica. 

Mortari faz essa definição provisória, pois é muito complexo de se explicar na prática o 

que é a lógica, pois para sua explicação completa exige-se a compreensão do termo 

raciocínio e inferência, além de diversos outros conceitos que ele aborda em seu livro. 

“Podemos relacionar a lógica com a ‘correção do pensamento’, pois uma de suas 

preocupações é determinar quais operações são válidas e quais não são, fazendo análises 

de das formas e leis do pensamento.” (FORBELLONE, 2005, p. 1) 

Para PUGA (2004), desde os tempos primitivos o homem utiliza-se do raciocínio 

lógico para realização das suas atividades. Podemos comprovar isso pelo fato de ele ter 
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estabelecido sequências esquemáticas para a realização de suas tarefas como exemplo, 

podemos citar o processo de lapidação de uma pedra para se obter um instrumento de 

caça e corte, ou mesmo quando o homem passou a dominar o fogo, pois, para acender 

uma fogueira é necessário seguir passos distintos e sequenciais. Ainda segundo a autora, 

a lógica preocupa-se com a forma da construção do pensamento. Isso permite que se 

trabalhe com variáveis para que se possa aplicar o mesmo raciocínio a diferentes 

problemas. Por exemplo: 

 

Guilherme é cientista. 

Todo cientista é estudioso. 

Logo, Guilherme é estudioso. 

 

Neste exemplo somos expostos à primeira proposição que afirma que “Guilherme 

é cientista”, portanto tomamos como verdadeira esta afirmação, pois o verbete ‘é’, é 

conclusivo por si só. Na segunda premissa “Todo cientista é estudioso.” também 

aceitamos como verdadeiro e conclusivo, também por conta do verbete “é”. Já na terceira 

premissa somos levados a concluir/ aceitar que Guilherme é estudioso, pois tomamos as 

duas primeiras premissas como verdadeiras, logo a terceira premissa também será 

verdadeira. 

Nessa construção de pensamento somos impelidos a dar uma conclusão lógica 

sobre os fatos/premissas apresentados, mesmo sem conhecer Guilherme, deduzimos 

que ele é cientista e consequentemente estudioso. Utilizamos a lógica em nosso dia a 

dia mesmo em perceber, utilizando como premissas nossas experiências empíricas, coisas 

sobre o que já lemos ou conhecemos e tomamos por verdadeiro. 

Analisemos outro exemplo de lógica, dessa vez citando MORTARI (2001, p. 17) 

 

P¹ Todo gato é mamífero. 

P² Miau é um gato. 

➢ Miau é um mamífero. 

Ainda segundo ele: 

 

Não deve haver muita dúvida de que a conclusão, ‘Miau é um 

mamífero’, está adequadamente justificada pelas premissas: sendo Miau 

um gato, a afirmação de que todo gato é um mamífero também o inclui; 

assim ele não tem como não ser um mamífero. (MORTARI, 2001, p. 17) 

 

Mesmo que o processo ocorra de modo consciente ou inconsciente, não é papel 

do interesse da lógica explicar como tais processos se dão, mas, como MORTARI (2001), 

nos aponta “se interessa primeiramente pela questão de se aquelas coisa que sabemos 

ou em que acreditamos [..] de fato constituem uma boa razão para aceitar a conclusão 

alcançada”[...]. 
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 Para a resolução de um problema lógico podemos nos valer de premissas, 

argumentos, declarações e afirmações, através do qual poderemos analisar e definir sua 

veracidade ou não dentro de um contexto. Através dessas proposições podemos 

inclusive medir a capacidade analítica de uma pessoa, ou seja, sua capacidade de analisar 

a questão e propor estratégias e caminhos para sua solução. 

As premissas são os primeiros elementos que observamos quando nos 

deparamos com um determinado problema que necessita resolução, ao avaliar os 

conceitos e o contexto em que um problema se apresenta, podemos descartar formas 

ineficientes para sua solução, eliminando-se assim, distrações e gerindo melhor o tempo 

necessário à sua execução. 

Para MORTARI (2001) argumento é um recurso para convencer alguém, que 

conduz à indução ou dedução de algo, ou ainda, uma sequência de proposições que 

nada mais é que as sentenças afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas, na qual 

uma delas é a conclusão e as demais são premissas. As premissas justificam a conclusão. 

Para FORBELLONE (2005) o objetivo de um argumento é justificar uma afirmação que se 

faz, ou dar as razões para certa conclusão obtida, pode-se dizer que é uma reconstrução 

explícita do raciocino efetuado.  

 

Um argumento válido pode ser informalmente definido como aquele 

cuja conclusão é consequência lógica de suas premissas, ou seja, se 

todas as circunstâncias que tornam as premissas verdadeiras tornam 

igualmente a conclusão verdadeira. (MORTARI, 2001, p. 19) 

 

Como podemos perceber, o raciocínio lógico nos conduz a uma resposta que 

pode ser “verdadeiro” ou “falso”. Tradicionalmente a Lógica tem sido estudada para 

orientações filosóficas e matemáticas, já na computação, ela é utilizada para representar 

problemas e para obter suas soluções. 

 

A Lógica de Programação e algoritmos: algumas questões introdutórias 

 

Você já parou pra pensar como é que o computador faz todas as tarefas 

exatamente da forma com a qual você pede? A resposta para esta pergunta é mais 

simples do que parece: ele segue as instruções que você define. Mas para que ele consiga 

entender o que você fala, ele precisa de uma linguagem mais específica. Para fazer esta 

interpretação entre homem e máquina, foram desenvolvidas as linguagens de 

programação. Mas mesmo estas linguagens utilizam uma lógica para serem escritas e é 

aí que entram os algoritmos. 

Aplica-se a lógica em todas as áreas da informática e na computação, tanto para 

a construção, quanto para o funcionamento do hardware1 e software1. 
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Por exemplo, 756na construçã757o de um circuito integrado para o 

teclado, trabalha-se com o conceito de partes lógicas para a verificação 

da passagem ou não de pulsos elétricos, a fim de que seja estabelecida 

uma comunicação entre os componentes. Já na construção de software, 

é por meio do raciocínio lógico que o homem constrói algoritmos que 

podem ser transformados em programas de computador capazes de 

solucionar problemas cada vez mais complexos. (PUGA, 2004, p. 2) 

 

Lógica de Programação é a técnica de desenvolver algoritmos (sequências 

lógicas) para atingir determinados objetivos dentro de certas regras baseadas na lógica 

matemática e em outras teorias básicas da Ciência da Computação e que depois são 

adaptados para a Linguagem de Programação utilizada pelo programador para construir 

seu software. 

Para MORTARI (2001) um algoritmo pode ser definido como um procedimento 

computacional efetivo, isto é, um procedimento, executável por um computador, que 

sempre termina após um número finito de passos (efetivo). FORBELLONE (2005) 

complementa: um algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos que 

visam atingir um objetivo bem definido. 

Um exemplo recorrente que sempre encontramos em livros que ensinam a 

programar, como PUGA (2004), etc. é a receita de um bolo, onde temos, além dos os 

ingredientes, os passos que devem ser seguidos para a correta execução do produto 

final. Em resumo, o algoritmo é um conjunto de instruções para a realização de uma 

tarefa específica. E, da mesma forma como não existe apenas um tipo de bolo (sabores 

diferentes, formatos diferentes, texturas diferentes, etc.), existem algoritmos diferentes. 

Este conceito aplica-se aos vários algoritmos, que podem conter as mesmas instruções 

ter o mesmo objetivo, podem resolver o mesmo problema, mas são diferentes entre si. 

Utilizamos algoritmos de forma intuitiva e automática diariamente quando 

executamos tarefas comuns, como estas atividades são simples e dispensam ficar 

pensando nas instruções necessárias para fazê-las, o algoritmo presente nelas acaba 

passando despercebido. Por exemplo, quando precisa trocar uma lâmpada, você precisa 

seguir exatamente o passo a passo como o que vemos abaixo: 

 

 
756 Software: Parte lógica do computador – programas. Exemplo: Windows. 
757 Alan Turing (1912-1954) foi um matemático britânico, pioneiro da computação e considerado 

o pai da ciência computacional e da inteligência artificial. Desde cedo demonstrou interesse pelas 

ciências e pela lógica. Alan Turing trabalhou como funcionário do Governmente Code and Cypher 

School e entre 1940 e 1941, ele desenvolveu uma máquina capaz de decifrar o “Enigma”, código 

utilizado pelos nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, dando assim aos aliados uma 

vantagem que permitiu derrotar mais depressa a Alemanha. 
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Início 

   Verifica se o interruptor está desligado; 

   Pega uma lâmpada nova; 

   Pega uma escada; 

   Leva a escada até o local; 

   Posiciona a escada; 

   Sobe os degraus até a altura apropriada; 

   Retira a lâmpada queimada; 

   Coloca a lâmpada nova; 

   Desce da escada; 

   Aciona o interruptor; 

Fim 

Ao analisarmos essa sequência para a troca de uma lâmpada, percebemos passos 

definidos e encadeados, que têm um objetivo claro (trocar uma lâmpada). O passo a 

passo é estabelecido considerando que quem vai trocar a lâmpada não necessitaria de 

mais nenhuma informação, ou seja, o algoritmo está completo e é autossuficiente. 

Mesmo assim, ao analisarmos o seu desenvolvimento percebemos que podem ser 

incrementados novos passos para eventuais desvios como, por exemplo: se mesmo 

depois de trocada por uma lâmpada nova, ainda assim a esta não acendesse? Como 

proceder?  

Para FORBELLONE (2005) um algoritmo tem por objetivo representar mais 

fielmente o raciocino envolvido na Lógica de Programação e, dessa forma, permite-nos 

abstrair uma série de detalhes computacionais, podendo assim ser transcrita em 

qualquer linguagem de programação. 

O conceito de um algoritmo foi formalizado em 1936 pela Máquina de Turing de 

Alan Turing 1 e pelo cálculo lambda de Al758onzo Church1, que formaram as primeiras 

759fundações da Ciência da Computação. Esta por sua vez, utiliza muito esse recurso. 

 FORBELLONE (2005) aponta que quando elaboramos um algoritmo, devemos 

especificar ações claras e precisas, que a partir de um estado inicial, após um período de 

tempo finito, produzem um estado final previsível e bem definido. 

Imaginemos o trabalho de um atendente/recepcionista de uma clínica 

odontológica, ele deve conferir a reserva do horário e direcionar o cliente para a sala de 

procedimentos. Além disso, se o cliente estiver 30 minutos adiantado o recepcionista 

deve informar que seu horário ainda não é aquele. Para descrever a atividade do 

 
758Alonzo Church (1903 - 1995) foi um matemático estadunidense. Atuou principalmente nas 

áreas de lógica matemática, teoria da recursão e teoria da computação. Entre suas maiores 

contribuições, está o cálculo lambda, um sistema matemático formal que investiga funções, 

aplicação de funções. Influenciou as linguagens de programação, principalmente as linguagens 

funcionais, como o LISP. 

759  http://www.computacional.com.br/index.php# 
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recepcionista em forma de algoritmo podemos seguir, por exemplo, como mostra o 

quadro abaixo. 

Quadro 1: Algoritmo Recepcionista de Clinica Odontológica 

 

Início 

1 - Solicitar ao cliente o documento de identificação. 

2 - Conferir a data e o horário da consulta no computador. 

3 – Caso o cliente estiver atrasado: 

              Informar ao cliente que o tempo limite para entrada foi excedido. 

4 - Não permitir a entrada. 

5 – Caso o cliente esteja adiantado: 

              Informar ao cliente que o horário ainda não foi liberado para entrada. 

6 - Não permitir a entrada. 

Senão 

7 - Permitir a entrada. 

8 - Indicar ao cliente onde fica o consultório. 

Fim 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

A ideia é que qualquer pessoa que seguir esses passos executará a função do 

recepcionista da clínica odontológica. É importante notar que o algoritmo tem um fluxo 

que pode seguir diferentes caminhos dependendo da situação em que se encontra.  

Mas, mesmo que o conceito de algoritmo seja frequentemente ilustrado pelo 

exemplo de uma receita de bolo, observamos que muitos algoritmos são mais complexos 

e elaborados, eles podem repetir passos (fazer iterações) ou necessitar de decisões (tais 

como comparações ou lógica) até que a tarefa seja completada. Afinal, um algoritmo 

corretamente executado não irá resolver um problema se estiver implementado 

incorretamente ou se não for apropriado ao problema. 

Portanto, um algoritmo não representa, necessariamente, um programa de 

computador, e sim os passos necessários para realizar uma tarefa. Todas as tarefas 

executadas por um computador são baseadas em algoritmos, logo, um este deve 

também ser bem definido e objetivo, pois é uma máquina que o executará.  

Para PUGA (2004), um programa é um conjunto de instruções que dizem ao 

computador o que deve ser feito, ou seja, um conjunto de algoritmos que trabalham em 

conjunto para solucionar determinados problemas. O desenvolvimento de software para 

computadores é realizado utilizando-se uma linguagem de programação que tem como 

objetivo escrever um código que, tanto o computador como o criador do software, 

entendam. As etapas para o desenvolvimento de um programa de computador são: 

Análise: Durante esta etapa, o programador estuda os requisitos necessários para 

criar o programa, quais os problemas a serem resolvidos e como resolver esses 

problemas através de um software. 
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Algoritmo: Nesta etapa, o programador cria um esboço do programa por meio 

de uma linguagem natural e compreensível por seres humanos. Diagramas e fluxogramas 

também podem ser utilizados aqui para descrever o passo a passo das tarefas a serem 

executadas pelo computador. 

Codificação: Aqui o programador transforma o algoritmo em códigos da 

linguagem de programação que ele escolheu  

Em PUGA (2004) temos que a linguagem de programação, como qualquer outra 

linguagem, é formada por palavras. Essas palavras são agrupadas em frases para produzir 

um determinado significado, da mesma forma que na sintaxe da Língua Portuguesa, a 

linguagem de programação obedece a regras para sua boa escrita. 

Existem muitas linguagens que o computador entende, cada uma delas foi 

desenvolvida para solucionar problemas específicos e cumprir uma determinada função 

ou atender a propósitos mais gerais. Não nos aprofundaremos em cada linguagem de 

programação, mas daremos exemplos dos programas mais comuns e/ou utilizados de 

acordo com PUGA (2004). 

PASCAL: é uma linguagem de alto nível poderosa e eficientemente estruturada. 

Criada para ser uma ferramenta educacional pela simplicidade de sua sintaxe, vem sendo 

utilizada até hojde nos meios acadêmicos. 

C: Linguagem estruturada utilizada até pouco tempo para o desenvolvimento de 

aplicções comerciais. Ultimamente, tem grande aplicação no desenvolvimento de 

software básico e aplicações com forte interação com o hardware. 

C + +: Linguagem de alto nível orientada a objetos; uma evolução do ‘C’ que 

preserva seus princípios de eficiência e facilidade de programação. 

JAVA: Linguagem orientada a objetos de fácil programação e larga utilização no 

mercado. Amplamente utilizada em aplicações de processamento distribuído e para a 

Internet, sendo muito utilizada no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos 

móveis. 

Escolhida a linguagem, estando dentro dos acordos da sintaxe, passamos para 

um compilador, que executará o código-fonte, não reportando erros o programa 

encontra-se “pronto” para implementação no dispositivo para o qual foi concebido. 

O principal foco deste trabalho não é o passo a passo da criação de um programa, 

mas compreender a utilização da lógica para a criação daquele. Assim, a lógica (em 

computação) é entendida como sendo o estudo das leis do raciocínio e do modo de 

aplicá-las corretamente na demonstração da verdade.  

 

Poderíamos dizer também que a lógica é a ‘arte de bem pensar’, que é 

a ‘ciência das formas do pensamento’. Visto que a forma mais complexa 

do pensamento é o raciocínio, a lógica estuda a ‘correção do raciocínio’. 

Podemos dizer ainda que a lógica tem m vista a ‘ordem da razão’. Isso 

dá a entender que a nossa razão pode funcionar desordenadamente. 
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Por isso, a lógica estuda e ensina a colocar ordem no pensamento’. 

(FORBELLONE, 2005, p. 1) 

 

Apresentados os conceitos mais relevantes para este estudo, vamos analisar as vantagens 

da aplicação de lógica (de programação), discutindo suas aplicações no mundo 

moderno, assim como suas contribuições para o pensamento. 

 

O ENSINO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO: VANTAGENS PARA O 

PENSAMENTO 

 

Programar computadores é basicamente dizer a eles o que fazer. A manipulação 

de uma linguagem de programação é como a utilização de um idioma. Aprender a ler e 

escrever é uma coisa importante para a vida das pessoas. Isso não significa que todo 

mundo que aprende a escrever será um escritor profissional, mas é preciso ter pelo 

menos um conhecimento mínimo de como as coisas funcionam no computador. Assim, 

você começa a ter ideia das limitações da máquina e como ela pode contribuir para a 

sua vida ou não, o computador deixou de ser apenas uma tela e um teclado. 

A tecnologia na Educação há muito deixou de ser considerada uma inovação, 

simplesmente porque ela é um fato. Ela traz muitas influências positivas, por exemplo, a 

interdisciplinaridade, o estímulo à participação cooperativa, a promoção da autonomia e 

a responsabilidade dos alunos; possibilita que o aluno possa criar, pensar, manipular a 

informação e que leve à construção do conhecimento pelo próprio aluno, ser criativo, 

enfim,  a tecnologia  pode ser vista como uma grande caixa de ferramentas, de onde 

podem sair uma série de novos recursos a serem explorados tanto pelo aluno quanto 

pelo professor. 

Destacamos ainda que, ensinar as primeiras linhas de código não significa que as 

crianças precisam saber como escrever ou ler as principais linguagens como Python, JAVA 

e Ruby. A proposta é que compreendam a estrutura, lógica de programação e 

interconexão das tecnologias que as permitem jogar ou assistir vídeos e aumentar o 

interesse pela tecnologia. 

Muito se falava sobre o inglês antigamente, como ele seria capaz de abrir 

oportunidades profissionais em qualquer área e melhorar a capacidade de comunicação. 

Em um mundo cada vez mais tecnológico, a programação é o novo inglês, pois com ela 

o aluno desenvolverá as habilidades cruciais para o mercado do futuro, 

incluindo competências sociais.  

Alguns pesquisadores, dizem que todas as crianças aprendem a escrever porque 

é uma habilidade útil em todos os aspectos da vida. A programação funciona da mesma 

forma, pois promove uma mudança na mente das crianças, que aprender a pensar 

corretamente (ou logicamente). Por conta disso, muitos deles têm falado bastante da 

importância da programação. Mitchel Resnick, do MIT: Instituto de Tecnologia de 
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Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), diz que utilizar as ferramentas tecnológicas, 

como jogos e aplicativos, e não saber programá-las é como saber ler e não escrever. Até 

mesmo Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, defendeu o ensino de 

programação. Seu desejo era torna-lo parte do currículo obrigatório das escolas. 

Ao expor às crianças, desde cedo, a linguagem de programação e conhecimentos 

de robótica, elas descobrem que ao invés de passar o tempo apenas navegando ou 

jogando, é possível criar o próprio game e ir além, como projetar aplicativos e 

dispositivos eletrônicos. Isso faz com que muitas habilidades sejam naturalmente 

desenvolvidas, sendo de extrema importância no decorrer da vida acadêmica e pessoal. 

A seguir mencionamos algumas vantagens advindas desta exposição. 

A programação é uma atividade que envolve muito raciocínio lógico, pois se trata 

de uma série de comandos e sequências, que trabalham a relação causa-consequência, 

e outros aspectos fundamentais. Todo programa de computador segue uma lógica 

algorítmica, isto é, passos a serem executados, que devem ser bem definidos e 

determinam o fluxo de execução. Dominando esse conhecimento, o aluno se tornará 

cada vez mais inteligente em determinadas áreas, como a matemática, por exemplo, 

considerada uma das matérias mais difíceis de aprender, além disso podemos citar 

“Raciocínio lógico, coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, entre outros, são 

alguns dos vastos resultados trazidos pelos jogos educativos quando corretamente 

selecionados e aplicados” (PASSERINO, 1998, p. 8). 

O principal benefício do ensino de linguagem de programação é aprimorar o 

raciocínio lógico das crianças, fator fundamental não somente para o ensino de 

computação e matemática, mas que pode ser aplicado no desenvolvimento de 

habilidades de liderança, gestão estratégica, análise de processos, inovações gerenciais 

e até mesmo o empreendedorismo. 

Ao aprendermos a programar automaticamente passamos a resolver 

problemas somente pensando neles. Isso ocorre porque essa atividade requer 

que as pessoas estruturem as possíveis ideias de solução em sua cabeça primeiro, 

para então ir ao computador. Portanto, a tendência é que resolvamos os 

problemas primeiro em nossa mente, o que não deixa de ser pensamento em alto 

nível, passamos a raciocinar sobre os passos que devemos seguir, o que em 90% 

dos casos já é a solução do problema. 

O ensino de programação também influencia, auxilia e melhora o 

aprendizado de matérias de ciências humanas, além de melhorar a escrita. Uma 

vez que o aluno aprende a organizar melhor suas ideias e pensamentos, ele 

consegue estruturar com mais facilidade o texto a ser escrito. O mesmo processo 

ocorre ao escrever uma redação, afinal as ideias devem ser organizadas e 
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transmitidas em parágrafos de forma fluida e alinhada, como se fossem ações e 

códigos. 

A programação auxilia na melhoria de desempenho em diversas disciplinas 

escolares, principalmente matérias com base em raciocínio lógico, como: 

Matemática, Física e Língua Inglesa. Isso acontece pelo fato dos alunos se 

familiarizarem com números ou novas palavras e aprendem a raciocinar com mais 

precisão, absorvendo a teoria e conseguindo aplicar na prática. 

Trabalhar em equipe é outra vantagem de quem sabe programar, por ser um 

exercício de persistência, os alunos, mesmo desenvolvendo individualmente seus 

projetos, são estimulados a compartilhar com os demais colegas seus erros e acertos e 

dessa forma trabalham juntos. 

Ao se deparar com uma dificuldade muito grande, o aluno de programação tende 

a persistir em encontrar uma solução e preparar uma criança para persistir é fundamental. 

Afinal, as coisas não sairão exatamente como desejado, e o aluno deverá improvisar para 

conseguir contornar alguns problemas de vez em quando, da mesma forma quando 

escreve comandos para o computador. Depois de solucionar um problema, o estudante 

que persistiu, terá desenvolvido a sua autoestima e compreenderá que é capaz de 

encontrar soluções para as questões do cotidiano.  

Ou seja, as pessoas estão começando a entender que os benefícios são reais e 

afetam diversas áreas da vida de uma pessoa. Programar não fará do aluno 

necessariamente um profissional de tecnologia, mas o ajudará em qualquer profissão 

que seguir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os computadores estão invadindo nossas vidas, logo, saber comandá-los é uma 

habilidade cada vez mais preciosa. Por isso também é interessante ensinar 

programação para crianças, assim, elas aprenderão como funcionam essas ferramentas 

que gostam de usar. O aprendizado resulta em vários benefícios, como melhora da 

capacidade cognitiva, comunicação e habilidades sociais. 

A partir da construção deste trabalho percebemos que o conhecimento inicial 

sobre lógica dá todo embasamento para que se possam criar algoritmos que mostre os 

resultados reais de determinadas situações, sendo assim o algoritmo ficaria muito mais 

complexo sem a lógica matemática.  

Quando ensinada de forma contextualizada, a programação pode ser uma 

grande aliada no ensino das disciplinas básicas, como português e matemática. 

Independentemente das matérias, o importante é que o ensino de programação nas 

escolas não seja visto como fim em si mesmo, mas como uma nova forma de expressão 
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e principalmente, como uma maneira de aumentar a aproximação e o envolvimento do 

aluno com o conhecimento. 

Em nossa sociedade não necessitamos explicar a importância da 

matemática para a formação do aluno, pois isto já está convencionado, o que não 

é a mesma coisa com relação ao ensino de programação que se faz mais presente 

em nossas vidas a cada dia. Mais que serem apresentados aos conhecimentos 

básicos de uma linguagem que será utilizada em diversas profissões que vão além 

do mundo da tecnologia, os alunos aprendem a solucionar problemas apenas 

pensando neles, ou seja, ensinar a programar é ensinar a pensar. 
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ENSINO DA COMPUTAÇÃO POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS: 
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VERDE EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO -PA 
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RESUMO: Este artigo apresenta um relato de experiência realizado em escolas de ensino 

fundamental da rede pública, situadas no município de Capitão-Poço – PA, por meio de 

atividades lúdicas para o Ensino da Computação com o uso de Tecnologia da Informação 

(TI) verde. Assim, este trabalho procura tratar dos conhecimentos básicos 

(hardware/software) que o Ensino da Computação requer para fins educativos. 

Metodologicamente esse estudo consiste em três etapas: levantamento bibliográfico, 

elaboração de materiais e pesquisa em campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada para 

encontrar os materiais que auxiliassem no andamento da pesquisa, elaboração de 

ferramentas para a compreensão dos componentes e as funções do hardware. A pesquisa 

de campo objetivou coletar os dados sobre o público-alvo deste estudo e a utilização da 

prática de atividades lúdicas para o ensino. As atividades realizadas e seus respectivos 

efeitos/resultados que se apresentam neste trabalho tiveram principalmente o objetivo 

de mostrar uma possibilidade de oportunizar o aprendizado de computação sem a 

necessidade de infraestruturas mais elaboradas. 

Palavras-chave: Atividade lúdica; TI verde; Ensino da Computação; Aprendizado. 

 

ABSTRACT: This article presents an experience report carried out in public elementary 

schools, located in the municipality of Capitão-Poço - PA, through playful activities for 

Teaching Computing with the use of green Information Technology (IT). Thus, this work 

seeks to address the basic knowledge (hardware / software) that Computer Education 

requires for educational purposes. Methodologically, this study consists of three stages: 

bibliographical survey, preparation of materials and field research. The bibliographic 

research was carried out to find the materials that would help in the progress of the 

research, elaboration of tools for the understanding of the components and the functions 

of the hardware. The field research aimed to collect the data about the target audience 

of this study and the use of the practice of play activities for teaching. The activities 

carried out and their respective effects / results presented in this work were mainly aimed 
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at showing a possibility of opportunizing the learning of computing without the need for 

more elaborate infrastructures. 

Keywords: Play activity; Green IT; Computer Teaching; Learnin 

 

 

1. Introdução 

Na educação brasileira, diversas práticas educativas vêm sendo aplicadas para 

alunos do ensino fundamental, trazendo contribuições por meio de estudos e 

métodos que podem, futuramente, ser incluídos no currículo de computação para 

a educação básica. Uma vez que, as práticas para o Ensino da Computação 

envolvem ferramentas digitais, as quais demandam fortes investimentos em 

infraestrutura e energia elétrica, aliado à realidade de muitas escolas brasileiras, 

que possuem condições precárias. 

As atividades lúdicas se apresentam como uma alternativa metodológica para 

mitigar os problemas existentes no contexto escolar do ensino da computação 

na educação básica. Na percepção de Pedrozo (2005), define-se o lúdico como 

uma forma de ensinar com brincadeiras e jogos, que as crianças praticam com 

prazer e descontração. Logo, o interesse relacionado à atividade lúdica na escola 

tem-se mostrado cada vez maior por parte de pesquisadores e, principalmente, 

de professores que buscam alternativas para o processo ensino aprendizagem. 

Em algum momento o professor pode encontrar dificuldades para ensinar com a 

metodologia tradicional, no entanto, a prática de atividades lúdicas facilita a 

forma de ensinar e consequentemente o processo de aprendizagem por parte do 

aluno, e o reaproveitamento dos componentes do computador que seriam 

descartados inapropriadamente, fazendo o reuso no ambiente escolar de forma 

atrativa e educativa para os alunos.  
Observa-se então, a possibilidade de se introduzir as tecnologias através de 

métodos alternativos, por exemplo, atividade lúdica, com auxílio da Tecnologia 

de Informação (TI) Verde, para, em sala de aula, oportunizar aos alunos noções 

de hardware/software, por exemplo, reciclado, possibilitando a reutilização e 

reaproveitamento para o meio educativo social. A TI Verde pode ser entendida 

como: 

O estudo e a prática de projetar, fabricar, usar e descartar 

computadores, servidores e subsistemas associados 

(monitores, impressoras, dispositivos de armazenamento e 

de rede e sistemas de comunicação), de forma eficiente e 
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eficaz, com o mínimo de impacto para o meio ambiente [...] 

Murugesan (2008). 

A prática da TI Verde exige algumas mudanças de comportamento a respeito das 

tecnologias, além de investimentos financeiros para viabilizar o processo de 

adoção dessas práticas. Trazendo a T.I verde para ambiente escolar, fica o 

questionamento: de que forma podemos contribuir? Uns dos exemplos 

juntamente com as atividades lúdicas que podem faz o uso dos materiais 

recicláveis, tendo como exemplos; garrafas pets, papelões, jornais e entre outros 

que podem de estar contribuindo para a educação e o meio ambiente.  

De acordo com Tuzun et al., (2009), o uso do computador pelas crianças contribui 

para o aceleramento de seu desenvolvimento cognitivo e intelectual ajudando-

as em suas habilidades de inventar e de encontrar soluções para problemas com 

os quais se defrontam. Portanto, é de suma importância o desenvolvimento de 

estratégias que promovam a inclusão dessa população nessa nova tecnologia. 

Contudo, antes de utilizar o computador como ferramenta de aprendizagem, a 

criança precisa aprender como se dá o seu funcionamento (DOTTA, et at.,2012). 

Diante do contexto, este artigo apresenta um relato de experiência vivenciado na 

escola do município de Capitão-Poço que teve como objetivo proporcionar aos 

alunos o conhecimento introdutório da computação, utilizando atividades lúdicas 

com materiais recicláveis, por exemplo, a TV Computação para o 

ensino/aprendizagem dos componentes de hardware/software e seus periféricos, 

com a intenção de expor a importância do ensino computacional fazendo uso 

dos fundamentos de TI Verde.   

A ideia de proporcionar a introdução da computação básica tem como intuito 

identificar o nível de conhecimento dos alunos acerca dos componentes de 

hardware/software do computador tendo com a finalidade de contextualizar e 

apresentar suas finalidades e sua relevância para o âmbito escolar e em seu 

cotidiano, assim, possibilitar ao aluno conhecer e compreender sobre mundo 

digital, fazer uso do mesmo para o engajamento na computação, criando 

dinâmica e interação entre o professor e o aluno.  

A relevância deste estudo justifica-se por meio da observação dos laboratórios 

de informática das escolas do Município de Capitão Poço - PA, onde somente 

uma escola pública dispõe dos equipamentos de informática, ao passo que, 

nenhuma possui o ensino da computação como componente curricular. A 

elaboração e prática do trabalho surgiu com a ideia de levar o conhecimento da 

computação para os alunos usando as atividades lúdicas e tendo o auxílio da TI 
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Verde, já que os mesmos não têm o contato com esse ensino e nem recursos 

disponíveis nas escolas.  

O restante deste trabalho está estruturado em 4 seções. A Seção 2 expõe os 

materiais e métodos. Na Seção 3, é apresentado os resultados iniciais obtidos. 

Por fim, na Seção 4, as considerações finais. 

 

2. Materiais e métodos 

Esta pesquisa foi organizada em três principais fases: 1) levantamento 

bibliográfico e trabalhos relacionados, visando encontrar materiais que 

auxiliassem no andamento da pesquisa e a elaboração da TV Computação, bem 

como do painel contendo os componentes e as funções de hardware e conceito 

básico de software. 2) Pesquisa de campo e Público Alvo para coletar os dados 

sobre o público-alvo deste estudo e a utilização das práticas com a CD e o Painel 

Funções para o ensino da computação. Por fim, 3) análise dos questionários que 

foram aplicados para os alunos de três escolas-alvo.   

 

2.1 Levantamento Bibliográfico e trabalhos relacionados 

O estudo bibliográfico foi realizado a partir de artigos de autores que tratam do 

assunto, assim, observando a linha de pensamento de Pedrozo e Tuzun e outros 

que relatam o ensino da computação sem o uso do computador, e a utilização de 

várias estratégias de forma dinâmica e didática usando materiais simples para 

este aprendizado. Para a contribuição da TI verde foi escolhido autor Murugesan, 

pois define o tema e algumas ações.  Ao longo da pesquisa, foram encontrados 

outros trabalhos que também consistem em estudos secundários e que se 

relacionam com o tema da pesquisa atual. Suas contribuições foram estudadas e 

analisadas a fim de auxiliar nas considerações e conclusões deste estudo. 

No artigo França; Silva; Amaral. (2012) os autores apresentaram uma experiência 

de Ensino da Computação numa escola da rede pública, do Estado de 

Pernambuco, com o emprego da Computação Desplugada e de uma linguagem 

de programação com abordagem lúdica (o Scratch). Nessa experiência, foram 

realizadas 9 atividades do livro, que envolviam: a conversão de números decimais 

para o formato binário, a representação de imagens, a compressão de texto, a 

detecção e correção de erros, as árvores de decisão, as redes de ordenação, os 

autômatos de estados finitos, os algoritmos e as linguagens de programação. 

Com o objetivo de demonstrar a implementação de algoritmos, foi utilizada a 

ferramenta Scratch. 
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Tecnologia da Informação e Sustentabilidade: Levantamento das Principais 

Práticas Verdes Aplicadas à Área de Tecnologia Lunardi, Guilherme L.; Frio, Ricardo 

S.; Brum, Marilia de M. (2011).  Em sua pesquisa, Lunardi objetivou identificar as 

principais práticas de TI Verde adotadas pelas organizações. O estudo foi 

realizado a partir da análise de 196 anúncios publicados na internet sobre esse 

tema, identificou 37 diferentes práticas de TI Verde, agrupadas em sete categorias 

distintas: práticas de conscientização, datacenter verde, descarte e reciclagem, 

fontes alternativas de energia, hardware, impressão e software. 

 

2.2 Pesquisa de Campo e Público Alvo 

A pesquisa em campo realizou- se em três escolas: E.M.E.F Maria de Fátima 

Oliveira, E.E.E.F. Médio Osvaldo Cruz e E.M.E.F Varlindo de Almeida que estão 

situadas no município de Capitão-Poço – PA. Com a participação de quatros 

professoras do Ensino Fundamental e sessenta alunos. Na Tabela 1 apresenta-se 

as faixas etárias, as séries e também as quantidades de alunos por cada escola 

que participaram da pesquisa em campo.  

 

 

Tabela 1 - Dados das escolas 

Nome da Escola Série Idade 
Total de 

Aluno 

E.M.E.F Varlindo de Almeida 2º ano 07 a 08 15 

E.M.E.F Maria de Fátima Oliveira 5º ano 09 a 11 19 

E.E.E.F. Médio Osvaldo Cruz 5º ano 11 a15 26 

Fontes: Elaborado pelos autores 

Para as realizações de atividades lúdicas para o ensino da computação, 

atualmente existem diversos materiais que podem ser executados e que 

contribuem no ensino básico, por exemplo, o livro Computer Science Unplugged 

que contém variedades de atividades elaboradas para a aprendizagem de lógica 

de programação, números binários, algoritmos e entre outros assuntos que não 

precisam de computadores para a prática. 
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Além do livro, o site Pensamento Computacional1 que é voltado para o 

desenv760olvimento de atividades desplugadas de uma forma dinâmica e 

interativa para o ensino da computação. Dispõem das mais variadas práticas para 

o ensino de lógica de programação, por meio das práticas é possível inserir o 

pensamento computacional e a introdução da computação. Na Figura 01 

apresenta uma atividade desplugada que se encontra no próprio site, o TETRIS 

(desenho de figuras geométricas com instruções) que ensinar comandos e 

instruções, assim, ajudando na lógica de programação.  

Figura 1 - TETRIS 

 
Fonte: http://www.computacional.com.br/index.php# 

Observa-se que há várias maneiras de ensinar a computação utilizando atividades 

lúdicas ou/e desplugadas. Podendo fazer uso dos exercícios do livro e do site 

acimas citados, ou até mesmo o professor pode elaborar as suas próprias 

atividades. Diante desses leques de opções, este trabalho visou incialmente 

elaborar a TV computação e o Painel de Funções hardware para oportunizar uma 

introdução aos conceitos da computação básica. 

A primeira atividade, em sala de aula, ocorreu com a apresentação do que é o 

hardware/software e as suas funções. Após esse primeiro momento, apresentou-

se a TV Computação, Painel de funções de Hardware e alguns componentes 

físicos do computador como o teclado e memória (componentes que iram para 

o lixo pois não estavam mais funcionando) para os alunos. Em seguida, os 

mesmos foram convidados a preencher um questionário com seis perguntas 

sobre o assunto.  
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Os professores foram convidados a preencher um questionário aberto, contendo 

perguntas em relação às práticas pedagógicas, recursos oferecidos pela escola 

aos alunos e sobre atividade aplicada.  Esta fase da pesquisa teve como intuito a 

identificação, análise e a aplicação do ensino da Computação básica com enfoque 

no Hardware na instituição escolar e durante aplicação da TV Computação 

buscou-se examinar se os alunos conseguiram conhecer e aprender as funções 

básicas e os componentes. 

No desenvolvimento dessa atividade foram escolhidos três recursos: TV 

computação, Painel das Funções de Hardware e como complemento de alguns 

componentes (Teclado) representando a TI verde. As Figuras 2 e 3 apresentam as 

atividades realizadas nas escolas. 

A Figura 2 demonstra a TV computação que foi usada para a ferramenta prática, 

no qual necessitou-se da elaboração da mesma, pois é feita de materiais 

recicláveis e de baixo custo como papelão, cabo de vassoura, revistas usadas, 

papel A4 para a impressão e pintura das imagens, cola branca e lápis de cor.  

 

Figura 2 - TV Computação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

A funcionalidade da TV é de apresentar aos alunos os hardwares e suas funções, 

de forma lúdica, explicando passo a passo de como e para que serve cada um 

dos elementos dispostos e apresentados na TV. Após a apresentação dos 

componentes foi solicitado aos alunos que repetissem os nomes e as funções, 

com intuito de extrair o que eles aprenderam, para prosseguir para o próximo 

passo.  
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No passo seguinte, usou-se o Painel que foi confeccionado com cartolina, velcro 

usado, cola, e textos impressos. O painel continha as funções básicas de 

Hardware, a qual é apresentado na Figura 3. 

Figura 3 - Painel das Funções de Hardware 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O propósito do Painel foi perceber o feedback sobre o que foi explicado usando 

a TV computação. A partir disso, os alunos eram incentivados, com base na 

imagem exposta na TV, a identificar as funções, que totalizavam nove (9) sobre 

alguns hardwares básicos, como Monitor, HD, Placa-Mãe, mouse, Placa de Vídeo, 

Teclado, Memória, impressora e CPU. 

Em conformidade da tarefa, os alunos iam até o painel colocar o nome na função 

correta. Ele constitui-se como um recurso didático que auxilia no 

desenvolvimento da aula, fazendo desse momento um meio de interação e 

assimilação do conteúdo, bem como, possibilita aos partícipes a autonomia, 

iniciativa e reflexão.  

O painel das funções de hardware foi usado também como complemento para 

estimular a leitura e a fixação do conteúdo ministrado. Masseto (2003) afirma que, 

o painel integrado é uma estratégia muito interessante que estimula e envolve os 

estudantes na interação e participação nas aulas. O uso desse material didático-

pedagógico serviu para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, 

promovendo a comunicação, a participação, a cooperação e a integração entre 

os membros do grupo, permitindo a contribuição de todos no estudo e no 

debate.  



 
 

 
3550 

Para o exercício prático destas atividades foram utilizados componentes não 

funcionam mais, tornando comum com que as pessoas descartem no lixo e as 

vezes em locais inadequados. Portanto, a reutilização dos mesmos foi de grande 

serventia pois a maioria dos alunos nunca tinha visto estes componentes 

pessoalmente.  

Diante do que apresentou-se, foi possível observar que com poucos materiais e 

de baixo custo, pode-se elaborar atividades para a aprendizagem com 

metodologias participativas. A falta de recursos tecnológicos nas escolas não é 

um empecilho para não existir o ensino da computação, basta ter criatividade, 

conhecimento, pensamento computacional e o mais importante o apoio de toda 

comunidade escolar. Com isso, estingando a surgir melhorias para a prática, 

buscando profissionais das áreas e estruturas adequadas como laboratórios de 

informática para que os alunos possam ter o contato direito com as ferramentas 

tecnologias. 

 

3. Resultados e discussão 

Este trabalho realizou uma análise de dados quantitativa e qualitativa do uso da 

atividade lúdica no ensino fundamental. Para a análise qualitativa foi usado o 

método das observações feitas durante atividade. Na análise quantitativa foi 

utilizado os resultados dos questionários aplicados para os alunos e professoras. 

No gráfico 1 é apresentado as três perguntas realizada na pesquisa de campo 

sobre atividade.  

Gráfico 1 -  Respostas das perguntas 1 a 3 para alunos acerca da atividade aplicada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Com base nas respostas obtidas dos alunos, foi realizada a análise e discussão da 

atividade aplicada. Na primeira pergunta, perguntou-se para os alunos se eles 

tinham gostado da TV Computação e do Painel de Funções e todos afirmaram 

que sim.  

Na segunda pergunta, 52 alunos conseguiram entender todas as funções dos 

componentes do computador, porém, 8 alunos não conseguiram identificaras 

mesmas. Dentre os componentes que os alunos tiveram dificuldade para a 

identificação, estão o CPU e a Placa de Mãe. Este quadro foi percebido em virtude 

da maioria nunca ter tido contato que com esses componentes.  

Na pergunta seguinte, Percebe-se que o meio que foi utilizado para apresentar 

os componentes de Hardware foi satisfatório, mesmo não tendo laboratórios de 

informática e nem os recursos necessários nas escolas para que eles fizessem os 

usos de possíveis ferramentas educacionais voltada para área da computação, 

com isso, familiarizando com os benefícios que podem proporcioná-lo, por 

exemplo, auxiliando nas atividades das matérias, a pesquisar, a programar e 

outros.   

Gráfico 2 – Respostas das perguntas 4 a 5 para alunos acerca da atividade aplicada 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 
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na pergunta 2 que estão no Gráfico 1. Na quinta pergunta, todos responderam 

que gostariam que houvesse a atividade lúdica para o Ensino da Computação, 
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Gráfico 3 - Pergunta acerca da metodologia utilizada  

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

E por fim, observa-se no Gráfico 3, que 63% dos alunos consideraram a 

metodologia excelente e 37% afirmaram que foi bom. Diante dos resultados 

alcançados, percebe-se que os alunos da pesquisa reconheceram a importância 

do Ensino da Computação nas escolas com a utilização da atividade lúdica. Assim, 

contribuindo para o ensino/aprendizagem para saberes educacionais e usando 

essa prática para o aprendizado na área computacional. Com isso, instigou-se os 

mesmos a buscarem aprender mais sobre o assunto e sobre o mundo 

tecnológico. Mesmo sabendo que existem desafios, mostrou-se uma das diversas 

formas que a computação pode estar inserida na educação, pois sabe-se da 

realidade nas escolas brasileiras.  

Gráfico 4 -  Questionário aplicado aos professores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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O Gráfico 4 apresenta os resultados obtidos dos questionários aplicados aos 

professores. Nesta análise, chegou-se a conclusão que os professores puderam 

perceber a importância do Ensino da Computação no contexto educacional por 

meio de atividade lúdica, pois através da participação dos alunos, constatou-se 

que o trabalho permitiu interação e empolgação dos mesmos nas atividades. 

Desta forma, os professores se mostraram bastante receptivos a essas práticas.  

No levantamento de dados expôs-se a seguinte questão: Quais são as principais 

dificuldades para aplicar uma atividade nova para seus alunos? Como resultado, 

foi obtido a seguinte resposta: a escola não tem um ambiente adequado, 

tampouco recursos. Por este motivo, a maioria desses professores ainda usam o 

meio tradicional para o ensino e uma minoria utilizam ferramentas como: TV, 

computador, vídeos educativos, materiais pedagógicos e lúdicos. Diante do 

contexto, todos têm o interesse em criar algo inovador, porém, falta o incentivo, 

mas através dessa atividade é possível mostrar que é sempre válido buscar 

alternativas diferentes para as práticas educativas. 

A figura a seguir representa as atividades onde os alunos estavam interagindo 

com os colegas de classe. Esses momentos em sala de aula são de extrema 

importância, pois é possível mediar o conhecimento de forma interativa. 

Figura 4 - Trabalhando em equipe 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

A figura 4 representa a interação entre professor e aluno. O professor enquanto 

mediador é fundamental para que haja parceria com seus alunos, assim sanando 

possíveis dúvidas no processo de construção de conhecimento. A imagem exibe 

a dificuldade de um aluno para conseguir identificar o componente no painel, 

onde a ajuda dos integrantes da equipe foi importante. Por meio de perguntas, 

os professores foram dando suporte para que a aluna conseguisse encontrar a 
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função do hardware no painel, ao mesmo tempo relacionando com as imagens 

da TV computação. 

Os resultados apresentados revelam que tais atividades apoiaram o aprendizado 

de concepções fundamentais sobre a computação, ocasionando a transmissão de 

conhecimento de modo claro e objetivo, sem a necessidade de recursos 

tecnológicos. Além disto, as atividades fortificaram os laços de interação entre os 

alunos, estimulando a socialização entre eles, oportunizando o diálogo e a troca 

de experiências e proporcionando a prática da leitura.  

 

4. Considerações finais  

O presente estudo possibilitou oportunizar o ensino da computação, tendo como 

principal foco metodológico atividades lúdicas com metodologia participativa 

para o Ensino da Computação e complementando-se com fundamentos da TI 

verde. Levou-se em consideração que o aprendizado da computação e seus 

conceitos, proporcionou aos indivíduos uma base para que os mesmos 

desenvolvessem o conhecimento sobre o mundo digital e seus pilares, 

conhecimento essencial para o pleno engajamento na sociedade contemporânea. 

A sua utilização, possibilitou a fixação dos assuntos, autonomia, aprendizagem e 

interação, porém, muitos ainda desconhecem a sua importância. 

Com está experiência, percebeu-se que o planejamento, adaptação e simulação 

prévia das atividades são fatores essenciais para o sucesso da prática. Verificou-

se ainda, a necessidade de executar um método avaliativo para definir o nível de 

assimilação alcançado pelos alunos após a realização das atividades, pois todas 

as análises realizadas nessa atividade se basearam em observações e as respostas 

dos questionários de alunos e professores.  

Espera-se, com o desenvolvimento desta prática, que a atividade lúdica para 

Ensino da Computação e também para a computação possa ser discutida, 

adaptada e faça parte dos níveis diversos, visando conhecer e aprender sobre a 

área da informática/computação. 

Trabalhos Futuros: Como parte complementar a este projeto sugere-se a 

continuidade deste trabalho, por meio de implementação de um curso completo 

no ensino básico sobre os conceitos de programação utilizando robótica de baixo 

custo e materiais recicláveis. 
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Resumo. Atualmente tem se discutido muito sobre inclusão, esse assunto cada vez mais 

vem tomando grandes proporções no meio social e principalmente no âmbito escolar, o 

cenário da educação é um grande afetado com a falta de recursos inclusivos, fato esse 

responsável por prejudicar uma grande parcela de alunos no processo de ensino. 

Compreende-se que muitas metodologias de ensino atuais apresentam-se de forma 

visual, porém tratando-se de classes regulares inclusivas, essas metodologias perdem sua 

valência, pois o ensino do aluno com deficiência visual é prejudicado. Verifica-se que a 

elaboração de metodologias inclusivas devem ser planejadas e testadas, proporcionando 

benefícios a todos os alunos de forma similar. Para tanto realizou-se uma pesquisa 

buscando dados sobre o quão inclusivas são as escolas brasileiras, consequentemente 

obteve-se que 66% classificam o atual processo de inclusão ativo, porém de forma 

precária, reconheceu-se que professores e alunos necessitam de mecanismos mais 

eficientes no ensino inclusivo. Isso serviu como base para a construção de protótipos 

para auxiliar alunos com deficiência visual dentro da área técnica da informática. 

Objetivou-se oferecer ferramentas simples, mas com bons resultados no ensino inclusivo, 

o material utilizado são blocos LEGOTM, que permite ao aluno interagir e aprender 

através do tato.  

Palavras chaves: Metodologias de ensino; Deficiência visual; Protótipos; LEGO™; 

Inclusão. 
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Abstract. At present there has been much discussion about inclusion, this issue is 

increasingly taking on a larger scale in the social environment and especially in the school 

context, the education scenario is a big one affected by the lack of inclusive resources, 

which is responsible for harming a large students in the teaching process. It is understood 

that many current teaching methodologies present themselves visually, but in the case 

of regular inclusive classes, these methodologies lose their value, since the teaching of 

students with visual impairment is impaired. It turns out that the development of inclusive 

methodologies should be planned and tested, providing benefits to all students in a 

similar way. In order to do so, a survey was conducted looking for data on how inclusive 

Brazilian schools are, consequently 66% classified the current process of active inclusion, 

but in a precarious way, it was recognized that teachers and students need more efficient 

mechanisms in inclusive education. This served as a basis for the construction of 

prototypes to assist visually impaired students in the technical area of information 

technology. The objective was to offer simple tools, but with good results in inclusive 

teaching, the material used are LEGOTM blocks, which allows the student to interact and 

learn through touch. 

Keywords: Teaching methodologies; Visual impairment; Prototypes; LEGO™; Inclusion. 

 

Introdução 

 

Ao longo dos anos muitos mecanismos foram e ainda são criados para auxiliar a inclusão 

de pessoas com deficiência, no entanto, quando nos referimos a deficientes visuais, 

muitos destes mecanismos podem não apresentar bons resultados e mostrarem-se 

ineficientes. A educação inclusiva tem sido foco de diversas pesquisas e debates do meio 

científico, compreender sua complexidade e compartilhar sua vivência são os objetivos 

dos trabalhos encontrados atualmente (GOMES, 2012). Partindo do princípio de que 

todos possuem limitações, e por isso, utilizar ferramentas auditivas e táteis encontra-se 

como melhor e mais eficiente solução de realizar uma eficiente inclusão. A escola é um 

canal de mudança, portanto a inclusão de pessoas com deficiências na rede regular de 

ensino pode ser um começo para outras transformações não somente de pensamentos, 

mas também de atitudes. Desenvolver ferramentas que cumpram o papel de incluir 

alunos com algum tipo de deficiência visual no processo de ensino, faz-se essencial 

relacionando ao grande número de pessoas com deficiência visual em busca de 

formação profissional. A falta de ferramentas que realizam tal inclusão é clara nos tempos 

atuais, e a área da informática é uma das grandes afetadas, relacionando que a criação 

de metodologias inclusivas para esse âmbito especificamente torna-se um grande 

desafio, compreendendo que grande parte dos conteúdos pertencente a esta se 

encontram de forma visual.  No Brasil, segundo o censo realizado em 2010 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a deficiência visual apareceu em primeiro 

lugar, onde mais de 6,5 milhões dos entrevistados disseram ter a dificuldade de forma 
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severa e 6 milhões afirmaram que tinham dificuldade de enxergar. Mais de 506 mil 

informaram serem cegas. Em diversas partes do mundo, o número de estudantes com 

deficiências visuais em classes regulares vem crescendo frequentemente (FRANCIONI 

AND SMITH, 2002). Para pessoas portadoras de necessidades especiais, o acesso a 

tecnologias de apoio é imprescindível para o sucesso na realização de diversas atividades 

e para uma participação igualitária na sociedade (DOUGLAS, 2007). No Brasil, algumas 

leis dispõe sobre o direito à educação das pessoas com deficiência, de acordo com a Lei 

7.853 de 24 de outubro de 1989, todo cidadão portador de algum tipo de deficiência 

visual tem o direito de integração educação adequada e adaptada, esta lei define que: 

“[...] Serão considerados os valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, 

da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana e do bem-estar [...]”, e que 

é assegurado ao deficiente: “[...] a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial 

como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 

2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e 

exigências de diplomação próprios [...]”. A lei 13.146, no capítulo IV, Art.27, descreve que: 

“A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 

a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 

sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades 

de aprendizagem.” Ainda segundo a lei 13.146, no capítulo IV, Art.28, o poder público é 

incumbido de assegurar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: “[...] 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos 

de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena [...]”. No 

entanto, muitos alunos especiais deixam as escolas regulares por não encontrarem nelas, 

ambiente adaptado, acompanhamento adequado e onde os recursos utilizados não são 

aplicáveis às suas realidades e limitações. Constatando a falta de ferramentas que 

cumpram a inclusão de alunos deficientes visuais dentro da área da informática, surgiu a 

ideia de realizar o desenvolvimento de protótipos e metodologias voltadas a área da 

informática, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de alunos deficientes 

visuais inseridos nos diversos componentes curriculares de tal área. O projeto já conta 

com duas ferramentas desenvolvidas, sendo elas: protótipo para o ensino dos métodos 

de ordenação de vetores (figura 01) e protótipo para o ensino de dois diagramas da UML, 

diagrama de Classe (figura 02) e de Caso de Uso (figura 03), e encontra-se em andamento 

o desenvolvimento de um novo protótipo, desta vez, do Diagrama de Sequência. 
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Figura 01. Protótipo 3D Ordenação de Vetores. Fonte: Autores 

 

 
Figura 02. Protótipo diagrama de Classe. Fonte: Autores 

 
Figura 03. Protótipo diagrama de Caso de Uso. Fonte: Autores 

 

Desenvolvimento 

 

Após investigação primária percebeu-se que atualmente não existe muitas ferramentas 

adaptadas que auxilie o aluno com deficiência visual a entender os diagramas da UML, 

logo, durantes as aulas, o aluno deficiente visual contava apenas com o apoio do 

professor, que na maior parte dos casos utilizava papel e tiras de barbante para 

representar os diagramas. Apesar do papel e o barbante terem auxiliado de certa forma 

o aluno, notou-se que ainda era uma ferramenta precária que dificultava e alongava o 
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processo de ensino, entendendo que por ser feita a partir de papel e barbante não 

fornecia nenhuma forma tateável para o aluno interagir e entender os conteúdos 

passados. Desse modo, observou-se a necessidade de empregar o uso de ferramentas 

que permitissem que o aluno aprendesse e interagisse através do tato, e uma ferramenta 

extremamente eficaz que cumpre tal função são os blocos LEGO™.  Entendendo 

tal problema, partimos para uma pesquisa bibliográfica aprofundada para dar base a 

nossa pesquisa dentro da área temática dos diagramas da Linguagem de Modelagem 

Unificada (UML – sigla em inglês), e contamos como principal fonte de auxílio o livro 

"UML2: Uma Abordagem Prática", do autor Gillianes Guedes, o livro inteiramente baseia-

se em explicar todos os 13 tipos de diagramas da UML, sendo um deles o diagrama de 

sequência, temática do trabalho estudado. Para se ter uma ideia da complexidade 

envolvida no processo de se programar um software é recomendável que se empregue 

ferramentas que realizem o papel de estar colaborando com a organização e 

planejamento, desse modo, podemos citar a UML sendo uma ferramenta capaz de 

preencher todos os requisitos e demandas no que se trata ao desenvolvimento, 

organização e planejamento de softwares. Com a percepção de que os blocos LEGO™ 

seriam eficientes, partimos para o planejamento do protótipo, que foi feito em figura 3D 

com a ferramenta "LEGO Digital Designer". O protótipo, que está em desenvolvimento, 

é um exemplo, retirado do livro citado acima, de diagrama que representa como um 

software trabalha na realização de um saque bancário, de forma resumida. O protótipo 

desenvolvido em forma de figura 3D, como pode ser analisado na figura 01, será testado 

com o estudante logo após a montagem, para se obter um feedback do mesmo e 

verificar quais as melhorias/alterações a serem aplicadas e o quão relevante foi o 

protótipo no processo de ensino dele. 

 

 

 
 

Figura 01. Protótipo 3D de um diagrama de Sequência. Fonte: Autores 
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Antes da compra das peças dos protótipos, realizou-se um teste a papel e caneta para 

cumprir uma dinâmica de ensino com o aluno deficiente visual, durante a dinâmica se 

pode observar que o aluno evoluiu no quesito de compreender o conteúdo passado a 

ele, notou-se durante o teste que o modelo desenvolvido com papel não era eficaz, pois 

qualquer movimento brusco com a mão do aluno alterava e desorganizava os diagramas, 

assim podemos entender a dificuldade de encontrar matérias que fossem fixos e ao 

mesmo tempo tateáveis para o aluno deficiente visual. 

Com a constatação de que o aluno deficiente visual não possuía nenhuma ferramenta 

para auxiliá-lo a aprender e entender os componentes curriculares pertencentes ao 

âmbito da informática, se teve a ideia da criação dos protótipos já descritos acima. O 

principal objetivo que levou a intenção dessa construção, foi o olhar de inclusão, ensino 

e educação que seriam realizados com a implantação deles no dia a dia do aluno dentro 

da sala de aula. A partir da construção de tais protótipos, passamos para os testes, que 

apresentaram ótimos resultados nas dinâmicas com o aluno, confirmando assim a 

hipótese de que o uso LEGOTM auxilia de uma forma geral a tornar o protótipo interativo 

e mais didático para o aluno. 

 

Conclusão 

 

Em síntese pode-se destacar que com a realização das atividades para a validação dos 

protótipos percebeu-se que com a repetição e realização de diversos exercícios de 

fixação o aluno passou a receber melhor os conteúdos. Pode- se classificar o protótipo 

em construção, e os já construídos como ferramentas extremamente importantes 

durante as aulas dos componentes curriculares pertencentes a área da informática, pois 

com a presença desse, o aluno com deficiência visual não se encontrará totalmente 

desamparado e assim conta com uma ferramenta eficaz para auxiliar no seu 

ensino/aprendizagem. Concluindo, entende–se que fornecer a possibilidade do aluno 

deficiente visual a aprender, interagir e conviver não é apenas um direito, e sim um dever 

das pessoas ao seu redor, que convivem e lidam com as dificuldades que sem sombra de 

dúvidas podem ser sanadas com estudo e planejamento. 
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ENSINO HÍBRIDO EM CARUTAPERA-MA: DO TRADICIONAL A 

INCLUSÃO DIGITAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 

 

Magno Fernando A. Nazaré¹1 

 

RESUMO: O objetivo deste e761studo foi analisar e reconhecer os aspectos da formação 

de professores do ensino híbrido do curso de especialização à distância em Educação 

Especial Inclusiva da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA em Parceria com 

Universidade Aberta do Brasil-UAB do polo Carutapera-MA, perpassando por aspectos 

históricos, sociais, pedagógicos  legais e sua contribuição na inclusão na formação em 

sociedade dos discentes da educação especial inclusiva. Além de fazer comparações da 

formação tradicional e do modelo atual, no qual verificou de que forma o curso pode 

ajudar os docentes em sua prática e na criação de novas estratégias que combinem as 

novas tecnologias com o processo de inclusão e aprendizagem. O objeto analisado é um 

curso a distância gratuito oferecido pela UEMA/UAB, numa plataforma na modalidade 

EAD da UEMA, por meio do UEMAnet-Núcleo de Tecnologia para a Educação.  O estudo 

consiste em um relato de pesquisa  de campo com participante do referido curso de 

formação de professores citado. Verificou-se de acordo com os resultados analisado o 

curso tem relevância e é sugerido para motivar nova visão nos educadores, uma vez que 

traz interesse ao docente conhecer experiências bem aplicadas com o uso da tecnologia 

na sala de aula e estimula os professores cursistas a repensarem sua didática de modo a 

personalizarem o ensino de acordo com as reais necessidades de seus discentes, dando 

mais independência, disciplina e protagonismo aos alunos em seu próprio 

desenvolvimento enquanto ser em constante aprendizagem. 

Palavras chave: Educação Especial, Ensino híbrido, Formação, Inclusão. 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to analyze and recognize the aspects of 

teacher training in hybrid education of the distance specialization course in Inclusive 

Special Education of the State University of Maranhão-UEMA in partnership with the 

Open University of Brazil-UAB of the Carutapera-MA pole, by historical, social, 

pedagogical legal aspects and their contribution in the inclusion in the formation in 

society of the students of the special inclusive education. In addition to making 

comparisons of the traditional training and the current model, in which he verified how 

the course can help teachers in their practice and in the creation of new strategies that 
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combine the new technologies with the process of inclusion and learning. The object 

analyzed is a free distance course offered by UEMA / UAB, on a platform in the EAD 

modality of UEMA, through the UEMAnet-Nucleus of Technology for Education. The 

study consists of a field research report with a participant of the aforementioned teacher 

training course. It was verified according to the results analyzed the course has relevance 

and is suggested to motivate new vision in the educators, since it brings interest to the 

teacher to know well-applied experiences with the use of technology in the classroom 

and encourages the cursistas teachers to rethink their teaching in order to personalize 

the teaching according to the real needs of their students, giving more independence, 

discipline and protagonism to the students in their own development while being in 

constant learning. 

 

keywords: Special Education, Hybrid Education, Training, Inclusion. 
 

INTRODUÇÃO 

 

É de conhecimento geral que toda mudança gera desconforto, mas vale 

a pena tentar para que nossos alunos sejam beneficiados com as melhorias que 

o ensino híbrido pode lhes proporcionar. É sabido que nosso sistema de 

ensino/aprendizagem está muito desatualizado, podemos nos referi que a 

educação tradicional se torna obsoleta para a nova transformação digital, 

gerando desinteresse por parte dos alunos. Estando eles como protagonistas do 

seu próprio aprendizado, acreditamos em uma educação de maior eficiência e 

qualidade. O ensino híbrido no cenário atual aparece como uma das maiores 

tendências do século XXI.  Assim se faz necessário o preparo dos profissionais, 

pois, obviamente os mesmos precisam qualificar-se e reconhecer em suas ações 

pedagógicas que para essa nova postura metodológica acontecer às aulas não 

pode se restringir apenas na figura do professor tradicional com livros, atividades 

repetitivas, periódicos ou anotações.  

Conforme Michael Horn (2014) no século XXI, você tem que ser capaz de 

aprender a vida inteira, de encontrar materiais de diferentes fontes. Os empregos 

estão mudando tão rapidamente, é preciso aprender a aprender. O ensino híbrido 

bem-feito – e não são todos os modelos que fazem – diz: “você é o dono do seu 

próprio aprendizado”. O ensino híbrido abre portas para trabalhos em 

coletividade de forma como nunca antes havia sido possível, abre espaço para o 

pensamento crítico. Os alunos passam a dominar os conteúdos a partir de aulas 

virtuais e aprofundam esse conhecimento com seus professores com 

inquietações importantes. O educador que mais influencia as salas de aula 
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brasileiras já trazia a preocupação de personalizar a educação, mesmo que 

usassem outros termos para descrever o conceito.  

O brasileiro Paulo Freire, patrono da educação brasileira, morto em 1997, 

citava que o aprendizado acontece de verdade quando o aluno é levado a 

compreender o que ocorre ao seu redor, a fazer suas próprias conexões e a 

construir um conhecimento que faça sentido para a sua vida. Freire acreditava em 

aproximar o objeto de estudo à realidade do aluno. Isso também é 

personalização”, afirma Bacich. Daí percebe-se a real necessidade de abordar a 

temática dessa pesquisa em ação. 

Torna-se necessário que o professor e aluno nessa nova fase tenha uma 

formação personalizada, criativa, comprometida e compartilhada com as novas 

tecnologias híbridas na educação geral, especial e inclusão dos alunos. Como 

forma de estimular o interesse pelas atividades educacionais nos mais variados 

contexto da educação, despertando para o prazer de aprender a aprender, 

ampliando assim a sua capacidade cognitiva como também, atitudinais sendo 

capaz de pensar e repensar sua realidade. afirma Nazaré, M.F.A. 2017. 

Nos últimos tempos, tem-se assistido a um crescimento significativo da 

falta de atenção de alunos e não adequação por parte da realidade que as escolas 

apresentam, onde cedo ou mais tarde, sendo inegável o seu impacto no processo 

de má qualificação, formação e desenvolvimento socioeconômico e aumento da 

desigualdade social no número de pessoas vivendo em condicionalidade de 

extrema pobreza. Aqui não vale discutir o que é o ensino híbrido e sim sua 

contribuição para a formação continuada de professores e demais profissionais, 

bem como para a inclusão dos discentes da educação especial, com o objetivo 

de comparar os avanços do mesmo e impacto da formação tradicional ao futuro 

dos discentes. 

Em razão disso surge a inquietação de atentar-se a conhecer a 

contribuição do ensino híbrido e os efeitos da formação no modelo tradicional 

para a formação de professores na educação especial inclusiva, bem como a 

formação dos discentes em sociedade. Para maior compreensão temos as 

seguintes hipóteses: O efeito da educação tradicional influencia no desempenho 

dos alunos nas escolas tendo impacto na inclusão na formação em sociedade. 

Os efeitos da educação tradicional que influencia no desempenho dos 

alunos nas escolas não têm efeitos para inclusão na formação em sociedade. 

O objetivo geral foi Analisar os aspectos da formação de professores do 

ensino Híbrido do curso a distância em Educação Especial Inclusiva do polo 
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Carutapera-MA, perpassando por aspectos históricos, sociais, 

pedagógicos  legais e suas contribuições na inclusão na formação em sociedade 

dos discentes da educação especial inclusiva. Como específico cita-se Identificar 

os aspectos históricos da formação de docentes, sociais, pedagógicos seu 

impacto na formação dos discentes dependente da inclusão em sociedade; 

comparar a realidade das formações de professores da época tradicionais ao 

ensino híbrido;  descrever as contribuições do ensino híbrido para o processo de 

inclusão na visão dos alunos da especialização, bem como a visão de inclusão a 

partir da mesma. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Da formação tradicional ao Professor atual 

 

É sabido que a educação é outra, porém alguns ainda não se alertaram 

para a mudança em sala de aula, bem como na sua formação que esse processo 

é constante e a cada dia uma nova forma de fazer educação.  De acordo com 

Araújo, (2017) em seu artigo intitulado: “Do professor tradicional ao educador 

atual: desempenho, compromisso e qualificação”. Ela ressalta que no século XX, 

há apenas algumas décadas, a escola era considerada uma espécie de “sonho 

dourado” , capaz de levar e elevar valores, possibilitando concreta de 

transformação no status social do cidadão.  

O laço professor-aluno era vertical, piramidal, pois era hierárquica e tinha 

como consequência a submissão do sujeito aprendente, o medo do aluno de se 

expor perante o público, restrito ou não, numa atitude submissa e apática, sendo, 

portanto considerado como um componente do conhecimento, o receptor da 

tradição cultural, aquele que nada sabe e que precisa do professor para absorver, 

 como uma esponja jogada na água, a informação vinda deste profissional.  

Os modelos eram determinados pelos docentes e acolhidos 

pacificamente pela comunidade escolar. A escola tradicional era centrada no 

professor (magistrocêntrica), e na transmissão dos conhecimentos.  

O professor assumia o papel de detentor do poder, pelo poder do saber, 

com o desejo de ser reconhecido pelos por outros professores, pelos seus alunos 

e pela sociedade. Admitir que cometesse um erro, ou que não sabia responder 

ao questionamento do seu aluno, era uma espécie de desmoralização, de pecado 

mortal algo intolerável na sociedade. O currículo era padronizado, adotado 

igualmente em todas as escolas brasileiras. A prioridade da escola tradicional era 
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trabalhar valorizando o desenvolvimento do conhecimento determinado pelo 

currículo escolar.  

O professor ao término de cada ano letivo era muito cobrado em relação 

ao ensino de todo o conteúdo determinado por esse currículo. Os alunos 

aprendiam os hinos pátrios: Nacional, da Independência, da Bandeira.  Os quais 

eram cantados enquanto as bandeiras eram hasteadas ou derreadas, numa 

atitude patriótica em que a comunidade escolar ficava perfilada, em sinal de 

reverência aos símbolos nacionais. O horário e o uso do fardamento escolar eram 

exigidos e os alunos eram considerados um grupo homogêneo e único. Não havia 

preocupação com as diferenças individuais, principalmente as diferenças 

culturais, sociais e financeiras. 

Existia uma valorização da concorrência entre os alunos, reprimidos por 

um sistema avaliativo classificatório. O professor trabalhava com recompensas e 

castigos. A escola era empirista, ou seja, priorizava e valorizava enfaticamente a 

assimilação por parte do aluno, do conhecimento externo adquirido por meio de 

transmissão, sem as exigências de maiores elaborações individuais. Arguir  era 

um verbo usado durante as aulas apenas com o objetivo de conhecer para 

decorar e não para refletir-agir-refletir estabelecendo uma conexão entre a 

valorização do conhecimento prévio e a construção a partir das diversas conexões 

possíveis e articuladas de uma aprendizagem significativa.  

A metodologia adotada tinha por principio o aprender mecânico,  sem a 

relação com o real. Também era bastante comum o uso da sabatina,  

principalmente na disciplina Matemática, mais especificamente a tabuada, tida 

como o pavor de alunos que apresentavam dificuldades para decorar. Outra 

disciplina que exigia que o aluno decorasse o texto era História. O conteúdo 

visava à aquisição de noções, dando-se mais ênfase ao esforço intelectual de 

assimilação do conhecimento. A metodologia mais adotada era a da aula 

expositiva, centrada no professor. 

Durante as aulas os alunos ficavam sempre enfileirados, carteiras postas 

atrás das outras carteiras, no rigor do bom comportamento, uns sentados atrás 

dos outros, com destaque para situações em sala de aula nas quais eram feitos 

exercícios de fixação, como leituras orais e silenciosas além de muitas cópias de 

lição, de casa e de aula.  

Repetições quilométricas  de lições eram adotadas como forma de levar 

o aluno à identificação da grafia das palavras mais complexas. Era uma técnica de 

estudo que levava o aluno a gravar  o modo correto  de escrever. O alfabeto era 
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cantado  por professores e repetido pelos alunos como forma de decorar o 

conteúdo tão necessário para o processo de alfabetização.  Era também bastante 

comum o aluno cantar  a lição que vinha decorada  de casa. Muitas vezes embora 

ele soubesse declamar todo o texto, de cor e salteado, nem sempre era possível 

identificar cada palavra, pois, eles não as reconheciam no texto. A avaliação 

valorizava os aspectos cognitivos, supervalorizando a memória e a capacidade de 

restituir o que foi assimilado.  

Os testes assumiam um papel central entre os instrumentos de avaliação, 

chegando a determinar o comportamento do aluno, sempre preocupado em 

estudar o que seria avaliado  , sem consciência da importância de aprender. O 

sistema disciplinar era paternalista, imperioso e dogmático. O caráter normativo 

das escolas e o rigor das penalidades favoreciam a submissão do aluno, para 

quem a subordinação era a virtude primeira. A manutenção da disciplina e da 

ordem era garantida frequentemente por meio de castigo corporal, técnica pela 

qual se mantinha a ordem pela intimidação, o que era considerado normal.  

Os professores tinham inclusive o poder da palmatória  nas mãos. Além 

da palmatória era comum o uso de grãos de milho para o aluno ajoelhar-se, entre 

outras criativas  punições. Criticar o intelectualismo da escola antiga não significa 

descuidar da transmissão de conteúdos; negar o enciclopedismo não implica 

desprezar a aquisição de informação dosada e necessária; recusar o autoritarismo 

do mestre não é deixar de reconhecer a importância de sua autoridade e 

assimetria com relação ao aluno; acusa-la de passadista e de estar a reboque dos 

acontecimentos não significa abandonar o estudo dos clássicos e toda a herança 

cultural. Com isso não se pretende retornar à escola tradicional, mas sim avalia-

la sem preconceitos, a fim de evitar uma abordagem superficial e falsa, incapaz 

de reconhecer o que ainda interessa conservar.  

Afinal, muitos dos valores da escola tradicional são valores iluministas 

que ainda não foram realizados na escola contemporânea. (Aranha, 2002, p.162) 

Estudar o primário, equivalente à fase inicial do atual Ensino Fundamental, era 

motivo de orgulho para quem tinha acesso e para a família, pretexto para fazer 

belas festas de formatura, em que as mulheres usavam os seus melhores vestidos 

e os homens também se preocupavam com a exposição mais impecável da sua 

aparência. Tudo isso para comemorar a ocasião tão distinta e que os habilitava 

(entre outras tarefas) a ensinar formalmente em escolas, com o direito de 

embolsar um mísero salário, mas com todo o respeito e a credibilidade social.  
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Conforme o dito popular: Em terra de cego quem tem um olho é rei. 

Àquela época, ser aprovado no exame de admissão era empreitada que desafiava 

professores e alunos. Comparável talvez à responsabilidade de passar no 

vestibular na atualidade. As escolas que mais aprovavam eram reconhecidas pela 

comunidade e a procura por vagas tornava-se tão grande que, em alguns casos 

era preciso solicitar o apadrinhamento, os favores especiais  de amigos para 

conseguir o direito a matricula nestas escolas.  

 

2.2 Inclusão, Educação e atualidade na era digital e o fazer pedagógico    

O ensino híbrido vem de forma que os alunos vejam os recursos 

tecnológicos como uma ferramenta de motivação não mais que uma simples rede 

social, mas algo capaz de ensinar e aprender com a mais atual e tecnologia digital, 

e a troca de experiências saindo além dos limites de uma sala de aula. 

Vivemos uma nova fase do fazer pedagógico, uma nova missão na era 

digital, onde a solução está ao toque de dedos de uma ferramenta e um ser que 

aprende. Assim com a entrada da tecnologia em todo contexto da educação, 

muda-se os conceitos  e  educação inclusiva não constitui uma nova expressão 

para designar a integração dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

O conceito de inclusão é mais amplo que o de integração porque enfatiza o papel 

da escola comum na tarefa de atender à totalidade dos mesmos.  
A inclusão constitui um enfoque inovador para identificar e abordar as 

dificuldades educacionais que emergem durante o processo ensino-

aprendizagem. O princípio da inclusão orienta as ações dirigidas à 

superação das práticas de ensino tradicionais, que consideram as 

limitações dos aluno(a)s para explicar as dificuldades de aprendizagem 

como resultado da influência do contexto que cria barreiras ao sucesso 

escolar.(Brasil, 2005, p.63)  

 

Com o novo educador o fazer pedagógico, torna-se mais sensível e 

aprimorado, reforçando uma postura mais humana em seu desempenho em 

paralelo ao desempenho profissional, dotado de um conjunto de capacidades 

que incluem habilidades e competências, que o torne capaz de realizar um 

trabalho mais cooperativo, personalizado, integrador atualizado e responsável, 

com mobilidade e interação, preparado para criar condições novas, transpirando 

afetividade e paciência pedagógica.  

No convívio escolar, educandos e educadores estão sempre aprendendo 

a aprender, a fazer, a ter, a conviver, a empreender e a transformar-se em um 

indivíduo mais informado e autônomo e a desenvolver também a concepção, 
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execução e avaliação do trabalho pedagógico num contexto participativo no 

âmbito da escola, dos sistemas de ensino ou outros espaços organizacionais, 

educacionais e culturais, com diferentes sujeitos sociais. O que a sociedade 

precisa é de profissionais intelectualmente preparados, com uma nova missão, 

onde percebe que há uma nova geração de estudante com um novo perfil de 

aprendizagem, assim espera que o docente seja capaz de atuar de forma 

competente. Esse preparo será encontrado no conhecimento científico, mas, é 

através da pratica que ele vai exercitar o seu espírito docente e humano quanto 

aos problemas e às dificuldades encontradas, fortalecendo-se como educadores, 

traçando um paralelo entre o conhecer e o saber, o praticável  que produza prazer 

e qualidade educativa. Para Morin (2002, p.108), A democracia supõe e nutre a 

diversidade dos interesses, assim como a diversidade das ideias.  

O respeito à diversidade significa que a democracia não pode ser 

identificada com a ditadura da maioria sobre as minorias; deve comportar o 

direito das minorias e dos contestadores à existência e à expressão, e deve 

permitir a expressão das ideias heréticas e desviantes. Do mesmo modo que é 

preciso proteger a diversidade das espécies para salvaguardar a biosfera, é 

preciso proteger a diversidade de ideias e opiniões, bem como a diversidade de 

fontes de informação e de meios de informação (impressa, mídia), para 

salvaguardar a vida democrática.  

É preciso conduzir a aprendizagem dos alunos numa relação de respeito, 

reforçando uma postura humana integrada à postura do educador, com a 

responsabilidade de avaliar as peculiaridades de cada aluno. Esses mesmos 

alunos estão nos olhando, ansiosos pelas descobertas, pelas novidades, pelo 

desejo de "aprender a aprender". Ser da geração tecnológica é ter um diferencial 

veloz, qualitativo e quantitativo do conhecimento. Quantos de nós educadores 

estamos mais defasados no conteúdo do que aquele aluno que tem tempo 

disponível e é capaz de lidar com a mais nova tecnologia da informação e da 

comunicação? Conforme Masetto (2003, p.82),  
[...] A oportunidade de alunos e professores, pessoalmente e por 

interesse e motivação própria, poderem entrar em contato imediato 

com as mais novas e recentes informações, pesquisas e produções 

científicas do mundo todo, em todas as áreas; a oportunidade de 

desenvolver a autoaprendizagem e a Interaprendizagem pelos 

microcomputadores das bibliotecas, das residências, dos escritórios, 

dos locais de trabalho faz com que tais recursos sejam incorporados ao 

processo de aprendizagem, uma nova forma de se contactar com a 

realidade ou fazer simulações facilitadoras de aprendizagem.  
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O professor competente deve estar pronto para inovar, desenvolver um 

processo de reflexão na prática educativa e sobre esta prática. É preciso trabalhar 

com uma aspiração interior, buscando sempre a qualidade da educação. Fazer 

autoavaliações constantes, usando o olhar crítico de quem possui a capacidade 

de saber o que faz e o que deve ser feito, com a tranquilidade de perceber onde 

errou e onde acertou a cada final de um dia letivo. Conforme Masetto (2003, p.30),  
A escola precisa de, um professor que forme com os seus alunos um 

grupo de trabalho com objetivos comuns, que incentive a 

aprendizagem de uns com os outros, que estimule o trabalho em 

equipe, a busca de solução para problemas em parcerias, que acredite 

na capacidade de seus alunos aprenderem com seus colegas, o que 

muitas vezes é mais fácil do que aprender com o próprio professor.  

 

Um docente que seja um motivador para o aluno realizar as pesquisas e 

os relatórios, que crie condições contínuas de feedback  entre aluno-professor e 

aluno-aluno. [...] É fundamental que nossos professores entendam, discutam e 

busquem uma forma de realizar na prática esse tipo de relação.  

Encarar os desafios atuais da carreira é ser capaz de desenvolver o 

espírito, a postura e a competência de Educador. O professor de hoje, deve 

lembrar-se de que já foi, ou ainda é, aluno. A relação com os educandos deve ser 

de colaboração, reciprocidade e permeada por uma interação harmônica num 

trabalho pedagógico mais dinâmico. Todo curso de formação do educador deve 

promover uma formação ampla e consistente sobre a educação e sobre os 

princípios políticos e éticos pertinentes à profissão docente, desenvolvendo 

habilidades para gerenciar conhecimentos. É preciso estender à comunidade os 

benefícios do compromisso científico em favor do ensino e da pesquisa, numa 

visão projetiva, reflexiva e prática da atuação do profissional. A instituição de 

ensino formadora de profissionais da educação precisa ter clareza das exigências 

do mercado de trabalho, tanto para si, quanto para os seus educandos. 

Assim, objetiva-se uma formação que combine e equilibre o 

desenvolvimento técnico e humanístico, e que promova a visão integral do ser 

humano, com autonomia do sujeito e respeito à diversidade, levando-o à 

liberdade de expressão e ao pluralismo de ideias. A importância da aprendizagem 

através da pesquisa é fundamental na prática de um ensino construtivista. Através 

dela é possível manejar e reconduzir conhecimentos, em atendimento às 

expectativas do mundo moderno, visando uma perspectiva de um futuro de 

transformações. Possibilitar a abstração na reflexão pode produzir independência 
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de pensamentos e de ações, analisando fatos, a partir dos princípios de 

autonomia e da preservação cultural e artística em benefício da comunidade.  A 

educação é o centro gerador de desenvolvimento de qualquer nação, de 

qualquer país, mas o ensino deve ser inovador, dinâmico e criativo.  

 

3 METODOLOGIA 
 

Para a realização da pesquisa, foi realizada a consulta bibliográfica sobre 

a temática proposta, consistiu de pesquisas em livros, artigos publicados, 

monografias e sites especializados em educação, com vista a embasar de modo 

mais sólido e com respaldo a temática proposta. 

Neste sentido, foi realizada a pesquisa de campo, com execução de uma 

investigação através de um questionário junto aos alunos de forma voluntária do 

curso de educação especial e inclusiva. Segundo Andrade (2009) é na pesquisa 

de campo que se busca adquirir informações e ou conhecimentos sobre 

determinado problema para o qual se procura adquirir informações mesmo 

descobrir novos fenômenos e relações entre eles, no contexto, no qual ocorrem 

espontaneamente os fenômenos, pois não há interferência do pesquisador sobre 

os mesmos. 

Desta forma participaram 13 (treze) alunos do referido curso, os quais 

foram entrevistados, portanto, não cabe calcular qualquer tipo de amostra, pois 

todos os integrantes foram incluídos na coleta e análise dos dados. Sendo 9 do 

sexo feminino e 4 do sexo masculino, compreendendo os participantes idade de 

29 a 51 anos, tendo eles formação inicial em Pedagogia, Biologia, Química e 

Geografia. Tendo o tempo de formado entre 2 anos a 15 anos. 

Portanto, os dados foram coletados por meio da pesquisa de campo com 

a aplicação de um questionário com 13 questões abertas e fechadas. 

Contemplando investigar sobre: magistério, sala de aula, métodos tradicionais, 

formação inicial, Influencia do método tradicional no desempenho dos alunos, 

principais efeitos da educação tradicional para a vida em sociedade, dificuldade 

no curso de especialização da UEMA, Comparações de formação, contribuição 

dos modelos de educação, modelo híbrido na prática para atender a diversidade 

na forma de aprender, formação recebida pela UEMA no modelo híbrido, 

formação acadêmica anterior em comparação à formação atual, formação 

convencional e concepção de inclusão atual. 

 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS  
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Mediante a pesquisa os resultados foram analisados, examinados e 

interpretados para adquirir as informações que sustentaram a confirmação ou 

refutação das hipóteses apresentadas na pesquisa.  Assim servirá para analisar e 

reconhecer os aspectos da formação de professores do ensino híbrido do curso 

de especialização à distância em Educação Especial Inclusiva da UEMA em 

Parceria-UAB do polo Carutapera-MA. Verificando de que forma o curso ajudou 

os alunos em sua prática. Fazendo comparações do modelo tradicional ao atual. 

Aqui é apresentada a interpretação dos dados obtidos pelos alunos. 

Nesta situação foi questionado sobre o Porquê entrou no magistério, como 

encara seu trabalho e prazer na sala de aula. 
 

Aluno A: “Por não ter muitas opções de Cursos, me identifiquei mais 

com o Magistério. Acredito que o professor é o disseminador de ideias 

para o aluno, e que o ensino que recebi me capacitou para transformar 

vidas, encaro como um trabalho de responsabilidade e dedicação e 

metas a ser conquistadas, é bonito quando temos e vemos alunos 

alfabetizados pelas nossas mãos e melhor ainda quando conquistam 

seus ideais e são bons profissionais. Me sinto realizada.” 

Aluno B: “A Priore não tinha desejo de ser professora, todavia ao cursar 

o magistério a metodologia de alguns profissionais eram fascinantes, 

isso me atraiu. E partir daí fui idealizando o meu fazer pedagógico. A 

graduação em pedagogia então deu um suporte incrível, e logo pude 

colocar em prática ações positivas acumuladas pela teoria dos cursos 

que tive oportunidade de participar. Hoje professora a 13 anos pelo 

município de Carutapera entendo que preciso fazer o melhor pelos 

alunos, trago comigo a frase ninguém fica para trás, pois percebemos 

que a sala de aula requer uma didática inclusiva. Lutamos por essa 

causa. Respondendo a sua última pergunta, amo a minha profissão, 

creio que se eu por ventura tivesse outra formação ainda assim estaria 

na sala de aula, o contato com pessoas, o espaço de construção coletiva, 

os vínculos estabelecidos neste ambiente educacional revelam uma 

construção de trocas de conhecimento.” 

Aluno: C: “Na época porque queria me aperfeiçoar nos estudos” 

 

Verificando os resultados da questão 1 pode-se obter o que levou os 

mesmos a atuarem no magistério está relacionado a falta de opção em demais 

cursos, a fascinação pelos seus docentes na formação de atuação e 

aperfeiçoamento nos estudos. 
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No item 2 quando questionado sobre por que tem professores que insiste 

em trabalhar com métodos tradicionais. Obtivemos como resposta que:  
Aluno A: “Porque não querem saí da mesmice e é mais fácil, pois não 

precisa de tanto esforço”. 

Aluno B: “Creio que alguns professores estão acomodados talvez por 

está no fim de carreira, outros por ter o magistério como forma de 

subsistência (não tiveram outra saída profissional), como também há 

aqueles que se identificaram com esta tendência tradicional. Contudo, 

penso que o comodismo cultural de alguns profissionais não os deixam 

a alternativa de despertar para buscar metodologias inovadoras, uma 

vez que essa busca exige qualificação, estudos e isso requer 

envolvimento, formação continuada para oportunizar um processo 

dinâmico de ensino e aprendizagem.”  

Aluno C: “São professores acomodados que não procuram se atualizar 

ou seja, fazer um curso para melhorar sua atuação docente. 

Permanecem utilizando e aplicando em sala de aula, os métodos que 

aprenderam há muitos anos em sua formação acadêmica.” 

 

 Na fala de Lívia chamusca (2012) chama a atenção para os casos acima: 

Numa sociedade contemporânea, onde as mudanças ocorrem num ritmo cada 

vez mais acelerado e o número de informações que nos chegam aumenta 

consideravelmente dia após dia, aquilo que julgamos verdade hoje pode não 

parecer tão óbvio amanhã. Observa-se na fala da autora que a mudanças é 

constante. Assim ela diz que por isso o professor deve sempre se atualizar, sendo 

um estudioso eterno, em busca de novos saberes e de novas alternativas para 

tornar o processo ensino-aprendizagem mais prazeroso e proveitoso para os seus 

alunos. 

Na questão 3 sobre Como classifica a sua formação inicial temos que 77% 

totalizando 10 dos participantes entre classificação de péssima, regular, boa e 

excelente classificam a formação inicial como BOA. Ficando apenas 15% como 

excelente, totalizando dois alunos nesse caso e 8% se diz regular.  

Já na questão referente se a influencia da educação tradicional interfere 

no desempenho dos alunos nas escolas para inclusão na formação em sociedade. 

Temos como resposta que 77% afirmam que sim e 23% afirma que não. Assim 

ficando evidente na visão da maioria que influencia na construção futura dos 

discentes.  Para chamusca (2012) tudo agora é mutável, inclusive o pensamento, 

que passa a ser visto como um processo contínuo e inacabado. De acordo com 

os entrevistados apresentam-se alguns dos principais efeitos da educação 

tradicional para a vida em sociedade. 
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Aluno A: “Os alunos são alfabetizados mais são limitados em ideias, 

desinformação do mundo, são em grande parte individualistas”.  

Aluno B: “Pessoas menos produtivas em sociedade, menos 

comunicativas”. 

Aluno C: “Um dos principais efeitos é a limitação na forma de aprender, 

e construção do seu conhecimento”. 

 

 

Verificamos que os efeitos no método tradicional na visão dos alunos de 

educação especial na modalidade EAD segue a limitação, a falta de informação, 

menor produção, menor comunicação e como cita o entrevistado A, os alunos 

em grande parte tido como individualistas. 

Referente aos estudos no sistema EAD da UEMA quanto as dificuldade 

apresentadas pelos entrevistados: falta de habilidade na área tecnológica, 

distância até o polo presencial para provas, acesso ao sistema por apresentar 

algumas deficiência e disponibilidade de tempo para leitura dos materiais 

disponíveis. Vejamos que em grande parte os alunos apresentam formas 

divergentes de dificuldade, porém não apresenta em nenhum momento a falta 

de informação e conhecimento como algo defasado fora da realidade, cabe 

salientar a importância do ensino a distância para agregar conhecimento e formar 

com visão de mudança permanente. 

Quando questionados sobre qual o modelo de formação de professores 

ajuda mais na inclusão de pessoas com deficiência entre o modelo tradicional e 

híbrido, verificou que dentre os entrevistados o modelo na visão dele está o 

Híbrido, onde 69% no caso 9 alunos do curso acreditam que é o mais inclusivo e 

31% acreditam que são os dois modelos. E quando interrogados o porquê 

tivemos como resposta dos 13 entrevistados selecionado 3 como argumentos do 

porquê. 
Aluno A: “A tradicional nós permite entender a forma de como 

devemos agir com a educação do individuo enquanto o híbrido 

representa comodidade e flexibilidade em entender o tempo do outro, 

expressa paciência e dedicação. É uma oportunidade para os deficientes 

não saírem de casa em momentos de dificuldades educação sem 

preconceito. Educação Inclusiva”.  

Aluno B: “O sistema híbrido de ensino nos oportuniza sermos 

protagonista, ou seja, somos estimulados a pensar de forma crítica, os 

trabalhos em grupo proporciona interação e trocas de ideias isso nos 

ajuda na apropriação do contexto estudado tornando a aprendizagem 

significativa.”  
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Aluno C: Ambas tem uma relevância, existem discentes que para 

melhorar seu convívio social é preciso estar assíduo e incluso no âmbito 

escolar, como em qualquer ambiente da sociedade, para que possa se 

adaptar com as demais pessoas e vivenciar novas situações”. 

  

Na situação da formação recebida no modelo híbrido pela UEMA na 

prática para atender a diversidade na forma de aprender foi satisfatório. Dos 13 

entrevistados apenas 11 opinaram e desses 11 apenas 2 diz que não foi 

satisfatório justificando a falta de prática na área. 

Na questão 11 referente à formação acadêmica e se o aluno já havia 

estudado no molde da UAB-UEMA com atitudes criativas, personalizada e 

inovadora em compartilhar conhecimento.  Dos 13 alunos 7 confirmaram que 

NÃO,  em termo percentuais totalizando 54% do total e 46% dizem que SIM. 

Já na questão 12 sobre aprendizagem dos conteúdos do curso de 

educação especial e o que aprendeu a mais.  Analisando os resultados do quesito 

12, dos 13 participantes apenas 2 não opinaram. Dos 11 que responderam 

afirmaram que SIM, totalizando 100%  destes  que participaram da entrevista. 

Entre o que aprenderam a mais selecionei 3 alunos como recorte das demais 

respostas: 
Aluno A: “A manusear a plataforma Moodle e a interação a distância 

com tutores, colegas de curso e professores.” 

Aluno B: “Sim. A parte de tecnologia em me capacitar em alguns 

programas de internet descobrindo programas que me ajudam na 

educação e aprender a gostar e respeitar o ensino hibrido”.  

  Aluno C: “A usar a tecnologia como ferramenta a favor da inclusão e 

a possibilidade dos alunos buscarem novos conhecimentos para além 

dos livros”. 

 

Fica evidente na fala dos entrevistados que além dos conteúdos e práticas 

voltadas para a sala de aula o ensino híbrido vai além, proporcionando e 

possibilitando os alunos buscarem novos conhecimentos além dos livros e 

ajudando na interação, bem como o respeito nas vigentes formas de 

aprendizagem. 

Na última pergunta na qual tinha como inquietação: Se você tivesse feito 

o curso de forma convencional você teria a mesma concepção de inclusão? 

Justifique em poucas palavras. 
Aluno A: “Talvez, primeiro que teria a conclusão que convencional é 

melhor, mas não teria a curiosidade de descobrir a manusear os meios 

de tecnologia que hoje tenho acesso e nem buscaria as informações 
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que hoje tenho com tanta veracidade. E nem descobria que essa é a 

melhor forma de inclusão 

Aluno B: sim. Acrediro que teria mais possibilidades de ampliar 

diurnamente com obrigações maiores”.  

Aluno C: não. A inclusão é um processo que envolve diversos fatores, 

então é preciso abordar todos os métodos possíveis. 

 

Dos 13 alunos entrevistados, apenas 11 responderam e 2 afirma que teria 

a mesma concepção de inclusão e 1 respondeu TALVEZ. Ficando evidente na 

justificativa citada  acima. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante dos fatos mencionados, Constatou que a educação no modelo 

híbrido faz inovar e sugere estratégia para que os educadores busquem além 

daquilo que aprendeu. Ajuda a encarar a diversidade de forma dinâmica com 

autonomia na forma de aprender, bem como auxiliar o docente a quebrar 

paradigmas das novas tendências educacionais. 

Assim o resultado mostra que o curso na modalidade EAD no com 

metodologia híbrida tem relevância e é sugerido para motivar nova visão nos 

educadores, uma vez que traz interesse ao docente conhecer experiências bem 

aplicadas com o uso da tecnologia na sala de aula e estimula os professores 

cursistas a repensarem sua didática de modo a personalizarem o ensino de 

acordo com as reais necessidades de seus discentes, dando mais independência, 

disciplina e protagonismo aos alunos em seu próprio desenvolvimento enquanto 

ser em constante aprendizagem. 
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ENSINO SUPERIOR EM TEMPOS DIGITAIS: PRÁTICAS E 

PERCEPÇÕES DE DOCENTES 
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RE763SUMO: A presença das te764cnologias digitais na sociedade contemporânea leva-

nos a refletir sobre o ato de ensinar. Percebe-se que o uso de ferramentas digitais está 

presente não somente em sala de aula, mas nos mais diversos momento e espaços da 

vida. Este artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida numa Instituição de Ensino 

Superior, sendo que tem como objetivo investigar como docentes de graduação têm 

ensinado em tempos digitais. Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um 

questionário semiestruturado, aplicado a docentes do Ensino Superior de uma instituição 

no interior do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, seguindo a 

perspectiva dos autores Tarouco (2003), Santaella (2014), Braga (2014) e Freire (2002). 

Resultados obtidos evidenciaram que os docentes buscam cada vez mais utilizar as 

ferramentas digitais em sala de aula, naturalizando a sua presença, tendo em vista serem 

instrumentos que fazem parte do cotidiano da vida dos envolvidos no processo. Os 

alunos são estimulados a produzir seus próprios conteúdos, o que fomenta a autonomia 

e criatividade na vida acadêmica, pessoal e profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Digitais. Ensino. Aprendizagem. 

 

ABSTRACT: The presence of digital technologies on contemporary society, brings (leads) 

us to think about the act of teaching. It is clear that the use of digital tools is present  not 

only inside the classes, but also on the most different spaces an moments in life. This 

article is the result of a research developed in a Higher Education Institute, and its 

objective is to investigate how undergraduate teachers have been teaching on digital 

times. As a data collection, a semi-structured questionnaire was used, applied to higher 

education teachers from an institution in Rio Grande do Sul. As a qualitative research, 

following the author’s perspectives as Tarouco (2003), Santaella (2014), Braga (2014) and 
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Freire (2002). The results obtained evidenced that the teachers seek for introducing the 

use of digital technologie tools on their classes, naturalizing its presence, considering 

that those tools make part of a daily life of those involved in the process. Students are 

stimulated to produce their own contents, and it encourages the creativity and the 

autonomy on their academical, personal and professional life.  

 

KEYWORDS: Digital Technologies. Teaching. Learning 

 

1. Introdução 

A efetivação do conhecimento tem modificado rapidamente nos últimos anos. 

Da tradição oral passou-se à escrita, que proporcionou a formalização do conhecimento. 

Contemporaneamente as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

estão levando a um novo tempo, que atinge diretamente o ambiente escolar e 

acadêmico. O surgimento da internet ampliou o acesso e compartilhamento de 

informações e conhecimentos em larga escala. Informações que antes eram difíceis de 

serem acessadas, agora podem ser buscadas em instantes, vindo a auxiliar alunos e 

professores.  

Com isso, o modo de se relacionar com o conhecimento, assim como as 

estratégias de Ensino têm mudado significativamente. A pesquisa se situa nessa 

problemática, buscando compreender o modo como está sendo desenvolvido o trabalho 

por professores que trabalham no ensino superior, especificamente com relação à 

presença das TDIC em seu trabalho de docentes. Como é sabido, o mau uso das TDIC, 

ao avesso, pode ser paralisante, na medida em que a reprodução na íntegra de textos e 

informações pode levar à ausência do raciocino lógico e da exposição argumentativa, 

caindo em tautologias. 

O texto visa investigar como professores de graduação, mestrado e doutorado 

estão ensinando em tempos digitais. Para tanto, segue uma metodologia qualitativa, 

buscando os dados junto a três docentes que atuam em uma instituição de ensino 

superior do Rio Grande do Sul, mantendo o foco nas TDIC. 

 

2. Referencial Teórico 

 A chegada das tecnologias digitais de informação e comunicação trouxe 

profundas mudanças no   ensino e na aprendizagem. A pedagogia tradicional 

vem perdendo espaço, sendo que surgiram maneiras diferentes de conduzir as 

aulas. Seguindo uma lógica tradicional, o professor é o detentor do saber, 

transmitindo o conteúdo sem que haja iniciativas e a participação direta dos 

estudantes. Neste modelo, o aluno somente absorve o conhecimento que já vem 

pronto e o reproduz, seja em textos ou provas. Ele é um mero ouvinte, não 

interage e não desenvolve sua autonomia dentro e fora de sala de aula. Freire 
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(2002, p. 27) corrobora afirmando que “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. É 

dentro deste horizonte de compreensão que contemporaneamente o professor 

se movimenta, tendo que, inclusive, ressignificar a sua função e papel de 

educador no processo de ensino e de aprendizagem. 

Nesse sentido, podemos citar o uso de novas tecnologias como uma 

estratégia pedagógica que contemporaneamente vem crescendo dentre as 

práticas de sala de aula. De acordo com Demo (2009, p. 53),  
O que as novas tecnologias podem nos trazer são oportunidades ainda 

mais ampliadas, em meio também a enormes riscos e desacertos. [...] 

Interessa, porém, explorar novas oportunidades de aprendizagem, bem 

mais centradas na atividade dos alunos, também mais flexíveis e 

motivadoras, mais capazes de sustentar processos de autoria e 

autonomia.  

Neste contexto surgem as TDIC, de modo especial a internet, a qual 

disponibiliza o acesso a jogos, vídeos, imagens, animações, softwares, entre 

outros. Além disso, a leitura dos textos se torna muito mais atrativa, com a 

possibilidade de interação com hiperlinks e imagens que favorecem a 

aprendizagem. Estes surgem vinculados ao ensino com o intuito de fazer do 

aprendiz o autor do seu próprio conhecimento, com a visão de que o professor 

não é o único detentor do saber e não deve somente repassar o conteúdo, mas 

sim instigar o aluno a compartilhar saberes e produzir sua capacidade de 

aprender. Freire (1996, p. 21) afirma, “Quando entro em uma sala de aula devo 

estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, 

a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho 

– a de ensinar e não a de transferir conhecimento”. Daí a importância do professor 

estar atento e exercer a função de mediador e problematizador junto ao 

educando. Caso contrário, a internet poderá se tornar uma ferramenta que mais 

facilita a reprodução de conteúdos formais e fixados, com operações técnicas de 

copiar e colar por parte dos alunos. Ao professor cabe o cuidado no 

encaminhamento de suas estratégias de ensino e de aprendizagem, com vistas a 

evitar problemas de plágios e apropriações indevidas por parte dos alunos. 

Atualmente, podemos identificar o uso integral ou parcial das novas 

tecnologias nas práticas docentes. Os professores muitas vezes identificam a 

necessidade da inserção de instrumentos digitais no meio educacional, devido à 

rápida mudança que vem acontecendo com as formas de relações, seja 
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interpessoal ou intrapessoal. Seguindo nessa linha de raciocínio, Santaella (2003, 

p. 23) afirma que,  
Já está se tornando lugar-comum afirmar que as novas tecnologias da 

informação e comunicação estão mudando não apenas as formas do 

entretenimento e do lazer, mas potencialmente todas as esferas da 

sociedade: o trabalho (robótica e tecnologias para escritórios), 

gerenciamento político, atividades militares e policiais (a guerra 

eletrônica), consumo (transferência de fundos eletrônicos), 

comunicação e educação (aprendizagem a distância), enfim, estão 

mudando toda a cultura em geral.  

Os objetos virtuais de aprendizagem (OVAs) são um caminho escolhido 

para introduzir práticas que façam uso da tecnologia digital. De acordo com o 

Comitê de Padrões para a Tecnologia, o Learning Technology Standards 

Comimitee, vinculado ao Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas 

(Institute of Electrical and Eletronic Engineers – IEEE), considera-se um objeto de 

aprendizagem qualquer entidade, digital ou não digital, que pode ser usada, 

reutilizada ou referenciada durante a aprendizagem com suporte da tecnologia 

(Braga, 2014). No entanto, Wiley (2000), restringiu esse conceito, referindo apenas 

aos recursos digitais que pudessem ser utilizados para apoiar a aprendizagem.  

Os OVAs são recursos encontrados em repositórios na internet que, nesse 

sentido, enquanto recursos que podem ser reutilizados, se tornam atrativos, podendo 

apoiar a aprendizagem nos contextos educacionais. É de extrema importância 

que esses objetos digitais sejam interativos com o aluno. Conforme o discute 

Braga (2014), quanto mais o aluno conseguir interagir com um OVA, ou seja, 

absorver informações, refletir, produzir seu próprio conhecimento sendo ativo, 

mais interativo esse objeto digital pode ser. É necessário também que o objeto 

de aprendizagem seja utilizado articulando-se com o conteúdo que está sendo 

ensinado. Ele deve servir como um complemento e deve fazer sentido para o 

aluno. Tarouco et al (2014, p. 14) afirma que, 
[...] cada Objeto de Aprendizagem pode se constituir em um módulo 

com um conteúdo autoexplicativo, que faz sentido e é autossuficiente, 

sem a necessidade de complementos. Um átomo não pode ser 

recombinado com qualquer outro tipo de átomo. Essa regra é válida 

também para os OAs, que precisam estar dentro do mesmo contexto, 

abranger conteúdos que se relacionem entre si.  

Essa recombinação de elementos dos OVAs se dá mediante a participação 

efetiva dos professores. Em última instância, são eles os responsáveis pela 

articulação dos conteúdos.  Percebe-se, assim, que os professores, foco dessa 

discussão, necessitam atuar como mediadores da aprendizagem estabelecendo 
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conexões entre o estudante e a tecnologia. Nesse sentido, verifica-se que existe 

uma mediação pedagógica entre esses elementos.  De acordo com Masetto 

(2000) a mediação pedagógica pode ser compreendida como uma atitude ou o 

comportamento no qual o professor se coloca como um facilitador ou motivador 

da aprendizagem, “que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o 

aprendiz e sua aprendizagem - não uma ponte estática, mas uma ponte ‘rolante’, 

que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos” (p.144-

145). 

Diante dessa nova realidade, em que uma quantidade gigantesca de 

informações está disponível através de aparelhos digitais, como é o caso do 

smartphone, exige-se uma atitude de parceria e de corresponsabilidade entre 

professor e alunos, com o propósito de desenvolver o processo de aprendizagem 

para fortalecê-lo. Assim ambos buscam trabalhar em conjunto, como uma equipe, 

para atingir objetivos em comum (MASETTO, 2003).  

Como as tecnologias digitais fazem cada vez mais parte da sala de aula, o 

professor necessita constantemente repensar a sua própria didática. A 

organização das atividades e do espaço da sala de aula, refletem diretamente na 

aprendizagem dos estudantes, pois mesmo em disciplinas presenciais, percebe-

se uma crescente presença de smartphones e notebooks on line. Gil (2010) 

aponta para alguns desafios que o docente enfrenta na contemporaneidade e 

para minimizá-los necessita que o professor disponha de conhecimentos 

técnicos, visão de futuro. Urge que o papel docente seja cada vez mais enquanto 

mediador do processo de ensino e de aprendizagem. O professor 

contemporâneo precisa ser capaz de gerar sua própria formação continuada de 

modo reflexivo, aberto, capaz de trabalhar em equipe, de enfrentar os deveres e 

os dilemas éticos da profissão, incorporando em seu trabalho as tecnologias 

digitais.   

 

 

3. Metodologia  

  A pesquisa caracterizou-se como qualitativa. Neste tipo de pesquisa os 

investigadores “privilegiam, essencialmente, a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p.16). Teve como sujeitos três docentes de uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) do sul do país, que embasam suas práticas pedagógicas a 

partir das ferramentas tecnológicas digitais. 
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No que diz respeito aos dados coletados, estes emergiram a partir de uma 

entrevista contendo questões semiestruturadas, que de acordo com Triviños 

(1987, p. 146), “[...] é aquela onde o informante, seguindo espontaneamente a 

linha de seu pensamento de suas experiências dentro do foco principal colocado 

pelo investigador, começa a participar do conteúdo da pesquisa”. Os dados foram 

gravados, posteriormente transcritos e analisados mediante à técnica de Análise 

Textual Discursiva - ATD (MORAES; GALIAZZI, 2013). A ATD possibilita que os 

pesquisadores possam analisar a produção a partir de categorias. Neste trabalho, 

as categorias que emergiram foram: 1. Ensino e aprendizagem além da sala de 

aula, 2. Planejamento e organização do uso das ferramentas digitais e 3. 

Contribuições das ferramentas digitais para a aprendizagem. 
Os entrevistados selaram seu acordo através do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Destaca-se que, para manter o sigilo dos entrevistados, 

os docentes participantes na pesquisa foram denominados D1, D2 e D3. 

 

4. Resultados 

 Percebeu-se que os três docentes entrevistados consideram importante e 

de algum modo trabalham com as ferramentas digitais nas suas aulas. Houve 

pequenas diferenças nos olhares, enquanto modo como os professores inserem 

as tecnologias digitais em suas aulas. Evidenciou-se que todos percebem a 

importância do trabalho que estão realizando. Braga (2014, p. 62) nos auxilia a 

compreender um pouco melhor essa questão, afirmando que,  

 
Percebe-se, pelo exposto, o quanto a reflexão do professor é 

importante. Isso comprova que a tecnologia está a serviço da educação, 

oferecendo novas formas de pesquisa, linguagem e materiais a serem 

explorados e utilizados, mas nada substitui a ação intencional, reflexiva 

e planejada do professor. 

 

Com Braga (2014) percebemos a importância do professor no processo de 

ensino e de aprendizagem no uso e mediação proporcionada pelos OVAs, assim 

como também do engajamento e uso que este faz das tecnologias digitais. A 

partir do conteúdo dos dados coletados na pesquisa, emergiram três diferentes 

categorias, a saber: Ensino e Aprendizagem além da sala de aula; Planejamento e 

organização do uso das ferramentas digitais; e Contribuição das ferramentas 

digitais para a aprendizagem. Na sequência passaremos a discutir cada uma delas 

para, ao final, traçar algumas aproximações. 
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4.1 Ensino e Aprendizagem além da sala de aula 

 Os três entrevistados trazem uma preocupação em ensinar e fazer uso de 

instrumentos digitais com o intuito de que o aprendizado seja reaproveitado além 

dos espaços de sala de aula. Isso nos remete também à percepção de que as 

tecnologias digitais estão tão inseridas no dia a dia dos indivíduos, no contexto 

social, que há uma naturalização crescente na presença destas no cotidiano, o 

que permite incluir e trabalhar com a tecnologia digital já pressupondo 

conhecimentos prévios que os alunos trazem a este respeito. De acordo com 

Tarouco et al (2014, p. 31), “Diante de alunos cada vez mais conectados, é natural 

que os professores busquem novas formas de criação e apresentação do 

conteúdo, objetivando uma maior proximidade com a realidade desses 

estudantes”. Nesse processo, tanto o professor quanto o aluno são convidados a 

se integrarem. Trabalhar com OVAs possibilita essa construção conjunta, que não 

se restringe ao conteúdo inscrito em determinada disciplina. A esse respeito D2 

afirma que, “Acho que é mais pensando até futuramente, que eles podem utilizar 

isso em outra disciplina, né, ou até na vida pessoal deles, que eles vivam isso”.  

 Outro aspecto compreendido, ainda no que diz respeito a adquirir 

conhecimentos manuseando ferramentas digitais, é o uso delas inclusive em 

diferentes momentos da graduação.  D3 se posiciona afirmando que,  
[...] eu sei que no curso de Pedagogia, os relatórios de estágio, eles vêm 

em vídeos e em relato, em narrativa escrita, que é digital ou impressa. 

Então, muitas vezes quando eles iniciam em outras disciplinas 

anteriores ao estágio a editar vídeos, a cuidar de enquadramento, a 

cuidar o que se escolhe pro vídeo, ou não, isso se faz, de alguma forma, 

uma aprendizagem digital. 

A principal função do professor não se restringe mais a ser uma espécie 

de difusor ou transmissor dos conhecimentos formais e disponíveis. A ideia de 

um professor enciclopedista, transmissor do conhecimento, está fadada a 

desaparecer. Até porque a grande questão que permanece não é o acesso às 

informações, mas como transformar e organizar estas para que cheguemos ao 

conhecimento efetivo. O professor não desaparece nesse contexto, mas é 

convidado a assumir uma nova postura, no sentido de incentivar e vivenciar os 

processos de ensino e de aprendizagem juntamente com seus alunos. O professor 

precisa ser, muito antes, um animador da inteligência coletiva dos grupos que 

estão a seu encargo. Sua atividade centra-se muito mais no acompanhamento e 

na mediação das aprendizagens: o incitamento à troca dos saberes, a mediação 
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relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem 

etc (LEVY, 2010). A seguir passaremos para a segunda categoria, quando é 

aprofundado o olhar sobre as ferramentas digitais. 

  

4.2 Planejamento e organização do uso de ferramentas digitais 

 Assim como ocorre nas aulas expositivas, que exigem planejamento e 

organização prévia da aula, a introdução de tecnologia digital nas aulas deve ser 

bem planejada, a fim de evitar a distração e perca do foco. Portanto, é de suma 

importância que os docentes preparem e se organizem previamente para fazer 

uso desses dispositivos em sala de aula.  
Mas como o vídeo pode ser trabalhado em aula? O professor pode, por 

exemplo, trabalhar com temas diversos, criando grupos de pesquisa 

cujo objetivo final seja a criação de um vídeo. Além disso, ele pode criar 

e apresentar vídeos para conteúdos mais complexos, de forma a facilitar 

a aprendizagem dos alunos. O vídeo, apesar de todo seu potencial de 

informação e sua capacidade de obter atenção (um dos eventos de 

instrução de Gagné), deve ser utilizado, assim como outros recursos, de 

forma integrada às estratégias pedagógicas, com um objetivo bem 

definido (TAROUCO, 2014, p. 85). 

 O entrevistado D2, que atua com audiovisuais, percebe-se reinventando 

aos poucos e desconstruindo padrões que tempos atrás eram estipulados e 

trabalhados de modo formal. Nesse sentido, percebe o potencial e abertura a 

novas posturas que o trabalho com as ferramentas tecnológicas possibilita. Ele 

sustenta dizendo que, “[..] tem gente que começa um vídeo de cabeça pra baixo, 

então essas coisas que eu acho legal e que eu to tentando experimentar um 

pouco, assim, que é deixar eles mais à vontade, para criar e não engessar como a 

linguagem audiovisual”.  

 Percebe-se também que os alunos, quando solicitados, trazem jogos ou 

atividades virtuais diferentes daquelas já trabalhadas, como forma de apresentar 

temas à turma. Na disciplina ofertada pelo D3 se percebeu claramente essa 

questão, conforme relato abaixo:  
Esse semestre também, em uma das disciplinas, trabalhamos com 

jogos, uma espécie de jogos, que são o Kahoot e outro que é o 

Mentimeter, que é aquela nuvem de palavras que foi novidade pra 

turma e eles gostaram muito, tanto que uma aluna que estava na 

disciplina usou o mesmo jogo para apresentar em outra turma e foi 

novidade para a outra turma também. Então foi muito divertido porque 

foi uma espécie de um jogo digital, que se usou para a aprendizagem 

(D3). 
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Contudo, da mesma maneira que os alunos trazem novidades como 

formas de apresentar trabalhos, o D3 destaca que eles apresentam certa 

repetição no que diz respeito à criatividade. Afirma que, “Como geralmente eu 

peço a criatividade ou que eles tentem se reinventar algumas vezes, então eles 

acabam trazendo esses jogos, ou vídeos, músicas… Mas não sai muito disso”, 

contribuindo com a ideia de uma possível acomodação por parte dos discentes, 

ou até mesmo carência de fontes e informações a respeito de outras ferramentas 

digitais que possam ser utilizadas na aprendizagem. Em contrapartida, a fala de 

D2 revela uma outra perspectiva: 
E acontece um pouco também isso, que é o que eu to pesquisando, que 

é deixar livre e se surpreender na verdade, né e não mostrar muito, “ah, 

vocês têm que começar com uma imagem padrão BBC”, “não façam 

movimento de câmera”, acho que não, porque não existe mais um 

padrão de BBC, aquele padrão que a gente ta acostumado a olhar na 

televisão, na novela. Hoje o pessoal que ta no Youtube é...nossa... 

completamente diferente, até a questão de gravar na horizontal, na 

vertical... (D2) 

 Conforme podemos perceber, o ensino e a aprendizagem mediante uso 

dos OVAs possibilita um espaço de criação muito maior do que a perspectiva de 

trabalho focado em manuais e livros didáticos. O vídeo pode ser utilizado para 

simulações; para produção, isto é, ser utilizado na documentação de aulas, 

projetos e eventos, na elaboração de entrevistas e documentários. Eis que se  abre 

o espaço para que aluno e professor possam perceber suas atitudes, analisar seus 

comportamentos, interações e assim prover melhorias. (Tarouco et al, 2014). São 

estes espaços que possibilitam experimentações que aproximam professor e 

aluno, na medida em que ambos vão se encontrando em torno da 

autoprodutividade que se efetiva, na medida em que vai se desenrolando o 

processo de produção.  

 

4.3 Contribuição das ferramentas digitais para a aprendizagem 

 Analisando a fala dos entrevistados, mesmo já tendo conhecimento de que 

os três docentes pautam suas aulas pensando na utilização de ferramentas 

digitais, percebemos o resultado positivo do trabalho obtido a partir da realização 

de vídeos nas disciplinas. O desafio para o entrevistado D2 foi articular os 

conhecimentos e a prática de criação de um objeto virtual de aprendizagem, no 

caso um vídeo, com o tamanho da turma, que, conforme relatou, era grande, com 

cerca de 80 discentes.  
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A minha percepção é que o início a gente até se assustou um pouco, 

porque era uma turma relativamente grande, né, mas diria que foi um 

desafio, que foi muito positivo [...] a gente...nossa... se surpreendeu 

bastante com a qualidade, e aí também tiveram questões técnicas, 

alguns tiveram mais dificuldades na parte da edição, outros até na 

gravação, acabaram tendo dificuldade no roteiro, como desenvolver 

essa história... (D2) 

   É importante que a criação de Objetos Virtuais de Aprendizagem, assim 

como a utilização de ferramentas digitais faça sentido no processo de ensino e 

de aprendizagem e não que seja utilizado somente com o intuito de cobrir falhas 

no plano pedagógico. A entrevistada D3 relata que na disciplina ministrada por 

ela e por outros dois professores, as produções de vídeos tiveram duração de 1 

minuto e todos foram apresentados em uma amostra final da disciplina. Ela 

corrobora afirmando ter sido muito legal, “porque como são todas professoras 

em formação, falamos da possibilidade de trabalhar o vídeo na escola, ou como 

aproveitar esse recurso na ideia de uma alfabetização digital ou audiovisual 

também na escola, que é muito importante”.  

Vindo ao encontro deste pensamento, Braga (2014) salienta que quando 

os Objetos de Aprendizagem (OAs) são utilizados de maneira efetiva, eles podem 

ser grandes aliados no processo educativo. Porém, para que isso aconteça, é 

necessário que o professor tenha clareza dos objetivos que almeja alcançar e 

também pesquise, selecione e defina boas estratégias de utilização dos OAs em 

sala de aula, com o intuito de alcançar os seus objetivos. 

 

5. Considerações Finais 

O artigo em questão buscou investigar como professores de Ensino 

Superior vêm ensinando em tempos digitais. Os dados coletados demonstram 

que é crescente a presença do contexto tecnológico junto aos processos de 

ensino e de aprendizagem, com uma crescente naturalização no uso das 

ferramentas digitais. Urge não perder de vista que é necessário ampliar ainda 

mais a inclusão de recursos tecnológicos junto aos processos de ensino e de 

aprendizagem. Há um enorme campo de ampliação nesse sentido.  

Outra questão percebida diz respeito ao incentivo por parte dos docentes 

para com o aluno, instigando-o a produzir o seu próprio conteúdo e sendo 

provocado a ser sujeito do seu conhecimento e não apenas participando das 

atividades. Nesse sentido, Tarouco et al (2014) destacam que a aprendizagem é 

vista como um processo e não somente como um fim. Nessa perspectiva, ensinar 

significa ocasionar desequilíbrio, para que haja uma reestruturação cognitiva a 
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fim de procurar o reequilíbrio, causando a aprendizagem. O principal é que o 

estudante seja construtor do seu processo de conhecimento, ou seja, sujeito ativo 

do seu processo de aprendizagem. 

 Com este trabalho, pudemos perceber que os docentes trabalham em suas 

práticas pedagógicas com as tecnologias digitais de forma a tornar-se 

mediadores entre essas ferramentas digitais e os alunos. O trabalho com OVAs 

leva ao incentivo crescente junto ao processo de ensino e de aprendizagem na 

contemporaneidade, pois instiga o aluno a desenvolver a autonomia, destacando 

sua visão de mundo e formas de expressar suas ideias em sala de aula e também 

na vida pessoal.  
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Resumo: Este artigo analisa as recomendações do World Wide Web Consortium, ou 

simplesmente W3C, como possiblidade no acesso de pessoas com Deficiência Visual 

(Baixa Visão) na Web, haja vista se constituir um fator de inclusão social na 

contemporaneidade. Esta pesquisa de abordagem qualitativa realizou uma análise nos 

padrões do W3C como elementos necessários para construir páginas Web que permita 

acesso facilitado aos usuários com Baixa Visão, com o objetivo de executar essa 

construção. Os procedimentos metodológicos adotados para atingir o objetivo proposto 

consistiram nas análises de um site, no que tange a usabilidade das recomendações do 

W3C e das Diretrizes do Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). E na apreciação 

das bibliografias e pesquisas relacionadas as discursividades das categorias: Tecnologia, 

Acessibilidade Web e Deficiência Visual - Baixa Visão para melhor elucidação e 

compreensão do objeto posto para problematização. Diante disso, foi possível 

depreender que o W3C representa um caminho para a construção de páginas Web 

acessíveis entre outras ações que ligará o Deficiente Visual no contexto da info-inclusão 

e proporcionará, à luz da pesquisa desenvolvida, uma perspectiva de amplo acesso e 

democratização das informações. 

 

Palavras-chave: W3C; WCAG; Deficiente Visual - Baixa Visão; Info-inclusão. 

 

Abstract 

 

This article analyzes the recommendations of the World Wide Web Consortium, or simply 

W3C, as a possibility for people with Visually Impaired (Low Vision) on the Web, 
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considering that it is a factor of social inclusion in the contemporary world. This 

qualitative research conducted an analysis in the W3C standards as necessary elements 

to build web pages that allow easy access to low vision users, in order to execute this 

construction. The methodological procedures adopted to achieve the proposed objective 

consisted of the analysis of a site, regarding the usability of the W3C recommendations 

and the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). And in the appreciation of 

bibliographies and related research the discursivities of the categories: Technology, Web 

Accessibility and Visually Impaired - Low Vision for better elucidation and understanding 

of the object put to problematization. Therefore, it was possible to conclude that the 

W3C represents a way for the construction of accessible Web pages among other actions 

that will link the Visually Impaired in the context of info-inclusion and will provide, in the 

light of the research developed, a perspective of broad access and democratization of 

information. 

 

Keywords: W3C; WCAG; Visually impaired- Low Vision; Info-inclusion. 

 

1 Introdução  

 

A demanda crescente na produção de Tecnologias de Informação e de 

Comunicação (TIC) associado ao acesso e uso da Web tem se tornado um dos 

fatores propiciadores de um conjunto de ferramentas que oportunizam ao 

homem contemporâneo uma efetiva participação em espaços sócio cognitivos. 

Esse desenvolvimento tecnológico tem imposto transformações em distintas 

áreas da atividade humana, insurgindo mudanças na forma de perceber e 

representar a realidade.  

Apesar disso, a garantia de uma igualdade na participação de todos os atores 

sociais, perpassa pelo reconhecimento da diversidade dos usuários. E, com isso 

pela modelagem de tempos e espaços digitais flexíveis e ajustáveis às 

necessidades e particularidades dos indivíduos. 

A tecnologia pode ser tornar uma importante aliada num mundo 

predominantemente visual, principalmente para as pessoas com deficiência na 

condução de seu processo de aprendizagem, tanto a necessidade de 

recomendações, normas, diretrizes e padrões para acesso a fim de atender as 

demandas desse público se faz imperativo para a ocorrência de uma info-

inclusão.  

Nesse contexto, o Deficiente Visual (Baixa Visão) para acompanhar esse ritmo 

acelerado demandado pelas TIC, precisa que recomendações para uso e acesso 
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sejam direcionadas. Assim, a inclusão tende a ficar mais estreita, pincipalmente 

no condução de sua aprendizagem e participação social.  

Com base nessas problematizações, o referido estudo emergiu da necessidade 

em compartilhar essas recomendações a fim de discutir o quão se tornam 

necessárias para o cotidiano de uma pessoa com Deficiência Visual. De tal modo, 

o objetivo deste texto é analisar as recomendações propostas pelo W3C como 

possiblidades para o acesso dos sujeitos com Baixa Visão. Discute ainda as 

categorias Tecnologia, Deficiência Visual e Acessibilidade Web tomando como 

norte o método dialético orientado numa abordagem qualitativa de investigação. 

Em suma, este estudo trata de apresentar os resultados de uma análise 

desenvolvida em um site, nas discussões tensionadas sobre a extensão do acesso 

à Web e seus padrões e diretrizes estabelecidos pelas recomendações do W3C, 

por meio da busca em fontes online sobre as discursividades geradas em torno 

desse respectivo consórcio, bem como nas lentes de autores que trazem no bojo 

de seus pontos vista a importância da aprendizagem dos deficientes visuais, em 

específico os com Baixa Visão no acesso à rede mundial de computadores.  

2 Breve análise sobre as recomendações do W3C  

A Tecnologia e suas ferramentas digitais tem proporcionado uma crescente 

quantidade de demandas que precisam ser administradas a fim de proporcionar 

acesso com qualidade para todos. Nesse contexto, se faz imperativo 

primeiramente entender a World Wide Web, doravante denominada Web ou a 

rede mundial de computadores. A Web consiste numa ferramenta de acesso à 

Internet. Assim sendo, 
[...] tem em sua história a essencial participação de Tim Berners-Lee. No 

período de 1980 a 1991 ele fabricou protocolos para a Web e, unindo 

tecnologias e bases já inventadas por outros pesquisadores, criou o 

conjunto de páginas interligadas por links de hipertexto, atualmente 

conhecido como Web (ROCHA; DUARTE, 2012, p.75). 

 

O World Wide Web Consortium mais conhecido como W3C foi criado em 1994, 

pelo respectivo pesquisador, Berners-Lee, um engenheiro de software do CERN 

(European Organization for Nuclear Research) e, que inicialmente trabalhava em 

um projeto para melhorar de acesso de documentos em um servidor de rede. O 

pesquisador apresentou o conceito de hipertexto, ou seja, consistia na ligação de 

palavras ou frases de um documento a outros documentos, que antes teve como 

precursores Vannevar Bush, no campo conceitual, e Theodor Nelson, na criação 

do termo. Anos mais tarde, Berners-Lee implementou, divulgou e lançou a ideia 
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mundialmente, desde então trabalhando em prol de sua evolução e manutenção 

(ROCHA; DUARTE, 2012; FERRAZ, 2018).  

Tim Berners-Lee, apresentou dois trabalhos, o primeiro intitulado Information 

Management: a proposal e quando apresentado ao seu chefe, este o classificou 

como “vago, mas empolgante” e no seu outro trabalho Hipertext and CERN, onde 

apresenta o conceito de hipertexto. No ano de 1991, foi criado o primeiro browser 

(navegador Web) para acessar uma página Web que estava hospedada dentro de 

um servidor do CERN (FERRAZ, 2018).  

Com o crescimento da Web, surgiu a demanda por mais pessoas para 

trabalharem no desenvolvimento e manutenção de recomendações e daí foi 

criado o W3C. O W3C tinha o objetivo de garantir que a Web fosse acessível a 

todas as pessoas, independente de algum tipo de deficiência ou limitação técnica 

ou geográfica (FERRAZ, 2018).  

No ano de 1997, foi inaugurada dentro da W3C, uma proposta para garantir a 

acessibilidade dos padrões produzidos pelo consórcio. Tim Berners-Lee, declarou 

que “[...] o poder da web, está em sua universalidade. Ser acessada por todos, 

independentemente de deficiência, é um aspecto essencial” (FERRAZ, 2018, p. 14). 

Deste modo, surgiu em 1998 a WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) com 

a primeira documentação com as diretrizes para tornar a Web acessível para 

pessoas com deficiência. Essa recomendação, orienta aos desenvolvedores 

utilizar a documentação dos padrões do W3C e evitar que as páginas Web 

tenham restrições de acesso, principalmente para os sujeitos com deficiência 

(FERRAZ, 2018).  

2.1 Recomendações para usuários com deficiência: descrição do WCAG 

A acessibilidade na Web deve se incumbir de prover que qualquer usuário, 

auxiliado por agentes de software ou hardware ajustados com suas necessidades, 

possa apreender e interagir com determinado conteúdo, tendo proporcionado 

seu direito de inclusão na sociedade, não obstante suas limitações e 

particularidades.  

A abolição de barreiras, principalmente no atual contexto do mundo digital 

constituiu num grande desafio, posto que cada vez mais pessoas se inserem nessa 

realidade, o que acrescenta admiravelmente a multiplicidade de usuários com 

necessidades diferenciadas de acesso aos conteúdos digitais.  

Entretanto, a ideia não se trata de apenas disponibilizar serviços e informações 

na Web, mas fundamentalmente avaliar que as barreiras que comprometem seu 
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uso efetivo sejam identificadas e erradicadas para que a rede informacional seja 

acessada e utilizada por todos os cidadãos (ROCHA; DUARTE, 2012). 

No caso em questão, no início o consórcio da W3C criou recomendações para 

todos os tipos de usuários que acessavam a Web. Em decorrência da observação 

na participação, gerido pelo contexto mundial de políticas de inclusão e 

acessibilidade, um número significativo de usuários com deficiência, precisou ser 

atendido. Deste modo, houve a necessidade na criação de recomendações 

direcionadas para esse emergente perfil de usuários (FERRAZ, 2018).  

As diretrizes internacionais de acessibilidade são estabelecidas pela Web 

Accessibility Initiative (WAI), ou seja, Iniciativa para a Acessibilidade na Web do 

W3C, criada em 1997, três anos depois da fundação do consórcio. A WAI é 

formada por grupos de trabalho que desenvolvem de forma colaborativa com a 

indústria, organizações para pessoas com deficiência, organizações de pesquisa 

em acessibilidade entre outros estratégias, recomendações, diretrizes e recursos 

para ajudar a tornar a Web mais acessível para as pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida (COMITÊ ..., 2015).  

Após a criação da WAI, foi disseminada a primeira versão em 1999 das Diretrizes 

de Acessibilidade para Conteúdo Web, o WCAG como documento oficial do W3C. 

Essas diretrizes começaram a ser seguidas por governos e empresas como padrão 

para o desenvolvimento de projetos web acessíveis (COMITÊ..., 2015). 

O cumprimento destas diretrizes fará com que o conteúdo se torne inclusivo a 

um maior número de pessoas com necessidades especiais dentre elas os 

deficientes visuais. Seguir estas diretrizes fará também com que o conteúdo Web 

se torne mais usável aos utilizadores em geral. Isto é, 
A acessibilidade na web traz benefícios para todas as pessoas, mas é 

fato que os maiores beneficiados são aquelas com deficiências e 

mobilidade reduzida, além de idosos, leigos no uso do computador e 

analfabetos funcionais (pessoas com baixo letramento, incapazes de 

interpretar um texto) (COMITÊ..., 2015, p. 12). 

 

Nessa perspectiva, os critérios analisados de sucesso das WCAG são elaborados 

na configuração de declarações testáveis, isto é não se prendem a uma tecnologia 

específica. As direções sobre a maneira de atender um critério de sucesso 

específico para uma tecnologia em particular, bem como a informação geral a 

respeito da interpretação de um determinado critério de sucesso, estão 

disponibilizadas em documentos independentes.  
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Atualmente, as WCAG estão na versão 2.1 datadas de 05 de junho de 2018. 

Contudo, perpassaram pelas versões 1.0, lançada em 1999 e a 2.0, lançada em 

2008. Apesar dos conteúdos poderem estar em conformidade com as WCAG 1.0 

ou 2.0 (ou ambas), o W3C recomenda que os novos conteúdos, ou os que sejam 

objeto de atualização, utilizem as WCAG 2.0 (FERRAZ, 2018). 
Embora as WCAG constituam o padrão internacional que orienta a 

acessibilidade na Web, diversos países optaram por desenvolver suas 

próprias diretrizes e padrões, alegando que estes se adequam melhor 

às suas realidades. É o caso do Brasil, que após ter determinado a 

acessibilidade dos websites governamentais brasileiros para pessoas 

com deficiência visual, pelo Decreto 5.296/04 [...], criou o Modelo de 

Acessibilidade do Governo Eletrônico (e-MAG). Baseada nas WCAG 1.0 

e lançada para consulta pública em janeiro de 2005, a primeira versão 

do e-MAG continha um conjunto de recomendações para auxiliar a 

construção de websites acessíveis (ROCHA; DUARTE, 2012, p. 76). 

 

Apesar disso, essas diretrizes não são capazes de englobar todos os tipos, graus 

e combinações de deficiência. Atua como guia para orientar as pessoas a 

utilizarem essas recomendações na construção de páginas Web. O documento 

disponibilizado online traz as diretrizes para a utilização desses padrões. 

Conforme ilustra imagem abaixo: 
Imagem 1 - Princípios e recomendações de acessibilidade das WCAG 2.0 

 
Fonte: elaboração dos próprios autores adaptado de (W3C, 2018) 

 

Nesse contexto, apesar das WCAG possuírem recomendações de acessibilidade 

mais genéricas e em menor número elas são bastante especificadas em seus 

critérios de sucesso1. Assim sendo, 
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[...] a possi767bilidade de igualdade de acesso aos conteúdos 

informacionais digitais por todos os cidadãos, independentemente de 

suas especificidades, é um fator que impulsiona a inclusão 

informacional e digital desses cidadãos (ROCHA; DUARTE, 2012, p. 74). 

 

Enfim, serviços e conteúdos são disponibilizados a cada momento em ambientes 

digitais, evidência que possibilita um aumento considerável das pessoas com 

deficiência, em específico com Baixa Visão, do acesso a elas excluídas de muitas 

oportunidades. Portanto, a acessibilidade Web vem conquistando espaço nas 

discussões referentes à qualidade e democratização dos ambientes 

informacionais digitais. 

 

3 A Tecnologia a serviço da Deficiência Visual 

Num mundo cada vez mais digital em que vivemos, a tecnologia é considerada 

um fator de inclusão social. Ambientes, produtos e serviços giram em torno dessa 

perspectiva, principalmente para as pessoas com deficiência. A sociedade está em 

contínua transformação e a intensidade das mudanças tecnológicas se aceleram 

cada vez mais. Um fator categórico para esse avanço é o acesso e utilização das 

TIC no acesso ao ambiente Web. Segundo Galvão Filho (2012, p.65): 
[...] o mundo, com todas as suas representações sociais e culturais, vem 

sendo profundamente modificado com o advento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). Os diferentes e inovadores ambientes 

de interação e aprendizado possibilitados por essas tecnologias surgem 

como fatores estruturantes de novas alternativas e concepções 

pedagógicas. 

 

Oportunizar acesso ao mundo virtual para todos os atores sociais é premissa 

básica na construção de uma sociedade que preconize a participação ampla de 

todos os seus cidadãos, o respeito às diferenças e à igualdade de oportunidades. 

As TIC hoje em dia disponíveis e a emergência e crescente utilização das 

ferramentas da Internet como a Web, possibilitam na medida do possível o uso 

de novas estratégias no apoio ao processo de aprendizagem, comunicação, 

acesso à informação, entretenimento, dentre outros na sociedade digital.  

Rudiger (2003) aponta que as tecnologias facilitam os afazeres, simplificam as 

rotinas cotidianas, facilitam certas atividades e permitem até poupar tempo. 

Diante disso, o mundo está se tornando mais conectado e interativo. O 
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conhecimento é mediado e transmitido com maior rapidez e agilidade pelas 

ferramentas advindas das tecnologias digitais. Fato que tem tornado a vida mais 

acessível, principalmente para um determinado nicho de usuários, no caso as 

pessoas com deficiência. 

Nesse pressuposto, as ferramentas advindas desse processo de “digitalização” 

tem possibilitado a esses sujeitos sua inclusão e adaptação tímidas diante de um 

“novo mundo” globalizado e interconectado, isto é, de como são inclusos nesse 

paradigma de inclusão social e digital tão discutido.  

Nos dados do Censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010, cerca de um quarto da população brasileira (45.606.048 - 23,9%) 

tem pelo menos um tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou 

intelectual, totalizando cerca de 45 milhões de pessoas. Abaixo segue esse 

percentual representativo de deficiências registrados no Brasil:  
Imagem 2: Tipos de deficiência 

 
Fonte: Oliveira (2012). 

 

O número equivale aos quase 24% dos 190 milhões de habitantes do país. A 

deficiência visual foi a mais citada, detectou-se que 18,8% dos brasileiros têm 

dificuldade para enxergar ou possui cegueira. Diante de dados tão significativos, 

surge à necessidade de desenvolver ações no sentido de amenizar as barreiras 

causadas pela Deficiência Visual no acesso às Tecnologias Digitais e, 

consequentemente a construção do conhecimento (OLIVEIRA, 2012). 

Convém esclarecer que a Deficiência Visual consiste na perda total ou parcial da 

visão e se subdivide em duas categorias: a Cegueira e a Baixa Visão. Sendo que, 

a Baixa Visão é a perda parcial da visão, ou seja, a pessoa com esta condição 
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possui um resíduo que permite que ele “enxergue” com uso de recursos didáticos 

e equipamentos especiais (MARQUES, et al., 2017).  

Em regra a palavra deficiência tem um significado muito forte, permeada de 

valores morais, contrapondo-se a eficiência. O que induz a pensar que uma 

pessoa deficiente não é capaz, isto é, configura-se no estereótipo de desprovido 

de inteligência e incapaz de aprender. Deste modo, a proeminência atribuída a tal 

palavra, incide no que falta, na limitação, no defeito, gerando sentimentos como 

desprezo, indiferença, piedade ou pena (JANNUZZI, 2004). 

Essas sensações, por sua vez, geram atitudes permeadas de assistencialismo, 

voltadas para uma pessoa considerada impossibilitada de estudar, entre outros 

pontos. À medida que se compreende, seja na convivência cotidiana, no trabalho 

entre outros que a pessoa com deficiência não é incapaz, desatina um 

pensamento inclusivo. Para Galvão Filho (2012, p. 66): 
As concepções de aprendizado baseadas na retenção, memorização e 

repetição de informações, que referenciam os paradigmas escolares 

tradicionais, perdem cada vez mais o sentido no mundo atual. C om as 

novas tecnologias, as mudanças, transformações e avanços ocorrem 

hoje de forma muito rápida, fazendo com que as informações e os 

novos saberes se tornem muito mais rapidamente superados e 

ultrapassados. 

 

Entretanto, algumas determinadas ferramentas não foram desenvolvidas, a 

princípio, para pessoas com deficiência, haja vista que o acesso aos recursos 

tecnológicos influencia decisivamente nos processos de formação do 

conhecimento. Com as mudanças de cenário, tanto políticas como sociais outros 

posicionamentos foram tomados para garantir essa espécie de “ajustamento 

digital”, no caso em questão e estudo, as recomendações do W3C transfiguradas 

nas diretrizes do WCAG, pois 
O desenvolvimento de projetos e estudos que resultam em aplicações 

de natureza reabilitacional tratam de incapacidades específicas. Servem 

para compensar dificuldades de adaptação, cobrindo déficits de visão, 

audição, mobilidade, compreensão. Assim sendo, tais aplicações, na 

maioria das vezes, conseguem reduzir as incapacidades, atenuar os 

déficits: Fazem falar, andar, ouvir, ver, aprender. Mas tudo isto só não 

basta. O que é o falar sem o ensejo e o desejo de nos comunicarmos 

uns com os outros? O que é o andar se não podemos traçar nossos 

próprios caminhos, para buscar o que desejamos, para explorar o 

mundo que nos cerca? O que é o aprender sem uma visão crítica, sem 

viver a aventura fantástica da construção do conhecimento? E criar, 

aplicar o que sabemos, sem as amarras dos treinos e dos 
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condicionamentos? Daí a necessidade de um encontro da tecnologia 

com a educação, entre duas áreas que se propõem a integrar seus 

propósitos e conhecimentos, buscando complementos uma na outra 

(MANTOAN, 2005, p. 39). 

  

Lévy (1998) considera que todos desenvolvem a capacidade de usar a informação 

de forma reflexiva. É preciso democratizar o acesso a todos os usuários, onde 

todos consigam interagir em uma paisagem móvel de significações.  

Nessa mesma concepção, Pozo (2007) apresenta o conceito de Sociedade da 

Aprendizagem. Segundo o qual nunca houve tantas pessoas aprendendo tantas 

coisas ao mesmo tempo na atual sociedade; sociedade onde aprender compõe 

uma via indispensável para o desenvolvimento pessoal, cultural e econômico dos 

cidadãos. E essas crescentes demandas de aprendizagem são determinadas no 

cenário de uma suposta Sociedade do Conhecimento, isto é, 
[...] que não apenas exige que mais pessoas aprendam cada vez mais 

coisas, mas que as aprendam de outra maneira, no âmbito de uma nova 

cultura da aprendizagem, de uma nova forma de gerir o conhecimento, 

seja da perspectiva cognitiva ou social (POZO, 2007, p. 23). 

 

Deste modo, a tecnologia tende a se tornar cada vez mais próxima e “amiga” das 

pessoas com deficiência. As adequações e padrões estabelecidos para seu acesso 

e uso começaram a despontar na realidade dos ambientes Web. Fato que propicia 

um alcance a aprendizagem significativa. 

3.1 Caminhos para uma Web Acessível  

Nos caminhos trilhados pelo homem ao longo de sua história, diversas 

tecnologias foram sendo elaboradas e adaptadas para facilitar as suas ações 

práticas cotidianas. O contexto atual é marcado pela ampliação das inovações 

tecnológicas e pelos paradigmas da cultura e pensamento da sociedade 

contemporânea. Esse episódio tem assinalado um novo pensar na educação e 

tecnologia como bases para ferramentas que proporcionarão ao homem a 

construção de conhecimentos.  

Nessa perspectiva global, Oliveira (2002) citando Francis Bacon já afirmava que a 

tecnologia não serve somente para expandir o conhecimento, mas para melhorar 

a vida do homem na terra. De fato as tecnologias, com destaque para as digitais 

realizaram e ainda realizam grandes melhorias no campo da ciência, da vida social 

e, sobretudo na educação, visto que, as pessoas com deficiência tem sido de certa 

forma, beneficiadas, com essa perspectiva de mudanças. 



 
 

 
3601 

Um conceito que tem sido muito utilizado na atualidade é o da usabilidade 

aplicada à acessibilidade. Tal ação expande o entendimento de acessibilidade 

virtual ao aludir a importância não apenas de se aplicar as diretrizes de 

acessibilidade do W3C, mas também de se tornar os ambientes simples de usar 

para todos. A Lei n. 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão (LBI) expõe no seu 3º 

artigo que a acessibilidade envolve  
[...] uma possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia [...] de informação e comunicação, inclusive 

seus sistemas e tecnologias [...] por pessoa com deficiência [...]. 

 

Para Amstel (2006) o princípio básico da Web é o acesso por qualquer pessoa em 

qualquer lugar e que a maioria dos criadores de Websites desconhecem boas 

práticas que beneficiam o acesso à informação (acessibilidade) e seu uso 

(usabilidade) por pessoas com deficiência. 

O acesso à Web por usuários com Deficiência Visual, no caso os com Baixa Visão, 

demanda adequações a fim de que todo conteúdo da página seja mediado sem 

acarretar sobrecarga cognitiva ou perda de informação. O desafio é assegurar a 

acessibilidade que é, por definição, a condição de acesso aos serviços de 

informação, documentação e comunicação, pelas pessoas necessidades especiais 

(BRITO; PURIFICAÇÃO, 2011).  

Para promover esse beneficiamento, a acessibilidade é um fator fundamental, 

onde as diretrizes WCAG na última versão (2.1) representam regras para produzir 

conteúdo (textos, imagens, formulários, sons) para a Web a fim de contribuir para 

o desenvolvimento de sites acessíveis. São direcionadas aos desenvolvedores 

Web e de softwares de avaliação da acessibilidade. As imagens abaixo ilustram 

como se configuram essa acessibilidade para o público com Baixa Visão: 
Imagem 3 – Página da UFMA com o indicativo de acessibilidade 

 
Fonte: Site da Universidade Federal do Maranhão (UFMA, 2019) 
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Imagem 4 – Página da UFMA em formato acessível nas diretrizes WCAG 

 
Fonte: Site da Universidade Federal do Maranhão (UFMA, 2019) 

 

Com base na análise da página do referido site, a acessibilidade representa para 

os sujeitos com Baixa Visão, uma etapa importante rumo à independência, 

propiciando a participação em atividades cotidianas que, para as pessoas sem 

deficiência são corriqueiras. O site atende as diretrizes WCAG no tocante ao 

seguinte: 
[…] Contraste do texto: conforme mencionado na seção Sensibilidade à 

luz, algumas pessoas precisam de brilho baixo, especialmente para 

fundos. Algumas pessoas que precisam de baixo brilho para fundos 

também precisam de um brilho baixo no geral e, portanto, precisam de 

texto de baixo brilho. Outras pessoas precisam de alto contraste entre 

texto e fundo, incluindo muitas pessoas mais velhas que perdem a 

sensibilidade ao contraste do envelhecimento. Alguns lêem melhor com 

texto escuro em fundo claro. Para algumas pessoas, combinações de 

cores comuns ou cores de uma paleta de cores limitada funcionam bem, 

por exemplo, texto preto sobre fundo branco ou inverso com texto 

branco sobre fundo preto. Outras pessoas precisam selecionar cores de 

fundo e texto mais específicas. Por exemplo, pessoas que precisam de 

pouco brilho geral precisam selecionar as cores de plano de fundo e de 

texto específicas que fornecem contraste suficiente para elas, embora 

não tenham um brilho muito alto. As combinações de cores legíveis e 

ideais diferem muito entre os indivíduos e podem até variar para um 

indivíduo dependendo das condições, como fadiga e iluminação (W3C, 

2008, tradução nossa). 

 

Diante disso, os padrões da acessibilidade auxiliam os desenvolvedores de 

conteúdo Web a identificar e direcionar as questões de acessibilidade. As WCAG 
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produzidas pelo WAI/W3C se constituíram no primeiro e basilar empenho para 

constituir normas para planos acessíveis (ROCHA; DUARTE, 2012; FERRAZ, 2018). 

Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil (2015, p. 12) 
Quando os sítios web são acessíveis [...] pessoas com baixa visão, 

usando ou não programas ampliadores de tela, não têm dificuldade 

com o contraste, nem para identificar e clicar em hiperlinks, barras e 

botões, nem para aumentar o tamanho das letras. 

 

Existem outras normas que, comumente, são baseadas nas recomendações do 

W3C. São normas estabelecidas em alguns países como Estados Unidos, Austrália, 

França, Alemanha, Canadá e Reino Unido, onde a deferência a padrões de 

acessibilidade já é amparada por lei em determinados segmentos de sites 

(FERRAZ, 2018).  
Quando os sítios web não apresentam acessibilidade, os conceitos de 

inclusão, igualdade e autonomia são afetados diretamente pelas 

barreiras de acesso às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

A predominância de sítios acessíveis torna a Web mais funcional e fácil 

de ser utilizada pela maioria das pessoas, já para pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida, a predominância de sítios acessíveis 

torna a Web possível (COMITÊ ..., 2015, p. 13). 

 

Portanto, existe a necessidade que os desenvolvedores reflitam sobre como os 

usuários com Baixa Visão interagem com as páginas da Web. E, que apesar da 

existência das recomendações do W3C e suas diretrizes da WCAG, a construção 

de um site acessível exige, além do entendimento das necessidades de 

acessibilidade desses indivíduos, a compreensão de que essa questão é um direto 

a ser cumprido, pois conforme dispõe a LBI no artigo 64 a “[...] acessibilidade nos 

sítios da internet [...] deve ser destinada também às pessoas com Deficiência 

Visual. 

4 Considerações Finais  

A partir da pesquisa empreendida foi possível determinar que o vertiginoso 

desenvolvimento das tecnologias, sobretudo as digitais vem contribuindo para a 

possiblidade de democratização da utilização dos espaços virtuais. As 

recomendações do W3C, bem como as diretrizes da WCAG estão propiciando 

esse caminhada para as pessoas com deficiência, em específico as com Baixa 

Visão em um mundo predominantemente visual. É inegável que cada estudo 

desenvolvido apresentará resultados e novas expectativas ou desdobramentos, 

que dependerão, principalmente das discussões e propostas apresentadas por 

seus pesquisadores. De toda forma, a iniciativa dessas pesquisas levantará a 
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bandeira em prol da inclusão tanto social quanto digital, além de contribuir para 

o desenvolvimento e o crescimento do conhecimento nesta área. É importante 

ressaltar que o acesso à informação objetiva, acessível e adequadamente 

organizada, por meio das TIC, possibilita a autonomia das pessoas com 

Deficiência Visual e, como tal, é condição indispensável de sua cidadania.  Assim, 

o presente estudo demonstrou que com a utilização das recomendações W3C, é 

possível vislumbrar novas formas de interação e aprendizagem e implementar 

metodologias de acesso à Web mediante as necessidades dos sujeitos com Baixa 

Visão, garantindo também sua permanência na sociedade. Este estudo 

compreende o primeiro passo de uma caminhada ampla relativa no que se refere 

à acessibilidade desses usuários aos conteúdos da Web fazendo valer o seu 

direito ao acesso das informações. 
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RESUMO: O presente artigo 770tem como objetivo analisar a importância da 

epistemologia da formação continuada voltada ao uso das tecnologias educacionais. A 

partir de inquietações relacionadas à prática docente e a necessidade de se conhecer as 

ferramentas midiáticas e suas utilidades pedagógicas, este estudo vem refletir sobre a 

relevância dessa formação no atual contexto educacional e identificar os benefícios que 

elas podem trazer ao desenvolvimento das aulas. A metodologia utilizada na pesquisa 

foi de caráter bibliográfico apropriando-se de textos correlatos ao tema a fim de 

proporcionar maior familiaridade com o problema e torná-lo mais explícito ou até 

mesmo levantar hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Palavras chaves: Educação; Ensino; Aprendizagem; Desafios; Motivação 

 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the importance of the epistemology of 

continuing education focused on the use of educational technologies. Based on concerns 

related to the teaching practice and the need to know the media tools and their 

pedagogical utilities, this study reflects on the relevance of this training in the current 

educational context and identify the benefits they can bring to the development of 

classes. The methodology used in the research was of a bibliographic character 

appropriating texts related to the subject in order to provide greater familiarity with the 

problem and to make it more explicit or even to raise searchable hypotheses for later 

studies. 

Keywords: Education; Teaching; Learning; Challenges; Motivation 
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Educação e tecnologia têm andado lado a lado desde alguns anos e tem 

suscitado muitas discussões quanto a sua efetividade no contexto escolar. A 

epistemologia nesse ambiente encontra um campo fértil que visa refletir sobre a relação 

gnosiológica da ciência dentro dos processos educativos com vistas a responder os 

questionamentos que são levantados na esfera educacional. 

Posto isso, é interessante salientar que, pensar na formação de professores numa 

perspectiva epistemológica nos leva a refletir sobre a maneira em que o conhecimento 

humano se forma ao longo da sua história. Isso porque somos frutos dos antepassados 

em que a herança cultural é a demarcação que suscita as mudanças que temos 

atualmente. 

Diante dessa abordagem histórica da reconstrução e interpretação do passado 

para entender o presente, observam-se as contribuições ou influências das dimensões 

política, social e filosófica na prática pedagógica o que culmina na construção das 

estruturas organizacionais das escolas atualmente. 

Vale ressaltar que a epistemologia voltada à educação tem o objetivo de analisar 

a reconstrução racional do conhecimento científico observando os critérios 

estabelecidos na formação das ideias e se suas bases são fundamentadas no senso 

comum entendido aqui como um saber do cotidiano. 

Entende-se que o senso comum tem a sua relevância na formação do 

conhecimento, porém, é necessário que alcancemos um nível epistemológico aceitável 

para que possamos refletir criticamente acerca das transformações que acontecem com 

a educação, principalmente na pós-modernidade. 

Por isso, dentro do contexto da formação histórica da educação, vemos alguns 

princípios teóricos e metodológicos que foram fundamentados numa compreensão de 

organização escolar que atendesse as necessidades sociais, culturais e econômicas. 

Nesse sentido, urge repensar novas práticas em meio a um contexto contemporâneo que 

atendam o chamamento dessa nova ordem.  

Desse modo direcionar olhares relativos ao fazer pedagógico docente nos remete 

a uma reflexão profunda da práxis partindo de uma análise específica quanto ao uso de 

recursos tecnológicos com o objetivo de avançar no processo de aprendizagem do aluno. 

Assim a educação busca a evolução na sua prática de ensinar e aprender. 

Entendemos que as teorias da educação na atualidade ainda reproduzem os conceitos 

tradicionais enraizados historicamente no qual o ato educativo resulta na intenção de 

ensinar e não no de aprender. 

Assim sendo, a prática pedagógica do corpo docente transcorre pela tradição da 

educação nos levando à busca da compreensão sobre a importância da formação 

continuada desses professores no campo das tecnologias educacionais.  

Diante desse contexto, o referido artigo tem a intenção de trazer uma reflexão 

epistemológica sobre a importância da formação continuada para o desenvolvimento de 
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uma prática mediada pelas tecnologias educacionais visando contribuir no processo de 

construção do conhecimento do aluno. 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Quando iniciamos o processo de pesquisa, observou-se que o objetivo desse 

estudo foi proporcionar maior familiaridade com o problema a fim de torná-lo mais 

explícito ou até mesmo levantar hipóteses, o que caracterizou como uma pesquisa 

exploratória a partir de um levantamento bibliográfico. 

Gil (2008, p.43) afirma que: 

 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores... Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e 

documental [...] são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

visão geral […]. 

 

 

Entendemos que a ciência busca a veracidade dos fatos e esse é um dos fatores 

que nos motiva a fundamentar nosso artigo, visto que para produzir conhecimento, 

tornam-se necessárias pesquisas, leituras, interpretações e anotações com base em livros, 

artigos científicos, revistas, revisões literárias e análise documental. 

Assim, como pesquisadores da ciência da educação visaram-se um trabalho 

investigativo bibliográfico que partiu de uma seleção de autores que direcionassem para 

as áreas de desenvolvimento da prática docente e o uso das tecnologias educacionais. 

Os referenciais que embasaram o referido artigo seguiram uma leitura minuciosa que 

culminou nas abordagens aqui representadas. 

Foram utilizados fichamentos das leituras destacando as ideias centrais de cada 

autor, as quais fomentaram a pesquisa e evidenciaram a percepção de que a prática 

pedagógica voltada para o uso de tecnologias educacionais dinamizam as aulas e 

favorece o avanço da aprendizagem dos alunos, mas isso só será possível mediante a 

proposição do professor em buscar uma formação que atenda às urgências da sociedade 

contemporânea a qual ele e os alunos estão inseridos. 

A informação e o conhecimento têm caminhado juntos na ambiência escolar o 

que nos faz pensar em como se dará a formação de professores que decide incorporar à 

sua prática novas metodologias e qual o seu objetivo ao usar as tecnologias. 

Dessa forma, a presente pesquisa veio colaborar na organização dos estudos, no 

processo investigativo desenvolvendo o fazer científico na busca de se compreender as 

relações que existem na ambiência educacional e a utilidade das tecnologias. 
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3. TENDÊNCIAS DE CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA 

Diante da contemporaneidade, mais precisamente em meados do século XX 

vivenciamos grandes transformações em várias esferas da sociedade sob influência dos 

aspectos econômicos, sociais e culturais de cada comunidade num movimento acelerado 

impulsionado pela globalização. 

Esse fenômeno é complexo e atinge países e indivíduos refletindo na integração 

das comunicações e as tecnologias. A escola sendo um espaço que integra 

multiculturalmente vários indivíduos está inserida nessa rede complexa globalizada. 

Diante desse fato, é importante refletir sobre a forma em que os alunos estão 

sendo preparados nas escolas, visto que as tecnologias já estão à disposição de todos. 

Nesse sentido, pensa-se na formação do professor voltado para o uso dessas 

ferramentas com o objetivo de proporcionar a integração do aluno com esse mundo 

globalizado tão difundido atualmente. 

A epistemologia do desenvolvimento científico alerta para uma enigmática 

sociedade em que as evoluções tecnológicas saltam em larga escala, entretanto, ainda 

nos deparamos com um ensino voltado às tradições primárias, ou seja, ao ensino 

tradicional que parece dar maior valor ao fazer em detrimento do aprender. Realidade 

pedagógica expressa no contexto educativo escolar, marcado por tendências 

educacionais registradas nos processos formativos.  

Segundo Saviani (2005), há duas grandes tendências de concepções de educação: 

uma parte das concepções pedagógicas em que a prioridade é a prática sobre a teoria e 

a segunda dissolve a teoria na prática. A preocupação da pedagogia tradicional se 

concentra nas teorias de ensino, ou seja, como ensinar enquanto a pedagogia nova dá 

ênfase nas teorias de aprendizagem, por fim, como aprender. 

O docente ao se deparar com desafios dos avanços tecnológicos, pode e deve 

considerar as tecnologias educacionais como uma oportunidade para construir e 

disseminar conhecimentos entre os alunos, uma vez que para se concretizar as mudanças 

do paradigma educacional serão necessários esforços nos processos de criação, gestão 

e reorganização das situações de aprendizagem. 

Esse paradigma educacional remete ao processo teórico e prático, uma vez que 

a teoria se estrutura, a partir e, em função da prática educativa, relação entre educando 

e educador, ensino e aprendizagem. 

À medida que as tecnologias vêm ocupando espaço na escola, o professor passa 

a vivenciar novas e inúmeras possibilidades de acesso à informação e de abordagem dos 

conteúdos, podendo se concentrar nos aspectos mais relevantes da aprendizagem a fim 

de proporcionar uma prática mediada pelas tecnologias. 

Em se tratando do processo da prática pedagógica do corpo docente, deve-se 

ter em mente que a base do conhecimento se inicia a partir da formação de um professor. 

Segundo Mizukami (2004), para a atuação profissional é necessário e indispensável um 

conhecimento aprofundado, o que não ocorre nos cursos de formação inicial. O 
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aprofundamento vem na formação adquirida por meio da experiência profissional com 

os estudos dos conteúdos abordados na sala de aula. 

Na busca da abrangência do conhecimento é que se percebe a importância da 

formação continuada no processo pedagógico de ensino e aprendizagem do professor 

na ministração de sua aula. Evidencia-se que ele deva ir além da compreensão mínima e 

básica da matéria ao lecionar com o objetivo alcançar o aprimoramento das ideias entre 

os alunos. 

Tardif (2004, p.256) ressalta que: 

 

A finalidade de uma epistemologia da prática profissional é revelar 

esses saberes, compreender como são integrados concretamente nas 

tarefas dos profissionais e como estes os incorporam, produzem, 

utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e dos recursos 

inerentes às suas atividades de trabalho. Ela também visa 

compreender a natureza desses saberes, assim como o papel que 

desempenham tanto no processo de trabalho docente quanto em 

relação à identidade profissional dos professores. 

 

 

Através da reflexão da prática docente que se alcançará avanços no 

desenvolvimento e na compreensão do ensinar em prol da ascensão da aprendizagem 

dos alunos, já que para desenvolver saberes pedagógicos são necessárias discussões 

mais profundas e eficazes no âmbito educacional. 

 

4. A SIGNIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: UMA EPISTEMOLOGIA DA 

PRÁTICA EM AULAS 

Falar sobre a importância das tecnologias na sociedade não é algo novo. Vemos 

diante de nossos olhos uma enxurrada de materiais cibernéticos em uso e estudo. Porém, 

falar sobre as tecnologias voltadas para o campo da educação ainda geram muitas 

discussões, principalmente, no que tange a formação docente para utilização desses 

recursos que tem de fato inovado as formas de ensinar e de aprender. 

Compreendendo a necessidade do homem em buscar entender o mundo dentro 

de uma abordagem filosófica, percebe-se que a epistemologia se mostra primordial para 

a compreensão das transformações que nos deparamos na sociedade. 

O favorecimento de condições que auxiliam a ampliação das habilidades se faz 

necessárias devido a urgência de conexão com esse mundo pós-moderno em que as 

tecnologias digitais têm assumido o protagonismo. Por isso, repensar formas de difundir 

a prática dessas ferramentas nas escolas se faz urgente. 

Vivenciamos na atualidade um momento marcado pelo surgimento do 

ciberespaço, compreendido como um campo em que a comunicação é feita por meio de 
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uma interconexão fluída mediado pelas tecnologias, como bem afirma os autores acerca 

do ciberespaço,  

 

[…] incorpora uma compreensão de espaço fluido em rede, que está 

reconfigurando novas formas de aprender. Nessa perspectiva, o 

ciberespaço pode ser definido como espaço de comunicação aberto e 

mantido pela interconexão de dispositivos tecnológicos digitais, como 

computadores, satélites e telefones celulares, que permitem a 

realização de interações sincrônicas de informações entre emissores e 

receptores. (DIAS e BEZERRA, (2012, p. 49) 

 

 

Diante da complexidade do mundo contemporâneo, podemos dizer que o 

avanço do ciberespaço possibilitou o acesso das pessoas às mais variadas informações, 

isso é refletido em diversos ambientes onde pessoas estão interconectadas difundindo 

então uma nova cultura, a chamada cibercultura. 

Nessa perspectiva e, com a evolução das tecnologias midiáticas, a cibercultura, 

ganhou força favorecendo a expansão da comunicação o que contribui para as relações 

entre culturas, como bem aponta Lévy (1999, p. 127) 

 

A cibercultura aponta para uma civilização da telepresença 

generalizada. Para além da física da comunicação, a intercomunicação 

constitui a humanidade em um contínuo sem fronteiras, cava um meio 

institucional oceânico, mergulha os seres e as coisas no mesmo banho 

de comunicação interativa. A intercomunicação tece um universal por 

contato. 

 

 

Então, como percebido a cibercultura está fortemente presente na atualidade e a 

escola não pode ficar alheia a esse paradigma. Por isso, buscar meios de incorporar as 

práticas inovadoras intermediadas pelas tecnologias se mostra coerente com a nova 

demanda social e cultural que está posta. 

Com o aperfeiçoamento das tecnologias ao longo dos anos, podemos enxergar 

uma infinidade de utilidade dessas ferramentas com o objetivo de difundir o ensino entre 

os alunos despertando neles a autonomia na busca de seu aprendizado. 

Hoje temos a possibilidade de alcançar esses jovens com instrumentos que vão 

além do livro didático, incluindo-os de forma educacional na cibercultura em que já estão 

inseridos. O professor, diante disso, precisa ter um olhar pedagógico às inovações que 

surgem nesse processo evolutivo para poder usá-las a seu favor diversificando suas aulas 

e promovendo a aprendizagem emancipatória desse aluno. Os autores evidenciam esse 

fato afirmando que,  
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A educação em suas relações com a Tecnologia pressupõe uma 

rediscussão de seus fundamentos em termos de desenvolvimento 

curricular e formação de professores, assim como a exploração de novas 

formas de incrementar o processo ensino-aprendizagem. (CARVALHO, 

BASTOS, KRUGER, 2000, p. 15). 

 

 

Porém, de nada adianta incorporar às práticas educativas os recursos 

tecnológicos e as utilizarem de forma tradicional, apenas reproduzindo o velho modelo 

mecânico de transmissão dos conteúdos. É preciso repensar as formas metodológicas 

que serão desenvolvidas com esses recursos com objetivo de ampliar o conhecimento 

entre os alunos e ao mesmo tempo integrar e dinamizar as aulas fazendo que o mesmo, 

tenha um significado na vida desse sujeito. 

Por isso, podemos afirmar que “[...] nossas tecnologias são maravilhosas [...]. Mas 

não é comparável ao que a mente humana é capaz de fazer, pelo menos por enquanto.” 

(DEMO, 2006, p. 85). O autor traz uma reflexão quanto a racionalidade do ser humano 

em transformar o espaço em que vive. Os instrumentos para esse fim é somente um meio 

na busca pela diferença no fazer. 

Assim, o professor, dentro de suas capacidades intelectuais, com instrumentos 

que possibilite o desenvolvimento de uma aula que amplie a aprendizagem dos alunos, 

evidencia claramente o que o autor nos traz. Ele é o diferencial em meio a tantas 

evoluções cibernéticas. É ele o agente transformador da sua própria prática. 

A capacidade de inovação não depende necessariamente de ferramentas 

modernas, mas, da forma como o professor lida com elas. Depende do interesse do 

sujeito ativo nesse processo, que é o professor. Pouco adianta equipar as escolas com os 

melhores aparatos, se o profissional da educação que está diretamente com os alunos se 

mostra alheio a eles. Por isso, repensar formas de apropriação de conhecimentos nos 

direciona a pensar em formação constante de aprendizagem docente. 

 

5. A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO SUBSÍDIO PARA UMA BOA PRÁTICA DE 

ENSINO 

Diante da relevância das tecnologias educacionais para o ensino e 

aprendizagem dos sujeitos em que estão envolvidos nesse processo educacional, 

apontaremos a importância da formação continuada no desenvolvimento das TDIC para 

a prática pedagógica na qualidade de ensino no âmbito educacional. 

Como pesquisadores, devemos refletir sobre a necessidade da formação 

continuada na prática pedagógica. Chakur (2000, p.82), 

 

Coloca que a razão mais comumente utilizada para justificar a 

necessidade da formação continuada apoia-se nos benefícios da 
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atualização dos conteúdos básicos para uma melhor correspondência 

com as condições escolares, suprindo, ao mesmo tempo, as deficiências 

da formação inicial.  

 

 

Percebemos que a prática docente no seu processo histórico se mostra inacabada 

em relação ao saber. E isso faz com que o corpo docente busque modificar os velhos 

hábitos cauterizados no tradicionalismo em que a prioridade se centrava em transmitir o 

conteúdo.  

Acredita-se que essa prática pedagógica voltada para o ensino na mera 

transmissão de conteúdos vem dos resquícios da pedagogia tradicional. Já que, ela foi 

dominante até o século XIX nos ambientes escolares.  

Mas, o que se entende por pedagogia tradicional? Segundo Maldaner e Setúbal 

(2010, p.1), 

 

A pedagogia tradicional é uma tendência da educação que prioriza a 

teoria do ensino sobre a prática, ou seja, a principal preocupação dos 

professores está relacionada a “como ensinar” e não a “como aprender”. 

Nesse tipo de pedagogia, a mente da criança é vista como tabula rasa, 

expressão vinda do latim que significa folha em branco.  

 

 

Ressalta-se que essas práticas utilizadas pelos professores, em muitos casos, 

acabam nem sendo admitidos por eles, pois, não se enxergam dentro dessa tendência 

tradicional, uma vez que os docentes podem estar desenvolvendo as suas aulas com 

base naquilo em que foi ensinado no seu processo de formação inicial. Daí a importância 

de se refletir epistemologicamente nos estudos e metodologias da área em que se vai 

atuar.  

Partindo dessa ideia, os profissionais de educação vêm vivenciando novos 

desafios em relação ao seu cotidiano. Com o surgimento de mecanismos diferenciados 

que propiciam um fazer diferente, nesse caso, as tecnologias educacionais, elas surgem 

como uma abordagem de estudo e reflexão quanto a sua utilidade em sala de aula como 

recurso inovador da prática docente. 

Desse modo, observa-se que é fundamental o corpo docente se atualizar em prol 

de superar as suas dificuldades e desafios expostos no decorrer de sua docência. 

Marin (1995, p.17) afirma que a formação continuada: 

 

Trata-se de colocar como eixo o conhecimento, centro da formação 

inicial ou básica, de formação continuada; de realizar e usar pesquisas 

que valorizem o conhecimento dos profissionais da educação e tudo 

aquilo que eles podem auxiliar a construir. É o conhecimento, ainda, 
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estabelecido como fulcro das novas dinâmicas interacionistas das 

instituições para a valorização da educação e a superação de seus 

problemas e dificuldades  

 

 

É com base nas convicções da prática pedagógica do dia a dia do corpo docente, que os 

professores poderão utilizar as tecnologias para transformar ou produzir outras práticas 

diferentes das existentes nas instituições formadoras. Gimeno Sacristán (2002, p.87) 

apresenta de forma contundente a questão do “habitus” ao afirmar que, 

  

A formação do professor deve considerar o significado do que P. 

Bourdieu discutiu há muito tempo, o habitus, como forma de integração 

entre o mundo das instituições e o mundo das pessoas. O habitus em 

educação é mais importante do que a ciência e do que os motivos. O 

habitus é cultura, é costume, é conservadorismo, mas é, também, 

continuidade social e, como tal, pode produzir outras práticas 

diferentes das existentes. 

 

 

Tais informações descritas no decorrer desse estudo constataram os efeitos em 

que a formação continuada pode gerar no universo das tecnologias no cotidiano do 

corpo docente. Visto que, elas no processo de ensino e aprendizagem vêm evoluindo 

nos aspectos educacionais e o professor deve se ater a utilização desses recursos 

tecnológicos de modo a buscar novas metodologias de ensino a favor de uma promoção 

da apropriação do saber tanto pelo educador quanto pelo educando. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das análises dos aportes teóricos percebemos o quanto é complexa essa 

relação escola e tecnologia, pois, envolve vários aspectos como métodos e objetivos 

suscitando reflexões sobre suas reais intenções no campo educacional. 

A formação continuada para o desenvolvimento de uma prática mediada pelas 

tecnologias é uma possibilidade do professor ampliar o alcance do ensino que se quer 

dar. Observou-se que há uma necessidade indispensável na busca de conhecimentos que 

visam metodologias pedagógicas que fujam do tradicional livro didático e de 

planejamentos que tenham como foco a aprendizagem dos alunos. 

Dessa forma, afirmamos que a tecnologia tem uma função de destaque na 

sociedade em que estamos vivendo, já que ela passa a desempenhar um papel no 

contexto escolar de formação acadêmica e profissional na sociedade contemporânea.  

Esse papel entre a tecnologia educacional e a prática pedagógica vem colaborar 

para a troca e intercâmbio do conhecimento de docentes e discentes durante o processo 

das vivências pedagógicas. 
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Porém, para que ocorra a utilização dos meios tecnológicos no âmbito 

educacional que favoreçam o ensino por parte dos professores e a aprendizagem por 

parte dos alunos é necessário que os docentes se insiram numa contínua busca pela 

formação, se apropriando de cursos que os instrua em como utilizar de forma 

pedagógicas as tecnologias, uma vez que ainda existem resquícios da prática tradicional 

e uma forma de mudar esse paradigma é não resistir ao uso das tecnologias. 

Diante de tantos aspectos relacionados ao bom uso das mídias é assegurado 

afirmar que os alunos são os mais beneficiados quanto à utilização de metodologias 

inovadoras. Quando o professor se propõe a olhar de forma sensível às formas de como 

desenvolver suas aulas, ele se volta a uma avaliação e reflexão da própria prática, e isso 

é positivo, uma vez que ele se desprende do tradicionalismo arraigado e passa a se 

preocupar em, como os alunos vão aprender. 

Assim a relevância da epistemologia da formação continuada aos professores na 

busca de conhecimentos que enriqueçam suas práticas resultará em benefícios aos 

alunos, pois, possibilita uma maior autonomia na aprendizagem, promove a interação 

entre eles e favorece a inclusão digital, inclusive do próprio professor.  

Enfim, a ampliação do conhecimento mediado pelas tecnologias educacionais é 

favorecido a todos da ambiência escolar (professores e alunos), uma vez que possibilita 

a ampliação do ensino e da prática com vistas ao melhoramento das capacidades 

cognitivas dos alunos, a  eficácia no uso das ferramentas tecnológicas e o 

desenvolvimento de métodos de ensino que superem as dificuldades de aprendizagem 

dos educandos precisa ser um compromisso assumido pelo docente na intenção de 

evoluir esse indivíduo educacionalmente. 
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Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa que vem sendo realizada no 

curso de Doutorado em Educação do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM. A pesquisa ainda está em andamento 

e foi iniciada no primeiro semestre do ano de 2017. Ela levanta reflexões acerca 

do uso da Brinquedoteca Digital Espaço do Brincar como recurso didático 

potencializador do lúdico nas práticas pedagógicas dos estudantes de pedagogia 

que estão em processo de formação inicial para o exercício da docência. Adotou-

se como método para manejar a investigação, a cartografia. As concepções de 

base teórica são tecidas na área das tecnologias em Lévy (2010a, 2010b, 2011a, 

2011b, 2014) e para o método de pesquisa em Deleuze e Guattari (1992, 1995, 

2011). A disciplina Jogos e Atividades Lúdicas compõe o eixo 4 da estrutura 

curricular do curso de licenciatura em Pedagogia e foi selecionada como amostra 

para a realização da investigação. Essa disciplina vem sendo ofertada com o 

suporte da Brinquedoteca Digital Espaço do Brincar. A experiência imanente de 

pesquisa ampliou a compreensão de que a tecnologia digital gera um movimento 

dialético de atualização e virtualização constante que potencializa os esquemas 

de pensamento e ação, no processo de apropriação do saber, dos professores em 

formação inicial.  

 
771 Professora e Orientadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Amazonas – PPGE/UFAM. 
772 Centro de Formação Continuada, Desenvolvimento de Tecnologia e Prestação de Serviços para 

a Rede Pública de Ensino. 
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Palavras-chave: brinquedoteca, digital, virtual, docentes, lúdico. 

 

Abstract: This work is the result of a research that has been carried out in the Doctoral 

Program in Education of the Postgraduate Program of the Federal University of Amazonas 

- UFAM. The research is still underway and was initiated in the first half of 2017. It raises 

reflections about the use of the Brinquedoteca Digital do Espaço do Brincar as a didactic 

resource that enhances the playfulness of the pedagogical practices of students of 

pedagogy who are in the process of initial formation for the exercise of teaching. It was 

adopted as a method to handle research, cartography. The theoretical conceptions are 

woven in the area of technologies in Lévy (2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 2014) and for the 

research method in Deleuze and Guattari (1992, 1995, 2011). The discipline Games and 

Leisure Activities comprises axis 4 of the curricular structure of the undergraduate course 

in Pedagogy and was selected as a sample to carry out the research. This discipline has 

been offered with the support of the Brinquedoteca Digital Espaço do Brincar. The 

immanent experience of research has broadened the understanding that digital 

technology generates a dialectic movement of constant updating and virtualization that 

potentiates the thought and action schemes in the process of appropriation of 

knowledge by teachers in initial formation. 

Keywords: toy library, digital, virtual, teachers, playful. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 O Espaço do Brincar é uma brinquedoteca digital que vem sendo 

desenvolvida desde 2014 com o objetivo de ser um recurso alternativo para a 

promoção das práticas pedagógicas lúdicas dos estudantes de Pedagogia da 

UFAM que estão em formação inicial para o exercício da docência. 

Na UFAM o curso de Pedagogia é responsável pela formação de 

professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Todavia, 

até o momento, o curso não possui uma brinquedoteca que funcione de modo 

efetivo como um laboratório para estudos e pesquisas na área do lúdico infantil.  

Sem a existência efetiva de uma brinquedoteca-laboratório em 

funcionamento no curso, a formação inicial dos docentes que atuarão na 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental poderá sofrer prejuízos, 

pois o campo de vivência teórico-prática é condição necessária para o 

desenvolvimento pleno da compreensão, das habilidades e das competências 

para as mediações pedagógicas com jogos, brinquedos e brincadeiras.  
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Neste sentido, o Cefort1, com o intuito de buscar al773ternativas para a 

demanda posta, desenvolveu a Brinquedoteca Digital Espaço do Brincar tendo 

por base a ementa das disciplinas que compõem o eixo 4 do currículo do curso 

e as Diretrizes e Documentos1 que regem a Educação Básica774 Brasileira. No 

entanto, por se tratar de um dispositivo novo, que recentemente foi introduzido 

como suporte didático na oferta da disciplina de Jogos e Atividades Lúdicas, 

ainda carece de pesquisas que validem a sua eficácia pedagógica para o processo 

de formação docente. 

Para tanto, este trabalho levanta reflexões acerca do uso dessa tecnologia 

como recurso didático potencializador do lúdico nas práticas pedagógicas dos 

futuros docentes que trabalharão com o público infantil. Portanto, nossas 

curiosidades preliminares se expressam pelos seguintes questionamentos:  

Como os docentes em processo de formação inicial, até o momento, vêm 

desenvolvendo um estudo mais profícuo da temática lúdica, sem a existência no 

curso de pedagogia de uma brinquedoteca ou um laboratório de brinquedos, 

jogos e brincadeiras? Será possível o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

que envolvam o lúdico a partir do contato com a Brinquedoteca Digital Espaço 

do Brincar?  

A cartografia Deleuze-Guattariana é o método que norteia a pesquisa aqui 

apresentada. Acompanhar processos é a base fundamental da cartografia, pois 

os fenômenos, as categorias e os objetos a serem investigados estão em 

constante movimento. Ele não se guia por uma metodologia pronta, embora 

possam ser encontradas pistas para praticá-lo. Nessa propositura metodológica, 

os dados não são coletados, mas construídos ao longo do caminho de 

investigação, pois trata-se de um método processual, criado em sintonia com o 

domínio igualmente processual que ele abarca. Isso não se trata de uma ação 

sem direção, mas sim de uma reversão do sentido tradicional de método, sem 

abrir mão do rigor, que nesse contexto é ressignificado. 

 
773 RCNEI’s, DCNEI’s e PCN’s. 
774 Representa uma série de acontecimentos sequenciais e ininterruptos, fazendo com que 

haja uma continuidade entre o ponto inicial e o final. Esta é uma palavra latina que pode ser 

traduzida literalmente como "contínuo". No sentido amplo da palavra, continuum pode ser 

entendido como uma sequência que aparenta não ter intervalos, fazendo com que cada etapa 

seja muito similar a seguinte. Porém, após o termino de um longo processo continuum, o início é 

diferente do final. Disponível em: https://www.significados.com.br/continuum/. Data de acesso: 

10/05/2018. 
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Os instrumentos de pesquisa foram o diário de bordo e a máquina de 

registro audiovisual. Eles tiveram como função demarcar as linhas dos fluxos que 

processualmente foram surgindo durante a pesquisa. Esses instrumentos são um 

meio flexível pelo qual cultivamos e registramos os modos de ver e de dizer sobre 

a investigação, permitindo novos regimes de enunciação, explicitação e de 

subjetivação (BARROS e KASTRUP, 2015, p. 70). 

Este movimento propiciou um diálogo mais flexível no processo de 

entendimento e análise da problemática em questão e de suas variações 

implícitas. É relevante destacarmos que a cartografia não é definida pelos 

procedimentos que adota, mas por uma diretriz ético que opera na 

transversalidade e que, portanto, dependendo da natureza do objeto, podem ser 

adotados diferentes procedimentos que apontem para os fluxos heterogêneos 

da produção de dados.  

Neste sentido nos apropriamos do manejo cartográfico da entrevista com 

os alunos do curso de pedagogia. As entrevistas não aconteceram em horas 

predeterminadas e nem em locais separados das vivências em curso. Foram 

manejadas de modo a promover os dizeres encarnados, carregados das 

intensidades dos conteúdos, eventos e afetos da própria experiência dos 

professores com a Brinquedoteca Digital Espaço do Brincar. Elas foram 

conduzidas em forma de diálogo aberto, durante os ateliês pedagógicos, as 

experiências de interação do grupo com o lúdico no campo virtual e nos 

momentos de atualização. Assim, como uma conversa menos formal e armada, a 

experiência falou na entrevista. 

 

2 A BRINQUEDOTECA DIGITAL ESPAÇO DO BRINCAR 

 

A Brinquedoteca Digital Espaço do Brincar é uma tecnologia que fomenta 

práticas que produzem efeitos e subjetividades na formação inicial de futuros 

docentes. Ela funciona como um laboratório de pesquisas, de produção de 

materiais pedagógicos e de suporte didático aos cursos de formação de 

professores. 

Configura-se, portanto, como uma tecnologia de apoio para que os alunos 

em processo de formação inicial para o exercício da docência possam conhecer, 

criar, experimentar e simular propostas de atividades lúdicas relacionadas ao 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças da educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental. Está hospedada no Laboratório de Produção de Materiais 
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e Mediações em Ambientes Hipermídia do Cefort/FACED pelo link 

http://cefort.ufam.edu.br com o portal de acesso, conforme é possível visualizar 

na figura 1: 

 
             Figura 1 – Tela inicial para acessar o Espaço do Brincar. 

 
      Fonte: TI Espaço do Brincar, 2017. 

 

As atividades lúdicas disponibilizadas nesse ambiente digital são bem 

variadas e contemplam jogos e brincadeiras que vão dos níveis mais simples aos 

mais complexos. A sua arquitetura pedagógica foi projetada para comportar 

atividades produzidas e apresentadas por professores e alunos de modo a 

respeitar a taxonomia revisada dos objetivos educacionais de Bloom. A 

Taxonomia dos Objetivos Educacionais – TOE, é um sistema de classificação que 

possui hierarquia, sequência e cumulatividade. É um processo que se caracteriza 

como um continuum1.  

O Espaço do Brincar foi c775ustomizado na plataforma moodle1 versão 

2.5, um software liv776re baseado nos princípios de IHC – Interação Humano-

Computador. Para acessar a Brinquedoteca Digital Espaço do Brincar, é necessário 

logar com o nome de usuário e senha, disponibilizados pelo administrador dos 

ambientes virtuais do Cefort. A primeira inscrição é efetivada a partir da matrícula 

dos estudantes de pedagogia na disciplina Jogos e Atividades Lúdicas.  

 

2.1 Os Eixos da Brinquedoteca Digital 

 

 
775Acrônimo de Modular object oriented dinamyc learning enviroment. Traduzindo para o 

português significa ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos. 
776 Placas emborrachadas que combinam a mistura de Etil, Vinil e Acetato - E.V.A. 
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A Brinquedoteca Digital está estruturada em seis eixos norteadores, 

agrupados em formato de salas que reúnem jogos, brincadeiras e atividades 

lúdicas com o alcance de conteúdos para a educação infantil, a partir da pré-

escola e anos iniciais do ensino fundamental. Todos os jogos e brincadeiras 

disponíveis são de domínio público. Os eixos não seguem uma hierarquia 

conforme mostra a figura 2 e se organizam pelas temáticas: letras e números, 

memorização, leitura e contação, corporeidade, arte e brincadeiras (CARVALHO, 

2016). 

 
Figura 2 –Tela principal de acesso aos eixos da Brinquedoteca Digital 

 Espaço do Brincar 

                      
Fonte: TI Espaço do Brincar. Laboratório de hipermídia do Cefort, 2017. 

O eixo Letras e Números contempla jogos na área das linguagens oral e 

escrita e linguagem matemática. Especificamente no campo “letras”, observamos 

que a Brinquedoteca Digital apresenta, como princípio, a orientação de atividades 

lúdicas para o desenvolvimento e aprendizagem processual da linguagem oral e 

escrita das crianças. O trabalho com a linguagem se constitui um dos polos 

centrais na educação básica, dada a sua importância para o desenvolvimento do 

pensamento e a formação integral do sujeito. 

O campo “números” diz respeito ao trabalho com a linguagem 

matemática. As crianças, desde o nascimento, estão imersas em um universo do 

qual os conhecimentos matemáticos são parte integrante e, assim, participam de 

uma série de situações envolvendo números, relações entre quantidades, noções 

sobre espaço, etc. Sendo assim, na maioria das vezes elas recorrem a recursos 

próprios e pouco convencionais para realizar a contagem e as operações de 

problemas cotidianos como conferir figurinhas, marcar e controlar os pontos de 
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um jogo, repartir bombons entre os amigos, mostrar com os dedos a idade, 

manipular o dinheiro e operar com ele, entre outros. 

O eixo Memorização busca ampliar o leque de possibilidades para a 

realização de atividades direcionadas à ampliação da capacidade de 

memorização das crianças. É um espaço que abriga jogos digitais e brincadeiras 

com técnicas mnemônicas em músicas, rimas, expressões e sequências, e que 

podem ser usadas como recursos pedagógicos para o estímulo a outras funções 

cognitivas como a atenção, a concentração, o raciocínio, a observação e a 

associação. O Jogo da memória Chaves está disponível nesse eixo. Com ele os 

estudantes realizaram a transposição didática do campo virtual para o atual. Um 

grupo de alunos deu forma a esse jogo de essência virtual e recriou as regras 

para jogá-lo no plano atual, realizando, portanto, o movimento de atualização do 

jogo virtual. Como foi possível observarmos neste jogo, a tecnologia digital 

proporciona agenciamentos para a criação, revelando assim um processo 

chamado de atualização que se reinventa e gera uma produção nova, uma 

criação.  

Por sua natureza desterritorializante, Lévy (2011-b) afirma que o virtual 

está relacionado a uma problemática e o atual à uma solução. Quando utilizamos 

uma informação e dela nos apropriamos realizando uma interpretação, ligando-

a a outras informações para fazer sentido ou, quando nos servimos dela para 

tomar uma decisão, realizamos a sua atualização, uma criação que fórmula e 

soluciona uma problemática existente. Assim, o conhecimento dos futuros 

docentes resulta do acontecimento de uma aprendizagem que emerge da 

virtualização da experiência imediata com a Tecnologia Digital Espaço do Brincar. 

Esse conhecimento pode ser aplicado e atualizado em situações diferentes 

daquelas da aprendizagem inicial, pois “toda atualização efetiva de um saber é 

uma resolução inventiva de um problema, uma pequena criação” (LÉVY, 2011-b, 

p. 59).  

O eixo Leitura e Contação é o espaço que norteia o trabalho pedagógico 

do docente para estimular o gosto pela leitura, das crianças, e incentivá-las a 

valorizar a cultura brasileira, em especial a amazônica, pois apresenta em seu 

acervo histórias e lendas regionais. Os textos a serem explorados na leitura e 

contação são recursos valiosíssimos que podem auxiliar no desenvolvimento do 

pensamento abstrato das crianças, pois são pontes para que compreendam 

valores e aprendam a lidar com conflitos da vida real, difíceis de serem 

apreendidos por elas sem que estejam contextualizados.  
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A história lida ou contada aflora os sentimentos, promove o encontro com 

o outro, o estar junto e permite que as crianças naveguem pela imaginação, 

mobilizem o pensamento e a criatividade. Esse eixo também pode ser explorado 

junto com o eixo Letras e Números, pois é possível interligá-lo a um trabalho 

pedagógico que promova o desenvolvimento da linguagem oral e escrita.  

Em Corporeidade é possível conhecer algumas brincadeiras que ajudam 

no desenvolvimento das habilidades sensório-motoras consideradas como a base 

das potencialidades e limitações físicas do indivíduo, tais como: lateralidade, 

temporalidade, comunicação, expressão, etc. A isso se referem os RCNEI’s (1998), 

quando abordam sobre a importância de se realizar um trabalho, nas instituições 

escolares, que ajude as crianças a desenvolverem o equilíbrio e a coordenação de 

movimentos com o uso de jogos motores e brincadeiras de progressiva 

coordenação e expressão corporal.  

O twister corporal é um jogo disponível na Brinquedoteca Digital em forma 

de orientação descritiva. Com base nas sugestões, os estudantes deram forma ao 

brinquedo, que proporciona um jogo de domínio psicomotor. As partes do corpo 

foram reproduzidas em E.V.A1. e coladas em quadrados que777 formam um 

percurso. Na brincadeira, a criança precisa reconhecer as partes do corpo em 

E.V.A., que estão no tapete, e posicionar o seu corpo sobre ele, deslocando-se de 

acordo com a posição indicada. 

O eixo corporeidade busca subsidiar o trabalho pedagógico do futuro 

docente quanto ao conhecimento e desenvolvimento que a criança possa ter da 

multiplicidade das funções e manifestações do seu corpo, pois a aquisição da 

consciência dos limites do próprio corpo é um aspecto importante do processo 

de diferenciação do eu e do outro e da construção da identidade (RCNEI, 1998).  

O eixo Artes abriga jogos e brincadeiras que contribuem para o 

desenvolvimento da capacidade artística das crianças, aliada a criatividade. Para 

tanto, nesse eixo, o Espaço do Brincar apresenta joguinhos digitais, sugestões 

para atividades lúdicas com músicas, desenhos e cores. Para os RCNEI’s (1998, p. 

88) “o desenvolvimento artístico é resultado de formas complexas de 

aprendizagem e, portanto, não ocorre automaticamente à medida que a criança 

cresce”. É preciso que o professor apresente as possibilidades artísticas, faça as 

intervenções de modo que estejam articuladas a ação, a percepção, a 

sensibilidade, a cognição e a imaginação. 

 
777 Todas as falas registradas estão com nomes fictícios para preservar os sujeitos participantes da 

pesquisa. 
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Neste eixo os estudantes criaram o jogo das figuras geométricas, em duas 

versões, uma atualizada e outra na qual eles nomearam de jogo híbrido. A partir 

das vivências com a Brinquedoteca Digital e das leituras indicadas como 

obrigatórias na disciplina-território, ao invés de proporem uma sequência 

didática com as sugestões disponíveis nos eixos, os estudantes, decidiram fazê-

la a partir de um jogo criado por eles mesmos.  

No grupo não havia programadores e muito menos pessoas da área de 

tecnologia da informação, todavia, o jogo foi criado com os recursos do editor 

de apresentação power point. Nessa versão há um dado gigante construído com 

caixa de papelão e E.V.A, que deve ser jogado no chão pela criança. Quando o 

dado indicar a figura, a criança deve selecioná-la no computador clicando com o 

cursor. Em seguida, o computador emitirá um som com o nome da figura 

geométrica. Após ouvir, a criança deve repetir o som em voz alta. O professor 

então fará o feedback, usando as palavras acertou ou tente outra vez.  

O jogo em versão atualizada contém quatro cartelas e quarenta e duas 

peças de figuras geométricas. Cada cartela possui duas imagens, um rosto de um 

palhaço e uma casa, ambas em modelos geométricos. Ao jogar o dado, a figura 

geométrica sorteada, deve ser colocada na cartela pela percepção e intuição da 

criança. Quem conseguir preencher todas as figuras de forma adequada é o 

vencedor do jogo. 

O eixo Brincadeiras é um espaço para a disponibilização de diversos jogos 

brincadeiras que, inicialmente, não são possíveis incluir em outro eixo. Logo, 

constitui-se como um ambiente de recursos e atividades lúdicas que apontam 

para o brincar livre e dirigido como um aspecto positivo e importante para o 

processo de desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional, sensório-motor, 

social e de aprendizagem das crianças. 

Na Brinquedoteca Digital Espaço do Brincar, os jogos e brincadeiras podem 

ser trabalhados de modo a contemplar outras linguagens que não estão 

indicadas no eixo de origem. Portanto, cabe ao professor organizar a sequência 

das atividades de forma a aproveitar as possibilidades de cada eixo, adequando-

as a realidade do seu planejamento. 

 

2.2  A influência da brinquedoteca digital no desenvolvimento de práticas 

pedagógicas lúdicas 
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Nossa habitação territorial foi realizada de forma que pudéssemos estar 

implicados ao longo de todo o período de 2017/1 na disciplina de Jogos e 

Atividades Lúdicas do curso de Pedagogia. Portanto, participamos de todas as 

aulas, durante o período de 16 de março a 06 de julho de 2017, na turma 2, turno 

matutino, conforme previsto no plano de ensino, totalizando assim uma carga-

horária de 60h/a de imanência às aulas teóricas e práticas.  

Jogos e Atividades Lúdicas é uma disciplina que compõe o eixo 4 da 

estrutura de disciplinas do curso de Pedagogia, cujo tema são os conteúdos e 

atividades transversais da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 

regular. De ordem obrigatória, é ofertada no 5º período do curso com carga 

horária de 60 h/aulas. Tem como objetivo principal possibilitar aos professores-

alunos a compreensão de que o jogo, a brincadeira e o lúdico são eixos 

estruturantes do desenvolvimento da criança e do trabalho educativo na 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Nossa implicação na disciplina se deu a partir da execução de 

transposições didáticas e tecnológicas, realizadas de modo alternado nos espaços 

da sala de aula e no laboratório de ambientes hipermídia do Cefort/UFAM, 

contemplando: aulas expositivas e dialogadas; orientações metodológicas 

individuais e em grupos,  realização de ateliês; aplicação de exercícios de 

demonstrações e vivências com jogos, brincadeiras e atividades lúdicas; 

acompanhamento didático-pedagógico na brinquedoteca Espaço do Brincar.  

Consideramos também necessário mapear o perfil dos professores que 

cursaram a disciplina-território. Dos 35 alunos matriculados, 25 frequentaram a 

disciplina. A turma era composta por sujeitos, cuja idade variava entre 20 a 59 anos e 

que, na sua maioria, não tinham experiência alguma com a docência. Por ser uma 

disciplina de natureza lúdica, todos demonstraram grande interesse em estudá-la. 

Acreditamos que esse interesse estivesse relacionado à influência que o lúdico exerce 

na vida humana, à curiosidade para entender a relação do jogo, da brincadeira e do 

brinquedo com o desenvolvimento infantil e com a aprendizagem.  

 A turma era bem mista quanto a idade. Do quantitativo de vinte e cinco 

alunos que frequentaram a disciplina, onze estavam entre a faixa etária dos vinte 

aos vinte e nove anos, nove entre trinta e trinta e nove anos, três na faixa dos 

quarenta aos quarenta e nove anos e dois professores entre cinquenta a 

cinquenta e nove anos. Do total geral apenas um alunos tinha experiência com a 

docência. Os demais nunca tinham vivenciado a rotina da regência de turmas 

escolares na educação infantil e nem no ensino fundamental. Portanto, grande 
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era a expectativa da turma com Jogos e Atividades Lúdicas, tanto que a pergunta 

mais frequente durante as primeiras aulas era: “professora, quando vamos 

brincar?”  

Com o suporte dessas tecnologias na oferta da disciplina estabelecemos 

as sequências didáticas, as atividades avaliativas parciais e os registros. No início 

do semestre, realizamos com os professores o ateliê de ambientação ao software 

moodle, cujo objetivo permitiu o conhecimento sobre a sua funcionalidade e o 

uso das ferramentas pedagógicas disponíveis para a comunicação, interação e 

aprendizagem. 

 Inúmeras foram as possibilidades de mediações pedagógicas com as 

tecnologias que deram suporte às mediações em Jogos e Atividades Lúdicas. Uma 

delas nos mostrou que elas possibilitaram a flexibilidade de tempo e espaço, 

permitindo a desterritorialização de conteúdos e dos processos de aprendizagem 

para além das paredes da sala de aula convencional e dos encontros semanais de 

4h/aulas. Desde que surgiram, as novas tecnologias trouxeram ritmos, tempos e 

formas de saberes diferenciados. Logo, cada novo agenciamento produzido por 

elas também modifica a noção de espaço-tempo para os humanos. 

Portanto, as atividades e interações desterritorializadas pelas tecnologias 

digitais, mesmo no plano da virtualidade, existiram em potência na sala de aula 

presencial. Lévy, em sua obra “O que é o virtual?”, esclarece que o virtual não se 

opõe ao real, desmistificando uma falsa oposição entre o real e o virtual: 
   

 

A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez 

de virtus, força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe 

em potência e não em ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter 

passado, no entanto, à concretização efetiva ou formal. A árvore está 

virtualmente presente na semente. Em termos rigorosamente 

filosóficos, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e 

atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes (LÉVY, 2011-b, 

p.15). 

 

 

Ao exemplificar a árvore presente na semente, Lévy explica que toda 

semente é potencialmente uma árvore, ou seja, ainda não existe em ato, mas 

existe em potência. Assim também o virtual faz parte do real, não se opondo a 

ele. Todavia, nem tudo o que é virtual necessariamente se atualizará. Ainda no 

exemplo da semente, caso ela seja engolida por um pássaro, jamais poderá vir a 
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ser uma árvore. A essência virtual das tecnologias é entendida como um real que 

existe em potência e que se opõe ao que é atual e não ao que é real. 

Deleuzi e Guattari (2011) afirmam que os novos dispositivos tecnológicos 

estão produzindo nos homens uma outra configuração do desejo e fabricando 

diferentes modos de efetuação e de afetação, ou seja, de transmutação da fluidez 

nos processos de subjetivação das pessoas, que são atravessados por conexões 

instantâneas e cambiantes.  

Há nesse processo uma proliferação de subjetividades mutantes, em que 

cada nova ocorrência de acontecimentos configura uma oportunidade para 

outras possibilidades de subjetivação. Isso é perceptível nas interações dos 

alunos1 com a Brinquedoteca Digital778 Espaço do Brincar: 

 
“Em primeiro lugar esta disciplina propiciou um novo olhar frente a 

utilização da tecnologia como ferramenta educativa, ampliou o meu 

conhecimento sobre os jogos e as diversas atividades lúdicas que 

podem ser desenvolvidas com os alunos” (PROFESSOR LUCAS, 2017). 

 

“Considerando que vivemos na era tecnológica, cada dia mais em 

ascensão, esse recurso pedagógico é fundamental para que a criança e 

o professor percebam a ampliação do conhecimento. Apreender um 

conhecimento requer práticas pedagógicas que causem interesse nos 

alunos. Acredito que a ferramenta Espaço do Brincar pode somar com 

o processo de ensino e com a nossa formação” (PROFESSORA ANA, 

2017). 

 

Como podemos observar, as vozes dos alunos, que estão em processo de 

formação inicial para a docência, por si só falam na experiência durante a 

interação com a tecnologia e destacam informações que refletem, além do prazer 

de conhecer um recurso didático, uma subjetivação que se metaforseia no 

contato com as experiências lúdicas do Espaço do Brincar. 

Logo, concordamos com Lévy (2011-b, p.38), ao afirmar que uma 

Tecnologia Intelectual, quase sempre, exterioriza, objetiviza, virtualiza uma função 

cognitiva, uma atividade mental, pois nesse processo, há uma reorganização da 

ecologia intelectual em seu conjunto que modifica em troca a função cognitiva 

que ela supostamente deveria apenas auxiliar ou reforçar. 

 
778 É uma rede de relações compartilhada, não hierarquizada, ou seja, a-linear que pode conectar 

qualquer ponto, sem depender de um outro que seja central. 
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Assim, discursos contrários ao uso de tecnologias e de suas possibilidades 

para o trabalho com as crianças na escola, revelados no início do semestre, vão 

dando lugar às expressões e aos “afetos que pedem passagem” (ROLNIK, 2007, 

p. 23). Para tanto, mergulhados nas intensidades do presente, as subjetividades 

encarnadas nos discursos dos professores assim continuam a se manifestar: 

 
“Julgo como uma experiência reveladora. Anterior a esta disciplina eu 

possuía um olhar muito restrito sobre o conceito de jogos eletrônicos. 

Hoje este paradigma foi rompido, entrar em contato com jogos e 

atividades desse porte me levou a ter uma visão mais crítica e valorizar 

a importância dos mesmos para a aprendizagem das crianças” 

(PROFESSORA CARLA, 2017). 

 

“O Espaço do Brincar me trouxe a capacidade de compreender a 

importância do jogo para o desenvolvimento da criança e me abriu um 

leque de oportunidades para a minha futura prática docente” 

(PROFESSOR MATHEUS, 2017). 

 

“Com os estudos realizados a partir da disciplina foi possível ampliar o 

conhecimento a respeito da importância do jogo e da brincadeira no 

processo ensino-aprendizagem. O Espaço do Brincar nesse contexto é 

uma ferramenta a mais que vem somar com esse processo, pois é uma 

ferramenta atrativa e de certa forma inovadora. Explorar a tecnologia 

para fins educativos é de excelente estratégia, considerando o mundo 

globalizado e a inserção cada vez mais precoce da criança nesse 

desenvolvimento tecnológico” (PROFESSORA GLADYS, 2017). 

 

As infinitas escolhas e conexões feitas em um instante por uma pessoa que 

está em constante uso de tecnologias propiciam uma nova forma de subjetivar-

se a todo momento. Nesse processo, as tecnologias vão transformando as 

relações dos homens entre si e com o mundo.  Logo, ao mediar os espaços das 

relações humanas e, de forma singular, os espaços educativos formais, as 

tecnologias digitais, como por exemplo os ambientes virtuais geram informações 

que possibilitam a produção e circulação de saberes numa velocidade mais 

intensa e, por isso, criam uma nova ecologia cognitiva, “aumentam as 

potencialidades humanas do conhecimento e, simultaneamente, demandam 

novas formas de educação. Tudo isto implica em traduções e transposições para 

a pedagogia” (THOMÉ, 2001, p.34 –35). 

É neste contexto, permeado pela demanda da inserção de novas 

competências para as instituições formativas, que a Brinquedoteca Digital se 
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apresenta no curso de Pedagogia.  Ela dispõe de uma rede hipertextual1 de jogos 

e historinhas digi779tais, além de sugestões de jogos cooperativos, jogos 

intelectuais, jogos de faz-de-conta, brincadeiras dirigidas e atividades lúdicas 

para que os professores possam utilizá-las e, se for o caso, recriá-las e adaptá-las 

ao contexto local.  

A virtualização que envolve a tecnologia em estudo promove, aos futuros 

professores, a ampliação das suas possibilidades de leitura, de estudo, de 

compreensão e de conhecimento sobre a importância do brincar e das várias 

formas de manifestação do lúdico que estão diretamente relacionados ao 

desenvolvimento da criança em idade escolar.  

A partir do final do século XX a tela do computador, tornou-se um 

dispositivo de leitura potencial pelo qual é possível explorar e selecionar um 

banco infinito de informações apresentadas por códigos automaticamente 

calculados e traduzidos de modo compreensível aos seus usuários. Portanto, 

como a virtualização informática depende de computadores para produzir e 

projetar textos, sons e imagens digitais, concordamos com Lévy (2011-b, p. 41) 

quando este esclarece que o computador “é, antes de tudo, um operador de 

potencialização da informação”, pois é no momento da interação com os 

dispositivos digitais que o usuário tem a possibilidade de contato com a 

plasticidade de um texto.  

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Levantamos ao longo desta pesquisa, a pista de que os agenciamentos dos 

futuros docentes com os jogos e atividades lúdicas pela Tecnologia Digital 

acontecem nos elos da “percepção consciente”, que segundo Ostrower (2009) é 

a premissa da criação. Ela não surge do acaso, é um processo complexo que 

reflete a capacidade de compreensão e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, 

configurar e significar. A autora nos afirma ainda que a ação de criar é um dar 

forma a alguma coisa e, portanto, a criação, resultante desse ato, é a realização 

das potencialidades de um indivíduo. Esse processo está intimamente ligado a 

aspectos expressivos de um desenvolvimento interior no ser humano, refletindo 

níveis de crescimento e maturação. 

 
779 Lévy (2001, p.16), usa o termo para definir o processo dinâmico da virtualização.  
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Para tanto percebemos na pesquisa que a Tecnologia Digital Espaço do 

Brincar possibilita a atualização do “complexo nó de tendências” 1 da virtualização 

de jogos, 780brincadeiras e atividades lúdicas, o que torna latente os processos 

de criação nos esquemas de pensamento e ação dos futuros docentes que estão 

em formação inicial no curso de pedagogia. Neste sentido, a Tecnologia Digital 

ao possibilitar a transposição didática dos jogos e atividades lúdicas digitais para 

um plano fisico de mediação, promove a atualização do que é virtual a partir de 

uma dinâmica de forças potencializada pela interação dos futuros docentes com 

a Tecnologia Digital.  

Acontece então, nos agenciamentos desses docentes que estão em 

formação inicial, algo mais que a dotação da realidade a uma possível escolha de 

ações entre um conjunto predeterminado. Percebemos no percurso de habitação 

territorial da pesquisa, uma produção de novas ideias e práticas pedagógicas nas 

subjetividades docentes que são potencializadas pela Tecnologia Espaço do 

Brincar e se manifestam como um verdadeiro devir de criação de novos saberes, 

jogos e brincadeiras. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EAD: ESTUDO DE CASO SOBRE 

O CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA DA UFPI 
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Lucianno Cabral Rios1 

 

Resu781mo: A Educação a Distâ782ncia (EaD) possibilitou o ensino superior de chegar 

a novos locais e necessita a utilização de práticas diferenciadas em sua utilização. No 

Piauí, o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) levou a EaD à diversas cidades, 

em todas as regiões do estado. Na Universidade Federal do Piauí (UFPI), entre os cursos 

oferecidos na EaD temos os cursos de formação de professores, as licenciaturas, em 

especial a licenciatura em Física, foco desse trabalho. Esse estudo exploratório se 

concentrou nas turmas que tiveram vestibular realizado no ano de 2014. Através de 

pesquisa documental, e, por meio da observação não participante, foram acompanhados 

um total de 99 alunos matriculados no Estágio Obrigatório de regência no Ensino 

Fundamental. Com base neste acompanhamento pudemos perceber que a supervisão 

do estágio na modalidade EaD tem sido cada vez menos efetiva, uma vez que apenas 29 

licenciandos foram supervisionados in loco pela equipe do curso de licenciatura em 

Física. A ausência de uma supervisão ou mesmo uma supervisão inadequada pode gerar 

dificuldades que seriam minimizadas caso houvesse um acompanhamento efetivo neste 

fértil momento formativo. 

Palavras-Chave: Estágio Supervisionado; Regência; Supervisão; Formação de 

Professores; Educação a Distância. 

 

Abstract: Distance Education (DE) has enabled higher education to reach new locations 

and requires the use of differentiated practices in its use. In Piauí, the Open University of 

Brazil (UAB) Program led the DE to various cities in all regions of the state. In the Federal 

University of Piauí (UFPI), among the courses offered in the DE we have the courses of 

teacher training, graduate degrees, especially the degree in Physics, focus of that work. 

This exploratory study was concentrated in the classes that had vestibular realized in the 

year 2014. Through documentary research, and, through the non-participant 

observation, were accompanied a total of 99 students enrolled in the Regency Obligatory 

Internship in the Elementary School. Based on this monitoring we could perceive that 

 
781  - Universidade Federal do Piauí, mestrando em Ensino de Física (UFPI), especialista em Física 

(UFPI) e em Metodologia do Ensino de Física (FIJ) e licenciado em Física (UFPI). E-mail: 

tutorcabral@gmail.com 
782 - Como estamos tratando da EaD, acrescentaríamos nesta listagem os tutores presenciais e a 

distância. 
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supervision of the internship in the DE modality has been less and less effective, since 

only 29 undergraduates were supervised in loco by the staff of the physics teacher 

formation course. The lack of supervision or even inadequate supervision can create 

difficulties that would be minimized if there were effective follow-up at this fertile 

formative moment. 

Keywords: Supervised Internship; Regency; Supervision; Distance Education. 

 

Introdução 

A Educação a Distância (EaD) permite a construção de novas práticas e 

altera significativamente o paradigma que conduzia a formação acadêmica 

(AZEVEDO, 2012). Oliveira (2011) afirma que foi através do Programa 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) que a EaD foi introduzida plenamente no 

Piauí, assim como em outros estados da Federação.  

O Ministério da Educação (MEC), órgão responsável pelo programa UAB 

através de seus setores internos, a exemplo da já extinta Secretaria de Educação 

a Distância (SEED) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), elaborou referências de qualidade para a modalidade de 

Educação Superior a distância no Brasil.  

O documento (BRASIL, 2007), que tem como foco a modalidade de 

Educação Superior à distância, apresenta em seu corpo as competências dos 

profissionais ligados à formação dos estudantes. São estes os profissionais 

elencados: os docentes; os tutores presenciais e a distância. 

Conforme os referenciais de qualidade, os docentes devem estabelecer os 

fundamentos teóricos do projeto, selecionando e preparando todo o conteúdo 

curricular articulado a procedimentos e atividades pedagógicas, de formar a 

identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e 

atitudes, definindo, por exemplo, a bibliografia que deverá ser utilizada, além de 

elaborar o material didático para programas a distância (BRASIL, 2007). 

O tutor, que pode ser presencial ou a distância, tem fundamental 

importância no processo educacional de cursos superiores a distância. Esse 

agente deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente 

da prática pedagógica, cooperando para o desenvolvimento dos processos de 

ensino e de aprendizagem (BRASIL, 2007). 

O tutor que atua a distância tem como principal atribuição proporcionar o 

esclarecimento de dúvidas através de fóruns de discussão pela internet, redes 

sociais, entre outros. O tutor a distância tem também a responsabilidade de 

promover espaços de construção coletiva de conhecimento, buscando material 
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de apoio e sustentação teórica aos conteúdos, além de participar dos processos 

avaliativos de ensino e aprendizagem, junto com os docentes (BRASIL, 2007). 

O tutor presencial atende os estudantes nos polos, em horários 

preestabelecidos, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas 

atividades individuais e em grupo, incentivando o hábito da pesquisa, 

esclarecendo dúvidas em relação aos conteúdos específicos e na utilização de 

ferramentas ligadas a plataforma utilizada. Deve comparecer nos momentos 

presenciais obrigatórios, tais como avaliações, aulas práticas em laboratórios e 

estágios supervisionados, quando se aplicam (BRASIL, 2007). 

Na Universidade Federal do Piauí (UFPI), entre os cursos oferecidos na EaD 

temos os cursos de formação de professores, as licenciaturas, em especial a 

licenciatura em Física, foco do nosso trabalho e sobre a qual trataremos na seção 

seguinte. 

O curso de Licenciatura em Física, modalidade EaD na UFPI e o estágio 

supervisionado 

A formação de professores de Física no Piauí tem início no ano de 1974, 

ainda como um curso de Licenciatura em Física e Matemática, ofertado pela UFPI. 

Apenas em 1993, o após uma reformulação curricular, houve a criação do Curso 

de Graduação em Física, sendo ofertado em duas modalidades, a Licenciatura e 

Bacharelado, ambas presenciais. Atualmente, o curso de licenciatura em Física 

também é ofertado pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e o pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), apenas na modalidade 

presencial (RIOS; RODRIGUES, 2017). 

Conforme apresentam Rios e Rodrigues (2017), o curso de Física ofertado 

no Piauí através da modalidade EaD é vinculado ao Projeto UAB e assim como 

mencionado anteriormente, é vinculado ao MEC através da CAPES e está 

vinculado ao Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da UFPI. Segundo 

Oliveira (2011, p. 27), o CEAD/UFPI é oriundo do “consórcio entre governos 

Federal, Estadual e Municipal, e as Instituições Públicas de Ensino Superior, UFPI, 

UESPI e IFPI”.  

Em 2007, ocorreu o primeiro vestibular para os cursos ofertados pelo 

CEAD. O curso de Física disponibilizou vagas 03 (três) cidades: Água Branca, 

Piracuruca e São João do Piauí. No certame seguinte, ocorrido no ano de 2009, 

foram ofertadas vagas em outras três cidades: Avelino Lopes, Campo Maior e 

Jaicós (RIOS; RODRIGUES, 2017). 



 
 

 
3636 

Atualmente, os polos de Avelino Lopes e Campo Maior não ofertam mais 

o curso de Física. O primeiro por não possuir a estrutura mínima exigida pela 

CAPES para que o polo seja mantido ativo e o segundo por não possuir os 

equipamentos para um laboratório de Física. 

Um dos momentos essenciais nos cursos de formação de professores é o 

momento em que este futuro professor vai às escolas para realizar o estágio 

supervisionado (ES). Segundo a Lei nº 11.788/2008 (BRASIL, 2008), no seu artigo 

1º: “Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam frequentando o ensino regular [...]” e acrescenta em seus incisos que o 

estágio faz parte do projeto pedagógico do curso e visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 

trabalho.  

A escola, local por excelência em que ocorrem os estágios das 

licenciaturas, já é conhecida pelos futuros professores, pois todos estes já 

passaram por ela. Porém, como alertam Rodrigues e Arroio (2018), no ES o futuro 

professor poderá ir à escola pela primeira vez, na maioria dos casos, como 

profissional em formação, não mais como o aluno que a frequentou anos antes. 

No estágio também o licenciando poderá atuar pela primeira vez como professor 

em uma escola. Os autores destacam que este período é repleto de descobertas. 

Para Fiorentini (2008), se queremos formar professores capazes de produzir 

e avançar os conhecimentos curriculares e de transformar a prática/cultura 

escolar, então é preciso que adquiram uma formação inicial que lhes proporcione 

uma sólida base teórico-científica relativa ao seu campo de atuação e que a 

mesma seja desenvolvida apoiada na reflexão e na investigação sobre a prática. 

Isso requer tempo relativamente longo de estudo e desenvolvimento de uma 

prática de socialização profissional e iniciação à docência acompanhada de muita 

reflexão e investigação, tendo a orientação ou supervisão de formadores-

pesquisadores qualificados. 

Percebemos claramente no parágrafo acima a importância da supervisão 

qualificada durante o ES. Acreditamos que, com um acompanhamento adequado, 

este momento pode ser “menos traumático” para os professores em formação, 

visto que os mesmos terão um suporte para poder desenvolverem-se enquanto 

profissionais. Corroborando com a nossa visão, Houssaye (2004) afirma que a 
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formação inicial pode suscitar menos preocupações caso, entre outras coisas, a 

responsabilidade seja assumida de modo progressivo. O autor citado continua: 

 

O sistema de estágios/formação metodológica (lições-

padrão)/formação teórica (aulas ou debates) é inadaptado, pois 

faz dos estágios exercícios de “sobrevivência” que levam a um 

pragmatismo generalizado, e não a um profissionalismo com 

diversidade; quanto aos ciclos teóricos, na maioria das vezes 

desconexos de uma vivência, eles têm sobretudo um caráter de 

oásis. A sequência que leva o candidato ao domínio progressivo 

da animação é antes a seguinte: períodos de observação, 

períodos de atendimento mínimo (um aluno, um grupo, uma 

oficina), períodos de atendimento mais amplo, períodos de 

atendimento completo, tudo isso com uma supervisão constante 

e estruturada (idem, p. 30). 

 

A supervisão adequada fornecerá feedback ao licenciando sobre a sua 

atuação na sala de aula. Hattie (2009) afirmou que o feedback é uma das mais 

poderosas ferramentas para aumentar o aprendizado do estudante. Para 

McConnell e colaboradores (2013), o "novo jogo de olhos e ouvidos" (p. 272, 

tradução nossa) proporciona diferentes perspectivas sobre evidências na sala de 

aula. Isto amplia a visão do futuro professor e o prepara melhor para quando 

estiver em efetivo exercício da docência. 

Porém, como destaca Rodrigues (2013), é importante que os diversos 

sujeitos envolvidos no processo do ES (professor da disciplina na universidade, 

professor colaborador (que recebe o estagiário em suas turmas) e aluno-

estagiário)1, bem como as instituições (783Universidade e escola) estejam em 

sintonia, para que o estágio seja realmente uma parte interessante e necessária 

para a formação do futuro docente, tornando-o mais apto para a realização do 

ofício da docência. 

 
783 - Consideramos como observação não participante a ação de coordenar os fóruns e discussões 

on line ocorridas ao longo do semestre letivo em que ocorreu o estágio supervisionado. Estas 

observações não ocorreram in loco, nas escolas, mas se deu de forma indireta através dos 

comentários dos estagiários e através das resoluções de problemas que os mesmos apresentavam 

tanto ao professor da disciplina como ao tutor a distância, os autores desta pesquisa. Embora os 

autores não tivessem ido às escolas para verificar o andamento dos estágios, os mesmos podem 

afirmar que estavam acompanhando e cientes do andamento das atividades pelos diversos 

alunos. 
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Pimenta e Lima (2015) comentam que a pesquisa no ES é uma 

possibilidade na formação do estagiário como futuro professor. As autoras 

afirmam que para isto ocorra é necessário que se realizem pesquisas que 

permitam a análise e ampliação dos contextos onde os estágios se realizam. Este 

novo conhecimento permite uma intervenção mais adequada ao contexto 

investigado e, portanto, com maior possibilidade de obter êxito nos seus 

objetivos. 

Tendo em vista a importância do ES e da supervisão efetiva durante este 

momento na formação do futuro professor, nos sobreveio a seguinte questão: 

como tem ocorrido o estágio supervisionado no curso de licenciatura em Física 

na modalidade EaD, na UFPI? Buscamos, especificamente: caracterizar as 

disciplinas que compõem o estágio supervisionado EaD, na UFPI; identificar os 

polos em que ocorrem aulas presenciais do curso de física EaD e as cidades nas 

quais ocorrem estes estágios; e compreender como é realizada a supervisão dos 

estagiários. 

Acreditamos que, ao buscarmos compreender o ES nesta realidade ainda 

não explorada, estamos acrescentando elementos para a discussão e para tornar 

este momento mais apto e viável para a formação dos futuros professores. Na 

seção seguinte apresentamos a metodologia empregada nesta pesquisa. 

 

Metodologia 

A nossa pesquisa se caracteriza como exploratória, pois a pesquisa 

exploratória consiste em investigações empíricas cujo objetivo é a formulação de 

questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, 

visando a realização de uma pesquisa futura mais específica ou modificar e 

clarificar conceitos (TRIPODI; FELLIN; MEYER, 1981). É realizada na fase preliminar, 

antes do planejamento formal do trabalho (PRESTES, 2007). A autora (idem) 

afirma ainda que por meio dela é possível avaliar a possibilidade de 

desenvolvimento de um trabalho satisfatório, o qual permitirá o estabelecimento 

de critérios a serem adotados, bem como os métodos e técnicas mais adequados. 

Para produzirmos os dados, realizamos a documentação indireta, por meio 

da pesquisa documental, e a documentação direta, por meio da observação não 

participante1. A pesquisa documental é, s784egundo Marconi e Lakatos (2009), 

 
784 - No PPP vigente deste curso (UFPI, 2014b), o curso tem a duração mínima de 5 anos (10 

módulos) 
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aquela restrita a documentos escritos ou não, constituindo o que se chama de 

fontes primárias. Entre os documentos escritos temos: documentos de arquivos 

públicos ou privados, publicações parlamentares ou administrativas, estatísticas 

(censos), cartas, contratos, relatórios de pesquisa, estudos históricos, pesquisas 

diversas, jornais, periódicos, publicações científicas etc (LAVILLE; DIONNE, 1999; 

MARCONI; LAKATOS, 2009).  

Entre os documentos que não são escritos, Laville e Dionne (1999) e 

Marconi e Lakatos (2009) nos apresentam os seguintes: fotografias, gravações, 

discos e fitas magnéticos e/ou digitais, filmes, gráficos, mapas, ilustrações, 

desenhos, vídeos, pinturas etc. Na nossa pesquisa, os documentos utilizados 

foram o projeto político pedagógico (PPP) do curso de licenciatura em Física EaD 

da UFPI, os diários de aula e os relatórios de estágio produzidos pelos 

licenciandos, bem como as respostas dos mesmos aos fóruns postados na 

plataforma on line do curso, sendo estes três últimos coletados durante o 

primeiro semestre letivo de 2018. 

Utilizamos, também, a observação, principal técnica para produção de 

dados utilizada nesta pesquisa, que é uma técnica que utiliza os sentidos na 

obtenção de certos aspectos da realidade. Para ser considerada científica, a 

observação deve satisfazer os seguintes critérios: ser exata, completa, imparcial, 

sucessiva e metódica (PRESTES, 2007). Ela deve ser posta a serviço de um objeto 

de pesquisa, questão ou hipótese, o qual deve ser específico (LAVILLE; DIONNE, 

1999). Os autores (idem) comentam que a observação deve ser rigorosa e 

submetida às críticas em relação à confiabilidade e validade. 

Quanto ao critério de participação do pesquisador, a observação pode ser 

não participante ou participante (MARCONI; LAKATOS, 2009; PRESTES, 2007). Na 

observação não participante o pesquisador toma contato com a comunidade, 

grupo ou realidade estuda, mas não se integra a ela e procura não interferir na 

situação. Já a participante, tal como o nome indica, o pesquisador integra-se e 

participa na vida de um grupo para compreender-lhe o sentido de dentro do 

mesmo (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Quando existia alguma dúvida em relação aos dados produzidos, 

buscávamos respostas dos próprios estagiários ou dos tutores presenciais ou a 

distância que estavam lotados nos polos dos(as) alunos(as) em questão. Também 

obtivemos informações relevantes com o coordenador do curso, especialmente 

no que tange ao funcionamento do curso, como um todo. Na seção seguinte 

apresentamos os resultados da nossa pesquisa. 
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Resultados 

Com base na análise do PPP do curso de licenciatura em Física EaD, da 

UFPI (UFPI, 2014b), pudemos constatar que o Estágio Supervisionado (ES) 

obrigatório, nomeado no PPP de Estágio Obrigatório (EO), ocorre na segunda 

metade do curso, mais especificamente entre os 7º e o 10º módulos1. A carga 

horária total do e785stágio, por conta do sistema de créditos (cada crédito 

equivale a 15h) aplicado na referida universidade, é de 405h, assim distribuída: 

EO I, cuja ementa é “O processo de formação e a trajetória da profissionalização 

docente e suas instâncias constitutivas. Laboratório e oficinas de planejamento 

da ação docente; construção de materiais didáticos; utilização das Novas 

Tecnologias em Educação (Internet/TV Escola)”, 75h; EO II, em que se trabalha 

“Projeto de Estágio. Estágio Observacional da Educação Escolar (Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio) e da Educação Não-Escolar”, 90h; EO III, cuja 

ementa é “Projeto de Estágio. Estágio de Regência no Ensino Fundamental”, 120 

h; e o EO IV, no qual os alunos deverão realizar “Projeto de Estágio. Estágio de 

Regência no Ensino Médio”, 120h. 

Assim, nos últimos quatro módulos do curso os alunos irão realizar o 

estágio. Vale salientar que estas disciplinas se encontram com as mesmas 

ementas, carga horária e ocorrem no mesmo momento que no curso de 

licenciatura em Física presencial, da UFPI. Como, de acordo com a justificativa 

apresentada no PPP do curso de Física EaD da UFPI, 

 

No estado do Piauí uma área do conhecimento humano na qual 

é visível a necessidade de democratização e expansão de seus 

conhecimentos é a área de física. Em consequência, também é 

deficiente a formação de profissionais qualificados para atuarem 

na área de ensino de física, existindo no Estado, bem como no 

restante do País, uma grande carência de professores de física 

para atuarem no Ensino Médio e nas séries finais do Ensino 

Fundamental (UFPI, 2014b, p. 6). 

 

 
785 - existem outros polos da EaD na UFPI em funcionamento, mas que não oferecem vagas para 

o curso de Física, bem como existem outros polos que foram descredenciados, sendo vetada a 

oferta de vagas para o curso de física, basicamente por questões estruturais, as quais 

apresentavam-se inapropriadas para o bom funcionamento do curso (RIOS; RODRIGUES, 2017), 

conforme vimos anteriormente. 
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então, justificou-se a implantação de diferentes polos que atingiriam 

determinadas regiões, estrategicamente localizadas ao longo de todo o estado 

do Piauí. Na Tabela 1, abaixo, seguem os polos que estavam em funcionamento1 

no ano de 2018 e que oferta786ram disciplinas de EO para alunos do curso de 

licenciatura em Física na modalidade EaD. 

 
Tabela 1: Distribuição de alunos de EO III por polos 

Polo Água Branca Jaicós São João do Piauí Piracuruca 

 Cidade Alunos Cidade Alunos Cidade Alunos Cidade Alunos 

 Água 

Branca 

3 Jaicós 2 São João 

do Piauí 

10 Piracuruca 14 

 Outras 20 Outras 16 Outras 6 Outras 17 

 N.E. 1 Total 18 N.E. 2 N.R. 2 

 N.R. 4   N.R. 4 Total 33 

 Total 28   Total 22   

     Total Geral 99 

(Fonte: pesquisa direta) 

 

Na Tabela 1 estão discriminados os polos e o total de alunos matriculados 

no EO III destes polos, no primeiro semestre de 2018. A tabela especifica quantos 

estudantes realizaram as atividades do ES no município sede do polo, quantos 

realizaram em outras cidades (Outras), os casos não especificados (N.E.)1 e os 

alunos matriculados qu787e não realizaram as atividades do EO (N.R.). Podemos 

observar claramente que em dois polos (Água Branca e Jaicós) os estágios 

ocorreram bem mais em outras localidades que na cidade sede, enquanto em 

São João do Piauí e Piracuruca, o total de alunos que realizaram o EO na cidade 

sede do polo foi muito maior. 

As cidades em que ocorreram os estágios e a quantidade de estagiários 

serão discriminados a seguir. Não comentamos acerca dos estagiários que 

realizaram o EO nas sedes, pois estes números estão explícitos na tabela acima. 

Em Água Branca o EO foi efetivado, além da cidade sede, em oito cidades 

diferentes: Hugo Napoleão e São Pedro do Piauí (com 5 estagiários em cada), 

Olho d´Água do Piauí (com 3 estagiários), São Gonçalo do Piauí e Elesbão Veloso 

(2 estagiários, cada) e Angical do Piauí, Jardim do Mulato e Palmeirais (1 estagiário 

em cada cidade). No polo de Jaicós, o EO foi efetivado em sete cidades, incluindo 

 
786 - Utilizamos o NE para agrupar os estudantes que realizaram os estágios em locais que não 

foram especificados, ou seja, que não soubemos a cidade onde realizaram o EO. 
787 - o número de vagas foi elencado de acordo com o edital nº 06/2014 – EAD/UFPI (UFPI, 2014a) 
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a sede: Massapê do Piauí (10 estagiários), Belém do Piauí (2 estagiários) e Oeiras, 

Patos do Piauí, Picos e Vila Nova do Piauí (com 1 estagiário, cada). 

Em São João do Piauí o EO ocorreu em sete cidades diferentes, contando 

com a sede: Brejo do Piauí, Canto do Buriti, João Costa, Pedro Laurentino, Ribeira 

do Piauí e São Raimundo Nonato com 1 estagiário em cada cidade. Já o polo de 

Piracuruca foi onde os estágios ocorreram em mais cidades, 11 no total (com a 

sede). As demais cidades e o total de estagiários foram: Batalha e Piripiri, com 4 

estagiários, cada; São José do Divino, com 2; e Brasileira, Buriti dos Lopes, Capitão 

de Campos, Caraúbas do Piauí, Cocal, Esperantina e Parnaíba, com um estagiário 

por cidade. No total, os quatro polos alcançaram 34 cidades.  

Vale salientar que as cidades listadas acima nem sempre fazem divisa com 

a cidade sede do polo. Em Água Branca, temos Elesbão Veloso e Palmeirais que 

estão a 85,3 km e 73,8 km, respectivamente. Em Jaicós temos que Oeiras 

encontra-se a 134 km da sede. Ribeira do Piauí e São Raimundo Nonato estão a 

107 e 97,7 km de São João do Piauí, respectivamente. E Parnaíba encontra-se a 

131 km de Piracuruca. Segundo Silva Filho (2010, p. 20), o IBGE divide o estado 

do Piauí em 4 mesorregiões, 15 microrregiões e 224 municípios, assim 

denominadas: a) Norte Piauiense integrada por 2 microrregiões: Baixo Parnaíba 

Piauiense e Litoral Piauiense, que agrupa 32 municípios. b) Centro-Norte 

Piauiense integrada por 4 microrregiões: Campo Maior, Médio Parnaíba Piauiense, 

Teresina e Valença do Piauí, que agrupa 64 municípios. c) Sudeste Piauiense 

integrada por 3 microrregiões: Alto Médio Canindé, Picos e Pio IX, que agrupa 66 

municípios. d) Sudoeste Piauiense integrada por 6 microrregiões: Alto Médio 

Gurguéia, Alto Parnaíba Piauiense, Bertolínia, Chapadas do Extremo Sul Piauiense, 

Floriano e São Raimundo Nonato, que agrupa 62 municípios. 

A Tabela 1 também nos mostra que o número de alunos por polo difere 

bastante, variando entre 18 (Jaicós) e 33 (Piracuruca). Para compreender um 

pouco mais sobre esta variação, na Tabela 2, abaixo, serão expostos o número de 

alunos que se matricularam no primeiro período nas turmas acima listadas. 

 
 

Tabela 2: Total de vagas e de ingressantes no curso de licenciatura em Física – EaD/UFPI 

POLO VAGAS1 MATRICULADOS 

Água Branca 57889 49 

 
788 - Para saber mais acerca da evasão dos alunos da Física EaD da UFPI, consulte Rios e Rodrigues 

(2017) 
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Jaicós 35 30 

Piracuruca 76 58 

São João do Piauí 35 35 

Total 205 172 

(Fontes: UFPI (2014a) e pesquisa direta) 

 

Com base na Tabela 2 fica evidenciado que o quantitativo de vagas para 

cada polo foi muito diferente. Nos casos de Água Branca e Piracuruca foram 

disponibilizadas a abertura de duas novas turmas em cada polo. Porém, com o 

decorrer do curso e com a evasão dos alunos1, estas turmas foram fundida789s e 

o número atual de alunos é o descrito na Tabela 1.  

Rios e Rodrigues (2017) informam que nos dois primeiros vestibulares 

foram ofertadas 380 vagas para o curso Física EaD da UFPI, sendo 200 vagas no 

primeiro e 180 vagas no segundo, obtendo 148 egressos, residentes em 43 

cidades diferentes. Durante o período de 2007 a 2015, os polos que ofertavam 

vagas para o curso de Física estavam localizados nas 04 macrorregiões piauienses. 

O polo da cidade de Água Branca, localizada a 100 km ao Sul, foi aquele 

que obteve o maior alcance tanto em número de estudantes egressos e na 

quantidade de municípios atendidos. Os seus 52 estudantes egressos são 

moradores de 20 municípios diferentes. Dois dos estudantes egressos residiam 

na cidade de Parnarama, situada no estado do Maranhão e aproximadamente 86 

km de distância da cidade onde o polo é sediado (RIOS; RODRIGUES, 2017). 

Já o polo localizado na cidade de Avelino Lopes, município localizado a 

823 km ao sul de Teresina, atraiu apenas alguns estudantes de uma cidade vizinha, 

Morro Cabeça no Tempo, localizada a 59 km de Avelino Lopes, além daqueles que 

já residiam na cidade polo (RIOS; RODRIGUES, 2017). 

Este alcance de estudantes de várias cidades diferentes, no nosso caso 

tanto do Piauí como do Maranhão, justifica a existência dos cursos EaD, pois, 

provavelmente, estes estudantes não seriam alcançados em cursos estritamente 

presenciais. Este elevado número de cidades nas quais os egressos residem (RIOS; 

RODRIGUES, 2017) e onde realizam os estágios, evidenciam uma mesma 

realidade: os estudantes, enquanto estão cursando a graduação EaD, continuam 

residindo onde residia anteriormente e, com isto, passa a semana na sua cidade 

e, consequentemente, estagiam nestas mesmas cidades. O deslocamento para a 

cidade onde está situado o polo ocorre apenas nos dias das aulas presenciais. 

 
789 Mesma mesorregião da capital do Piauí, Teresina. 
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Os polos que ainda ofertam o curso de licenciatura em física EaD estão 

localizados ocorrem em três das quatro mesorregiões: Centro-Norte Piauiense 

(Água Branca)1, Litoral Piauiense (Piracur790uca) e Sudeste Piauiense (São João 

do Piauí e Jaicós). O Sudoeste Piauiense não está contemplado com polo, pois o 

polo que havia nele (Avelino Lopes) foi descredenciado pelo MEC devido a 

problemas estruturais. Campo Maior, que também ofertava o curso de 

licenciatura em Física, está localizado na mesorregião do Centro-Norte Piauiense, 

mesma de Água Branca. 

Como estamos tratando acerca do estágio supervisionado, tal como o 

próprio nome diz, o mesmo deve ser acompanhado por um profissional 

capacitado durante a sua execução. Conforme especificado pelos Parâmetros de 

Fomentos, que trata despesas da gestão EaD, inicialmente haveria uma cota de 

bolsa a cada trinta horas-aula de carga-horária, por grupo de quinze estudantes 

para um tutor atuar diretamente com o ES (BRASIL, 2012). Esse tutor seria 

responsável por se deslocar até as escolas para observar os estagiários 

ministrando as aulas. Se o estágio ocorria em cidades vizinhas ao polo, o tutor 

recebia uma diária para se deslocar para cada cidade e, desta forma, supervisionar 

os alunos. 

O mesmo documento (idem) informa que haveria uma cota de bolsa a 

cada trinta horas-aula de carga horária, por grupo de quinze alunos; ou um tutor 

com doze cotas de bolsas por grupo de vinte e cinco alunos; e um tutor com doze 

cotas de bolsa por polo, por grupo de vinte e cinco alunos. 

No final do primeiro semestre de 2013 ocorreu a diminuição dos recursos 

com a redução das diárias. Depois a redução atingiu as bolsas, conforme 

especificado anteriormente. O saldo de bolsas de professores e tutores era por 

edital. Agora, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) atualiza o saldo no início de cada semestre. 

Para dificultar ainda mais, segundo a Instrução Normativa Nº 2, de 19 de 

abril de 2017 (BRASIL, 2017), um curso de graduação com alunos ativos teria 

direito a uma cota de bolsa por grupo de 18 alunos ativos, incluída a reoferta de 

disciplina em período posterior à matriz curricular regular, respeitado o período 
 

790 Doutor em Informática na Educação – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Professor Adjunto do Departamento de Educação Física – Centro de Ciências da Saúde - 

Universidade Federal da Paraíba (UFPb). 
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máximo de doze meses e resguardado, no mínimo, um tutor para o curso. O 

mesmo texto apresenta que seria mantido o cálculo de concessão de uma cota 

de bolsa por grupo de 15 alunos ativos para cursos iniciados até o dia 28/02/2017. 

Com isto, a supervisão dos estagiários pelos tutores presenciais em 

cidades que não fossem a sede do polo tornou-se inviável, pois o mesmo não 

receberia ajuda de custo para o deslocamento. Então, especialmente nos polos 

de Jaicós e Água Branca está supervisão basicamente não ocorreu por parte da 

equipe do curso (tutores ou professor). Buscando minimizar isto, repassávamos 

um relatório que o professor colaborador (o que recebe o estagiário em sua 

turma) deveria responder acerca do estagiário, mas, percebemos que as respostas 

são superficiais e que, pelo relatado pelos alunos, em grande parte dos casos, 

não têm um acompanhamento muito efetivo. 

Outro fator que torna esta supervisão apenas pelo professor da escola é a 

má formação (ou mesmo não formação) na área de atuação. Por exemplo, alguns 

estagiários relataram que os(as) professores(as) de ciências/física eram formados 

(as) em matemática, geografia, pedagogia, engenharia ou até em direito. Um(a) 

professor(a) sem formação específica na área pode contribuir com aspectos 

práticos da vivência de sala, às vezes adquiridos apenas empiricamente, mas, 

dificilmente acrescentarão algo em termos de conteúdo, o que pode ser uma 

lacuna grave. 

 

Considerações finais 

Com base no exposto acima, fica evidenciado a capacidade de 

descentralizar a oportunidade do acesso ao ensino superior, através da EaD, 

especificamente, no nosso caso, o curso de licenciatura em Física. Porém, como é 

um curso de formação profissional, o mesmo necessita do momento do estágio 

supervisionado para que os profissionais em formação (os futuros professores de 

física) tornem-se mais aptos para a sua atividade profissional (à docência). 

O curso de licenciatura em Física EaD da UFPI, conforme exposto acima, 

teve grande redução de recursos disponíveis. Com isto, entre outras coisas, a 

supervisão do estágio ficou comprometida. Acreditamos que uma supervisão 

efetiva e próxima ao aluno durante o ES possibilita uma formação mais sólida, o 

que denotará em um melhor desempenho profissional do futuro docente. 

Como a supervisão durante o EO na EaD não tem ocorrido por parte dos 

profissionais que deveriam realizá-lo (professor e tutores da EaD) devido aos 

cortes dos recursos disponibilizados para a EaD, informações importantes para os 
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licenciandos, que poderiam dar-lhes mais segurança e melhor desenvoltura, não 

são repassadas. Com isto, a formação destes futuros profissionais se dá de forma 

aquém da qual poderia sê-la. 

 Acreditamos que o professor tem um papel essencial para o 

desenvolvimento de qualquer país. Caso a formação deste profissional não ocorra 

da melhor forma possível, os seus futuros alunos terão maior dificuldade para 

desenvolverem-se nos conteúdos ministrados na escola, articularem estes 

conhecimentos com situações concretas e, com isto, terão menor capacidade 

para auxiliar na evolução científica e tecnológica deste país. 

Um país que almeja desenvolver-se, projetar-se internacionalmente, não 

pode menosprezar a educação, especialmente a formação dos seus professores, 

os quais formarão todos os demais profissionais. A EaD tem cumprido bem o seu 

papel de democratizar o acesso ao ensino, mas é necessário pensarmos em 

formas de melhorar este ensino, especialmente em relação à formação dos 

futuros professores. 

O estágio supervisionado não pode ser realizado de qualquer maneira: 

este momento é riquíssimo e repleto de experiências e de significados! Por isto, 

é preciso repensarmos formas de propiciar bons estágios, com uma supervisão 

presente, que melhor prepare o futuro docente para a sua ação nas salas de aula. 

Com isto, teremos um ensino de melhor qualidade e um país com maior 

possibilidade de crescimento. 
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Res791umo: O uso de tecnologias digitais é uma presente realidade no cotidiano de 

milhões de pessoas no mundo todo. Este artigo apresenta uma proposta de construção 

e utilização de um objeto de aprendizagem e discute temas paralelos no experimento 

tais como a realidade aumentada, estética de objetos de aprendizagem e sua aplicação 

na Educação. A proposta da pesquisa é a de construção de um objeto de aprendizagem 

na forma de um mosaico de imagens formado a partir das produções dos próprios 

professores, explorando conceitos também trabalhados nos jogos, tais como imersão e 

interatividade. Como resultados nesse estudo, concluímos que as tecnologias ampliam 

novos saberes e estão transformando de uma vez por todas nossos estilos de vida, 

abrindo cada vez mais espaço para novas discussões, estudos e pesquisas. 

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem; Estética; Tecnologias; Educação; 

Interatividade. 

 

Abstract: The use of digital technologies is a present reality in the daily lives of million of 

people in the world. This paper presents a proposal for construction and use of learning 

object and discusses topics such as augmented reality, aesthetics of learning objects and 

its application in education. The research proposal is the construction of a learning object 

in the form of a mosaic of images formed from the productions of the teachers 

themselves, exploring concepts also worked on games, such as immersion and 

interactivity. As final results in this study, we conclude that technologies broaden new 

knowledge and it is changing at all our lifestyles, opening even more space for new 

discussions, studies and researches. 

Keywords: Learning Objects, Aesthetics, Technologies, Education; Interactivity.  

 

 

Introdução 
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O uso de tecnologias digitais no ensino-aprendizagem está ocupando importante 

espaço no cenário da Educação na atualidade. Com o emprego de recursos e 

dispositivos móveis, professores podem acrescentar novas experiências 

interativas em suas práticas pedagógicas. Dentro dessa perspectiva, este estudo 

apresenta um estudo sobre a produção de um objeto de aprendizagem no 

formato de um mosaico de imagens que pretende representar através de 

imagens a integração de perspectivas de professores de línguas estrangeiras 

sobre o uso da tecnologia na educação no Brasil. Este mosaico representa a 

estética que a tecnologia pode tomar: um espaço plural, que além de visualizado, 

observado, argumentado e questionado, pode ainda promover a interação entre 

alunos, professores e também a comunidade escolar. Desta interação, a estética 

pode percorrer os dispositivos digitais e assim potencializar a utilização de 

recursos midiáticos tais como vídeos, dispositivos móveis, jogos e imagens. 

Neste contexto, este artigo apresenta o objeto de aprendizagem desenvolvido no 

qual o mosaico de imagens emprega vídeos produzidos em um curso de 

formação continuada para professores, em nível de extensão. Com isto, a 

proposta de uso de tecnologias pode ser integrado com a arte, em especial na 

promoção de propostas centradas na interdisciplinaridade em diferentes 

contextos de atuação professional, tais como museus, escolas, universidades, 

exposições, entre outros onde se possa integrar tanto informação, instrução, 

educação e a contemplação artística da imagem. 

O objeto construído em realidade aumentada também tem a função de recurso 

para consulta de produções realizadas sobre o uso das tecnologias digitais na 

educação, fornecendo novos subsídios de interação tridimensional e explorando 

elementos dos games.   

A partir disso, pretende-se promover uma outra forma de experiência interativa 

do usuário, explorando novos meios de construção criativa para o 

desenvolvimento de materiais educacionais. Dessa forma, busca-se disponibilizar 

um objeto que integre as produções realizadas pelos professores, valorizando os 

projetos desenvolvidos ao longo do período de realização do curso de formação 

de professores.  

Tarja (20008) coloca que o uso do computador e softwares educacionais nas 

escolas não garante que tais recursos sejam empregados adequadamente como 

ferramentas pedagógicas. Neste contexto, torna-se importante enfatizar a 

formação de professores para utilização apropriada destes recursos, de modo a 
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promover a realização de aulas mais criativas, motivadoras, dinâmicas e que 

envolvam os alunos para novas descobertas.  

Esta pesquisa busca promover a produção colaborativa, sendo seu principal 

objetivo investigar como a construção e utilização de um objeto de aprendizagem 

pode promover o compartilhamento de ideias. A partir deste objetivo, definiram-

se outros objetivos específicos, dentre eles:  

a) desenvolver recursos para consulta de produções realizadas sobre o uso das 

tecnologias digitais na educação explorando diferentes conceitos de 

interatividade; 

b) promover diferentes formas de experiências interativas de usuários através de 

informações por meio de objeto de aprendizagem que incorpora elementos dos 

games; 

c) valorizar o emprego da tecnologia com projetos desenvolvidos de forma 

coletiva; 

d) incentivar a expressão artística e criativa conjunta a partir da união de trabalhos 

realizados individualmente. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção dois apresenta a 

fundamentação teórica da pesquisa, discutindo temas como realidade aumentada 

e interatividade nos jogos digitais. A seção três apresenta a metodologia da 

pesquisa, trazendo considerações sobre o desenvolvimento do objeto de 

aprendizagem na forma de um mosaico de imagens interativo, bem como 

discutindo as possibilidades de coleta e análise de dados para a pesquisa. A seção 

quatro do artigo apresenta as considerações finais do trabalho. 

 

 

Realidade Aumentada no Campo da Educação 
 

A Realidade Aumentada é definida por Azuma (1997) como uma variação da 

Realidade Virtual (RV) na qual há uma sobreposição de objetos reais e virtuais 

por meio de algum dispositivo tecnológico, de modo a suplementar a realidade. 

Este mesmo autor estabeleceu três características a serem contempladas para que 

a sobreposição de objetos seja reconhecida como Realidade Aumentada:  

a) deve-se combinar elementos reais e virtuais;  

b) deve ser interativa em tempo real;  

c) é registrada em 3D. 

Na Realidade Aumentada, o ambiente predominante é o mundo físico. A captura 

de imagens do mundo físico é complementada com objetos sintetizados 
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virtualmente que podem ser manuseados pelo usuário. Aplicações podem ser 

desenvolvidas com RA, nas quais imagens específicas percebidas por um 

dispositivo com captura de imagem tal como uma câmera em um tablet ou em 

um smartphone provocam a exibição de imagens geradas virtualmente e que se 

sobrepõem à realidade, sendo capturadas complementando a realidade e 

ampliando-a além de possibilitar a manipulação dos objetos virtuais exibidos. 

Recursos complementares envolvendo capacetes com câmeras podem também 

ser utilizados.   

Silveira, Biazus e Axt (2011), dedicaram-se a um experimento voltado para o uso 

da RA no contexto dos museus, mais especificamente o Museu de Artes do Rio 

Grande do Sul (MARGS). Os autores utilizaram-se do sistema Diálogos para 

gerenciar o acervo do museu, além de registrar a experiência do público visitante. 

O papel da Realidade Aumentada neste contexto foi de incrementar informações 

às obras, promovendo o surgimento de múltiplos enunciados em sua leitura. Os 

autores salientam que este ideal abandona as propostas de explicar ou transferir 

o conhecimento estético sobre arte para o público do Museu. O público 

participante do experimento, segundo os autores, demonstrou sentir um ganho 

em sua interação com a obra de arte, com o alcance de maiores informações que, 

inclusive, extrapolam o espaço do museu. Além disso, apontaram ter percebido 

novas formas de troca interpessoal, que desencadeia num maior 

compartilhamento de ideias. 

As pesquisas citadas neste artigo, realizadas tanto no campo da educação como 

das artes, apresentam em comum a sua busca por potencializar a construção de 

conhecimento através dos recursos imersivos, disponíveis no âmbito da RA. 

Dentro desse cenário, percebe-se que, no aprofundamento sobre os diálogos 

com a obra de arte, nascem novas possibilidades de se desfrutar dos múltiplos 

sentidos entranhados nas produções artísticas. Assim, os recursos tecnológicos 

tem grande potencial para auxiliar o homem na superação de suas capacidades, 

expandindo, com isso, suas possibilidades de apropriação sobre a produção 

humana.  

 

Interação, Interatividade e Imersão 
 

As áreas de Realidade Virtual e Realidade Aumentada têm compartilhado muitos 

conceitos com a área de jogos, principalmente no que diz respeito aos conceitos 

de interatividade e imersão. Um dos primeiros jogos de computador criados na 

década de 1960, consistia de flashes de luz que apareciam e desapareciam da 
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tela, dando a ilusão de movimento às naves espaciais e às estrelas (MALLIET; 

MEYER, 2005). A simplicidade gráfica do jogo não possibilitava discussões 

maiores sobre conceitos como imersão, mas um novo paradigma de interação 

entre humano e máquina surgia neste momento, no qual mãos e dedos 

controlavam imagens dinamicamente geradas por um computador para 

representar objetos e conceitos complexos.  

Para Primo (2005) , a interação é uma “ação entre os participantes de um 

encontro” e nesse sentido, o foco se volta para a relação estabelecida entre os 

interagentes e não nas partes que compõe o sistema global. Já a interatividade 

é o que possibilita ao indivíduo afetar e ser afetado por outro numa comunicação 

em duas vias. Neste artigo, o termo interação é usado para denotar a 

comunicação entre humano e máquina empregando interfaces de hardware e 

software, e o termo interatividade para significar a potencialidade de um aparato 

em possibilitar a interação entre o humano e a máquina. 

Os termos interação e interatividade são também utilizados por outros autores 

de maneira distinta. Piaget (1978), por exemplo, considera a interação como a 

relação entre indivíduos em processos complexos de trocas e significações. 

Lemos (2016) vê a interatividade como a relação homem-máquina e um caso 

específico de interação, considerando-a como um tipo de relação tecnossocial 

na qual se estabelece um diálogo entre o homem e a máquina através de 

interfaces específicas. Jensen (1998) define a interatividade como uma medida 

do potencial de habilidade de uma mídia permitir que o usuário exerça influência 

sobre o conteúdo ou a forma da comunicação mediada. Neste avanço 

tecnológico, as opções e facilidades de informações do mundo globalizado, 

trazem a aproximação dos meios comunicativos aos lares e no cotidiano de 

todos.  

A interação entre seres humanos se estabelece por meio de palavras, expressões 

faciais e linguagem corporal. Através destes recursos de comunicação, somos 

capazes de expressar tanto ideias quanto sentimentos. Já a interação entre 

homens e computadores necessita de outros mecanismos, já que as máquinas 

não dispõem dos mesmos recursos de comunicação que os seres humanos. Ao 

invés destes, a interação entre homem e computador emprega dispositivos de 

entrada e saída que estabelecem outros paradigmas de comunicação e estilos 

de interação (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005).  

A área de interface humano/computador é notadamente multidisciplinar, 

envolvendo diversas outras áreas como ciência da computação, design, 
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ergonomia, psicologia social, educação, dentre outras. Por essa razão, a 

concepção dos componentes de uma interface também envolve diferentes 

aspectos, desde a programação de elementos interativos, até o emprego de 

elementos gráficos, a consistência e facilidade de uso dos componentes de 

hardware e software (TOGNAZZINI, 2019). 

Uma definição amplamente aceita de interface humano/computador é a de que 

a interface é o mecanismo através do qual um usuário tem acesso às funções de 

uma ferramenta para executar uma dada tarefa (THISSEN, 2003). 

Mas também podemos afirmar que, no processo de interação, a interface é o 

conjunto de software e hardware que viabilizam a comunicação entre o usuário 

e a aplicação [9]. Estes componentes de software e de hardware, em conjunto, 

configuram mecanismos de entrada e saída. A entrada de sinais (no computador) 

e a saída de respostas e mensagens possibilitam que se estabeleça um 

mecanismo de comunicação entre usuário e máquina, chamado de interação. A 

interação é o processo que engloba as ações do usuário sobre a interface do 

sistema, e suas interpretações sobre as respostas reveladas por esta interface. 

São três as principais abordagens de estudo em Interface humano/computador 

(PREECE; ROGERS; SHARP, 2005):  

a) Desenvolvimento do hardware e software: avalia o desenvolvimento de novos 

dispositivos de hardware e software que facilitem a interação homem-máquina;  

b) Modelos de interfaces e do processo de interação: estuda modelos abstratos do 

processo de interação compatíveis com as capacidades e limitações físicas e cognitivas 

dos usuários. Modelos de interfaces gráficas (ex.: Windows) ou textuais (ex.: DOS) 

foram criados em decorrência de estudo e pesquisa nesta área;  

c) Instrumentação teórica e prática: investiga processos de desenvolvimento de 

interfaces. Estes processos são descritos através das etapas necessárias na concepção 

e desenvolvimento de uma interface, bem como na forma com que estas etapas 

devem ser conduzidas: diretrizes, técnicas, linguagens, formalismos e ferramentas de 

apoio. É uma área que está diretamente ligada à Engenharia de Software. 

Contudo, as abordagens mais importantes para esse trabalho serão as de "modelos 

de interfaces e do processo de interação" e de "desenvolvimento do hardware e 

software", na medida em que meus focos são os novos equipamentos que têm surgido 

para permitir a interação do homem com os jogos empregando o corpo, bem como 

os modelos de interação projetados para controlar esses equipamentos e possibilitar 

efetivamente a interação do homem com a máquina. 

A relação humano/tecnologias interativas provoca uma revolução e oferece um novo 

ambiente social onde atingimos respostas do corpo conectado a tecnologias 

(DOMINGUES, 2003). Novos ambientes sociais ganham destaque na sociedade 
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moderna tecnológica: diversas interações são realizadas em blogs, comunidades, 

programas de bate-papo entre outros.  As relações humanas estão entrelaçadas aos 

computadores e outras tecnologias digitais, e cada vez mais o corpo e o movimento 

humano vão ganhando maior “realidade” de interatividade.  

Sims (1997) destaca que a ação-resultado é um dos princípios fundamentais da 

interação entre homem-máquina, e classifica em 11 classes distintas: 

a) Interatividade do objeto: refere-se aos programas de computador nos quais 

objetos (ícones, botões etc.) podem ser ativados pelo mouse. As ações disparadas 

podem variar dependendo dos conteúdos e objetos selecionados; 

b) Interatividade linear: são os programas nos quais o usuário pode se 

movimentar para frente ou para trás em uma sequência linear pré-determinada 

em um material educacional. O controle do usuário lhe permite apenas seguir os 

caminhos apresentados, não lhe permitindo criar novas sequências e não lhe 

apresentando feedback de suas ações; 

c) Interatividade de suporte: trata-se da capacidade do sistema em auxiliar o 

usuário, podendo ir desde um simples módulo de ajuda (help) até um tutorial 

mais complexo. Essa ajuda pode ser sensível ao contexto, dando ajuda específica 

a ações realizadas pelo usuário em determinado instante;  

d) Interatividade de atualização: nesta categoria os sistemas apresentam 

problemas para os quais o usuário precisa apresentar soluções. A análise dessas 

soluções pelo computador gera atualizações ou feedback. Esse tipo de 

interatividade pode variar desde o formato simples de pergunta/resposta até 

respostas condicionais envolvendo componentes de inteligência artificial; 

e) Interatividade de construção: trata-se de uma extensão da classe anterior, 

necessitando a construção de um ambiente no qual o usuário pode manipular 

objetos para alcançar objetivos específicos; 

f) Interatividade refletida: nesta categoria, os programas possibilitam ao usuário 

comparar respostas dadas a problemas apresentados com as soluções propostas 

por outros usuários, permitindo a análise e a reflexão relacionada ao trabalho 

realizado; 

g) Interatividade de simulação: trata-se da capacidade do sistema em permitir ao 

usuário viver uma situação similar à vida real. O usuário pode atuar inserindo no 

sistema suas escolhas individuais, e este lhe apresenta as mudanças que foram 

consequência de suas ações; 

h) Interatividade de hiperlinks: trata-se da possibilidade de disponibilizar ao 

usuário uma grande quantidade de informações através das quais é possível 

navegar por diversos caminhos; 
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i) Interatividade contextual não-imersiva: combina e estende os níveis anteriores 

num sistema completo, onde o usuário pode agir em um ambiente similar ao 

contexto real de trabalho. Ao invés de se manter em uma atitude passiva, o 

usuário pode atuar em um micromundo que modela o ambiente de trabalho real; 

j) Interatividade virtual imersiva: possibilitando o nível máximo de interação, o 

usuário é transportado a um ambiente imersivo totalmente gerado pelo 

computador no qual o sistema responde em tempo real a movimentos e ações 

realizados. 

Quanto ao conceito de imersão, utilizado por alguns dos autores e presentes nas 

categorias acima descritas, este é normalmente definido como a sensação de 

presença na qual o sistema perceptivo humano é levado a acreditar que se 

encontra em um espaço diferente daquele efetivamente ocupado (FALCI, 2005). 

Contudo, alguns autores enfatizam que diversos graus de imersão podem ser 

considerados. Para Santaella (2005), um grau de imersão completa pode envolver 

todos os sentidos do usuário em um universo criado artificialmente. Em um grau 

de imersão menos profundo, o usuário percorre um mundo paralelo, imaterial, 

feito de bits de dados e partículas de luz sem ter necessariamente seus sentidos 

efetivamente imersos em um ambiente virtual, como por exemplo, em uma 

experiência de navegação na rede.  

Quanto ao conceito de imersão, é normalmente definido como a sensação de 

presença na qual o sistema perceptivo humano é levado a acreditar que se 

encontra em um espaço diferente daquele efetivamente ocupado (FALCI, 2005). 

Na proposta aqui apresentada, busca-se introduzir um grau de imersão no 

sistema proposto ao buscarmos capturar o imaginário dos usuários para dentro 

dos mosaicos desenvolvidos por eles próprios de maneira colaborativa. Neste 

sentido, é importante enfatizar outras concepções do conceito de imersão na 

área dos jogos, como aquela proposta por Brown e Cairns (2004) na qual sugere-

se que o termo seja interpretado mais como o grau de envolvimento do usuário, 

ao invés do seu sentido perceptivo de estar totalmente envolto em um universo 

diferente daquele em que nos encontramos fisicamente. 

 

 

Procedimentos da Pesquisa 

 

Com base no conceito de dialogismo de Bakhtin (2003) e Fiorin (2006), o objetivo 

desta pesquisa foi criar um mosaico de imagens que se constitui enquanto 
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discurso imagético hipertextual na apresentação de múltiplas imagens que se 

relacionam entre si na expressão de uma identidade coletiva sobre a fluência 

digital do professor de línguas estrangeiras.  

Além de hipertextual, este objeto visa ser hipermidiático, pois cada imagem leva 

a um vídeo produzido por um grupo de professores. O objeto revela, como em 

um fractal, como cada voz forma o discurso, que poderia se apresentar, 

inicialmente, como homogêneo. No entanto,  revela-se heterogêneo, indicando 

novos discursos formados por outras vozes a partir das leituras de professores 

cursistas sobre a importância da fluência digital em sua atuação.  

Assim, apesar do objetivo do trabalho ser o de representar as produções de 

autoria da turma de cursistas, busca-se estar de acordo com o princípio de 

subjetividade dialógica que entende que “cada sujeito ocupa seu lugar ímpar no 

discurso e é preciso que este não seja subjugado a um conjunto de valores 

homogêneos que não considere outras vozes e nem tente subjugar com uma 

compreensão única sobre algo” (SILVEIRA, 2012). 

Ainda, a relação de imagens selecionadas para o mosaico representa uma leitura 

dos pesquisadores, portanto, não neutra, sobre a representatividade daquelas 

nos discursos dos vídeos postados no Youtube.  

Por último, como o destinatário imediato do trabalho são os próprios professores 

cursistas, é imprescindível considerar o perfil dos participantes da pesquisa a fim 

de se criar um objeto que possa ser significativo ao atender suas necessidades, 

expectativas e objetivos. Essa base possibilita a criação de um objeto capaz de 

produzir novas leituras dos autores sobre seus próprios discursos após um 

semestre do final do curso. Por conseguinte, a criação do objeto de aprendizagem 

para essa pesquisa se deu a partir da coleta de imagens e vídeos produzidos pelo 

grupo de professores. 

A montagem feita, foi criada a partir do programa Adobe Flash no qual foram 

inseridas as imagens em camadas, dando aspecto de mobilidade do objeto. As 

camadas são indispensáveis para o Flash pois com elas pode-se organizar melhor 

o projeto e utilizar efeitos. As imagens desse objeto apresentam um dispositivo 

chamado QR-Code que nada mais é do que link para um site ou no caso desse 

projeto, um vídeo. Cada camada com imagem é clicável além de possuir uma 

camada externa que inclui todas as imagens. O QR-Code funciona com gerador 

de links e funciona na plataforma Android para celulares. Para acesso a partir de 

um telefone celular, deve-se ter instalado o aplicativo BAR-Code para leitura.  
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Para finalizar, essa proposta de criação do objeto busca servir como um painel 

colado em um mural na escola, com a produção educacional feito 

pelos professores. A interação com o objeto se dá por meio de sua visualização 

com o celular, a partir da qual o usuário pode clicar no QR-Code e visualizar os 

vídeos produzidos por aqueles professores da referida escola. 

As produções utilizadas na construção do objeto foram geradas em um curso de 

extensão sobre o uso de tecnologias digitas no ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras (LEs) para professores em formação inicial e continuada pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O curso de extensão foi quase todo 

a distância sendo apenas dois encontros presenciais. As aulas acontecerem 

através do ambiente Moodle e teve o período total de aproximadamente 4 meses, 

sendo dividido em 4 módulos. 

Os dados utilizados neste trabalho são do primeiro módulo, de três semanas, no 

qual foi discutida a importância da fluência digital para a atuação do professor 

de línguas e como o uso da tecnologia pode auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem. A partir da leitura e discussão de artigos na área de Informática 

na Educação e do compartilhamento de experiências nos Fóruns, passou-se a 

exploração das potencialidades da ferramenta Windows MovieMaker. O trabalho 

final foi a produção colaborativa de um filme sobre os desafios da tecnologia para 

o ensino de línguas estrangeiras e os possíveis usos dessa ferramenta como 

instrumento de aprendizagem colaborativa. 
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Figura 1: imagem do mosaico representando a integração do uso de tecnologias na 

educação. 

 

Além do tema proposto, pediu-se que os grupos seguissem certos critérios na 

construção dos vídeos. Assim, os filmes deveriam ter pelo menos 20 tomadas com 

título de início do trabalho, títulos e créditos, efeitos de vídeo e de transição 

durante a exibição. Ainda, poderiam ser usadas a distribuição de imagens, 

animações, áudio e vídeo. Ao final, as produções finais dos filmes deveriam ser 

postadas no Youtube e seus links postados no Fórum sobre a tarefa.  

A coleta de dados foi baseada na reunião de produções dos professores de 

línguas estrangeiras sobre o uso das potencialidades das tecnologias digitais em 

cursos de formação inicial e continuada. Essa coleta ocorreu no período de uma 

semana, correspondendo ao término das postagens dos trabalhos finais em um 

Ambiente Virtual de Avaliação (AVA). Logo após, uma apreciação dos vídeos foi 

estruturada pelos pesquisadores desse estudo, para que se pudesse avaliar a 

congruência dos temas abordados nos vídeos, assim como os recursos 

audiovisuais empregados.  

Os critérios de seleção foram através de dados utilizados nos  vídeos postados 

pelos professores no Youtube sobre o uso da tecnologia na educação. Dessa 

maneira, todos os trabalhos foram avaliados e disponibilizados no painel, com o 

leiaute final e acesso através dos QR-Code. 
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Logo após a editoração do painel, esses foram confeccionados e disponibilizados 

nas escolas públicas (municipais e estaduais) que os professores de línguas 

estrangeiras atuavam, todas no estado do Rio Grande do Sul. 

 

Conclusões 

 

Conforme o filósofo Paul Virilio (1998), a corporeidade cada vez mais se 

transforma em virtual - o que termina por afetar o modo como interagimos com 

as máquinas. Nas narrativas digitais há uma clara evidência de que a produção 

dos relatos acontece especialmente para a difusão da informação (BARRETO, 

2009). Nelas, existe também um arranjo de troca de informação, que amplia a sua 

transmissão, fazendo assim uma importante engrenagem que propulsiona novas 

conexões dos usuários com a tecnologia apresentada neste estudo. Sendo assim, 

a informação se prolifera, fica registrada no tempo em que a atividade é 

desenvolvida e posteriormente a ela, ficando aberta aos usuários que queiram 

utilizá-la no ciberespaço. São concepções que fazem parte do objeto de 

aprendizagem proposto, caracterizado pela construção do mosaico imagético a 

partir das produções coletivas dos professores.  

Também concluímos que o processo colaborativo no processo de 

desenvolvimento do objeto de aprendizagem foi relevante para o 

compartilhamento de conhecimento e experiências entre os envolvidos na 

pesquisa. O processo de colaboração é diretamente ligado à comunicação, à 

confiança e ao desenvolvimento de habilidades de interação social positivas 

(ORLICK, 1978). É por meio colaboração que os estudantes aprendem a 

compartilhar, aprendem a se colocar no lugar do outro e assim desenvolvem 

habilidades de trabalho em grupo. Assim como McLeroy e colaboradores (1998) 

apresentam os fatores interpessoais por uma perspectiva do coletivo, percebe-se 

que dentro de nossas escolhas, seguimos referencias, e dentro destas, estamos 

circundados de outras influências. Atualmente o poderio midiático, e mais 

precisamente da Internet, fortalece mais ainda a ideia de coletivo e de formação 

de grupos, que com as facilidades digitais, podem expandir e multiplicar diversos 

preceitos. A interatividade, explorando componentes dos sentidos e do corpo, 

possibilita que novas análises sejam feitas, envolvendo estudos culturais, 

pedagógicos e corporais. Além disso, as tecnologias ampliam novos saberes e 

estão transformando de uma vez por todas nossos estilos de vida, abrindo cada 

vez mais espaço para novas discussões, estudos e pesquisas. 
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792RESUMO: O presente artigo apresenta o pensamento de vários autores sobre a 

“eficácia” das escolas que possuem gestão militar. Além disso retrata-se nesse artigo 

conhecimentos e conceitos sobre os fatores ocasionados pela indisciplina como também 

é demonstrado os fatores que favorecem a aprendizagem dos alunos. Nesse estudo 

serão apontados conceitos estratégicos que permitem estabelecer certas conclusões 

sobre as escolas militares no Brasil. Esse estudo também possibilitou conhecer sobre as 

formações docentes em uma perspectiva militar no qual pauta-se como prerrogativa a 

disciplina. Vários autores contribuíram com a abordagem desse estudo como Freire, que 

através de seus estudos foi possível abrir uma série de discussões e também definir uma 

diferenciação entre práticas autoritárias e militarizadas. 

Palavras chave: Indisciplina, Gestão Militar, Formação Docente, Alunos.  

 

ABSTRACT: This article presents the thoughts of several authors on the "efficacy" of 

schools that have military management. In addition, this article describes knowledge and 

concepts about the factors caused by indiscipline, as well as the factors that favor 

students' learning. In this study will be pointed out strategic concepts that allow to 

establish certain conclusions about military schools in Brazil. This study also made it 

possible to know about the teacher training in a military perspective in which discipline 

is ruled as prerrogative. Several authors have contributed to the approach of this study 

as Freire, who through his studies it was possible to open a series of discussions and also 

to define a differentiation between authoritarian and militarized practices. 

  

Key words: Indiscipline, Military Management, Teacher Training, Students. 
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Este trabalho visa apresentar a abordagem de um estudo bibliográfico sobre o 

impacto da disciplina frente a aprendizagem dos estudantes das escolas com Gestão 

Militar. Embora essas escolas apresentem bons resultados com relação ao 

comportamento e a aprendizagem dos alunos ainda são interpretadas como escolas que 

regem de forma autoritária. 

Assim, esse estudo apresenta a forma disciplinar que as escolas militares 

desenvolvem seus trabalhos frente a indisciplina e a construção da aprendizagem dos 

alunos.  

As escolas públicas brasileiras estão cada vez mais se adequando e se 

enquadrando a gestão militarizadas como forma de melhorar o desempenho dos 

estudantes em todos os sentidos. O número de escolas militares no Brasil cresce cada 

vez mais. 

O estudo teórico permitiu conhecer como são as formações docentes para os 

professores que atuam em escolas com gestão militar, aprofundando-se especialmente 

na questão autoritária ou democrática de exercer a prática pedagógica. 

Nesse sentido, vários autores contribuíram com o estudo desse artigo e 

possibilitou apresentar fatos teóricos estabelecidos por alguns autores renomados na 

temática.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 
A escola militar já existe há bastante tempo, sendo que de início essa atendia 

apenas a demanda das forças armadas, pois fora criada para receber os filhos dos 

militares. Essas escolas sempre foram consideradas um modelo de educação no que diz 

respeito a um ensino que tem como base a disciplina. Essas escolas se tornaram 

referencia para a criação do que hoje se chama de Educação Militar. Algumas escolas 

públicas no Brasil vêm adotando a gestão militar como uma das formas de criar uma 

cultura da paz, do respeito, principalmente em relação às escolas em que existem 

conflitos, indisciplina, pelo fato de atender a uma demanda em vulnerabilidade social, o 

que consequentemente impacta de forma negativa na aprendizagem e compromete o 

processo de interação dos alunos com seus pares. Contudo, é pertinente dizer que para 

implantar esse tipo de gestão, em que o modelo vigente é a gestão democrática, muitos 

debates tem se realizado frente a esses dois tipos de educação: Democrático e o Militar. 

Um centrado na construção da autonomia, e outro pautado na disciplina.  Sendo essa 

dicotomia cristalizada pelos princípios que regem cada um desse tipo de gestão.    

Sendo importante ressaltar que as escolas com gestão militar vem apontando 

nos últimos anos satisfatório desempenho no que diz respeito a aprendizagem dos 

alunos. No entanto a relevância desse estudo se faz presente no momento em que são 
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abordados dados que comprovam que a escola com gestão militar podem contribuir 

com a aprendizagem dos educandos. 

A Educação historicamente tem se desenvolvido sob várias formas e com os mais 

diversos propósitos.  

 

Para cada sociedade, a educação é o meio pelo qual prepara no coração 

das crianças as condições essenciais para sua própria existência. A 

observação dos fatos conduz pois à seguinte definição: A educação é a 

ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão 

maduras para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na 

criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais que 

lhe exigem a sociedade política no seu conjunto e o meio o qual se 

destina particularmente. Em resumo a educação é uma socialização da 

jovem geração (DURKHEIN, 2007, P. 14). 

 

Desde o início de sua colonização o Brasil seguiu um modelo de educação, no 

início pautado na Educação Jesuítica, no Império os alunos da Colônia iam para a 

Metrópole estudar. Na República surgiram as chamadas Escolas Normais e assim os 

primeiros passos da Educação. Vieram as escolas de Ensino Médio posteriormente as 

Escolas Militares. Dessas nos interessa conhecer a trajetória da criação das Escolas 

Militares que de início surgiram entre as Forças Armadas, mas que nos últimos anos vem 

sendo implantada em escolas públicas, que saem de uma gestão dita democrática e 

passa a se ter uma gestão militar. Essa mudança tem sido vista por alguns como uma 

forma de disciplinar o comportamento dos alunos. Por outro lado, muitos a tomam como 

um retrocesso, uma ameaça ao processo de democratização do ensino.  

Para compreender como se tem implementado a Gestão Militar na escola pública 

é preciso destacar o que a Literatura vigente tem preconizado sobre o assunto. Partindo 

desse pressuposto cabe elucidar que:  

 

Escolas de ensino médio com um viés militarizado ou que são 

diretamente geridas por militares existem há bastante tempo em 

diversos países. Na Índia, as Rashtriya Military Schools foram criadas a 

partir de 1930 para os filhos de militares, mas hoje são abertas aos civis. 

Na Turquia, escolas militares de ensino médio foram fundadas a partir 

de 1845. O Programa Junior Reserve Officers’ Training Corps (JROTC), 

que funciona como um programa profissionalizante dentro de escolas 

de ensino médio, foi criado nos Estados Unidos em 1916 para preparar 

os jovens para a Primeira Guerra Mundial. No Brasil, as escolas militares 

do Exército Brasileiro se destacam por sua excelência no ensino desde 

1889, com a criação do Imperial Colégio Militar, que depois da 

Proclamação da República passou a ser chamado Colégio Militar do Rio 

de Janeiro. “Entretanto, o fenômeno do aumento da militarização do 
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ensino básico é bem mais recente, tanto nos Estados Unidos quanto no 

Brasil” (BENEVIDES e SOARES, 2015, p. 8).  

 

Frente a essa assertiva vale elucidar que a existência de escolas legitimadas por 

uma gestão  militar perpassa por vários contextos e cenários, conforme recorte 

apresentado por Benevides mostra que esse modelo de gestão a priori surgiu para 

atender a demanda advinda da família dos militares, nesse caso, aos filhos desses, ou 

seja, a prioridade claramente definida e que justificou a sua criação, o que equivale dizer 

que foi nesse caso, a necessidade de se ofertar uma educação diferenciada a esse grupo.  

Também é imperativo dizer que buscou nesse sentido oferecer uma educação 

que seguisse a disciplina e a filosofia militar, considerada por muitos como um modelo 

eficiente para a manutenção da ordem.  

De acordo com Santos (2016, p. 67) no “Brasil as escolas militares surgiram 

paralelamente ao então sistema de ensino público, mais precisamente no final do século 

XIX e no XX”. Sendo, portanto, o Colégio Militar um tipo de escola independente nesse 

caso, das redes públicas, uma vez que estão vinculados ao Exército Brasileiro, considerada 

assim, a uma das primeiras escolas laicas criadas no referido país.  

Seguindo essa cronologia do surgimento das escolas militares destaca-se o 

seguinte cenário:  

Esses colégios iniciaram sua história com um decreto imperial no dia 6 

de maio de 1889, com a criação do Imperial Colégio Militar da Corte. O 

empreendimento partiu do Ministro de Guerra da época 60 e teve a 

intenção de acalmar os ânimos dos militares republicanos com uma 

demonstração de boa vontade do Império (SANTOS, 2016, p. 49).  

 

Os fatos históricos relatam informações que torna possível situar-se na história 

da inserção do regime militar nas escolas e poder fazer uma diferenciação dos modelos 

que preconizaram essa educação durante décadas.   

 

Paralelamente ao sistema de ensino público implantado pelos governos 

brasileiros do final do século XIX e no XX, surgiram os colégios militares 

do Brasil. O CM é um tipo de escola independente das redes públicas e 

é vinculado ao Exército Brasileiro. É uma das primeiras escolas laicas 

criadas no país (SANTOS, 2016, p. 49).  

 

Trata-se nesse caso, de uma prerrogativa que demonstra que esses foram criados 

como forma de dar a família dos militares suportes educacional, à medida que a priori 

essa teve como propósito o acolhimento às vítimas da Guerra conforme citara Soares. 

Sendo nessa perspectiva importante elucidar que foi uma iniciativa política, 

considerando-se que foi uma tentativa de se amenizar as divergências entre o Império e 

a República.  Diz respeito, portanto, a um modelo de escola criado para atender 
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especificamente ao seguimento militar, o que consequentemente legitimou o 

surgimento de uma Educação com gestão militar.  

Sobre a Escola Militar também é interessante destacar que:  

 

Talvez a primeira palavra que venha à mente quando se faz referência a 

uma escola militar seja ‘disciplina’. Esta característica está entre as 

principais diferenças entre escolas civis e militares. Estas últimas têm 

regras quanto ao corte de cabelo, ao uso de adornos, à maquiagem 

usada pelas alunas, entre várias outras normas. Ao entrar em um colégio 

militar, o aluno deve conhecer o regulamento disciplinar e suas diversas 

categorizações de transgressão disciplinar. Mas, de nada adiantaria ter 

tais regulamentos sem o efetivo poder de coação e sem o 

comprometimento do estudante com a autoridade (SANTOS, 2016, P. 

6). 

 

Essa tem sido a premissa que tem orientado as escolas militares no Brasil, de fato 

que a elas tem sido imputada desenvolver uma educação pautada na filosofia militar, 

considerando-se principalmente seu caráter disciplinar no que tange nesse caso, a 

dimensão de que as instituições militares são filiadas aos preceitos de difundir a ordem 

e a disciplina. Sendo, portanto, a disciplina um dos pilares da educação desenvolvida 

pelas escolas militares. Nesse caso, fica evidenciado que o estabelecimento de normas 

deve ser difundido para que assim se possa construir uma sociedade que respeite os 

limites de conduta a ser seguido por uma dada sociedade. 

Quanto à função das Escolas Militares Nogueira (2014, p. 148) destaca que: “a 

educação militar exerce a função de preparar seus alunos, tanto para as carreiras 

militares, quando para o exercício nas diversas profissões e funções públicas civis, sempre 

transmitindo e preservando os valores éticos, históricos e culturais da Instituição”.  

Nesse sentido, fica evidenciado que as escolas militares são nesse caso, 

instituições que comportam nessa perspectiva diversas normas, que configuram nesse 

caso, o diferencial entre uma escola de ensino normal e uma escola de gestão militar. 

Pois, essa se destaca por ter uma gestão diferenciada em relação às outras escolas, tendo 

em vista que de início essa fora criada para fortalecer os princípios das forças armadas. 

Assim sendo, é preponderante destacar que a sua base está fundada nos pressupostos 

da disciplina. Contudo, sabe-se que essa não tem sido uma constante nas escolas 

públicas e privadas, pois o cenário tem mostrado, que entre os maiores problemas 

enfrentados pela escola pública é o da falta de disciplina.   

Vista sob essa perspectiva, a disciplina passa a ser tomada como uma das 

principais ferramentas para se combater a desordem na escola, bem como ensinar aos 

alunos normas de conduta. Para tanto, considera-se a disciplina como eixo da educação 

militar. Sendo essa uma das prerrogativas que demarcam a prática pedagógica dos 
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Colégios Militares e que hoje, se busca estender as escolas públicas através da 

implantação da Gestão Militar. 

O meio educacional difunde uma visão de que a indisciplina seria: 

 

 Um comportamento inadequado, um sinal de rebeldia, intransigência, 

desacato, traduzida na falta de educação ou de respeito pelas 

autoridades, na bagunça ou agitação motora. Como uma espécie de 

incapacidade do aluno (ou de um grupo) em se ajustar às normas e 

padrões de comportamento esperados. [...] É curioso observar que, 

nesta perspectiva, qualquer manifestação de inquietação, 

questionamento, discordância, conversa ou desatenção por parte dos 

alunos é entendida como indisciplina, já que se busca obter a 

tranquilidade, o silêncio, a docilidade, a passividade das crianças de tal 

forma que não haja nada nelas nem fora delas que as possa distrair dos 

exercícios passados pelo professor, nem fazer sombra à sua palavra 

(RÊGO apud: AQUINO, 1996, P. 85-86). 

 

Essa condição é assim pontuada por Santos (2016, p. 29) ao destacar que:  

 

Os argumentos para a implantação dos CPM ganharam muitos aceites 

por parte da população. Apesar de vivermos em um sistema social e 

político pautado em valores democráticos, uma pequena parte da 

sociedade brasileira formada e inflada pelos meios de comunicação 

social de massa pede a militarização das escolas, julgando ser este 

processo o melhor para resolver os problemas sociais do Brasil.  

 

Diante desse contexto, é importante ressaltar que uma das principais motivações 

para se implantar nas escolas públicas a Gestão Militar diz respeito nesse caso, a resolver 

os problemas existentes no interior, cujos indicadores apontados dão conta que são 

resultados da falta de disciplina dos alunos. Sendo esse pressuposto que tem levado 

alguns estados a militarização de algumas escolas. Contudo, não se pode deixar de aferir 

que essa iniciativa, não é vista com bons olhos à medida que contraria os pressupostos 

de uma educação democrática centrada no diálogo e não na ordem. Pois, a escola com 

gestão democrática deve e pode ser alicerçada também nos princípios da disciplina.       

Atualmente as escolas militares no Brasil se destaca na rede pública de ensino e 

o bom desempenho dos alunos que frequentam esse regime de ensino atestam a 

formação sólida nas diversas áreas do conhecimento.  

Para tanto, a LDB em seu art. 83 destaca que: “O ensino militar é regulado em lei 

específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos 

sistemas de ensino” Art. 83. 

Nesse caso, como bem especificado, as normas estabelecidas pelo regime da 

escola militar está devidamente atrelado e fixado pelo sistema de ensino militar.  
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Não obstante ressaltar, mediante abordagens dos índices que medem os 

resultados do desenvolvimento educacional, pode-se destacar entre os melhores 

resultados obtidos nacionalmente as escolas com gestão militar. 

Diante dos fatos apresentados pela história e os contextos que permeiam a 

educação militar atualmente, é cabível interpelar que as regras estabelecidas pela escola 

com regime militar prezam pela disciplina, regras e bons índices de aprendizado. 

Características essa que se destacam nas escolas com gestões militares. 

Levando em consideração todos os pontos discutidos até aqui, a disciplina tem 

sido posta como eixo que possibilita o aluno a desenvolver suas competências e assim 

chegar a aprendizagem significativa com mais facilidade. Visto que as escolas que 

abordam a gestão militar apontam para essa característica. Portanto, “a disciplina está 

intimamente ligada à capacidade de ter controle sobre si mesmo, de forma a ajustar a 

conduta individual às atividades e aos trabalhos coletivos” (WEISS, 2016, p. 16). 

O conceito de indisciplina é susceptível de múltiplas interpretações. Um 

aluno ou professor indisciplinado é, em princípio, alguém que possui 

um comportamento desviante em relação a uma norma, explicita ou 

implícita, sancionada em termos escolares e sociais. Estes desvios são, 

todavia, denominados de forma diferente conforme se trate de alunos 

ou de professores. Os primeiros são apelidados de indisciplinados, os 

segundos de incompetentes (CASTRO, 2010, P. 20). 

 

 A indisciplina na escola pode implicar violência, sendo que esse fator não é 

necessário que ocorra. Além disso, afeta o funcionamento das aulas e até mesmo da 

escola, afetando as relações pessoais e interpessoais entre alunos e professores, podendo 

gerar grandes conflitos. 

Não se pode considerar a Educação Militar com a educação tradicionalmente 

conhecida como educação bancária. Como bem explana o renomado autor brasileiro: 

 

Não é de se estranhar, pois, que nesta visão “bancária” da educação, os 

homens sejam vistos como seres de adaptação, do ajustamento. 

Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos 

depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a 

consciência crítica de que resultaria sua inserção no mundo como 

transformadores dele. Com sujeitos (FREIRE, 2014, p. 83). 

 

Nesses termos, é relevante salientar que a abordagem Freiriana usa o termo 

educação bancária para criticar o processo de alfabetização tradicionalmente cultivado 

durante várias décadas no sistema de ensino brasileiro. Em que tal ensino prezava a 

assimilação mecânica das informações repassadas pelos professores. Tendo em mente 

que a educação militar foge a qualquer comparação com essa formação alienada 
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destacada por Freire, ou seja, a escola com gestão militar preza principalmente a 

disciplina como integrante na construção da aprendizagem. 

A evolução educacional na formação e capacitação de professores para exercer 

suas funções na escola militar implica diretamente em uma adaptação institucional que 

exige de todos superar um modelo já existente para a inserção de uma concepção 

dialogicamente oposta ao que ocorria em outras escolas ditas comuns.  

Quanto à necessidade de formações docentes, essa já vem sendo preconizada 

desde o século XVII, e agora não seria diferente que os professores de todas as 

instituições escolares necessitassem de uma formação voltada para atender as 

necessidades educativas de um público específico como é o caso dos professores que 

atuam nas escolas militares. 

Em grande parte dessas escolas os professores possuem formações comuns a 

todas as práticas e apenas a gestão da escola é dirigida por militares no qual implantam 

regras que fazem toda diferença. 

No entanto, a equipe docente segue as normas estabelecidas pela gestão e 

aplicam metodologias estritamente disciplinares para não fugir as regras da escola.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Diante de um estudo aprofundado sobre as normas que regem a escola com 

gestão militar é possível destacar a grande contribuição que essas escolas vêm 

repassando para os alunos que delas participam. 

 Tais escolas vem apresentando dados estatísticos consideravelmente relevantes 

nos quesitos que medem a aprendizagem da educação básica no Brasil. Seus índices de 

aproveitamento são melhores inclusive do que as redes particulares de ensino. Nesse 

sentido, é preciso reflexionar sobre o impacto da disciplina como o eixo de aprendizagem 

dos alunos da escola militar e acreditar nos critérios que norteiam esse sistema de ensino 

que só tem a contribuir com o desenvolvimento integral dos educandos. 

 Outro ponto considerável desse estudo se refere aos critérios de relacionar a 

escola militar com escola autoritária. Hoje em dia, aos que não aceitam regras, denotam 

como sendo autoritarismo. Está provado em estudos que as regras disciplinares 

promovem melhores resultados na aprendizagem. E isso vem sendo demonstrado pelas 

escolas militares. 
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RESUMO: O presente trabalho apresenta os dados consolidados de pesquisa realizada 

em curso de Pedagogia na modalidade EaD sobre Estilos de Aprendizagem, com o 

objetivo de identificar qual ou quais Estilos de Aprendizagem são predominantes no 

referido curso. O referencial teórico baseou-se em Barros (2011), sobre estilos de 

aprendizagem no espaço virtual a partir dos estudos de Alonso, Honey e Gallego (2002). 

A pesquisa parte de levantamento bibliográfico e consolida-se em material de análise 

numérica e quantitativa a partir da aplicação de questionário a 2638 alunos matriculados 

no curso. Contou com a adesão de 11,48% dos alunos o que possibilitou a identificação 

da predominância dos estilos participativo e, busca e pesquisa, totalizando 74,91% dos 

alunos, com essas características. A análise indicou ainda a existência de alunos que não 

se enquadravam em nenhum estilo e nos mobilizou a inserir duas novas categorias, o 

estilo misto e os alunos indecisos que também mostraram como resultado os mesmos 

estilos como predominantes.  

Palavras-chave: Estilos de Aprendizagem; Pedagogia; EaD; Participativo; Busca e 

Pesquisa. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho apresenta os dados consolidados de pesquisa realizada em 

Curso de Pedagogia, na Modalidade EAD, sobre Estilos de Aprendizagem. Visou 

identificar qual ou quais Estilos de Aprendizagem são predominantes nos alunos 

que escolheram realizar o curso de Pedagogia nessa modalidade de ensino.  

Estilos de Aprendizagem são compreendidos por Alonso, Honey e Gallego (2002), 

com base nos estudos de Keefe (1998), como “rasgos cognitivos, afetivos e 

fisiológicos, que servem como indicadores relativamente estáveis de como os 
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alunos percebem, interagem e respondem a seus ambientes de aprendizagem” 

(BARROS, 2011, p.34). 

Essa pesquisa integra uma pesquisa maior e contínua sobre o curso de Pedagogia 

em suas diferentes perspectivas de formação. No que diz respeito ao curso na 

modalidade de ensino a distância, os estudos iniciaram em 2016, visando a 

compreensão de seu histórico, implantação, características, avanços e 

necessidades de aperfeiçoamento, que culminou com algumas publicações sobre 

esses questionamentos e objetivos. Mas, além disso, preocupou-se com os 

processos formativos e a aprendizagem desses alunos desdobrando-se na busca 

por identificar os Estilos de Aprendizagem dos alunos matriculados no curso. 

Barros (2008) ressalta a articulação existente entre as tecnologias da informação 

e comunicação (TIC’s) e os Estilos de Aprendizagem 

 

Ao consideramos os elementos que integram às tecnologias no âmbito 

educativo e suas consequências, percebe-se que esse contexto reflete 

na educação e, consequentemente, tenta de alguma forma adaptar-se. 

Essa adaptação requer inovações no campo teórico e em toda a 

estrutura didático-pedagógica. Dentre todos os elementos dessa 

estrutura, destacamos a aprendizagem. Para tanto, a teoria dos estilos 

de aprendizagem contribui para a construção do processo de ensino e 

aprendizagem na perspectiva de uso das tecnologias, pois se apoia nas 

diferenças individuais e é flexível (p.15). 

 

Para realização da pesquisa um projeto docente foi apresentado à Diretoria de 

Pesquisa da instituição que, após aprovação possibilitou a participação de alunos 

de iniciação científica, cujo auxílio foi de grande valia, pois pesquisaram e 

produziram conhecimentos a partir do material coletado. 

A pesquisa foi inicialmente de cunho bibliográfico, de modo a identificar a 

produção existente sobre a temática, para somente constituir-se em pesquisa 

quantitativa, com aplicação de questionário, via google form’s aos alunos 

matriculados no curso. 

O referencial utilizado pautou-se dos estudos de Alonso, Honey e Gallego (2002), 

e Barros (2011), que a partir dos estudos espanhóis, construiu o questionário para 

a identificação de Estilos de Aprendizagem para o EAD. 

Os estudos específicos sobre Estilos de Aprendizagem no espaço virtual 

realizados por Barros (2011) serviram de base para realização do estudo que 

apresentamos; seus conceitos, definições e denominações foram tomados como 
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referenciais; assim como o questionário produzido e validado pela autora foram 

aplicados aos alunos e são esses dados que serão apresentados. 

Vale destacar que  
 

[...] Essa teoria não tem por objetivo medir os estilos de cada indivíduo 

e rotulá-lo de forma estagnada, mas identificar o estilo de maior 

predominância na forma como cada um aprende e, com isso, elaborar 

o que é necessário desenvolver para estes indivíduos, em relação aos 

outros estilos não predominantes (BARROS, 2011, p.34). 

 

E, nossa pesquisa segue esse mesmo pensamento objetivando a identificação do 

estilo predominante e preocupando-se com as possibilidades de ampliação dos 

processos formativos e de aprendizagem dos alunos e dos professores atuantes 

na modalidade de ensino. 

Nessa perspectiva, Barros (2011) ainda amplia que, “esse processo deve ser 

realizado com base em um trabalho educativo que possibilite que os outros 

estilos também sejam contemplados na formação do aluno” (p.35) e, temos e 

tivemos exatamente esse encaminhamento e ação, na ampliação, desdobramento 

e aprofundamento dos estudos. 

Barros (2011) apresentou a adaptação do questionário Honey e Alonso de Estilos 

de Aprendizagem, em espanhol, CHAEA – (Cuestionário Honey y Alonso de Estilos 

de Aprendizaje), sobre Estilos de Aprendizagem, validando uma versão de uso no 

espaço virtual. A partir deste categorizou a existência de quatro estilos: 

participativo, de busca e pesquisa, de estruturação e planejamento e ação 

concreta e produção. 

Segundo Barros (2011) o estilo de uso participativo no espaço virtual, tem como 

característica principal a participação; os sujeitos considerados como seus 

representantes priorizam os contatos on-line, buscas on-line, trabalhos em grupo 

e fóruns de discussão. 

Já no estilo denominado como uso busca e pesquisa no espaço virtual, tem nos 

sujeitos que o representam, as pessoas que indicam a necessidade de buscar e 

pesquisar no ambiente on-line; assim, a aprendizagem acontece a partir dessas 

buscas, selecionando e organizando as informações que são encontradas (Barros 

2011). 

No estilo conhecido como de estruturação e planejamento no espaço virtual, seus 

representantes são as pessoas em que a aprendizagem ocorre a partir do uso de 

aplicativos ou conteúdo de planejamento; eles priorizam teorias e fundamentos.  
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O quatro e último, é o estilo denominado de ação concreta e produção no espaço 

virtual; tem como característica central a necessidade de rapidez em pesquisas 

ou serviços on-line. Segundo Barros (2011) “viabilizar com rapidez é um dos eixos 

centrais deste estilo de uso; utilizar o espaço virtual como um espaço de ação e 

produção” (p.36, 37). 

 

A pesquisa 

 

A pesquisa foi iniciada no segundo semestre de 2017, momento em que o curso 

de Pedagogia na modalidade EAD, contava com 2.638 alunos nos 12 polos que 

foram considerados e participaram da pesquisa. Desse total de alunos, a 

participação efetiva de respondentes do questionário aplicado foi de 13,27% dos 

alunos, ou seja, 350 alunos responderam ao mesmo, mas após análise das 

respostas apresentadas 47 questionários foram descartados, pois não 

apresentavam respostas e dados suficientes para realizarmos uma análise 

fidedigna de categorização. 

Após essa primeira análise 303 alunos foram considerados os efetivamente 

participantes da pesquisa, ou seja 11,48% do total dos alunos do curso. 

O curso tem a organização semestral e o total de horas das atividades 

obrigatórias de formação são divididas em seis semestres. Da pesquisa, 

participaram alunos de todos os semestres, conforme dados abaixo: 

 

SEMESTRE QUANTIDADE DE 

ALUNOS 

ALUNOS 

EXCLUÍDOS 

TOTAL 

1º SEMESTRE 91 19 72 

2º SEMESTRE 49 08 41 

3º SEMESTRE 33 05 28 

4º SEMESTRE 34 04 30 

5º SEMESTRE 59 04 55 

6º SEMESTRE 80 07 73 

VAZIO 04 - 04 

TOTAIS 350 47 303 
(TABELA 1 - Construção autoral a partir dos dados da pesquisa). 
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Identificamos, pelos dados acima, que quatro alunos não indicaram a qual 

semestre pertenciam, mas apresentavam as respostas em condições de serem 

utilizadas, não sendo descartadas.  

Veja abaixo essa distribuição dos alunos, por semestre no gráfico que apresenta 

também a porcentagem e a indicação da maior participação de alunos dos 1º e 

6º semestres do curso, mesmo depois dos questionários que foram 

desconsiderados. 

 
(GRÁFICO 1 – Construção autoral a partir dos dados da pesquisa).  

 

Além da análise por semestre buscamos identificar os alunos distribuídos nos 12 

polos, saber: 

 

POLO QUANTIDADE DE ALUNOS 

BAURU 02 

BOTUCATU 01 

MEMORIAL 91 

SANTO AMARO 71 

SANTO ANDRÉ  02 

24%

14%

9%
10%

18%

24%

1%

Dados por semestre

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

5º SEMESTRE

6º SEMESTRE

VAZIO
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 01 

SÃO MANUEL 02 

SÃO ROQUE  04 

UBATUBA 01 

VERGUEIRO 35 

VILA MARIA  48 

VILA PRUDENTE 43 

SEM IDENTIFICAÇÃO 02 
(TABELA 2 - Construção autoral a partir dos dados da pesquisa). 

 

Ao analisarmos esses dados identificamos que os alunos que tiveram maior 

participação são matriculados nos polos da capital paulista.  

 

 
(GRÁFICO 2 – Construção autoral a partir dos dados da pesquisa).  
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3678 

Dos participantes foi identificada a quantidade de alunos que poderiam ser 

categorizados a partir de cada um dos Estilos de Aprendizagem para o uso do 

espaço virtual ou como chamamos, na modalidade EAD. 

Sobre a identificação dos Estilos de Aprendizagem, ressaltamos, com base em 

Barros (2011), que “a predominância dos estilos de aprendizagem pode ou não 

modificar ao longo da vida do indivíduo, depende do ambiente e do trabalho em 

que ele está inserido. Os estilos são flexíveis e são tendências” (p.35). 

Nossa pesquisa identificou uma predominância de alunos em dois dos quatro 

possíveis estilos: 

 

ESTILO DE 

APRENDIZAGEM 

QUANTIDADE DE 

ALUNOS 

PARTICIPATIVO 120 

BUSCA E PESQUISA 107 

ESTRUTURAÇÃO E 

PLANEJAMENTO 

04 

AÇÃO CONCRETA E 

PRODUÇÃO 

03 

INDECISOS 11 

MISTOS 58 
(TABELA 3 - Construção autoral a partir dos dados da pesquisa). 

 

Analisando os dados identificamos que as porcentagens são bem próximas, com 

39, 60% para os alunos denominados participativos e 35, 31% para os alunos com 

características de busca e pesquisa no ambiente virtual. Representando quase ¾ 

do grupo pesquisado, com 74,91% do total de sujeitos divididos entre esses 

estilos, indicando um caminho para a continuidade da pesquisa e busca de 

respostas às perguntas como: qual a relação e aproximação entre esses estilos? 

Elas existem? Essas aproximações, se existirem poderiam ser consideradas para 

caracterizar o perfil desses alunos? 
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(GRÁFICO 3 – Construção autoral a partir dos dados da pesquisa).  

  

Destacamos que os dados obtidos mostraram a existência de alunos em que não 

apresentavam uma predominância específica em um Estilo de Aprendizagem, 

mas sim a aproximação com dois ou mais estilos. Essa informação passou a 

compor nossa análise e foi acrescentada como integrante dos resultados. 

Considerando a existência de alunos que apresentaram números (quantidade) 

coincidentes de respostas, em mais de um tipo de estilo; foram criadas mais duas 

categorias, os alunos denominados indecisos (4% do total), pois apresentaram a 

mesma quantidade de respostas em três dos quatro possíveis estilos e ainda, os 

sujeitos com dupla indicação, por nós denominados de estilo misto (19% do 

total), ou seja, com a mesma quantidade de respostas a dois dos estilos possíveis. 

No grupo dos 58 alunos categorizados, por nós, como representantes do estilo 

misto, encontraremos diferentes arranjos para esses pares de Estilos de 

aprendizagem e uma predominância em alunos com os estilos busca e pesquisa 

e, participação. Os dados são apresentados na tabela abaixo: 

  

DUPLA INDICAÇÃO DE ESTILOS – ESTILO MISTO 

ESTRUTURAÇÃO E 

PLANEJAMENTO/  PARTICIPATIVO 

05 ALUNOS 1,65% 

40%

35%

1%1%
4%

19%

Estilos de Aprendizagem 
identificados

PARTICIPATIVO

BUSCA E PESQUISA

ESTRUTURAÇÃO E
PLANEJAMENTO

AÇÃO CONCRETA E
PRODUÇÃO

INDECISOS

MISTO
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BUSCA E PESQUISA/ 

ESTRUTURAÇÃO E 

PLANEJAMENTO 

06 ALUNOS 1,98% 

BUSCA E PESQUISA E 

PARTICIPATIVO 

46 ALUNOS 15,18% 

BUSCA E PESQUISA/ AÇÃO 

CONCRETA E PRODUÇÃO 

01 ALUNO 0,33% 

(TABELA 4 - Construção autoral a partir dos dados da pesquisa). 

 

Na tabela há a indicação da proporção desses alunos em relação ao todo da 

pesquisa, pois considerados 19% uma parcela significativa do grupo e abaixo, no 

gráfico, indicamos as porcentagens desses alunos em relação ao seu próprio 

grupo. 

 

 
(GRÁFICO 4 – Construção autoral a partir dos dados da pesquisa).  

 

Esses 19% dos alunos respondentes que apresentaram essa dupla indicação, 

representam um grupo importante, pois esses dados demonstram que estes 

sujeitos indicam exatamente os estilos que foram identificados como 

predominantes no restante do grupo, ampliando e reforçando assim o resultado 

e caracterização dos Estilos de Aprendizagem desse grupo pesquisado.  

9%

10%

79%

2%

Título do Gráfico

ESTRUTURAÇÃO E
PLANEJAMENTO/
PARTICIPATIVO

BUSCA E PESQUISA/
ESTRUTURAÇÃO E
PLANEJAMENTO

BUSCA E PESQUISA E
PARTICIPATIVO

BUSCA E PESQUISA/ AÇÃO
CONCRETA E PRODUÇÃO
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Quanto aos alunos categorizados por nós como indecisos, os dados coletados 

mostram uma dispersão de escolhas. 

No quadro abaixo estão distribuídos por polo e semestre, com as respectivas 

quantidades de item assinalados em cada estilo possível para escolha. 

 

RESULTADO DA CARACTERIZAÇÃO- INDECISOS POR UNIDADE E SEMESTRE 

 Participativo Busca e 

Pesquisa 

Estruturação 

e 

Planejamento 

Ação concreta 

e Produção 

Memorial 

1º semestre 3 3 3 1 

2º semestre 4 4 4 1 

3º semestre 2 2 2 0 

5ºsemestre 2 2 0 2 

Vergueiro 

3º semestre 3 3 3 1 

Santo Amaro 

1º semestre 4 4 1 4 

2º semestre 2 2 2 1 

4º semestre 2 2 1 2 

Vila Prudente 

1º semestre 2 2 2 3 

São Roque 

4º semestre 2 2 2 2 

Vila Maria 

6º semestre 3 3 3 1 

Total 29 30 23 18 
(TABELA 5 - Construção autoral a partir dos dados da pesquisa). 

 

Ainda que os números estejam distribuídos ou dispersos, decidimos por realizar 

a somatória desses itens assinalados e mais uma vez a totalização desses dados 

nos mostrou, uma predominância dos estilos Participativo e, Busca e Pesquisa, 

com um quantitativo muito próximo entre estes.  

 

Considerações finais 
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O texto visou apresentar os dados consolidados do estudo realizado no curso de 

Pedagogia, na modalidade EaD, de uma instituição de Ensino Superior (IES) 

sediada na capital paulista com alunos respondentes em 12 polos distribuídos 

pelo Estado de São Paulo.  

A pesquisa utilizou questionário padrão e adaptado para o espaço virtual sobre 

Estilos de Aprendizagem e os dados foram tabulados considerando os 11,48% de 

respondentes do total de alunos matriculados no curso. 

Este resultado possibilitou a identificação dos Estilos de Aprendizagem 

predominantes no curso pesquisado e a predominância identificada foi de dois 

estilos, dos quatro possíveis; os estilos, participativo e, busca e pesquisa, 

englobando 74,91% do total, representando quase ¾ do grupo pesquisado. 

A análise indicou ainda, a existência de um número considerável de alunos que 

não se enquadravam em nenhum estilo e nos mobilizou a inserir duas novas 

categorias, o estilo misto e os alunos indecisos. O agrupamento de alunos 

categorização como misto ou indeciso chega a somatória de 23% dos alunos, 

demonstrando sua importância quantitativa e indicava do resultado, pois 

apresentaram, a seu modo, considerando as características que construímos, 

exatamente os mesmos estilos que foram identificados como predominantes no 

restante do grupo, indicando assim como resultado a predominância dos estilos, 

participativo e, busca e pesquisa no grupo pesquisado. 
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EXPERIÊNCIA COM TECNOLOGIAS DIGITAIS EM MUSEUS E 

EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL: O CENTRO DE PESQUISA DE 

HISTÓRIA NATURAL E ARQUEOLOGIA DO MARANHÃO 
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RESUMO: O estudo objetiva 796verificar a presença de educação não-formal em planos 

museológicos, produzida por meio da adoção de tecnologias digitais utilizadas para 

compor a experiência do visitante no Museu. Estudo de caráter exploratório, com fins 

descritivos, utiliza como instrumentos de fundamentação teórica pesquisa bibliográficas 

e documental. Na pesquisa de campo, os instrumentos utilizados foram a observação 

sistemática, com visitas realizadas nos meses de maio e junho de 2019, e entrevista 

semiestruturada com o gestor do museu. Discute sobre os usos das experiências digitais 

e a educação não-formal nos museus, bem como, caracteriza-se as ferramentas utilizadas 

Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão. Entende-se que os 

museus representam um espaço de construção de experiências fora da sala de aula 

tradicional e adotam em diversos momentos mecanismos de aprendizagem não-formal, 

onde os visitantes tem acesso a um conjunto de ferramentas digitais que os permitem 

perceber os artefatos e informações dispostas nas exposições de forma muito mais 

profunda, aproximando o objeto do observador e tornando as visitas mais educativas. A 

educação não-formal configura-se como atividades educativas organizadas fora do 

ambiente formal estabelecido, onde se adote um sistema de aprendizagem não 

hierarquicamente estruturado. Por isso, acredita-se que o museu seja um exemplo desses 

espaços de construção de conhecimento, o qual podem ter suas atuações pedagógicas 

potencializada com a utilização das tecnologias digitais, e, assim não restringir as 

possiblidades de aprendizagem apenas as instituições de educação formais.  

Palavras-chave: Educação não-formal. Tecnologias Digitais. Museu. Centro de Pesquisa 

de História Natural e Arqueologia do Maranhão. Experiência.  
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ABSTRACT: The work aims to verify the presence of non-formal education in museum 

plans, produced through the adoption of digital technologies used to compose the 

experience of museum visitors. An exploratory study, with descriptive purposes, uses 

bibliographic and documentary research tools as theoretical basis. In the field research, 

the instruments used were systematic observation, with visits made in May and June of 

2019, and semi-structured interview with the museum manager. It discusses the uses of 

digital experiences and non-formal education in museums, as well as, it is characterized 

the tools used Research Center of Natural History and Archeology of Maranhão. It is 

understood that museums represent a space for constructing experiences outside the 

traditional classroom and adopting, at various times, non-formal learning mechanisms, 

where the visitors have access to a set of digital tools that allow them to perceive the 

artifacts and information arranged in the exhibitions in the more deep way, approaching 

object and observer and making the visits more educational. Non-formal education is 

defined as organized educational activities outside the established formal environment 

where a non-hierarchically structured learning system is adopted. Therefore, it is believed 

that the museum is an example of these spaces of knowledge construction, which may 

have its pedagogical performances enhanced by the use of digital technologies, and thus 

not restrict the learning possibilities only the formal education institutions. 

Keywords: Non-formal education. Digital Technologies. Museum. Center of Natural 

History and Archeology of Maranhão. Experience. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Por muito tempo a educação foi restrita apenas as dimensões das 

instituições formais, com metodologias tecnicamente estruturadas e pouco 

flexíveis, sendo, geralmente, o ambiente no qual perpassavam o desenvolvimento 

educacional e de aprendizagem (TRILLA, 2008). 

Entretanto, a educação não-formal vem adquirindo cada vez mais espaços 

nos sistemas educacionais, e o museu, caracteriza-se como uma das instituições 

recorrentes na utilização de ferramentas de aprendizagem dentro de suas 

atividades, desenvolvendo procedimentos pedagógicos por meio de tecnologias 

que aproximem os visitantes do conteúdo exposto, permitindo melhor percepção 

das informações e desenvolvendo capacidade de produção de conhecimento 

através da construção das suas experiências mediante seu contato com o acervo 

exposto. 

Assim como o seu público, o museu também se modificou para 

acompanhá-lo, e a utilização das tecnologias digitais englobam as adaptações 

que os museus se propuseram para atrair e abranger um maior número de 



 
 

 
3685 

visitantes. Em São Luís, capital do Maranhão, vários espaços culturais se utilizam 

desses meios como atratividade. Dentre os museus de São Luís que utilizam as 

tecnologias digitais e educativas, destaca-se o Centro de Pesquisa de História 

Natural e Arqueologia do Maranhão (CPHNAMA). 

O CPHNAMA tornou-se objeto de análise desta pesquisa a partir de seu 

engajamento como aparelho de disseminação de conhecimento por meio do seu 

acervo e tecnologias digitais, e projetos voltados para educação patrimonial, bem 

como a importância para a sociedade das pesquisas (paleontológicas, 

arqueológicas e etnográficas) que são desenvolvidas no local.  
Este estudo objetiva verificar a presença de educação não-formal em 

planos museológicos, produzida por meio da adoção de tecnologias digitais 

utilizadas para compor a experiência do visitante em Museus. 

Evidencia como são as tecnologias utilizadas no Museu e como estas 

colaboram para a formação das experiências de seus usuários, potencializando 

os elementos oferecidos em seus acervos. A linha argumentativa é construída a 

partir dos estudos sobre as experiências digitais e educação não-formal e sua 

relação com o acervo exposto e a percepção dos visitantes. 

A construção metodológica ocorreu por meio da pesquisa bibliográfica e 

documental, e da pesquisa de campo, com visitas ao Centro de Pesquisa de 

História Natural e Arqueologia do Maranhão. A pesquisa bibliográfica consistiu 

na busca por informações acerca das experiências digitais e educação não-formal 

nos museus, através de consultas em livros, sítios da internet e artigos científicos.  

Por sua vez, a pesquisa de campo foi realizada a partir de visitas ao Centro 

de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão para registro das 

tecnologias utilizadas no museu, utilizando o método de observação sistemática. 

Além da realização de uma entrevista semiestruturada com o diretor do Museu. 

Esse estudo está ordenado por três seções principais: na primeira são 

expostos conceitos de museus e as experiências digitais; no capitulo subsequente, 

são expostos conceitos sobre a educação não-formal nos museus; na subseção 

seguinte, exemplifica-se as experiências oferecidas nos espaços do Centro de 

Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão (CPHNAMA), por meio 

das tecnologias que são oferecidas aos visitantes. 

 

2 MUSEU E EXPERIÊNCIAS DIGITAIS 
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O museu é um espaço secular, no qual existe uma constante correlação do 

passado e do presente, atribuindo em suas exposições singular capacidade de 

provocar sentimento de curiosidade no indivíduo. Geralmente, o público do 

museu é composto por indivíduos que têm interesse em conhecer culturas 

diferentes, e os acervos destes museus podem propiciar uma imersão dos 

visitantes a cultura dos locais visitados, atiçando seu imaginário (VASCONCELOS, 

2006). 

Assim, o museu se configura como palco de identificação, recuperação e 

reunião de objetos com determinado valor histórico, podendo apresentar uma 

cronologia de significados paralelos as formações das sociedades. Esse diálogo 

com a sociedade, no entanto, só acontece por meio de exposições interativas que 

promovam o interesse dos visitantes diante dos conteúdos comunicados nessas 

exposições. 

Moraes (2010, p. 170) coloca que o museu é “[...] uma instituição a serviço 

da sociedade para a preservação da memória e, ao mesmo tempo, um espaço 

para a educação e a mediação cultural [...]”, adquirindo, assim, uma multiplicidade 

de funções no que tange o envolvimento do visitante com os significados e 

conhecimentos presentes na história contada na exposição de objetos. 

 
Em uma exposição de museu, as informações que aparecem na forma 

de textos, imagens, aparatos interativos, objetos contemplativos, entre 

outros, têm a função de cativar o público, ensinar e divulgar 

conhecimentos. Estas informações recebem um tratamento específico 

para torná-las acessíveis e fazerem sentido para os variados públicos 

que visitam os museus (MARANDINO, 2008, p. 20). 

 

Devido à ausência de mecanismos que estimulem uma maior interação 

entre os visitantes e os conteúdos expostos, na maioria das vezes, acaba não se 

aproveitando todas as informações e conhecimento presentes nos museus, pois 

geralmente dispõem-se de pouco tempo, a linguagem é fragmentada, e, 

comumente, não existe um esforço para a percepção e observação dos detalhes, 

fatos esses que adormecem a experiência vivencial do lugar (GOONEY, 2002). 

Por essa razão, a utilização de tecnologias digitais nos museus possibilitou 

que os visitantes conseguissem passar da condição de observador da exposição 

para aquele que dialoga com o conteúdo exposto. Assim, essas tecnologias 

permitem a existência de uma vinculação entre os objetos e o conhecimento, 

sendo capaz de oferecer “oportunidades de aprendizagem relativa a esses 
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objetos em seu contexto original vinculado com questões atuais e tópicos de 

interesse do visitante” (MARINS et al, 2010, p. 41) 

Sendo assim, de acordo com Moraes (2010), uma vez que os museus se 

caracterizem como atrativos culturais, este carece de uma constante comunicação 

interpretativa na qual exista um processo de reconhecimento e de apreensão dos 

visitantes.  

O museu fornece um aprendizado revelador em relação a novos 

conhecimentos que são adquiridos quando estes indivíduos vivem experiências 

que comunicam os sentidos do passado e do presente, geralmente, “[...] 

reinterpretando as descobertas dentro de suas próprias vidas.” (MORAES, 2010, 

p. 175). 

Maiores preocupações com a qualidade das experiências dos visitantes 

aliadas ao suporte do avanço das tecnologias digitais colocam o museu em novo 

patamar no que tange sua função social e educativa. Dessa maneira, a adoção de 

tecnologias informacionais nas exposições é uma estratégia dos museus para 

ultrapassar o rótulo de “lugar de coisas velhas” e proporcionar uma melhor 

comunicação dos seus conteúdos para o público (BOWEN, 2008).  

Hughes (2010), salienta que nos novos tempos, os visitantes de museus já 

não se interessam por experiências passivas, pois ele realmente espera encontrar 

um botão para pressionar, um controle para ligar, ou outras ferramentas que o 

proporcione, de alguma forma, uma participação ou interação com a exposição. 

Este visitante quer interagir com o momento, fazer parte da construção de sua 

experiência de visitação. 

A ação dos museus precisa criar momentos que estimulem o 

desenvolvimento e a capacidade de reflexão das pessoas de determinada 

comunidade, pois, somente assim, estas instituições estarão contribuindo para 

uma educação flexível e emancipadora, dotando os usuários de poder de 

transformação da sua realidade. Este aspecto da nova museologia é observado a 

partir do momento que o museu passa a ser reconhecido como espaço de 

comunicação e troca de saberes (PRIMO, 1999).  

Por isso, as tecnologias digitais permitem ao museu assumir um papel mais 

educativo junto aos visitantes, onde, auxiliados por inúmeros dispositivos digitais, 

estes indivíduos adquirem cada vez mais capacidade de aprendizado nas suas 

experiências dentro dos museus.   

Essa expansão das tarefas do setor educativo nos museus permite que 

essas instituições possam, gradativamente, ajudar as escolas no processo 
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educacional, por meio de atividades de parceria e outras ligadas aos conteúdos 

desenvolvidos no ambiente escolar (VAN-PRAET; POUCET, 1992). 

Blanco (1999), ressalta que foram os museus ingleses os responsáveis pelo 

desenvolvimento de diversas ações direcionadas para o público escolar, trazendo 

contribuições para o fomento das reflexões seminais sobre o papel educacional 

dessas instituições diante das competências escolares, bem como para o 

estabelecimento de abordagens mais adequadas de se trabalhar a educação 

dentro das instituições museais. 

 

3 EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL EM MUSEUS E TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

A educação não-formal começou a fazer parte dos cenários internacionais 

em políticas públicas educacionais no final dos anos 60 (SMITH, 1996), 

diferenciando-se da educação informal, uma vez que a educação informal 

acontece de um modo espontâneo no cotidiano por meio de conversações e 

experiências familiares, amigos, interlocutores ocasionais e outros, enquanto a 

educação não-formal é veiculada pelos museus, meios de comunicação e outras 

instituições com o intuito de ensinar ciência a conjuntos de pessoas heterogêneos 

(CHAGAS, 1993, grifo nosso). 

Nesse contexto, de acordo com Marandino (2008, p. 15), “[...] um museu, 

por exemplo, poderia ser nomeado como um espaço de educação não-formal 

quando o pensamos como instituição, com um projeto de alguma forma 

estruturado e com um determinado conteúdo programático”.  

Para uma melhor compreensão do amadurecimento da função educativa 

dos museus, Allard e Boucher (1991) evidenciam três etapas sequenciais do seu 

desenvolvimento, como mostra o quadro 01: 

 
Quadro 01 – Desenvolvimento da função educativa dos museus 

1º ETAPA 

 

• Marcada pela criação e inserção de museus em instituições de 

ensino formais, no caso, as universidades. 

2º ETAPA 
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• Assinalada pela progressiva entrada de um público mais amplo, e 

de classes sociais diferenciadas, nos recintos museológicos. Foi 

como parte de um projeto de nação, em um esforço de 

modernização da sociedade, que em fins do século XVIII o museu 

passou a ser considerado como um lugar do saber e da invenção 

artística, de progresso do conhecimento e das artes, onde o 

público poderia formar seu gosto por meio da admiração das 

exposições. 

 

3º ETAPA 

 

• Aconteceu ao longo do século XX. Levados pelo aumento e 

diversificação do público, os museus não poderiam mais se 

contentar em apenas expor suas obras. Era necessário encontrar 

os meios para assegurar que os visitantes as entendessem e 

apreciassem. A preocupação com a utilização educacional dos 

acervos expostos levou cada vez mais os museus a introduzirem 

estratégias que facilitassem a comunicação com o público dentro 

de suas exposições. 

 

     Fonte: adaptado de Allard e Boucher (1991) 

 

Marandino (2008) ressalta que os ideais democratizantes, refletidos pela 

Revolução Francesa, contribuíram para abertura de muitos museus na Europa e 

na América, e, com os novos museus, uma maior atenção para o viés educativo 

dessas instituições. A autora coloca que tal atenção leva a projetos 

governamentais nos quais a instrução formal obrigatória tinha como extensão 

comum as visita aos museus, este “era o ideal da ‘lição das coisas’, no qual o aluno 

visitava o museu para observar ‘ao vivo’ o que havia sido ensinado ‘em teoria’ nos 

bancos escolares” (MARANDINO, 2008, p. 09). 

Entretanto, mesmo com várias transformações na maneira de expor 

artefatos e objetos, além do estabelecimento de uma relação de contato com o 

público, os museus só passaram a ser reconhecidos pontualmente como 

instituições intrinsecamente educativas a partir da segunda metade do século XX. 

Essa “nova” dimensão do museu surgiu quando as atividades educativas 
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começaram o atendimento específico para os distintos públicos, baseados na 

definição de objetivos pedagógicos precisos (KÖPTKE, 2003). 

Agora, com a flexibilização de diversos setores da sociedade, devido ao 

estabelecimento de ideais democráticos mais fortes, os museus vêm adquirindo 

cada vez mais características de espaços que possuem, segundo Marandino 

(2008, p. 12), “[...] uma forma própria de desenvolver sua dimensão educativa”. As 

instituições museológicas são identificadas como locais de educação não-formal, 

se diferenciando, mas sem dissociar-se, das experiências formais de educação, 

como aquelas desenvolvidas na escola e das experiências informais de educação, 

comumente atreladas ao âmbito familiar (MARANDINO, 2008). 

O museu tem como vantagem educativa o trabalho constante com 

materiais que estimulam a vontade dos observadores de conhecer os significados 

presentes nas exposições. Garcia (2006) comenta que o trabalho com objetos de 

formas volumétricas em espaços de educação não-formal possibilita a divulgação 

diversificada de conceitos científicos, ajudando, assim, na aprendizagem de 

indivíduos em distintas faixas etárias. 

Entretanto, ainda se percebe uma resistência das pessoas para a 

incorporação dos locais de educação não-formal nos seus trajetos educativos. 

Moraes (2010) contribui sobre essa problemática quando analisa as características 

dos grupos de visitantes dos museus e coloca que o grupo mais importante, os 

estudantes, são visitantes não “espontâneos” e, muitas vezes, se deslocam para o 

museu apenas por causa de atividades escolares obrigatórias. 

É importante que as pessoas compreendam o museu como algo muito 

mais complexo do que apenas espaço para exposição de artefatos e ou local para 

se comunicar histórias, tendo em vista que este se apresenta cada vez mais como 

lugar carregado de dispositivos que podem ser utilizados como vias para a 

construção de conhecimentos, visto que, como afirma Marandino (2016, p. 09):  

 
Museus são locais propícios para motivar, desenvolver atividades e 

estabelecer diálogos e interações entre grupos. Por esta razão, os 

museus dedicados a ciências naturais, os botânicos, entre outros 

espaços, possuem momentos de deleite, lazer e aprendizado, ao tornar 

as informações mais acessíveis aos diferentes públicos. Há, hoje, um 

conjunto de evidências que destacam o compromisso cada vez maior 

dessas instituições com a educação ao longo da vida e, neste sentido, 

reforçam a relevância dos educadores e dos setores educativos desses 

locais. 

 



 
 

 
3691 

Por esta razão, de acordo com Moraes (2010), não se faz necessário adotar 

uma posição radical entre as possibilidades educacionais e de entretenimento 

dos museus, uma vez que suas ações podem ter um caráter lúdico sem que seja 

reprimida seus objetivos relacionados a sua função educativa.  

Ou seja, estabelecer princípios mais flexíveis na composição dos 

instrumentos pedagógicos direcionados para a educação, absorvendo como 

extensão das instituições educativas formais não apenas os museus, mas diversos 

outros espaços onde o conhecimento tem possibilidades de ser desenvolvido. 

Pode-se concordar, assim, que “[...] uma boa política museológica que 

concilie educação com entretenimento sem desvirtuar a essência da educação no 

contexto da lógica do mercado pode atender bem a essa problemática.” 

(MORAES, 2010, p. 183). 

No que se refere aos museus, é comum o uso de tecnologias para compor 

as estruturas das exposições, os dispositivos utilizados para comunicar as 

histórias expostas e também na formulação de estratégias de divulgação do 

museu. No contexto das políticas direcionadas ao museu, é necessário 

compreender o museu de maneira mais ampliada, ultrapassando uma 

abordagem monofuncional da sua atuação, destacando sua finalidade como 

centro de entretenimento, atrativo cultural e de conservação da memória, mas 

sem ausentar seu potencial como instrumento pedagógico.  

Por isso, essas instituições tornam-se uma possibilidade educativa, no qual 

mecanismos pedagógicos apresentam-se cada vez mais como realidade no 

cotidiano das atividades desses locais, muitas vezes auxiliado por diversas 

tecnologias digitais.  

Moraes (2010) ressalta a importância do avanço tecnológico para a 

formação educativa, e, auxiliado por outras iniciativas inovadoras, a consolidação 

das políticas museológicas fundamentadas em enquadramentos educativos. 

 
As novas comunicações e tecnologias trouxeram maior dinamismo, 

interação e aproximação do público com o fato museológico. Também 

as exposições complementares, as oficinas de manipulação, os vídeos 

informativos, a interpretação patrimonial, os restaurantes, as áreas de 

descanso e as lojas de suvenires contemporanizaram o museu, que 

passou a acolher melhor o público e tornou-se um espaço para o 

turismo de experiência, permitindo ao visitante o aprendizado e a 

vivência do espaço museológico (MORAES, 2010, p. 174). 

 



 
 

 
3692 

Carvalho (2008) evidencia que a internet expandiu as alternativas de 

compartilhamento de informações nas instituições museológicas para uma 

grande quantidade de usuários e visitantes, maximizando a função de 

disseminação dos conteúdos e saberes relacionados aos museus. Agora, é 

possível, por exemplo, conhecer todo o conteúdo exposto no museu sem mesmo 

ter ido ao seu espaço físico. 

Tese corroborada por Costa (2018), para autora a virtualidade dos museus 

auxiliam ao turista ou visitante se programarem para conhecer o local, e que este 

não se configura como substituto da visita presencial, mas uma forma de 

dinamizar, expandir e democratizar o consumo da cultura, por meio da 

cibercultura. 

Desta maneira, as tecnologias digitais permitem que os museus 

solidifiquem suas atuações no que tange suas capacidades de articulação de suas 

atividades e seus objetivos educativos. Capobianco (2010) ressalta que essas 

ferramentas digitais disponibilizam recursos que potencializam os processos 

educativos, e, assim, abrem novas possiblidades para a complementação do 

ensino formal. 

 

3.1 CENTRO DE PESQUISA DE HISTÓRIA NATURAL E ARQUEOLOGIA DO 

MARANHÃO 

 

Em São Luís (MA), dentre os vários espaços de culturas que se adaptaram 

para atrair e abranger um número maior de visitantes por meio meios de 

ferramentas de conhecimentos como as tecnologias digitais e educativas, 

destaca-se nessa pesquisa o Centro de Pesquisa de História Natural e 

Arqueologia do Maranhão (CPHNAMA). Fundado em 2002, o museu está situado 

na Rua do Giz, nº 59, na Praia Grande, bairro pertencente ao Centro Histórico de 

São Luís. 

O referido museu “tem como objetivo o estudo, valorização e preservação 

do acervo patrimonial maranhense, especificamente os recursos e bens 

arqueológicos, paleontológicos e a cultura material e tradições dos povos 

indígenas no Maranhão”. Atualmente, de acordo com dados coletados no local, o 

museu tem uma taxa de visitação anual de 25.0000 (vinte e cinco mil) pessoas, 

principalmente, grupos escolares e turistas (SECMA, 2019). 

No espaço do museu, destinados para visitação, existem três salas 

temáticas. Na primeira sala, estão expostos painéis e vitrines, com fosseis e 
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réplicas de espécies pré-históricas descobertas em solo maranhense, nesse 

espaço existe como recurso multimídia um aparelho televisivo no qual são 

transmitidas reportagens referentes aos assuntos abordados nesta sala.  

Na Figura 1 uma visão da sala com as vitrines e a aparelho televiso que 

veicula reportagens que agregam informações com o acervo exposto. 
 

Figura 1 – Sala de exposição paleontológica e aparelho televisivo 

 
    Fonte: Autores (2019) 

 

No segundo piso, há uma sala de arqueologia, onde são expostos 

cerâmicas ritualísticas pré-coloniais e artefatos de pedras, entre outras peças 

coloniais, assim como na sala 1, existe um aparelho televisivo que transmite 

reportagens sobre as áreas arqueológicas. Na Figura 2, pode-se ver o aparelho 

televisivo e vitrines com as cerâmicas ritualísticas. 

 
          Figura 2 – Vitrines com cerâmicas ritualísticas e aparelho de televisão. 

 
      Fonte: Autores (2019) 
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Na terceira sala, são dispostos objetos etnológicos, com imagens e objetos 

recentes das tribos indígenas do Maranhão, assim, como nas outras duas salas, 

está também possui um aparelho televisivo que veiculam reportagens referente 

ao assunto exposto em cada ambiente. 

Ao lado da terceira sala, há uma sala expositiva inaugurada recentemente, 

com totens e painéis bilíngues, além de uma aparelho televisivo e uma tela 

interativa. A sala em questão caracteriza-se por sua preocupação em recompor 

uma memória mais diversificada, mostrando a colaboração para a construção da 

sociedade maranhense que perpassam pelo índio, negro e o branco. Na Figura 3, 

o painel bilíngue que retrata a história das etnias que compuseram essa 

construção. 
Figura 3 – Painel bilíngue 

 
                      Fonte: Autores (2019) 

Nesta sala, de acordo com o diretor do Centro de Pesquisa, Deusdédit 

Carneiro Leite Filho, foi pensada em forma de trabalhar com o orgulho da 

memória do maranhense, a partir de “pinceladas” de fatos importantes que 

colaborem para garantir sua autoestima como povo. Segundo Moraes (2010), as 

tecnologias e o lúdico como nova metodologia adotadas pelos museus 

colaboram para a reflexão do público sobre as memórias. O museu cumpri o seu 

papel de local de informação, não perpetuando mitos e estereótipos, utilizando 

em seus painéis textos de escritos de maneira clara e objetiva para a compreensão 

do público visitante (POULOT, 2013). 

Na Figura 4, a tela interativa touchscreen, na qual que são disponibilizados 

jogos didáticos, que foram criados em parceria com profissionais ligados à área 

de designer da Universidade Federal do Maranhão. Dentre este jogos, foi criado 

um jogo de escavação arqueológica desenvolvido, especialmente, para crianças. 
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Figura 4 – Tela interativa 

 
                       Fonte: Autores (2019) 

 

Assim, como os acervos em exposição, as tecnologias digitais presentes no 

museu, são parte de sua forma de compreensão e interpretação daquilo que está 

exposto, não vem a substituir, mas a colaborar com o acervo. Essas tecnologias, 

como os acervos museológicos, constituem formas de compartilhamento de 

conhecimento com os usuários do local. De acesso a aprendizagem sobre os 

assuntos abordados, com conteúdo paleontológico, arqueológico e etnológico, 

que de outra forma, não exposto em um espaço acessível como um museu, não 

seria de fácil acesso do grande público.  

Segundo Leite Filho e Gaspar (2011, n.p) 1 por meio da criação do 

cent797ro de pesquisa “[...] o Estado legitimou um núcleo de estudos direcionado 

ao desenvolvimento de pesquisas arqueológicas sistemáticas e em áreas afins”. 

Ainda, de acordo com os autores, o CPHNAMA desenvolve atividades como: 

trabalho de Educação Patrimonial junto às escolas, aos frequentadores das suas 

exposições temáticas e em comunidades interioranas, onde são feitos trabalhos 

de campo; participação dos seus profissionais em projetos associados a 

pesquisadores atuantes na região; desenvolvimento de parcerias com instituições 

acadêmica nacionais, visando desta forma, suprir a necessidade de se conhecer, 

valorizar e proteger o patrimônio arqueológico. 

Durante as visitas dos pesquisadores no Centro de Pesquisa, bem como, 

as conversas tidas com o diretor do local, evidencia-se as iniciativas do museu de 
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tornar seus espaços mais digitais, bem como, a preocupação sobre a arte visual e 

a dinamização de seus espaços, tendo como proposta tornar todos os painéis do 

museu bilíngues. Ademais, o museu conta com um aparelho de impressão 3D, 

para criação e gerenciamento de um banco de dados do acervo pertencente ao 

CPHNAMA. 

De acordo com dados coletados com o diretor do museu, há quase 20 

anos o centro de pesquisa mantem uma parceria com as instituições e 

profissionais da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Museu Paraense Emilio Goeldi. 

Neste cenário, os recursos digitais disponíveis, a forma que os recursos de 

aprendizagem são compartilhados pelo museu, de forma didática e de fácil 

assimilação para o público que o visita, torna-o um local de conhecimento que 

colabora para a experiência e o desenvolvimento de aprendizagem do sujeito. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação não-formal ainda passa por diversos processos de afirmação 

para que seja verdadeiramente encarada como possibilidade eficaz de construção 

e disseminação de conhecimentos, apesar de reconhecer-se que sua capacidade 

como instrumento pedagógico pode trazer relevante contribuição para o 

desenvolvimento educacional dos indivíduos. 

Por isso, o museu consolida-se como uma alternativa legítima para ocupar 

cada vez mais espaço no contexto das instituições promotoras de educação não-

formal. Seus planos museológicos orientam-se para a entrada de metodologias 

que articulem a experiência vivenciada nas exposições e dispositivos pedagógicos 

que auxiliem na percepção e assimilação das informações presentes na história 

contada nos espaços museais. 

Nesse contexto, as tecnologias digitais aparecem como aliadas na 

concepção pedagógica das experiências nos museus. Lévy (1999) acentua que as 

tecnologias digitais favorecem novas formas de acesso à informação e, por isso, 

contribui para o processo educativo, por meio da exteriorização e alteração das 

funções cognitivas humanas como a memória, a imaginação, a percepção e o 

raciocínio. 

O Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, a 

partir de seu acervo, bem como, as tecnologias digitais presentes no museu 
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proporcionam aos visitantes uma experiência de aprendizado que perpassam por 

toda a estrutura de informação presente nos seus espaços. 

Sendo assim, podemos considerar que o CPHNAMA, como instituição, é 

um veículo de transmissão de conhecimentos que utiliza-se das tecnologias para 

corroborar com sua metodologia de forma a explicitá-la de maneira mais 

acessível ao seu público, sem desvincular das adaptações que os museus se 

propuseram, para suprir as demandas necessárias, como forma de continuar 

atraindo mais visitantes para esses lugares. 
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Resumo: O Empowering ePortfolio Process (EEP) foi um projeto ERASMUS+ KA2, com 

participação de cinco Instituições de Ensino Superior europeias, que decorreu entre 2006 

e 2008 e cujo objetivo principal era a promoção de uma educação centrada nos 

estudantes envolvendo-os em processos de ensino e aprendizagem com a utilização de 

portefólios digitais. Sendo um projeto de investigação e desenvolvimento, ao longo do 

seu decurso foi experimentada a utilização de portefólios em várias Unidades 

Curriculares (UC) uma das quais foi o Digital Storytelling. Esta UC surge integrada no 

Semestre Internacional, um programa destinado a estudantes de 1.º ciclo de Bolonha em 

mobilidade transnacional, que é lecionada em inglês e que já tem dois anos de 

funcionamento.  

Utilizando uma metodologia de reflexão sobre a prática (PONTE, 2002) e com dados 

recolhidos por observação participante, por reflexões escritas pelos estudantes e por 

inquéritos por questionário, pretende-se ponderar sobre o funcionamento da UC 

procurando perceber os aspetos positivos e as melhorias ou soluções para os aspetos 

críticos. 

Em conclusão, a participação em construção de portefólios digitais e a elaboração de 

narrativas digitais pelos estudantes promove a aprendizagem do tema em estudo, o 

desenvolvimento de competências digitais e de crítica sobre o seu trabalho e o trabalho 
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dos colegas (COUTINHO, 2010; ROBIN, 2008). Estas são algumas das elações que 

também retiramos deste trabalho, a par de alguns aspetos que parecem relacionados 

com o carater multicultural dos estudantes da UC. 

 

Palavras-chave: digital storytelling; portefólios digitais; competências digitais; 

utilização educativa; ensino superior. 

 

Abstract: The Empowering ePortfolio Process (EEP) was an ERASMUS+ KA2 project, with 

the participation of five European Higher Education Institutions, which took place 

between 2006 and 2008 and whose main objective was to promote a student-centered 

education involving them in teaching and learning processes with the use of digital 

portfolios. Being a research and development project, throughout its course it was tried 

the use of portfolios in several Curricular Units (CU), one of which was Digital Storytelling. 

This UC is integrated into the International Semester, a program for 1st cycle students of 

Bologna in transnational mobility, which is taught in English and has already two years of 

operation. 

Using a methodology of reflection on the practice (PONTE, 2002) and with data collected 

by participant observation, by written reflections and by surveys, it is intended to 

consider the functioning of the UC seeking to perceive the positive aspects and the 

improvements or solutions for the aspects critics. 

In conclusion, the participation in the construction of digital portfolios and the 

elaboration of digital narratives by the students promotes the learning of the subject 

under study, the development of digital competences and criticism about their work and 

the work of their colleagues (COUTINHO, 2010; ROBIN, 2008). These are some of the 

suggestions that we also draw from this work, along with some aspects that seem to be 

related to the multicultural character of UC students. 

 

Keywords: digital storytelling; digital portfolios; digital skills; educational use; higher 

education. 

 

Introdução 

O projeto Empower Eportfolio Process (EEP) decorreu entre 2016 e 2018 e 

integrou professores e investigadores de cinco países europeus: Finlândia, 

Portugal, Bélgica, Irlanda e Dinamarca e o trabalho de investigação e 

desenvolvimento que produziu centrou-se nas práticas de utilização dos 

portfólios digitais no Ensino Superior.  

O conceito de portefólio digital não é consensual e depende fundamentalmente 

do propósito para que é desenvolvido e de ser facultativo ou obrigatório 

(BECKERS; DOLMANS; VAN MERRIËNBOER, 2016). No entanto, parece-nos que os 
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aspetos mais interessantes destes instrumentos se relacionam com o papel do 

seu autor,  que constrói uma coleção de materiais recolhidos, selecionados e 

refletidos, através da qual é possível avaliar a evolução de competências 

(BARRETT, 2007). No âmbito do projeto EEP este conceito foi objeto de discussões 

entre os parceiros e consensualizou-se uma definição semelhante à de (BARRETT, 

2007) “os porfefólios digitais são espaços de trabalho e aprendizagem, da autoria 

e propriedade dos estudantes, que servem para recolher, criar, partilhar, colaborar, 

refletir aprendizagens e competências, assim como para a avaliação” (KUNNARI, 

I. LAURIKAINNEN, 2017, p. 7). Podemos então considerar que o portefólio digital 

é centrado em atividades de autoria e de reflexão e faculta contextos 

construtivistas de aprendizagem, promotores da responsabilidade dos 

estudantes colocando-os no centro do contexto de aprendizagem (GOMES; 

ALVES, 2010; MORGADO et al., 2009; SÁ-CHAVES, 2005). 

Um dos aspetos positivos dos portefólios digitais é a possibilidade de promoção 

das competências digitais dos seus autores (PIRES; RODRIGUES, 2018). Os 

contextos que suportam estes portefólios têm potencialidades para facilitar o 

feedback e serem configurados pelos estudantes de acordo com as suas 

preferências. No entanto, estes ambientes também são desafiantes porque 

devem ser suficientemente simples para que os estudantes se sintam confortáveis 

na sua utilização e se possam centrar nas vantagens de aprendizagem que os 

portefólios digitais podem proporcionar (OAKLEY; PEGRUM; JOHNSTON, 2014). 

O próprio conteúdo de um portefólio digital pode ser mais rico do que as 

anteriores versões em papel, pois para além das produções e reflexões textuais 

permite também a inserção de imagem parada ou em movimento e som. 

Estes aspetos de aprendizagem reflexiva e de desenvolvimentos de competências 

digitais que a utilização dos portefólios digitais pode promover estão também 

patentes no uso educativo do Digital Storytelling.  

A tradição oral de troca e transferência de conhecimento é tão antiga quanto o 

homem e é a base da educação familiar, onde os mais velhos transmitem o seu 

conhecimento e a sua cultura aos mais jovens. As narrativas e em particular as 

estórias1 orais constituem-se como um800 modo de preservar a cultura de um 

povo. Com o surgimento da imprensa escrita, as estórias ganham outra dimensão 

pois não só podem ter muito mais ouvintes, mas também permanecer durante 

mais tempo. O formato digital permite a inclusão de sons, imagens paradas e 

imagens em movimento que tornaram as estórias mais ricas e mais interessantes. 

 
800 https://worpress.com 
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Robin (2008) assume que Digital Storytelling é a arte de combinar uma narrativa 

com imagens, sons e vídeo para criar uma breve estória.  

A utilização das narrativas em educação parece ancorada nas ideias de Bruner 

(2001) que relaciona o conceito de narração com a organização da experiência 

para melhor contar o que se passou. Segundo Robin (2008), as utilizações mais 

comuns de Digital Storytelling são: narrativas pessoais, estórias que informam ou 

educam e estórias que analisam eventos históricos. As narrativas digitais são 

talvez as mais populares, refletem experiências pessoais, frequentemente com 

eventos significativos que podem ser carregados de emoção e significado para o 

seu autor e para os ouvintes. As estórias que informam ou educam são usadas 

fundamentalmente por professores para apresentar informações aos seus alunos 

sobre as mais diferentes temáticas. As estórias que analisam eventos históricos 

podem ser usadas para recontar eventos da história. Os estudantes podem usar 

fotografias históricas, manchetes de jornais, discursos e outros materiais 

disponíveis para criar uma história que acrescente profundidade e significado a 

eventos do passado.  

A integração das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem trazem 

um valor acrescido quando as atividades com elas desenvolvidas são significativas 

e diferentes das que faziam anteriormente (TRILLING; HOOD, 1999). Deste modo 

procura-se que os conhecimentos sejam construídos de modo diverso e 

promovam o envolvimento dos estudantes (DEXTER; ANDERSON; BECKER, 1999; 

HERRINGTON; OLIVER; REEVES, 2016). 

Esta capacidade de envolver os estudantes na sua própria aprendizagem dando-

lhes autonomia, mas simultaneamente procurando que se responsabilizem pelas 

suas atividades que se procura desenvolver na UC de Digital Storytelling. 

 

Estrutura da UC e sua integração no Semestre Internacional 

O Semestre Internacional é uma oferta formativa destinada a estudantes 

internacionais em programas de mobilidade, que frequentam cursos do primeiro 

ciclo de Bolonha nos seus países de origem. Esta oferta formativa pode ainda 

integrar estudantes em mobilidade intercontinental, nomeadamente oriundos do 

Brasil. O plano de estudos do Semestre Internacional foi construído numa 

perspetiva de formação multidisciplinar e integra atualmente dez unidades 

curriculares inseridas em áreas disciplinares como a comunicação, a arte, a 

educação e a cultura. De entre as UC oferecidas neste âmbito, encontramos a UC 

Digital Storytelling. A sua primeira edição ocorreu no ano letivo de 2016/17 e, 
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como esta oferta formativa funciona no segundo semestre letivo, à data deste 

estudo dispomos de dados recolhidos em duas edições. 

A UC foi desenhada com os seguintes objetivos: 1) desenvolver nos estudantes 

competências digitais na criação de conteúdos multimédia; 2) desenvolver o seu 

pensamento crítico sobre as temáticas das várias estórias que constroem; 3) 

melhorar as suas competências reflexivas e de síntese que lhes permitam 

desenvolver pequenos filmes com um caracter reflexivo sobre temas diversos. 

A UC está organizada em duas partes distintas: a primeira parte tem como 

objetivo a socialização dos estudantes para que na segunda parte possam sentir-

se confortáveis nas partilhas dos trabalhos que vão efetuando. 

Assim, na primeira parte da UC os estudantes, individualmente constroem o seu 

portefólio digital utilizando o WORDPRESS1 onde deverão colocar todas 801as 

tarefas que desenvolvem. Este portefólio é partilhado por outras UC do Semestre 

Internacional e tem páginas distintas para cada uma delas. Neste artigo 

refletiremos apenas sobre as atividades desenvolvidas na UC de Digital 

Storytelling. A primeira atividade que os estudantes desenvolvem é a recolha e 

divulgação ao grande grupo de uma história tradicional do seu país, tendo como 

objetivo a partilha cultural num ambiente multinacional e procurando que o 

estudante esteja confortável com uma história que conhece bem. A atividade 

seguinte é feita a pares, com estudantes oriundos de países diferentes e tem 

como objetivo construir uma nova história com base nas histórias originais que 

ambos os estudantes escolheram, na fase anterior. Existe uma grande liberdade 

na construção desta história. Pretende-se fundamentalmente desenvolver a 

socialização, estimular a criatividade e o redesenho de algumas das características 

das histórias originais. A história assim construída, em formato texto, deve ser 

contada numa banda desenhada construída no PIXTON1. Terminada esta primeira 

pa802rte da UC, os estudantes terão publicado no seu portefólio três produtos: 

1) uma história tradicional do seu país, 2) uma história construída a pares e 3) a 

versão em banda desenhada dessa história.  

A segunda parte da UC destina-se à construção de estórias digitais que são 

escritas pelos estudantes individualmente apelando à pesquisa, reflexão e síntese 

sobre a temática em estudo. Inicia-se com o debate sobre as principais 

características de uma Digital Story, segundo as conceções de (LAMBERT, 2009). 

Tabela 1 – Os sete elementos do Digital Storytelling 

 
801 https://www.pixton.com 
802 https://www.wevideo.com/ 

https://www.wevideo.com/
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1. Ponto de vista  
Qual é o principal objetivo da estória e qual a 

perspetiva do autor? 

2. Uma questão dramática  
Uma questão chave que capta a atenção do leitor e 

que será respondida no final da estória.  

3. Conteúdo emocional  
Problemas sérios que ganham vida de uma maneira 

pessoal e poderosa e que ligam o público à estória. 

4. A sua voz  
Pode ser uma via para personalizar a estória e 

contribuir para que o público a perceba.  

5. O poder de uma banda 

sonora  

Música ou outros sons que embelezam e enriquecem 

a estória. 

6. Economia  
Deve usar o conteúdo necessário para a compreensão 

da estória, sem que se torne maçadora. 

7. Ritmo  
O andamento da estória que pode ser ora rápido ora 

lento.  

As atividades propostas no ano letivo 2016/17 não foram as mesmas que se 

desenvolveram em 2017/18 porque neste segundo ano o número de horas 

destinadas à UC teve um acréscimo de 50% (de 30 horas em 2016/17 para 45 

horas em 2017/18). Este aumento de horas permitiu desenvolver mais 

experiências no segundo ano. No primeiro ano, os estudantes desenvolveram 

individualmente um único filme onde se pretendia que refletissem sobre a sua 

experiência em Portugal. No segundo ano, para além desta construíram ainda 

uma estória com a técnica de “Draw my life”. Para aplicar esta técnica os 

estudantes devem selecionar uma parte da sua vida, refletir sobre ela e expressar 

os factos mais significativos que ocorreram durante esse período de tempo. Para 

se expressarem, os estudantes podem desenhar ou usar recortes que vão 

colocando/retirando do écran. 

Do ponto de vista metodológico, esta UC pretende que o estudante esteja no 

centro do processo de ensino e aprendizagem, procurando uma autodescoberta 

dos conceitos subjacentes à tradição oral de contar histórias e aos desafios 

associados ao uso das TIC na construção e disseminação de histórias digitais. As 

aulas têm uma orientação teórico-prática onde para além dos conceitos que a 

professora exporá, haverá um tempo de construção dos produtos em que o 

professor tem um papel de tutor, orientado os estudantes na construção dos seus 

produtos. Os filmes desenvolvidos pelos estudantes são apresentados em aula, 

ao grande grupo, e analisados tendo como base as orientações dadas para o seu 

desenvolvimento e as características enunciadas por Lambert (2009). 
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Metodologia adotada 

A metodologia adotada no estudo segue o paradigma qualitativo (AMADO, 2014; 

AZEVEDO et al., 2010; BOGDAN; BIKLEN, 1994) uma vez que se pretendeu 

descobrir significados nas ações individuais e nas interações sociais a partir da 

perspetiva dos atores intervenientes no processo (COUTINHO, 2011). 

Este estudo possui características de reflexão sobre a própria prática como 

enunciadas por Ponte (2002), porque o investigador se interessa por uma 

determinada questão, no caso concreto, o funcionamento de uma Unidade 

Curricular, e procura alargar os seus conhecimentos sobre ela de forma a 

compreender as suas próprias ações e, por essa via, a melhorar a sua prática. 

Procura-se, sobretudo, utilizar o sentido crítico e analítico para compreender a 

natureza dos problemas ou das situações, no contexto de trabalho (STENHOUSE, 

1975).  

SCHENSUL et al. (1999) considera três grandes grupos para classificar as técnicas 

de recolha de dados em investigação qualitativa: 1) observações e outras formas 

de documentação visual (o que o investigador vê); 2) entrevistas (o que o 

investigador aprende através de comunicação dos participantes na forma verbal 

ou escrita); 3) elicitação (o que o investigador aprende fornecendo aos 

participantes estímulos visuais ou orais e pedindo que os clarifiquem). No 

presente estudo os dados foram recolhidos durante o decorrer das aulas, quer 

por observação quer por elicitação e ainda por análise dos produtos produzidos 

pelos estudantes, com particular destaque para as reflexões finais por eles 

escritas. Terminadas as aulas, foi ainda recolhida a opinião dos estudantes sobre 

o funcionamento da UC por um questionário online. 

Os dados foram analisados de acordo com um procedimento de análise de 

conteúdo qualitativa e de cariz interpretativo. 

A recolha de dados foi efetuada ao longo de dois anos letivos (2016/17 e 

2017/18) onde participaram um total de 18 estudantes. A distribuição dos 

estudantes por ano letivo e país de origem está representada na Tabela 2. 

Tabela 2 

 2016/17 2017/18 Total 

Bélgica 2 2 4 

Finlândia 1  1 

Áustria 1 4 5 

Turquia 1  1 

Brasil 3 1 4 

Rússia  1 1 
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Bielorrússia  1 1 

Polónia  1 1 

Total 8 10 18 

 

Análise de dados 

Em 2016/17 o grupo de estudantes foi de pequena dimensão o que permitiu um 

acompanhamento de proximidade e mesmo quase individualizado dos 

estudantes. Os estudantes mostraram-se todos bastante interessados na UC e 

colaboraram com alguma alegria nas atividades propostas. Assim, foi possível 

construir um ambiente de aprendizagem onde o erro era detetado e superado 

com alguma facilidade e onde existia espaço para discutir os temas que os 

estudantes escolhiam, a orientação sobre as pesquisas, a recolha de informação 

e a necessidade de uma perspetiva individual sobre o tema que tinham escolhido. 

Na generalidade, a observação direta permitiu perceber que a atividade com a 

banda desenhada foi a que levantou mais problemas aos estudantes por se tratar 

de um software diferente dos que estavam habituadas a explorar.  

No primeiro ano penso que será de salientar o caso de uma estudante que 

encontrou em Portugal vários problemas com o proprietário da casa que alugou 

e que, de tão sérios que foram, a levaram a colocar a possibilidade de regressar 

ao seu país antes da data prevista. Esta estudante decidiu construir uma estória 

sobre estes seus problemas e a forma como os foi tratando. A forma como se 

envolveu nos problemas e sobre eles tentou refletir, resultou numa estória de 

excelente qualidade, que incluía todos os aspetos que Lambert (2009) foca. A 

estudante considerou que o processo de construção daquele filme se constituiu 

como uma catarse e que contribuiu para que conseguisse apreciar as outras 

vivências que teve durante a sua experiência ERASMUS. 

As respostas dos estudantes ao inquérito (online survey) e as reflexões escritas 

que fizeram no final do semestre, revelam perspectivas bastante positivas face à 

utilização do portefólio e ao processo de construção das estórias. No que se 

relacionam com os aspetos positivos, os estudantes referem que a organização 

do portefólio lhes permitiu uma aprendizagem simples e transparência nos 

processos de avaliação. Valorizaram também o ambiente colaborativo em sala de 

aula, o trabalho com os colegas, os graus de liberdade que o enunciado da tarefa 

lhes proporcionava, permitindo que escolhessem um aspeto com que se 

sentissem mais identificadas e o pudessem explorar de acordo com o seu gosto 

pessoal. O portefólio digital permitiu que, chegados ao final do semestre, 
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tivessem um olhar perspetivo sobre o todo o trabalho desenvolvido, que lhes 

permitiu perceber que tinham construído muitas coisas, aprendido novas 

ferramentas e desenvolvido novas competências. Consideraram ainda que o 

portefólio digital lhes permite portabilidade e fácil acessibilidade aos conteúdos 

que produziram, facilita a partilha com colegas ou mesmo a utilização para a sua 

vida profissional.  

Neste primeiro ano da UC, o programa utilizado para construir os filmes foi o 

Wevideo1 que sendo simples de utiliz803ar se mostrou uma boa opção no 

entanto, a sua versão gratuita revelou limitações ao nível do texto e das 

transições, provocando algumas dificuldades aos estudantes. Este foi talvez o 

software mais exigente que as estudantes utilizaram e a maioria considerou que 

necessitam de competências básicas em TIC.  

Quanto aos desafios, as estudantes consideraram que a criatividade, a inspiração 

e a implicação pessoal foram decisivos para o sucesso na UC. Dependendo das 

competências que cada um já possuía, uns não sentiram dificuldades, outros 

enfrentaram problemas com o uso de TIC e referiram necessidade de mais tempo 

para aprender, para se organizarem, para se adaptarem às novas ferramentas. 

No que se relacionam com a aprendizagem, os estudantes foram unânimes em 

considerar que desenvolveram as suas competências digitais, tornando-se mais 

seguros dos seus recursos e confiantes. Os estudantes consideraram que 

desenvolveram a criatividade, a responsabilidade, a autonomia, e o crescimento 

pessoal (empowerment). Uma vez que estamos num contexto multinacional onde 

a língua de comunicação é o inglês, língua estrangeira para todos os estudantes 

intervenientes, alguns deles identificaram competências linguísticas e narrativas. 

Os estudantes evidenciaram que o processo proporcionou um relacionamento 

positivo com os colegas e com o professor, baseado na colaboração, na partilha 

de informação e de recursos, e estabelecimento de uma comunicação aberta. 

Em 2017/18 registaram-se algumas alterações relativamente ao ano anterior. Uma 

delas, já referida, permitir aumentar o número de horas de trabalho com os 

estudantes e consequentemente foi possível pedir-lhes um segundo filme. Como 

no ano anterior se percebeu que o programa para edição de vídeo tinha várias 

limitações, optou-se pelo Software ShotCut1. Veio a revelar-se uma opçã804o 

pouco interessante e que se constituiu como um constrangimento para o 

 
803 © NCH Software 
804 Graduada em Ciências Imobiliárias pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Graduada 

em Ciências Contábeis pela Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB.  



 
 

 
3708 

desenvolvimento dos filmes. A docente optou por construir pequenos filmes de 

explicitavam algumas  das técnicas que era necessário aplicar, mas esta opção foi 

um entrave ao desenvolvimento de outras competências para algumas 

estudantes. Talvez se esta opção fosse efetuada com o público do ano anterior, 

não se revelasse um contatempo, mas o público deste segundo ano, apesar de 

ser em quantidade semelhante, tinha características muito diversas. O público 

deste ano letivo integrava três estudantes de europa de leste (uma polaca, uma 

russa e uma bielorussa) que se revelaram culturalmente muito diferentes das 

estudantes oriundas dos outros países. Estas estudantes mostraram muita 

dificuldade em se adaptar a um contexto de ensino e aprendizagem centrado no 

aluno, que lhe permitia autonomia, responsabilidade e criatividade, por ser muito 

diferente dos seus contextos educativos anteriores. 

Apesar destas diferenças, os estudantes em ambos os anos valorizam a 

experiência e referem que o portefólio digital torna os processos mais visíveis, 

claros e abertos e consideram que contar estorias foi divertido, envolvente e 

simultaneamente trabalhoso e exigente. 

Todas as estórias foram publicadas no portfólio dos estudantes que eram 

públicos e cujos endereços foram partilhados por todos os estudantes da UC. Este 

aspeto de partilha dos trabalho foi considerado um aumento da responsabilidade 

e um acréscimo de atenção e revisão aos trabalhos que desenvolveram. Um outro 

aspeto dos portfólios públicos que foi valorizado pelos esudantes relaciona-se 

com a possibilidade de partilha entre pares que proporciona aprendizagem entre 

pares e transparência na avaliação. 

 

Notas finais 

Um dos aspetos que parece relevante neste estudo é o ambiente de 

aprendizagem em que se desenvolveu o trabalho. Os estudantes focam as 

atitudes do professor: encorajador, apoiante e motivador, aspetos de um 

ambiente onde os momentos expositivos existem mas tem fundamentalmente 

um papel de tutor. Consideramos que a dimensão do grupo de alunos é um 

aspeto fulcral para que este tipo de trabalho possa ser desenvolvido com sucesso. 

Oito a dez estudantes permitem que este envolvimento do professor nos seus 

trabalhos seja assíduo e proporcione que os estudantes se sintam apoiados e 

motivados. Este contexto proporciona um bom envolvimento dos estudantes nas 

tarefas e uma aprendizagem significativa. 
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A disponibilização pública dos trabalhos não é consensual. Por um lado revela um 

aumento de responsabilidade dos estudantes face aos produtos que 

desenvolvem e consequente melhoria do trabalho de revisão, com mais reflexão, 

que em contexto privado não parece haver necessidade de fazer. Por outro lado, 

causa desconforto porque o seu trabalho pode ser consultado por qualquer 

pessoa, mesmo fora do contexto da UC. Neste contexto multicultural este aspeto 

parece ser particularmente relevante e passaremos a optar por uma forma de 

disponibilização que não possa ser detetadas pelos motores de pesquisa da 

Internet.  

O trabalho com o portefólio digital foi considerado relevante pelos estudantes e 

os indicadores que recolhemos permitem concluir que contribui para melhorar a 

organização do trabalho do estudante, proporciona uma visão global sobre o 

trabalho desenvolvido e permite que o estudante possa utilizar algumas das 

informações neles constantes para outros contextos.   

Quanto às estórias digitais, construímos a perceção de que foram importantes 

para promover a aprendizagem dos temas tratados. A necessidade de incluir uma 

perspetiva pessoal obrigou os estudantes a pesquisar sobre a temática, a 

desenvolver o seu conhecimento sobre ela e a desenvolver a sua própria perceção 

sobre o tema. As apresentações à turma e a discussão sobre as estórias dos 

colegas também foram momento que contribuíram para as competências críticas 

dos estudantes.  

No que se relaciona com as competências digitais, os estudantes são perentórios 

quando afirmam que aprenderam vários novos programas e que, quando 

terminaram a UC, se sentiam mais competentes nesta área. No entanto, a 

complexidade do software escolhido não é um fator desprezável. Quando os 

programa escolhidos para edição de vídeo tinham uma complexidade maior, a 

qualidade final dos vídeos produzidos decresceu. Construímos a perceção de que 

os estudantes perderam algum do seu envolvimento na tarefas por terem 

dificuldade em ultrapassar os problemas técnicos que encontraram. Assim, em 

futuras edições, este aspeto deverá ser cuidado. 
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RESUMO: F5 Educa é uma ferramenta de auxílio a educação através do 

gerenciamento de conteúdo digital alinhada ao uso das boas práticas da 

Tecnologia da Informação e Comunicação, voltada principalmente a fomentar o 

aprendizado em escolas de nível fundamental e médio em regiões de baixo poder 

aquisitivo. Por utilizar tecnologias de fácil acesso, sem grandes custos com 

investimento em software. Foi idealizado a partir de nossa análise do ensino 

público em nosso município, não contar com ferramentas que dessem aos alunos 

uma fonte de pesquisa utilizando recursos tecnológicos de acesso simplificado e 

por conta de uma política de gestão pública que deixa a desejar nesse sentido. 

Ao realizarmos uma pesquisa com base em estudo de caso e questionários 

aplicados notamos que a maioria das pessoas independente de escolaridade e 

faixa etária, concorda que a tecnologia pode auxiliar a educação. Conclui-se que 

em 80% dos casos a proposta de uma ferramenta de fácil acesso teria uma 

aceitação satisfatória para fomentar o gerenciamento de conteúdo digital público 

ou privado em escolas. 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Internet; Compartilhamento; Educação; TIC. 

 

ABSTRACT: F5 Educa is a tool to help education through the management of 

digital content aligned to the use of good Information and Communication 

Technology practices, focused mainly on promoting learning in primary and 

secondary schools in low-income regions. By using easily accessible technologies, 

without great costs with software investment. It was conceived from our analysis 
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of public education in our city, did not count on tools that would give the students 

a source of research using technological resources of simplified access and on 

account of a policy of public management that leaves in that sense a desire. When 

conducting a research based on case study and applied questionnaires we noticed 

that the majority of people regardless of schooling and age range, agree that 

technology can aid education. It is concluded that in 80% of the cases the 

proposal of an easily accessible tool would have a satisfactory acceptance to 

foster the management of public or private digital content in schools. 

Keywords: Development; Internet; Sharing; Education; ICT. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço do acesso à internet pelos dispositivos móveis intensifica-se as 

explosões das redes sócias e o crescimento dos aplicativos intuitivos, de fácil 

aprendizagem, boa usabilidade, e recursos importantes.  

Dados apontam que uma em cada cinco residências têm acesso à internet sem 

dispor de um computador, a pesquisa publicada pelo CGI.br (Comitê Gestor de 

Internet no Brasil), afirma que aproximadamente metade dos brasileiros que 

acessam internet, utilizam por meio do smartphone. 

No âmbito escolar, a pesquisa realizada pelo CGI.br em 2017, aponta que 52% dos 

alunos de turmas de 5º e do 9º ano do ensino fundamental e do 2º ano referente 

ao ensino médio, situadas em áreas urbanas, utilizaram aparelhos celulares em 

suas atividades escolares no ano anterior. O percentual atingiu 74% entre os 

alunos do ensino médio. A pesquisa TIC (Tecnologias da Informação e 

Comunicação) Educação 20016, ainda reforça que 95% das escolas públicas têm 

no mínimo um tipo de computador com acesso à Internet. No entanto, 45% das 

unidades verificadas não excederam 4Mbps de velocidade de conexão à Internet 

e 33% têm velocidade somente de até 2Mbps. 

A presente pesquisa insere-se em cenário de transformações, intensificada pelos 

avanços científicos tecnológicos e a expansão da Tecnologia e Informação e 

Comunicação (TIC) que vem alterando os modos de perceber, relacionar e 

aprender no âmbito escolar. 

As TICs – Tecnologia e Informação e Comunicação são ferramentas que auxiliam 

os alunos quanto as disciplinas metodológicas e vem apresentando significativas 

possibilidades aos processos educacionais. 
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Neste contexto a rede educacional do município de Paço do Lumiar vem se 

atualizando referente ao uso das TICs nos anos letivos de algumas instituições. 

Porém, é de nosso conhecimento também que muitos educadores, por motivos 

poucos esclarecidos, não utilizam as tecnologias contemporâneas em sua prática 

docente. Essa situação chamou atenção, e em meio a dúvidas, nos propomos a 

adentrar esse universo realizando esta pesquisa. 

Diante de tal perspectiva, por meio do questionamento com fins de 

entender como os professores da escola UEB Padre Mauricio da rede municipal 

de Paço do Lumiar – MA, estão utilizando as TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) em sua prática docente? 

Desta maneira, para resolver a questão proposta, seu objetivo geral é desenvolver 

um software como ferramenta colaborativa que disponibilize informações e 

materiais da sala de aula para promover a interação entre professores e alunos da 

escola estudada e estimular o crescimento educacional dos discentes. 

Especificamente a pesquisa pretende desenvolver uma ferramenta colaborativa 

específica para os discentes e docentes da instituição analisada, dessa maneira a 

interação entre eles será mais eficaz; elaborar funcionalidades para a ferramenta 

colaborativa de gerenciamento das disciplinas escolares, como: atividades, avisos 

e materiais para os professores e alunos; realizar através da ferramenta o 

gerenciamento dos conteúdos aplicados na sala de aula e a simplificação das 

distribuições e avaliações das disciplinas escolares. 

No presente estudo, de caráter descritivo, seletivo e analítico do tipo qualitativo, 

justamente pelo fato da necessidade de coletar dados estruturados e objetivos a 

serem estudados. Quanto sua estrutura a pesquisa está dividida em cinco 

capítulos: Introdução, Referencial Teórico, Resultados, F5 Educa e Conclusão. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)  

 

Com o desenvolvimento do avanço tecnológico o homem aperfeiçoou sua 

capacidade de se relacionar utilizando-se de diversos meios e tecnologias. Dentre 

as tecnologias utilizadas e que permeiam a moderna sociedade estão as TICs – 

Tecnologias de Informação e Comunicação.  

A Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC, é um conjunto de recursos 

tecnológicos que proporcionam comunicação e/ou automação de diversos tipos 

de processos em diversas áreas e principalmente no ensino e na pesquisa. 
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Tecnologia na qual é utilizada para juntar, disponibilizar e compartilhar as 

informações em site de Web, na informática em forma de hardware e software, 

entre outras tecnologias (PEIXOTO, 2012). 

Com a popularização da internet, a mesma vem sendo uma das maiores e mais 

importantes formas da cultura livre a levar informação, criar, incentivar e ampliar 

conhecimento, modificar, e a dar ânimo no desenvolvimento de novos conteúdos.  

O uso de ferramentas tecnológicas para estimular a criação, cooperação e 

interação entre os alunos já vem sendo discutido por grandes organizações e a 

organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO 

em 2014 lançou as “Diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel.  A 

combinação das tecnologias móveis com as TICs permite o acesso aos recursos 

educacionais, conectando-se a outras pessoas e criando conteúdo, dentro ou fora 

da instituição escolar. 

Nada substitui o poder dos livros, porém a praticidade do compartilhamento de 

conteúdo por meio de TICs é uma das formas mais fáceis de trocar conhecimento, 

de se transmitir algo para a mudança na vida de uma comunidade. Afinal, as 

principais características da vida contemporânea são a velocidade, o alcance e a 

forma de interação do homem com seus iguais e, também, com a informação. 

2.2 O uso das TICs no âmbito escolar 

  

Na contemporaneidade, as pessoas vivem imersas em uma sociedade que lhes 

proporciona, cada vez mais, o contato com as TIC. Por delas vivem em um cenário 

que resultado de um mundo de possibilidades de comunicação e interação, 

nunca antes presenciado no decurso da história, embora as TICs ainda não sejam 

de acesso para todos. (SILVA,2015). 

É importante ressaltar que o aluno hoje, busca novos mecanismos de 

aprendizagem e novas fontes, uma pesquisa no Google ou Youtube, maximiza o 

seu entendimento e aprendizado. Deve-se preparar as escolas e o educador para 

utilizar essas ferramentas para aprimorar e alavancar o aprendizado. Alguns 

países como Cingapura, Coreia do Sul e Estônia já possuem projetos usando TICs 

na educação, como intenção de não só erradicar o analfabetismo, mas também 

estimular os alunos no aprendizado. Há também projetos individuais como o 

Recode, presente em 7 países que não estão ligado a nenhum órgão 

governamental, com o compromisso do futuro da educação a partir do uso da 

tecnologia. 



 
 

 
3716 

A utilização das TICs no meio escolar trais vantagens significativas ao 

aprendizado. As inovações que essas tecnologias trazem para a educação 

refletem no repensar sobre conceitos fundamentais da educação e em sua 

reconstrução. Os novos ambientes de aprendizagem e os ambientes virtuais 

viabilizados pelos sistemas tecnológicos na rede mundial de computadores 

reúnem professores e alunos no ciberespaço e possuem características inéditas, 

evidenciando as “potencialidades pedagógicas das tecnologias de informação e 

comunicação – TIC. (ALMEIDA, 2010b, p. 5) 

E é por esse motivo que o compartilhamento da informação com a inclusão das 

TICs na educação necessitam ser incentivadas, pois elas podem gerar 

independência e liberdade, existem inúmeras possibilidades que uma pessoa tem 

a contribuir para o com o mundo e seu próximo, criando um lugar melhor para 

todos, com novas invenções, avanço na saúde, meio ambiente, segurança, tudo 

isso pode ser dado através de uma pessoa bem instruída  e com possibilidade e 

direito ao acesso a informação que vai gerar o conhecimento, e hoje podemos 

utilizar as inúmeras ferramentas para gerar essas possibilidades. 

2.3 Modelos de TICs utilizados na área da educação. 

 

No Brasil, a temática sobre a inserção da Tecnologia da Informação e 

Comunicação na formação inicial do aluno torna-se mais presente, constituindo-

se a preocupação das autoridades educacionais para a incorporação na prática 

docente. 

Muitas escolas já adotam ferramentas tecnológicas para auxiliar em suas aulas. 

Porém, percebe-se a predominância das instituições privadas ao uso das TICs. A 

implantação da informática na rede pública de ensino posterga em muitas escolas 

públicas, principalmente por falta de investimento e consequentemente a falta de 

infraestrutura.  

A utilização dos jogos digitais nos espaços de aprendizagem pode tornar mais 

lúdico e interativo o processo de ensinar e aprender. Entretanto, ainda existe 

resistência para essa utilização nos cenários escolares, por conta de os jogos 

serem, frequentemente, responsabilizados por atos hediondos ou 

comportamentos julgados como inadequados (ALVES & TORRES, 2017). 

Percebe-se que as TICs mais relevantes em sala de aula são as ferramentas 

internacionais: Classrroom e Kahoot que propõem um aprendizado dinâmico 

para área da educação.  
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Entretanto, o uso das TICs nas escolas encontra grandes desafios em relação à 

infraestrutura de algumas instituições, principalmente as públicas, que não 

oferecem suporte necessário para a interação com esses recursos, seja no que se 

refere aos equipamentos, ao acesso à Internet e/ou à formação dos professores. 

A dificuldade enfrentada pelos professores para interagir com computadores, 

dispositivos e suas interfaces comunicacionais, a exemplo dos e-mails, aplicativos 

de mensagens instantâneas e redes sociais (ALVES & TORRES, 2017). 

3. RESULTADOS: Aplicação de questionários  

 

O presente estudo de caso foi desenvolvido como fator principal para a afirmação 

de que, através das Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, é possível 

promover a inclusão digital. 

O seguinte estudo de caso foi pensado em ser realizado com professores da 

escola UEB Padre Mauricio, em Paço do Lumiar – MA para compor a amostragem, 

sobre o aspecto geral da temática TICs na educação.    

A Unidade de Ensino Básico Padre Maurício é uma escola do município de Paço 

do Lumiar – MA, localizada na Rua 61 Quadra 123, Nº 02  do  

Conjunto Maiobão que compreende somente o Ensino Fundamental com Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB de 5.6 em 2017.  

A escola é constituída por 21 funcionários e o questionário geral online foi 

respondido por 13 docentes e 02 diretores da escola UEB Padre Mauricio pela 

internet. A coleta de dados foi realizada em um intervalo de 5 dias. O critério 

definido para a coleta das informações foi o de receber os endereços de e-mail 

das pessoas, para validar que cada pessoa respondeu uma única vez o 

questionário. Portanto, a amostra final desta pesquisa foi composta por 15 

respostas. Foram realizadas 13 perguntas, cujas respostas em sua maioria eram: 

Sim ou Não, sem peso ou valores. 

 
Tabela 1 – Questionário aplicado online pelo Google forms 

01 – Você possui computador em casa?  

02 – Caso não possua computador em casa, onde costuma ter acesso ao mesmo? 

03 – Na área da tecnologia. Você foi capacitado por algum programa do governo ou 

por conta própria? 

04 – A participação dos professores em cursos e oficinas que auxiliam e orientam quanto à 

utilização dos recursos computacionais seria importante? 

05 – Você utiliza o computador e acessa a internet na escola? 

https://www.escol.as/cidades/579-paco-do-lumiar/bairros/243675-conjunto-maiobao
https://www.escol.as/cidades/579-paco-do-lumiar/bairros/243675-conjunto-maiobao
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06 – Você utiliza computador para auxiliar em suas aulas ? 

07 – O computador da escola que o professor tem acesso é de fácil disponibilidade? 

08 – Você sabe algo sobre Inclusão Digital ? 

09 – Você conhece alguma Tecnologias da informação e comunicação (TICs)  software 

educativo? 

10 – Você já utilizou as TICs como ferramenta metodológica no seu planejamento didático e 

nas suas aulas ? 

11 – A escola na qual trabalha, dispõe de infraestrutura para o ensino das aulas no laboratório 

de informática? 

12 – Contagem de Caso tenha laboratório, este é utilizado frequentemente pelos 

professores e alunos? 

13 – Você estimula o uso de tecnologias para melhor entendimento do conteúdo 

(computadores, celulares, etc.)? 

 

O questionário teve a finalidade de apontar a presença ou ausência da tecnologia 

em sala de aula no plano estratégico na escola estudada bem como a existência 

de conhecimento e aplicação das TICs em suas tarefas. Questiona, ainda, quanto 

ao conhecimento dos diretores e professores sobre o tema proposto, ou seja, a 

Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC. 

Os resultados obtidos através do mapeamento demonstram que cerca de 80% 

dos professores dispõem de capacitação em algum curso da área de Tecnologia. 

A capacitação de tecnologia abrange desde aos cursos técnicos as 

especializações. Portanto, os cursos de capacitação de professores abordados no 

questionário devem possibilitar a integração dos recursos tecnológicos com as 

atividades desenvolvidas em sala de aula com uma nova abordagem, 

incorporando aspectos pedagógicos que contribuam para que o professor seja 

capaz de construir, no seu local de trabalho, as condições necessárias e propícias 

à mudança na sua prática pedagógica. 

Outro ponto do resultado obtido é falta de capacitação de 20% dos entrevistados. 

Sendo pertencentes a uma escola pública a falta de capacitação na área de 

tecnologia, dificulta o acompanhamento do crescimento tecnológico. Tais dados, 

podem ser alarmantes, visto que muitos docentes ainda têm resistência a 

mudança, gerando estagnação nas práticas antigas e em outros casos faltam 

recursos financeiros, considerando algumas limitações ao uso das TICs. Com o 

objetivo de melhorar o desempenho da equipe, a totalidade dos entrevistados 
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acham muito importante a participação em cursos e oficinas para orientação dos 

recursos computacionais. Isto demonstra a relevância dos dados sobre a 

capacitação na área de tecnologia em que através da formação em cursos e 

oficinas os docentes podem aprender mais sobre software na área educacional, 

as TICs para auxiliar no desenvolvimento de suas aulas, como por exemplo: o 

protótipo F5 Educa.  

Os entrevistados afirmam que utilizam os computadores e acessam internet nas 

dependências da escola, porém 20% das respostas dos professores foram 

negativas e isso remete a um problema com o sistema público educacional 

brasileiro, a qual maior parte das escolas públicas não dispõem de recursos 

disponíveis na área da tecnologia. Sobre a utilização do computador para auxiliar 

as aulas, os resultados mostram que ainda há resistência do uso de ferramentas 

tecnológicas como alternativas didáticas nas salas de aula. 47% dos entrevistados 

ainda não utilizam o computador para contribuir em suas aulas, visto que o 

computador é indispensável e habitual na vida de qualquer pessoa. A utilização 

na sala de aula se dar principalmente como suporte para aulas mais dinâmicas 

com o recurso do pacote Office e conteúdo multimídia (vídeos aulas). 

Quanto ao conhecimento de alguma Tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) / software educativo, 80% dos professores entrevistados 

tem conhecimento de alguma ferramenta na área da educação. A inserção 

das TICs no ambiente escolar faz-se necessário, visto que a tecnologia é 

presença constante no nosso meio fazendo parte de toda a sociedade. No 

contexto da sala de aula 20% dos professores admitem que desconhecem 

algum software educativo, resultado adverso ao avanço da tecnologia. No 

que refere ao uso das TICs como ferramenta metodológica no seu 

planejamento didático e nas suas aulas, ainda que a maioria dos professores 

possuem a compreensão sobre alguma ferramenta educacional, 

aproximadamente 10 professores da escola possuem dificuldades a 

incorporar os recursos tecnológicos em suas atividades educativas. Não 

basta somente reconhecer a necessidade de inovar, mas sim explorar as TICs 

no ambiente escolar como forma de atrair mais atenção destes alunos, 

observando o potencial de cada um. Por outro lado, a pergunta não 

aprofunda em relação o motivo pelo qual a usabilidade das TICs não é em 

sua totalidade com os professores.  Primeiramente, a escola deve dispor de 

uma boa infraestrutura. A iniciativa individual da diretora, perante ao uso 

das TICs em sala de aula também se faz necessária e principalmente a 
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confiança e incentivo à experimentação por parte dos professores quanto às 

possibilidades de sucesso das iniciativas que envolvem a implementação do 

uso de novas tecnologias. 

4. F5 EDUCA 

 

O F5 Educa é uma ferramenta para a área da educação que visa facilitar o vínculo 

entre professores e alunos através do gerenciamento de conteúdo digital, voltada 

para escolas de nível fundamental e médio em regiões de baixo poder aquisitivo. 

Para isso, o F5 Educa disponibiliza todas as informações referentes ao âmbito 

escolar do aluno e o menu para contato com o professor da disciplina. 

A aplicação foi desenvolvida a partir das tecnologias: HTML 5, CSS, JavaScript, 

PHP, MySQL, frameworks, Bootstrap e em sua modelagem os diagramas UML, 

especificamente os diagramas de entidade e relacionamento e de caso de uso.  

A codificação foi gerada através do Visual Studio Code da Microsoft por ter em 

sua base diversos recursos necessários para o desenvolvimento da aplicação.  

Ao acessar o aplicativo, o usuário irá visualizar sua tela de login, e efetuar seu 

cadastro, conforme abaixo: 
Figura 1 – Tela de Login 

 
Fonte: Carneiro, E.; Lopes, G.; Ribeiro, R. 

 

Na tela apresentada acima, o usuário digita as credenciais de acesso, matrícula e 

senha, e obtém acesso ao sistema. Se for um novo usuário existe a opção 

“Cadastre-se”. 
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Figura 2 – Tela de Cadastro 

 
Fonte: Carneiro, E.; Lopes, G.; Ribeiro, R. 

 
Na opção “Cadastra-se”, há campos com preenchimento obrigatório como: matrícula, senha, e-mail para a confirmação 

de seu cadastro. Após o administrador conferir os dados e validar as informações o aluno cadastrado receberá um e-

mail de confirmação e assim o software é liberado. 

Figura 3 – Área exclusiva do aluno 

 
Fonte: Carneiro, E.; Lopes, G.; Ribeiro, R. 

 

Na área exclusiva do aluno é possível visualizar o menu principal à esquerda que 

apresenta as informações quanto a série em que o aluno está matriculado na 



 
 

 
3722 

instituição, sua matrícula e a quantidade de itens disponíveis para download, 

dispostos nos respectivos campos: ano letivo, matrícula e material. 

Ainda nesta tela, o usuário tem a opção de visualizar detalhes sobre o nome da 

instituição, data do último acesso, disciplina, nome do professor, nome do 

material, hora da postagem e realizar download dos materiais no formato PDF 

para acesso off-line. 

 

Figura 4 – Área exclusiva do professor 

 
Fonte: Carneiro, E.; Lopes, G.; Ribeiro, R. 

 

  

Na tela inicial do professor o menu principal expõe as informações sobre 

quantitativo de salas que o professor leciona, matrícula do professor e a 

quantidade de materiais postados para os alunos. 

Como mostrado na figura 4, são exibidos ainda as informações do nome da 

instituição, data do último acesso, disciplina, ano escolar, sala, turno, nome do 

material, hora da postagem e o usuário tem a opção deletar e fazer upload no 

sistema de seus materiais.  
 

Figura 5 – Tela para uploud de arquivos 
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Fonte: Carneiro, E.; Lopes, G.; Ribeiro, R. 

 

O usuário possui uma página específica para gerenciamento de seus documentos 

e que eventualmente esses podem ser alterados e excluídos. O professor poderá 

selecionar os arquivos de seu computador e enviar para cada turma. Assim, os 

alunos acompanham as disciplinas e estudam o material designado por cada 

professor da instituição.  

5. CONCLUSÃO 

 

Há um grande crescimento em relação ao uso da tecnologia na educação. Embora 

as TICs, antigamente, utilizadas mais em várias instituições de ensino superior, 

hoje abrangem o meio das escolas públicas e privadas a nível fundamental e 

médio. 

Neste trabalho foi desenvolvido a aplicação colaborativa F5 Educa para facilitar a 

comunicação e conexão entre professores e alunos, visando uma melhor relação 

educacional na área pública. 

Fez-se necessário entender as tecnologias Web como HTML, CSS, JavaScript, 

Banco de dados – MySQL, PHP, UML e as suas especificações para a criação do 

software educacional. Levantar e estabelecer os requisitos da aplicação, quanto 

as exigências para acessar a plataforma, a qual o administrador realiza 

anteriormente o cadastro e a criação do banco de dados irá armazenar todos os 

dados correspondentes aos alunos e professores. 

Sendo assim, o estudo buscou de forma clara, entender todos os aspectos em 

relação ao tema, correspondendo às necessidades dos usuários, de forma direta 

e indiretamente, alcançando assim seus objetivos de forma eficiente e eficaz. 
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Deve-se analisar que o presente projeto obteve êxito, pois o mesmo possui todas 

as principais ferramentas necessárias, desde as informações do ambiente escolar, 

assim como a confirmação de sua utilidade. 

Diante desta visão, o aplicativo F5 Educa, atingiu seus objetivos de forma que os 

usuários não terão dificuldades em utilizar nenhuma das funcionalidades e 80% 

dos casos a proposta de uma ferramenta de fácil acesso teria uma aceitação 

satisfatória para fomentar o gerenciamento de conteúdo digital público ou 

privado em escolas. 

A implementação da aplicação poderá ser feita de duas maneiras, a primeira, 

aperfeiçoar a comunicação entre docentes e discentes por meio de um chat, a 

segunda maneira visa potencializar o software para o mercado, de forma geral, 

inserir e disponibilizar de forma mais ativa para as escolas. 
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Resumo: A pesquisa objetivou analisar a percepção dos professores sobre o uso 

das TICs na educação, bem como as redes sociais podem complementar o 

aprendizado dentro e fora de sala de aula, apresentando seus benefícios, as 

barreiras para sua implantação e apontando uma proposta de implantação da 

rede social Facebook e WhatsApp como ferramenta de apoio no processo de 

ensino e aprendizagem. Com o propósito de verificar o uso dessas ferramentas e 

as suas implicações. Aplicou-se um questionário a 105 professores por meio do 

“SurveySurvio”, software e ferramenta gratuita de elaboração e aplicação de 

questionários online. Verificou-se a unanimidade quanto ao acesso à internet, 

onde os professores buscam materiais didáticos diversos e usufruem-se de 

vídeos, softwares educativos, games digitais, entre outras ferramentas. Porém, 

quando investigado o uso do Facebook e WhatsApp como ferramentas de ensino, 

o resultado mostrou que, a maioria dos professores não utilizam tais recursos.  

Palavras-chave: WhatsApp; Facebook; Ensino-aprendizagem; Tecnologias de 

Informação e Comunicação. 

 

Abstract: The aim of the research was to analyze teachers' perceptions about the 

use of ICT in education, as well as social networks can complement the learning 

inside and outside the classroom, presenting its benefits, the barriers to its 

implementation and pointing out a proposal of network deployment social 

Facebook and WhatsApp as a support tool in the teaching and learning process. 

In order to verify the use of these tools and their implications. A questionnaire 

was administered to 105 teachers through Survey Survio, software and free tool 

for the elaboration and application of online questionnaires. Unanimous access 

to the Internet was verified, where teachers searched for various didactic materials 

and enjoyed videos, educational software, digital games, among other tools. 

However, when we investigated the use of Facebook and WhatsApp as teaching 

tools, the result showed that, most teachers do not use such resources. 
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Keywords: WhatsApp; Facebook; Teaching-learning; Information and 

Communication Technologies. 

 

INTRODUÇÃO 

Na atualidade a internet está cada vez mais presente em nossas vidas, seja por 

meio de blogs, wikis, podcasts, redes sociais, social bookmarkin, enfim 

plataformas que possibilitam a interação com o mundo em tempo real criando 

maneiras de se comunicar, de pesquisar e de aprender. O avanço tecnológico em 

ritmo acelerado, vem impulsionando e transformando a maneira de ensinar e 

aprender. 

Em conformidade com Camillo e Medeiros (2017, p.02): 

                                         A escola ainda não conseguiu integrar todas as mudanças da 

sociedade com a rápida evolução das tecnologias, o que é 

necessário para uma aproximação dos jovens inseridos nessa 

evolução tecnológica. Ao educador exige-se um esforço para a 

readaptação, infelizmente muitos se mostram resistentes, mas o 

papel desse educador deverá ser ativo e responsável no 

enquadramento pedagógico das tecnologias, para que possa 

tornar-se um meio de renovação do ensino e aprendizagem e 

não apenas um mero reforço de práticas tradicionais. 

 

As crescentes tecnologias e a Web 2.0 estão redesenhando a maneira de fazer 

educação, vindo a criar oportunidades de ensino e aprendizagem por meio de 

ferramentas e redes sociais que a princípio não foram desenvolvidas com o intuito 

de e-learning.  Nesse cenário, ganha destaque a rede social Facebook e 

WhatsApp, vindo a possibilitar inúmeras oportunidades para a 

educação, facilitando a comunicação, a criação de comunidades de aprendizado, 

interação entre educadores e educandos, com diferentes possibilidades de tempo 

e espaço para o ensino e aprendizagem. 

O e-learning aprendizagem eletrônica ou ensino eletrônico corresponde a um 

modelo de ensino não presencial apoiado nas tecnologias digitais. Segundo 

Camillo (2017, p.66) o e-learning: 

 

                                        Tem sido usada como complemento de atividades educacionais 

presenciais e não presenciais, para incrementar e auxiliar 

atividades de pesquisa, colaboração entre educadores e 

educandos, a fim de facilitar o acesso à informação, quase 
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sempre com o uso das TICs no intuito de desenvolver projetos 

ou atividades de âmbito escolar presencial ou não. 

 

Com a chegada das tecnologias, o contexto escolar tende a se transformar em 

um espaço criativo e interativo, seja de forma presencial ou a distância. Exigindo 

que o educador aproveite essas potencialidades das tecnologias disponíveis para 

motivar os seus educandos a aprenderem de forma atuante e detentor de seu 

próprio aprendizado. 

As oportunidades são inúmeras,a tecnologia somada aos processos pedagógicos 

permite que o aprender se torne mais atraente e prazeroso, criando 

possibilidades de ensino e aprendizagem, não se limitando apenas a sala de aula, 

independente do espaço que o educando estiver, ainda com a possibilidade de 

fazer o seu próprio tempo. 

Conforme os autores Oliveira et al. (2015, p. 77):  

 

As TIC possibilitam a adequação do contexto e as situações do processo de 

aprendizagem às diversidades em sala de aula. As tecnologias 

fornecem recursos didáticos adequados às diferenças e 

necessidades de cada educando. As possibilidades constatadas 

no uso das TIC são variadas, oportunizando que o educador 

apresente de forma diferenciada as informações. Por meio das 

TIC, disponibilizamos da informação no momento em que 

precisamos, de acordo com nosso interesse. 

 

Mesmo com as diversas ferramentas digitais disponíveis em prol da educação, 

não se deve esquecer que as tecnologias de informação e comunicação (TIC) não 

substitui o papel do educador, vindo a ser uma aliada ao ensino tradicional, 

somando de forma criativa e estimulante para a aprendizagem do educando. 

Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 2018, destacam 

que existem235,7 milhões de telefones celulares em uso no Brasil, e com uma 

densidade de 112,87 celulares por 100 habitantes. Ainda, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) 77,1% da população, com 10 

anos ou mais de idade, tinham um aparelho de celular próprio em 2016, quando 

esses dados são cruzados com os que foram disponibilizados pela Anatel no 

mesmo período, tem-se uma média de 1,7 aparelho/linha ativa por usuário. 

Neste contexto a pesquisa objetivou analisar a percepção dos educadores sobre 

o uso das TICs na educação, bem como as redes sociais podem complementar o 
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aprendizado dentro e fora de sala de aula, apresentando seus benefícios, as 

barreiras para sua implantação e apresentando uma proposta de implantação da 

rede social Facebook e WhatsApp como ferramenta de apoio no processo de 

ensino e aprendizagem. Com o propósito de verificar o uso dessas ferramentas e 

as implicações das mesmas no ensino e na aprendizagem dos adolescentes e 

jovens aplicou-se um questionário de forma online para (104) cento e quatro 

educadores. 

 

Benefícios das redes sociais no processo de ensino e aprendizagem 

 

A base para um ambiente de aprendizagem eficaz se constrói por meio da 

comunicação e principalmente da interação entre educando e educador. 

Sturgeon e Walker (2009) afirmam em sua pesquisa que os educandos têm mais 

vontade de se comunicar e se relacionar com seus educadores, quando eles 

fazem parte do seu ciclo de amizade no Facebook. 

De uma forma geral, pode-se destacar como benefícios das redes sociais para a 

educação (STURGEON e WALKER, 2009): 

• Promover a integração e o grau de confiabilidade entre educandos e 

educadores; 

• Possibilitar o compartilhamento e ampliação de conhecimento fora da sala 

de aula; 

• Serem plataformas alternativas de comunicação tanto educador-

educando, quanto Instituição-educandos 

 

Barreiras para a implementação das redes sociais na educação 

 

Nos dias atuais o uso das TIC se tornou primordial na educação, e não se tem 

como fugir das tecnologias, mas, porém, existem barreira que impossibilitam a 

utilização do Facebook e do WhatsApp na sala de aula. Magrin (2016) destaca 

algumas barreiras que implicam negativamente na implementação de redes 

sociais na educação como mostra no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Barreiras para implementação de redes sociais 

Privacidade As redes sociais de um modo geral contêm diversas informações 

pessoais de seus participantes, informações que devem ser 

configuradas para que não se tornem públicas, tornando-se um 

“prato cheio” para bandidos praticarem crimes ou ataques 
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cibernéticos. Baseado nesta premissa, muitas pessoas possuem 

receio de ter um perfil em uma rede social e acabam não 

participando, perdendo grandes oportunidades de interagir 

virtualmente com outros colegas. 

Administrativo Restrição de muitas instituições de ensino que impossibilitam o uso 

do Facebook e do WhatsApp, devido a possibilidade de propagação 

de vírus e outros malwares, causando danos aos equipamentos, ou 

pelo simples fato do uso excessivo pelos alunos causar 

congestionamento nas redes de computadores. 

Inclusão 

Digital 

Outra barreira encontrada que impossibilita a implementação das 

redes sociais no contexto educacional é a dificuldade dos indivíduos 

com o uso da tecnologia. Esta barreira também é muito comum na 

realidade de Cursos a Distância. 

Fonte: Magrin (2016) 

 

Facebook e WhatsApp integrados na sala de aula: proposta 

 

O WhatsApp Messenger é um aplicativo multiplataforma com opções de envio e 

recebimento de mensagens instantâneas e chamadas de voz/vídeo para 

smartphones. Atualmente, também é possível acessá-lo de qualquer computador, 

desde que o usuário possua uma conta ativa no aplicativo em seu celular. O 

aplicativo oferece a troca de mensagens instantâneas, possibilidade da criação de 

grupos, que permitem o compartilhamento de arquivos e o cadastramento de até 

256 números de telefones para sua utilização. É totalmente gratuito e de fácil 

manuseio. 

A utilização do aplicativo WhatsApp relacionado à educação é de grande valia, 

visto que, é uma ferramenta que pode se unir ao ensino tradicional, trazendo 

benefícios para o ensino e aprendizagem. 

O Facebook possui diversas ferramentas para indivíduos se conectarem e 

relacionarem entre si. Algumas dessas ferramentas possuem caráter similar a 

ferramentas tradicionais encontradas em sistemas de e-learning(MAGRIN, 2013). 

Segundo Muñoz e Tower (2011) o Facebook apresenta características e definições 

para o uso na educação, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Características das ferramentas do Facebook: definições e seu uso 

no ambiente educacional 
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Característica 

Definição Uso educacional 

Mural O mural é um local público de 

publicações. É o local de abertura 

quando se acessa um 

determinado grupo. 

Postar comunicados 

importantes, mensagens em 

geral e anúncios. Alunos podem 

responder os posts diretamente 

ou curtir uma postagem. 

Eventos A função eventos permite criar 

lembretes para os membros do 

grupo. 

Lembrar os alunos de provas, 

reuniões ou sessões de estudo. 

Documentos A ferramenta Documentos 

permite submeter arquivos para 

download, ou a criação de 

documentos de texto 

compartilhados. 

Instrutores podem compartilhar 

matérias para leitura e estudos 

tais como documentos, 

apresentações, etc. 

Bate-papo O Bate-papo é uma ferramenta 

síncrona similar aos 

comunicadores instantâneos 

tradicionais. 

Comunicar com os estudantes 

em tempo real. 

Fonte:  Muñoz e Tower (2011) 

 

METODOLOGIA 

 

No que se refere a natureza da pesquisa, é caracteriza como descritiva, que 

segundo Malhotra (2011) tem como objetivo descrever algo a partir de uma 

exposição clara de um problema, com base em hipóteses pré-definidas e com 

base em especificações de determinadas informações indispensáveis para o 

estudo. Gil (1999) afirma que as pesquisas descritivas têm como finalidade 

principal a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis.  

Quanto a abordagem do estudo, esta é classificada como uma pesquisa 

quantitativa. De acordo com MINAYO (2008), os métodos quantitativos têm o 

objetivo de mostrar dados, indicadores e tendências observáveis, ou produzir 

modelos teóricos abstratos com elevada aplicabilidade prática, assim, suas 

investigações evidenciam a regularidade dos fenômenos.  

Com o propósito de verificar o uso do WhatsApp e do Facebook como 

ferramentas pedagógicas e as implicações no ensino e na aprendizagem de 
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alunos, aplicou-se um questionário a 104 professores por meio do “SurveySurvio”, 

conforme Figura 1, software gratuito de elaboração e aplicação de questionários 

online.  

 

 
Figura 1–Interface do questionário gerado por meio do SurveySurvio 

Fonte: <https://www.survio.com/survey/d/F8R2A5Z2F9P9F7R3P> 

 

O link do questionário gerado pelo SurveySurvio ficou disponibilizado em um 

grupo de educadores do Facebook, por duas semanas no mês de outubro de 

2017, onde todos os professores estudam a respeito das tecnologias na educação 

e são de vários Estados do Brasil. As questões eram fechadas, permitindo assim, 

comparações e tratamento quantitativo. 

 

RESULTADOSE DISCUSSÃO 

 

Verificou-se a unanimidade quanto ao acesso à internet, onde os professores a 

utilizam para busca de vídeos (38%), seguido de softwares educativos (37%), 

telemóveis e celulares (21%), cinema (16%), fotografias (9%) e televisões (6%) 

como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Tecnologias educacionais utilizadas pelos professores no contexto 

escolar 

https://www.survio.com/survey/d/F8R2A5Z2F9P9F7R3P
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Fonte: Dados da própria pesquisa, 2017 

 

Segundo Pazzini e Araújo (2013, s/p.) a aprendizagem por meio dos vídeos: 

 

 É um desafio constante, mas sua prática bem aplicada abre possibilidades para uma 

maior eficiência da arte de ensinar. Para isso, é importante 

pesquisar, buscar progressos nos próprios vídeos, devendo ser 

cada vez mais dinâmicos, atrativos e respondendo à sensibilidade 

e afetividade das crianças antes da razão, sendo que a 

comunicação resulta no encontro de palavras, gestos e 

movimentos incomuns nas atividades de sala de aula e da rotina 

escolar 

 

O vídeo é uma ferramenta que pode auxiliar muito os alunos e professores no 

ensino e na aprendizagem, de forma criativa e eficaz, uma vez que inseridos de 

forma correta no ambiente escolar, vindo a comtemplar o conteúdo visto na 

disciplina. Assim os softwares educativos, em conformidade com Camillo (2017), 

quando utilizados para a educação estimulam o raciocínio, a criatividade e a 

criticidade do aluno; de forma lúdica onde este é o construtor do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Quando perguntado como o professor interpreta as mídias digitais na 

aprendizagem, estes responderam conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Interpretação do professor das mídias digitais na aprendizagem 

As tecnologias digitais proporcionam uma nova maneira de aprendizagem aos 

estudantes. 

31% 
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As tecnologias digitais desenvolvem outras habilidades nos alunos durante a 

aprendizagem, como a criatividade e o raciocínio lógico. 

59% 

No contexto atual da educação brasileira, a tecnologia é utilizada apenas como 

um complemento ao conteúdo ensinado em sala de aula. 

10% 

Fonte: Dados da própria pesquisa, 2017 

 

Evidenciou-se, portanto no Quadro 2, que a maioria dos professores acreditam 

que as tecnologias digitais desenvolvem habilidades como a criatividade e o 

raciocínio lógico, quando utilizadas. Segundo Valente (2008), as tecnologias 

digitais ampliam as possibilidades de comunicação e expressão, criando 

alternativas para a leitura/escrita sequencial. Neste contexto, compreende-se que 

os softwares educativos estimulam o desenvolvimento e habilidades em alunos. 

Na Figura 3 são apresentados os resultados referentes ao uso do Facebook e do 

WhatsApp como ferramenta de aprendizagem, tanto no contexto escolar como 

para atividades extraclasse.   

 

Figura 3 – Uso do Facebook e do WhatsApp como ferramentas de aprendizado 

 
Fonte: Dados da própria pesquisa, 2017 
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Pode-se verificar, como demostrado na Figura 3, que mesmo grande parte dos 

professores respondentes a pesquisas confirmarem que utilizam softwares, jogos, 

vídeo entre outros recursos digitais educacionais, o Facebook e o WhatsApp não 

são utilizados como uma ferramenta de aprendizagem, visto que 61% dos 

professores utilizam tais ferramentas. 

A inclusão de novas metodologias no contexto escolar pode gerar alguns 

desconfortos nos professores, vindo a impossibilitar o uso de redes sociais como 

o Facebook e o WhatsApp na educação.  Mas é necessário quebrar essa barreira 

e enfrentar as dificuldades, os alunos da geração atual nasceram em meio a 

tecnologia e exigem mudanças de comportamento, para tanto deve-se buscar 

aperfeiçoamentos por meio de capacitações para que se possa acompanhar a 

evolução. 

Nos estudos de Moreira e Simões (2017) os autores acreditam que deve-se ter 

em mente que não se está lidando com receitas prontas e acabadas e que existem 

muitas barreiras para a (re)construção de saberes e as formas de conduzir o aluno 

a um papel ativo. Os autores acreditam que o êxito desta ferramenta está em 

como o professor e o maneja e para que fim ela se destinará, e acreditam também, 

que novas formas e caminhos de educar é indispensável na atualidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste contexto, mesmo grande parte dos professores da pesquisa não utilizando 

o Facebook e o WhatsApp como ferramenta de aprendizagem, acredita-se que 

as redes sociais são incentivadoras para que os alunos busquem conteúdos que 

venham a despertar o conhecimento e que não façam desses ambientes apenas 

repositórios de objetos de aprendizagem, mas, salas de intensa interação e troca 

de conhecimentos. 

 O uso do Facebook e do WhatsApp nas práticas educacionais não devem ser 

contempladas como uma substituição dos sistemas de aprendizagem 

tradicionais, ao invés disso, devem ser vistas como ferramentas alternativas que 

complementam a experiência educacional fora e dentro da sala de aula. 

As redes sociais podem promover integração, confiabilidade, compartilhamento 

de conhecimento e outros benefícios que veem acrescentar ao relacionamento 

entre professor e aluno. Barreiras existem, mas o WhatsApp e o Facebook 

possuem diversas ferramentas que somadas ao ensino tradicional e se bem 

utilizada pelo professor enriquecem o ensino e aprendizagem. 
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RESUMO:  Este trabalho foi desenvolvido com a professora de Biologia, que teve como 

proposta desenvolver uma fanzine durante as aulas sobre o tema doenças virais e 

bacterianas. A proposta metodológica se pautou no desenvolvimento das fanzines, bem 

como na metodologia ativas. O desenvolvimento dessa técnica se deu da melhor forma 

possível, pois a mesma foi recebida com muita curiosidade e todos participaram com 

muito êxito. O presente trabalho também versará sobre a importância das fanzines no 

processo de ensino aprendizagem, pois os mesmos se configuram por uma renovação 

das revistas em quadrinhos no Brasil, mas também por ter uma contribuição para a 

formação do público juvenil, além disso, contribui também para criarmos um espaço 

essencial de discussão e avaliação dos quadrinhos como expressão artística e criativa 

para este público. Inicialmente editados com técnicas rudimentares (mimeografados), as 

fanzines tornaram-se, com o desenvolvimento tecnológico e a popularização dos meios 

de impressão, cada vez mais sofisticadas, aproximando-se do requinte das publicações 

do mercado. Ganharam também novos formatos e formas de produção, facilitados pela 

revolução trazida pela informática. A Fanzine é uma revista de publicação alternativa, 

independente feita de fãs de um determinado assunto, objeto ou arte e voltado para fãs 

do mesmo conteúdo. Há dois tipos de produção de Fanzines: os impressos, geralmente 

feitos em papel sulfite, e os e-zines, sites que possuem a mesma finalidade e filosofia de 
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uma Fanzine. Facilitando com essa técnica os estudos sobre as bactérias e os vírus na 

disciplina de Biologia no ensino médio. 

Palavras-chave: Fanzine; Ensino; Bactérias; Biologia; Novas tecnologias 

 

ABSTRACT: The present work will focus on the importance of fanzines in the learning 

process, since they are shaped by a renewal of the comic books in Brazil, but also by 

having a contribution to the formation of the juvenile audience, in addition, it also 

contributes to create an essential space for discussion and evaluation of comics as artistic 

and creative expression for this audience. Initially edited with rudimentary techniques 

(mimeographed), the fanzines became, with the technological development and the 

popularization of the means of impression, more and more sophisticated, approaching 

the refinement of the publications of the market. They also gained new formats and forms 

of production, facilitated by the revolution brought about by information technology. 

Fanzine is an alternative publication magazine, made up of fans of a certain subject, 

object or art and aimed at fans of the same content. There are two types of production 

of Fanzines: the printed ones usually made of sulphite paper, and the ezines, sites that 

have the same purpose and philosophy of a Fanzine. 

Keywords: Fanzine; Teaching; Bacteria; Biology; New technologies 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Biologia e Ciências agrega diversos assuntos próximos do nosso 

cotidiano e com possibilidade de realização de momentos práticos colaborando 

para despertar a curiosidade e interesse dos alunos favorecendo o processo 

ensino aprendizagem (SILVA; ZANON, 2000; LOPES; FREITAS, 2006; GOMES et al., 

2009; REIS, 2010). No entanto essa disciplina também envolve vários conceitos 

teóricos que pode se tornar de difícil compreensão fazendo-se necessários 

diferentes estratégias metodológicas e a utilização de recursos didáticos distintos 

(SOUSA et al., 2012; GUIMARÃES; ECHEVERRÍA; MORAES, 2006). 

Este trabalho foi desenvolvido com professora de Biologia, Objetivou-se utilizar 

a técnica de criação de fanzine como recurso metodológico para trabalhar os 

conteúdos das doenças virais e bacterianas com alunos de Ensino Médio do 

Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís Monte Castelo. Nesse 

contexto, a ludicidade se destaca como uma possibilidade de contribuir com 

aulas mais dinâmicas e divertidas (DOHME, 2004; SANTOS et al. 2016). O 

lúdico, segundo Ramos (2000), abrange um fazer humano mais amplo, 

relacionando-se não apenas a presença de brincadeiras ou jogos, mas 

também a um sentimento, atitude da pessoa envolvida na ação, que atribui 
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significado a uma determinada atividade, transformando-a num momento 

significativo para si, podendo dessa forma, aprimorar um conhecimento 

contribuindo com a aprendizagem de algo (LUCKESI, 1998). 

Kishimoto (1999) aponta que a dimensão educativa surge quando as situações 

lúdicas são intencionalmente criadas com vista a estimular certos tipos de 

aprendizagem. Como exemplo, destaca-se a técnica fanzine. A definição do termo 

Fanzine é a junção de duas palavras que seriam “fanatic magazine” (GUIMARÃES, 

2000). No Brasil as Fanzines começaram a surgir, por volta do ano de 1965 através 

dos boletins de História em quadrinhos. Estes boletins circulavam entre fãs desta 

arte que por sua vez expressavam suas críticas e sugestões para outros fãs destes 

boletins por meio de publicações que não se preocupavam com a estética e sem 

fins lucrativos (ANDRAUS et al., 2003).  

Fanzines são publicações feitas por amadores ou profissionais, acessíveis tanto 

fisicamente, quanto e principalmente pelo meio virtual. É uma publicação 

despretensiosa que aborda diferentes temas, mais comum no formato em 

histórias em quadrinhos. Ele tem vantagens que consistem em excelente 

alternativa de leitura, simples, rápida e divertida (RIBEIRO et al., 2015), ou seja, 

percebe-se que esta técnica têm grande importância, no que diz respeito a 

cultura, principalmente nos aspectos crítico e informativo, pois a liberdade criativa 

permite a veiculação de trabalhos isentos de uma rigidez nos seus conteúdos e 

imagens e com maior profundidade (OLIVEIRA, 2009; SILVA; MARINS; 

BOTTENTUIT JÚNIOR, 2018).  

Pelas suas características destaca-se como uma grande possibilidade de se 

trabalhar com crianças e jovens devido ao seu caráter lúdico, criativo e divertido, 

pois como cita Rama e Vergueiro (2004), os enredos narrados pelas imagens e 

textos sintéticos são acessíveis à apreensão cognitiva nessa faixa etária. Sabe-se 

que o desenho é um recurso visual que pode transmitir muitas informações em 

uma única vinheta, por isso pode ser usado como fonte de transmissão de 

informações com descontração, mesmo quando o conteúdo da mensagem 

demanda seriedade. 

Assim sendo, a Fanzine tem sido usada para fins educativos justamente por 

possibilitar trabalhar diferentes temas de forma dinâmica e interativa (SILVA; 

FERNANDES, 2016; SILVA, 2018). Na perspectiva educacional dentro do ambiente 

escolar, esta estratégia metodológica tem se mostrado bastante interessante pela 

ampla aceitação dos alunos que se engajam e se envolvem na sua construção 

(BEZERRA; SANTOS, 2016). 
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Somado a isso, tem-se as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que 

contribuem de maneira expressiva para a discussão de vários conteúdos, 

facilitando a interação entre os alunos e o objeto de estudo. A internet, por 

exemplo, possui diversos ambientes com possibilidades educativas dentre elas a 

produção de uma fanzine sobre o meio ambiente (LOPES; FREITAS, 2006).  

Com base nas informações supracitadas, reconhece-se a técnica fanzine como 

uma possibilidade lúdica de se trabalhar conteúdos inerentes a disciplina ciências 

e biologia e, por esse motivo, objetivou-se trabalhar doenças virais e infecções 

bacterianas com alunos do ensino médio técnico do Instituto Federal do 

Maranhão, Campus São Luís Monte Castelo, por meio de Fanzine. 

O locus da pesquisa desse projeto escolhido é uma escola pública federal, 

localizada no bairro do Monte Castelo que serviu de meio para os 

desdobramentos e levantamentos dos dados que servirão de apoio para se 

alcançar melhorias nos índices educacionais em Biologia. Os dados que 

pretendemos aferir, têm como objetivo determinar os níveis de distanciamento e 

aproximação com o conhecimento cientifico, bem como o manejo didático de 

equipamentos informáticos auxiliares à educação pela geração chamada de 

“nativos digitais”. Por fim, buscamos verificar o impacto do uso de “novas 

tecnologias” nos resultados e nas avaliações diversas realizadas com alunos e 

professores. 

Espera-se com essa pesquisa que possamos levantar metodologias inovadoras 

como a realização dos fanzines virtuais e resultados que sejam construídos com 

os professores e alunos, acompanhando seu desenvolvimento escolar e tarefas 

para o cumprimento dos objetivos.  

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 As oficinas de fanzine 

 

As oficinas de produção dos Fanzines aconteceram em três dias, com duração de 

três horas cada, no mês de Maio de 2019 e os participantes foram a professora 

que leciona Biologia e os alunos do 2º ano do Ensino Médio do IFMA/ Monte 

Castelo. 

No primeiro dia foi feita uma breve apresentação sobre a fanzine e apresentados 

alunos sladis e videos sobre a fanzine, bem como vários exemplos de fanzines em 

sua materialidade. Foram disponibilizados materiais de papelaria (papel sulfite, 
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lápis, caneta esferográfica, borracha, tesoura, cola) e revistas para recorte. Ainda 

nesse dia foi iniciado o processo de produção. Solicitou-se também que nas 

equipes pesquisassem na internet sobre reportagens / notícias atuais sobre a 

temática específica escolhida pelo grupo e que adicionasse ao final de sua 

fanzine. 

Para nortear à dinâmica foram colocadas aos alunos as seguintes questões: Como 

demonstrar o conteudo de Biologia sobre virus e bactérias de forma lúdica e 

interessante? 

Os próximos encontros ocorreram após uma semana, quando a produção foi 

concluída. Ao final todos os participantes intercambiaram suas obras, leram e 

comentaram todos os trabalhos. 

Vivemos numa sociedade em que se convive com a supervalorização do 

conhecimento científico e com a crescente intervenção da tecnologia no dia a 

dia, não é possível pensar na formação de um cidadão crítico à margem do saber 

científico. Por isso a importância do nosso trabalho, fazer um resgate de algo que 

não usava as TIC e agora utilizar a favor da educação, transformando uma fanzine 

tradicional e algo virtual. 

O tema é relevante porque confronta os conhecimentos que muitos trazem das 

suas experiências escolares, de vida e cultural (centrado no senso comum). 

Ressaltamos que o projeto não contempla o fim das aulas tradicionais na 

disciplina de Biologia. O que se pretende é, de forma alternativa, instrumentalizar 

o professor, inclusive, com novas ferramentas tecnológicas que facilitarão o 

processo de ensino-aprendizagem desses alunos no ensino de Biologia.  

As tecnologias, no sentido amplo, nos alcançam diariamente através de sistemas 

de entretenimento, portabilidade, inclusão, desenvolvimento social e profissional. 

Todos os seres humanos, sem exceção, utilizam, buscam e desenvolvem novas 

tecnologias no seu quotidiano nas mais diversas áreas do saber. Dentro desse 

paradigma, é que pretendemos mostrar como uma metodologia pode ser 

interativa, investigativa e colaborativa na produção de uma Fanzine com auxílio 

de celulares, tablets e outros equipamentos disponíveis nas mãos dos alunos e 

na escola para a pesquisa do assunto abordado.  

Pretendemos com essa pesquisa devolver uma metodologia pautada na inovação 

tecnológica para o ensino de Biologia, para tanto escolhemos a metodologia de 

realizar uma fanzine, por ser uma estratégia para o ensino que busca ação e 

participação dos alunos de forma colaborativa, crítica e investigativa. Em suma, 

pretendemos criar uma situação de ensino-aprendizagem interativa que priorize 
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e fomente nos educandos o ensino e a pesquisa, além disso, apresentar uma 

investigação crítica a partir de informações sustentadas em diferentes fontes 

seguras, confiáveis e teóricas com intuito de trazermos contribuições 

metodológicas e reflexivas.  

Vale enfatizar que a pesquisa a ser realizada está no bojo classificatório da 

pesquisa aplicada, entendida como aquela em que “o investigador é movido pela 

necessidade de contribuir para fins práticos mais ou menos imediatos, buscando 

soluções para problemas concretos” (CERVO; BERVIAN, 1996, p. 47). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todas as fanzines foram selecionados para análise, por se mostrarem 

explicitamente condizentes com os objetivos propostos na pesquisa. A visão geral 

abordada, neste artigo, sobre o processo de ensino aprendizagem através da 

fanzine no ensino de Biologia no contexto das bactérias e dos vírus evidência o 

importante papel dos profissionais da educação, especialmente dos docentes, na 

expansão de um ensino voltado para a criticidade e criatividade dos discentes, 

bem como minimizarmos o desanimo de alguns alunos na sala de aula, 

proporcionando um ensino lúdico e interativo. 

Nas oficinas tivemos uma coletânea de 8 fanzines todas essas com o foco nas 

doenças virais e bacterianas, em que cada uma focou nesses assuntos mas de 

forma bem especifica e criativa. 

Na Fanzine 1 a equipe denominou de “Fanzine Apocalítica” em que focaram na 

criatividade usando o filme denominado de “Residente Revil”, em que os super-

heróis deveriam exterminar os vírus invasores, também descreveram sobre a 

doença denominada de raiva, explicaram as causas e os sintomas da mesma, além 

dessas informações nos trouxeram uma reportagem bem atual sobre casos de 

raiva transmitida através dos morcegos.  

Na Fanzine 2 a equipe denominou de “Fanzine Cura da AIDS” em que focaram 

sobre as características da doença, forma de transmissão, os sintomas e sobre os 

novos tratamentos, além dessas informações nos trouxeram uma reportagem 

bem atual sobre o 2º caso de uma pessoa que ficou totalmente curado da aids, 

muito interessante essa novidade. 

Na Fanzine 3 a equipe denominou de “Fanzine Aff Bactérias” em que focaram 

sobre as características das bactérias, como são, quais são as boas e as ruins no 

nosso corpo, como se cuidar para não pegar doenças bacterianas, além dessas 
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informações nos trouxeram uma reportagem bem atual sobre casos das bactérias 

que estão servindo para combater o mosquito da dengue. 

Na Fanzine 4 a equipe denominou de “Fanzine Prevenção de DST” em que 

focaram sobre o que são DST, os tipos mais comuns, e sobre o uso de 

preservativos femininos e masculinos. 

Na Fanzine 5 a equipe denominou de “Fanzine de Doenças Bacterianas” em que 

focaram sobre as características das bactérias, como são, os sintomas gerais para 

quem está doente, como se prevenir e o tratamento, além de nos trazer 

informações sobre as principais doenças, além dessas informações nos trouxeram 

uma reportagem bem atual sobre casos das bactérias que causam o botulismo. 

Na Fanzine 5 a equipe denominou de “Fanzine Vírus e Bactérias” em que focaram 

sobre as características dos vírus desde a sua descoberta, o cientista, o método 

científico, os vírus e o ser humano, caracterizaram a doença da poliomielite, 

hepatite viral, e também focaram sobre as características das bactérias, como são, 

os sintomas gerais para quem está doente, como se prevenir e o tratamento. 

Na Fanzine 6 a equipe denominou de “Fanzine Os bichinhos Machucam?” em 

que focaram sobre as características dos vírus e bactérias que são transmitidas 

através dos animais, nos trouxeram várias informações sobre a prevenção de 

várias doenças, bem como algumas curiosidades, além dessas informações nos 

trouxeram uma reportagem bem atual sobre casos de doença da febre amarela e 

a relação com as doenças do coração. 

Na Fanzine 7 a equipe denominou de “Fanzine Você sabia?” em que focaram 

sobre as características da doença denominada de raiva, e da cárie como são 

transmitida, como se prevenir e o tratamento de cada uma, além das dicas de 

saúde. Além dessas informações nos trouxeram uma reportagem bem atual sobre 

uma norueguesa que pegou raiva e morreu depois que resgatou um cão em suas 

férias.  

Na Fanzine 8 a equipe denominou de “Super Fanzine em doença sífilis” em que 

focaram sobre as características da doença denominada de sífilis, como são 

transmitida, como se prevenir e o tratamento. A equipe fez uma forma bem 

descontraída como se fosse um jogo, um quebra cabeça em que a heroína ia 

desvendando os mistérios da doença. Além dessas informações nos trouxeram 

uma reportagem bem atual sobre a epidemia da sífilis no mundo, além de várias 

dicas de prevenção. Inclusive essa equipe ficou com a premiação de 1º lugar geral, 

da fanzine mais criativa e bem elaborada. 
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Cabe a nós profissionais da educação refletiremos sobre as constantes invasões 

nas escolas do ensino médio como um todo e da importância da necessidade de 

se adotar, urgentemente metodologias ativas que se preocupem com o aluno de 

fato e de verdade, para que este possa ser um protagonista na sala de aula e não 

um mero espectador. 

Os importantes avanços, conhecidos até hoje, dessa nova educação não pode 

parar, precisamos entender que nossos alunos atuais precisam de um ensino 

dinâmico e ativo, então usar a metodologia das fanzines em sala de aulas, nos 

remente a algo inovador e criativo.  

Todas as equipes gostaram de trabalhar com essa metodologia fanzine, apesar 

dos relatos dos mesmo que não conheciam essa técnica, mas todas as equipes 

pesquisaram e produziram algo inédito na sala de aula, inclusive elaboraram suas 

fanzines com o assunto já desenvolvido em sala de aula que foi sobre as bactérias 

e os vírus de forma muito criativa, utilizando histórias de filmes e jogos em sua 

produção. 

Para tanto, nossas considerações finais sobre essa pesquisa é que a mesma se 

deu da forma mais produtiva possível, nossos objetivos foram alcançados e todo 

o desenvolvimento ocorreu muito bem, deixando margem para que outras 

fanzines viessem ser produzidas em outros momentos. 

No total de 8 equipes, tivemos uma premiação de um lanche super saboros para 

as 4 melhores equipes, em que demonstraram criatividades, conteúdo e uma boa 

elaboração das fanzines. 
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APÊNDICE A – OFICINA DE FANZINE 
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APÊNDICE B - APRESENTAÇÃO DAS FANZINES 
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FAKE NEWS, TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO: DIÁLOGOS 

A PARTIR DA ALEGORIA DA CAVERNA DE PLATÃO 
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RES812UMO: Este escrito objet813iva analisar e comparar possíveis aproximações 

entre a Alegoria da Caverna, teoria do conhecimento do filósofo Platão, e o fenômeno 

social contemporâneo Fake news, cuja existência se dá a partir da popularização e 

massificação do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC's. A 

pesquisa acontece no escopo do Laboratório de Pesquisa Multimeios e na Linha de 

História da Educação Comparada – LHEC, ambos localizados na Faculdade de Educação-

FACED, da Universidade Federal do Ceará – UFC. Trata-se de um estudo qualitativo, 

realizado a partir das abordagens bibliográfica e exploratória (GIL, 2008). As discussões 

elencadas pretendem defender a inclusão das TDIC's em contextos educacionais, fitando 

a educação digital como uma das soluções para problemáticas emergentes da sociedade 

contemporânea, tal como a Fake news. Ao concluir este trabalho enfatizamos a 
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importância de uma educação mediada pelas tecnologias, harmonizada com o contexto 

sociocultural atual em que estamos inseridos, capaz de possibilitar a reflexão e a 

criticidade de seus sujeitos, a fim de combater a desinformação que nos envolve na Era 

da Pós-Verdade, que parece nos colocar cada vez mais “dentro da caverna”. 

Palavras-Chaves: Fake news. Alegoria da Caverna. Educação Digital. Estudo 

Comparativo. Laboratório Multimeios. LHEC. 

 

ABSTRACT: This paper aims to analyze and compare possible approximations between 

the Allegory of the Cave, the theory of knowledge of the philosopher Plato, and the 

contemporary social phenomenon Fake news, whose existence comes from the 

popularization and massification of Digital Technologies of Information and 

Communication - TDIC's. The research is carried out in the scope of the Multimedia 

Research Laboratory and in the Comparative Education History Line - LHEC, both located 

in the Faculty of Education - FACED, Federal University of Ceará - UFC. This is a qualitative 

study, based on the bibliographical and exploratory approaches (GIL, 2008). The 

discussions are intended to defend the inclusion of TDICs in educational contexts, 

focusing on digital education placing it as one of the solutions to emergent problems of 

contemporary society, such as Fake news. In concluding this work, we emphasize the 

importance of a technology-mediated education, harmonized with the current 

sociocultural context in which we are inserted, capable of allowing the reflection and 

criticality of its subjects, in order to combat the misinformation that surrounds us in the 

Post Age "True, it seems to put us more and more "inside the cave". 

KEYWORDS: Fake news. Allegory of the Cave. Digital Education. Comparative study. 

Multimeios Laboratory. LHEC. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Não é mais novidade que a popularização da internet têm possibilitado o 

acesso à informação e à comunicação de forma fluida e facilitada. Grande parte 

dessa interação acontece via redes sociais e aplicativos de mensagens 

instantâneas, que compõem o ciberespaço contemporâneo, conforme afirma 

Piérre Lévy (2009). À medida em que tais ferramentas ganham espaço em nossos 

cotidianos, elas reúnem e propagam um dos fenômenos sociais contemporâneos 

que mais tem gerado preocupação: as populares Fake News. 

As Fake News acontecem numa conjuntura em que a maioria dos 

indivíduos possuem páginas/perfis em variadas redes sociais, produzindo e 

propagando informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, amparados e 

protegidos pela liberdade de expressão garantida por lei. Tal contexto permite a 
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criação de narrativas e a divulgação de informações que anteriormente só eram 

realizadas pela grande indústria cultural, que seguiam as regras de um mercado 

volátil e voraz, próprio do modo de produção capitalista.  

Em meio a tamanhas mudanças na contemporaneidade, seja no 

comportamento e nos valores dos sujeitos sociais, seja nas transformações 

culturais, houve um grande desenvolvimento no campo científico e tecnológico. 

A relação entre tecnologia e homem tornou-se cada vez mais intensa, a ponto de 

não ser só o homem a produzir a tecnologia, mas também a tecnologia produzir 

o homem e a sociedade, numa síntese dialética perene. 

Esses avanços são responsáveis por mudanças de paradigmas 

informacionais e comunicacionais, que causaram, e ainda causam, reviravoltas em 

diversos setores da sociedade, onde a informação é vasta e desterritorializada, ao 

mesmo tempo que, disponível na web, vai além da capacidade cognitiva humana 

de armazenamento e processamento. 

Assim, o ser humano não tem dado conta de interpretar a quantidade de 

informações a que tem acesso todos os dias, o que dificulta a reflexão sobre tal 

conteúdo, não sabendo muitas vezes discernir o que de fato é verdade ou não. 

Por estar inserido em tal ambiência, o processamento das informações se torna 

mecanizado, longe de uma leitura crítica, atenta e reflexiva dos fatos colocados, 

sendo este sujeito, em muitas ocasiões, parte do movimento que propaga 

informações inverídicas. 

Se pararmos para pensar, as Fake News não são exclusivas do contexto 

sociocultural atual. No entanto, o que a torna viral é a forma como são repassadas 

e multiplicadas rapidamente através da web, atingindo uma quantidade de 

interlocutores significativa, que, ao serem tangidos, multiplicam e disseminam os 

conteúdos conforme suas concepções e ideações individuais. Deste modo, a 

informação parece ter perdido a sua essência epistemológica, que é informar, e 

consequentemente gerar conhecimento.  

Destarte, este ensaio é um manifesto em prol da educação que está alheia 

à sociedade contemporânea, cujo objetivo é discutir e refletir sobre o contexto 

digital e informacional atual, comparando o cenário em que se encontra as Fake 

News com a Alegoria da Caverna do filósofo Platão, avistando na educação digital 

possíveis soluções para a realidade caótica que nos cerca. 

 

2. A alegoria da Caverna de Platão 
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A alegoria ou mito da caverna1 é o livro VII que compõe a 814obra “A 

República”, escrito pelo filósofo Platão (427-347 a.C) no século IV. O texto relata 

a história de três prisioneiros que vivem em uma caverna desde o início de suas 

vidas, presos por correntes que imobilizam braços, pernas e pescoço. 

A caverna é iluminada apenas por uma fogueira, que projeta sombras na 

parede que fica à frente dos prisioneiros, transmitindo para eles todos os 

movimentos e acontecimentos que ocorrem na caverna, fora de seus campos de 

visão. Ou seja, todo o contato e informação que os homens possuem com o 

mundo exterior à caverna acontece por meios das sombras e das penumbras 

projetadas pela luz da fogueira, conforme podemos observar na imagem a seguir: 
                             Figura 1: A Alegoria da Caverna de Platão 

 
Fonte: Adaptado de REFMAP (2019) 1 

O fim da obra relata a fuga815 de um dos prisioneiros, que ao entrar em 

contato com o mundo real/material para além da caverna, se depara com uma 

realidade muito diferente do que ele havia experimentado até o momento. 

Tomando consciência disso, ele decide retornar à caverna para relatar o que havia 

visto para os outros prisioneiros, a fim de que eles também vivenciassem a 

descoberta do mundo exterior a caverna. No entanto, os prisioneiros que ficaram 

tomam o companheiro como louco, e concluem que sair da caverna causa danos 

 
814 Disponível em: < http://refmap.com.br/busca/type_id/ImageObject/p/17> Acesso em jun. 

2019. 
815 Disponível em: <http://portalmakingof.com.br/o-que-acontece-em-1-minuto-de-internet> 

Acesso em jun. 2019. 
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a sanidade mental, e por isso não iriam sair nunca dali, atentando contra a vida 

de quem intentasse tal ato, caso necessário fosse.  

A alegoria descrita representa, a partir da simbologia da caverna, o mundo 

onde vivemos, bem como o estado de extrema ignorância a que muitos seres 

humanos estão imersos, retratando a passagem do conhecimento senso comum, 

inerente ao mundo sensível, para o conhecimento de senso crítico, advindo do 

mundo ideal, da razão. 

Sabiamente, Platão utilizou-se da alegoria para tratar da visão 

unidirecional do mundo, instruída por pensamentos pré-concebidos ao longo da 

vida, como a cultura, a religião e a política, por exemplo. Muitas vezes, nos 

satisfazemos em ser sujeitos/prisioneiros acríticos da realidade em que estamos 

imersos, evitando a ‘fadiga’ do pensar e refletir criticamente. Contentamo-nos 

apenas com informações e conhecimentos que nos são repassados, sem 

questionamento algum, aceitando ideias e concepções impostas a nós a partir de 

instituições que objetivam vigiar e controlar socialmente os seres humanos, como 

hospitais, cadeias, fábricas e escolas, conforme afirma Foucault (1987), sendo a 

escola, e a educação como um todo, uma das principais mediadoras de 

informação e conhecimento, responsáveis por  elevar os indivíduos a uma 

condição emancipatória da realidade alienante posta.  

No entanto, isso infelizmente não acontece, e cada vez mais surgem 

formas de subordinar o pensamento crítico e reflexivo, cerceando e 

condicionando os seres humanos a viverem acorrentados por correntes que, 

embora sejam simbólicas, nos mantém presos firmemente a ignorância. Uma 

dessas formas são as próprias TDIC, que apesar de terem provido imensa 

evolução na sociedade, hoje são desacreditadas devido ao uso acrítico e 

superficial que geram ruídos, tal como as Fake News.  

Assim, na próxima sessão iremos dialogar sobre tal fenômeno que, no 

contexto da sociedade contemporânea, contribui para a permanência dos sujeitos 

na caverna da ignorância e do senso comum. 

 

3. Internet, Redes Sociais e Fake News: A caverna contemporânea 

O século XXI nos presenteou com a popularização de uma das maiores 

revoluções já vista pela humanidade, desde a invenção das máquinas a vapor: a 

internet. Através dela, o acesso a comunicação e a informação romperam a ordem 

dominante vigente, onde apenas os indivíduos que detinham o poderio 

econômico tinham o acesso à informação e ao conhecimento de forma ilimitada. 
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O autor Sérgio Branco (2017) caracteriza o avanço da internet da seguinte 

maneira: 
Por meio da internet, as distâncias encolheram, tornou-se mais rápida 

e barata a comunicação, o acesso a obras intelectuais foi facilitado, 

novos modelos de negócio surgiram, democratizou-se o caminho da 

liberdade de expressão. Os exemplos são inúmeros [...] (BRANCO, 2017, 

p. 55) 

 

Tal democratização, referenciada pelo autor, advém ainda com mais força 

a partir do uso massificado das redes sociais, que deram voz e possibilitaram a 

liberdade de expressão de todos os sujeitos que possuem acesso ao ciberespaço 

contemporâneo. Embora a inserção nestes espaços virtualizados aconteça de 

forma facilitada, a partir de aparatos tecnológicos como os smartphones e acesso 

à internet móvel, é praticamente impossível acompanhar tudo o que acontece no 

meio digital. Para ilustrar tal prerrogativa, Lori Lewis e Chadd Callahan, da 

Cumulus Media, criaram um inográfico para detalhar o que se passa em apenas 

sessenta segundos na internet. Apresentaremos a seguir a versão atualizada, 

referente ao ano de 2019: 

 
Figura 2: 60 segundos na internet – Versão 2019 

                   Fonte: Lori Lewis e Chadd Callahan 1 
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A partir da imagem acima, é816 possível vislumbrar que, em apenas 

sessenta segundos, o volume de informações trocadas, processadas e 

armazenadas no ciberespaço, principalmente nas redes sociais, chegam na casa 

dos milhões. Assim, não é de se estranhar quando uma pesquisa realizada pelo 

site Quartz, publicada em fevereiro de 2015, apontava que grande parte dos 

sujeitos entrevistados acreditavam que as redes sociais, e mais especificamente o 

Facebook, era a própria internet, e não apenas uma ínfima parcela dela. 

No Brasil, tal realidade não é destoante. Em um ranking mundial, também 

elaborado pelo site Quartz, onde elencam-se os países que mais buscam 

informações através das redes sociais, o Brasil ocupa o primeiro lugar, totalizando 

cerca de 67% da população. Estes dados demonstram um cenário que necessita 

de atenção e reflexão, pois é inegável que as redes sociais são hoje o maior canal 

de transmissão e armazenamento de notícias e informações.  

Como discutido anteriormente, as redes sociais são caracterizadas por 

proporcionarem a seus usuários, de forma democrática e horizontalizada, o poder 

da fala, da produção de conteúdo, que até então eram inerentes a grande 

indústria cultural. Todavia, esse grande volume de informações e produções 

autorais são carregadas de perspectivas ideológicas, políticas e sociais dos 

sujeitos que as criam e as compartilham. Ou seja, o compartilhamento de 

informação - ou desinformação - no caso das Fake News, tem uma estrutura 

travestida de egocentrismo, ambição por reconhecimento, e fortalecimento do 

próprio estado e posição social.  

Assim, a propagação das Fake News se dão de forma tendenciosa e 

intencional, a fim de alcançar determinado objetivo em detrimento da verdade. 

Como dito inicialmente, compete a esse escrito correlacionar tal fenômeno à 

Alegoria da Caverna, proposta pelo filósofo Platão, pois ambas utilizam- se da 

manipulação do saber para influenciar e omitir a verdade dos demais indivíduos, 

a partir de uma estrutura/situação alienante. Na figura a seguir, abordaremos as 

Fake News a partir de uma releitura da Caverna de Platão, contextualizando-a 

para a conjuntura contemporânea: 
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Figura 3: Fake News e a inserção na Caverna Contemporânea 

    Fonte: Adaptado de REFMAP (2019) 

 

A partir da imagem apresentada acima, contextualizamos os principais 

elementos da narrativa da alegoria da caverna com a conjuntura atual, em que as 

Fake News são apenas sombras descontextualizadas da realidade aceitável, cujo 

objetivo é alienar os sujeitos que as consomem.  

Da mesma maneira em que Platão idealizou na luz do sol o mundo das 

ideias, remetemo-nos nessa releitura tal elemento com a ideação do uso crítico 

das tecnologias de informação e comunicação, visionando a solução de 

problemáticas intrínsecas a cibercultura contemporânea, tal como as Fake news. 

Esse uso, conforme as ideias estabelecidas neste escrito, pode ser sancionado 

pela inclusão da tecnologia da ambiência educacional, que em contrapartida 

pode auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem. No entanto, 

compreendemos que esta é uma prerrogativa que depende de outros elementos, 

tais como reelaboração curricular das escolas e a formação de professores. 

Consequentemente, trazemos os demais elementos simbólicos que 

auxiliam na propagação das notícias falsas. Utilizamos a fogueira para configurar 

as tecnologias digitais (celulares, redes sociais, computadores, etc...), responsáveis 

por transmitirem as informações de acordo com o que os ‘manipuladores de 

informação’ desejam. Por fim, temos os usuários acríticos das TDIC, 

representados pelos prisioneiros, e as sombras projetadas pelos manipuladores 

a partir da luz da fogueira, que simbolizam as Fake News. 

A elaboração destas significações trespassa o tempo, visto que as 

motivações e reflexões que levaram o filosofo Platão a escrever a alegoria da 
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caverna foram quase as mesmas que afligem a contemporaneidade: o excesso de 

ignorância frente a realidade, a alienação e os impactos disso na vida humana.  O 

aparecimento e a viralização das  Fake news, através da internet, tem afetado a 

realidade de forma imensurável, sintomática de um uso descontextualizado e 

quase irracional das TDIC’s.  

Destas ponderações  surge este escrito, costurado a partir de discussões 

e reflexões sobre a atualidade, como também pela vontade de fortalecer o 

movimento de inclusão da tecnologia nas escolas. Assim, na próxima seção 

buscaremos discutir sobre a instituição escolar e o seu papel frente a resolução 

das problemáticas colocadas. 

 

4. Escola, tecnologias e dialética: Saindo da Caverna 

A inovação tecnológica, e as variações dela, que resultam da fusão entre 

realidade, virtualidade e digitalidade, desafiam os processos educacionais 

estabelecidos, apontando para a necessidade de atualização da identidade da 

escola, visto que a promoção de conhecimento e informação não é mais exclusiva 

dela, nem de seus atores, estando agora disponível em rede, acessível a qualquer 

momento e em qualquer lugar, bastando apenas um simples clique. 

A escola, com sua origem e tradições que pouco se modificaram, apesar 

da intensa transformação da sociedade, possui na sua razão epistêmica uma 

estrutura que propaga conhecimentos e informações, de modo que quase não se 

pode questionar sobre o que é dito pelos seus locutores, dentro de suas ‘paredes 

sagradas’.  

Questionando tal perspectiva, a intensa mobilidade de ideias, via TDIC’s, 

nos fazem perceber que, embora as instituições escolares permaneçam 

estruturalmente as mesmas de séculos atrás, os usuários da escola passaram a 

exigir dela um outro caráter. Os alunos da atualidade, reconhecidos enquanto 

nativos digitais, atuam de forma ativa nos espaços escolares, levando informações 

e discussões, reelaborando posturas professor>alunos para 

alunos>professor>alunos>alunos. A situação em que os discentes sabem de 

algo, e o docente não, é hoje uma realidade mais comum do que se imagina. 

O uso das tecnologias digitais em instituições escolares já aparecem como 

orientações em documentos legais nacionais, tais como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN’s e a Lei 9394/96, que elenca as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB, respeitando assim o contexto múltiplo que se 
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constitui na contemporaneidade. Entretanto, apesar de serem um grande marco, 

a realidade jurídica ainda não traspõe a realidade palpável.  

Assim, ficam sempre as mesmas questões: Como incluir efetivamente e 

significamente o uso de tecnologias digitais nas escolas? Como  auxiliar a geração 

que já nasceu conectada? Como sensibilizar professores que foram formados por 

um currículo que não agrega o uso de tais ferramentas? São tantas questões, e 

nenhuma resposta minimamente satisfatória. 

Imaginamos que a escola, com sua perspectiva formativa durante boa 

parte das nossas vidas, pode criar projetos que eduquem e indiquem aos alunos 

que o uso indiscriminado das tecnologias digitais podem trazer danos, aliando a 

isso um uso significativo, crítico e reflexivo, a partir de elaboração de conteúdos 

e ações que sejam mediados por tais ferramentas. Nesse caso, a escola seria uma 

das propagadoras de um uso consciente das tecnologias digitais, que deveria 

surgir desde a mais tenra infância e seguir até a vida adulta dos sujeitos. 

Contudo, o grande impasse entre a tecnologia e a escola é a dimensão 

disciplinar em grade, que traz consigo a ideia da rigidez, ou seja, de que não há 

flexibilidade para outros recursos ou outros assuntos, concentrando suas ações 

de maneira isolada. A escola funciona em moldes obsoletos, em que temos uma 

estrutura fechada que não se adapta a velocidade do mundo contemporâneo. 

Diferentemente, a web traz uma perspectiva inversa, pois funciona de 

forma desordenada e não-linear, conectando, através de hiperlinks, termos, 

temas, contextos e pessoas. O sentimento de liberdade é imediato. Entretanto, a 

grande questão da web é a falta de mediação, além das próprias interfaces e dos 

demais usuários. Falta mediação intencional de uma educação para a web. 

Nesse sentido, cumpre olhar os efeitos da realidade aqui defendida na 

dimensão curricular na ambiência escolar, uma vez que o currículo é, ao mesmo 

tempo, agente e paciente das transformações que acometem a sociedade. É 

essencial que o currículo equipe os indivíduos, tanto alunos, quanto professores, 

formados e em formação, para tornarem-se ativamente envolvidos na cultura das 

mídias que nos cerca. Além de seus benefícios sociais e culturais amplos, um 

currículo assim poderá encorajar expectativas mais elevadas quanto aos meios de 

comunicação (BUCKINGHAM, 2007, p. 135).   

O currículo escolar deve, portanto, contribuir com a formação de sujeitos 

cada vez mais imersos na ambiência digital e que estejam conscientes de seu uso 

responsável, uma vez que o dito e o feito no virtual guardam ressonância com o 

mundo fora das telas e vice-versa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudado, é importante reconhecer as possibilidades e as 

vantagens dos espaços e das ferramentas digitais, bem como perceber os limites 

e os riscos dos usuários diante de um mundo infinito das tecnologias e das redes 

de comunicação e Informação disponíveis na Web. É um novo mundo, onde 

aparentemente “tudo é permitido”, e que todos possuem acesso e liberdade de 

criação, para o mal e para o bem, no contexto da Pós-verdade.  

As tecnologias nos levam para onde quisermos, já que elas driblam o 

tempo, espaço e os limites humanos, por isso deve-se ter muita atenção e 

consciência de uso das TDIC’s. Elas são o maior transmissor de informação da 

atualidade, interferindo em vários aspectos, inclusive em contextos políticos e 

econômicos da sociedade. 

Nesse sentido,  toda esta discussão, invariavelmente, direciona o olhar 

para a escola, e principalmente para a formação de docentes e discentes. Há de 

se discutir, no âmbito das instituições formadoras, o que tem sido feito para a 

formação do professor associar sua prática docente ao contexto digital, que irá 

atuar com o discente que trafega nas infovias. As TDIC’s, nesse sentido, devem 

ser aliadas da escola, para contribuir com a saída da caverna, tanto por parte do 

docente, quanto do discente, fortalecendo a educação digital. Mas, o quanto 

temos avançado nesse aspecto? São assuntos que não devemos cessar de 

investigar. 
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RESUMO: O presente trabalho buscou avaliar o uso da ferramenta Google Classroom 

com alunos da educação básica, especificamente de pré-vestibular em São Luís MA 

durante o ano de 2018 com duas turmas que totalizavam 115 alunos. Desta maneira, 

buscamos utilizar uma ferramenta digital como forma de identificar um maior interesse 

dos alunos acerca do conteúdo e verificar a maior familiarização dos estudantes com o 

conteúdo melhorando assim seu resultado no vestibular. A disciplina em curso foi 

Biologia e foi possível incluir vídeos e atividades extracurriculares para os alunos. Os 

resultados após um ano de uso da ferramenta apresentaram um resultado positivo por 

parte dos estudantes que consideraram favorável o contato virtual com o professor, que 

geralmente só vai uma vez por semana a instituição de ensino. Foi possível trabalhar 

conteúdos extracurriculares e ter acesso à informação como datas relevantes relativas ao 

meio ambiente e notícias importantes acerca das leis ambientais. Desta maneira, 

podemos considerar que o uso de tecnologias digitais representa um avanço na 

qualidade da educação, favorecendo o processo ensino aprendizagem, trazendo 

vantagens aos alunos e professores. Os alunos consideraram positivo o contato com 

imagens e exercícios além do livro didático, ao professor aumentou o tempo de contato 

com a turma e permitiu uma avaliação mais fidedigna da evolução ao longo do ano, 

favorecendo também as intervenções nos pontos de maior fragilidade. 

Palavras-chave: Google classroom, vestibular, biologia, aplicativo, pré-vestibular 

 

ABSTRACT: The present work sought to evaluate the use of the Google Classroom tool 

with students of basic education, specifically pre-university entrance exam in São Luis MA 

during the year 2018, with two classes totaling 115 students. The ongoing discipline was 

Biology and it was possible to include videos and extracurricular activities for students. 
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The results after one year of use of the tool showed a positive feedback from the students 

who considered favorable the virtual contact with the teacher, who usually only goes 

once a week to the teaching institution, it was possible to work extra curriculum contents 

and to have access to relevant environmental dates and important news about 

environmental laws. In this way, we can consider that the use of digital technologies 

represents an advance in the quality of education, favoring the learning teaching process, 

bringing advantages to students and teachers. The students considered positive the 

contact with images and exercises besides the textbook, the teacher increased the time 

of contact with the class and allowed a more reliable evaluation of the evolution 

throughout the year, favoring also the interventions in the most fragile points. 

Keywords: Google classroom, vestibular, biology, application, pre-college 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A ferramenta Google Classroom tem como principais aspectos facilitadores do seu uso 

o fato de ser livre e gratuita fazendo parte dos programas do drive do Google, 

necessitando apenas ter uma conta no sistema para fazer uso dela. Essa utilização torna-

se importante na medida em que o acesso aos conteúdos por parte dos alunos vem se 

transformando nas últimas décadas. 

O processo de preparação para as provas de vestibulares no Brasil vão além de 

simplesmente memorizar conteúdos. O Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), que 

teve sua origem em 1998 e tornou-se o principal meio de acesso a uma vaga nas 

Universidades públicas de todo o Brasil desde o ano de 2009, leva em consideração 

alguns aspectos diferenciados em relação aos vestibulares chamados tradicionais. 

A prova consiste em 180 questões, divididas em dois dias em que o candidato responde 

90 questões em dois domingos subsequentes. No primeiro domingo o aluno vai 

responder 90 questões de Ciências Humanas e Linguagens, além da redação. No 

segundo domingo mais 90, sendo 45 de matemática e 45 de Ciências da Natureza. 

A queixa mais comum dos candidatos é a falta de tempo suficiente para ler, interpretar e 

responder as questões, em especial no dia em que ainda tem que fazer a redação. Desta 

maneira, o processo de preparação passa não apenas pela aula teórica, mas por um 

treinamento de resolução de questões em no máximo três minutos. 

Utilizando como referência a Teoria de Resposta do Item (TRI), em que cada prova deve 

ter duas questões de conteúdos correlatos com graus de dificuldade de resolução 

diferenciados, a ferramenta demonstra uma eficiência importante na análise desse 

critério, que seria inviável fazê-lo analisando os resultados de alunos em provas escritas. 

Desta forma, torna-se possível ao professor analisar em um determinado conteúdo, em 

que ele disponibiliza um universo de questões baseadas na TRI, quantas e quais questões 

seus alunos estão tendo mais dificuldades, de forma a interceder em suas aulas e 

aumentar a carga de exercícios, otimizando os resultados. 
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No universo desta nova realidade de processo seletivo, o modelo tradicional de aula pura 

e simplesmente não consegue produzir um resultado satisfatório, uma vez que a aula 

expositiva seguida de avaliações escritas não permitem parâmetros para identificar o 

progresso dos alunos. 

A inserção de novas tecnologias nas escolas está fazendo surgir 

novas formas de ensino e aprendizagem; estamos todos 

reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar e a 

aprender, a integrar o humano e o tecnológico (SCUISATO, 2016, 

p.20) 

O estudo dos resultados do uso de ferramentas que auxiliem alunos que estão se 

preparando o vestibular é de suma importância para elevar a média de pontos dos alunos 

em instituições de ensino em nosso Estado. De acordo com os resultados publicados 

pelo Ministério da Educação, o Maranhão não alcança a média de 700 pontos em 

nenhuma instituição de ensino, nem nas privadas, sendo que as públicas em geral 

apresentam média de pontos abaixo de 500. 

Desta maneira, a análise da plataforma objetiva medir sua eficiência que pode ao longo 

do tempo favorecer os alunos na elevação da média de pontos no Enem ou a elevação 

do número de acertos de questões nos vestibulares em outras universidades, mesmo as 

que realizam provas tradicionais, que priorizam a memorização de conceitos e fórmulas.  

A ferramenta permite além da resolução de questões propostas a possibilidade de 

solicitar produção textual, o que aumenta a capacidade cognitiva dos alunos e favorece 

a velocidade de raciocínio acarretando em um tempo menor na resolução das questões. 

O uso de tecnologias da educação em cursos de pré-vestibular deve ser bem planejado, 

pois ainda lidamos com uma realidade que privilegia a memorização sobre a 

interpretação e nem sempre fica claro para o aluno a diferença do uso da memória e do 

senso crítico na resposta das questões ou na elaboração de texto dissertativo. 

Quanto ao uso de novas tecnologias na educação é preciso 

reforçar que se não houver participação activa e planeamento 

dos docentes, de nada adiantará todos esses recursos, podendo 

até mesmo causar reações não esperadas. Porém com o uso 

correcto das mesmas podemos obter grandes resultados, pois a 

tecnologia está ao nosso redor em vários contextos e é preciso 

usá-la de forma a beneficiar o ensino e a aprendizagem 

(BOTTENTUIT JUNIOR, 2006, P 172) 

O planejamento do professor é fundamental, sendo relevante destacar que o uso de 

tecnologias digitais na educação exige dedicação e por vezes é mais trabalhoso que uma 

aula tradicional. O que se deve compreender é o significado e a importância dos 

resultados da sua utilização, principalmente no processo de adequação as novas 

realidades virtuais a que estamos todos submersos. 
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A tecnologia em si não é a fonte de mudança, mas sua integração 

ao processo educativo pode se tornar um elemento de 

questionamento e mudança do “status quo”. Isto implica a 

possibilidade de mudar, de superar modelos tradicionais, 

trocando o foco de instrução para processo de aprendizagem, 

colocando em suas prioridades a adoção de formas inovadoras 

de relacionamento e interação entre os participantes. A ênfase 

estará na aprendizagem contextualizada, na solução de 

problemas, na construção de modelos e hipóteses de trabalho e, 

especialmente, no domínio do estudante sobre o seu próprio 

processo de aprendizagem (SLOCZINSKI E SANTAROSA, 2004, p. 

1114). 

 

Só é possível avaliar aquilo que quantificamos, logo existe a necessidade de aplicação de 

tecnologias aliadas a processos de avaliação processual como forma de identificar a sua 

validade e adequação a determinadas faixas etárias e finalidades, como alfabetização, 

pré-vestibular ou uso em nível superior. 

Esses processos avaliativos vão permitir o desenvolvimento de novas plataformas 

educacionais cada vez mais eficientes e pautadas em processos metodológicos que 

venham a desenvolver habilidades e competências desejáveis pelo próprio sistema 

educacional do pais e as respectivas peculiaridades de suas regiões. 

 

2. METODOLOGIA  

O uso do aplicativo Google Classroom foi realizado a partir do celular pessoal e de 

computadores de uso coletivo disponíveis no curso pré-vestibular Único localizado no 

bairro da Cohama.  

O professor cria uma turma e passa a ter um login e senha, entra no sistema e introduz 

as questões a serem respondidas pelos alunos. As questões devem ser sempre duas de 

um mesmo conteúdo, com graus de dificuldade distintos. 

Dessa maneira o exercício imita a TRI utilizado no Enem, além de preparar os alunos para 

provas tradicionais, como a prova da Universidade Estadual do Maranhão. 

 As atividades planejadas e elaboradas nesse modelo tem em média dez questões e 

podem ser acessadas durante um período pré-estabelecido, em média por dois dias. Os 

alunos respondem as questões e diversos parâmetros serão gravados pelo sistema. 

O quantitativo de acertos de cada questão por aluno e em relação a todos os alunos fica 

registrado, de maneira a permitir a identificação das principais dificuldades e o tempo 

gastos nas respostas de cada item. 

O feedback é dado pelo próprio sistema, onde o professor pode deixar registrado o 

resultado geral e também fazer inferências individuais alertando o aluno quanto ao 

tempo gasto em cada questão e a necessidade de focar em conteúdos específicos.  
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Esses conteúdos podem ser trabalhados em aulas teóricas ou em atividades oferecidas 

pelo livro. As questões apresentam graus de dificuldades distintos como forma de testar 

o aprendizado ao longo do tempo. 

No ambiente virtual também é possível disponibilizar links de vídeos, documentários e 

filmes que podem ser posteriormente discutidos em sala de aula, além de publicar 

informações importantes como modificações nos modelos dos vestibulares. 

No ambiente virtual também é possível manter contato com os alunos diariamente 

acerca de suas dificuldades, temas atuais e debates sobre questões diversas, como 

modificações de leis ambientais e decisões políticas na educação e saúde e meio 

ambiente que podem aparecer nas provas e no tema da redação. 

Todas essas possibilidades devem ser trabalhadas em procedimentos metodológicos 

específicos, estimulando o desenvolvimento crítico dos alunos para o debate de temas 

controversos, orientando quanto a leituras importantes de diversas naturezas, explicando 

a maneira como os quesitos são elaborados e de que forma devem ser analisados. 

Então a ferramenta foi instituída no início do ano letivo, os alunos foram orientados a se 

cadastrar e semanalmente eram cobrados para dar feedback, não apenas da sua 

participação, mas também do resultado da evolução cognitiva. 

Os resultados das notas nos simulados, além dos depoimentos dos alunos serviram de 

base para o aprimoramento do uso da ferramenta e das possibilidades de outros usos, 

associados inclusive com outras tecnologias da educação. 

Foi aplicado um questionário prévio para identificar o percentual de alunos que já haviam 

usado a ferramenta em outro momento, na escola ou em outros cursos e ao final do ano 

letivo, antes das provas do Enem, foi aplicado outro questionário para identificar a 

percepção dos alunos em relação ao uso da ferramenta ao término do período letivo. 

 

3. RESULTADOS  

Os resultados ao longo do ano de 2018 mostraram uma melhora no processo de 

preparação dos alunos para a prova do vestibular. É importante ressaltar que a maioria 

dos alunos estava fazendo curso preparatório pela segunda ou terceira vez, alguns 

remanescentes do próprio curso onde foi utilizada a ferramenta. 

Desta maneira, foi possível ter com esses alunos um feedback importante, pois no ano 

anterior eles não tinham parâmetros de tempo de respostas das atividades e nem das 

dificuldades específicas por conteúdo. 

A maioria absoluta dos alunos envolvidos, mais de 80% respondiam as atividades quando 

solicitados e o índice de evolução também pôde ser percebido. Essa participação é 

importante, uma vez que sem o interesse e dedicação dos alunos o processo fica 

comprometido. 

Computador e internet na sala de aula nas mãos de professores 

treinados formam um importante instrumento de ensino. Ter 

acesso à internet não é mais uma questão de aumentar a 
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capacidade de raciocínio. Passou a ser vital. É como saber ler e 

escrever nos anos 50 (SCHWARTZ 1999, p.32). 

A avaliação dos alunos, em mais de 90% dos participantes consideraram a ferramenta 

satisfatória e mais de 60% considerou que percebeu evoluções significativas no tempo 

de resposta e na capacidade de interpretação das questões. 

O uso da ferramenta também permitiu ao professor dar um feedback aos alunos com 

maior precisão e também objetivou focar de forma mais incisiva nos conteúdos em que 

os alunos apresentaram maior dificuldade. 

Resultados dos questionamentos prévios e a posteriori ao uso da ferramenta: 

 

Gráfico 1: Sexo e Faixa etária 

 
 

Quanto ao sexo, 66 dos 115 alunos eram do sexo feminino e 49 do sexo masculino, tendo 

então uma maior quantidade de mulheres. Em relação a idade, a maioria absoluta dos 

alunos estavam na faixa etária entre 15 e 20 anos, condizente com a média de idade de 

alunos nos cursos pré-vestibular. 

 

Gráfico 2: Acesso residencial à internet e tipo de internet utilizada pelos alunos 

 
Em relação ao acesso residencial a internet, a maioria dos alunos declararam não ter 

acesso a internet em suas residências, em sua maioria declaram fazer uso de wifi públicos, 

no próprio curso e em ambientes que oferecem esse serviço. 

 

Sexo

Masc

Fem

Idade

15 e 25

25 e 30

30 e 35

Acesso residencial à internet

Sim

Não

Tipo de Internet
Dados móveis

Dados móveis e Wifi
residencial
Wifi residencial e wifi público

Wifi residencial e wifi público

Wifi público

Wifi público e wifi residencial
e dados móveis
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Gráfico 3: Tem Smartphone em caso positivo se faz uso para fins de estudo 

 
 

A maioria dos alunos declararam ter um smartphone, 94 dos 115 e a maioria também 

declarou fazer uso do mesmo pra estudar, principalmente realizando pesquisas e 

buscando questões de vestibulares anteriores e suas resoluções. 

 

Gráfico 4: Faz uso de alguma ferramenta online e já fez uso do Google Classroom 

 
A maioria dos alunos declarou não fazer uso de uma ferramenta específica de estudo na 

internet e a maioria absoluta, apesar de já ter ouvido falar, nunca haviam utilizado o 

Google Classroom. 

 

Questionários aplicados ao final do curso: 

 

Gráfico 5: O que achou do uso da ferramenta e o grau de dificuldade em seu uso 

 
 

A maioria dos alunos deu um feedback positivo do uso da ferramenta, considerando-a 

satisfatória e considerando também seu uso relativamente simples. A possibilidade de 

interagir com noticias e informações diariamente agradou muito os alunos. 

Smartphone

Sim

Não

Usa smartphone para 
estudar?

Sim
Não

Estuda com alguma 
ferramenta on line

Sim

Não

Já usou o Google classroom

Sim Não

O que achou do uso da 
ferramenta

Irrelevante

Satisfatório

Excelente

Grau de dificuldade no uso 
da ferramenta

Simples
Complicado
Mito difícil
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Gráfico 6: Novidades no uso da ferramenta e impactos nas notas dos simulados 

 
 

Para a maioria dos alunos a ferramenta trouxe novidades no processo ensino 

aprendizagem e consideraram uma melhora significativa em suas notas em função do 

uso da mesma, principalmente em função do acesso a informações que embasaram sua 

capacidade de interpretação das questões. 

 

Gráfico 7: Qual a percepção dos alunos em relação ao feedback do professor  

 
 

Quanto ao feedback do professor, a maioria considerou ter uma ferramenta que permite 

a interação do professor com os alunos em lapsos temporais menor que uma semana 

melhorou a relação com a disciplina. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O uso de ferramentas tecnológicas na educação é uma realidade irreversível. Alguns 

aspectos ainda devem ser considerados nesse processo, como por exemplo, a adequação 

de seu uso. 

A simples projeção de imagens por um Datashow contendo figuras de um livro 

previamente escaneadas não se configuram em um uso de tecnologia digital em prol da 

educação. 

O fato de um grande número de professores não terem tido essa formação ao longo dos 

seus cursos de licenciatura e alguns terem uma postura refratária em relação ao uso das 

tecnologias digitais, são alguns fatores que dificultam o uso de ferramentas digitais em 

sala de aula. 

O uso da ferramenta
Trouxe novidades

Nada mudou

Atrapalhou os
estudos

Notas

Melhoraram
Não mudaram
Diminuiram

Feedback professor

Melhorou

Não mudou nada

Piorou
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A idéia de passar documentários ou filmes sem posterior análise pelos alunos ou então 

realizar atividade em um sistema virtual que imita uma atividade que poderia ser feita 

em um livro ou no caderno, apenas muda a óptica da plataforma, mas os efeitos serão 

semelhantes. 

Só poderemos considerar uma ferramenta digital aplicada à educação como eficiente se 

esta permitir uma interação do aluno com o conteúdo e posteriormente possibilitar uma 

análise crítica feita pelo aluno e pelo professor na melhoria do processo evolutivo do 

aprendizado desse aluno. 

Estudos que avaliam o uso de ferramentas por professores, assim como aulas que 

permitam o uso de ferramentas digitais ainda na graduação são fundamentais para 

desenvolver o hábito e a praticidade, tanto de professores quanto de alunos, como forma 

de toda a comunidade escolar e acadêmica usufruir das vantagens do uso da tecnologia 

digital na educação. 

Ainda existem muitas dificuldades no uso de ferramentas digitais, desde problemas 

financeiros dos usuários em relação a ter aparelhos modernos até o acesso a internet 

que nem sempre está disponível nas instituições de ensino, até a resistência de 

profissionais e alunos em seu uso. Desta maneira a utilização de forma a trazer resultados 

satisfatórios em um processo árduo como o vestibular pode ser um estímulo para todas 

as partes envolvidas nesse processo de familiarização do uso de tecnologias digitais na 

educação. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS MEDIADA PELO USO DAS MÍDIAS 

 
Vitoria Raquel Pereira de Souza1 

                Severino Vi817lar de Albuquerque1 

 

RESUMO: O estudo objetiva 818analisar a profissionalização de formadores de 

professores que atuam na educação de jovens e adultos, no sentido de apreender 

como esses profissionais realizam a formação continuada de professores, com 

vistas a qualificá-los para o uso de mídias educativas, tendo em conta a 

interatividade, o aprofundamento de conhecimentos, a ludicidade, e a 

dinamicidade no processo da ação educativa. Na especificidade, busca identificar 

se o uso das mídias contribui para refletir sobre os fundamentos filosóficos, 

sociológicos e epistemológicos das diferentes práticas pedagógicas que 

favoreçam a construção de uma aprendizagem significativa. A presente 

abordagem apoia-se na revisão sistemática de literatura e na análise de 

documentos oficiais.  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Formação Continuada. Uso 

pedagógico das TICs. 

 

ABTRACT: The objective of this study is to analyze the professionalization of 

teacher trainers who work in the education of youths and adults, in order to 

understand how these professionals carry out the continuing education of 

teachers, with a view to qualifying them for the use of educational media, taking 

 
817 Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) – UEMA. Doutor em Educação 

pela Universidade de Brasília (UnB). Coordenador/Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Política 

e Gestão da Educação, Formação de Professores, Profissionalização e Trabalho Docente 

(GEPGEFOP) – Diretório CNPq. svalbuquerque@uol.com.br 
818 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 2007 e representa a iniciativa pioneira 

de reunir num só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: 

fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos 

resultados das avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, 

facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. 

O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e 

médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o 

país, e a Prova Brasil – para os municípios. 
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into account the interactivity, deepening of knowledge, playfulness, and 

dynamicity in the process of educational action. In specificity, it seeks to identify 

if the use of the media contributes to reflect on the philosophical, sociological 

and epistemological foundations of the different pedagogical practices that favor 

the construction of a meaningful learning. The present approach is based on the 

systematic review of literature and the analysis of official documents. 

Keywords: Youth and Adult Education. Continuing Education. Pedagogical use  

of ICTs. 

 

1.INTRODUÇÃO 

A formação continuada de professores tem alcançado significativos espaços na 

agenda das políticas públicas educacionais, bem como no planejamento e na 

implementação de ações governamentais com vistas à melhoria da qualidade da 

educação básica pública. De igual modo, a formação continuada para professores 

que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA), também têm despertado 

interesse por meio de estudos empíricos e teóricos, particularmente no que tange 

ao emprego de mídias, tendo em vista que diversas ferramentas nessa 

perspectiva auxiliam na compreensão e no desenvolvimento de processos e 

práticas educativas, sociais e formativas. 

Este estudo, realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE) da Universidade Estadual do Maranhão, discute a formação continuada de 

professores que atuam na EJA, buscando aprender o significado e possíveis 

contribuições do uso de mídias educativas para a qualidade dessa formação. 

O estudo enquadra-se na abordagem qualitativa e utilizou-se de revisão 

bibliográfica e análise documental. O interesse pelo tema estudado decorre, 

principalmente, da minha experiência como formadora, o que me possibilitou um 

olhar mais acurado do objeto estudado e, em particular, uma motivação para 

avançar na compreensão da temática.  

Outra razão não menos importante para a escolha do tema em tela, é a relação 

que o objeto estudado mantém com as minhas atividades profissionais e, 

também, por acreditar que por meio de uma formação continuada nutrida de 

intencionalidade e calcada nas reais necessidades dos professores é possível 

reverter à situação preocupante apresentada nos dados educacionais do Estado 

do Maranhão. Os resultados do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica - 
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IDEB1, conferem ao Maranhão posiç819ão desfavorável, conforme demonstrado 

na tabela, quanto às metas definidas pelo Ministério da Educação - MEC como 

qualidade no ensino, onde o desejável para 2021 é a pontuação 6,0, o que 

representaria um avanço do Maranhão na direção da qualidade definida pelo 

MEC. 

 

Quadro 11 - Resultados do IDEB 2013-2017 – (Maranhão) 

Ano 
IDEB - Anos 

Iniciais 

IDEB - Anos 

Finais 

IDEB - Ensino 

Médio 

2013 3,8 3,4 3,4 

2015 4,4 3,7 3,7 

2017 4,5 3,7 --- 

Fonte: INEP 

 

Vale ressaltar que este exame é realizado no 5º e no 9º anos do Ensino 

Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio. Embora reconhecendo a relevância 

de se pesquisar sobre a educação básica, ensino regular, neste artigo a pretensão 

é falar da modalidade de ensino que é a Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

Contudo, aproveitamos os dados do IDEB para ressaltar que se temos estes 

índices no ensino regular, que sempre mereceu maior atenção do atendimento 

público na educação básica, na EJA, que durante décadas foi negligenciada na 

política educacional do nosso país. Os indicadores de qualidade aferidos pelo 

IDEB, caso fossem medidos revelariam uma situação ainda mais precária no que 

diz respeito ao atendimento do poder público no âmbito dessa modalidade de 

ensino. 

Ao discutirmos este tema abrimos a possibilidade para que professores se 

beneficiem de uma revisão bibliográfica e de sugestões de atuação, quanto ao 

planejamento do uso de mídias com o objetivo de dinamizar as aulas explorando 

alternativas de ensino e aprendizagem. 

Desse modo, é necessário fazermos uma contextualização histórica da EJA para 

compreendermos a situação da formação continuada e, em especial, do uso de 

mídias como recurso que visa à interatividade, o aprofundamento de 

conhecimentos, a ludicidade e a dinamicidade no processo da ação educativa. 

 
819 Doutora em linguística USP-SP. Docente do programa de Mestrado e Doutorado em 

Metodologias para o Ensino de Linguagem e suas Tecnologias – UNOPAR- PR. e-mail 

bernalema@gmail.com  

mailto:bernalema@gmail.com
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O propósito deste estudo é provocar os sujeitos (as) professores (as) a refletirem 

sobre os fundamentos filosóficos, sociológicos e epistemológicos das diferentes 

práticas pedagógicas e os possíveis articuladores de uma prática (criativa e 

original) com base no uso das mídias que favoreça a construção de uma 

aprendizagem significativa, para os sujeitos (as) educandos (as). 

Para empreender esse trabalho, realizamos uma pesquisa bibliográfica, utilizando 

ferramentas de busca, seleção, organização e análise dos documentos, buscando 

alcançar o que Vergara (2003) chama de um trabalho acadêmico de qualidade. 

 

2.ANTECEDENTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL  

Situaremos brevemente a história da educação de jovens e adultos no Brasil, a 

partir da década de 1990, com foco na formação continuada dos sujeitos 

professores sem a pretensão de esgotar o tema ou ainda de desmerecer sua 

importância.  

A década de 1990 marcou um período significativo para a internacionalização da 

alfabetização por meio da instituição do Programa Nacional de Alfabetização e 

Cidadania - PNAC, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, na qual regulamenta a modalidade nos 

artigos – Arts. 37 e 38, no Capítulo da Educação Básica, Seção V, para reafirmar a 

obrigatoriedade e a gratuidade da oferta da educação para todos que não 

tiveram acesso na idade própria. (BRASIL, 1996)  

Ainda nesta época o governo, os organismos internacionais e a sociedade civil 

organizada, demonstram a preocupação em discutir políticas e garantir a 

erradicação do analfabetismo descrito no Plano Decenal de Educação para Todos, 

garantindo as resoluções oriundas da V Conferência Internacional de Jovens e 

Adultos - CONFITEA, dos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos 

- ENEJAS e Fóruns de EJA, empenhados em garantir o direito de educação de 

qualidade a este público.  

Nas políticas públicas, definidas neste contexto, os municípios e estados passam 

a assumir a EJA adotando algumas iniciativas para incentivar esta modalidade de 

ensino, dentre as ações do poder público voltado para o enfrentamento desse 

problema, destacam-se: o Projeto AJA – Adolescentes Jovens e Adultos, em 

Goiânia; Projeto Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos - MOVA, em 

São Paulo; Implantação da Proposta Curricular de 1ª. a 4ª. séries do Ensino 

Fundamental para EJA, nomeados assim à época.  
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Já nos anos 2000 houve uma iniciativa na área de pesquisa, elaboração e 

publicação de cadernos de atividades, revistas, sites, bem como várias edições da 

Conferência Internacional de Jovens e Adultos. (IRELAND, 1999).  

Em dezembro 2009, foi realizado a VI CONFINTEA que aconteceu em Belém/PA. 

Deste evento resultou um documento que estabelecia as bases fundamentais 

para o atendimento nessa modalidade de ensino. Para este texto destacamos 

apenas o que está relacionado ao foco deste trabalho, que no documento oficial 

representa:  

 
“Incorporar ao planejamento e orçamento do MEC a formação e 

qualificação de educadores de EJA, contemplando as diversas áreas de 

conhecimento e a diversidade dos sujeitos e as suas relações com o 

mundo do trabalho. Fomentar programas de formação (graduação e 

pós-graduação) para educadores de EJA e técnicos das redes públicas, 

em turno compatível com o exercício da docência, levando em 

consideração a diversidade de sujeitos da EJA. Estimular, na formação 

docente inicial e continuada, a formação digital. Estimular a 

participação de gestores de políticas públicas em cursos de formação 

continuada, para efetivar o diálogo sobre a EJA e suas especificidades e 

promover a intersetorialidade”. (BRASÍLIA, 2009, p. 49-50). 

 

O documento enfatiza que é preciso prestar especial atenção à formação inicial 

e continuada para os professores configurando-a num marco didático-

pedagógico que permita atender os contextos e a especificidade da área, 

apoiando-se para isso nas universidades. (BRASÍLIA, 2009).  

 

3. FORMAÇÃO CONTINUADA NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9.394/96 revogou 

todas as leis anteriores e dispõe em seu Art. 62 sobre a formação de profissionais 

de educação:  

 
"A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferenda em nível 

médio, na modalidade Normal” (BRASIL, 1996).  
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No Art. 63, § III dispõe sobre “- programas de educação continuada para os 

profissionais de educação dos diversos níveis. Já no Art. 67 - Os sistemas de 

ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-

lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público. § II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim; § V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho” (op. cit).  

Portanto, prevê a LDBEN (nº9394/96) que a formação de profissionais da 

educação em curso normal superior ou em curso de nível médio visa preparar o 

futuro professor para atender aos objetivos da educação infantil e das quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, o que inclui a educação especial e a 

educação de jovens e adultos. (BRASIL, 1996) 

Assim percebe-se que a referida lei além de incentivar os professores a investir 

em sua formação continuada, assegurando melhoria das condições de trabalho 

e de vida desse profissional.  

Para compreendermos os encaminhamentos ora econômicos, ora sócio- 

educacionais que se impõe para a profissionalização dos professores 

revisitaremos alguns termos utilizados a partir do final dos anos 1980 até os dias 

atuais.  

No final da década de 1980, o termo reciclagem esteve presente, contudo, 

surgiram várias críticas que consideravam este tipo de treinamento insuficiente, 

eventual, fora da realidade do professor visando apenas fazer um ajuste da mão 

de obra. Assim, significa que o “[...] ato ou efeito de reciclar é um novo ciclo de 

aprendizagem ou treinamento, para atualização dos conhecimentos ou 

habilidades” (FERREIRA, 2000, p. 586). Nesse sentido, o termo reciclagem, [...] vem 

sendo utilizado apenas para caracterizar processos de modificação de objetos ou 

materiais: papéis que podem ser desmanchados e refabricados [...] ou até mesmo 

o lixo que seja processado para ter nova função como adubo. Como depreende 

desses exemplos, o material sujeito a tal processo está sujeito a alterações 

radicais, incompatíveis com a ideia de atualização, sobretudo de atualização 

pedagógica (MARIN, 1995, p. 14).  

Já o termo treinamento significa: significa: “[...] exercitar, adestrar, exercitar para 

jogos desportivos ou para outros fins” (FERREIRA, 2000, p. 685). Segundo Marin, 

treinamento lembra adestramento de animais, que por sua vez refere-se quase 

que exclusivamente a exercícios de músculos com finalidades meramente 

mecânicas, embora seja possível ponderar o uso dessa expressão na educação 
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uma vez que é necessário aos profissionais da área de Educação Física, treinarem 

para obter agilidades musculares ao instruir e estudar novas técnicas da 

modalidade esportiva.  

Outro termo aperfeiçoamento significa “[...] tornar-se [mais] perfeito adquirir 

maior grau de instrução ou aptidão” (FERREIRA, 2000, p. 51). Segundo Marin, 

(1995) perfeição denota não ter falhas, portanto uma concepção indevida para 

educação que sofre influências de variados setores da sociedade, bem como da 

própria visão do professor, escola, dentre outros. Falar de perfeição é atingir uma 

terminalidade inexistente no homem ou na mulher, pois 

 
[...] se funda na educação como processo permanente. Mulheres e 

homens se tornam educáveis na medida que se reconhecem 

inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, 

mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade 

(FREIRE, 1996, p. 58).  

 

 

Já ao termo capacitação, Ferreira (2000, p. 128), atribui o conceito: “[...] tornar-se 

capaz, habilitar-se, convencer e persuadir”. Capacitar, também, significa 

“convencer” e “persuadir”. Observa-se que tal concepção desencadeou uma 

“catequização” no significado pejorativo do termo, ou seja, uma “[...] inculcação 

de ideias, processos e atitudes como verdades a serem simplesmente aceitas” 

(MARIN, 1995, p. 17). A primeira concepção parece-nos manter equivalência com 

o conceito de formação continuada. Sendo que para desenvolver as funções de 

professor é necessário que o sujeito, ao buscar a sua formação, obtenha 

condições de atuação adequadas à profissão, ou seja, se torne um sujeito capaz 

e hábil. A utilização dessa terminologia vem romper com visões “[...] genéticas ou 

inatistas da atividade educativa” (MARIN, 1995, p. 17), para as quais o apego ao 

magistério deve-se ao dom congênito e análogo a um sacerdócio.  

Deprende-se, então, que de acordo com o desenvolvimento histórico os termos 

formação iniciais, formação continuada, educação permanente, formação em 

serviço, educação continuada respondem ao verdadeiro objetivo descrito nos 

Referenciais para a Formação de Professores, tendo em conta que inserem-se   
 

“[...] nesse movimento, e sua finalidade é provocar e, ao mesmo 

tempo, orientar transformações na formação de professores. Ao 

divulgar este documento, a Secretaria de Educação Fundamental dirige-

se às Secretarias de Educação - responsáveis por políticas de formação 
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nos estados e municípios - e às agências formadoras - que têm 

responsabilidade direta sobre a formação e a educação de modo geral. 

Espera-se que gere reflexões por parte dos formadores de 

professores e seja usado nos âmbitos de gestão do sistema educativo 

e das instituições formadoras, como subsídio para a tomada de 

decisões políticas com essa perspectiva, o presente referencial 

assume a importância das discussões em torno da formação de 

educadores, sem perder de vista a necessária articulação com as 

demais políticas educacionais” (Grifo nosso - BRASIL, 1999, p.15.) 

 

 

Posto assim, essas últimas terminologias se aproximam ao respeitar o sujeito 

construtor que é o professor, pois enfatiza a questão da aprendizagem ao longo 

da vida, considerando toda a complexidade dessa profissão que na prática é 

“ensinante-aprendiz”, conforme Freire (1996), nesse entendimento este 

profissional se distancia das formular mágicas, das receitas milagrosas porque ele 

apreende a refletir, pensar e agir sobre sua realidade com base num trabalho 

dialógico, participativo e especialmente dedicado a um planejamento proativo 

que valorize um registro passível de mudança que tenha o olhar para incluir com 

dignidade pessoas marginalizadas em nossa sociedade. (IMBÉRNON, 2002) 

Essa formação continuada pode maximizar, articular, potencializar, a reflexão e a 

reorientação da prática se bem organizada, planejada e consubstanciada na 

realidade do chão da escola, não se pode devanear e querer realizar o intangível, 

é daqui que se começa com a participação de todos e, desse modo, a 

possibilidade de se promover mudanças, tendo em vista que 

 
Novas exigências educacionais pedem às universidades e cursos de 

formação para o magistério um professor capaz de ajustar sua didática 

às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos 

diversos universos culturais, dos meios de comunicação”. (LIBÂNEO, 

2002, p. 35) 

 

 

3 O FORMADOR DE PROFESSORES: CAMPO DE TRABALHO E USO 

PEDAGÓGICO DAS MÍDIAS FRENTE ÀS ATUAIS DEMANDAS EDUCACIONAIS  

É consenso entre professores e especialistas em educação que a formação de que 

dispõem os professores, hoje, no Brasil, não contribui, efetivamente, para que os 

alunos se desenvolvam como pessoas e tenham sucesso nas aprendizagens 
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escolares e, principalmente, participem como cidadãos de pleno direito num 

mundo cada vez mais exigente sob todos os aspectos. 

 Nos últimos anos tem havido um crescente interesse por parte do Ministério da 

Educação, Universidades e Secretarias Estaduais de Educação em estudar a 

questão da formação dos professores da Educação Básica do Brasil. Nesse 

contexto, Sheibe (2004) considera que a Portaria nº1403/2003, que trata, entre 

outros aspectos, da certificação dos professores, soma-se ao movimento que já 

vinha marcando as políticas desenvolvidas pelo governo de Fernando Henrique 

Cardoso tanto pela forma com que foi produzida, sem discussão mais ampla com 

membros da área, como pelo seu conteúdo, que recebe sérias críticas nas 

discussões organizadas pelas diversas entidades educacionais, tais como 

Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação (ANFOPE), 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), Fórum 

de Diretores das Faculdades de Educação (FORUMDIR).  

A elaboração do documento contou apenas com a consulta à Confederação 

Nacional de Trabalhadores de Educação (CNTE), ao Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSEd) e à União Nacional de Dirigentes Municipais 

de Educação (UNDIME).  

Tomando o movimento das discussões e dos debates acerca da formação 

continuada de professores no âmbito dessas entidades organizativas e, em 

particular a formação dos professores que atuam na EJA remete à reflexão de que  
 

 

“Pensar os sujeitos da EJA implica situar também as especificidades de 

seus educadores/professores, que configuram percursos de respeito e 

de busca permanente pela articulação do processo pedagógico às 

particularidades dos sujeitos jovens, adultos e idosos. Essa articulação 

envolve a necessidade de adequação tanto curricular, como de 

organização e validação dos tempos escolares. Há uma docência que 

se constitui conjuntamente a um estatuto próprio da EJA, na produção 

e acúmulo de saberes teórico-metodológicos, o que leva à defesa de 

uma sólida formação de nível superior para a docência na EJA” (BRASIL, 

2009, p. 32). 

 

 

Levando em conta o que asseveram ALTET, PAQUAY, PERRENOUD (2003) a 

profissionalização do supervisor pedagógico, enquanto profissional que realiza a 

formação continuada de professores que atuam na EJA, carece de formação que 
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se alinhe à prática cotidiana e aos problemas encontrados, isto é, desenvolver 

capacidade de escuta dos problemas e de observação das práticas reais 

subsidiado por sólidos saberes teóricos. Tais saberes, quando mobilizados de 

forma complementar e equilibrada podem colaborar na amenização das 

problemáticas educacionais, especialmente as de cunho pedagógico, vivenciados 

na escola, todavia, deve-se considerar que a formação, em si, não será a resolução 

dos problemas de ordem estrutural, numa realidade multifacetada da qual a 

escola é um dos elementos. 

Não obstante, acredita-se que a formação poderá ser uma parte constituinte 

importante, estruturante, capaz de superar a compreensão mecanicista do fazer 

pedagógico, vislumbrando um fazer consciente do sujeito histórico-social. 

De acordo com o Referencial Curricular para Formação de Professores (BRASIL, 

1999), do ponto de vista do modelo de formação profissional, o que se verifica 

hoje é uma tendência no sentido de promover as transformações necessárias nas 

instituições responsáveis por formar professores, para que o processo de 

formação aconteça num contexto favorável ao desenvolvimento de diferentes 

competências profissionais. Nesse sentido, Demo (2006) propõe:  

 
“a)Capacidade de pesquisa para corresponder desde logo ao desafio 

construtivo do conhecimento, o que transmite em sala de aula tem que 

fazer parte do processo de construção do conhecimento assumir 

textura própria em termos de mensagem, configurar componente de 

projeto autônomo criativo e crítico. b) Elaboração própria para codificar 

pessoalmente o conhecimento que consegue criar e variar favorecendo 

a emergência do projeto pedagógico próprio. c) Teorização das práticas 

...d)  Formação permanente. e) Manejo da instrumentalização eletrônica 

[...]”. (Demo, 2006, p. 54 e 55)  

 

 

Na perspectiva desse autor, o perfil do professor para o atual contexto de 

contemporaneidade deve ser: autônomo, renovador, criativo, crítico e 

transformador. Um professor capaz de orquestrar o processo pedagógico e 

buscar caminhos para o futuro. Para o referido autor, a superação da habilidade 

didática e pedagógica compreende restauração, e ressalta que:  

 
“O que se espera do professor já não se resume ao formato expositivo 

das aulas, a fluência vernácula, á aparência externa. Precisa centralizar-

se na competência estimuladora da pesquisa, incentivando com 
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engenho e arte a gestão de sujeitos críticos e autocráticos, participantes 

e construtivos”. (Demo, 2006, p. 13)  

 

 

Ao se analisar o exposto nesse texto sobre os modelos e concepções de formação 

até então existentes evidencia-se a necessidade de encaminhar e consolidar 

mudanças na perspectiva de se obter uma formação inicial e continuada dos 

professores na realidade atual. A expectativa criada pelos professores de 

encontrarem paradigmas, abordagens ou tendências pedagógicas inovadoras 

nem sempre leva em consideração o sujeito do processo, que é o aluno. Usuário 

do processo pedagógico e das metodologias reprodutivas, o aluno tem sido 

submetido a aceitá-las sem que lhes ofereçam oportunidades criativas para sua 

formação.  

Por outro lado, a formação continuada dos professores, não depende, apenas, 

dos programas oficiais, das propostas de governo. A escola deve se constituir 

num espaço privilegiado de debate, discussão e encontros que possam 

progressivamente promover a formação continuada dos professores.  

Embora reconhecendo que a formação é um dos fatores mais importantes, não 

se pode tomá-la como único fator para o sucesso das aprendizagens que cabe à 

escola promover. Formas ágeis e flexíveis de organização institucional e de 

funcionamento, quadro estável de professores, qualidade da formação inicial dos 

professores, desenvolvimento profissional contínuo, planejamento coletivo numa 

perspectiva de experimentação e avaliação contínua, adequação do espaço físico 

e das instalações, qualidade dos recursos didáticos, existência de bibliotecas e 

acervos de materiais diversificados de leitura e pesquisa, tempo adequados de 

permanência dos alunos na escola, proporção apropriada alunos – professor, 

condições adequadas de trabalho e salário (VASCONCELLOS, 2006).  

Na atual LDBEN, destacam-se alguns eixos diretamente relacionados à 

construção do projeto político pedagógico que são de flexibilidade, autonomia, 

avaliação, liberdade reconhecendo na escola um importante espaço educativo e 

nos profissionais de educação, uma competência técnica e política que os habilita 

a participar da elaboração do seu projeto pedagógico. Nessa perspectiva 

democrática, a lei amplia o papel da escola diante da sociedade colocando-a 

como centro de atenção das políticas educacionais mais gerais e sugere o 

fortalecimento de sua autonomia. (BRASIL, 1996) 
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4.O FORMADOR DE PROFESSORES E O USO PEDAGÓGICO DAS MÍDIAS 

FRENTE ÀS ATUAIS DEMANDAS EDUCACIONAIS 

A princípio, o uso do computador no espaço escolar estava limitado ao contato 

com essa ferramenta tendo se dado a sua aplicação através de técnicos em 

informática, mas as aulas eram descontextualizadas.  

Com o avanço nos estudos sobre esse tema, os profissionais da educação têm 

outra visão acerca da informática na escola, pois perceberam “o potencial dessa 

ferramenta [...] que além de promover o contato com o computador, tem como 

objetivo a utilização dessa ferramenta como instrumento de apoio às matérias e 

aos conteúdos lecionados”. (PELLEGRINO, 2002)  

Vale ressaltar que o computador não pode mais ser visto apenas como 

ferramenta de apoio. O volume de informação, as máquinas de busca aliadas às 

técnicas de utilização das mesmas fazem com que o computador ultrapasse o 

status de simples apoio para tornar-se poderosa de fonte conhecimento. Outro 

ponto a ser considerado é quanto ao uso da expressão “transmissão de 

conhecimento” (Planejamento participativo das ações/conteúdos de maneira que 

a transmissão do conhecimento aconteça de forma científica e não apenas de 

forma distrativa). O conhecimento não pode mais ser entendido como algo que 

se transmite, e sim como uma (eterna) construção, especialmente se 

considerarmos as potencialidades das TICs. Conforme afirma, José Pacheco 

(2018) 
“[...] À luz da produção cientifica no campo da educação, é descabido 

manter a expressão “sala de aula” no discurso pedagógico [...] Falemos, 

antes, de espaços de aprendizagem, de convivências reflexivas [...] 

Reflitamos sobre as competências-chaves do século XXI: interagir em 

grupos heterogêneos da sociedade, agir com autonomia, usar 

ferramentas interativamente, competências que dificilmente, o modelo 

de ensino convencional reproduzido em “sala de aula” logra 

desenvolver”. (PACHECO, 2018, p. 39) 

 

Para que haja um melhor aproveitamento das tecnologias na escola, em especial 

o uso do computador é necessário que seja levado em consideração alguns 

aspectos, nesse sentido, Valente (2002) nos ajuda a pensar ao apontar dois 

elementos importantes: “o domínio do técnico e do pedagógico não deve 

acontecer de modo estanque, um separado do outro”. Ambos devem caminhar 

juntos formando uma parceria onde cada um contribui com suas ideias de modo 

que venha enriquecer o trabalho e com isso quem ganha são os alunos.  
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Desse modo, as competências e os saberes necessários para que o formador do 

professor possa atuar com desenvoltura e adequação no sentido de integrar sua 

prática com a tecnologia e as mídias são as seguintes: Conhecimentos atualizados 

para utilizar os recursos como uma ferramenta pedagógica que o auxilie no 

ensino de sua disciplina; Fundamentação teórica, metodológica, proposta de 

trabalho interessante para que os alunos se sintam interessados pelo verdadeiro 

conhecimento e não somente pela informação e entretenimento; Domínio 

mínimo dos recursos tecnológicos; Planejamento participativo das 

ações/conteúdos de maneira que a transmissão do conhecimento aconteça de 

forma científica e não apenas de forma distrativa; Deve dominar a pesquisa na 

internet, conhecendo os principais sites educacionais que possam favorecer o 

ensino, bem como otimizar o tempo dos educandos, direcionando a atividade 

para o objetivo proposto no planejamento. Vale ressaltar, que o professor deve 

ficar atento a faixa etária do aluno para a proposição/adequação do 

planejamento. Pois percebe-se que  

 
“Na contemporaneidade [...] ao criarem novos ambientes de 

aprendizagem que podem ser postos a serviço da humanização e da 

educação de sujeitos. Vai-se do real ao virtual, do analógico ao digital, 

educam-se novos gostos, escolhas, percepções para a qualidade da 

imagem, do movimento, da capacidade de alcançar regiões e locais 

remotos nunca dantes imaginados, em tempo real, sem defasagens que 

lembrem distâncias e longas esperas[...] As TICs se espalham na prática 

social de forma irrecorrível, mudando a vida, as relações e as lógicas de 

apropriação do tempo e do espaço, agora submetidos a novos 

ordenamentos e apreensões. Convive-se com antigas tecnologias, mas 

não se abre mão das novas em todos os campos da vida social e cuida-

se de evitar que novas exclusões sejam processadas. Todos os sujeitos 

se vêem diante de um novo mundo de informações e linguagens / 

ferramentas do ambiente virtual multimídia, mas mesmo a apreensão 

desigual dessas linguagens / ferramentas e do fazer este mundo inclui 

a todos, sem escolha, com diferentes graus de acesso: códigos de barra, 

cartões eletrônicos, celulares estão na realidade cotidiana, mesmo 

quando se é levado a pensar no conceito que, mais uma vez, ameaça o 

direito: o da exclusão digital” (BRASIL, 2009, p. 33 -34).  

 

 

Diante do exposto o formador de professores deve ter intimidade com o 

computador e suas expressões conhecendo (destacaremos apenas dois 

elementos nesse texto) softwares chamados de aplicativos processador de texto, 
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planilha eletrônica e software de apresentação – Word, Excel, Power Point, 

conhecer esses aplicativos proporcionará a esse formador apresentar ao 

professor instrumentos que aumentam a produtividade e a qualidade do trabalho 

potencializando o planejamento do professor e facilitando a aprendizagem do 

educando, como em produções de textos, dentre outros.  

Outro elemento importante é a internet e seus variados espaços: Facebook, 

Instagran, Whatsapp, blog, twitter, que facilitam a interação social entre os 

indivíduos tornando a informação dinâmica e atraente especialmente para o 

público jovem e adulto que carece dessa interação também para facilitar seu 

acesso ao mercado de trabalho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Cabe aqui um aparte, enfatizando que não temos a ilusão inocente que por si e 

em si a formação continuada de professores possa reverter o quadro de total 

abandono em que se encontra a educação do Maranhão, em especial a 

modalidade EJA. Os resultados aqui apresentados, cujo fulcro encontra-se nos 

documentos analisados e na literatura consultada, revelam que a EJA precisa ser 

garantida e promovida como política pública com diretrizes claras e ações 

planejadas e executadas levando em conta as demandas postas por uma 

sociedade excludente, que, historicamente, negou o direito à educação a 

significativa parte da população brasileira. 

Outro achado importante deste estudo foi à compreensão de que formar 

(formadores de professores) “para ajudá-los a decidir o que fazer” nos programas 

de formação continuada não se faz sem escolhas ideológicas de acordo com o 

modelo de sociedade e de ser humano que defendemos. Se o que interessa é 

formar profissionais para democratizar a cultura e criar indivíduos autônomos em 

sociedades democráticas, os programas não podem estruturar-se de forma a 

negar essa finalidade. É imperioso que professores não sejam vistos como 

passivos, isto é, meros executores de um planejamento, como se compusessem 

uma classe homogênea, acrítica, ahistórica, nem tampouco é possível aceitar 

programas que se sustentam sem instaurar uma reflexão coletiva sobre seu 

planejamento, desenvolvimento e avaliação com os professores participantes.  

Não basta garantir que os programas estejam a cargo das universidades públicas, 

a questão central será qualificar nas diferentes instituições que vêm assumindo a 

formação continuada de professores o grau de compromisso com uma formação 

emancipadora e voltada para a autonomia dos professores. De nada adianta 
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equipar a escola com tecnologia de ponta se não qualificar decentemente o 

professor. 
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AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: O USO DA 

PLATAFORMA MOODLE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

DOCENTES 
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820Resumo: Este estudo teve821 por objetivo verificar o uso de AVA (Ambiente Virtual 

de Aprendizagem), em especial a plataforma Moodle em para a formação continuada 

docente, apresentados em estudos na base de dados do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).Pode-se analisar que estudos que abordam 

a formação continuada de professores, utilizando a modalidade EAD (Educação a 

Distância), indicam uma concordância entre os autores no sentido de que a tarefa é 

complexa e envolve uma multiplicidade de fatores a serem analisados, dentre eles valem 

destacar: a necessidade de formação dos envolvidos para o uso das tecnologias 

disponíveis além das questões relacionadas à viabilidade técnica e enfoque pedagógico 

dos temas abordados, durante a formação. Ainda são necessárias muitas pesquisas em 

diversos aspectos, que vão desde o uso e descoberta de novas tecnologias até novos 

modelos de aprendizagem e interações com as interfaces tecnológicas. 

Diante da demanda por profissionais com habilidades e competências voltadas para o 

uso de tecnologias a formação continuada de professores pode ser o momento para o 

desenvolvimento de um novo fazer docente, mais integrado e tecnológico. 

Palavras chave: tecnologia. plataforma moodle. professores. formação continuada. 

ambiente virtual de aprendizagem 

 

Abstract: The purpose of this study was to verify the use of the Moodle platform in AVA 

(Virtual Learning Environment) for the continued teacher education, presented in studies 

in the database of the Brazilian Institute of Information in Science and Technology (IBICT). 

It can be verified that studies that approach the continuous formation of teachers, using 

the EAD modality, indicate a concordance between the authors in the sense that the task 

is complex and involves a multiplicity of factors to be analyzed, among them the 
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following are worth highlighting: the necessity training of those involved in the use of 

available technologies, in addition to issues related to the technical feasibility and 

pedagogical focus of the topics covered during the training. Much research is necessary 

in many aspects, ranging from the use and discovery of new technologies to new learning 

models and interactions with technological interfaces. Faced with the demand for 

professionals with skills and competences focused on the use of technologies, the 

continuing education of teachers can be the moment for the development of a new, more 

integrated and technological teaching. 

Keywords: technology. platform moodle. teachers. training. virtual learning 

environment 

Introdução 

Tecnologia é o termo genérico para designar todo o produto do 

conhecimento científico especializado. De forma mais abrangente engloba todo 

e qualquer método, objeto ou técnica, criado pelo ser humano, com o objetivo 

de tornar as atividades mais eficientes. Neste sentido, nem todas as tecnologias 

são de interesse educacional, mas há uma gama delas que podem contribuir 

significativamente com o processo educacional, dessa maneira, as tecnologias de 

informação e comunicação presentes na sociedade, cada vez mais conectada, 

possuem potencial para criar e alavancar uma aprendizagem significativa 

(TAROUCO, 2013) 

O desenvolvimento tecnológico relaciona-se à Educação a Distância 

(EAD), verifica-se que esta pode suprir as atuais demandas educacionais, em 

variadas propostas, entre elas a formação inicial e a formação continuada de 

professores, foco deste estudo. 

Existem estudos empíricos que descrevem e analisam as propostas que 

visam integrar as tecnologias educacionais ao processo de formação de 

professores (BARDY et al., 2013; SILVA, 2016).  Neste estudo destaca-se a 

formação continuada, utilizando os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e 

mais especificamente a utilização da plataforma Moodle.  

Este termo AVA faz referência a espaços de aprendizagem criados por um 

sistema ou software utilizados para o desenvolvimento e distribuição de 

conteúdo diversos em cursos on-line e híbridos. O ensino híbrido pode ser 

caracterizado como a combinação de aprendizagem face a face e on-line 

(SOMMER; RITZHAUPT, 2018, tradução nossa). Para Struchiner e Giannnella (2018) 

coexistem dois ambientes de aprendizagem, a sala de aula e o espaço virtual e 

este espaço físico-temporal modifica o papel de alunos e professores que passam 

a atuar de forma complementar. 
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Em se tratando da plataforma MOODLE, esta foi criada no ano de 1999, 

em uma universidade Australiana, por Martin Dougians, caracteriza-se por ser 

uma plataforma de aprendizagem à distância, baseada em software livre, pensado 

para educadores, uma vez que o AVA, integrado a ele, oferece variados recursos 

para construção de cursos em ambiente on-line. Tem interface simples, e 

atualizações constantes, com o objetivo de atender e adaptar-se, de forma 

dinâmica aos seus usuários, foca-se em tornar-se fácil de aprender e usar. 

Tornando-se assim uma plataforma de aprendizagem colaborativa e centrada no 

aluno, oferecendo recursos e ferramentas para cursos 100% (cem por cento) on-

line ou híbridos (MOODLE,2012).  

Segundo Penteado, Gluz e Galafassi (2011), 98 % das instituições públicas 

brasileiras que ofertam EAD, o fazem por meio do Moodle, o que possibilita o 

contato com conhecimento científico, técnicas de ensino, além da oportunidade 

de trocas de experiências entre os participantes, 

A formação continuada de professores tem sido apontada como 

possibilidade para melhoria significativa na qualidade da Educação brasileira. Para 

Benicio (2010) a educação a distância tem sido amplamente utilizada, entre outros 

fins, em cursos de formação continuada, treinamento e qualificação profissional. 

Entretanto, como salienta Demo (2002) não apenas a formação continuada, mas 

o enfoque desta na construção de habilidades e competências necessárias ao uso 

das tecnologias, pelos imigrantes digitais se faz necessária, quando falamos de 

EAD.  

Mais do que nunca, o panorama atual, de inovações e avanços, tem 

sinalizado aos profissionais, de diversas áreas, inclusive aos professores, que estes 

devem continuar sua aprendizagem, mesmo depois de encerrado o tradicional 

ciclo de formação e estudos, já que os conhecimentos e saberes, que pareciam 

até algum tempo atrás estáveis, se mostram hoje dinâmicos e renováveis.  

Um conjunto de habilidades e competências desenvolvidas e adquiridas 

ao longo da formação inicial e que era considerado “básico” e suficiente para o 

domínio de uma relativa área de conhecimento, durante toda uma carreira, não 

encontra mais esse eco de estabilidade.  

Deste modo segundo aponta Levy (1996) assim como as pessoas mudam 

de profissão, ao longo da vida, as profissões também se modificam  uma vez que 

os ciclos de conhecimento estão cada vez mais curtos, assim  a tendência é cada 

vez mais passarmos da aplicação de saberes estáveis à condição da aprendizagem 

permanente, por meio da formação continuada. 
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Assim integrar educação, tecnologia, formação inicial e formação 

continuada não são tarefas simples, entretanto se mostra urgente.  

Esta integração demanda, por parte dos envolvidos reflexão e 

reorganização, não só do papel da escola, mas também da formação inicial e 

continuada dos professores e as formas como as tecnologias digitais serão 

usadas, para contribuir com esta construção. 

Desta forma, justifica-se este estudo sobre a utilização do uso do AVA   na 

formação continuada dos professores. 

 

Objetivo 

Verificar o uso de AVA, em especial a plataforma Moodle para a formação 

continuada docente, apresentados em estudos na base de dados do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 

 

Método 

Com base nessa questão, acerca da formação continuada, realizou-se 

uma revisão narrativa, esta modalidade de revisão resume estudos primários 

possui critérios de inclusão e exclusão e tem como escopo “ a proposta de 

compreender as diversidades e pluralidades de compreensão em torno de 

tópicos de pesquisa acadêmica e a oportunidade de falar com autoconhecimento, 

prática reflexiva e reconhecimento de fenômenos educacionais”  (JONES, 2004 

apud GUIDE...2019, tradução nossa). Este estudo foi realizado na base de dados 

do IBICT, que possui um acervo especializado, formado por monografias, teses, 

dissertações e publicações das mais diversas áreas de informação cientifica e 

tecnológica.  

O critério para a realização da busca foi: utilizaram-se as palavras-chaves: 

professores; formação continuada; ambiente virtual de aprendizagem, e em 

março de 2019 foram encontrados 12 teses/dissertações, que abordam o tema 

em seus estudos. 

Destas 12 publicações, quatro (4) tratavam do uso do ambiente virtual de 

aprendizagem como possibilidade para a atuação em sala de aula, focando-se 

para isso, na formação continuada do docente, no uso da plataforma e foram 

publicadas nos anos de 2001, 2007 e 2017; duas (2) tratavam do uso do ambiente 

virtual de aprendizagem como ferramenta de formação inicial docente, 

publicadas nos anos de 2006 e 2011 e seis (6) tratavam mais diretamente do uso 
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do AVA para a formação continuada docente, em suas áreas de atuação, sendo 

publicadas duas no ano de 2007, uma nos anos de 2008 e 2013 e duas em 2015.  

Estas foram o foco de nossa análise por estarem diretamente ligadas ao 

objetivo proposto. 

 

Resultados e Discussão:  

Os seis estudos analisados que versaram sobre o usos da tecnologia de 

ambientes virtuais de aprendizagem na formação continuada docente são 

apresentados a seguir, destacando-se os objetivos do estudo, a modalidade de 

pesquisa realizada pelo pesquisador e as principais conclusões sobre a interface 

com a tecnologia para a formação continuada por se tratar do objetivo deste 

estudo. 

O trabalho de Silva (2015, p.69) configura-se em um estudo de caso, de 

abordagem qualitativa, e teve por objetivo geral preparar, coordenadores 

pedagógicos pra a realização de formação continuada de seu grupo de 

professores, por meio de encontros presenciais e do uso da plataforma Moodle. 

Neste estudo ressalta que “a formação continuada pode ser apoiada em 

tecnologias, que ampliam o tempo e o espaço disponíveis para tal, além de 

permitir a organização e a troca de material didático”. 

Em Eidelwein (2015) buscou-se por meio da pesquisa, de abordagem 

qualitativa, investigar o potencial da modalidade EAD, em ambiente de 

plataforma Moodle, na formação continuada de professores de Educação Básica, 

especificamente da área de matemática, com foco na resolução de problemas. 

Foi traçado o perfil dos participantes do curso e analisado, a partir da perspectiva 

dos participantes, as possibilidades oferecidas pelo AVA no que se destacaram a 

ampliação de comunicação e conhecimento, flexibilidade, interatividade e 

acessibilidade. 

Na pesquisa de Neves (2013, p.91), de abordagem quantiqualitativa, que 

teve como foco principal a análise das potencialidades da EAD para a formação 

continuada de professores, buscou na pesquisa verificar se o aprendizado 

mediado pela tecnologia pode “possibilitar aos profissionais envolvidos uma 

ressignificação, uma melhoria de suas práticas pedagógicas ao utilizarem as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como ferramenta de ensino e 

de aprendizagem”. Ressalta também a necessidade de contínua investigação, 

debate, pesquisa e questionamento, já que o tema EAD e sua potencialidade na 

formação de professores, não está esgotado. 
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Lemos (2008, p.129) traz como objeto de sua pesquisa qualitativa, no 

método de estudo de caso, compreender a complexidade da formação 

continuada de professores, no curso Comunicação virtual e planejamento, 

desenvolvida no ambiente virtual de aprendizagem, analisou, mensagens de 

Fórum do ambiente virtual onde o curso se realizava. Destes destacam-se 

reflexões sobre o fato de “não serem, as tecnologias de informação e ou os 

ambientes virtuais de aprendizagem, a solução única para os desafios 

enfrentados pela escola atual, mas sim meios para que fazendo uso delas na 

escola, a busca por novos conhecimentos pode ser fortalecida”. 

Em Bertoluci (2007, p.325) tem-se uma análise das contribuições dos 

programa de formação continuada de professores dos anos iniciais,  com  

minicursos a distância, com foco no ensino de geometria. Buscou com a pesquisa 

qualitativa, entender as contribuições do curso a distância, na ampliação da base 

de conhecimento dos professores envolvidos acerca não só do conteúdo 

específico trabalhado, mas também dos conhecimentos pedagógicos ligados a 

esses. Apresenta, entre outros resultados, a necessidade da integração de 

metodologias e conteúdos como um caminho a ser seguido pelos cursos de 

formação continuada uma vez que aponta que “o conhecimento de como ensinar 

importa para os professores, mas é vazio sem o conhecimento do conteúdo 

específico de que pretende ensinar.”. 

Na dissertação de Suzuki (2007) encontra-se uma reflexão relacionada à 

educação a distância, mediada por ambientes virtuais de aprendizagem, em 

específico na plataforma Moodle na formação continuada de professores buscou 

entender a viabilidade deste, especificamente como suporte ou apoio para as 

formações presenciais de professores do ensino superior. Seus resultados 

apontam que a utilização do AVA como apoio ao ensino é viável, entretanto 

chama atenção para a necessidade de um engajamento dos professores, em 

discussões para além do uso da tecnologia, pois os dados apontam para a 

necessidade de formação continuada destes, para atender as demandas surgidas 

com o uso destas plataformas. 

Em uma pesquisa produzida por meio de uma revisão sistemática Cruz, 

Blaszkowski e Wunsch (2018, p. 247)  apresentam um panorama da formação 

docente no Brasil e suas tecnologias a partir de aspectos legais e das ações 

promovidas pelo Estado, as autores destacam, com base na legislação, que os 

ambientes educacionais não devem estimular a formação de “um cidadão 

alienado e usuário passivo de condições e produtos impostos por conta de 
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modismos [...] “ que tecnologias sirvam para “ [...] apoiar uma integração 

significativa da otimização da prática docente e de coerência com as 

necessidades dos agentes que ali estão”.  

 

Conclusão: 

Pode-se verificar que estudos que abordam a formação continuada de 

professores, utilizando a modalidade EAD, indicam uma concordância entre os 

autores no sentido de que a tarefa é complexa e envolve uma multiplicidade de 

fatores a serem analisados, dentre eles valem destacar: a necessidade de 

formação dos envolvidos para o uso das tecnologias disponíveis além das 

questões relacionadas à viabilidade técnica e enfoque pedagógico dos temas 

abordados, durante a formação. 

Entretanto é fato que existem inúmeras vantagens no aprendizado por 

meio virtual. Se o mundo evolui a cada dia evoluir junto com ele é esperado dos 

professores e necessário a educação. É preciso ter claro que isso não implica 

forçar preferências, mas aceitar as inovações e fazer uso positivo delas. 

Ainda são necessárias muitas pesquisas em diversos aspectos, que vão 

desde o uso e descoberta de novas tecnologias até novos modelos de 

aprendizagem e interações com as interfaces tecnológicas. 

Diante da demanda por profissionais com habilidades e competências 

voltadas para o uso de tecnologias a formação continuada de professores pode 

ser o momento para o desenvolvimento de um novo fazer docente, mais 

integrado e tecnológico. 
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Lucas Huan Duarte dos Santos1 

 

RESUMO: O presente artigo 822analisa a formação educacional e a dependência 

química dos usuários assistidos pelo CAPS-AD em um estado da Amazônia Legal, 

no Estado do Amapá, na cidade de Macapá. Tendo como problema: De que forma 

incidi a formação educacional a prevalência de consumo de álcool e outras 

drogas dos usuários assistidos pelo centro de atenção psicossocial CAPS AD? A 

temática justifica-se porque nas últimas décadas a dependência química deixou 

de ser julgada através do senso comum, como uma questão vinculada à 

marginalidade e falta de caráter, sendo reconhecida como problema de saúde 

pública conforme a Organização Mundial de Saúde. Além disso, porque diante 

dos problemas existentes viu-se a necessidade de investigar pois houve um 

aumento expressivo na frequência do uso de drogas no Brasil e no Mundo 

configurando um sério problema de saúde pública. Participaram da investigação 

35 usuários que recebem atendimento no CAPS-AD, dentre eles: 26 do sexo 

masculino e 09 do sexo feminino. Para a realização deste trabalho adotou-se a 

pesquisa descritiva, não experimental, com enfoque quantitativo. Para a coleta de 

dados foram utilizados como instrumentos, questionários fechados aplicados aos 

usuários que recebem atendimento no CAPS-AD, com faixa etária entre 18 e 48 

anos.  As respostas obtidas foram analisadas individualmente, dentro de cada 

objetivo específico correspondentes as questões. A presente investigação traz 

como contribuições subsídios a problematizações que permitam a formulação de 

novas perguntas e abordagens teórico-metodológicas que propiciem melhores 

abordagens sobre a temática, além de apontar estratégias e contribuições que 

podem funcionar como um recurso riquíssimo para fomentar estudos futuros 
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Nesse contexto, o trabalho desenvolvido a partir dessa temática estabeleceu 

profunda relação entre o uso de drogas lícitas e ilícitas e o afastamento escolar, 

estando a maioria dos usuários (masculino e feminino) ausentes da escola a 

alguns anos por diversos motivos e o mais importante a dependência química.  

Palavras Chave: Usuários; Dependência química; Formação Educacional; Drogas; 

Álcool. 

 

ABSTRACT: This article analyzes the educational background and chemical 

dependency of users assisted by CAPS-AD in a state of the Legal Amazon, in the 

State of Amapá, in the city of Macapá. Having as a problem: In what way did the 

educational training affect the prevalence of alcohol and other drug use among 

users assisted by the CAPS AD psychosocial care center? The theme is justified 

because in the last decades chemical dependency ceased to be judged through 

common sense, as a matter linked to marginality and lack of character, being 

recognized as a public health problem according to the World Health 

Organization. In addition, because in view of the existing problems, there was a 

need to investigate because there was an expressive increase in the frequency of 

drug use in Brazil and in the World, configuring a serious public health problem. 

Thirty-five users who received care in CAPS-AD participated in the study, among 

them: 26 males and 09 females. For the accomplishment of this work the 

descriptive, non-experimental research was adopted, with quantitative approach. 

For the data collection, closed questionnaires were used as instruments for users 

receiving care in the CAPS-AD, with ages ranging from 18 to 48 years. The answers 

obtained were analyzed individually, within each specific objective corresponding 

to the issues. The present research brings as contributions contributions to the 

problematizations that allow the formulation of new questions and theoretical-

methodological approaches that offer better approaches on the subject, besides 

pointing out strategies and contributions that can function as a very rich resource 

to foment future studies. In this context, the work developed from this theme 

established a deep relationship between the use of licit and illicit drugs and school 

withdrawal, with most users (male and female) absent from school for a few years 

for various reasons and most importantly chemical dependence. 

Keywords: Users; Chemical dependency; Educational background; Drugs; 

Alcohol. 
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O presente artigo intitulada “Formação educacional e dependência 

química: um estudo acerca dos níveis educacionais e prevalência de consumo de 

álcool e outras drogas dos usuários assistidos no CAPS-AD em um estado da 

Amazônia Legal” vem refletir sobre esse contexto, buscando enfatizar que existem 

algumas dificuldades estruturais que compõem o cenário de atendimento aos 

dependentes químicos e que dificultam a efetivação de um atendimento de 

qualidade à superação da dependência química, uma vez que os centros de 

atenção psicossocial para álcool e outras drogas – CAPS-AD (Centro de Atenção 

Psicossocial para Álcool e Outras Drogas) nem sempre estão em condições de 

atender qualitativamente e de promover um atendimento célere as necessidades 

de superação daqueles que procuram os seus serviços. 

Justificativa da Investigação 

O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo e constitui um grave 

problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e sociais no futuro 

dos jovens e de toda a sociedade. 

A observação do atendimento dispensado no Centro de Atenção 

Psicossocial para Álcool e Outras Drogas – CAPS-AD aos usuários que se 

encontram em tratamento pelo consumo de álcool e outras drogas em diversas 

situações instigou a atenção para a promoção da pesquisa, principalmente no 

que concerne à formação educacional dos dependentes químicos, uma vez que 

nos últimos anos o número de pessoas atendidas no centro dobrou, pela 

facilidade com que as drogas estão adentrando nos estados da Amazônia Legal 

e disponibilizadas na sociedade. Logo, compreender conforme a formação 

educacional a prevalência de consumo de álcool e outras drogas tem se 

constituído em um tema motivador para ser investigado em benefício da 

sociedade amapaense. 

É possível justificar a relevância desse estudo pois nas últimas décadas, 

houve aumento assustador da frequência do uso de drogas no mundo, sejam elas 

nas suas formas lícitas ou ilícitas. O consumo que inicialmente ocorria em 

pequenas quantidades tornou-se uma atividade de mercado que envolve 

produção, consumo e distribuição em grande escala e as substâncias tornaram-

se um produto comercial bastante lucrativo que, na atualidade se configura como 

um sério problema de saúde pública.  

Problematização da pesquisa 
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Compreende-se que no contexto brasileiro e em específico na Amazônia 

Legal existem algumas dificuldades estruturais que compõem o cenário de 

atendimento aos dependentes químicos e que dificultam à efetivação de um 

atendimento de qualidade a superação da dependência química, uma vez que os 

centros de atenção psicossocial para álcool e outras drogas - CAPS AD nem 

sempre estão em condições de atender qualitativamente e de promover um 

atendimento célere as necessidades de superação daqueles que procuram os 

seus serviços. 

Pode-se salientar que outro complicador na consolidação satisfatória do 

atendimento diz respeito a falta de preparo dos profissionais em proceder a 

condução do atendimento respaldado em recursos metodológicos eficazes que 

motivem os dependentes a superação do consumo, pois determinadas 

estratégias de tratamento devem favorecer e instigar o dependente a 

contextualizar sua situação de vulnerabilidade, para que através desta possa 

compreender a sua real situação. Mas, quando não há esse preparo do 

profissional para a condução do tratamento, este pode não ser exitoso as 

necessidades daqueles que procuram o CAPS AD. 

A dependência química também tem se constituído em um mal do século, 

pois as inúmeras cracolândias que vem surgindo nas grandes e pequenas capitais 

brasileiras tem chamado a atenção da sociedade como um todo, para a 

degradação que esta causa nos seres humanos, independentemente do nível e 

escolaridade dos usuários, haja vista que nas últimas décadas um grande número 

de pessoas com formação acadêmica e condições financeiras tem sido acometido 

pela dependência, desmitificando certos paradigmas de que somente as pessoas 

de baixa renda e em vulnerabilidade social é que enveredam pelo mundo do 

álcool e outras drogas. Assim, esta pesquisa, parte da seguinte pergunta 

norteadora de caráter geral: De que forma incidi a formação educacional a 

prevalência de consumo de álcool e outras drogas dos usuários assistidos 

pelo centro de atenção psicossocial CAPS AD? 

Desenho da Pesquisa 

Para concretizar o desenvolvimento da pesquisa é necessário observar 

com especial importância o esquema de seu desenho metodológico, o qual 

servirá de estratégia indicando os passos a serem realizados no decorrer da 

pesquisa. Na visão de Perovano (2016, p. 150), “[...] o desenho da pesquisa parte 

dos objetivos de investigação científica, ou seja, da ideia da pesquisa. A 

elaboração do desenho da pesquisa tem por finalidade a operacionalização de 
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todas as variáveis previstas na pesquisa com base nos objetivos”. Ao esquematizar 

um modelo/desenho, traça-se um plano de ação que oriente o pesquisador em 

cada etapa do trabalho. 

O desenho da pesquisa irá permitir que o pesquisador alcance os objetivos 

estabelecidos e a eficácia das informações do conhecimento construído. Knechtel 

(2014, p. 81) ressalta que: “a pesquisa é, assim, a busca de dados e informações. 

É o ato de perquirir, interrogar, questionar e sistematizar o conhecimento”, e o 

papel do pesquisador é buscar essa informação para a produção de novos 

conhecimentos, contribuindo para a formação da consciência crítica, além de 

possibilitar novos horizontes e novas pesquisas. 

Trata-se de uma pesquisa não experimental, pois conforme Campoy 

(2018, p. 144) “o método quase experimental é aplicado quando o pesquisador 

não consegue atender aos requisitos de um experimento verdadeiro, pois os 

participantes não podem ser aleatoriamente designados para as condições 

experimentais”. 

A investigação é descritiva, que para Campoy (2018, p. 155-156) “é o 

primeiro nível de conhecimento científico estabelecido. Geralmente é apresentado 

como um passo preliminar para a verificação empírica de hipóteses, atuando nas 

primeiras etapas do desenvolvimento da pesquisa social ou educacional”. Pesquisa 

descritiva questiona sobre a natureza de um fenômeno social. Seu objetivo é 

oferecer uma definição da realidade, examinar um fenômeno para caracterizá-lo 

da melhor maneira possível. 

Quanto a metodologia, optou-se por um enfoque quantitativo, pois 

possibilita ampliar a obtenção de resultados em abordagens investigativas. 

 

O USO DE ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

 

O uso de substâncias psicoativas é uma ocorrência que acompanha a 

humanidade desde a antiguidade, demonstrando características e definições 

diversas conforme as individualidades de cada população e com seu período 

histórico. As drogas já eram usadas por motivos culturais, medicinais, religiosos 

em cerimônias e cultos por obtenção de diversões e prazeres e experiências 

místicas (transcendência). 
Os indígenas utilizavam as bebidas fermentadas – álcool – em rituais 

sagrados e/ou festividades sociais. Os egípcios usavam o vinho e a 

cerveja para o tratamento de uma série de doenças, como meio de 

amenizar a dor e como abortivo. O ópio era utilizado pelos gregos e 



 
 

 
3804 

árabes para fins medicinais, para alívio da dor e tranquilizante. O 

cogumelo era considerado sagrado por certas tribos de índios do 

México, que o usavam em rituais religiosos, induzindo alucinações. Os 

gregos e romanos usavam o álcool em festividades sociais e religiosas 

(BURCHER apud BUCHELE e CRUZ, 1992, p. 94).  

A dependência química é um problema que a muito tempo se inseriu no 

contexto das relações humanas. Seja para fins religiosos, comemorativos, casuais 

ou comerciais, o consumo de drogas ocorre sem distinção de raça ou classe social, 

encontrando na contemporaneidade condições ainda mais favoráveis à sua 

proliferação, o que contribui para o alcance de índices preocupantes e prejuízos 

irreparáveis à saúde humana e a toda sociedade (BRASIL, 2012). Problemática que 

também afeta a sociedade como um todo devido à complexidade de sua 

natureza. Não se trata de um problema focal, mas abrangente o bastante para 

interferir nas relações pessoais, familiares, de trabalho, produtivas, etc., a ponto 

de ser considerado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, um dos mais 

graves problemas de saúde pública do último século (OMS, 2011). 

A sociedade está diante de uma epidemia química aterrorizante, pois 

vários tipos de substâncias psicoativas, com fins prazerosos, estão crescendo e se 

constituindo enquanto um problema a ser combatido, devido as consequências 

danosas (dependência) aos indivíduos como um todo.   

A Organização Mundial de Saúde – OMS define as drogas como são 

substâncias químicas, naturais ou sintéticas, que provocam alterações psíquicas e 

físicas a quem as consome e levam à dependência física e psicológica. Seu uso 

sistemático traz sérias consequências físicas, psicológicas e sociais, podendo levar 

à morte em casos extremos, em geral por problemas circulatórios ou 

respiratórios. 

De acordo com o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas 

(OBID), a palavra “droga” vem do termo “drogg” de origem holandesa e significa 

“folha seca”. Segundo a Organização Mundial da Saúde, “droga é toda a 

substância que, introduzida em um organismo vivo, pode modificar uma ou mais 

de suas funções”. É entendida também como o nome genérico de substâncias 

químicas, naturais ou sintéticas, que podem causar danos físicos e psicológicos a 

seu consumidor. O uso constante pode levar à mudança de comportamento e à 

criação de uma dependência, um desejo compulsivo de usar a droga 

regularmente, ao mesmo tempo que o usuário passa a apresentar problemas 

orgânicos decorrentes de sua falta. 
A dependência de drogas (ou fármaco-dependência) é a organização 

processual de um sintoma cuja gênese é tridimensional: a substância 
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psicoativa com suas propriedades farmacológicas específicas; o sujeito, 

com suas características de personalidade e sua singularidade 

biológica; e, finalmente, o contexto sociocultural no qual se realiza esse 

encontro entre sujeito e droga (SILVEIRA, 2013, p. 90). 

Nessa tríade encontram-se o meio ambiente, a substância e o sujeito. 

O meio ambiente: é o cenário onde se desenrola o encontro do sujeito 

com a droga, caracterizado pelo contexto em que ocorre esse uso. Nesse caso, 

torna-se importante compreender a existência de diferentes significados desses 

usos. Uma droga pode ser utilizada com diferentes finalidades, configurando 

diferentes propósitos: uso recreacional, uso em contextos rituais (religioso, por 

exemplo), uso terapêutico, ou uso como fuga de uma realidade insuportável. 

Tomando como exemplo diferentes contextos e finalidades no consumo de 

álcool, uma pessoa pode consumir álcool socialmente em um encontro com 

amigos, em contexto ritual (o vinho, na qualidade de símbolo do “sangue de 

Cristo”, na liturgia cristã), como tentativa de relaxar ou diminuir a ansiedade ao 

final de um dia difícil ou para não pensar em problemas pessoais de difícil 

resolução (fuga de uma realidade). São exemplos de diferentes contextos em que 

o mesmo sujeito pode fazer usos completamente distintos de um mesmo 

produto (no caso, o álcool) (SILVEIRA, 2013, p. 90). 

A substância: deve-se considerar sua forma de apresentação, 

acessibilidade e custo; diferentes modos de uso (ingerida, inalada, fumada, 

injetada); suas características farmacológicas, incluindo o potencial para gerar 

dependência e seus efeitos fisiológicos. Substâncias que são eliminadas 

rapidamente do sangue desencadeiam síndromes de abstinência mais intensas 

(por essa razão, por exemplo, uma substância fumada ou injetada tem maior risco 

de induzir dependência do que um produto ingerido ou aspirado) (SILVEIRA, 

2013, p. 91). 

O sujeito: certamente o mais complexo dos três elementos, que pode ou 

não vir a se tornar dependente de acordo com a relação que estabelece com a 

droga. A maior parte dos usuários de substâncias, lícitas ou ilícitas, não se torna 

dependente. A relação com a droga será influenciada diretamente por diversos 

fatores: sociais, biológicos e psicológicos (Silveira, 2013, p. 91). 

Para SILVEIRA (2006, p .72) as drogas consideradas substâncias psicoativas, 

“são aquelas utilizadas para produzir alterações nas sensações, no grau de 

consciência ou no estado emocional”, ou seja, aquela que atuam no sistema 

nervoso central (SNC).    
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Conforme NICASTRI (2011), dependência química é uma condição 

física e psicológica causada pelo consumo constante de substâncias psicoativas. 

Devido à constante utilização desses tipos de drogas, o corpo humano torna-se 

cada vez mais dependente dos mesmos, tendo como consequência sintomas que 

afetam o sistema nervoso. Quando o indivíduo deixa de consumir, tem a 

sensação de ressaca, considerado um dos principais motivos que impedem o 

abandono das drogas por parte dos dependentes. 

A dependência varia consoante o vício e a frequência de consumo do 

indivíduo. Uma das áreas mais afetadas de um dependente químico é a 

psicológica, alterando bruscamente a sua maneira de viver e a sua interação com 

a sociedade. 

Para LEMOS e LIMA (2009), a dependência química é considerada uma 

doença crônica, que é causada pela necessidade psicológica da pessoa de buscar 

o prazer e evitar sensações desagradáveis, causadas pela abstinência. 

O indivíduo é considerado um dependente químico, quando não consegue 

passar muito tempo sem consumir as drogas, sob a consequência de acusar a 

abstinência. Todavia é importante salientar que o consumo de drogas 

normalmente segue um padrão que no fim leva muito rapidamente para a 

dependência química. Um dos sinais que podem ajudar a identificar, é quando o 

indivíduo sente a necessidade de aumentar a dose da droga para que esta 

continue a fazer efeito, o consumo torna-se cada vez mais constante apesar de 

desejar consumir menos, e o sinal mais explícito no que diz respeito a um 

dependente químico é a abstinência.  

Segundo SILVEIRA (2013, p. 96) a “dependência é o impulso que leva a 

pessoa a usar uma droga de forma contínua (sempre) ou periódica para obter 

prazer”. 

Quando o sujeito deixa de usar a droga depois de muito tempo de 

consumo, o seu corpo vai acusar abstinência ou ressaca. Os principais sintomas 

de quem acusa abstinência são: irritação, insônia, confusão mental, alucinações, 

convulsões, desejo muito forte de consumir a droga, desespero, afastamento 

social, descuido consigo mesmo e com a sua aparência, entre outros. 

A dependência química é bastante difícil de ser tratada, porque existe um 

elevado índice de reincidência, muito por culpa da ressaca. Por mais que o sujeito 

queira parar de consumir, o seu corpo vai necessitar das substâncias causando 

um grande desconforto, por isso para se recuperar o sujeito vai necessitar de 
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muita força de vontade, sendo muito importante uma estimulação constante para 

a continuação do tratamento. 

O dependente deve sempre ter um acompanhamento especial de um 

psicólogo e dificilmente se pode afirmar que esteja totalmente curado, porque as 

recaídas podem acontecer de um momento para o outro, ou devido a alguma 

situação menos feliz. Outros tipos de medicamentos podem ser utilizados para o 

tratamento, mas sempre com acompanhamento médico porque também podem 

causar dependência. 

Para a reabilitação de um dependente químico, é essencial atendê-lo a 

encontrar atividades que substituam o prazer proporcionado pela droga.  

A finalidade primária do tratamento da dependência química é a criação 

de um vínculo de confiança com o indivíduo, que permita o início de uma 

intervenção terapêutica. No caso específico de adolescentes, deve-se lembrar 

que esse, devido a características da fase em que se encontra, usa a droga para 

autoafirmação e necessita de um tempo para substituí-la por alternativas 

saudáveis (CAMBUÍ, 2018). Essa pessoa precisa sentir-se segura com o profissional 

que irá atendê-lo.  

O dependente químico é uma pessoa em crise, em conflito consigo mesmo 

e, ou com a família, e ou com a sociedade. Emotivamente frágil, incapaz de 

estabelecer relações interpessoais bem-sucedidas, refugia-se na droga para não 

experimentar a angústia diante de situações difíceis nas quais se sente 

desconfortável (CAMBUÍ, 2018). 

O atendimento ao dependente não se resume à desintoxicação. Deve-se 

iniciar, precocemente, um processo de prevenção, sendo indispensável agendar 

revisões regulares para acompanhar a evolução do paciente, procurando reforçar 

suas decisões e oferecer apoio nas suas dificuldades. Esta disponibilidade da 

equipe é fundamental para o sucesso do tratamento (CAMBUÍ, 2018). 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

O presente tópico expõe os resultados obtidos na coleta de dados, através 

dos questionários dos usuários assistidos, de forma separada, onde esses dados 

foram interpretados e analisados sustentados nos estudos teóricos como já 

mencionado na parte introdutória dessa pesquisa.  

Portanto a intenção desse tópico é apresentar os dados de forma clara e 

objetivo retratando a realidade do objeto em estudo. Segundo Gil (2008, p. 156):  
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A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma 

tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto 

para investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do 

sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a 

outros conhecimentos anteriores obtidos. 

Ao final da aplicação dos instrumentos de coleta de dados, foram 

tabulados os dados, transferidos para os respectivos gráficos e iniciou-se a 

análise. A análise dos dados foi realizada em partes e de acordo com os objetivos 

desse estudo, a partir das percepções dos (35) usuários que serão tratados por 

público Masculino e público Feminino como forma de preservar sua identidade. 

Quanto à descrição do perfil dos usuários assistidos no CAPS-AD. 

 

Nos prontuários, observou-se as informações sobre o perfil dos usuários quanto 

ao sexo, a idade, o tempo de atendimento no CAPS-AD e se houve desistência da 

recuperação.  

 

TABELA Nº 01 – Perfil dos usuários no CAPS-AD 

 

Características Quantidade Porcentagem 

Total entrevistado 35 100 % 

SEXO   

Feminino 9 25,8 % 

Masculino 26 74,2 % 

IDADE   

De 18 a 28 anos 11  31,4 % 

De 29 a 38 anos 9  25,7 % 

De 39 a 48 anos 15 42,9 % 

TEMPO DE ATENDIMENTO   

Menos de 3 meses 6 17,1 % 
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De 3 a 6 meses 6 17,1 % 

De 7 a 12 meses 10 28,6 % 

Mais de 12 meses 13 37,2% 

DESISTÊNCIA DA RECUPERAÇÃO   

1 vez 8 22,9% 

2 vezes 1 2,8% 

Mais de 3 vezes 4 11,4% 

Nenhuma vez 22 62,9% 

Fonte: Dados a pesquisa 

 

Dos 35 prontuários analisados constatou-se a prevalência do público 

masculino 26 usuários (74,2%) e 9 usuárias (25,8%) do público feminino (TABELA 

1).  

Os estudos de Farias e Schmeider (2009) ressalta a prevalência do usuário 

masculino porque os estereótipos sexuais prescrevem limites de comportamento 

para homens e mulheres, com exigências particulares para os papéis sexuais, o 

que favorece o uso de drogas pelo sexo masculino. 

Dos 35 usuários, 37,2% são atendidos a mais de 12 meses; 17,1 % fazem o 

tratamento entre 3 a 6 meses e 17,1% estavam menos de meses em atendimento 

(Tabela 1). A demanda maior destes serviços é representada por usuários entre 

39 a 48 anos (42,9%), conforme apresentado na Tabela 1. 

Com relação a desistência do atendimento, observou-se que 62,9% dos 

usuários não desistiram nenhuma vez; 22,9% desistiram 1 vez; 11,4% dos usuários 

desistiram mais de 3 vezes e 2,8% desistiram 2 vezes.   

A questão da recaída é considerada por muitas pessoas um fracasso, mas 

é importante saber que, durante o tratamento da dependência em substâncias 

psicotrópicas, não é somente possível como provável que existam essas situações. 

 

Quanto a classificação por gênero e formação educacional dos usuários do CAPS-

AD.  
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GRÁFICO Nº 01 – Quando entrou no programa do CAPS-AD estava estudando? 

 

 
Fonte: Dados a pesquisa 

 

De acordo com o Gráfico 1, das 9 usuárias questionadas, 33,3% estavam 

estudando quando começaram o atendimento no CAPS-AD e 66,7% não estavam 

estuando. 

Dos 26 homens questionados, 19,2% estavam estudando quando 

entraram no programa do CAPS-AD e 80,8% nãos estavam estudando.  

Nota-se nessa abordagem, que grande parte dos participantes, entre eles 

homens e mulheres, não estavam estudando antes de frequentar o programa do 

CAPS – AD. Estando o sexo masculino mais de 60% à frente do sexo feminino.  

 

GRÁFICO Nº 2: Há quanto tempo está afastado da vida escolar? 
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Fonte: Dados a pesquisa 

 

Conforme o Gráfico 2, a maioria das usuárias, que corresponde a 33,3%, 

estão afastada da vida escolar menos de 1 (um) ano; 22,4% estão afastadas entre 

1 (um) a 5 (cinco) anos; 11,1% não estudam entre 6 (seis) a 10 (dez) anos e 33,3% 

não responderam ao questionamento. 

Com relação aos usuários do gênero masculino, 30,8% dos questionados 

estão sem estudar entre 1 (um) a 5 (cinco) anos; 23,1% não estudam a mais de 16 

(dezesseis) anos; 15,3% não estudam entre 6 (seis) a 10 (dez) anos; 7,7% deixaram 

de estudar a menos de 1 (um) ano e 23,1% não responderam ao questionamento.    

A representação gráfica apresenta uma grande porcentagem dos usuários 

fora da escola a alguns anos.  

Quanto a identificação conforme os níveis educacionais e a prevalência de 

consumo de álcool e outras drogas. 

 

GRÁFICO Nº 03: Mulheres – Nível de Escolaridade x drogas utilizadas, CAPS-AD 

Estadual, Macapá-AP - 2018 
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Fonte: Dados a pesquisa 

O gráfico de número 7, apresenta o nível de escolaridade dos usuários do 

gênero feminino conforme a prevalência do consumo de álcool e outras drogas. 

Nota-se que 22,3% das mulheres questionadas possuem o ensino médio 

completo e as mesmas são usuárias de álcool, crack, cigarro, cocaína e maconha; 

Das 11,1% usuárias que possuem o ensino fundamental completo, 

consomem álcool, crack, cocaína e maconha. 

Constatou-se que 11,1% possuem o ensino médio incompleto e 

consomem o álcool, o cigarro e a maconha; que 11,1% tem o fundamental 

incompleto e consomem o álcool, o cigarro e o crack. 

No cruzamento dos dados constata-se que 33,3% das usuárias consomem 

o álcool, sendo 11,1% pós-graduadas; 11,1% concluíram o ensino médio e 11,1% 

possuem o ensino médio incompleto. 

Percebe-se na análise dos dados acima (gráfico 7) que um mesmo usuário 

faz combinações de substâncias psicoativas depressoras do sistema nervoso 

central.   

Dalpiaz et al. (2014), aponta que a combinação de crack com outras 

substâncias favorece o agravamento do usuário, desenvolvendo dependências 
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múltiplas, tornando-se um obstáculo na recuperação e atrasando a reintegração 

social. 

GRÁFICO Nº: 04 - Homens – Nível de Escolaridade x drogas utilizadas, CAPS-AD 

Estadual, Macapá-AP–2018 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo permitiu a construção de conhecimentos acerca da temática e 

que teve como o objetivo geral a análise da incidência da formação educacional 

e a prevalência de consumo de álcool e outras drogas dos usuários assistidos no 

CAPS-AD da Amazônia Legal.  Como objetivos, primou-se pela descrição do perfil 

dos usuários de álcool e drogas assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial 

para Álcool e Outras Drogas; Classificação por gênero e formação educacional 

dos usuários do CAPS-AD; identificação conforme os níveis educacionais e a 

prevalência de consumo de álcool e outras drogas do referido centro.  

A partir da reflexão acima apresentada, é possível concluir que discutir a 

dependência química na atualidade é discutir a questão do processo 

saúde/doença, tanto em termos conceituais, de formação e de atuação dos 

profissionais na área de saúde, quanto no que se refere à questão do tratamento 

e da promoção da saúde. O fato é que o uso de drogas atualmente é considerado 

um grave e complexo problema de saúde pública. 

Portanto, atualmente o tratamento da dependência química, bem como as 

intervenções realizadas pelos CAPS-AD visam, principalmente a promoção da 

saúde e a prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas, entretanto devem suprimir 

o modelo cartesiano, e assumir que reduzir um índice tão alto de drogadição em 

nossa realidade é algo que depende da intervenção de vários grupos, 

estabelecendo mudanças na organização, extinguindo as desigualdades =e 

discriminação presentes nesse contexto. 

Assim concluímos que entre os usuários que procuraram tratamento no 

CAPS- AD observou-se maior proporção de pessoas do gênero masculino 

(74,2%); na faixa etária entre 39 e 49 anos (42,9%).  Após a triagem, 37,2% 

permaneceram em tratamento por mais de 12 meses no CAPS-AD. Destes, 11,4% 

desistiram mais de 3 vezes do tratamento.  

 O CAPS-AD não deve ser um lugar que desenvolve a dependência do 

usuário ao seu tratamento por toda a vida. O processo de reconstrução no meio 

social, familiar e comunitário, é o que vai possibilitar a autonomia. Além disso, o 

CAPS-AD deve buscar uma integração permanente com as equipes da rede básica 

de saúde em seu território (Brasil, 2004). 
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Concluiu-se também que dos usuários do gênero masculino 30,8% estão 

sem estudar entre 1(um) a 5 (cinco) anos; 26,9% abandonaram os estudos por 

conta da dependência química e somente 19,2% voltaram a estudar, após ter 

dado entrada ao programa de tratamento do CAPS-AD. 

Mesmo constando que alguns dos usuários abandonaram os estudos para 

iniciarem o tratamento, a maioria deles revelaram que já não frequentavam a 

escola antes iniciar tratamento no CAPS – AD.  

Com relação ao gênero feminino constatou-se que 33,3% estão afastadas 

da vida escolar a menos de 1 (um) ano; que 22,2% se evadiram dos estudos por 

causa da dependência química e 44,4% retornaram aos estudos, depois que 

entraram no programa de atendimento do CAPS-AD. 

 As conclusões são que o cruzamento dos dados entre nível educacional e 

drogas consumidas, mostrou que os usuários do ensino médio completo, 

presentes na pesquisa, consomem em maior percentual o álcool (56,58%); os 

29,9% que consomem a maconha, e 13,52 que consomem o crack e cigarro 

possuem o ensino superior incompleto.   

Analisando o perfil dos assistidos, constatando que entre as drogas mais 

consumidas prevaleceu o álcool, por mover interesses financeiros e tem o seu uso 

estimulado pela mídia, Em seguida vem a maconha, acredita-se que devido as 

características da droga, de rápida absorção e efeito, causam no usuário a 

necessidade de consumir cada vez mais, além do baixo custo que é oferecido. 

Com relação a incidência de formação educacional, acredita-se que o nível 

de escolaridade não interfere e nem impede o indivíduo de consumir o álcool e 

outras drogas, pois a pesquisa nos mostrou que a maioria dos usuários concluiu 

o ensino médio, e tem formação acadêmica. Portanto, são pessoas que já 

adquiriram um certo conhecimento em relação com tomadas de decisões, 

desmistificando certos paradigmas de que somente as pessoas de 

vulnerabilidade social se envolvem com o mundo do álcool e outras drogas. Por 

outro lado, também se concorda que os usuários de substâncias psicoativas são 

portadores de uma doença, a dependência química, necessitando serem vistos 

como tal pelos órgãos públicos, principalmente os de saúde e de serviço social.  

Sendo assim, conclui-se de que a melhor maneira de se lidar com esse 

problema é através de programas que envolvam toda a sociedade. Educando e 

orientando a população sobre a complexidade deste tema, levantando um debate 

sobre os diversos pontos de vista que circundam o assunto, incluindo aí, tanto 

aspectos considerados “positivos”, quanto os aspectos considerados “negativos”. 
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É necessário ver o usuário como um agente de mudança e não um mero executor 

passivo de regras e ordens. 

No âmbito educacional, apesar de existirem programas de atendimento 

como o CAPS - AD, não há programas efetivos que mudem a vivência de crianças 

e adolescentes que estão expostos a essa realidade nos focos de tráfico do país.  

Deste modo, espera-se que os resultados apresentados orientem a política 

local na elaboração de novas ações que ampliem a atenção aos usuários de álcool 

e outras drogas, bem como a sua permanência em tratamento, no sentido de 

promover a sua reinserção social e educacional. 

Distante de esgotar o assunto que aborda uma temática tão relevante para 

os meios educacionais e sociais, buscamos contribuir para a difusão do 

pensamento existente de que, em se tratando de dependência química, uma 

única resposta não se faz suficiente. É necessário à consideração de diversos 

fatores que configuram o problema em questão. Portanto, a intenção dessa 

conclusão é apontar itens de tal valor que engradeça estudos futuros. 
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Resumo: Este artigo traz um relato da experiência de formação docente para atuação 

nos cursos de graduação e especialização a distância no âmbito da UAB/Ifma, 

apresentando fundamentos teórico-metodológicos da formação docente para EaD a 

partir de Imbernón (2011; 2016),  Veiga (2012; 2014), Tardif (2014) e Ferrarezi Jr. (2013), 

além dos limites e perspectivas da expansão do ensino, tendo como questionamento 

essencial para a escrita: como as estratégias de formação para o trabalho em EaD podem 

contribuir na qualidade da atuação diante dos limites e especificidades da modalidade? 

Como metodologia, utilizamos em nosso trabalho a pesquisa do tipo qualitativa, 

analisando as particularidades e experiências na oficina Produção de Materiais Didáticos 

para a EaD, através do ambiente virtual de aprendizagem para profissionais atuantes na 

UAB/Ifma. 

Palavras-chave: Educação a Distância; Formação Docente; Material Didático para EaD. 

Abstract: This article presents an account of the experience of teacher training for 

undergraduate and distance learning courses within the scope of UAB / Ifma, presenting 

the theoretical-methodological foundations of teacher education for EaD from Imbernón 

(2011; 2016), Veiga (2012 , 2014), Tardif (2014) and Ferrarezi Jr. (2013), in addition to the 
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limits and perspectives of the expansion of teaching, as an essential question for writing: 

how the training strategies for work in EaD can contribute to the quality of performance 

given the limits and specificities of the modality? As a methodology, we used qualitative 

research in our work, analyzing the particularities and experiences in the workshop 

Production of Didactic Materials for EaD, through the virtual learning environment for 

professionals working at UAB / Ifma. 

 

 

Keywords: Distance Education; Teacher Training; Didactic Material for EaD. 

 

 

1 Introdução 

 

Segundo o Decreto 9057/2017, em seu artigo 1º, a educação a Distância deve 

utilizar “meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal 

qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação 

compatíveis” (BRASIL, 2017). Este documento, que faz alteração à Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação - LDB 9394/1996 nos traz, em seu primeiro artigo, a 

necessidade de oferta da EaD por profissionais qualificados/as para desempenho 

das diversas funções presentes na modalidade. Entretanto, as disposições acerca 

da oferta dos cursos na EaD nos levantam questionamentos em torno da 

qualificação dos/as profissionais que atuam nesta modalidade, especialmente 

os/as professores/as formadores/as que compõem o quadro de profissionais dos 

cursos de formação docente inicial e continuada da Universidade Aberta do 

Brasil-UAB. 

Diante do exposto, este artigo traz um relato da experiência de formação docente 

para atuação nos cursos de graduação e especialização a distância no âmbito da 

UAB/Ifma, apresentando fundamentos teórico-metodológicos da formação 

docente para EaD, limites e perspectivas da expansão do ensino, tendo como 

questionamento essencial para a escrita: como as estratégias de formação para o 

trabalho em EaD podem contribuir na qualidade da atuação diante dos limites e 

especificidades da modalidade? 

O presente texto de abordagem qualitativa apresenta alguns comentários 

postados na ferramenta Fórum, por professores/as formadores/as, gerentes 

pedagógicos e coordenadores/as de curso que participaram da oficina Produção 

de Materiais Didáticos para EaD. 
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Esperamos que esta leitura sirva de reflexão em torno das estratégias de 

formação para trabalho em EaD, contribuindo também para o debate acerca da 

qualidade e expansão da EaD.  

 

2 Percurso metodológico 

 

 

Como metodologia, utilizamos em nosso trabalho a pesquisa do tipo qualitativa. 

Segundo Minayo (2009), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares, trabalhando com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes. Assim, foi feita uma investigação, analisando as 

particularidades e experiências na oficina Produção de Materiais Didáticos para a 

EaD, através do ambiente virtual de aprendizagem. 

O local da pesquisa foi o Centro de Referência Tecnológica/CERTEC que integra o 

Instituto Federal do Maranhão/IFMA. Os cursos EaD oferecidos pelo Ifma ocorrem 

por meio de programas, um deles é a Universidade Aberta do Brasil/UAB, 

direcionado prioritariamente ao público que anseia a formação docente. De 

acordo com o Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, um dos objetivos da UAB 

é “reduzir as desigualdades educacionais nas áreas mais distantes e socializar o 

conhecimento científico por meio da educação à distância” (BRASIL, 2006).  Neste 

sentido, o Certec se predispõe a planejar propostas e estratégias de formação 

docente para atuação nos cursos de formação inicial e continuada. Durante o 

período desta pesquisa, a UAB/IFMA atendia a onze (11) municípios em nosso 

estado.  

Entre os dias 14 e 15 de dezembro de 2017 ocorreu a 3ª Reunião técnica da EaD 

no Certec onde foi ofertado aos/às participantes a oficina Produção de Materiais 

Didáticos para a EaD, na qual definimos o público alvo desta pesquisa. Quarenta 

(40) participantes entre professores/as formadores/as, professores/as 

mediadores/as, gestores pedagógicos e coordenadorias dos cursos de graduação 

em Química, Matemática, Geografia e de especialização em Geoprocessamento, 

Gestão Pública e Informática na Educação, cursos esses que estavam se 

preparando para iniciar o primeiro módulo da oferta no ano de 2018. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, o AVA/IFMA, que é configurado como um e-learning, uma forma 

de ensino eletrônica com suporte tecnológicos de informação e comunicação 

para mediar a aprendizagem baseada na autonomia do estudante. O AVA/Ifma é 
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um ambiente criado no Moodle, um software livre de código aberto voltado para 

aprendizagem que foi adotado pelo Ministério da Educação para ser suporte do 

Programa Universidade Aberta do Brasil (SOUSA, SILVA E MATOS, 2015). 

Utilizaremos a técnica de análise de conteúdo a partir de Bardin (1977), por 

compreender que tem propósito de analisar comunicações diversas, em um 

diverso campo de pesquisa. Neste caso, a comunicação emitida entre os/as 

participantes da oficina por meio das ferramentas de comunicação e interação 

disponibilizadas no AVA/IFMA como os depoimentos postados no Fórum e as 

atividades realizadas e postadas pelos/as participantes, buscando compreender 

como as estratégias de formação para o trabalho em EaD podem contribuir na 

qualidade da atuação docente diante dos limites e especificidades da 

modalidade. 

     

 

3 Formação docente para a educação a distância 

 

 

O diálogo em torno da formação docente necessita iniciar apresentando o 

principal elemento de toda e qualquer formação humana: o conhecimento. Que 

para Freire (2002), exige de nós, seres humanos, uma transformação constante e 

dialógica perante a realidade e os outros seres humanos em nossa volta, pois, o 

conhecimento não é construído de forma individual. A ação mediatizante do 

conhecimento é o que promove sua objetivação por parte dos seres ativos na 

construção e reconstrução dos diversos saberes. 

A partir de Imbernón (2011; 2016) e Veiga (2012; 2014) consideramos que a 

formação docente é uma construção social permanente, interdisciplinar, coletiva 

e dinâmica, compreendendo que somos profissionais construídos em torno de 

saberes diversos e que estes dialogam entre si, com a realidade histórica e com 

outros seres na busca constante pelo conhecimento. 

Tardif (2014), afirma que o saber docente é social, pois não se faz para si mesmo, 

mas para o coletivo. Neste sentido, formar professores/as para atuar frente às 

constantes exigências da sociedade é experimentar as vicissitudes do processo 

de construção do conhecimento pela humanidade, percebendo limites, entraves 

e avanços individuais e coletivos. A educação a distância é uma dessas exigências 

que nos fazem refletir em torno das competências docentes e nosso papel social 

diante da realidade atendida por esta modalidade. As aprendizagens trazidas 
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dentro do processo de formação docente são aprendizagens que necessitam 

dialogar com a realidade que as transcende, ou seja, “o saber dos professores não 

é um conjunto de conteúdos cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um 

processo de construção ao longo de uma carreira profissional” (TARDIF, 2014, p. 

14). 

Segundo o Decreto 9.057/2017 (BRASIL, 2017), a qualificação específica e 

permanente é elemento essencial para atuação profissional na EaD. Contudo, 

cabe às instituições de ensino elaborar políticas internas de formação e 

capacitação dos/as profissionais que atuam nesta modalidade nos níveis de 

ensino e funções que lhe competem.  

Para Ferrarezi Jr (2013), muitos professores/as capacitados/as e com larga 

experiência docente encontram enorme dificuldade em realizar a transposição 

didática para a EaD. Isto se dá, sobremaneira, pela cultura presencial da formação, 

pelos limites de conhecimento no que se refere às tecnologias na educação, além 

dos entraves da atuação quando da oferta em relação ao tempo, suporte e 

valorização. O trabalho docente na EaD não se inicia com a adequação dos 

materiais mas sim, com a formação pedagógica que é intrínseca à sua identidade. 

Momento este que interfere positivamente na análise de paradigmas, 

aproximação dos agentes envolvidos e melhoria da qualidade da oferta.  

A formação pedagógica para o trabalho em EaD está pautada na reflexão sobre 

a prática, na aprendizagem significativa e na linguagem dialógica. Quesitos que 

fundamentam a produção dos materiais didáticos e a atuação nas formas 

síncronas e assíncronas dos ambientes virtuais. Ao conhecer a identidade do 

curso, da instituição e de todos/as os/as envolvidos/as no processo, além de 

analisar os entraves históricos e políticos do contexto, o/a professor/a toma forma 

enquanto partícipe do processo de formação, percebendo seu papel social na 

contribuição formativa. Destarte, os entraves evidenciados são elementos que 

necessitam ser vencidos por estratégias diferenciadoras com apoio de 

tecnologias diversas contribuindo com a interação dialogada, aproximação 

dos/as envolvidos/as no processo e da diminuição das distâncias geográficas, 

democratizando a construção do conhecimento coletivo e individual (FERRAREZI 

JR, 2013; MOORE E KEARSLEY, 2008).  

 

3.1 A oficina Estratégias de Produção de Materiais Didáticos para EaD  
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A formação para o trabalho docente em EaD é de fundamental importância para 

que os programas e ações ofertados pelo IFMA estejam de acordo com o que 

prevê a Política de EaD do Instituto “em que a mediação didático-pedagógica dos 

processos educativos acontece por meio do uso das tecnologias da informação e 

comunicação, com o objetivo de ofertar o ensino a todos” (IFMA, 2014, p. 31). 

Quesitos como: pouco tempo entre a seleção e a atuação, experiência enquanto 

docente na EaD, afinidade com as ferramentas tecnológicas e a internet, além da 

carga horária de trabalho foram analisados e levaram a equipe sistêmica 

UAB/IFMA a planejar estratégias que dialoguem as necessidades da formação e 

a qualidade da oferta.  

Na formação para o trabalho docente na EaD Ifma, as estratégias necessitam estar 

aliadas à realidade a qual se encontram e às situações de sua prática. Desta forma, 

encontramos na UAB/IFMA elementos para esta ação: o Kit Pedagógico que é um 

conjunto de orientações e templates que servem de guia para os/as 

professores/as formadores/as desde a sua entrada até a gravação de suas 

videoaulas e elaboração das atividades; a figura do/as gerente pedagógico que 

faz o acompanhamento individual dos/as professores/as de cada curso; as 

formações presenciais nos Campi como momentos de socialização das dúvidas e 

busca de novas estratégias de ensino; e o ambiente virtual permanente de 

formação no AVA/IFMA Estratégias de Produção de Materiais Didáticos para EaD.  

O ambiente virtual permanente de formação no AVA/IFMA Estratégias de 

Produção de Materiais Didáticos para EaD foi aberto no dia 14 de dezembro, 

durante a 3ª Reunião Técnica em Educação a Distância ofertada pelo CERTEC 

como momento formativo da reunião com objetivo de “instrumentalizar docentes 

sobre o planejamento e produção de materiais didáticos para a EaD, a fim de que 

contribuam para um processo qualitativo na formação dos estudantes UAB/IFMA” 

(AVA, 2017).  

 

3.1.1 Momento presencial 

 

A oficina Estratégias de Produção de Materiais Didáticos para EaD inicia com um 

momento presencial que, na primeira parte, trouxe discussões pedagógicas e 

políticas em torno das especificidades do público atendido, perfil do/a egresso/a 

e visões de mundo sobre EaD, cibercultura, entraves para educação a distância no 

Maranhão e democratização do ensino. Os/As participantes também conheceram 
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o Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA e suas funcionalidades, além de se 

ambientar com o desenho instrucional e os tipos de atividades disponibilizadas. 

Na segunda parte deste encontro ocorreu uma visita à sala de audiovisuais. Os 

processos apresentados estavam relacionados à qualidade do material que 

seguem sob os mesmos princípios norteadores dos Referenciais de Qualidade 

para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007), no que diz respeito à 

linguagem dialógica, explicativa e motivacional para que o/a educando/a busque 

nos demais materiais sugeridos, complementos que garantam uma 

aprendizagem significativa. Sempre que se pensar em videoaula para EaD temos 

que levar em conta a qualidade técnica e pedagógica, ambos importantes e que 

se complementam. Os recursos técnicos que podem facilitar o aprendizado 

também ajudam na atenção ao trilhar pelas vídeoaulas. Contudo, o objetivo do 

material deve estar delineado de forma a atender o processo de aprendizagem 

previsto no projeto de curso.  

Os/As professores/as formadores/as receberam orientações sobre a escolha do 

que gravar e como gravar. O desenho instrucional do AVA organiza as unidades 

para que tenham pelo menos uma videoaula, um material de leitura e uma 

atividade avaliativa, além dos links complementares e o fórum de discussão. 

Portanto, a escolha dos conteúdos que serão apresentados nos materiais devem 

observar “os aspectos científicos, culturais, ético, estético, didático-pedagógico, 

motivacionais, sua adequação ergonômica aos estudantes e às tecnologias da 

informação e comunicação utilizadas no Curso” (IFMA, 2016, p. 82). 

O/A professor/a que passará pelo processo de gravação deve observar alguns 

parâmetros importantes para sua produção audiovisual educacional como: 

roupas (nada que chame atenção, cores neutras); postura e expressão corporal 

(diálogo simples, gestos serenos e olhar fixo para a câmera); impostação vocal 

(apresentação do conteúdo de forma firme e direta sem titubear ou gaguejar para 

que o/a aluno/a se sinta seguro/a com as informações apresentadas na 

videoaula). Ainda com estes cuidados, as videoaulas passam por avaliação do 

gerente pedagógico e coordenadoria de curso quanto ao conteúdo e a forma. 

Uma professora mediadora enfatiza no Fórum da oficina a importância da 

aprendizagem significativa afirmando que “na EaD, essa aprendizagem é 

favorecida incluindo materiais instrucionais que orientarão o aluno na sua 

atividade de aprender”. A preocupação da professora se volta para a 

compreensão, interpretação e motivação em que o material didático terá papel 
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importante por mediar a aprendizagem e servir de canal entre o conteúdo e o/a 

estudante. (WOHLGEMUTH, 2005) 

Segundo o depoimento de uma gerente pedagógico sobre sua formação 

específica para atuação na EaD, “estudar a Distância possui muitas vantagens e 

desafios, é necessário muito empenho e dedicação, essa tarefa deve ser levada a 

sério e com muita responsabilidade” (AVA, 2017). Podemos avaliar este momento 

sendo de fundamental importância para a formação de profissionais que atuam 

na EaD pois, o debate político e pedagógico corrobora com as necessidades da 

formação e a torna significativa perante olhares e discursos.   

 

3.1.2 Momento a distância 

 

De acordo com uma coordenadora de curso, “o novo sempre nos causa um certo 

estranhamento, mas acredito que seu profissionalismo e a motivação de fazer o 

melhor serão combustíveis para que você consiga realizar um trabalho com 

eficiência e de qualidade” (AVA, 2017). O segundo momento da oficina ocorreu a 

distância, por meio do AVA, estando a sala organizada em quatro unidades 

instrucionais divididas em tópicos que continham materiais em pdf para leitura, 

fórum de discussão, links e atividade.  

A primeira unidade intitulada “A importância do planejamento dos materiais 

instrucionais” traz um artigo complementar referente à discussão realizada no 

momento presencial. Nesta unidade há um Fórum com o intuito de revisitar o 

debate realizado presencialmente sobre a importância da produção de materiais 

instrucionais no processo de aprendizagem em EaD, onde os/as participantes 

expuseram também suas impressões acerca de sua nova atuação.  

A terceira e a quarta unidade foram práticas e trouxeram orientações para o 

planejamento de materiais didáticos para os cursos da UAB/Ifma. A atividade da 

terceira unidade solicitou a criação de um PowerPoint como material de leitura, 

seguindo as orientações do Kit Pedagógico disponibilizado e as discussões em 

torno dos elementos da dialogicidade e do processo de aprendizagem em EaD.  

Os/As participantes aproveitaram o fórum para debater das dificuldades de 

produzir material em sua área, como fizeram os/as professores/as formadores/as 

de disciplinas pedagógicas e da área da tecnologia numa contribuição mútua. 

Para um professor de sociologia, “o limite que identifico nesse processo está 

relacionado, respectivamente, a quantidade de slides e tempo das videoaulas 

muito limitados e a necessidade de aprofundamento da reflexão” (AVA, 2017). 
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Nesta linha, um professor de informática complementa que “essa preocupação se 

deve ao processo educativo de sua disciplina, em que as questões não são 

esgotadas...Mas em EaD temos a limitação também das Tecnologias da 

Informação” (AVA, 2017). Mas à frente, os mesmos professores corroboram com 

a importância e variedade das ferramentas para o aprofundamento das 

discussões e melhoria do processo de aprendizagem, experimentando, eles 

mesmos novas ferramentas em seus materiais. 

Na quarta unidade, todos/as receberam orientações sobre como elaborar e 

gravar sua videoaula, tendo acesso a diversos links que possam complementar o 

conhecimento acerca de ferramentas e recursos ágeis para materiais didáticos 

EaD. Nesta fase, os/as professores/as formadores/as já estavam sob orientação 

de seu/sua gerente pedagógico no planejamento dos componentes curriculares, 

analisando também, questões sobre a avaliação na EaD e a sua auto avaliação 

que não pode ficar dissociada desta formação. Para uma professora formadora, a 

auto avaliação também deve fazer parte do trabalho posterior ao planejamento, 

ou seja, “será que aquilo que produzi foi compreendido pelo meu/minha aluno/a? 

como posso ressignificar essa experiência para construção de outros novos 

materiais?” (AVA, 2017). 

Uma coordenadora de curso levanta o debate em torno da institucionalização da 

formação, enfatizando a importância deste aprofundamento teórico para a 

produção de materiais didáticos, “o que queremos destacar é que a EaD tem 

especificidades que muitas vezes não são atendidas pelo professor formador 

durante a elaboração desse material” (AVA, 2017). Dos participantes da oficina, os 

que já possuíam alguma experiência na Ead demonstraram de início 

estranhamento, surpresa e certo alívio por estar em um curso de produção de 

materiais didáticos. Eles/Elas relataram, ao longo das postagens no Fórum, a 

objetividade do processo diante das dificuldades estruturais, do tempo e da falta 

de recursos humanos para suporte técnico e pedagógico. Os/As que estavam 

ingressando à modalidade no papel de professor/as formador/as, os relatos se 

voltaram para a relevância social da modalidade nos municípios do interior do 

estado e da quebra de paradigmas em torno da EaD. 

O encerramento da oficina ocorreu após as horas a distância, com uma pesquisa 

de auto avaliação, ferramenta disponibilizada pelo próprio Moodle com 

perguntas pré-formuladas acerca da relevância, reflexões e interatividade dos/as 

participantes em torno da formação ofertada. 
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4 Considerações finais 

 

 

A oficina Estratégias para Produção de Materiais em EaD foi idealizada a partir de 

inquietações da equipe sistêmica UAB/Ifma em torno da importância da EaD para 

a instituição e da qualidade dos materiais didáticos produzidos para os cursos. 

Executada pela coordenadoria pedagógica e coordenadoria de audiovisuais, as 

expectativas quanto à modelagem dos materiais foram alcançados em curto 

prazo para os/as professores/as formadores/as que planejaram os componentes 

curriculares ofertados ao longo do primeiro semestre de 2018. Em longo prazo, 

pelas mãos das coordenadorias de curso e gerentes pedagógicos, 

comprometidos/as em construir junto aos próximos grupos de professores/as 

formadores/as, novas estratégias de formação e atuação, fazendo uso da sala 

permanente de formação no AVA/Ifma. 

Os relatos dos/as participantes nos serviram para reafirmar nossas bases teóricas 

em torno da formação permanente e da necessidade da prática pedagógica 

planejada de forma coletiva, pois, não aprendemos no isolamento e sim, na 

socialização dos saberes e reconstrução de paradigmas coletivos, como nos 

fundamentou Imbernon (2016) e Veiga (2014).  

As dificuldades ainda permeiam a formação e a prática docente na EaD e no Ifma 

não é diferente. As limitações e entraves quanto à política educacional, 

especificamente para a EaD, proporcionam desafios que necessitam ser 

articulados no conjunto dos envolvidos no processo com vistas à superação, 

manutenção e expansão das ofertas com qualidade, sobretudo no interior do 

estado. A oficina ofertada é apenas uma das estratégias pensadas e socializadas 

com vistas a motivar a criação de outras por parte desta instituição e de outras 

que ofertam cursos a distância no âmbito da UAB. 

Portanto, com vistas a cumprir os objetivos da UAB quanto ao fomento 

institucional e a pesquisa em metodologias inovadoras, compreendemos que 

aprimorar os processos de formação para o trabalho em EaD nas licenciaturas é 

contribuir significativamente para além da expansão e da qualificação. O 

profissional da EaD necessita compreender que o acesso a esta modalidade não 

se faz somente pela comodidade e dinamismo do processo, mas é uma questão 

política e histórica por atender a um público que necessita de reparações quanto 

à demanda educacional para si e para sua região.  
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830RESUMO:  Analisar as narrativas entre docente e discentes, em um fórum de 

discussão, fundamentada por uma metodologia de ensino, é o objetivo desse artigo. 

Como problemática, busca-se evidências de qual metodologia de ensino um professor-

tutor pode utilizar para ensinar conteúdos matemáticos para discentes que optam por 

estudar via EaD usando o recurso do fórum de discussão. A fundamentação teórica 

apoia-se na proposta metodológica Sequência Fedathi (SF), que visa trabalhar o modo 

de ensinar do docente e na aprendizagem do discente. Como conclusão, constatou-se 

que a SF estava presente no fórum de discussão e que ela é potencialmente uma 

ferramenta didática de transmissão do conhecimento. 
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ABSTRACT: Analyzing the narratives between teacher and students, in a discussion 

forum, based on a teaching methodology, was the objective pursued in this article. As 

problematic it is inquired as what teaching methodology a professor-tutor can use to 

teach mathematical contents for students who choose to study via EaD. The theoretical 

foundation was based on the methodological proposal Fedathi Sequence, which aims 

to work on the way of teaching of the teacher and the learning of the student. As a 

conclusion, it can be seen that SF was present in the discussion forum and that it is 

potentially a didactic tool of knowledge transmission. 

Keywords: Fedathi Sequence; Discussion Forum; Degree in Mathematics; Distance 

Education; Methodological Proposal. 

 

1. Introdução 

Este artigo apresenta análise das narrativas, desenvolvidas e registradas entre 

uma professora-tutora e seus discentes, no período de 2017.1, num fórum de 

discussão realizado na disciplina de Geometria Plana e Construções Geométricas 

da Licenciatura em Matemática semipresencial ofertada pela Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), no âmbito da Diretoria de Educação a Distância (DEaD) do 

Instituto Federal do Ceará (IFCE).  

A problemática centra-se em saber qual metodologia de ensino um professor-

tutor pode utilizar com vistas a contribuir com a ensino de conteúdos de 

matemática por meio de ferramentas assíncronas como fóruns de discussão, 

recurso muito utilizado na Educação a Distância (EaD) online.  

Para a constituição deste estudo foram essenciais as contribuições dos teóricos 

Borges Neto et. al (2013) e Borges Neto (2017a; 2017b), sobre o uso da 

metodologia de ensino Sequência Fedathi (SF) em fóruns de discussão.  

Para entender melhor essa aplicação, primeiramente, deve-se compreender o que 

significa e como aplicar a SF. Segundo Borges Neto et. al (2013) e Borges Neto 

(2017a; 2017b), a SF visa trabalhar com a postura do docente diante de uma 

situação didática. Ainda de acordo com os autores, os pressupostos desta 

metodologia, o docente – no caso, o professor-tutor – deve basear sua prática 

em ações didáticas com o objetivo de fazer com que o discente supere os 

obstáculos epistemológicos e de aprendizagem dos conceitos apresentados por 

ele na exposição dos conteúdos. 

A SF é constituída por quatro etapas: a tomada de posição, a maturação, a solução 

e a prova. Todas essas são exploradas a seguir com o objetivo de mostrar a 

aplicação de cada etapa em um fórum de discussão.  
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2. A aplicação da SF em um fórum de discussão  

Para que fique clara como foi a aplicação dessa metodologia, trabalhou-se cada 

etapa com o exemplo de aplicação no fórum com discentes e a professora-tutora. 

Como já apontado anteriormente, a disciplina escolhida foi a de Geometria Plana 

e Construções Geométricas, ofertada pela Licenciatura em Matemática 

semipresencial na UAB/DEaD do IFCE. 

Primeiramente, planejou-se na tomada de posição, que além do foco principal 

ser a abordagem que o professor faz da introdução de um conceito matemático, 

é nessa fase em que elementos são criados com o objetivo de dar apoio à 

construção desse conceito por parte do discente, para que assim ele se aproprie 

das ferramentas necessárias para desempenhar o papel de pesquisador (BORGES 

NETO et al., 2013); (BORGES NETO, 2017a; 2017b). 

Como se verifica na figura 1, no fórum da disciplina de Geometria Plana e 

Construções Geométricas, foram abordados três conceitos estudados em 

Geometria, os quais se apresentavam em formas de perguntas, o que, de certa 

maneira, direcionava os discentes nas discussões: 

 
Figura 1 - Exemplo de Tomada de Posição no fórum de discussão.  

Fonte: trecho extraído direto do AVA http://ead.ifce.edu.br/ 

 

Pode-se perceber ainda nesse trecho que, nesse momento, a professora-tutora 

teve a função de mediar e/ou facilitar o processo de aprendizagem, e isso foi 

realizado por meio da pergunta que tratava sobre ‘axiomas de ordem na 

Geometria’. Nessa etapa, teve-se ainda a oportunidade de fazer 

contextualizações, quando possível, do conceito matemático que estava sendo 

trabalhado, partindo-se de uma generalização para problemas particulares. Isto 

ainda foi visto nesse trecho da figura 2, nos quais os dois outros tópicos 

propostos para discussão pediam para que os discentes apontassem situações 

geométricas em que os axiomas de ordem poderiam ser aplicados.  

http://ead.ifce.edu.br/
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Na etapa seguinte, maturação, o docente estimula o discente nas discussões 

sobre o conceito matemático estudado e explorado, com o intuito de propor a 

este que desenvolva argumentações sobre o raciocínio que está em processo de 

construção, para resolver a situação problema. A partir dessa forma de apresentar 

o conteúdo, o discente se debruça sobre o problema estudado e trabalha nele 

com o objetivo de solucioná-lo significativamente (BORGES NETO et al., 2013); 

(BORGES NETO, 2017a; 2017b). É nesse momento que o discente deve ser levado 

a pensar sobre o problema proposto e, também, ser estimulado através de 

perguntas, a fazer uso de sua curiosidade e do instituto investigativo.  

No caso do fórum analisado, a professora-tutora poderia ter esclarecido 

didaticamente os tópicos (ver figura 1), que ainda não estavam tão claros para os 

discentes.  Os dois últimos comentários, por exemplo, poderiam ser 

transformados em perguntas para direcionar as pesquisas dos discentes.  Por 

outro lado, pode-se observar na figura 2, que um dos discentes (discente A), 

através de seu estudo e pesquisa particular, o que é uma forte característica da 

etapa de maturação, apresentou sua solução (antecipando essa etapa) a todos, 

tentando responder à proposta do fórum. Observa-se que esse discente 

apresentou uma resposta da primeira pergunta (Ver figura 1), definindo o que é 

“axioma de ordem” (Ver figura 2). 

 
Figura 2 - DiscenteA na etapa de Maturação/Solução no fórum de discussão. Fonte: 

trecho extraído direto do AVA http://ead.ifce.edu.br/ 

 

Na etapa da solução, na qual ainda há uma forte presença cognitiva do discente 

na resolução do problema abordado, segundo os pressupostos da SF, o docente 

deve propor ao discente que faça uma sistematização da solução e tente debatê-

la e discuti-la entre os seus pares, com o objetivo explícito de desenvolver a 

argumentação lógica de seu raciocínio.Caso seja possível, o docente deve fazer 

perguntas norteadoras ao discente, que orientem na solução do problema 

(BORGES NETO et al., 2013); (BORGES NETO, 2017a; 2017b).  

De uma outra forma, observa-se a figura 3 e percebe-se que há a presença dessa 

etapa, quando uma solução foi apresentada pelo discente A; e, logo depois, foi 

http://ead.ifce.edu.br/
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comentada por outro discente (discente B), que discute e debate com o discente 

A sobre a solução apresentada por ele. 

 
Figura 3 - Discente B na etapa de Maturação/Solução no fórum de discussão. Fonte: 

trecho extraído direto do AVA http://ead.ifce.edu.br/ 

 

Observa-se nesse trecho da figura 3, que o discente B valida e reforça a solução 

do discente A. 

Por fim, chega-se à última etapa, a prova, em que o docente sistematiza e 

formaliza de maneira adequada a solução final da situação problema proposta 

inicialmente, não esquecendo de empregar a simbologia matemática necessária 

para concluir o raciocínio exposto pelo problema inicial. Durante este processo, 

o docente não desconsidera a possível solução dada pelo discente (BORGES 

NETO et al., 2013); (BORGES NETO, 2017a; 2017b).   

Para verificar a presença dessa etapa no fórum em questão, observa-se a figura 

4, em que a professora-tutora responde ao discente A e B, validando a solução 

destes discentes e fornecendo uma sistematização dos conceitos estudados, 

através de elementos apresentados para a formalização do estudo. 

 
Figura 4 - Exemplo de Prova fornecida pela professora-tutora no fórum de discussão. 

Fonte: trecho extraído direto do AVA http://ead.ifce.edu.br/ 

3. Conclusões 

http://ead.ifce.edu.br/
http://ead.ifce.edu.br/
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De acordo com o que foi apresentado, pode-se corroborar que a utilização de 

uma proposta metodológica de ensino como a SF é potencialmente positiva e 

construtivo para a aprendizagem; e que pode ser usada em fóruns de discussão 

com professores-tutores e discentes. 

Em vista disso, explicita-se que a SF pode ser uma base metodológica de ensino 

a ser incorporada na discussão de um fórum a fim de promover 

competências/habilidades em discentes remotos, levando em consideração o 

que trazem de bagagem de conhecimento e orientando-os a percorrer por uma 

solução lógica do problema.  

Os resultados apontaram que cada etapa da SF estava presente no fórum de 

discussão em análise, da mesma forma em que foi colocada em ação pela 

professora-tutora, pois esta conhecia, previamente, a metodologia de ensino 

citada. 
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FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

DO ENSINO A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE DA PROPOSTA 

NEOLIBERAL DE EXPANSÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO 

 

Gabriel Caetano dos Santos Alves1 

 

1- Introdução 

 

Para compreend831er a lógica mercantil de conduzir a educação sobretudo nos 

últimos anos, se faz necessário recorrer a bases históricas muito além dos governos 

neoliberais que surgiram no final da década de 1990 com o governo de Fernando 

Henrique Cardoso/PSDB. Acreditamos que para subsidiar este debate, é de suma 

importância voltarmos um pouco no contexto histórico do Brasil e verificarmos as 

mudanças ocorridas em âmbito nacional no tocante as metodologias utilizadas na 

educação, bem como as legislações que a permeavam.  

Deste modo, este artigo segue a seguinte estrutura: no tópico dois e três foi 

realizado um resgate histórico da educação brasileira, bem como alguns apontamentos 

da historicidade da EaD a nível mundial, percorrendo pontos fundamentais no Brasil, até 

chegarmos ao Maranhão. No quarto tópico, foi tratado a respeito efetivamente da 

problemática entre expansão e mercantilização da educação pelos ideais adotados pelo 

Estado. Por fim, concluímos com uma breve análise da atual conjuntura, face as últimas 

reformas no campo educacional. 

 

2- De 1500 ao Neoliberalismo 

 

 
831 O currículo enciclopédico, aliado a um sistema de avaliação extremamente rígido, controlado 

do centro, exigente e exagerado, quanto ao número de provas e exames, fez que a seletividade 

fosse a tônica de todo o sistema. (...) Para uma média de 102 disciplinas anuais, estavam prescritas 

em lei, para cada disciplina: a) uma arguição mensal; b) uma prova parcial a cada dois meses; c) 

um exame final. A nota final seria a média das notas mensais de arguição, das provas parciais e 

do exame final de cada disciplina. Isso tudo equivalia, a aproximadamente, para o ano todo, 80 

argüições ou provas mensais, 40 provas parciais e 10 provas finais, num total de 130 provas e 

exames, o que, durante o período letivo, equivaleria a, pelo menos, 1 prova a cada 2 dias de aula. 

Vê-se, portanto, que não se tratava de um sistema de ensino, mas de um sistema de provas e 

exames. E é evidente que o aluno que conseguisse varar ileso o sistema, ao longo dos seus 5 ou 

7 anos de duração, era realmente privilegiado (ROMANELLI, 2005, p.137 apud OTRANTO; 

PAMPLONA, 2008, p. 08-09). 
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Após a chegada dos colonizadores Portugueses em 1500, tivemos o 

desembarque da Companhia de Jesus composta por padres jesuítas e que tinham por 

objetivo “educar” os habitantes por meio da catequização, metamorfoseada de 

alfabetização. Logo, com esta oportunidade, os Jesuítas se utilizavam de recursos 

metodológicos, tais como o teatro e a poesia, sendo este primeiro, fazendo sempre 

alusão aos costumes dos nativos, entretanto, negando a sua cultura, e inserindo de forma 

impositiva como deveria ser a vida cristã. 

Insatisfeito com este modelo de educação, Sebastião José de Carvalho Melo, o 

Marques de Pombal, a partir de 1750 engendrou uma reforma atualmente conhecida 

como Reforma Pombalina. Deste modo, o marquês expulsa a Companhia de Jesus e 

consequentemente houve o fechamento das escolas por eles coordenadas. Logo, para 

substituir os padres, foram criadas aulas régias, contudo, em razão da troca do trono em 

1777, o Marquês de Pombal foi destituído do cargo, e sua reforma não logra tanto êxito 

quanto o esperado. 

Com o advento do império, algumas medidas no campo da educação foram 

tomadas, e como carro chefe do governo, tivemos a criação de escolas de nível superior 

que visavam formar oficiais e membros do alto escalão, e cursos que hoje são vistos 

como elitizados, como é o caso das áreas de Engenharia, Direito e Medicina. Observa-se 

então que as reformas educacionais no Brasil ocorreram de forma inversa, ou seja, 

começou-se pelo ensino superior, posteriormente ensino secundário e o fundamental. 

Outra proposta do período imperial foi à noção de uma educação pública, mas 

somente para os que eram livres, haja vista que, neste período ainda não havia ocorrido 

a abolição da escravatura, logo vemos um corte classista. Por fim, houve o fim do império 

e não há nada materializado no que diz respeito a educação, deixando somente para a 

Constituição de 1920. 

Prosseguindo um pouco mais com o debate e chegando a era Vargas (1930 – 

1945), teremos um marco para a educação, que é a criação do Ministério da Educação e 

Saúde, contudo podemos observar que havia alguns problemas de cunho metodológico 

que reforçavam um caráter dual na educação brasileira, a medida que criava um corte 

classista, no que diz respeito a educação, visto que, a elite da época tinha um processo 

educacional voltado para o desenvolvimento intelectual, ao tempo em que a classe 

operária ficava com a “educação” para o trabalho, logo, tinha o simples objetivo a questão 

da “alfabetização” e “profissionalização”.  

Carvalho (2011, p.39), nos ajuda a compreender as reformas no âmbito da 

educação no governo Vargas ao afirmar que: 

 
A forma como o Governo passou a considerar como questão de Estado a 

regulamentação das políticas relativas ao trabalho criando instituições para 

mediar a relação capital/trabalho e a explicita preocupação com a educação e 

preparação para mão de obra para a atividade industrial, demonstravam que o 

Presidente e o Ministro da Educação – Francisco Campos e, posteriormente, 
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Gustavo Capanema – não tinham duvidas quanto a necessidade do 

desenvolvimento econômico da nação e alguns possíveis caminhos para isso se 

tornar realidade como, por exemplo, o ensino profissional.  

 

Vale ressaltar ainda que, na Era Vargas algumas reformas no âmbito educacional, 

sendo a primeira de âmbito nacional foi concebida pelo então Ministro da Educação e 

Saúde, Francisco Campos em 1931. Nesta reforma, Dallabrida (2009) elenca alguns 

pontos que foram pensados, como o aumento de séries e a divisão em dois ciclos, 

seriação do currículo, obrigatoriedade da frequência e a imposição de um detalhado e 

periódico sistema de avalição1.  

Seguindo com estes breves832 apontamentos, tivemos em 1932, sob forte 

influência do Movimento Escolanovista1, o movimento dos Pioneiros 833da Educação, 

onde reúne grandes intelectuais da época, como Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, 

Cecilia Meireles, Anísio Teixeira e mais outros educadores, que elaboraram um manifesto 

onde reivindicavam uma educação gratuita, laica, focado  nos indivíduos e 

consequentemente, saindo do meio administrativo, para o político social no âmbito 

estatal. 

A segunda reforma na educação foi idealizada pelo sucessor de Francisco 

Campos, que foi Gustavo Capanema, que por meio de Leis Orgânicas visava “organizar” 

a educação na época, a nível secundário, industrial, agrícola, normal e primário. Todavia 

vale destacar que está reforma continuava reforçando a dualidade da educação, medida 

que, segundo Romanelli (2005), o que fundamentava esta reforma, eram ideias fascista, 

e portanto, favorecendo a elite brasileira1, a medida que, a reforma po834ssuía certa 

parcialidade em virtude de não abranger todo o ensino. 

 
832 Melo (2016) em sua dissertação sobre a temática, vem afirmar que este movimento estava 

intimamente ligado aos interesses da burguesia do século XVII e XVIII “quando a burguesia era 

classe revolucionária e se colocava contra o status quo da nobreza europeia. A burguesia precisava 

de dispositivos materiais e intelectuais para enfrentar o antigo regime. Um desses dispositivos a 

esse enfrentamento era a educação escolar. Além da disputa pelo acesso à educação escolar, surge 

também, a necessidade de desenvolver uma educação escolar pautada em uma pedagogia 

transformadora para a época.”. Saviani (1989) vem contribuir, ao afirmar que este movimento, 

segundo a ótica da burguesia, tinha a finalidade de transformar súditos em cidadãos. 
833  As Leis se referiam a cada ramo de ensino, em separado e isoladamente. Tinham a intenção 

de favorecer grupos políticos, com clara tendência voltada para agraciar empresários, em prejuízo 

daqueles que pertenciam às camadas mais pobres da população (Manfredi, 2002 apud Otranto; 

Pamplona, 2008, p. 10). 
834 “É um documento altamente expressivo do espírito de solidariedade e do realismo 

amadurecido dos homens de empresa brasileiros desta geração. Ela deverá contribuir para 

harmonizar e pacificar o capital e o trabalho em nosso país, em um plano superior de 

entendimento recíproco. Com ela, nos apresentamos ante os empregados, convidando-os a 



 
 

 
3839 

Neste bojo, teremos a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 

SENAI (1942), e do Serviço Social do Comércio - Sesc em 1945, pela então conhecida 

Carta da Paz, como forma de cumprimento ao Welfare State, ou no caso do Brasil, o 

Estado de Bem Estar Social, que por sinal, nunca saiu do imaginário ideológico do Estado, 

uma vez que, as supramencionadas instituição visavam gerenciar o processo de 

profissionalização, não atendendo aos interesses da classe trabalhadora, mas sim, da 

burguesia que necessitava (e ainda necessita) de mão de obra barata para manter-se na 

hegemonia.  

Vale ressaltar ainda que, em documentos institucionais das supramencionadas 

instituições, e neste caso fazemos referência a Carta da Paz, é reproduzida a ideia de que 

tais órgãos foram idealizados pelos empresários que compreenderam que, com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores precisavam de assistência1. Entretanto, 

compreendemos 835que de fato não há bondade na atitude. Em primeiro lugar, por que 

se tratava de pressão popular, sobretudo da classe trabalhadora para haver algum 

mecanismo de assistência, e em segundo, em face a metodologia adotada por eles do 

qual remonta uma ideia de preocupação com o empresariado brasileiro.  

Avançando um pouco mais na história, no final da década de 1940 foi dado início 

ao debate a acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, que segundo Santos 

(2001, p.04) “Esse longo e intenso debate foi acompanhado por uma guerra ideológica 

que chegou a durar cerca de 13 anos. De um lado, as fortes pressões conservadoras e 

privatistas; de outro, o Movimento em Defesa da Escola Pública.” 

Como resultado deste intenso debate, tivemos em 1961, no governo de João 

Goulart, a primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases, que afirmava: 

 
Art. 3º O Direito à Educação é Assegurado: 

 
fundar, sobre base sólida, uma política de mútua compreensão e de respeito recíproco.” (Carta da 

Paz, 1945) 
835 Marcado pela ideia de que, o Estado deve ficar com os mínimos sociais, o neoliberalismo vem 

surgir com a ideia de que o Estado deve ficar com a responsabilidade de ofertar o que 

teoricamente não pode ser comercializável, deste modo, podemos compreender, segundo Pereira 

(2015, p. 637 apud Dean, 2006, p.59) que “A economia política clássica, ou liberal, privilegia o 

funcionamento do mercado.[...] Por isso o mercado deve ficar livre de regulações externas para 

que o mecanismo de preços, que é de sua alçada, assegure como uma “mão invisível” a livre 

compra, por parte de todos, dos bens desejados; mas, para tanto, o Estado não deve prover, a 

ninguém, esses bens. Ou melhor, os liberais reconhecem que existem “bens públicos” (saúde, 

educação). Contudo, consideram que estes só devem ser providos pelo Estado quando, por sua 

natureza, não forem mercantilizáveis. Portanto, ao Estado caberia apenas prevenir ou controlar o 

que chamam de “maus públicos”, como: poluição, epidemias, desordem social, crimes. Para além 

disso, a intervenção do Estado ameaçará o equilíbrio da economia do qual o bem-estar social 

depende. 
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I – pela obrigação do poder público e pela liberdade de iniciativa 

particular de ministrarem o ensino em todos os graus, na forma de lei 

em vigor; (LDB, 1961, grifo nosso) 

 

 Analisando o texto, vemos uma dicotomia no direito aprovado na forma de lei. 

Por um lado, teremos pela primeira vez algo materializado no que diz respeito ao direito 

ao acesso a educação em todos os níveis, mas em contrapartida, temos uma perda 

significativa quando o Estado aceita passar a sua responsabilidade de ofertar a educação 

para o âmbito privado.  

 Prosseguindo ainda com este breve contexto, chegamos ao período ditatorial, do 

qual tivemos a educação como forma de controle ideológico, a medida que disciplinas 

como Educação Moral e Cívica são implantadas de forma obrigatória em todos os níveis 

de educação, mudando somente a sua nomenclatura. Portanto, foi dado início a uma 

onda de reformas no contexto da educação, sobretudo no ensino superior, onde: 

 
[...] A primeira foi preparar uma reforma universitária que era uma antirreforma, 

na qual um dos elementos atacados foram os estudantes, jovens, os professores 

críticos e militantes. [...] Além disso, a ditadura usou outro truque: o inundar a 

universidade simulando democratizar as oportunidade educacionais no nível do 

ensino de terceiro grau. Ela implantou as vagas no ensino superior, para sufocar 

a rebeldia dos jovens. [...] Por fim, um terceiro elemento negativo foi introduzido 

na universidade: a concepção de que o ensino é uma mercadoria. O estudante 

não saberia o valor do ensino se ele não pagasse pelo curso. (FERNANDES, 1975, 

p. 106). 

 

Sendo assim, podemos compreender que as reformas educacionais realizadas no 

período militar não resolveram os obstáculos da educação brasileira, como é o caso de 

números expressivos de analfabetismo. Logo, o processo de redemocratização do país 

nos anos 80 no âmbito educacional, só foram sentidos com a Constituição de 1988, que 

é categórica ao expressar que o direito de acesso ao ensino fundamental é para todos, e 

deve ser ofertado de forma gratuita e obrigatória, em qualquer idade. 

E por fim, a partir da década de 1990, sob o julgo do neoliberalismo1 teremos 

como sua materializ836ação o Consenso de Washington, do qual vem estabelecer 

algumas regras para a condução econômica e política dos países participantes, do qual 

reuniu diversos países e representantes do Fundo Monetário Internacional – FMI. Em 

linhas gerais, corresponde a uma recomendação internacional realizada em 1989, berço 

 
836 Estes documentos serviram como um alerta em relação à má administração das Universidades 

Federais e à necessidade de se buscar uma autonomia em relação às decisões que deveriam ser 

tomadas pelas Instituições. Portanto, se institui através do Decreto Presidencial n. 5.205 de 14 de 

Setembro de 2004, parcerias entre as universidades e fundações de direito privado, que irão 

viabilizar os investimentos destas fundações nas próprias universidades. (ALVES; PEREIRA, 2018, 

p.375) 
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do neoliberalismo, que tinha por objetivo “minimizar a pobreza” nos países de 

capitalismo periféricos. Neste momento foram elaboradas dez medidas para ajudar os 

países em crise e negociar a dívida pública, do qual faremos o recorte de quatro delas 

que são: 
- Reforma fiscal: que tem por intuito diminuir os impostos das empresas para que 

deste modo os lucros fossem maiores; 

- Abertura Comercial: aumento da importação; 

- Política de privatização: reduzir a participação do Estado e transferir a 

responsabilidade para o setor privado; 

- Redução fiscal do estado: corte de gastos, terceirização, diminuição das leis 

trabalhistas e do valor real dos salários. (BATISTA, 1994, grifo nosso). 

 

Visto isso, podemos compreender que a educação passa a ser mais 

responsabilidade do setor privado do que efetivamente do Estado, fazendo com que seja 

vendida a imagem de que “o público é precário” e a solução seja o particular. Destaca-se 

ainda que a educação não é pensada como forma de emancipação humana ou para 

garantir qualidade de vida, mas sim como um instrumento ideológico de submissão, 

como afirma Althusser (2007, p. 59) quando discute a respeito dos “Aparelhos Ideológicos 

do Estado”:  
A reprodução da força de trabalho evidência, como condição sine quae non, não 

somente a reprodução da “qualificação” mas também a reprodução de sua 

ideologia dominante, ou da “prática” desta ideologia, devendo ficar claro que não 

basta dizer: “não somente mas também”, pois a reprodução da qualificação da 

força de trabalho se assegura em e sob as formas de submissão ideológica. 

 Portanto, de acordo com J. A. Guilhon Albuquerque, responsável pela introdução 

do referido livro, afirma então que o papel adotado pelas instituições de ensino está em 

harmonia com o mercado, a medida que, a escola aliena o processo de formação, o 

trabalho aliena o exercício profissional. (ALTHUSSER, 2007, p. 12). 

 

3. O Ensino a Distância 

 

O Ensino à Distância, para muitos é uma modalidade recente, uma vez que a 

limitamos ao uso exclusivo de computadores e internet, não havendo assim, uma 

compreensão da totalidade desta forma de ensino que, para alguns estudiosos, pode ser 

milenar. Logo, se não restringimos o EaD efetivamente a aparelhos tecnológicos, 

podemos traçar uma linha do tempo muito mais extensa que vai para além do 

surgimento dos computadores. 

De acordo com Nunes (1994) o surgimento da EaD se deu no ano de 1728, 

quando foi anunciado no jornal Gazeta de Boston o curso de Taquigrafia por 

correspondência, ofertado por Cauleb Phillips. Nesta época as pessoa se inscreviam e 

semanalmente recebiam um fascículo para estudo.  
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Landim (1997) ousa ir um pouco mais além neste debate, e é veemente ao afirmar 

que, até por volta do século XV a produção de livros era algo muito raro, uma vez que 

não havia nenhuma técnica de produção em massa, logo, considerando isto, os poucos 

livros produzidos ficavam de posse das igrejas ou monastérios. Com a invenção da 

imprensa por Gutemberg, na Alemanha em 1430, logo, com o surgimento de uma 

tecnologia que “acelerasse” o processo de impressão de livros, ocasionaria a expansão 

dos conteúdos científicos e consequentemente da educação. Portanto, a autora defende 

que o berço da educação a distância se deu neste contexto histórico.  

O Dr. Otto Petter, fundador e reitor da Fernuniversitat – Universidade a Distância 

da Alemanha (1974), é mais profundo em sua análise, e segundo sua perspectiva, o EaD 

vem surgir com as cartas de São Paulo, que escrevia no intuito de ensinar os cristãos da 

Ásia Menor como ter uma vida coerente diante de Deus. Logo, se utilizando dos recursos 

tecnológicos daquela época, ou seja, a escrita e os meios de transporte, o apóstolo Paulo 

escrevia e enviava os seus ensinamentos para os mais diversos locais, sem que 

necessariamente estivesse fisicamente presente com os cristãos daquela época.  

No Brasil, segundo Domingos e Martins (2017), o ensino a distância vem chegar 

timidamente em meados de 1891, quando foi divulgado pela primeira vez no Jornal do 

Brasil, o primeiro curso profissionalizante por correspondência, e neste caso, assim como 

na Inglaterra, também foi um curso de datilografia. 

Outro momento importante para pensar o EaD no Brasil foi a fundação do 

Instituto Radio Monitor em 1939, que ofertava cursos técnicos. Tendo como propulsor, o 

imigrante húngaro Nicolás Goldberger, que possuía conhecimentos no campo da 

eletrônica, resolveu empreender na região de São Paulo em meados de 1939. Com o 

passar dos anos, a empresa foi alcançando novos ares, ofertando assim uma gama maior 

de cursos técnicos, e passa a ofertar cursos profissionalizantes e supletivos. (MONITOR, 

2018) 

Ainda neste contexto, teremos em 1941 a criação do Instituto Universal Brasileiro, 

que oferta até hoje cursos supletivos. Tal instituição vem seguir o modelo tradicional do 

Instituto Rádio Monitor, ou seja, fazendo o envio de apostilas via Correios. 

No Maranhão, teremos em 1969 a criação da TVE Maranhão, sendo ela pioneira 

no nordestino no quesito EaD, do qual culminou na criação dos Centros Educativos do 

Maranhão – CEMA, que ofertava cursos educativos para alunos da 5ª série. No primeiro 

momento, os programas eram em circuitos fechados e somente na década de 70, foi 

expandido passando a ser transmitido em circuito aberto e atendendo as demais séries. 

(DOMINGO; MARTINS, 2017) 

Ainda neste breve contexto, teremos em 1998 a criação do Núcleo de Educação 

a Distância da Universidade Estadual do Maranhão e em 2001, a implantação do 

magistério superior, voltados para formação de professores para atuarem no ensino 

médio, com certificação a própria universidade, sob autorização do Conselho Estadual 
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de Educação. Destaca-se ainda neste ano, a criação do primeiro curso de licenciatura a 

distância para formação de professores em nível superior. 

Por fim, teremos Universidade Federal do Maranhão recebendo em 2006 o 

credenciamento para ofertar cursos a distância, todos vinculados a Universidade Aberta 

do Brasil, gerenciados e custeados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de 

Nível Superior – CAPES. 

 

4 – Mercantilização x Democratização 

Legislativamente, o ensino a distância encontra-se sob o amparo da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) do qual afirma que: 
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação 

de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades 

de ensino, e de educação continuada. 

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, 

será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 

registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de 

educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão 

aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e 

integração entre os diferentes sistemas (BRASIL, 1996)  

  

Ainda no âmbito jurídico, teremos a criação da Universidade Aberta do Brasil por 

intermédio do Decreto 5800 de 8 de junho de 2006. Temos ainda a Port. Nº 40/07, que 

cria o sistema de fluxo de atividade do Ministério da Educação, o E-Mec, bem como a 

Port. Nº 1.134/16, que discorre a respeito das universidades ofertarem até 20% da sua 

carga horária na modalidade a distância. 

Acreditamos que este debate perpassa muito além do âmbito legislativo, e chega 

até os processos da realidade social da população brasileira, uma vez que, nem todos 

tem acesso a uma educação de qualidade, muito menos aparelhos eletrônicos de 

qualidade para a prática do ensino a distância. Logo, teremos um tratamento igual para 

pessoas desiguais, uma vez que, exclui-se deste pensamento a dificuldades e distúrbios 

de aprendizagem que muitas vezes são difíceis até mesmo na educação formal e 

presencial. Fato este pontuado por Tonegutti (2010) quando o autor afirma que a 

educação a distância não deveria ser pensada como forma de democratizar a educação 

ou até mesmo para reparar uma falha por parte do Estado.  

Esta falha por parte do Estado, podemos compreender como um problema no 

tocante a análise da conjuntura. De acordo com Alves e Pereira (2018) em 2003, no 

governo Lula/PT, teremos a criação do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) que tinha 

por finalidade realizar uma avaliação do ensino superior no Brasil, o que resultou em dois 

importantes documentos: Base para o enfrentamento da crise emergencial das 

Universidades Federais e Roteiro para Reforma Universitária Brasileira1 (BRASIL, 2003). 
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Com o adven837to destes referidos documentos, o ensino presencial foi 

considera de alto custo para as universidades, nascendo assim um maior interesse pelo 

ensino a distância, que se apresenta como uma modalidade de educação de baixo custo 

e ainda se encontra em alinhamento com o desenvolvimento tecnológico. Logo, segundo 

Lima (2007, apud ALVES; PEREIRA, 2018, p. 375), vemos que: 
 

A construção da reformulação da educação superior no governo Lula 

(2003-2010) foi marcada por grandes ações que fazem parte de dois 

grandes eixos: o empresariamento da educação e a certificação em 

grande escala. Em relação ao empresariamento da educação refere-se à 

privatização e mercantilização da educação superior através do aumento 

do número de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas e dos 

financiamentos públicos para o setor privado através do FIES e PROUNI, 

a privatização interna das IES públicas via cursos pagos, parcerias 

universidades-empresas e fundações; e do produtivismo que atravessa 

e condiciona a política de pesquisa e de pós-graduação conduzida pela 

Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) e 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). No que diz respeito a certificação em grande escala, é 

identificada em ações como o EAD e o REUNI, os quais garantem a 

expansão da educação superior. 

 

 Analisando este exposto, vemos por trás do ideário de expansão e 

democratização, a verdadeira intenção por parte do Estado, que não é garantir a 

educação de qualidade ou que as pessoas que moram longe dos grandes centros 

urbanos possam ter acesso a uma formação, mas sim, um viés estritamente 

mercadológico, uma vez que, por mais hajam em alguns casos pontuais a concessão de 

bolsas de estudos, e neste ponto nos referimos especificamente ao Programa 

Universidade para Todos – PROUNI, ainda assim, temos um ponto que precisa ser 

discutido, e não pensado como uma simples democratização, visto que, por se tratar de 

um programa de responsabilidade social, a empresa, e neste caso a instituição de ensino 

ganha em cima, haja vista que há abatimentos fiscais. 

 Face a tal situação, vemos então a discussão a respeito do sucateamento da 

educação pública e o enaltecimento do setor privado, não passando de uma estratégia 

para a não intervenção do Estado na mão invisível do mercado, que segundo Smith 

(2017), onde há uma separação entre o que deve ser ofertado pelo poder público, que 

segundo o autor deve ser a justiça, a defesa nacional e obras públicos que não são de 

interesse privado. Em outras palavras, Adam Smith defende a ideia de que, tudo que 

pode ser comercializável, deve ficar por conta da iniciativa privada, ou seja, se o Estado 
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oferta educação de qualidade, consequentemente quebra as grandes empresas donas 

de escolas e faculdades particulares.  

 Mediante a tal incentivo ao capital privado e o enaltecimento do ensino a 

distância em razão do seu barateamento, Alves e Pereira (2018) trazem dados alarmantes, 

visto que, em 1960, havia aproximadamente 13 milhões de estudantes matriculados em 

algum curso superior, havendo um salto para 82 milhões em 1995. (UNESCO, 1999a, 

1999b) 

 Analisando dados atuais, segundo o Ministério da Educação (2017), há 

aproximadamente 8.290.911 estudantes, sendo este número distribuído entre público, 

que concentra apenas 24,7%, ou seja, 2.045.356 alunos, enquanto nas instituições 

privadas o número triplica, chegando a 75,3%, ou seja 6.241.307. Destes números, 

aproximadamente 1,8 milhões encontram-se em cursos modalidade a distância, que 

majoritariamente encontram-se na esfera privada, do qual detém cerca 90,6% o número 

de matrículas. 

 

Considerações Finais 

 

Analisando tais expostos, podemos compreender como estão sendo pensados os 

processos para “democratizar” a educação na contemporaneidade, sobretudo, visando 

áreas que podem dar um retorno financeiro mais rápido, prática essa adotada desde o 

governo de Getúlio Vargas (1930 – 1945), quando o mesmo enxergou na educação uma 

forma de maiores conquistas econômicas.  

Durante anos, e até mesmo nos dias atuais, são engendradas reformas e muitas 

vezes as mesmas não consideram os processos educacionais, e que, segundo Mészáros 

(1930), pensar uma reforma e esquecer a educação como uma categoria fundante, 

qualquer “êxito” pode ser considerado falacioso, um exemplo disso foi a reforma da 

educação do governo Temer/PSDB, do qual abriu as portas para o investimento no 

ensino técnico nas escolas públicas, para além dos Institutos Federais. Tomando por base 

que, majoritariamente os profissionais técnicos são terceirizados, se fez necessários mais 

uma reforma, haja vista que, com mais escolas públicas ofertando o ensino técnico, 

consequentemente teremos mais pessoas formas e sem emprego, categoria que Marx e 

Engels (1894) trata como exército industrial de reserva. Considerando que, a terceirização 

no Brasil até 2017 não era formalmente legalizada, apenas amparada na PL 4330/2010, 

o então presidente da república legaliza esta modalidade de trabalho, pondo em risco 

assim os concursos públicos, haja vista que, antes o profissional terceirizado executava 

somente função meio, e após a reforma passa a executar função fim.  

Analisando ainda está problemática de reformas, vemos que, foi reformulada a 

educação e uma legislação pertinente ao trabalho, deste modo, como foi legalizado a 

terceirização, se fez necessário um ajuste legislativos nos demais campos de trabalho, 
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culminando assim, na reforma trabalhista, e a posteriori, no governo Bolsonaro/PSL, o 

debate da reforma da previdência, uma vez que, muitas relações de trabalho mudaram.  

Tais fatos evidenciam a magnitude de uma reforma sem pensar os processos 

educacionais ou pensa-los como uma estratégia de controle ideológico permeado de 

falseamentos da realidade a fim de alcançar as demandas do capital internacional ao 

invés do interesse da sociedade civil.  
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GAME ZEEMAN: UMA ESTRATÉGIA LÚDICA PARA AVALIAÇÃO 

SOMATIVA EM DINÂMICA 

 

Pedro Alves Fontes Neto1 

Edson Firmino Viana de Carv838alho1 

 

Resumo: Esta pesquisa desc839reve a experiência de aplicação de um jogo educacional 

desenvolvido com o objetivo de avaliar os conhecimentos de Física, especificamente, de 

Dinâmica por estudantes da 1ª Série do Ensino Técnico Integrado ao Médio do Instituto 

Federal do Maranhão Campus Bacabal. A utilização de jogos educacionais que objetivam 

avaliar a aprendizagem dos conteúdos de Física mostra-se como mais uma ferramenta 

facilitadora no processo avaliativo, visto que, tem o potencial de estimular a participação 

ativa do aluno. Pois, sua relevância é pautada na inovação da avaliação somativa com o 

uso de tecnologias dos games como recurso lúdico e estratégico. Como resultado, 

apresenta-se a interface do jogo criado, seu funcionamento, ilustrações com perguntas 

e opções de respostas, a organização dos conteúdos de Dinâmica e sua eficiência em 

comparação entre as médias das avaliações dos alunos com e sem a utilização do Game 

Zeeman, nome dado ao jogo desenvolvido. 

 

Palavras-chave: Jogo educacional; Game; Avaliação; Física; Dinâmica. 

 

Abstract 

 

This research describes the experience of applying an educational game developed with 

the objective of evaluating the knowledge of Physics, specifically, Dynamics by students 

of the 1st Series of Integrated Technical Education at the Federal Institute of Maranhão 

Campus Bacabal. The use of educational games that aim to evaluate the learning of the 

contents of Physics is shown as another facilitating tool in the evaluation process since it 

has the potential to stimulate the active participation of the student. For its relevance is 

based on the innovation of summative evaluation with the use of gaming technologies 

as a playful and strategic resource. As a result, it presents the game interface created, its 
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operation, illustrations with questions and answer options, the organization of Dynamic 

content and its efficiency in comparison to the means of evaluations of students with and 

without the use of Game Zeeman, name given to the developed game. 

  

Keywords: Educational game; Game; Evaluation; Physics; Dynamics. 

 

1. Introdução 

 

A inovação tecnológica e o avanço científico têm estimulado a inserção 

de tecnologias na educação como ferramenta pedagógica. Dentre essas 

tecnologias, destacam-se a hipermídia (SILVA, 2012), laboratório virtual 

(FONSECA et al., 2013), atividades experimentais e simulações computacionais 

(MORO; NEIDE; FEHFELDT, 2016), gamificação e ensinagem hibrida (SALES et al., 

2017), gamificação (SIGNORI; GUIMARÃES, 2016; SILVA; SALES, 2017; DANTAS; 

PEREZ; 2018) e jogos (BLANCHARD; FRASSON, 2006; BOMFOCO; AZEVEDO, 2006; 

LOPES; OLIVEIRA, 2013; CARITA, 2014; AMORIM et al., 2016; DE SENA et al., 2016). 

Essa crescente preocupação em se fazer uso de tecnologias digitais na 

educação, resultou no aumento do número de desenvolvedores preocupados em 

estimular a aprendizagem de alunos, o que consequentemente, impulsionou a 

construção de plataformas gratuitas especializadas em criação e 

desenvolvimento de games (GROSS, 2003; KAPP, 2012; CHEE, 2016).  

Nesse sentido, a proposta desta pesquisa se constitui no 

desenvolvimento e aplicação de um game educacional que posiciona o educando 

no centro do processo de ensino e aprendizagem, porque, para utilizar o jogo, o 

aluno tem que participar da aula e estudar os conteúdos ministrados. Pois, 

somente assim o jogador alcançará conhecimento suficiente para conseguir 

passar pelos níveis de dificuldades dos problemas propostos no game, que é um 

ambiente lúdico de aprendizagem.  

 

2. Embasamento teórico 

 

Em geral, o termo avaliação nos remete a pensar na prova como 

verificação da aprendizagem dos alunos quanto aos conteúdos trabalhados. 

Porém, tanto o sistema de ensino, os professores, os profissionais da educação, 

os pais e os alunos precisam repensar o verdadeiro sentido do que seja a 

avaliação da aprendizagem. Pois, o que é proposto atualmente na maioria das 
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escolas, nada mais é do que a verificação da aprendizagem e não avaliação da 

aprendizagem.  

Para Luckesi (2011), a verificação é seletiva, taxativa, excludente, 

preocupando-se somente em aprovar ou reprovar com o uso de médias 

aritméticas ou ponderadas, e trata o educando como “coisa” e não como um ser 

humano em desenvolvimento com um pensamento social, cultural, político, 

científico, como parte da sociedade e da comunidade em que vive. Porém, isso 

não significa que não se pode atribuir ao aluno uma nota, um conceito em relação 

ao aprendizado de determinado conteúdo durante as aulas, os bimestres, os 

semestres ou mesmo durante o ano letivo completo. Mas, significa que durante 

o processo avaliativo, que é composto por avaliações diagnóstica, formativa e 

somativa, o aluno deva ser conduzido a desenvolver sua compreensão sobre o 

conteúdo trabalhado até atingir o mínimo de conhecimento no tema, para depois 

se passar ao próximo assunto (PERRENOD, 1999; LUCKESI, 2011, HOFFMANN, 

2009; 2014). Freire (1996, p. 26) reforça tal posição ao afirmar que “[...] ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção 

ou a sua construção”. Assim, o professor deve atuar como motivador, facilitador, 

colaborador, e orientar o caminho do saber para que o estudante siga em direção 

ao desenvolvimento do conhecimento para sua formação crítica e autônoma, 

sabendo o que buscar como buscar e onde buscar o conhecimento científico. 

Em geral, diversas dificuldades permeiam o desenvolvimento do 

educando, o que contribui para que erros apareçam, mas tais erros não devem 

ser percebidos como um entrave ou um obstáculo intransponível e, sim, como 

uma oportunidade de evolução e desafio para o aluno na construção do 

conhecimento. Nesse sentido, Hoffmann (2009, p. 48) menciona que “[...] esses 

erros representam momentos tão ou mais significativos que os acertos, à medidas 

que levam à autocorreção, à tomada de consciência, a tentativas de superação 

[...]”, haja vista que o professor deve comprometer-se em conduzir e orientar o 

caminho do educando, ou seja, formar parceria para desenvolver o conhecimento 

no aluno, como expõe Demo (2008, p. 15) em sugerir que “[...] é de todo 

necessário que a criança seja tratada como parceira de trabalho. Vem à escola 

para trabalhar junto, tendo no professor a orientação motivadora, nem mais, nem 

menos”.  

Visto por esse lado, a avaliação é um mecanismo que subsidia o ensino e 

a aprendizagem do educando. Ela inclui o aluno e o auxilia a desenvolver seu 

pensamento acerca dos conteúdos ministrados, além de leva-lo a autonomia, 
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diferentemente da verificação de aprendizagem, que mascara o resultado real da 

aprendizagem do discente (LUCKESI, 2011). Além disso, o sucesso ou fracasso do 

aluno reflete, em alguns casos, a própria prática pedagógica do professor em sala, 

como afirma Haydt (1988, p. 7) apud Melo e Bastos (2012, p. 182), “[...] o ren-

dimento do aluno reflete o trabalho desenvolvido em classe pelo professor, uma 

vez que, ao avaliar os alunos, o professor está também avaliando seu próprio 

trabalho”. Aqui é importante mencionar que a reflexão da realidade não deve ficar 

apenas no parâmetro do pensar e, sim, no diagnosticar e praticar as ações de 

impacto dentro do sistema educacional para um melhor ensino e aprendizagem 

do educando, trabalhando-se os conteúdos conceituais, atitudinais e 

procedimentais (ZABALA, 1998; FERNANDES, 2010). Nesse sentido, o uso de 

mídias digitais e jogos como estratégia de ensino e avaliação se torna relevante 

como suporte didático, por serem recursos que fazem parte do cotidiano do 

aluno, e pode-se usar tais conhecimentos prévios como estratégias para o ensino 

formal na escola (AUSUBEL, 2003).  

Para Gross (2003, p. 1689), “[...] os jogos são programas que podem ser 

facilmente introduzidos nas escolas para ensinar conteúdos curriculares 

específicos ou desenvolver estratégias e procedimentos”. Todavia, cabe ao 

professor pesquisar a melhor forma de implementa-los para serem usados no 

ensino ou na avaliação da aprendizagem em sua disciplina.  

O jogo eletrônico, especificamente, proporciona diversão aos jovens e 

adolescentes, essa ludicidade pode ser utilizada como estratégia eficiente para 

inseri-lo, de forma ativa, no processo avaliativo (SILVA; SALES, 2017; DANTAS; 

PEREZ; 2018). Pois, os games estimulam o jogador a querer sempre vencer suas 

etapas e desafios (LOPES; OLIVEIRA, 2013; CARITA, 2014; AMORIM et al., 2016; DE 

SENA et al., 2016). No caso do game educacional proposto, para o educando 

vencer suas fases é preciso alcançar conhecimentos sobre os conteúdos da Física. 

 

3. Metodologia da pesquisa 

 

A metodologia da pesquisa escolhida para este trabalho foi a qualitativa 

e a quantitativa. A qualitativa justifica-se porque foram realizadas observações 

entrevistas e aplicado um questionário com questões abertas e fechadas 

voluntariamente respondido pelos alunos através do Google Docs. Já a 

quantitativa se deve às questões fechadas do questionário, bem como o uso da 

estatística das notas e médias alcançadas pelos alunos com o uso do jogo como 
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avaliação somativa da aprendizagem em comparação com as avaliações 

convencionais feitas no semestre anterior, que também fazem parte dos 

resultados deste trabalho. 

O universo da pesquisa foi o Instituto Federal do Maranhão (IFMA), 

campus da cidade de Bacabal. Desse universo, escolheu-se uma turma da 1ª Série 

do Ensino Médio como amostragem. Esta turma era constituída por 37 (trinta e 

sete) alunos de ambos os sexos, e fez parte do Grupo Controle (GC), com suas 

notas e médias do semestre de 2018.1, cujas avaliações foram aplicadas de forma 

convencional; e, também, fez parte do Grupo Experimental (GE), cujas notas e 

médias foram obtidas com o uso do game educacional Zeeman. 

 

4 Avaliação com o uso do game Zeeman  

 

O game Zeeman, em resumo, baseia-se na saga de Niels, um estudante 

do Ensino Médio, em busca do paradeiro de seu pai, Prof. Dr. Max, que é um 

renomado professor que trabalha com mecânica quântica, num planeta em que 

os fenômenos físicos são debatidos constantemente. A Figura 1 ilustra a tela de 

início do jogo. 
Figura 1 – Interface inicial do game Zeeman 

 
Fonte: Desenvolvido na RPG Maker MV, 2015. 

Ao chegar no planeta Zeeman, Niels terá que escolher uma das cinco 

torres referentes às avaliações da aprendizagem dos conteúdos de Dinâmica 

distribuídos da seguinte forma: Torre 1, corresponde a primeira avaliação, cujos 

conteúdos são as Leis de Newton e suas aplicações; Torre 2, que é a recuperação 

da primeira avaliação e contém os mesmos conteúdos da Torre 1, mas com 

questões diferentes; Torre 3, é a segunda avaliação, cujos conteúdos são impulso, 
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momento linear e colisões; a Torre 4 se refere aos conteúdos de trabalho e 

energia, e é a terceira avaliação; por fim, a Torre 5, que corresponde a avaliação 

final, que só foi aplicada para os discente que não obtiveram êxito nas demais 

avaliações, e é composta com todos os conteúdos das avaliações anteriores. 

Após selecionar uma das torres, Niels terá que superar o ataque de 

monstros que guarnecem o local fazendo o uso de estratégias disponibilizadas 

pelo jogo, como, por exemplo, a utilização de um manto de invisibilidade. Porém, 

o manto só tornará o herói Niels invisível até que o mesmo consiga chegar ao 

próximo Guardião. Nesses encontros, serão feitas perguntas teóricas sobre 

Dinâmica. Para que Niels possa se situar em qual pergunta teórica ele se encontra, 

sempre é exposto o número do Guardião, ou seja, se é o primeiro, segundo, ..., 

décimo quinto. Apesar de haver quinze guardiões, o jogador deverá responder 

apenas dez das quinze disponibilizadas por fase. 
Figura 2 - Encontro do herói com o primeiro Sábio Guardião de Energia 

 
Fonte: Desenvolvido na RPG Maker MV, 2015. 
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Na Figura 2a, observa-se que existe uma pequena grade (porta) fechada, 

que só será aberta depois que o jogador responde a pergunta do Guardião 

(Figura 2b). Essa porta indica o caminha para o próximo Guardião. 

Ao responder a pergunta teórica corretamente, como na Figura 2b, o 

jogador poderá optar pela “invisibilidade”, ou optar pela “porção de cura”, que 

lhe restaurará seu “life”, caso o herói tenha lutado e se ferido em batalha (Figura 

2c). Outra estratégia é optar pela invisibilidade, pois sempre haverá porções de 

cura espalhadas pela fase do jogo (Figura 2d). Essas porções podem ser 

guardadas como “item” pelo jogador para serem usadas sempre que precisar 

curar seus ferimentos após uma batalha, o que garantirá a permanência do 

jogador na avaliação. 
Figura 3 - Pergunta de cálculo e a solução como código para abrir o baú 

 
Fonte: Desenvolvido na RPG Maker MV, 2015. 

 

Como a proposta do Zeeman é a substituição da avaliação somativa 

convencional (prova escrita), não poderia faltar no jogo as questões de cálculo, 
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mesmo que a ênfase desta avaliação seja o conhecimento conceitual da Física. 

Na Figura 3, pode ser visto como são feitas as perguntas subjetivas, pois, além de 

existir diálogos entre o herói e os personagens fixos no jogo, objetos como baús, 

que se encontram espalhados pelas fases do game, também produzem diálogos 

com Niels (Figura 3a). Para cada questão deste tipo é destinado um baú na qual 

o jogador tem que inserir um código ou senha que equivale à resposta da 

respectiva pergunta (Figura 3b). 

Ao conseguir abrir o baú, Niels ganhará algumas moedas para comprar o 

que quiser na cidade e o aluno uma explicação sobre Dinâmica que poderá ajuda-

lo a resolver as próximas perguntas, quer sejam objetivas ou de cálculo, conforme 

mostra as Figuras 3c e 3d. Essa recompensa pelo sucesso na resolução do 

problema é para motivar o aluno e conduzi-lo ao êxito em sua avaliação. Além 

das dicas nos baús, existem vários livros (pergaminhos) espalhados que também 

presenteiam o jogador com explicações rápidas sobre os conteúdos de Dinâmica. 

Essa ideia parte da compreensão que durante a avaliação, o professor pode 

fornecer informações, quando requisitada pelo aluno, que o direcione ao 

pensamento correto para a solução de problemas propostos. Isso não significa 

fornecer a resposta pronta ou a solução do problema, mas conduzir o aluno ao 

pensamento autônomo e ao raciocínio cognitivo das questões. 
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Figura 4 - Finalização da fase com o resultado da avaliação do aluno 
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O jogador receberá uma fração de 1/10 da quantidade total de energia a 

cada questão objetiva respondida corretamente. A soma de dez questões lhe 

proporcionará ser transportado para outra cidade do planeta Zeeman, que 

equivale a outra fase do game.  Pois, a energia para que Niels seja transportado 

deve ser exatamente a de dez Guardiões (ver Figura 4). 

Caso, o jogador alcance dez acertos, o próximo guardião perguntará se 

Niels quer falar com o Mestre dos Guardiões (Figura 4a). Se a resposta for “Sim”, 

Niels será enviado para o Mestre, representado pelo Sábio Guardião de número 

12 (Figura 4b).  Na Figura 4c aparecem os valores “Notas: 10” e “Baús: 6”, isso 

significa que o aluno acertou 10 (dez) questões teóricas e 6 (seis) questões de 

cálculos. Já a Figura 4d mostra que o professor deve anotar os pontos 

computados pelo jogador e que jogo terminou. Após análise da avaliação pelo 

professor, ele terá que inserir uma senha que permite ao jogador finalizar a fase 

ou retornar para o início dela. Esse mecanismo impede o aluno de sair da tela 

sem que o docente compute sua avaliação. 

O registro imediato da nota pelo professor dispensa muito tempo com as 

correções de provas se comparado à avaliação convencional (PERRENORD, 1999). 

Por ser um jogo, o Zeeman permite ainda que o aluno reinicie a fase após registro 

da nota pelo professor. Este procedimento permite que o aluno melhore sua nota, 

visto que, não proporciona prejuízos para a avaliação, pois o game possui uma 

aleatoriedade de perguntas conceituais para cada guardião. 

 

5. Discussão da aplicação do Game Zeeman 

 

Anteriormente enfatizamos que a tensão de uma avaliação convencional 

pode ser amenizada quando se utiliza um jogo para avaliar o aluno, no entanto, 

torna-se necessário que o aluno esteja ciente dessa forma de avaliação e que o 

aprendizado dos conteúdos em sala é o suporte para perpassar os desafios 

proporcionados pelo game. 

No Gráfico 1, compara-se as notas dos alunos entre os primeiros 

bimestres de 2018.1 e 2018.2, ou seja, as notas das avaliações realizadas de forma 

convencional (prova escrita) e com o uso do Zeeman (fase-avaliação). Neste 

gráfico se observa que dos 37 (trinta e sete) alunos participantes da pesquisa, 

somente 6 (seis) obtiveram notas abaixo da avaliação convencional. 

Fonte: Desenvolvido na RPG Maker MV, 2015. 
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Gráfico 3 – Comparação das notas dos alunos no primeiro bimestre 

 
Fonte: Diários de turma do IFMA, 2018. 

 

Estes seis alunos que obtiveram notas baixas estão inseridos num grupo 

que prefere ser avaliado da maneira convencional, conforme indica o Gráfico 2. A 

fim de avaliar a contribuição do Zeeman em relação ao par jogo e ludicidade, 

perguntamos aos alunos sobre a satisfação de terem realizado suas avaliações 

com esta proposta pedagógica. O Gráfico 2 mostra que 5,9% consideraram pouco 

divertido a avaliação com o game, mas indicam que essa forma de avaliação é 

melhor que a avaliação convencional. 

 
Gráfico 4 - Pergunta sobre a diversão de realizar avaliações com um game 

 
Fonte: Questionário Google Docs, 2018. 
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Para a segunda avaliação, utilizou-se a média aritmética das notas da 

terceira e quarta fase do game. Esta avaliação foi dividida em duas fases para 

evitar que houvesse acúmulo dos conteúdos em uma única avaliação, já que os 

conteúdos das Torres 3 e 4 são distintos. Como resultado, observa-se novamente 

que as notas da maioria dos alunos foi superior quando comparadas com as 

obtidas na avaliação convencional (ver Gráfico 3). 

 
Gráfico 5 - Comparação das notas dos alunos no segundo bimestre 

 
Fonte: Diários de turma do IFMA, 2018. UFMA, 2018. 

 

No entanto, quando comparamos as notas obtidas pelas avaliações feitas 

com o Zeeman, observamos que os alunos com notas baixas no segundo 

bimestre são praticamente os mesmos que não alcançaram nota de aprovação 

no primeiro bimestre, conforme mostra o Gráfico 4. 
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Gráfico 6 - Comparação das avaliações bimestrais com uso game Zeeman 

 
Fonte: Diários de turma do IFMA, 2018. 

O fato das notas de alguns alunos terem se mantido abaixo da média 

após duas avaliações realizadas com o Zeeman certamente nos preocupa, porém 

as médias no segundo semestre com as fases-avaliação do game, foi mais 

satisfatório que o resultado das médias do primeiro semestre com avaliação 

convencional (Gráfico 5). 

 
Gráfico 7 - Comparação entre as médias das avaliações convencionais e das fases do game 

 
Fonte: Diários de turma do IFMA, 2018. 

Mesmo durante a aplicação da avaliação surgem momentos de 

aprendizagem, em que a dúvida do aluno pode ser esclarecida pelo professor 

para conduzi-lo a um raciocínio que objetive a solução de um problema proposto. 

Nesse sentido, foi perguntado aos alunos participantes da pesquisa: “Existem 

explicações sobre os conteúdos da disciplina ensinados em sala de aula 
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disponibilizadas dentro dos baús e espalhadas pelas fases do game. Essas dicas 

lhe ajudou a solucionar as questões do jogo? Justifique sua resposta”. Dentre as 

respostas dos alunos ao formulário do Google Docs, destacamos as seguintes: 

 
“Sim, pois as vezes não lembramos de algum detalhe importante e os 

baús ajudam bastante”. “Sim, essas dicas me deram noção de mais ou 

menos como se resolvia os cálculos”. “Sim, algumas dicas foram de 

extrema importância para a resolução das questões”. “Ajudou bastante. 

Sempre que tinha dúvida, essas dicas lembravam alguma informação 

dita nas aulas, e as questões ficaram cada vez mais fáceis de se 

responder”. “Sim, demais! Ajudou muito tinha esquecido um conteúdo 

e vi no jogo quando "cliquei no livro", isso me ajudou a responder um 

baú, ainda bem! Parabéns professor, por esse belo jogo”. “Sim. A partir 

delas pude recobrar fórmulas e, digamos, "macetes" para a realização 

da avaliação alternativa, conseguindo obter um bom desempenho e me 

divertindo bastante em meio ao processo” (ALUNOS DO IFMA, 2018).  

 

O fato de utilizar um game para avaliar o aprendizado do educando é 

uma inovação e uma experiência didática que pode proporcionar algo muito 

diferente em relação a uma avaliação convencional. Neste sentido, perguntou-se 

aos alunos: “O que você achou de realizar uma avaliação de aprendizagem com 

o uso de um game? Justifique sua resposta”. Para esta pergunta, de forma 

unânime, os alunos avaliaram como a satisfatória tal experiência. 

 

5. Considerações finais 

 

Esta pesquisa evidencia a utilização de jogos eletrônicos como estratégia 

para o ensino, aprendizagem e avaliação dos conteúdos de Física, 

especificamente, à Dinâmica. A diferença das notas e médias entre o primeiro 

semestre, realizada com avaliação tida como convencional, e o segundo semestre, 

com as fases do game juntamente com a satisfação dos alunos ao serem 

questionados sobre a utilização deste recurso didático comprovam a eficiência 

do game Zeeman.  

O diferencial desse game avaliativo em relação à avaliação convencional 

é a ludicidade que proporciona ao educando uma amenização na “pressão” 

psicológica que uma prova escrita pode ter. Dessa forma, conclui-se que a 

avaliação convencional pode ser substituída pela avaliação com o game Zeeman, 
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sem prejuízo algum para o processo avaliativo dos alunos nos conteúdos de 

Dinâmica. 
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RESUMO: A acusação de que games podem ser dispositivos de incitação à violência, 

gera receio na sua utilização como ferramenta metodológica, ainda que pais e 

professores tenham convicção do potencial dos games para a aprendizagem. Essa 

desconfiança intensifica-se devido à exposição midiática sobre a relação entre games e 

ataques violentos ocorridos no Brasil, EUA e Europa. Diante dessa inquietude, este 

trabalho buscou investigar as confluências entre o discurso acadêmico e o discurso 

contido nos veículos midiáticos sobre os impactos do uso de games com conteúdo 

violento no comportamento humano. Para isso, utilizamos o método de análise de 

conteúdo. Verificamos que os discursos midiático e acadêmico por muito se entrecruzam 

no que diz respeito à negação da associação de games violentos e reflexos 

comportamentais, o que contribui para a seguridade quanto à utilização desses jogos na 

educação. Por fim, pontuamos algumas potencialidades dos games com conteúdo 

violento para o ensino de ciências, no que tange a formação do cidadão crítico e reflexivo. 

Palavras-chave: games; violência; ensino de ciências; discurso acadêmico; discurso 

midiático. 

ABSTRACT:The accusation that games can be devices for incitement to violence, 

generates fear in its use as a methodological tool, even though parents and teachers are 

convinced of the potential of games for learning. This distrust is intensified due to the 

media exposure on the relationship between games and violent attacks in Brazil, the US 

and Europe. Given this unease, this work sought to investigate the confluences between 

the academic discourse and the discourse contained in the media vehicles about the 

impacts of the use of games with violent content in human behavior. For this, we use the 

content analysis method. We found that the mediatic and academic discourses often 

interbreed with regard to the denial of the association of violent games and behavioral 
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reflexes, which contributes to the safety of the use of these games in education. Finally, 

we point out some of the potentialities of games with violent content for the teaching of 

science, in what concerns the formation of the critical and reflective citizen. 

Keywords: games; violence; science teaching; academic discourse; media discourse. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O discurso sobre os eventuais impactos despertados por games com 

conteúdo violento ganhou amplitude na mídia e na esfera acadêmica por dois 

fatores – de um lado, os veículos midiáticos passaram a apontar games com 

conteúdo violento como contribuintes para o acontecimento de pontuais 

episódios sangrentos, como alguns massacres ocorridos nos EUA, Europa e 

recentemente, no Brasil; e por outro lado, um fator conseguinte a este - estudos 

acadêmicos, de caráter psicológico e educacional, passaram a investigar as 

implicações comportamentais e cognitivas consequentes ao uso desses games. 

Enquanto o primeiro fator emerge nos discursos midiáticos, o segundo concentra 

suas discussões na esfera acadêmica.  

Esses discursos, por vezes não consensuais, sobre a associação dos 

games à comportamentos indesejáveis implicaram na desconfiança de pais e 

professores quando o assunto é a utilização desses jogos na educação. Diante 

dessa conjuntura, surgem as questões norteadoras desta investigação: o que 

expressam os discursos midiático e acadêmico sobre violência em games? As 

confluências entre esses dois discursos apontam para quais afirmações? De que 

modo esses apontamentos podem contribuir para o ensino de ciências? Para 

responder a tais questionamentos, fizemos uma análise do discurso midiático em 

paralelo com um levantamento bibliográfico da literatura acadêmica, com o 

intuito de pontuar as confluências desses discursos em relação à associação de 

games e violência e as potencialidades do uso desses games para o ensino de 

ciências. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A análise dos discursos midiáticos e acadêmicos sobre violência em 

games foi realizada pela técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011). A 

primeira etapa consistiu na seleção das matérias de jornais e revistas online, bem 

como a seleção da literatura acadêmica que versa sobre o tema em questão.  

O parâmetro de escolha dos veículos de comunicação se deu pela maior 

divulgação de exemplares online e acesso gratuito, de acordo com os dados do 

Instituto Verificador de Circulação (IVC) – Brasil, o que resultou na seleção das 

revistas Época e Veja e nos jornais Folha de São Paulo e O Globo. Também 
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incluímos uma matéria da Revista Educação, por esta problematizar as 

inquietudes deste trabalho em seu conteúdo e ser um veículo de informação 

online que permite o acesso do internauta gratuitamente, um dos critérios pré-

estabelecidos para a seleção dos veículos midiáticos. 

 O aporte teórico para análise do discurso acadêmico sustentou-se em 

autores da área psicológica (ANDERSON et. al., 2010; FERGUSON, 2007; 

FERGUSON; KILBURN, 2009), autores do âmbito educacional (PRENSKY, 2010; 

MATTAR, 2010) e ética em games (SICART, 2009). 

Para a seleção das matérias jornalísticas, utilizamos a ferramenta de busca 

das páginas online de cada veículo de comunicação, usando os termos “game” e 

“violência”. A partir da leitura flutuante, foram selecionadas 18 matérias, e após a 

leitura exaustiva, resultou-se um total de 10 artigos, categorizados por 

revista/jornal, conforme o Quadro 01. 

 

REVISTA /JORNAL QNT. ARTIGOS 

SELECIONADOS 

ÉPOCA 04 

VEJA 01 

FOLHA 02 

O GLOBO 02 

REVISTA EDUCAÇÃO 01 

 

GAMES E VIOLÊNCIA: SÍNTESE DO DISCURSO ACADÊMICO 

A literatura acadêmica diverge em alguns pontos sobre os impactos 

negativos da violência em games. Enquanto os estudos na esfera psicológica 

apontam para uma associação direta entre o uso de games com conteúdo 

violento e comportamentos agressivos (ANDERSON et. al., 2010; FERGUSON, 

2007; FERGUSON E KILBURN, 2009), os estudos no âmbito educacional apontam 

para as potencialidades dos games, inclusive os que possuem conteúdo violento, 

e recorrem à filosofia para embasar suas discussões (PRENSKY, 2010; SICAR, 2009). 

A American Psychological Association (APA) incentiva estudos sobre os 

efeitos que os games podem ter sobre o comportamento humano. Esses estudos 

Quadro 01. Quantidade de artigos selecionados por revista 



 
 

 
3867 

utilizam o método de meta-análise, que consiste em uma técnica estatística que 

combina o resultado de diferentes pesquisas. Entretanto, Louzada (2019) 

denuncia que algumas pesquisas são excluídas dos estudos de meta-análise, 

especialmente aquelas com resultados estatísticos inconsistentes com os 

resultados desejados pelos pesquisadores. 

Sicart (2009) considera que há uma grande divergência metodológica 

entre os estudos de caráter psicológico e os de caráter filosófico sobre a influência 

dos games no comportamento humano, pois as pesquisas na área psicológica 

desconsideram o universo do jogo e o sistema de regras nele envolvido, além de 

não refletirem sobre o jogador como um agente moral. Para analisar a influência 

dos games com conteúdo violento no comportamento humano, deve ser levado 

em consideração tanto o design do jogo quanto a presença moral do jogador 

(SICART, 2009). 

Levando em consideração a relevância de focalizar a análise tanto no 

indivíduo quanto na ferramenta, para compreender as influências dos games no 

comportamento humano, aprofundaremos nossa análise nos estudos 

educacionais, representados por Prensky (2010) e Mattar (2010) e no estudo 

filosófico sobre ética em games de Sicart (2009). 

Prensky (2010) considera que a exposição aos games pode influenciar o 

comportamento das pessoas em curto prazo. Todavia, ressalta que essa influência 

pode ser neutralizada com as boas influências que os indivíduos recebem e 

servem de contramensagem às influencias negativas. Na visão do autor (2010, p. 

46): 
 

Os games assemelham-se mais à experiência militar, na qual o lado 

agressivo de lutar numa guerra é contrabalançado por outros códigos 

de comportamento. Sim, nós às vezes ouvimos falar de militares fora de 

controle. Mas, fora da guerra, a maioria dos militares (assim como a 

maioria das crianças que jogam games) age normalmente. Os loucos 

são apenas o que são, com ou sem games (grifo nosso). 

 

Conforme o pensamento de Prensky (2010), os jogadores não 

generalizam as mensagens de seus games para o mundo real, mas aceitam e 

retém algumas mensagens e rejeitam outras, na medida em que entendem que 

a realidade virtual é um universo cultural específico, no qual as identidades 

assumidas através das personagens são variáveis e não devem transpor os limites 

cibernéticos. Dessa forma, os games possuem um grande poder de persuasão, 

no sentido de levarem os jogadores a “compreender e questionar o modelo de 
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funcionamento da realidade” (MATTAR, 2010, p. 28), e não no sentido de 

incitadores à violência. 

Mattar (2010), ao discutir sobre o potencial de persuasão dos games, 

afirma que estes podem gerar rupturas de opiniões diante de uma determinada 

situação, o que pode implicar em consistentes mudanças sociais. Assim, por meio 

dos games é possível brincar com identidades, sem que isto necessariamente 

interfira de forma negativa na vida real. O autor conclui que é possível que um 

jogador esteja desligado do mundo real e imerso no mundo do game e ao 

mesmo tempo esteja desenvolvendo seu senso crítico ao assumir múltiplas 

perspectivas no jogo, experiência que proporciona a aplicação do senso crítico 

fora do jogo. 

Em relação ao senso crítico, Sicart (2009) argumenta que o jogador “é um 

ser ético capaz de raciocinar moralmente sobre a experiência lúdica em que está 

imerso” (p.11, tradução nossa). Ao conceber os games como objetos éticos 

culturalmente complexos, o autor não considera que os jogadores sejam uma 

espécie de zumbi sem racionalidade que cegamente obedece às regras do jogo, 

mas o coloca como um ser moral e eticamente consciente da relação entre a 

experiência do jogo e o mundo fora do game. 
 

Como objetos projetados, os jogos de computador criam práticas que 

podem ser consideradas antiéticas. No entanto, essas práticas são 

voluntariamente realizadas por um agente moral que não apenas tem 

a capacidade, mas também o dever de se desenvolver como um ser 

ético por meio da prática de seu próprio pensamento ético centrado no 

jogador, preservando os prazeres e equilíbrios do jogo (SICART, 2009, 

p.17, tradução nossa). 
 

O jogador como um ser ético, tem a capacidade de não se subordinar ao 

jogo, através da criatividade e reflexão, mesmo em games que não lhes permitam 

mudar as regras. Portanto, ainda que o game possua um conteúdo violento e 

antiético, há um abismo entre ser persuadido por um jogo e ser moralmente 

afetado por ele. Diante de um game com conteúdo violento deve-se levar em 

consideração que o sujeito que joga é um ser moral capaz de interpretar 

eticamente suas escolhas dentro do jogo (SICART, 2009). 
Sobre esse poder de escolha, Prensky (2010) evidencia que “os games são 

a única mídia que de fato oferece a possibilidade de tomar decisões e de ver e 

sentir suas consequências” (p.163). Em análise ao game Grand Theft Auto (GTA), 

muito polemizado por sua narrativa violenta, o autor ressalta que o principal 
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aprendizado do jogo é a lição de que escolhas ruins implicam em consequências 

ruins. Como as missões no game são opções abertas, o jogador tem a 

possibilidade de escolha de suas atitudes e responsabilidade por elas, exatamente 

como na vida real. 

É importante ressaltar que os games, assim como as outras mídias, 

possuem indicação de idade, o que é fundamental para a compreensão de que 

nem todo jogador é potencialmente maduro para entender a dinâmica por traz 

da simulação dos jogos e sua interação com o mundo do game, emitindo 

julgamentos éticos (SICART, 2009). Nesse ponto, os estudos de caráter 

psicológico podem estar corretos quando problematizam efeitos negativos de 

jogos com conteúdo violento em jogadores eticamente imaturos, como as 

crianças e adolescentes. 

Mas o fato é que as crianças e os adolescentes dificilmente abrem mão 

de seus games, mesmo que sejam alertados do risco que correm por não terem 

adquirido maturidade suficiente. Para resolver esse impasse, Prensky (2010) e 

Sicart (2009) trazem uma sugestão: a mediação dos pais e professores. Para o 

primeiro autor, é dever dos pais e dos professores compreender o universo dos 

games e intermediar discussões sobre moral, ética e valores através das 

experiências dos jovens nesses jogos. Sicart (2009) afirma que, para os jogadores 

imaturos, o ideal seria jogar esse tipo de game somente em situações 

controladas, como no ambiente educacional. Em suma, os autores evidenciam o 

potencial positivo dos games para a aprendizagem, seja cognitiva ou 

socioemocional. 
 

ANÁLISE DAS CONFLUÊNCIAS NOS DISCURSOS MIDIÁTICO E ACADÊMICO 

Prensky (2010) atribui a associação entre games e violência ao 

sensacionalismo da imprensa americana que se refere a diversos jogos 

eletrônicos como “games assassinos”, relacionando o conceito de violência a 

praticamente todos os games. Desse cenário, surgiu a curiosidade de analisarmos 

o discurso midiático dos veículos de comunicação brasileiros para traçarmos 

possíveis confluências com o discurso acadêmico sistematizado neste trabalho. 

Constatamos que um considerável número de matérias traz em seu 

conteúdo uma ponderação em relação à afirmativa de que games violentos 

implicam em comportamento violento. Como podemos observar em trechos e 

manchetes retirados das matérias, grande parte traz em seu discurso referência 

aos estudos acadêmicos, acentuando pesquisas que afirmam não haver 
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associação de games com conteúdo violento e reflexos comportamentais 

violentos, tais como: 

 
O GLOBO – (1) Junto com ataques a escolas, Brasil importa acusações 

de que games provocam violência. (2) Estudo de Oxford demonstra que 

a associação é falsa (O GLOBO, 2019). 

 
O GLOBO – (2) Não há estudos que corroborem a ligação entre os 

games e o aumento da violência de forma satisfatória (GRANDELLE; 

BORGES, 2019). 

 
FOLHA – (2) Não há ligação entre games violentos e chacina, diz autor 

de livro sobre Columbine (BOLDRINI, 2019). 

 
ÉPOCA – (1) “Mortal Kombat”, “Grand Theft Auto” e “Assassin’s Creed” 

podem deixar os adolescentes mais agressivos? (2) Uma pesquisa 

americana, publicada no periódico Journal of Youth and Adolescence, 

afirma que não. Os jogos de videogame violentos não agravaram o 

comportamento de adolescentes com problemas de saúde mental já 

pré-existentes (REDAÇÃO ÉPOCA, 2013). 

 

A partir da análise do texto contido nas matérias, observamos que o 

discurso midiático sobre violência em games é expresso em dois parâmetros – 

(1) problematiza a possível relação entre games e violência e (2) expõe uma 

negação para essa associação, ancorada em citações de estudos acadêmicos, 

como se observa nos trechos supracitados.  

As confluências entre os discursos acadêmico e midiático em relação à 

violência em games analisadas neste trabalho, foram categorizadas por 

temáticas, conforme podemos observar no Quadro 02. 

 

TEMÁTICA SÍNTESE DAS CONFLUÊNCIAS 

Relação games/massacres Os games não devem ser taxados como dispositivos de 

incitação à massacres frente a complexidade de fatores 

desencadeadores de distúrbios socioemocionais. 

Games como alvos da 

moralidade 

Games são alvos da moralidade por ser uma mídia em recente 

expansão, cujas consequências são pouco discutidas. 

Relação games 

violentos/comportamento 

humano 

Estudos não comprovam que games violentos implicam em 

comportamento violento. 

Quadro 02. Categorização das confluências entre os discursos acadêmico e midiático por temáticas 
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Selecionamos trechos das matérias das revistas e dos escritos da 

literatura acadêmica analisados neste trabalho, nos quais se torna evidente a 

convergência de ideias em relação às temáticas por nós categorizadas (Quadro 

03).  

 

TEMÁTICA DISCURSO ACADÊMICO DISCURSO MIDIÁTICO 

Relação 

games/massacres 
As acusações de que os games são 

dispositivos de treinamento para 

serial killers adolescentes com 

sérios problemas sociais fizeram 

deles um suspeito comum em 

termos de criar pânico 

moral.  (SICART, 2009, p.03, 

tradução nossa). 

ÉPOCA - [...] a conexão entre os 

massacres e videogames é um 

argumento ultrapassado e sem 

sentido (BORGES, 2019). 

 

Games como alvos 

da moralidade 

Os jogos de computador são hoje 

o que o cinema e o rock and roll 

foram: o alvo da moralidade 

FOLHA - A sociedade ocidental 

tende a criminalizar o novo, o 

incerto [...] o pânico moral é operado 

por duas características chave da 

Relação mundo do 

game/mundo real 

O que acontece no universo específico do game dificilmente 

é capaz de ultrapassar os limites cibernéticos e interferir na 

realidade. 

Papel dos pais e professores Na medida em que pais, professores e sociedade em geral 

acompanham as crianças e adolescentes de perto e lhes 

proporcionam influências contrárias às ruins, o potencial de 

influência dos games violentos é anulado. 

Contramensagens da 

sociedade 

A frequência do uso de games e as contramensagens da 

sociedade são os fatores que podem influenciam negativa ou 

positivamente no comportamento do jogador. 

Moral e ética em games Existe violência em todas as esferas da sociedade, inclusive 

nos games. O ideal seria extrair lições de moral e valores 

diante desses conflitos éticos. 

Equilíbrio entre atividades Para que um indivíduo se desenvolva e conviva 

saudavelmente em sociedade é necessário o equilíbrio entre 

diversas atividades, das quais não se exclui o jogar games. 

Games e educação Os games são ferramentas de aprendizagem potencialmente 

eficazes, inclusive os que possuem conteúdo violento. 

Quadro 03. Confluências entre os discursos midiático e acadêmico sobre violência em games. 
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(SICART, 2009,p.03, tradução 

nossa). 

contemporaneidade: risco e 

incerteza (LIMA, 2018). 

Games 

violentos/Comport

amento humano 

[...] a afirmação [...] de que 

videogames violentos, de fato 

causam o comportamento 

agressivo [...] especialmente em 

longo prazo é bastante 

questionada (PRENSKY, 2010, p. 

50). 

REVISTA EDUCAÇÃO - [...] existem 

inúmeros outros fatores que podem 

estar associados a um 

comportamento violento, 

relacionados à história individual e 

ao contexto social. Seria um 

equívoco atribuir a culpa de uma 

tragédia [...] primordialmente aos 

jogos violentos (LOUZADA, 2019).  

Relação mundo 

do game/mundo 

real 

Acredito que, a menos que já 

estejam severamente perturbadas, 

as crianças não deixam os games 

violentos com a mensagem “eu 

tenho que sair correndo e fazer 

isso”, pelo menos não em nossa 

sociedade (PRENSKY, 2010, p. 110). 

ÉPOCA - Quanto à agressividade 

dos jogos virtuais, é preciso 

compreender que o que se passa em 

um espaço ficcional tem um marco 

e, portanto, o que ocorre dentro 

dele não deve ter consequências na 

realidade (ÉPOCA, 2019) 

Papel dos pais e 

professores 

[...] é sua responsabilidade como 

pai, e de todos nós como 

membros de uma sociedade 

pacífica, manter nossas 

mensagens de contrainfluência 

não violenta em um nível tão alto 

quanto possível, evitando que 

alguma de nossas crianças compre 

a ideia errada. (PRENSKY, 2010, 

53). 

 

VEJA - O monitoramento de perto e 

o diálogo com os adultos ajudam a 

criança ou jovem a distinguir a 

realidade da ficção – e, nesses casos, 

a violência dos jogos e filmes não 

gera comportamentos violentos 

(OLIVEIRA, 2019). 

 

Contramensagens 

da sociedade 

[...] games de tiro podem ensinar 

os jogadores a mirar, sem 

aprenderem a matar. Para de fato 

aprender isso [matar], um jogador 

ÉPOCA - [...] o uso moderado de 

tecnologia pode melhorar as 

interações sociais. Mas que, em 

excesso, afeta a capacidade do 
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precisaria superar uma enorme 

quantidade de disparidades em 

relação às mensagens que ouve no 

resto de sua vida. (PRENSKY, 2010, 

p.110) 

jovem em perceber emoções na 

expressão facial dos colegas. Todos 

esses estudos comprovam que a 

frequência faz diferença, como 

ocorre com a maior parte dos 

fatores que podem influenciar o 

comportamento (BAUER, 2014) 

Moral e ética em 

games 

Muitas das brincadeiras infantis 

incluem ou podem incluir 

facilmente a violência – pense nas 

lutas com seus irmãos. [...] Mas o 

que pessoas inteligentes fazem ao 

se confrontarem com imagens 

violentas? Conversam a respeito 

delas. Nós discutimos quando as 

coisas são apropriadas e quando 

não são. Usamos situações, 

particularmente as ruins, para dar 

lições de ética, moral e valores. É 

exatamente isso que deveríamos 

fazer com nossos filhos e os seus 

games (PRENSKY, 2010, p. 

162,163). 

ÉPOCA - O brincar precisa estar 

permeado por importantes conflitos 

éticos, privações e supostas 

situações-limite diante das quais a 

criança produz ficcionalmente 

saídas. Por isso, esterilizar as ficções 

ou jogos oferecidos às crianças de 

qualquer conteúdo agressivo pode 

acabar por empobrecer as 

possibilidades de uma criança de 

contar com esses recursos, já que 

qualquer criança, por mais cuidada 

que seja, testemunha rivalidades, 

invejas, maldades e injustiças do 

mundo (ÉPOCA, 2019). 

Equilíbrio entre 

atividades 

[...] as crianças devem levar uma 

vida equilibrada, Isso 

normalmente inclui, além dos 

games, tempo para a escola, lição 

de casa, esportes e atividades 

atléticas, hobbies, lazer ao ar livre, 

leitura etc. Como pais, é nosso 

dever fazer isso acontecer 

(PRENSKY, 2010, p. 46). 

ÉPOCA - Por isso, se as telas fazem 

parte de nossos tempos, é preciso 

que os adultos também possam 

fazer objeção a elas construindo e 

compartilhando com as crianças 

outros recursos em seu lugar 

(ÉPOCA, 2019). 
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Games e 

educação 

Há muitas maneiras de aproveitar 

o que existe de aprendizado em 

games para a educação (MATAR, 

2010, p.56). 

[...] jogadores são seres morais, 

que pensam eticamente sobre o 

que significa jogar, enquanto 

constroem culturas complexas que 

cercam suas experiências favoritas 

e isso pode transcender os valores 

pré-programados de um jogo 

(Sicart, 2009, p. 231, tradução 

nossa). 

ÉPOCA – A Universidade de Oxford 

publicou no jornal médico 

Pediatrics, da última semana, uma 

pesquisa sobre jogos feita com 5 mil 

jovens ingleses de 10 a 15 anos. Ela 

concluiu que jogar menos de uma 

hora por dia, games violentos ou 

não, pode trazer benefícios, como 

ajuste social e maior sensação de 

satisfação com a vida. (BOUER, 2019) 

 

GAMES NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

A partir da análise dos discursos acadêmico e midiático sobre violência 

em games, encontramos, entre outros aspectos, um apontamento para o papel 

dos pais e professores no monitoramento e exploração do potencial dos games 

para a educação. Neste sentido, afunilamos nosso olhar para as potencialidades 

dos games como ferramenta metodológica para o ensino de ciências, com base 

nos discursos aqui investigados. 

Em relação à inquietude dos pais e professores sobre as implicações de 

games violentos no comportamento humano, Prensky (2010) os tranquiliza 

afirmando que o motivo pelo qual os games atraem os jovens não é a violência 

ou o conteúdo aparente, mas o conhecimento que adquirem. Sobre os games 

com conteúdo violento ou antiético, Sicart (2009) discute que sua utilização deve 

ser pautada na sua característica de ferramenta geradora de reflexão, e não 

somente por entretenimento. 
Os jogos de computador podem e devem usar suas capacidades de 

linguagem e simulação para criar experiências interessantes que façam 

seus usuários refletirem sobre seu ser, cultura e sociedade (SICART, 

2009, p.199). 

 

Dessa forma, os games podem contribuir para a formação do cidadão 

crítico e reflexivo, um dos pressupostos do ensino de ciências, conforme os 
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Parâmetros Nacionais Curriculares das Ciências Naturais.  De acordo com o 

documento, o ensino de ciências naturais deve proporcionar as condições 

necessárias para que o aluno seja capaz de refletir criticamente e intervir nas 

questões que envolvem ciência, tecnologia e sociedade. 

Na medida em que proporcionam discussões e reflexões morais e éticas 

sobre o comportamento humano perante a sociedade, estimula o senso crítico 

em relação à percepção de mundo, contribui para o entendimento de modelos 

de realidades, possibilitando ao jogador fazer um paralelo entre o real e o virtual 

e emitir juízo de valor sobre determinadas situações, os games configuram-se 

como uma ferramenta metodológica capaz de atender às demandas da formação 

do cidadão crítico, conforme descrito nos PCNs para o ensino de ciências: 

 
Contrapor e avaliar diferentes explicações favorece o desenvolvimento de 

postura reflexiva, crítica, questionadora e investigativa, de não-aceitação a 

priori de ideias e informações. Possibilita a percepção dos limites de cada 

modelo explicativo, inclusive dos modelos científicos, colaborando para a 

construção da autonomia de pensamento e ação (BRASIL, 1998, p.22). 

 

Em relação à utilização de games como ferramenta de apoio na formação 

do cidadão crítico e reflexivo, um conselho aos professores seria compreender a 

ética em torno dos games com conteúdo violento ousando utilizá-los como 

ferramenta de reflexão, auxiliando os alunos a desenvolver seu comportamento 

moral e ético diante desses jogos (SICART, 2009). 

Um exemplo de game antiético, muito criticado por seu conteúdo 

violento, que poderia ser utilizado para atender às demandas da formação do 

cidadão crítico no ensino de ciências é o jogo GTA. O game é um demonstrativo 

da criminalidade urbana e ao mesmo tempo uma exploração cultural, cujo 

objetivo é pensar sobre os nossos valores enquanto jogadores e enquanto seres 

humanos (SICART, 2009). Diante disso, pode ser uma ferramenta metodológica 

em potencial para subsidiar discussões que envolvam violência urbana, 

sexualidade, prostituição, doenças sexualmente transmissíveis, além de diversas 

discussões sociais que estão em torno dessas temáticas. 

Uma iniciativa, já posta em prática, sobre a utilização de games com 

conteúdo violento no ensino de ciências, consiste em utilizar o jogo Fortnite para 

discutir sobre os problemas ambientais globais. Fortnite se tornou um dos games 

mais populares dos últimos anos, garantindo a marca de 125 milhões de 

jogadores em um curto período de tempo. O universo do jogo é repleto de armas 
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e ferramentas e o gameplay consiste em os jogadores eliminarem uns aos outros, 

em que o vencedor é aquele último a sobreviver (BATTAGLIA, 2018). 

Intrigados com a popularidade dos vídeos sobre partidas do Fortnite 

divulgados na rede e com a disparidade na quantidade de visualizações de vídeos 

sobre conscientização ambiental, uma equipe de professores e pesquisadores em 

climatologia passaram a se reunir semanalmente para discutir sobre mudanças 

climáticas enquanto simultaneamente jogam partidas de Fortnite. O grupo se 

aproveita da popularidade desse game com conteúdo violento para fazer um 

trabalho de divulgação científica (BATTAGLIA, 2018). 

Outra iniciativa utiliza jogos no estilo Role Playing Game (RPG) no ensino 

de conteúdos específicos de ciências. Críticas circundam a violência contida nesse 

estilo de game, que resumidamente consiste em batalhas que objetivam o 

combate letal. Todavia, em contrapartida a essas críticas, é crescente o número 

de trabalhos que propõem a utilização de RPG’s no ensino de ciências.  

Pontuamos a dissertação de mestrado de Marins (2017), na qual são 

utilizados jogos de RPG na abordagem de conceitos científicos como ácido, base, 

escala de pH, densidade, as três leis de Newton e morfologia dos insetos para 

alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Marins (2017) conclui que os RPG’s 

são eficientes ferramentas pedagógicas que proporcionam a interação e 

construção coletiva do conhecimento. 

Percebemos que, apesar do discurso acadêmico centralizar seus esforços 

nas potencialidades dos games, mesmo aqueles que possuem conteúdo violento, 

para a aprendizagem cognitiva ou socioemocional de quem os joga, poucas são 

as iniciativas de inserção desses games no ensino de ciências.  

Por entendermos que o que atrai os jogadores a esses jogos violentos é 

a imersão e gameplay, o que geralmente não é encontrado na mesma intensidade 

nos jogos educacionais, segundo Prensky (2010), propomos a criação de games 

potencialmente atrativos, que proporcionem o desenvolvimento da postura ética 

e moral dos jogadores diante de temáticas voltadas para o ensino de ciências. 

Assim, será possível a exploração do potencial dos games para a aprendizagem 

em ciências. 
Com o nosso auxílio, as crianças podem finalmente ser reconhecidas e 

recompensadas pela enorme quantidade de conhecimento útil 

adquirido com games que elas pensavam jogar apenas por diversão e 

podem aprender ainda mais com novos jogos verdadeiramente 

atraentes, concebidos especialmente para ensinar-lhes o currículo 

escolar e outras habilidades (PRENSKY, 2010, p. 43). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O discurso midiático brasileiro se entrecruza com o discurso acadêmico 

em relação à violência em games no tocante à negação da associação de games 

com conteúdo violento e reflexos comportamentais violentos. O discurso 

midiático, apesar de apontar para essa associação, evoca os estudos acadêmicos 

para reafirmação dos seguintes pontos: apesar de existir violência em todas as 

esferas da sociedade, inclusive nos games, estudos não comprovam que games 

violentos implicam em comportamento violento, pois o que acontece no universo 

específico do game dificilmente é capaz de ultrapassar os limites cibernéticos e 

interferir na realidade.  

Dessa forma, na medida em que pais, professores e sociedade em geral 

acompanham as crianças e adolescentes de perto e lhes proporcionam influências 

contrárias às ruins, o potencial de influência dos games violentos é anulado. Por 

isso o ideal seria extrair lições de moral e valores diante desses conflitos éticos. 

Essas confluências dão ênfase à possibilidade de uso desses games na educação, 

visto que se nega a sua relação com comportamentos violentos e afirmam-se 

suas potencialidades de aprendizagem.  

Concluímos com a proposta de utilização dos games como ferramenta 

metodológica no ensino de ciências, frente às suas potencialidades para auxiliar 

na formação do cidadão crítico e reflexivo, pois estimulam o senso crítico em 

relação à percepção de mundo, contribuem para o entendimento de modelos de 

realidades e possibilitando ao jogador fazer um paralelo entre o real e o virtual, 

emitindo juízo de valor sobre determinadas situações. 

Deixamos ainda um incentivo ao desenvolvimento de games 

potencialmente atrativos, elaborados com o intuito de auxiliar na formação do 

cidadão crítico, especialmente no florescer de sua postura moral e ética diante de 

temáticas científicas. Com este trabalho, portanto, nos esforçamos em evidenciar 

a importância de voltarmos nossos olhares para as potencialidades dos games na 

aprendizagem em ciências, seja ela cognitiva ou socioemocional. 
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GAMIFICAÇÃO COMO OBJETO DE APRENDIZAGEM: RELATO 

DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO 

SANTA TERESA EM SÃO LUÍS-MA 

 

Silvestre Matos de Carvalho 

Cenidalva Miranda de Sousa Teixeira 

 

Resumo: A pesquisa mostra a criação de objeto de aprendizagem com base na 

gamificação, com os professores do Ensino Fundamental do Colégio Santa Teresa em 

São Luís-MA. O objetivo principal do estudo foi mostrar a importância da gamificação 

como objeto de aprendizagem. A metodologia utilizada para compor a pesquisa foi 

bibliográfica, descritiva e de campo, com abordagem qualitativa e quantitativa. Os 

resultados da referida pesquisa, teve como base as respostas dos questionários 

respondidos pelos docentes que se dispuseram em participar na coleta de dados. Deste 

modo, a gamificação como objeto de aprendizagem foi bem aceito pelos professores, 

mostrando assim, que pode ser uma ferramenta útil no ensino de seus alunos.   

Palavras-chave: Gamificação na educação. Objeto de aprendizagem. Ensino 

Fundamental. Colégio Santa Teresa. Motivação em sala de aula. 

Abstract: The research shows the creation of a learning object based on gamification, 

with the teachers of the Elementary School of Santa Teresa College in São Luís-MA. The 

main objective of the study was to show the importance of gamification as an object of 

learning. The methodology used to compose the research was bibliographic, descriptive 

and field, with a qualitative and quantitative approach. The results of this research were 

based on the answers of the questionnaires answered by the teachers who were willing 

to participate in the data collection. In this way, gamification as an object of learning was 

well accepted by teachers, thus showing that it can be a useful tool in teaching their 

students. 

Keywords: Gamification in education. Learning object. Elementary School. Santa Teresa 

College. Motivation in the classroom. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os métodos de ensino nos últimos anos sofreram algumas mudanças, como pode 

ser observado na inserção da tecnologia como aliada no processo de ensino 

aprendizagem. Neste âmbito a elaboração de um objeto de aprendizado usando 

tais recursos, torna-se relevante para mudança no processo de ensino nas escolas 

brasileiras. 
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O estudo tem como proposta mostrar a gamificação como objeto de 

aprendizagem, objeto este que pode ser fator motivacional para manter os alunos 

engajados no projeto de ensino dos professores que fazem uso de mecânicas de 

games, como metodologia de ensino fugindo do método tradicional de ensino. 

Ao abordar a gamificação como objeto de aprendizagem, teve como propósito 

para ciência e para sociedade, mostrar como a gamificação pode ter papel 

importante na motivação do aluno no ato de aprender. 

A gamificação por apresentar o fator motivação para os alunos, elaborou-se 

como questionamento da pesquisa: Quais vantagens de criar um objeto de 

aprendizagem utilizando a gamificação? 

Dando resposta a problema da pesquisa, criou-se como objeto geral da pesquisa, 

mostrar a importância da gamificação como objeto de aprendizagem, e como 

objetivos específicos: verificar como gamificação pode contribuir no método de 

ensino dos professores; demonstrar como as atividades gamificadas pode 

influenciar na motivação dos alunos; apontar as contribuições da gamificação 

como objeto de aprendizagem. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O uso das tecnologias digitais como Objetos de Aprendizagem (OA), oferta aos 

professores e alunos várias possibilidades de criar investigações, com base na 

função que os recursos digitais ocupam na evolução da informação e 

conhecimento. Esses objetos potencializam a reformulação de práticas 

pedagógicas, criando novas abordagens no método de construção do 

conhecimento e seu intercâmbio com a realidade (DINIZ; MONTEIRO; CARNEIRO, 

2016).  

Para Diniz, Monteiro e Carneiro (2016), os objetos de aprendizagem são 

considerados como uma espécie de material pedagógico que possui pauta na 

adaptação, generalização e escalabilidade. Na adaptação trata-se da capacidade 

de realizar as necessidades em particular do indivíduo, fazendo com que os 

alunos se desprendam de atividades rotineiras que na maioria das vezes não 

estão de acordo com suas realidades. A generalização faz referência à 

probabilidade de propor frações do conteúdo de maneira gradativa, acerca do 

aprofundamento do aluno em determinado assunto, acatando a evolução e 

adaptação da pessoa. Deste modo, o objeto de aprendizado pode ser usado por 

vários alunos com distintas bases educacionais. Já a escalabilidade se encontra 

interligada aos custos de utilização deste material pedagógico. 
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Faz-se recomendações que os objetos de aprendizado sejam criados para 

funcionar em recursos tecnológicos de baixo custo, para que seja acessível a 

todos esses materiais didáticos. Normalmente estes objetos são desenvolvidos 

como pequenos componentes, sendo usados para abarcar assuntos específicos, 

mas que possuem potencial para se unir em prol de discutir temas mais extensos 

e de maior complexidade (DINIZ; MONTEIRO; CARNEIRO, 2016). 

Ao reporta-se sobre gamificação como objeto de aprendizagem, Fardo (2013), 

relata que a mesma sempre esteve presente na educação, como pode ser 

observado no sistema de distribuição de notas tendo como base o desempenho 

do aluno, atribuições de broches, feedback entre professor e aluno para execução 

de tarefas estão atreladas diretamente as técnicas usadas pela gamificação. 

De acordo com Alves, Minho e Diniz (2014), a gamificação possui o poder de 

deixar o aluno envolvido na solução de problemas reais, contribuindo no método 

de dar sentido para aquilo que o aluno estuda, além de possibilitar que o 

professor crie estratégias para transmissão de conhecimento que esteja 

aproximado da realidade dos alunos, fazendo uso da linguagem e estética 

parecida dos games, deixando o ambiente de aprendizagem bem mais atraente 

na visão do aluno. Mas, não será de repente que isso vai acontecer, necessário se 

faz elaboração detalhada das estratégias a serem utilizadas no processo de 

aprendizagem por gamificação.  

Fardo (2013) acrescenta ainda que a gamificação não é apenas uma forma de 

mudar o comportamento do aluno, mas uma metodologia que pode 

proporcionar experiências e motivacionais que podem dar uma nova roupagem 

para o processo de ensino aprendizagem no Brasil. 

O Quadro 1, demonstra como criar estratégias gamificadas no planejamento 

educacional, que atendam os critérios de aprendizagem do aluno. 
Quadro 1 – Como elaborar estratégias educacionais gamificadas 

Etapa Ação Orientação metodológica 

1 Interaja com os games Interaja com os jogos em diferentes 

plataformas (web, consoles, PC, dispositivos 

móveis, etc.) para vivenciar a lógica dos games 

e compreender as diferentes mecânicas. 

2 Conheça seu público Analise as características do seu público, sua 

faixa etária, seus hábitos e rotinas. 
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3 Defina o escopo Defina quais as áreas de conhecimento estarão 

envolvidas, 

o tema que será abordado, as competências 

que serão desenvolvidas, os conteúdos que 

estarão associados, as atitudes e 

comportamentos que serão potencializados. 

4 Compreenda o problema e 

o contexto 

Reflita sobre quais problemas reais do 

cotidiano podem ser explorados com o game e 

como os problemas se relacionam com os 

conteúdos estudados. 

5 Defina a missão/objetivo Defina qual é a missão da estratégia 

gamificada, analise se ela é clara, alcançável e 

mensurável. Verifique se a missão está aderente 

às competências que serão desenvolvidas e ao 

tema proposto. 

6 

 

Desenvolva a narrativa do 

jogo 

 

Reflita sobre qual narrativa se quer contar. 

Analise se a narrativa está aderente ao tema e 

ao contexto. Verifique se a metáfora faz sentido 

para os jogadores e para o objetivo   da   

estratégia.  Reflita   se a   narrativa tem o  

Etapa Ação Orientação metodológica 

  potencial de engajar o seu público. Pense na 

estética que se quer utilizar e se ela reforça e 

consolida a história. 

7 Defina o ambiente, 

plataforma 

Defina se o seu público vai participar de casa ou 

de algum ambiente específico; se será utilizado 

o ambiente da sala de aula, ambiente digital ou 

ambos. Identifique a interface principal com o 

jogador. 
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8 Defina as tarefas e a 

mecânica 

Estabeleça a duração da estratégia educacional 

gamificada e a frequência com que o seu 

público irá interagir. Defina as mecânicas e 

verifique se as tarefas potencializam o 

desenvolvimento das competências e estão 

aderentes à narrativa. Crie as regras para cada 

tarefa. 

9 Defina o sistema de 

pontuação 

Verifique se a pontuação está equilibrada, justa 

e diversificada. Defina as recompensas e como 

será feito o ranking (local e periodicidade de 

exposição). 

10 Defina os recursos Planeje minuciosamente a agenda da 

estratégia, definindo os recursos necessários a 

cada dia. Analise qual o seu envolvimento em 

cada tarefa (se a pontuação será automática ou 

se é necessário analisar as tarefas). 

11 Revise a estratégia Verifique se a missão é compatível com o tema 

e está alinhada com a narrativa. Reflita se a 

narrativa tem potencial de engajar os jogadores 

e está aderente às tarefas. Verifique se as tarefas 

são diversificadas e exequíveis e possuem 

regras claras. Confira se o sistema de 

pontuação está bem estruturado e as 

recompensas são motivadoras e compatíveis 

com o público. Verifique se todos os recursos 

estão assegurados e se a agenda é adequada 

ao público. 

Fonte: Alves, Minho e Diniz (2014, p.91). 

As estratégias citadas no Quadro 1, são consideradas importantes na elaboração 

de atividades gamificadas motivacionais, proporcionando o aprendizado do 

conteúdo visto em sala de aula. 

Alves e Teixeira (2014) reportam em seu estudo que para elaborar um bom objeto 

de aprendizagem, é preciso que veja os vários âmbitos que ele possa atuar, 
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visando o processo de ensino aprendizagem dos alunos, instigando estes a 

desafios, metas, objetivos, classificação em níveis, conquistas com recompensas 

(ponto em disciplinas), usando as técnicas dos games sem ser o jogo 

propriamente dito. 

MacGonial (2012), recomenda diversas recomendações e características para 

criação e aplicação de atividades gamificadas, listadas a seguir. 

a) criação de atividades gamificadas com desafios que podem ser 

vencidos;  

b) possibilidade de trabalho em equipe, visando dar solução aos 

problemas;  

c) procurar pela auto-motivação para obter êxito na atividade (motivação 

intrínseca);  

d) desenvolvimento de laços sociais e relações com maior grau de 

intensidade por meio dos laços efetivos;  

e) produção com prazer, possibilitando aos alunos os objetivos almejados;  

f) significado épico para conseguir o que é desejado. 

Assim, os objetos de aprendizagem que faz uso de atividades gamificadas além 

de fazer uso de motivação intrínseca, devem fazer uso das mecânicas dos games 

interagindo com as características mencionadas (ALVES; TEIXEIRA, 2014). Mas, as 

atividades não devem ser criadas apenas com intuito de superar desafios, mas 

sim focar no aprendizado do aluno e motivação do mesmo em continuar a busca 

por novos conhecimentos.  

 

3 METODOLOGIA 

O estudo apresenta caráter exploratório descritivo, bibliográfico e de campo, com 

abordagem qualitativa e quantitativa. Foi utilizado na composição do referencial 

teórico, livros, revistas científicas, dentre outras fontes que abordam o assunto-

tema. 

A pesquisa foi realizada com professores do Ensino Fundamental (2º ano ao 5º 

ano). Os dados foram coletados em maio de 2019, durante realização de 

atividades gamificadas com os alunos das respectivas séries. 

Na coleta de informações com os professores, fez-se uso de questionários 

contendo perguntas abertas e fechadas, tendo base de elaboração das perguntas 

questões direcionadas a gamificação na educação. 
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Para realizar análise dos dados, utilizou-se o computador PSPP versão gratuita, 

para os dados quantitativos, na descrição das falas dos professores que será 

demonstrado em forma de citação de acordo com as Normas da ABNT. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O objeto de aprendizagem gamificado, apresentado aos professores do Ensino 

Fundamental do Colégio Santa Teresa em São Luís-MA, foi à plataforma on-line 

Socrative (Figura 1). 

 
Figura 1 – Interface das atividades desenvolvidas no Colégio Santa Teresa / São Luis-MA 

 
Fonte: Acervo do autor (Print de tela da Plataforma Socrative). 

Na realização da entrevista junto aos professores, houve a predominância do 

gênero feminino (100%), sendo responsáveis pelas séries do 2º ano; 3º ano; 4º 

ano e 5º ano. 

Na questão sobre o uso de tecnologia em benefício da educação, as docentes 

foram unânimes em dizes que são totalmente a favor, dando como justificativa: 
“É uma ferramenta que proporciona uma atração para aula, desperta o 

interesse para o assunto” (Entrevistada A). 

“Excelente recurso nas práticas expositiva ou avaliativa das aulas” 

(Entrevistada B). 

“Pois facilita a aprendizagem; maneira prática e motivadora de ensinar” 

(Entrevistada C). 

“Desperta interesse, raciocínio lógico” (Entrevistado D). 
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Em relação ao conhecimento das professoras sobre atividades gamificadas, 50% 

das docentes responderam que já conheciam, e o mesmo percentual relataram 

que desconheciam até a execução da atividade com seus alunos. As docentes que 

relataram que já conheciam atividade gamificada, mencionaram como local de 

execução de tais atividades: “Na sala de aula, no laboratório de informática” 

(Entrevistada A). “Aplicamos nas aulas de Educação Financeira, Português e 

Informática” (Entrevistada B). 

Sobre a contribuição que a atividade gamificada pode proporcionar a educação 

e na formação de leitores, 100% das entrevistadas relataram que tal atividade 

pode ser de grande relevância na educação e formação de leitores, ao justificar 

suas respostas as docentes informaram o seguinte: 
“É um meio de despertar o interesse em pesquisar as respostas, ou 

aumentar o conhecimento sobre o assunto” (Entrevista A). 

“Pode aguçar a curiosidade daí gera a busca por mais informações” 

(Entrevistada B). 

“O aluno consegue descobrir novas formas de leitura” (Entrevista C). 

“Para responder as atividades ele precisa ter feito uma leitura 

cuidadosa” (Entrevistado D). 

De acordo com Sanches e Santos (2018) os recursos tecnológicos e gamificação, 

o aluno tem a chance de aprender dentro de um contexto da tecnologia e 

ferramentas dos games, possibilitando uma motivação a mais na fixação de 

conteúdo visto em sala de aula, por despertar o interesse pela leitura visando 

responder as atividades gamificadas. 

Na realização das atividades com os alunos, foi perguntado para as professoras 

se eles gostaram do método utilizado, e, se desejam que novas atividades usando 

a gamificação sejam realizadas, 100% das respostas das docentes foi para que 

sim, os alunos ficaram muito contente com as atividades e queriam que fosse 

repetida mais vezes, seja na sala de aula ou no espaço da biblioteca que foi 

desenvolvidas as atividades com os alunos do 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano do 

Ensino Fundamental. O motivo pelo qual os alunos gostaram e querem que seja 

repetido, encontra-se nas falas das professoras participantes da pesquisa, 

descritas a seguir. 
“Ficaram animados, queriam responder depressa, tiveram que ler as 

perguntas e pensar pra responderem” (Entrevistado A). 

“Por ser bem dinâmica” (Entrevistada B). 

“Foi uma atividade nova para os alunos e interessante, já que eles 

gostam de utilizar a tecnologia” (Entrevista C). 

“Ficaram interessados” (Entrevistada D). 
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As professoras ao serem questionadas se elas desejam utilizar atividade 

gamificada na sala de aula, todas participantes da pesquisa informaram que sim 

(100%), e justificaram o motivo através de suas falas: 
“Uma maneira de usar essa ferramenta para fazer a revisão do assunto 

estudado” (Entrevistada A). 

“Usada como revisão de determinado conteúdo” (Entrevistada B). 

“Nova tecnologia e agradável método de aprendizagem” (Entrevistada 

C). 

“É uma ferramenta que desperta o interesse dos alunos” (Entrevistada 

D). 

Corroborando com as respostas das docentes, McGonigal (2012) cita que a 

gamificação pode ser usada como uma estratégia que tem poder para mudar o 

mundo, e uma chave para resolver os problemas sociais.  

Ao classificar a gamificação na educação e formação de leitores, 50% das 

entrevistadas relataram ser ótima atividade, e o mesmo percentual informou ser 

boa, dando as seguintes justificativas: 
“Porque os alunos irão praticar as regras do trabalho em equipe, a 

leitura, a pesquisa do assunto” (Entrevistada A). 

“Como instrumentos de motivação à leitura” (Entrevistada B). 

“O aluno aprende através do uso de recursos educacionais, a qual o 

motiva na descoberta de novos conhecimentos” (Entrevistada C). 

Segundo McGonigal (2012), a gamificação por apresentar as mecânicas dos 

games, proporciona um método de ensino mais prazeroso e motivacional, o que 

ajuda o aluno ao incentivo a leitura dos conteúdos propostos em sala de aula, e 

talvez por novas leituras que não sejam obrigatórias, despertando o prazer pelo 

ato de ler. 

As participantes da pesquisa, ao serem indagadas se elas teriam alguma 

dificuldade em trabalhar com gamificação em sala de aula, informaram: 
“Não, pois poderíamos usar como atividade de revisão e fixação de 

assunto que foi trabalhado durante a semana” (Entrevistada A). 

“Não, tudo é uma questão de aliar aos conteúdos” (Entrevistada B). 

“Não” (Entrevistada C). 

“Não” (Entrevistada D). 

No ponto de vista das entrevistadas, se a gamificação pode ser considerada como 

um instrumento de aprendizagem, elas relataram o seguinte: 
“Sim, pois o aluno poderá utilizar como meio de revisar os assuntos já 

estudados, ou então de pesquisas” (Entrevistada A). 

“É um instrumento, pois as crianças se motivam” (Entrevistada B). 

“Sim” (Entrevistada C). 

“Com certeza” (Entrevistada D). 
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Em razão dos pontos positivos e que deixa a desejar acerca da gamificação, as 

professoras informaram que: 
“Trabalho em equipe, pesquisas, fixação do assunto, leitura.  

Se for em forma de competi os alunos poderão querer sempre vencer, 

os alunos serão apressados na leitura e vão querer apertar logo a 

resposta” (Entrevistada A). 

“Positivos – nova maneira da aprendizagem” (Entrevistada C). 

“Pontos positivos – interesse, raciocínio lógico, concentração” 

(Entrevistada D). 

Os resultados alcançados com a execução de atividades gamificados com as 

turmas do Ensino Fundamental, tiveram resultados positivos por apresentar 

aproveitamento de leitura de conteúdo acima de 50% de acerto nos quizzes no 

Socrative, e como pontos negativos cita-se a estimulação de competição que 

pode vir a ser trabalhado com eles, explicando que se trata de uma metodologia 

de ensino que beneficia o processo de ensino-aprendizado. 

5 CONCLUSÃO 

A pesquisa mostrou a importância da elaboração do objeto de aprendizagem 

gamificada, e como este método de ensino pode contribuir no processo de 

ensino aprendizagem de alunos do Ensino Fundamental do Colégio Santa Teresa 

em São Luís-MA. 

A gamificação por se tratar de um assunto ainda desconhecido, por parte dos 

docentes que se dispuseram em participar da pesquisa, obteve resultado positivo 

mesmo com pouco conhecimento sobre a temática, observando interesses destes 

educadores em conhecer mais a fundo tal temática, a fim de que sejam 

desenvolvidas novas atividades com seus alunos usando a Plataforma Socrative 

ou outra plataforma deste cunho. 

Assim, os resultados encontrados com objeto de aprendizagem usando o 

Socrative, foi satisfatório para o objetivo proposto por este estudo, deixando em 

aberto para que novas pesquisas abordando este assunto sejam desenvolvidas, 

com a finalidade de enriquecimento sobre a temática. 
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GAMIFICAÇÃO E APRENDIZAGEM ATIVA: KAHOOT COMO 

FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO E ENSINO EM ENFERMAGEM  

 

Kezia Cristina Batista dos Santos1 

Rita da Graça Carvalhal Fra841zão Corrêa1 

 

RESUMO: Nas últimas década842s, tecnologias digitais inovadoras têm sido cada vez 

mais utilizadas no contexto educativo como metodologias facilitadoras do processo de 

ensino-aprendizagem. Neste contexto, surge o fenômeno emergente da gamificação que 

consiste na utilização de jogos digitais, denominados games, como ferramentas 

didáticas. Objetivo: relatar a experiência da utilização do aplicativo Kahoot! como 

estratégia de avaliação e ensino-aprendizagem em Enfermagem. Método: Trata-se de 

um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre o uso do quiz online por meio 

do aplicativo Kahoot! como recurso didático avaliativo da disciplina “Doenças 

Transmissíveis” do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. A 

experiência ocorreu no mês de março de 2019. Participaram 32 discentes sob supervisão 

do professor facilitador da disciplina. Os alunos participaram de aulas expositivas-

dialogadas e utilizaram o aplicativo Kahoot! para testes de conhecimentos. Evidenciou-

se que a ferramenta Kahoot! contribui para gamificação em sala de aula consistindo em 

uma estratégia de aprendizagem ativa, por favorecer a participação e integração dos 

alunos. Como instrumento avaliativo a ferramenta mostrou-se bastante efetiva 

possibilitando a aplicação dos conceitos estudados com feedback imediato e construção 

de conhecimento colaborativo a partir de um processo de ensino-aprendizagem 

dinâmico e divertido. 

Palavras-chave: Aprendizagem ativa; Metodologia; Ensino; Avaliação; Enfermagem 

 

ABSTRACT: In the last decades, innovative digital technologies have been increasingly 

used in the educational context as methodologies facilitating the teaching-learning 

process. In this context, emerges the phenomenon of gamification that consists in the 

use of digital games, called games, as didactic tools. Objective: report the experience of 

using the Kahoot! as evaluation and teaching-learning strategy in nursing. Method: this 

is a descriptive study of the type of experience of using the online quiz through the 

Kahoot! as a didactic evaluative resource of the discipline "Transmissible Diseases" of the 
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Nursing Course of the Federal University of Maranhão. The experiment took place in 

March 2019. Thirty-two students participated under the supervision of the teacher 

facilitator of the discipline. Students participated in expository-dialog classes and used 

the Kahoot! for knowledge tests. It was evidenced that the Kahoot! contributes to 

classroom gamification consisting of an active learning strategy, by favoring the 

participation and integration of the students. As an evaluation tool, the tool proved to be 

quite effective, enabling the application of the concepts studied with immediate feedback 

and collaborative knowledge construction based on a dynamic and fun teaching-learning 

process. 

Keywords: Active learning; Methodology; Teaching; Evaluation; Nursing 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos apresentam vantagens inestimáveis em todos os 

campos do conhecimento e têm causado mudanças comportamentais intensas 

na sociedade contemporânea (MARQUES; GOMES; GOMES, 2017). A integração 

das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) tem permitido que o 

acesso à informação se torne mais rápido e fácil, a medida em que o uso do 

computador se populariza e o acesso à internet se expande (CORREA; SANTOS, 

2017). Na última década, observa-se um aumento exponencial no uso de 

dispositivos eletrônicos móveis, principalmente, computadores portáteis, 

smartphones e tabletes que tem influenciado novos hábitos, sobretudo nos 

jovens, que recorrem frequentemente às diferentes funcionalidades que estes 

dispositivos apresentam (SIMÕES et al., 2014). Diante deste cenário, as 

consequências de tais mudanças têm alcançado a escola gerando implicações no 

processo educativo, tornando-se, portanto, um desafio a integração destas 

tecnologias digitais no contexto escolar: currículo, ensino, aprendizagem e 

avaliação (SILVA, 2017). Silva et al., (2015) e Silva et al., (2018) ressaltam que a 

escola tem que se aproximar ao cotidiano do aluno a partir da incorporação das 

TICs em suas práticas educativas, assim como, capacitar e estimular o uso de 

metodologias ativas pelos professores com a finalidade de proporcionar 

participação e motivação extrínseca e intrínseca ao aluno. De acordo com Vargas 

e Ahlert (2018) está cada vez mais difícil manter o estudante interessado e 

motivado em uma aula extremamente teórica. Neste sentido, a desmotivação dos 

alunos para aprender em sala de aula torna-se um desafio para o professor 

contemporâneo e a gamificação, como metodologia ativa, é uma alternativa para 

tentar contornar esta situação e transformar os espaços de aprendizagem em 
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locais mais agradáveis, uma vez que os jogos atraem os participantes, oferecerem 

situações desafiantes e envolventes e conduzem o aluno a um estado de 

autonomia, que é o princípio teórico que fundamenta as metodologias ativas 

(SALES et al., 2017). É importante destacar que o uso de celulares, tabletes ou 

smartphones em sala de aula, causa de desconforto para alguns professores, 

pode ser utilizado a seu favor a partir do uso produtivo em sala de aula, 

facilitando a aprendizagem e reduzindo o distanciamento entre docente e 

discente. Por seguinte, no próximo tópico destaca-se o fenômeno da gamificação 

e o uso do Kahoot! como metodologia ativa na avaliação e no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

GAMIFICAÇÃO: KAHOOT COMO METODOLOGIA ATIVA 

 

A gamificação está entre as novas dinâmicas e modelos de ensino-aprendizagem 

baseadas na inclusão das tecnologias digitais na educação (FARDO, 2013). De 

acordo com Fado (2013) a gamificação consiste na utilização de jogos digitais, 

denominados games, como ferramentas didáticas. A inclusão destes recursos no 

processo de ensino-aprendizagem tem por objetivo potencializá-lo, 

proporcionando desafio, prazer e entretenimento à transmissão do 

conhecimento, assim como, engajamento dos estudantes em atividades de 

resolução de problemas, permitindo o aprimoramento do senso crítico e a revisão 

dos conteúdos estudados (COIL et al., 2017; DELLOS, 2015). A difusão e utilização 

das TIC no contexto educacional tem aumentado o interesse entre os 

pesquisadores e entre os profissionais que atuam como docentes, com a 

publicação de diversos estudos sobre pela temática. Coli et al. (2017), por 

exemplo, criaram um jogo de tabuleiro de microbiologia (Gut Checker: the 

microbiome game) com a apresentação de conceitos científicos importantes de 

forma lúdica e divertida. Sales et al. (2017) utilizou diversos recursos digitais como 

estratégias pedagógicas para gamificação em sala de aula, tais como glossário 

hipertextual, construção de páginas Wiki e Quizzes com suporte no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle buscando potencializar o ensino e 

aprendizagem entre os alunos. Dentre os softwares, o aplicativo Kahoot! vem 

ganhando popularidade e tem sido utilizado como estratégia de ensino‐

aprendizagem em diversas áreas do conhecimento, tais como: microbiologia 

industrial (SANDE; SANDE, 2018), matemática (MELO et al., 2017), física (SANTOS; 

CALDAS, 2016), dentre outros. O Kahoot! é uma plataforma de aprendizagem 
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gratuita, de fácil acesso e disponível no site https://kahoot.com/, a partir de 

computador, tablet ou smartphone, que permite o desenvolvimento de atividades 

de pergunta/resposta (KAHOOT, 2017). Essa ferramenta permite ao professor a 

criação de vários jogos usando o conteúdo da disciplina, criando um ambiente 

estimulante e motivador propício ao envolvimento ativo dos alunos, bem como 

permite a avaliação de seu desempenho (SANDE; SANDE, 2018; HOLGUÍN et al., 

2014). A plataforma virtual Kahoot! disponibiliza quatro tipos de atividade – Quiz, 

Survey, Discussion e Jumble, que funcionam com questões de múltipla escolha e 

que podem ser respondidas de forma individual ou por equipes (KAHOOT, 2017). 

A atividade Quiz permite, fazer uma avaliação em tempo real sobre o 

conhecimento dos alunos, criando um ranking de pontuações de acordo com a 

correção e rapidez das respostas (BOTTENTUIT JUNIOR, 2017). Na sala de aula, as 

perguntas são projetadas com a distribuição das respostas por opções, onde cada 

aluno visualiza e responde no seu dispositivo a alternativa correta (CORREA; 

SANTOS, 2017). Dellos (2015) relata que sua experiência com o Kahoot! em sala 

de aula tem sido bastante satisfatória, como o maior aprimoramento e 

engajamento dos alunos e melhora do processo de aprendizagem. Diante disto, 

objetivou-se com este estudo relatar a experiência da utilização do aplicativo 

Kahoot! como estratégia de avaliação e ensino-aprendizagem em Enfermagem. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. A ideia de realizar 

o presente trabalho surgiu a partir das experiências vivenciadas pela autora 

durante a realização do Estágio Docência Orientado na disciplina “Doenças 

Transmissíveis” do Curso de em Enfermagem da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), que contou com o uso e aplicação de diversas metodologias 

ativas no desenvolvimento de seu conteúdo programático, dentre elas o 

aplicativo online Kahoot!. Este estudo é resultado de uma atividade teórico-

prática proposta pela disciplina que utilizou o quiz online como recurso didático 

para avaliação do conteúdo referente às aulas de “Precaução padrão e precauções 

baseadas na transmissão” e “Assistência de enfermagem ao paciente portador de 

leishmaniose tegumentar americana”. A experiência foi realizada no mês de 

março de 2019 com participação de 32 discentes sob supervisão do professor 

responsável da disciplina. Os alunos participaram das aulas expositivas-

dialogadas e ao término da atividade utilizaram o aplicativo Kahoot! para testes 

https://kahoot.com/
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de conhecimentos sobre o conteúdo abordado. Os dados foram coletados por 

meio de observação direta e participante e a partir de discussão em grupo 

realizada antes, durante e após a atividade. A análise dos dados ocorreu por meio 

da descrição das etapas de construção e aplicação do jogo e discussão dos 

achados encontrados. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

A criação do jogo 

 

A primeira etapa consistiu em preparar o quiz online utilizando o site 

https://kahoot.com/ para avaliação do conteúdo assimilado pelos alunos 

referente às aulas "Precaução padrão e precauções baseadas na transmissão" e 

"Assistência de enfermagem ao paciente portador de leishmaniose tegumentar 

americana" da disciplina de “Doenças Transmissíveis”, ministrados para a turma 

do 5º período de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. 

Inicialmente realizou-se o cadastro da professora conforme as instruções do site. 

Em seguida selecionou‐se a modalidade “quiz” do Kahoot! e seguiu‐se as 

instruções de preenchimento do site para a criação do quiz, conforme observado 

na figura 1. A criação do teste é relativamente fácil, apesar de todo o site estar na 

língua inglesa, entretanto, este dispõe de mecanismos didáticos como vídeos e 

notas explicativas a fim de tirar possíveis dúvidas que possam surgir durante a 

elaboração do quiz.  

 

Figura 1: Tela do aplicativo Kahoot! para criação de novo game “quiz” 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2019), a partir do aplicativo Kahoot! 
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O quiz foi intitulado “Teste seus conhecimentos em DT” e criado com 20 questões 

de múltipla escolha (com 3 alternativas incorretas e uma correta) sobre o 

conteúdo das duas aulas ministradas na disciplina e envolvendo tópicos como: 

precaução padrão e baseadas na transmissão, transição epidemiológica do perfil 

de saúde, doença infecciosa, doenças transmissíveis, processo infeccioso, cadeia 

de transmissão, vias de transmissão (contato, gotículas e aerossóis), veículo 

comum, vetores, sistema de precaução, precaução padrão, precaução por 

contato, precaução por gotículas, precaução por aerossóis, leishmaniose 

tegumentar americana (LTA), ciclo biológico e epidemiologia da doença, formas 

clínicas, manifestações clínicas, complicações, diagnóstico e tratamento da 

doença, vigilância epidemiológica, assistência de enfermagem ao paciente com 

LTA, aplicação do processo de enfermagem e plano de cuidados. Nas 20 questões 

criadas foram inseridas 12 figuras, retiradas do site “google imagens” e a partir 

da própria plataforma Kahoot!, algumas dessas imagens se repetiam nas 

questões. Na criação do jogo também foi definido o tempo para a resposta de 

cada questão, sendo selecionado tempo de 20 segundos para todas as questões. 

Cabe destacar que durante a elaboração do quiz, foram identificadas algumas 

vantagens e desvantagens quanto ao aplicativo. Dentre as vantagens, destacam-

se: realização de atividade avaliativa dinâmica com correção automática que 

utiliza de recursos visuais, sonoros e atrativos para o discente que possibilita 

feedback imediato do desempenho do aluno e mecanismo provedor de discussão 

posterior em grupo em torno das respostas dadas pelos alunos, favorecendo a 

assimilação e apreensão do conteúdo estudado. Dentre as desvantagens: número 

limitados de caracteres para formulação das questões e alternativas e, 

impossibilidade de colocar imagens nas respostas das questões.  

 

Aplicação do Jogo 

 

O quiz online foi criado previamente, fora da sala de aula, pelo professor. No dia 

da realização da atividade, após o término da segunda aula, a fim de testar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos, foi disponibilizado o link com respectivo 

código de acesso ao jogo. Foi acordado com os alunos que jogo seria aplicado 

individualmente e que seriam premiados os três primeiros colocados no ranking 

do Kahoot!. Todos os alunos acessaram o aplicativo via smartphone conectados 

à rede de internet da instituição de ensino. Um ponto a ser destacado refere-se à 

qualidade do sinal de internet, que interfere diretamente na conexão do jogo. Em 
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alguns momentos o sinal de internet ficava fraco e alguns participantes eram 

desconectados, perdendo sua classificação no jogo, uma vez que é possível entrar 

novamente, entretanto, o acesso é feito como novo usuário e a pontuação não é 

acumulada. Para acessar o quiz, os alunos não demonstraram dificuldade, visto 

que, outro jogo da mesma modalidade já havia sido aplicado por outra 

professora, estando os mesmos familiarizados com a plataforma do aplicativo e 

sua metodologia. Trinta e dois alunos estavam presentes no dia da atividade. O 

quiz foi aplicado no modo “Classic: player vs player”, ou seja, individualmente. 

Cada aluno escolheu um apelido (nickname) para sua identificação no ranking, 

que fica disponível na tela após cada questão podendo ser visualizado por todos. 

Após o “start” dado pelo professor inicia-se o quiz com a aparição de quatro telas 

para cada pergunta: a primeira tela apresenta a questão, a segunda tela a questão, 

as opções de respostas e a contagem regressiva do tempo (figura 2), a terceira 

tela a resposta correta e a quarta tela apresenta os resultados parciais do teste, 

com o ranking dos alunos até o presente momento. Após a última pergunta, é 

apresentado o ranking final com a classificação dos três primeiros colocados, 

sendo possível ao final do teste ter acesso ao feedback e ao progresso dos outros 

alunos de forma gráfica disponibilizado no aplicativo.   

 

Figura 2: Tela do aplicativo Kahoot! com apresentação de pergunta do quiz. 

  
Fonte: Elaboração própria (2019), a partir do aplicativo Kahoot! 

 

Identificou-se durante a realização do quiz que os alunos demonstraram 

habilidade em tomar decisões rápidas para responder as questões, interesse e 

motivação na atividade e se socializaram de tal maneira que nenhum deles 

permaneceu apático ou ausente no jogo. Observou-se, também, a criação de um 

clima de competitividade, colaboração e diversão na turma permitindo de forma 
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lúdica a construção do conhecimento. A avaliação final realizada pelo aplicativo, 

ajudou o professor a identificar dentre os tópicos abordados nas questões quais 

conceitos os alunos dominaram, assim como aqueles em que eles tiveram mais 

dificuldade, identificando também as competências e habilidades alcançadas. Ao 

término do quiz, os três primeiros colocados receberam um brinde simbólico 

como forma de estímulo à competitividade e pelo bom desempenho 

apresentado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidenciou-se que a ferramenta Kahoot! contribui para gamificação em sala de 

aula consistindo em uma estratégia de aprendizagem ativa, por favorecer a 

participação e integração dos alunos nas aulas. Como instrumento avaliativo a 

ferramenta mostrou-se bastante efetiva possibilitando a aplicação dos conceitos 

estudados em sala de aula com feedback imediato e construção de conhecimento 

colaborativo a partir de um processo de ensino-aprendizagem dinâmico e 

divertido. Observou-se um bom desempenho geral da turma quanto aos 

resultados do quiz, sendo a experiência considerada positiva pelos alunos que 

demonstraram interesse em continuar utilizando a ferramenta Kahoot! durante a 

disciplina. Os achados apontam para a importância da utilização das TIC no 

processo de ensino-aprendizagem como forma de enriquecer a construção do 

conhecimento e favorecer uma aprendizagem significativa. 
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GAMIFICAÇÃO EM BIBLIOTECAS: PERSPECTIVAS E 

POSSIBILIDADES DAS ESTRATÉGIAS GAMIFICADAS EM 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 
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RESUMO: Estudo acerca da g846amificação em bibliotecas escolares. Objetiva estudar 

as possibilidades de adoção da dinâmica dos jogos no contexto das unidades de 

informação escolares, bem como evidenciar suas contribuições na prática docente, 

difusão da leitura, literatura e informação. Trata-se de um estudo exploratório e 

descritivo, que fez uso da pesquisa bibliográfica para discutir bibliotecas escolares, 

tecnologias na educação, Gamification e gamificação em bibliotecas escolares. Discorre 

acerca das concepções de bibliotecas escolares, discutindo os desafios e as perspectivas 

frente às tecnologias digitais. Aborda as tecnologias digitais e suas implicações para o 

processo de aprendizagem. Conceitua gamificação, bem como apresenta suas 

características. Destaca as contribuições da gamificação nas bibliotecas escolares, a partir 

da implementação da mecânica de jogos nas unidades de informação. Evidencia 
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experiências de gamificação em sites de bibliotecas, bem como aponta caminhos que 

podem contribuir para a difusão dos produtos e serviços voltados para leitura/literatura, 

fidelização de usuários e apoio no processo de ensino e aprendizagem. Reforça que as 

bibliotecas podem potencializar suas práticas mediante adoção da gamificação junto a 

seus produtos e serviços, bem como motivar seus usuários (alunos, professores, etc.) a 

utilizarem mais seus recursos, sobretudo os baseados em tecnologias digitais. 

Palavras-chave: Gamificação em bibliotecas. Bibliotecas escolares. Jogos em bibliotecas. 

Tecnologias e bibliotecas. 

 

ABSTRACT: Study on gamification in school libraries. It aims to study the possibilities of 

adopting the dynamics of games in the context of school information units, as well as to 

highlight their contributions in teaching practice, the diffusion of reading, literature and 

information. This is an exploratory and descriptive study that used bibliographical 

research to discuss school libraries, technologies in education, gamification and 

gamification in school libraries. Discusses the conceptions of school libraries, discussing 

the challenges and perspectives of digital technologies. It addresses digital technologies 

and their implications for the learning process. It conceptualizes gamification as well as 

presents its characteristics. It emphasizes the contributions of gamification in the school 

libraries, from the implementation of the game mechanics in the information units. It 

demonstrates experiences of gamification in library sites, as well as points out ways that 

can contribute to the diffusion of products and services aimed at reading / literature, user 

loyalty and support in the process of teaching and learning. It reinforces that libraries can 

leverage their practices by adopting gamification with their products and services, as well 

as motivating their users (students, teachers, etc.) to make more use of their resources, 

especially those based on digital technologies. 

Keywords: Gamification in libraries. School libraries. Games in libraries. Technologies and 

libraries. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As bibliotecas se consagraram como uma das mais importantes 

instituições, em especial as bibliotecas escolares, incumbidas de apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem, bem como fomentar interações e 

interseções nos espaços escolares. Tais aparelhos precisam usar formas e 

abordagens inovadoras para resolver seus problemas cada vez maiores. Uma das 

problemáticas emergentes nas bibliotecas é como os bibliotecários podem 

aumentar o engajamento dos usuários (alunos, professores, entre outros) nas 

operações comuns destas unidades (empréstimos, renovações, consulta ao 

acervo, dentre outros produtos e serviços). Tal questão poderia ser respondida, 
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mediante a implementação e uso dos recursos emergentes no ambiente das 

bibliotecas, não restrita aos seus espaços físicos, mas também digitais (BIGDELI 

et al., 2016). 

Nessa perspectiva, jogos (tanto nos modelos já conhecidos, quanto os 

baseados em tecnologia digital) quebraram as fronteiras tradicionais e as 

evidências mostram que os usos desses recursos foram desenvolvidos e 

disponibilizados para uma ampla variedade de públicos. A “Gamification” torna-

se um termo mais presente, que pode ser definido como o uso de elementos 

online e de jogos em contextos não relacionados a jogos, para melhorar a 

experiência dos usuários e aumentar seu engajamento. 

Embora se possa realmente afirmar que a gamificação se origina da 

indústria de mídia digital (SCHÖNEN, 2014), é importante ressaltar que tal 

conceito inclui uma vasta gama de disciplinas, tais como a educação, as 

bibliotecas, saúde, comércio eletrônico, meio ambiente e assim por diante. Por 

tanto, o uso dos jogos e dos elementos da gamificação no contexto das 

bibliotecas, sobretudo as escolares, pode melhorar sua operação, bem como 

ampliar seus usuários (alunos, professores etc.) (RADHAKRISHNAN, 2013). 

Na verdade, os bibliotecários devem reconhecer que suas instituições 

devem gameficar seus serviços, na perspectiva de atrair mais e mais usuários, 

além de aumentar o envolvimento destes com os produtos e serviços da 

biblioteca, bem como contribuir com a prática docente. A partir de tais reflexões, 

suscita-se a seguinte problemática: Quais os contributos da gamificação em 

bibliotecas escolares? De que forma a gamificação pode aumentar o interesse 

pela leitura em diferentes suportes?  

Nessa assertiva, o estudo tem por objetivo estudar a gamificação em 

bibliotecas, visando não apenas apresentar as possibilidades de adoção da 

dinâmica dos jogos no contexto das unidades de informação escolares, mas 

evidenciar suas contribuições na prática docente e para a difusão da leitura, 

literatura e informação. 

Quanto à sua metodologia, trata-se de um estudo exploratório e 

descritivo, que faz uso da pesquisa bibliográfica para discutir bibliotecas 

escolares, tecnologias na educação, Gamification e gamificação em bibliotecas 

escolares, a partir de autores como Campello (2015), Santos (2018), Gasque e 

Casarin (2016), Levy (2010), Coutinho e Lisboa (2011), Khaled (2011), Antin e 

Churchill (2011), Cativelli, Monsani e Juliani (2015), Kim (2015), dentre outros.  
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2 BIBLIOTECAS ESCOLARES: concepções, perspectivas e desafios frente às 

tecnologias 

 

As bibliotecas escolares (BE) começaram a tomar forma no Brasil, por 

volta do século XVI, nas instituições jesuítas, destinadas à catequização dos índios 

e formação dos portugueses que estavam colonizando o País (SANTOS NETO; 

ZANINELLI, 2017). Na década de 1930 são criadas BE nas escolas públicas, período 

que também marcada a ascensão das metodologias inovadoras de ensino, 

impulsionadas pelo movimento Escola Nova (CAMPELLO, 2015).  

Incialmente, pode-se pensar as bibliotecas escolares (BE) como uma 

das múltiplas tipologias de unidades de informação, cujas diferenças podem ser 

notadas pelo local onde estão instaladas, suas funcionalidades, e, principalmente 

seu público (GOULART; REIS; CASTRO, 2018). Nessa assertiva, Santos (2018) 

destaca que é difícil conceituar tais bibliotecas, tanto por serem organismos que 

revelam complexa polissemia, quanto por estarem em constante processo de 

ressemantização, visto os contextos, elementos e constructos que as perpassam.  

As bibliotecas escolares têm essa nomenclatura, por se tratar de 

unidades de informação localizadas em instituições homônimas, devendo sua 

estrutura e organização atender as demandas e as práticas pedagógicas 

(GOULART; REIS; CASTRO, 2018). Incumbidas de sanar as necessidades escolares, 

as BE ancoram-se no sistema educativo ao estar se articular como mecanismo 

que apoia as atividades escolares (DURBAN ROCA, 2012). 

Estando o contexto educacional em constante processo de 

transformação, sobretudo com a emergência das tecnologias digitais, as 

bibliotecas escolares também devem acompanhar tais mudanças. Aspecto 

pontuado pela International Federation of Library Associations and Institutions 

(IFLA), ao conceber tais unidades de informação como espaços de aprendizagem 

físico e digital, capazes de subsidiar a leitura, a pesquisa, a investigação científica, 

o pensamento, imagina e criatividade (IFLA, 2015). 

As bibliotecas das escolas devem ser vistas como espaços propícios 

para múltiplas interações, pois se trata de um organismo vivo que integra os 

recursos e equipamentos pedagógicos na práxis educativa (SANTOS, 2018). E 

conforme destacam Santos Filho e Zaninelli (2017), enquanto recurso de 

aprendizagem são desafiadas a se renovarem constantemente, sobretudo em um 

cenário marcado pelo avanço das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC). AS BE devem ser capazes de inovarem em seus produtos e serviços, na 
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perspectiva de oferecem a seus usuários informação e conhecimento em 

múltiplos suportes.  

Sabendo-se que, “As tecnologias permitem a aprendizagem 

transcender a sala de aula. Esse cenário impõe às bibliotecas escolares novas 

formas de atuar e ensinar.” (GASQUE; CASARIN, 2016, p. 40). Com isso, um dos 

grandes desafios postos às BE é alinhar seus acervos, produtos e serviços ao 

contexto educacional emergente, tanto no tocante às mudanças curriculares, 

quanto aos interesses relacionados aos demais aspectos formativos (SHEEHAN, 

2013; GASQUE; CASARIN, 2016). 

Portanto, as BEs deixaram de ser apenas depósito de livros e têm 

vivenciado um processo de renovação. Gasque e Casarin (2016) reforçam a 

necessidade de que tais espaços sejam reestruturados e se tornem espaços 

comuns de aprendizagem, tendo como peça-chave a flexibilidade, com isso 

novos recursos podem ser implementados, como por exemplo a gamificação. 

Santos Filho e Zaninelli (2017) apontam, inclusive, que as BEs têm se tornado 

“makerspace”, conferindo maior autonomia aos seus usuários, além do uso 

massivo de tecnologias.  

Devendo atuar em uma perspectiva dialógica – física e virtual – as BEs 

ressignificam suas práticas e seus espaços, visando não apenas atender as 

necessidades informacionais de seus usuários (alunos, professores, entre outros), 

mas também valorizar os diferentes estilos e perfis de aprendizagem, ou seja, 

privilegiando o “faça vocês mesmo” ou o “vamos fazer juntos”, como ressaltam 

Grigsby (2015), Gasque e Casarin (2016).  

O espaço biblioteca escolar tende ser um espaço democrático e 

cultural tendo esse aspecto de grande importância no processo de ensino e 

aprendizagem. Para que sensibilize e conquiste de fato o seu usuário e cumpra 

seus papéis dentro da sociedade moderna, a biblioteca precisa atender a 

sociedade e acompanhar os novos processos principalmente as tecnologias. 

Desse modo, as BEs estão diante de um público diferenciado. Os alunos da 

“Geração Y” (COELHO, 2012), capazes de realizarem múltiplas tarefas, apresentam 

aos profissionais da educação, em especial bibliotecários e professores, desafios 

que perpassam as TIC, dentre outros recursos, que serão abordados no próximo 

tópico.  

 

3 AS TECNOLOGIAS E SUAS IMPLICAÇÕES DA APRENDIZAGEM 
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Os comportamentos sociais do homem sofreram mudanças nos mais 

diversos aspectos. As fotos deixaram de ser digitais e permanecem salvas em 

nuvem de armazenamento; filmes podem ser vistos e músicas de diferentes 

décadas através de empresas de streaming; pesquisas de curto ou logo prazo são 

realizadas por meio de celulares e a informação torna-se acessível. Na década 

passada, a informação e conhecimento permaneciam intactos por alguns anos, 

livros e enciclopédias foram realizados para solidificar o conhecimento de modo 

duradouro.  

Contudo, o surgimento da globalização inicia uma drástica mudança 

no modo de operação do indivíduo. As capacitações que são cobradas a ele são 

de cunho mais tecnológico, indústrias se modificaram, a presença de 

computadores faz-se mais ativa nos períodos de lazer, trabalho ou pesquisa. Levy 

(2010) constata que os conhecimentos adquiridos no início da carreira, tornam-

se obsoletas antes ou mesmo no final. Ocorre a aceleração em todos os âmbitos 

da vida do indivíduo, e a sociedade veloz o instiga para que todos direcionem-se 

na mesma fluidez.  

Com o acesso fácil e prático a tudo o que pretende descobrir, ser ou 

ver, o homem moderno se vê em conflito com sua identidade, que antes era 

sólida e feita em tradições e rotinas a seguir. As informações apresentam-se de 

forma mais rápida, a solidez do conhecimento se desfaz e se refaz, de uma forma 

em que as informações que são acessadas pelo homem moderno encaminham-

se de maneira demasiada, ocasionando na crise de identidade na modernidade.  

Bauman (2004) destaca que a ambivalência entre as identidades habita 

em um indivíduo só, emergindo também as crises de identidade e a aceleração 

de tendências do mundo livre. O indivíduo se adapta, seguindo com a fluência 

que a globalização despontou, absorvendo as diversas informações que 

conseguir captar e unindo-as no seu dispositivo móvel ou mídias sociais.  

O indivíduo como ser social não é mais o mesmo. As alterações são 

vistas na ampliação das suas identidades, na fragmentação das barreiras físicas 

ao relacionar-se com pessoas de outros estados ou países; no engajamento de 

causas sociais que estão em lugares distantes, mas inclusos no ciberespaço.  

Pozo (2004) enfatiza que nunca houve tantas pessoas aprendendo 

coisas diferentes ao mesmo tempo, como nesta sociedade moderna. Pozo a 

identifica como a sociedade da aprendizagem, onde a sociedade exige, induz 

para que as pessoas aprendam em todos os âmbitos de sua vida e se desenvolve 

em um processo ininterrupto de capacitação de habilidades. Tal como as 
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ferramentas de comunicação se aperfeiçoaram, alunos da cultura de 

aprendizagem surgem e se identificam com a sociedade do conhecimento. 

Em decorrência destas novas tecnologias da informação, a escola deixa 

de obter o lugar de fonte do conhecimento (POZO, 2004). Visto que, as 

informações seguem soltas e acessíveis a partir do deslizar de dedos, a escola ou 

a universidade, não conseguem acompanhar o padrão da sociedade da 

informação e conhecimento. Com base nas modificações sociais dos alunos, o 

processo de ensino e aprendizagem se resulta em um desencontro entre 

gerações. 

Coutinho e Lisboa (2011) descrevem as modificações feitas pela 

sociedade global como um desafio colocado para a escola, local onde ela se 

responsabiliza em ampliar habilidades e competências dos seus alunos, para 

enfim, torná-los prontos para o mercado de trabalho globalizado. Em que se 

aguarda um indivíduo com capacidades de flexibilidade cognitiva. 

McCoog (2008) salienta que os estudantes vivem digitalmente todos 

os dias. Utilizam a internet, enviam mensagens por mídias sociais e experimentam 

variáveis opções fluidas de multimídia fora do ambiente escolar. Existe uma 

desconexão entre o modo em que alunos vivem e o modo de como eles 

aprendem. E isto afeta o engajamento do aluno em sala de aula.  

Esta dualidade na prática docente converte-se em algo recorrente, 

onde apenas a inserção das ferramentas tecnológicas digitais não são o bastante. 

Um docente pode se apropriar de tecnologias digitais e permanecer com a sua 

metodologia tradicional, sem se arriscar com o uso de metodologias que o 

mesmo desconhece. Porém, esta abordagem interfere nos resultados do uso de 

tais recursos em sala de aula, já que a metodologia seguiria a mesma 

Em concordância, Diesel, Baldez e Martins (2017), existe a necessidade 

de que os professores pesquisem por novos recursos ou novas metodologias que 

conversem com a vivência social dos alunos. As autoras especificam que, a 

metodologia ativa classifica-se como “[...] uma possibilidade de deslocamento da 

perspectiva do docente (ensino) para o estudante (aprendizagem).” (DIESEL; 

BALDEZ; MARTINS, 2017, p. 270). 

 

4 COMPREENDENDO GAMIFICAÇÃO 

 

A Gamificação é caracterizada pelo uso de elementos de jogos em 

contextos, fora do seu ambiente habitual. Segundo Zichermann e Cunnigham 
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(2011), a Gamificação consiste em transformar atividades em um grande jogo, 

modificar tarefas ou dinâmicas, utilizando elementos de jogos para envolver e 

motivar os participantes. Seja em uma empresa, sala de aula ou em qualquer 

espaço nos quais ocorram interações sociais, a gamificação se adapta às 

necessidades do espaço e proporcionam divertimento aos ciclos de atividades 

práticas ou teóricas.  

Khaled (2011) explana que, as estratégias gamificadas são desenhadas 

para encorajar integrantes e o mediador precisa entender como adaptar estas 

interações ao objetivo da atividade. Verificar e mapear como a gamificação e seus 

elementos de jogos, podem potencializar a produtividade. 

Os autores citados enfatizam que, ao tornar a atividade em um jogo e 

incluir gratificações aos participantes, pode-se produzir mudanças 

comportamentais benéficas. Com a inclusão do feedback instantâneo, perdas ou 

ganhos a cada rodada e a interação social entre os jogadores, a laboração dos 

integrantes torna-se uma ação prazerosa. A ludicidade, o empenho em se 

destacar nas classificações e permanecer no clima do jogo, impulsionam o 

desenvolvimento dos objetivos elaborados pelo mediador e semeiam nos 

participantes, a vontade de aprender mais com aquela atividade gamificada. 

Um dos elementos que induz ao envolvimento dos jogadores ou 

participantes, consiste no uso de distintivos, no qual é dado para o jogador na 

medida em que o mesmo participa e realiza as atividades recomendadas. Sendo 

assim, o participante acaba vencendo etapas, colecionando distintivos e 

conhecimento através da realização de tarefas.  

Antin e Churchill (2011) esclarecem que o uso de distintivos seja óbvio 

por causa da sua função visual como lembrete do objetivo a ser alcançado pelo 

jogador, mas o distintivo vai além disto. Os distintivos lembram e desafiam o 

jogador a permanecer com o mesmo entusiasmo e deseje obter mais um 

distintivo. O objetivo em conjunto com o apelo visual do distintivo, causam a 

sensação de reconhecimento e lembrança física do processo do jogo como um 

todo.  

Ao compreender que, a gamificação é flexível, adapta-se de acordo 

com as necessidades do espaço em que o mediador e pode ser realizada com 

recursos digitais ou não, as possibilidades de sua aplicação são diversas. Porém 

o presente artigo pretende investigar as possibilidades da Gamificação unificada 

às atividades da biblioteca escolar. 
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5 GAMIFICAÇÃO NA BIBLIOTECA ESCOLAR: jogos e plataformas gamificadas 

 

As bibliotecas não são mais espaços silenciosos, onde a pesquisa e a 

leitura são atividades doutrinadoras lá dentro. De forma concomitante as 

unidades de informação e as tecnologias estão ao alcance de todos, 

principalmente nas mãos dos alunos, estes por sua vez, estão mais conectados e 

interagindo com o mundo. As bibliotecas escolares devem ser capazes de garantir 

tanto o acesso à informação por parte da comunidade, quanto atrair crianças, 

jovens e adultos para o mudo das letras. 

De acordo com Cativelli, Monsani e Juliani (2015), a gamificação 

mostra-se eficaz em conformidade à criatividade de quem a aplica como 

metodologia. As autoras apontam possibilidades para o uso da Gamificação em 

bibliotecas, com o propósito de criar jogos para engajar os usuários e a 

comunidade na qual a biblioteca está inserida. Tal interseção pode gerar muitos 

“lucros” para as bibliotecas escolares, ou seja, o lucro mais importante é que ele 

terá mais “alegria” (satisfação, necessidade informacional atendida e boa relação) 

em suas operações, em seus clientes, bem como nos demais membros da 

comunidade escolar. Tal interseção pode ser mais bem observada na Figura 1: 

 

Figura 1 – Interseção das gamificação nas bibliotecas 

Fonte: adaptado de Bigdeli et al. (2016) 

 

Pode-se transformar a biblioteca em um grande jogo, no qual os 

usuários envolvem-se em atividades como: Caça ao Tesouro, quizzes e o uso de 

Usuários

Biblioteca 
gamificada

Biblioteca

“Alegria” (satisfação, 

necessidade informacional 

atendida, etc.) 
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distintivos como reconhecimento do cumprimento das tarefas. A gamificação se 

caracteriza pela ruptura da rotina dos espaços nos quais ela é inserida. Se difunde 

a ideia de que as bibliotecas são conhecidas pelas regras de silêncio e plenitude, 

onde o barulho é notado pela reprovação. A gamificação do ambiente das 

bibliotecas escolares se baseia na reorganização das atividades, alterando o 

modo com que estas são recebidas e realizadas por intermédio dos estímulos dos 

elementos de jogos. 

Duarte e Spudeit (2018) ressaltam que é imprescindível que as 

bibliotecas busquem inovar em seus produtos e serviços, bem como 

implementem recursos dinâmicos, que auxiliem e promovam maior interação 

entre os usuários e a informação. Não se trata de introduzir jogos de vídeo game, 

por exemplo, mas de gamificarem-se os serviços das unidades de informação, na 

perspectiva de engajar os alunos, professores, dentre os outros membros da 

comunidade escolar.  

Nesse sentido, ressalta-se que,  
 

O fato de haver recreação explícita na biblioteca atrai as pessoas para 

utilização de seus espaços para lazer, com esta aproximação é mais fácil 

que as pessoas conheçam os serviços oferecidos e desenvolvam hábito 

de frequenta estes ambientes. (DUARTE; SPUDEIT, 2018, p.  

 

Por essa razão, as bibliotecas estão naturalmente interessadas em usar 

a gamificação com o objetivo de melhorar a eficácia pedagógica, reforçar seu 

papel educativo, bem como conscientizar os usuários sobre os recursos e serviços 

da biblioteca disponíveis e promover seu uso (KIM, 2015). Com vistas à adoção 

da gamificação nas bibliotecas escolares, pode-se destacar a possibilidade do uso 

dos softwares de automação das unidades ou aplicações que gamifiquem os 

serviços. 

Conforme Araújo (2015), o Habitica é uma plataforma acessível através 

de dispositivos móveis digitais, nos quais ocorrem a gestão de hábitos, tarefas e 

feedbacks em forma de recompensas. O aplicativo funciona em conformidade 

com as realizações das atividades dos usuários, mesclando ações ou a falta delas 

na saúde do avatar do participante. Uma tela do Habitica pode ser observada na 

Figura 1: 
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Figura 1 – Habitica  
Fonte: Habitica (2019) 

 

A partir das realizações das atividades da rotina do jogador, o Habitica 

proporciona prêmios, isenção de punições, novos níveis a serem explorados e 

customização do avatar. Destaca-se, ainda, que a aplicação não fornece 

bonificações físicas e as recompensas permanecem ao cargo do mediador das 

atividades. Uma possibilidade viável seria o uso de distintivos, unificando os 

elementos digitais e não digitais gamificados (ARAÚJO, 2015). 

Outro recurso viável é o sistema de ranqueamento, ou seja, à medida 

que os usuários realizam empréstimos, devoluções, renovações, ou utilizam 

quaisquer outros serviços das unidades de informação, eles irão acumulando 

pontos, que por sua vez serão ranqueados, resultando em badges, classificações, 

indicadores para os bibliotecários.  

F 

igura 2 – Exemplos de ranking em softwares de bibliotecas 

Fonte: Kim (2015) 
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Dentre algumas experiências exitosas, destaca-se um website 

gamificado disponível para usuários de uma biblioteca britânica. No Lemon Tree 

Project (Figura 3), cada aluno abre uma conta e se torna um membro do projeto. 

A partir disso, ele poderia reservar o livro e pesquisar os bancos de dados para 

reunir pontos. Dessa forma, uma competição entre estudantes (ou jogadores da 

biblioteca) se forma e eles poderiam acompanhar suas conquistas, bem como de 

seus colegas usando o site da biblioteca, onde estaria disponível o quadro de 

líderes. 

 

Figura 3 – Lemon Tree Project 

 
Fonte: Bigdeli et al. (2016) 

 

Destaca-se que bibliotecários, trabalhando em conjunto com os 

desenvolvedores de aplicações e softwares para bibliotecas escolares, devem 

pensar recursos que garanta tanto a plena realização dos serviços, quanto o 

crescimento no número de usuários/jogadores. De fato, o objetivo desses 

projetos, sites e softwares de bibliotecas gamificadas, é justamente o de 

relacionar e incentivar os usuários/jogadores das unidades de informação a 

usarem com mais frequência seus serviços (PHO; DINSCORE, 2015). 

Mallon (2013) pontua que o resultado do uso de elementos de 

gamificação em bibliotecas escolares pode levar a um maior envolvimento dos 

usuários, produtividade, lealdade e, finalmente, alegria e felicidade em nome dos 

usuários. Os softwares e sites utilizados em bibliotecas é uma das plataformas 

mais adequadas para os quais os web designers e especialistas em gamificação 

podem investir para atrair mais clientes. Por isso, é essencial descobrir que tipo 
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de efeito de melhoria a gamificação pode ter nos softwares e nas aplicações 

utilizadas nas bibliotecas e no engajamento de seus usuários. 

No entanto, a questão é como a gamificação deve ser capaz de 

alcançar isso? Sem dúvida, um dos elementos-chave mais potenciais é a 

motivação. Segundo Brühlmann (2013), existem três fatores que podem 

influenciar a gamificação da mudança de comportamento em teorias 

motivacionais: a) fatores pessoais (orientação de causalidade); b) fatores 

situacionais (aspecto informal ou controlador da recompensa); e c) fatores 

contextuais (as propriedades dos sistemas para atender às necessidades, 

objetivos e configuração da aplicação).  

Os designers de jogos de biblioteca devem se concentrar sobre esses 

parâmetros para atrair mais usuários / jogadores e aumentar a visibilidade do 

website e o engajamento dos usuários. Dessa forma, os web designers que voltam 

seus trabalhos para as bibliotecas devem focar em características que possam 

absorver usuários através de websites de jogos específicos para unidades de 

informação, e, que possam também aliar contributos para as práticas educativas 

baseadas em metodologias ativas.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com as alterações comportamentais na sociedade, a aceleração de 

conhecimentos e as transformações na ação de se comunicar entre si, o ser 

humano como ser social torna-se cada vez mais cercado de recursos que o 

motivam a permanecer conectado às ferramentas tecnológicas digitais de 

comunicação. Com a informação disponível a cada toque, comunicação à 

distância a partir de um deslizar de dedos sob a tela e entretenimento de fácil 

acesso. Tecnologias digitais motivam, instigam o usuário a permanecer 

conectado e o envolvem a partir de recursos que utilizam elementos de jogos, 

instigando a continuar o utilizando e o distraindo de qualquer outra atividade. 

Porém, tal dificuldade pode ser revista por um outro prisma, na qual as 

ferramentas digitais móveis possam ser utilizadas em conjunto com as atividades 

propostas, seja em sala de aula ou na biblioteca escolar, unificando-as com a 

gamificação. 

Com o grande avanço que as tecnologias estão dando dentro da 

sociedade, em especial nas bibliotecas escolares, com sistemas mais modernos e 

alunos(as) conectados em múltiplas plataformas. Diante disso, as unidades de 
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informação inseridas no contexto escolar acabam por transformarem seu cenário, 

que deixando-se de lado a perspectiva de um lugar de silêncio e com as 

tecnologias digitais ganha uma nova forma, e, consequentemente desmitifica 

uma série de aspectos. Tais organismos estão mais dinâmicos e deve acompanhar 

as próprias mudanças no contexto escolar adotando, por exemplo, a gamificação. 

Através da gamificação, o engajamento social por intermédio das 

perdas e ganhos durante atividades gamificadas contribuem para que os 

participantes queiram continuar ativos nas tarefas propostas pelo mediador. 

Motivados com a inserção do divertimento de elementos de jogos, digitais ou 

não, alunos constroem o conhecimento coletivamente e visualizam o ato do 

aprender com outros olhos. As alterações que a gamificação, como metodologia 

ativa, induz transformações na configuração do ambiente e na rotina 

comportamental dos alunos e mediador. 

Ao suspender a prática passiva do espaço da biblioteca escolar, 

reorganizar a rotina do espaço e trazer elementos que não apenas estimulam, 

que também adicionam ferramentas digitais como recurso pedagógico e 

incorporam com os processos de sociabilização e aprendizagem, promovendo a 

atualização da biblioteca escolar como um espaço de conhecimentos e 

potencializando a participação ativa dos usuários mediante a motivação e os 

feedbacks instantâneos. 
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GAMIFICANDO O COTIDIANO DAS CRIANÇAS COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
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Resumo: O jogo Face-ABA é 853uma ferramenta educacional desenvolvida pela 

equipe multidisciplinar do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Maranhão, composta de docentes, discentes e voluntários, para ser aplicado no 

cotidiano das crianças com Transtorno do Espectro Autista. É um game que segue 

o modelo de ensino diferenciado, pois tem o intuito de auxiliar no tratamento de 

crianças autistas através do reconhecimento e interpretações de expressões 

faciais, nos seus diversos espectros (leve, moderado ou severo), exercitando seus 
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estímulos e capacidade cognitiva de reconhecer expressões faciais distintas, 

através de dispositivos móveis (handheld) em um ambiente de múltipla escolha, 

possibilitando o aumento gradativo da sensibilidade do autista aos estímulos 

exteriores, predileção por imagens faciais que se manuseiam de forma repetitiva, 

desenvolvendo a motricidade do portador, melhorando seu relacionamento 

interpessoal. O jogo aguça a imaginação e estimula a memorização no processo 

de reconhecimento de expressões faciais emocionais, potencializando a 

aprendizagem. A metodologia utilizada na descrição do software é Applied 

Behavior Analysis, comumente associado ao tratamento de pessoas portadoras 

de Distúrbios do Espectro do Autismo utilizando reforços positivos, contribuindo, 

dessa forma, para o ensino e prática efetivamente baseada em evidências, por ser 

constituída de pesquisa básica, aplicada e teórica, através dos comportmentos e 

padrões sociais, propondo intervenções no ensino das habilidades emocionais. 

Palavras-chave: Autismo; Ensino; Expressões Faciais; Motricidade; Reforço 

Positivo. 

 

Abstract: The Face-ABA game is an educational tool developed by the 

multidisciplinary team of the Federal Institute of Education Science and 

Technology of Maranhão, composed of teachers, students and volunteers, to be 

applied in the daily life of children with Autistic Spectrum Disorder. It is a game 

that follows the model of differentiated teaching, because it aims to help in the 

treatment of autistic children through the recognition and interpretation of facial 

expressions, in their various spectra (light, moderate or severe), exercising their 

stimuli and cognitive ability to recognize different facial expressions, through 

mobile devices (handheld) in an environment of multiple choice, enabling the 

gradual increase of sensitivity of the autistic to external stimuli, predilection for 

facial images that handle themselves repeatedly, developing the motricity of the 

carrier, improving their interpersonal relationship. The game sharpens the 

imagination and stimulates memorization in the process of recognition of 

emotional facial expressions, enhancing learning. The methodology used in the 

description of the software is Applied Behavior Analysis, commonly associated 

with the treatment of people with Autism Spectrum Disorders using positive 

reinforcement, thus contributing to teaching and practice effectively based on 

evidence, because it consists of basic, applied and theoretical research, through 

behaviors and social patterns, proposing interventions in the teaching of 

emotional skills. 
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Keywords: Autism; Teaching; Facial Expressions; Motricity; Positive 

Reinforcement. 

 

Introdução 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), em geral, pode ser definido por 

prejuízos persistentes na interação e comunicação social, com dificuldade nas 

expressões e compreensão de sentimentos alheios, além da presença de padrões 

repetitivos e restritos de comportamento. Tais características podem variar de 

acordo com a severidade e natureza dos sintomas. O TEA não possui etiologia 

conhecida e compreende, mais especificamente, o autismo ou transtorno autista 

(Correia, 2014).  

Os autores Belisário e cunha (2010), Aman e Armstrong (2000), indicam que “[...] 

o autismo e os TEA possuem as mais fortes evidências de terem bases genéticas”, 

enfatizam que os dados são confiáveis e que recentes descobertas na área 

oferecem a possibilidade de avanços na descoberta da real causa do autismo e 

dos demais transtornos do espectro (Goulet et al. 2002). 

Interpreta-se que, as emoções apresentam-se como processos centrais no 

funcionamento humano, ocupando um lugar de relevo como organizadores no 

desenvolvimento cerebral e em vários domínios do funcionamento social. 

Possibilitam a interação e a comunicação entre pessoas, sendo a face um 

elemento fundamental no qual as emoções podem ser expressas e reconhecidas 

(McMahon et al. 2001). Em outras palavras, a capacidade de identificar e distinguir 

as diferentes emoções é, por si só, uma importante capacidade social e potencia 

do indivíduo a responder de forma adequada ao meio. Assim, as expressões 

faciais da emoção são fundamentais nas interações, possuindo uma importante 

função social (Gupta; State, 2018). Neste sentido, Chez e Buchanan (2000) sugere 

que o homem nasce com a capacidade de reconhecer sete expressões faciais 

emocionais universais: alegria, aversão, cólera, desprezo, medo, surpresa e 

tristeza. 

Contudo, as crianças com Transtorno do Espectro do Autismo experienciam, 

provavelmente, todo o leque de emoções habituais na infância, não parecem ser, 

no entanto, capazes de refletir sobre elas e de utilizá-la para avaliar situações ou 

para lhe atribuir um significado pessoal (Chez et al. 2000). Desta forma, é habitual 

apresentarem desfites no reconhecimento, compreensão e nomeação de 

expressões emocionais (Horvath et al. 1999). Evidencia ainda o comprometimento 

na capacidade de meta-representação, o que dificulta a compreensão dos 
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próprios estados mentais, e dos outros padrões sociais (Correia; Freitas-

Magalhães, 2014).  

Como consequência, os seus momentos comunicacionais ou de interação, bem 

como, o desenvolvimento pessoal, integração social e profissional ficam 

comprometidos. Neste sentido o game foi projetado para crianças com o nível 

mais severo do espectro autista, porém pode ser aplicado a todos os níveis do 

espectro. 

O presente trabalho, apresenta o game intitulado Face-ABA, desenvolvido com 

objetivo de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de crianças autistas com 

dificuldades de reconhecer e interpretar expressões faciais. Na elaboração do 

game fundamentamo-nos na metodologia Análise do Comportamento Aplicada 

(Apllied Behavior Analysis – ABA) como abordagem para intervenção 

comportamental no tratamento de sintomas do autismo. 

 

Métodos 

Objetivando propor uma ferramenta computacional para auxiliar profissionais da 

área de Educação e Psicologia. A metodologia adotada consiste na Applied 

Behavior Analysis (ABA), a expressão se refere a uma linha teórica da psicologia 

que trabalha com comportamentos que podem ser observados e modificados, 

comumente associada ao tratamento de pessoas portadoras de Distúrbios do 

Espectro do Autismo (DEA), a terapia ABA propõe intervenções no ensino das 

habilidades emocionais, podendo se utilizada ensino de interpretação e  

reconhecimento de expressões faciais para crianças com TEA. 

A propósito, foi desenvolvido um game que possibilita efetivamente autista o 

aprendizado da expressão facial. Atendendo aos procedimentos metodológicos 

foram realizadas, nesse estudo, uma pesquisa bibliográfica sobre modelos de 

ensino aplicados aos portadores de DEA e ferramentas computacionais utilizados 

no ensino de crianças autistas e a descrição do software. 

 

Modelos de Ensino 

Segundo o Centro de Terapias Comportamentais, o ensino por meio de tentativas 

discretas é uma metodologia específica utilizada para maximizar a aprendizagem. 

Assim, a metodologia que adota essa estratégia é denominada Análise do 

Comportamento Aplicada (ABA) e trata-se de um processo utilizado no 

desenvolvimento de várias habilidades, como cognição, comunicação e 

socialização (Correia; Freitas-Magalhães, 2014). Em regra, a técnica envolve dividir 
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a capacidade em partes menores, ensinar cada capacidade individualmente até 

ser aprendida, permitir uma prática repetida durante um período concentrado de 

tempo, providenciar ajudas e a sua extinção conforme necessária e recorrer a 

procedimentos de reforço (Correia; Freitas-Magalhães, 2014). A terapia ABA tem 

sido a com melhores resultados, pois “recorre-se” à observação e à avaliação do 

comportamento do individuo, no sentido de potenciar a sua aprendizagem e 

promover o seu desenvolvimento e autonomia (Freitas-Magalhães, 2007). 

O modelo Treatment and Education of Autistic and Related Communications 

Handicapped Children (TEACCH) foi especialmente concebido para trabalhar com 

crianças afetadas pelas perturbac ̧ões do espetro do autismo. O Modelo TEACCH 

tem como base principal poder ajudar as crianc ̧as com autismo e proporcionar-

lhes melhores condic ̧ões de vida, a crescer, a melhorar os seus desempenhos e 

capacidades adaptativas, de forma a atingir ao longo da vida mais autonomia 

(Freitas-Magalhães, 2007). O TEACCH proporciona, através de um ambiente bem 

estruturado e organizado, a garantia de padrões de referência, padrões esses que 

são muito importantes para crianças autistas, como para crianças com 

dificuldades cognitivas (Golan; Cohen, 2008). 

Picture Exchange Communication System (PECS) é um modelo de ensino 

desenvolvido para pessoas com autismo e outros transtornos da comunicac ̧ão, 

que utiliza objetos concretos, miniaturas, fotos, e/ou pictogramas, para 

estabelecer a comunicação através da troca, ou seja, a pessoa entrega um carta ̃o 

simbolizando o que deseja, e recebe aquilo que solicitou. Este método visa 

auxiliar pessoas que na ̃o têm intenc ̧a ̃o comunicativa, como por exemplo, os 

autistas, pois trabalha a intenc ̧a ̃o exigindo a aproximação do outro, seguida de 

uma solicitaça ̃o, estabelecendo assim a comunicaça ̃o (Rump et al. 2009). A 

metodologia PECS pode ser aplicada não somente em crianças, mas em 

diferentes fases de desenvolvimento e em diferentes transtornos. 

Ferramentas computacionais para ensino de crianças autistas 

Barbosa (2009), desenvolveu um aplicativo baseado em um modelo para 

aquisição do conhecimento das cores. Assim, o software tem o objetivo de 

desenvolver a capacidade cognitiva na aquisição das cores básicas e seus nomes. 

Disponibilizando para os usuários uma tela simples com um desenho gráfico 

pensado nas pessoas com TEA, de modo a não dispersar sua atenção, logo, as 

cores são dispostas em forma de peças de quebra-cabeças, onde as peças 

representam as cores. 
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A empresa Riverdeep Interactive Learning Limited, desenvolveu o jogo Coelho 

Sabido, para ser utilizado em computadores tipo desktop. A missão do jogo é 

auxiliar no aprendizado de palavras, o mesmo é voltado para a Educação Infantil, 

assim sua interatividade permite as crianças brincarem e testarem seus 

conhecimentos. 

O ZAC Browser, um navegador desenvolvido especificamente para crianças com 

autismo e desordens do espectro do autismo, como a síndrome de Asperger. O 

programa conta com uma série de jogos, quase todos dirigidos ao 

desenvolvimento da atividade mental, além de recursos para que tanto os pais 

quanto os professores possam programar cada exercício. O ZAC-Browser é 

disponibilizado nos idiomas inglês, francês e espanhol e torna a tarefa usual de 

navegar internet mais acessível às crianças autistas. 

Drab e Artner (2005), desenvolveram um Ambiente de Realidade Aumentada para 

ensino-aprendizagem de Diabetes Mellitus (ARADM), que foi realizado por meio 

de representações tridimensionais, interativas e em tempo real, de seus principais 

aspectos anatômicos e fisiopatológicos. 

Para atingirmos os objetivos propostos neste trabalho, foi desenvolvido o game 

intitulado Face-ABA: uma ferramenta computacional para auxiliar profissionais da 

área de Educação e Psicologia, no ensino do reconhecimento de expressões 

faciais para crianças com espectro autista. O game é um aplicativo mobile 

multiplataforma desenvolvido em linguagem C#, fundamentado na metodologia 

ABA dividindo-se em pequenas tarefas o aprendizado e interpretação da 

expressão facial escolhida, seguido de reforços positivos toda vez que acertar e 

não havendo interações negativas, podendo o profissional inferir quando 

necessário para estimular/motivar o aprendizado da criança. 

O Jogo 

O game inicia-se com um determinado personagem que represente uma emoção 

(Felicidade, Tristeza, Surpresa, etc.), possibilitando acessar no primeiro nível do 

game para que possa assim iniciar a parte prática, a medida que passa pelos níveis 

adquirem experiências e as informações visuais apresentadas, ao chegar no final 

todos os outros personagens, total de 6 (seis), são desbloqueados como modo 

de recompensar e estimular a criança que conseguiu realizar a tarefa a jogar com 

os personagens novos que foram adquiridos, os quais representam outras 

emoções para que se possa intercalar e variar entre os mesmos. 

Na tela inicial do game, Figura 1 (a), o educador definirá as configurações do 

game Figura 1 (b), selecionando a expressão facial a ser trabalhada com a criança.  
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[1] 

(a) 
[2] 

(b) 

Figura 1: Tela inicial do game e Configuração game 

Fonte: Autores (2019). 

Definindo as configurações do game e selecionando a expressão facial a ser 

trabalhada com a criança, será exibida uma tela contendo a amostra da imagem 

escolhida, dando inicio a interação da criança com o game, na qual será 

apresentada uma tela com n posições com m interações determinado de acordo 

com a Fórmula (1).  

m n + 1                         (1) 

 

Determinamos a quantidade de interações m de modo a reforçar o aprendizado 

da expressão facial desejada. Após, a criança percorrer todas as n posições da 

tela, será somada mais uma interação, com o objetivo de reforçar a 

aprendizagem. A cada fase será incrementada uma nova posição na tela, 

representando diferentes níveis no game. Este processo repete-se durante todas 

as fases do game. 

Ao término, o game apresentará uma tela contendo a pontuação, como reforço 

positivo para o estímulo da criança, trabalhando seu cognitivo emocional. Os 

educadores terão acesso a uma tela de resultados correspondentes a cada fase 

do game, contendo a quantidade de interações, a quantidade de toques em 

outros botões, a quantidade de toques fora dos botões, o total de toques e o 

tempo gasto para conclusão de cada fase. 

Combinações dos Níveis 

Ao entrar na primeira fase do game, com apenas uma opção de personagem, o 

jogador inicia sua interação com game fixando a expressão faciais a ser 

trabalhada. Ao clicar no personagem será automaticamente direcionado a 

segunda fase a qual condizente com o mesmo número e quantidade de 

personagens a serem interagidos, neste caso dois. O jogador deve relembrar da 
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expressão facial e do semblante de seu personagem para realizar a escolha 

correta, ou seja, dentre as duas opções apenas uma delas lhe enviará para a 

terceira fase do game. Se o jogador interagir com o personagem errado nada irá 

acontecer e ao interagir com o correto será levado a próxima fase do game, as 

fases seguintes seguem a mesma dinâmica das anteriores, dessa forma a terceira 

fase é composta de três personagens com apenas uma interação correta e assim 

sucessivamente, passando pela quarta e quinta fase, finalizando com a sexta fase 

composta de seis personagens. Permitindo assim, ao jogador escolher entre 

várias opções, o personagem que representa a expressões faciais configurada 

incialmente pelo educador, vide Figura. 2. 

 
1a fase 

 
2a fase 

 
3a fase 

 
4a fase 

 
5a fase 

 
6a fase 
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Figura 2: Fases do game 

Fonte: Autores (2019). 

 

As possibilidades de surgimentos das imagens e as chances de acertos para cada 

uma das fases, são dadas pela as expressões abaixo: 

Fase 1: 𝐶6,1 =  
6!

(6−1)!1!
= 6 , ou seja, será seis possibilidades para disposições das 

imagens e  
1

1
= 1 = 100% de    chance de acertos na escolha da imagem correta. 

Fase 2:  C5,1 =  
5!

(5−1)!1!
= 5 , ou seja, será cinco possibilidades para disposições das 

imagens e  
1

2
= 0,5 = 50% de chance de acertos na escolha da imagem correta. 

Fase 3: C5,2 =  
5!

(5−2)!2!
= 10 , ou seja, será dez possibilidades para disposições das 

imagens e  
1

3
= 0,3333 = 33,33% de chance de acertos na escolha da imagem 

correta. 

Fase 4: C5,3 =  
5!

(5−3)!3!
= 10 , ou seja, será dez possibilidades para disposições das 

imagens e  
1

4
= 0,25 = 25% de chance de acertos na escolha da imagem correta. 

Fase 5: C5,4 =  
5!

(5−4)!4!
= 5 , ou seja, será cinco possibilidades para disposições das 

imagens e  
1

5
= 0,2 = 20%  de chance de acertos na escolha da imagem correta. 

Fase 6: C5,5 =  
5!

(5−5)!5!
= 1 , ou seja, será uma possibilidade para disposição das 

imagens e 
1

6
= 0,1667 = 16,67% de chance de acertos na escolha da imagem 

correta. 

As possibilidades para decomposição das imagens em cada uma das fases, é 

tratado como um problema de análise combinatória, mais especificamente, um 

problema de combinação simples, cuja a Fórmula 2 é definida por: 
𝑛!

(𝑛−𝑝)!𝑝!
                                                                    (2) 

Sendo 1 ≤ n ≤ 6 e p ≥ 1, com n, p ∈ ℕ 

Onde n é o número de imagens e p número de imagens da fase a serem 

dispostas. 

Para o cálculo das chances de acerto em cada fase, usa-se probabilidade cuja a 

definição é dada pela Fórmula 3: 

𝐹𝑛 =  
1

𝑛
                                                                   (3) 

Onde n é um número natural que representa a fase. 

Escolhendo ao acaso as imagens e não admitindo erros, têm-se as seguintes 

probabilidades de chance de chegar a cada uma das fases: 
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Fase 1: 1=100%. 

Fase 2: 1 ×
1

2
=

1

2
= 0,5 = 50%. 

Fase 3: 1 ×
1

2
×

1

3
=

1

6
= 0,1667 = 16,67%. 

Fase 4: 1 ×
1

2
×

1

3
×

1

4
=

1

24
= 0,0417 = 4,17%. 

Fase 5: 1 ×
1

2
×

1

3
×

1

4
×

1

5
=

1

120
= 0,0083 = 0,83%. 

Fase 6: 1 ×
1

2
×

1

3
×

1

4
×

1

5
x

1

6
=

1

720
= 0,0013 = 0,13%. 

Ao finalizar a sua primeira experiência com o game o jogador é direcionado para 

uma nova tela contendo reforço positivo, Figura 3 (a) e uma imagem com os seis 

personagens e suas características emocionais faciais especificas, Figura 3 (b), 

para que o mesmo possa jogar com todos e desfrutar da experiência que cada 

personagem proporcione ao jogador. 

(a) (b) 

Figura 3: Reforço positive e caracterização de expressões faciais. 

Fonte: Autores (2019). 

Os educadores terão acesso a dois relatórios, o primeiro contendo as estatísticas 

do game, Figura 4 (a) e o segundo  com a quantidade de interações, de toques 

em outros botões, de toques fora dos botões, total de toques e o tempo gasto 

para conclusão de cada fase Figura 4 (b). 

(a) (b) 



 
 

 
3927 

Figura 4: Estatísticas e quantidade de interações, de toques em outros botões, de 

toques fora dos botões, total de toques e o tempo gasto para conclusão de cada 

fase. 

Fonte: Autores(2019). 

Resultados 

O trabalho foi aceito para apresentação em três eventos internacionais na grande 

área de Ciência Exatas e da Terra: 12th International Conference on Smart-

Learning and Smart Technologies (12ª Conferência Internacional sobre 

Aprendizagem e Tecnologias Inteligentes), apresentado nos dias 25 e 26 de 

setembro de 2018, em Cairo – Egito; 15th ACS/IEEE International Conference on 

Computer Systems and Applications (15ª Conferência Internacional ACS / IEEE 

sobre Sistemas e Aplicações de Computação), que acontecerá de 28 de outubro 

a 01 de novembro, em Aqaba – Jordânia; e no IV SLBEI - Seminário Luso-Brasileiro 

de Educação de Infância & I CLABIE - Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Infâncias 

e Educação, que acontecerá de 15 a 17 de novembro de 2018, na Universidade 

de Aveiro – Portugal, Departamento de Educação e Psicologia Campus 

Universitário de Santiago, sob o tema "Educação, culturas e cidadania das 

crianças". Além disso, o game conquistou o segundo lugar no Planeta Play, 

competição de jogos do Universo IFMA 2018, que é um evento de integração das 

Pró-Reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal, Educação e 

Ciência e Tecnologia do Maranhão, com o apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à 

Pesquisa a ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão 

(FAPEMA), que tem periodicidade anual. O evento tem por finalidade divulgar e 

promover um ambiente de interação, com a troca de experiências relativas aos 

projetos de pesquisa, extensão e inovação desenvolvidos em todos os vinte nove 

campi do IFMA, bem como apresentar as potenciais contribuições à comunidade 

através dos resultados  das pesquisas desenvolvidas.  

Conclusão 

Este trabalho apresentou o aplicativo Face-ABA, uma ferramenta para auxiliar no 

tratamento de crianças autistas através do reconhecimento e interpretações de 

expressões faciais, nos seus diversos espectros (leve, moderado ou severo), 

exercitando seus estímulos e capacidade de reconhecer expressões faciais 

distintas. O App está disponível para download gratuito na Google Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ifma.faceaba, tendo com publico 

crianças até cinco anos de idade. 
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Para conhecer melhor os aplicativos e as técnicas existentes nesta área, 

efetuaram-se revisões literárias das principais base de dados multidisciplinar 

indexadas ao portal  CAPES, como ASTM, Scopus e Web of Science. A partir da 

revisão de literatura e dos requisitos de softwares, iniciou-se o desenvolvimento 

da ferramenta. 

Inicialmente os testes como o aplicativo foram realizados no Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Campus Codó, por 

profissionais especializados no atendimento a pessoas com necessidades 

educativas especiais. Na segunda etapa, com docentes e psicólogos da 

Associação Pestalozzi, localizada no município de Codó no Estado do Maranhão.  

A Fundação Pestalozzi atende crianças e adultos com necessidades educativas 

especiais, em especial autistas,  sendo referência no município codoense por 

prestar esse serviço. 

Concomitantemente, aos testes foram aplicados  questionários com os docentes, 

psicólogos e pais dos discentes que utilizarão também o game. Objetivando fazer, 

uma análise quanti-qualitativa dos resultados e levantamento dos benefícios reais 

e possíveis opções de melhorias, aperfeiçoamento e correções ao aplicativo App. 

Espera-se que, com este App possa proporcionar aos profissionais das áreas de 

Educação e Psicologia e demais áreas de interesse, uma ferramenta para auxílio 

no tratamento de crianças autistas com dificuldades no reconhecimento e 

interpretação de expressões faciais. Dessa forma, esses profissionais podem 

alcançar resultados significativos e adequados, levando em conta o 

estímulo/motivação do game no tratamento de pessoas com necessidades 

educativas especiais, especificamente crianças com transtorno do espectro 

autista. 
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Resumo: As tecnologias da informação e da comunicação têm mudado a maneira 

como se lê e se escreve. Sem que o impresso seja descartado, o digital tem 

ganhado cada vez mais espaço, e disseminado gêneros que têm maior 

expressividade quando produzidos e utilizados através dos recursos que a 

internet dispõe. Acompanhando as mudanças que a sociedade tem passado em 

seus mais diferentes aspectos, a Base Nacional Comum Curricular estabelece que 

as práticas de linguagem relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa também 

devem contemplar gêneros específicos do ambiente digital. Este trabalho 

pretende analisar essas propostas, enfatizando o uso dos gêneros digitais no 

ensino de Língua Portuguesa, identificando suas características e a associação 

que mantêm com as teorias linguísticas mais recentes, centradas no 

multiletramento.  

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Língua Portuguesa. Gêneros 

Digitais. Multiletramento. 

 

Abstract:Information and communication technologies have changed the way 

we read and write. Without the print being discarded, digital has gained more and 

more space, and disseminated genders that have greater expressiveness in and 

for the internet. Accompanying the changes that society has passed in the most 

varied aspects, the National Curricular Common Base establishes that the 

language practices related to the teaching of Portuguese Language should also 

contemplate those specific digital genders. This work intends to analyze these 

proposals, emphasizing the use of digital genders in the teaching of Portuguese 

Language, identifying their characteristics and the association that maintain with 

the most recent linguist theories centered on multiliteracy. 

Keywords: National Curricular Common Base. Portuguese Language. Digital 

Genders. Multiliteracy.1 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao sermos que854stionados sobre o sentido da palavra “atualidade”, 

mesmo que apenas como suposição, nossa resposta centra-se, sobretudo, 

naquilo que depreendemos como novo e moderno. O que foi atual antes perde, 

em via de regra, seu status em outra época ou momento. Por esse raciocínio, 

entendemos que o “novo” delimita um espaço de tempo e dita as regras de 

convívio e interação entre as pessoas. Essa constatação nem sempre se torna 

óbvia para aqueles que já nasceram imersos – constatação já de senso comum – 

na chamada era digital. Assim como nem sempre se tornam aparentes as 

funcionalidades e desdobramentos das tecnologias aplicadas aos seus mais 

diferentes usos, em um mundo cada vez mais regido pela rapidez e constante 

absorção e troca de informações.  

Esse novo mundo construído a partir dos avanços e transformações das 

tecnologias da informação e da comunicação, atreladas ao advento da internet, 

gera cada vez mais sujeitos que se comunicam e se expressam de acordo com as 

possibilidades que o espaço digital oferece. E da mesma forma que a tecnologia 

modifica a nossa maneira de interagir e de se relacionar, também interfere no 

modo como estudamos, aprendemos e assimilamos conteúdos. 

Baseando-se nesses pressupostos, o texto da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), estabelece para o ensino de Língua Portuguesa (Ensino 

Fundamental), competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, 

não apenas nas práticas de linguagem já mantidas pela tradição como a leitura e 

produção de textos centrados na escrita e na oralidade, mas também aqueles que 

sãos feitos e replicados em ambientes digitais, como por exemplo, os memes, os 

gifs, os vlogs, podcasts, etc. A inclusão dessas novas práticas de leitura e escrita, 

no texto da BNCC, reflete não apenas as transformações pelas quais a sociedade 

tem passado, mas também a evolução dos estudos inerentes à linguagem.  

Este trabalho tem como objetivos analisar as principais mudanças 

ocorridas na BNCC relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa, no módulo 

Ensino Fundamental, explanar sobre o uso dos gêneros digitais como recurso 

pedagógico, e a sua associação com as teorias mais recentes no ensino de língua 

materna, centradas principalmente nos multiletramentos. 

Para tanto, o estudo será dividido em três blocos: no primeiro, nossa 

atenção se prende ao texto da BNCC, as mudanças na área de língua portuguesa; 
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no segundo, abordaremos o conceito de multiletramento e multimodalidade e 

faremos uma relação desses termos às mudanças ocorridas na BNCC para o 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa; no terceiro, falaremos propriamente 

dos gêneros digitais, enfocando a apresentação de quatro tipos, a saber: a 

fanfiction, o trailer honesto, o e-zine e o ciberpoema. 

2 BNCC E LÍNGUA PORTUGUESA: principais mudanças 

A BNCC (para o Ensino Fundamental) estabelece no seu escopo, uma série 

de competências e habilidades a serem desenvolvidas na área de Linguagens, que 

compreende os componentes Língua Portuguesa, Artes, Educação Física e Língua 

Inglesa (Anos Finais do Ensino Fundamental). Para o componente Língua 

Portuguesa, essas mudanças convergem em práticas que se centralizam no texto, 

e que estão estruturadas em orientações já mencionadas nos PCNs, mas que 

englobam uma ressignificação daquelas.  

2.1 Práticas de linguagem 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a disciplina Língua 

Portuguesa organizava-se em três grandes grupos de conteúdo: Língua Oral, 

Língua Escrita, Análise e Reflexão. Na BNCC, a estrutura proposta pelo 

documento, assemelha-se a essa organização, mas está dividida em quatro 

diferentes práticas de linguagem: Leitura, Produção de Textos, Oralidade e Análise 

Linguística/Semiótica.  

Ao incorporar o eixo Análise Linguística/Semiótica no documento, a BNCC 

entende que ao lermos ou produzirmos um texto é importante levar em 

consideração que o texto lido, escrito ou elaborado oralmente está associado à 

práticas de linguagem historicamente construídas. A Semiótica é uma área que 

se refere ao estudo de textos em múltiplas linguagens, incluindo as digitais: 

memes, gifs, as produções dos youtubers, etc. Ler ou produzir uma carta, um 

aviso, não é o mesmo que ler ou escrever e-mails ou publicações em redes sociais. 

Da mesma forma, no campo da Análise Linguística e da Semiótica, o texto da Base 

Nacional amplia o entendimento dessa pluralidade, de modo que o aluno consiga 

entender, por exemplo, que ao ler uma foto, ele seja capaz de perceber a 

intencionalidade que há por trás da imagem, ao observar o layout de um site, 

entenda que as cores, as fontes, os recursos audiovisuais são escolhas feitas a 

partir de uma proposta, etc. O documento, nesse sentido, avança na descrição de 

como podemos refletir sobre a língua e a linguagem, com o intuito de nos 

apropriarmos dos seus usos.  
Dessa forma, a BNCC procura contemplar a cultura digital, diferentes 

linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente 
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lineares, com baixo nível de hipertextualidade, até aqueles que 

envolvem a hipermídia. (BNCC, 2017, p. 69). 

Nas práticas de leitura e oralidade, a BNCC destaca também a importância 

de se estimular um olhar crítico à compreensão da realidade, como ao saber lidar 

com as fakenews, sugerindo assim um letramento midiático, ao se agir com ética 

e responsabilidade nos usos das ferramentas digitais, que envolve acessar, 

analisar, avaliar e criar conteúdos na internet. 

Mas um ponto importante a ser mencionado, e que o texto aborda, é que 

essas práticas de linguagem não estão desarticuladas, partindo do entendimento 

que a língua mobiliza diferentes saberes. Assim, apenas para fins didáticos, as 

habilidades inerentes ao estudo da língua podem estar divididas, mas na prática, 

escrita, leitura, oralidade e análise linguística /semiótica devem estar integradas.  

2.2 Campos de atuação 

De acordo com a BNCC (2017, p. 82): 
Como já destacado, os eixos apresentados relacionam-se com práticas 

de linguagem situadas. Em função disso, outra categoria organizadora 

do currículo que se articula com as práticas são os campos de atuação 

em que essas práticas se realizam. Assim, na BNCC, a organização das 

práticas de linguagem (leitura de textos, produção de textos, oralidade 

e análise linguística/semiótica) por campos de atuação aponta para a 

importância da contextualização do conhecimento escolar, para a ideia 

de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo 

tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os 

estudantes. 

Os campos de atuação demarcam o gênero a ser escolhido para cada eixo 

referente à prática de linguagem, e têm como objetivo principal demandar 

protagonismo dos alunos, mesmo os de anos iniciais, deixando bem clara a 

necessidade de contextualização dessas práticas. São cinco os campos de 

atuação: da vida cotidiana (somente nos anos iniciais), da vida pública, das 

práticas de estudo e pesquisa, artístico/literário e jornalístico/midiático.  

Exemplificando: no campo de atuação artístico/literário, temos o uso da 

língua voltado à produção de poemas, contos, peças teatrais, romances. Assim, 

neste caso, predominam o uso de gêneros que têm marcas distintivas desse 

campo da atuação artístico-literária. 

Entretanto, mesmo que se tenha uma divisão das práticas de linguagem em 

campos de atuação, a BNCC (2017, p. 83) estabelece que:  
As fronteiras entre eles são tênues, ou seja, reconhece-se que alguns 

gêneros incluídos em um determinado campo estão também 

referenciados a outros, existindo trânsito entre esses campos. Práticas 
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de leitura e produção escrita ou oral do campo jornalístico/midiático se 

conectam com as de atuação na vida pública. Uma reportagem 

científica transita tanto pelo campo jornalístico/midiático quanto pelo 

campo de divulgação científica; uma resenha crítica pode pertencer 

tanto ao campo jornalístico quanto ao literário ou de investigação. 

Essa nova abordagem, em que as práticas de linguagem devem ser situadas 

por campo de atuação, leva em consideração que um gênero textual surge e é 

replicado em decorrência do seu uso, da sua importância e finalidade, o que 

confere significado ao aluno na sua leitura, produção e análise. 

2.3 Aspectos gramaticais 

Na BNCC, as questões gramaticais são explicitadas e os conteúdos indicados 

para cada ano que compõe o Ensino Fundamental. Entretanto, a ideia é que a 

gramática seja compreendida em seu funcionamento, e nunca trabalhada como 

um conteúdo em si. Sugerindo assim, outro entendimento da gramática e de sua 

função.  

Esse olhar implica uma concepção mais ampla da linguagem, corroborada 

pela BNCC, que articula seu texto para enfocar o que é um dos objetivos principais 

no ensino de língua materna: possibilitar o seu uso efetivo através de situações 

reais, dando ao aluno a percepção do todo que é o fenômeno linguístico, 

estruturado em múltiplos aspectos: gramaticais, semânticos e analíticos. 

3 TEORIAS LINGUÍSTICAS, MULTILETRAMENTOS E MULTIMODALIDADE 

De uma forma bastante concisa, podemos depreender que ao longo dos 

estudos linguísticos, há dois grandes núcleos ou tendências que têm direcionado 

a percepção sobre a língua e a linguagem, e assim influenciado o ensino da 

disciplina Língua Portuguesa. De acordo com Antunes (2003, p. 41):  
a) uma tendência centrada na língua enquanto sistema em potencial, 

enquanto conjunto abstrato de signos e de regras, desvinculado de suas 

condições de realização; 

b) uma tendência centrada na língua enquanto atuação social, 

enquanto atividade e interação verbal de dois ou mais interlocutores e, 

assim, enquanto sistema-em-função, vinculado, portanto, às 

circunstâncias concretas e diversificadas de sua atualização. 

A segunda concepção, mais abrangente e correlacionada com as 

multiplicidades que envolvem as competências e habilidades relacionadas ao 

domínio da língua materna, demarca os desdobramentos da Linguística em 

outras ciências que à luz da teoria da comunicação, embasam seus saberes. Assim, 

a partir da década de 1970, a concepção de língua como um sistema fechado, 

presente nos estudos gramaticais, é substituída pela concepção de língua como 
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comunicação. O foco deixa de ser o estudo da língua e passa a ser o seu uso e o 

desenvolvimento da capacidade comunicativa do aluno. Entretanto, essa 

mudança de paradigma não se sustentou sem que antes sofresse muitas críticas, 

pois fugia à tradição do campo. 

Da década de 70 para os dias atuais, nossas concepções de mundo, de 

escola, sobretudo, de ensino, deram saltos largos, e nos permitiram ver a 

complexidade de ser e estar nesse mundo. Fatores políticos, sociais, culturais e 

econômicos influenciaram pesquisas das mais diversas, e que com um teor maior 

ou menos acentuado, pautaram métodos e caminhos pedagógicos para o ato de 

ensinar. Com a evolução das novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TDIC), e o crescimento de ciências como a Sociolinguística, que chama a atenção 

da escola para as diferenças dialetais em sala de aula, da Linguística Textual, que 

destaca o estudo do texto não centrado apenas na morfologia e na sintaxe, entre 

outras, a noção de multiletramento passa a ter destaque. 

A BNCC (2017, p. 67), esclarece que ao enfocar novas práticas de leitura e 

escrita, sobretudo, em ambientes digitais, 
Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso nem de deixar 

de considerar gêneros e práticas consagrados pela escola, tais como 

notícia, reportagem, entrevista, artigo de opinião, charge, tirinha, 

crônica, conto, verbete de enciclopédia, artigo de divulgação científica 

etc., próprios do letramento da letra e do impresso, mas de contemplar 

também os novos letramentos, essencialmente digitais. 

De acordo com Dionísio (2011, p. 131): 
Se as formas de interação entre os homens mudam de acordo com as 

necessidades de cada sociedade, e se as formas de interação entre as 

pessoas são influenciadas pelo desenvolvimento tecnológico, o 

primeiro conceito que merece ser revisto é o conceito de letramento. 

O letramento pressupõe como define Soares (2003, p. 15) “estado ou 

condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas exerce as práticas sociais 

de leitura e escrita que circulam na sociedade em que vive, conjugando-as com 

as práticas sociais de interação oral”. 

Assim, mais que ler e escrever, o domínio de certos gêneros textuais em 

circulação na sociedade, e a sua apropriação para expressar ideias, conceitos, 

exprimir uma mensagem, define uma pessoa letrada. Ressalvando-se aqui o 

termo “texto” como um enunciado, seja ele oral ou escrito, verbal ou não-verbal 

dotado de significado. 

O conceito de multiletramentos, de acordo com Rojo (2012), é de origem 

do grupo Nova Londres (formado por pesquisadores anglófonos – americanos, 
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ingleses, australianos), que em meados dos anos de 1990, lançou ao mundo, as 

questões da diversidade cultural nos centros urbanos da Europa e dos Estados 

Unidos, assim como a diversidade de semioses ou de modalidades de linguagem 

nos textos em circulação, principalmente na internet. 

Na atualidade, o prefixo “multi” foi incorporado ao termo letramento, para 

explicitar que já não basta decodificar símbolos e signos linguísticos, é necessário 

também saber ler e traduzir imagens e sons, adequar o texto às situações de uso, 

sejam elas formais ou informais, fazer uso da hipertextualidade, inteirar-se de 

novos formatos usados em meio digital.  

São necessárias novas ferramentas além da escrita manual (papel, lápis, 

caneta, lousa e giz) para significar o texto na sala de aula e contextualizá-lo, pois 

ele tem perdido seu caráter único, engessado, podendo agora, além de lido, 

dialogado, questionado e relacionado com outros. 

Assim, novos tempos pedem novas formas de expressão comunicativa. E 

associados a essas novas formas estão os gêneros digitais. 

4 GÊNEROS DIGITAIS 

Os gêneros digitais são igualmente gêneros textuais, mas que são 

produzidos e socializados em formato digital. As características inerentes a esses 

gêneros são o resultado das múltiplas possibilidades que o ciberespaço oferece.  

 Segundo Marcuschi (2005, p.19): 
Esses gêneros também permitem observar a maior integração entre os 

vários tipos de semioses: signos verbais, sons, imagens e formas em 

movimento. A linguagem dos novos gêneros torna-se cada vez mais 

plástica, assemelhando-se a uma coreografia e, no caso das 

publicidades, por exemplo, nota-se uma tendência a servirem-se de 

maneira sistemática dos formatos de gêneros prévios para objetivos 

novos. Como certos gêneros já têm um determinado uso e 

funcionalidade, seu investimento em outro quadro comunicativo e 

funcional permite enfatizar com mais vigor os novos objetivos. 

E atrelados a novos objetivos comunicativos, gêneros como blogs, vlogs, 

fanfictions, trailers, wikis, chats, traduzem a plasticidade textual da qual Marcuschi 

nos falou anteriormente.  

A capacidade de se associar modalidades de linguagem em um único texto, 

gera aí novas possibilidades de criação e enunciações linguísticas, os textos 

multimodais. E a multimodalidade é de grande importância para as mídias 

virtuais, pois permitem uma maior integração entre as “semioses”, mencionadas 

por Marcuschi, anteriormente, o que desperta no internauta o estímulo para 

aprendizagem. 
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Já fazem parte do cotidiano de crianças e adolescentes expressões das mais 

conhecidas como “e-mail”, “chat”, “Youtube”, “Facebook”, “Twiter”. Assim, o uso 

desses gêneros digitais em sala de aula, propicia aos estudantes uma maior 

interação com aquilo que já faz parte de suas vivências e torna o aprendizado dos 

conteúdos, seja nas aulas de Língua Portuguesa, ou não, mais estimulante e 

significativo. 

Dessa forma, como afirma Xavier (2005, p.38), “os gêneros digitais são 

megaferramentas para desenvolver nos aprendizes a necessária habilidade de 

construir pontos de vista e defendê-los convicentemente”. O que torna as 

pesquisas em torno do tema, necessárias e condizentes com os novos tempos. 

4.1 Ciberpoema 

A poesia é um gênero literário que considera tanto a forma quanto o 

conteúdo para expressar uma mensagem. Se procurarmos nos dicionários, 

verificamos que entre os muitos conceitos, o gênero é descrito como a arte de 

criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se 

combinam sons, ritmos e significados. Essa combinação de elementos traz ao 

texto literário, especialmente à poesia, através da escrita, múltiplas sensações, que 

sugeridas por meio de signos gráficos, dependem das inferências do leitor.  

O ciberpoema, gênero particularmente novo, uma espécie da literatura 

digital, apropria-se das bases da poesia tradicional, mas tendo como suporte, as 

ferramentas digitais.  

De acordo com Pagnan (2017, p. 311), a literatura digital 
[...] é produzida não para ser impressa em papel, e sim especificamente 

para a Web, de modo a propor novas experiências de leitura tendo em 

vista a possível utilização de hipertextualidade, propor a participação 

ativa do leitor, além de explorar diversos recursos semióticos. 

Corroborando com esse pensamento, Paiva (2015, p.05), esclarece que 

diferente da poesia visual, que pode incorporar elementos como fotografias, 

desenhos e figuras geométricas ao texto escrito, o gênero ciberpoema – ou 

poema digital – ao acrescentar “elementos de áudio, vídeo e interatividade, 

ultrapassa totalmente os limites do conceito de literatura enquanto texto 

impresso”. 

Assim, o ciberpoema tem como ponto de apoio a imagem e o texto em 

movimento, impossíveis de serem reproduzidos no papel, apenas na imaginação 

do leitor. Produzir textos desse tipo requer do aluno além da familiarização com 

recursos estilísticos, a percepção de como forma e conteúdo podem ser melhor 
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assimilados por quem lê, além da apropriação e domínio das ferramentas 

disponibilizadas pela web.  

Exemplos que ilustram o gênero podem ser encontrados no site 

https://telepoesis.net. Entre esses, citamos aqui o poema “Árvores”, de Rui Torres, 

onde os versos e as estrofes se encadeiam tendo como plano de fundo imagens 

de árvores, que ora aparecem e desaparecem aleatoriamente, seguindo-se a tudo 

isso, o ritmo da leitura que não é do leitor, mas do próprio poema, que se inicia 

em um tempo mais espaçado, avançando sequencialmente o ritmo. 

4.2 Trailer honesto 

O trailer honesto, assim como o trailer convencional, é um videoclipe criado 

para anunciar um filme. No entanto, é geralmente produzido por leigos ou fãs de 

cinema e não pela indústria. Ao ser produzido por pessoas que não estão ligadas 

à indústria cultural e cinematográfica, aponta as expectativas positivas e também 

negativas de quem assistiu ao filme, daí o seu nome. Pode ser uma reformulação 

do trailer original, ou uma produção feita a partir de cenas do filme. 

O trailer, como afirmam Ramos e Schulz (2015, p. 05):  
Como ferramenta de marketing, sua principal finalidade é divulgar outra 

película a ser lançada em breve e, por isso, várias estratégias de sedução 

são empregadas para instigar a curiosidade do telespectador. Cenas 

impactantes, acompanhadas de efeitos sonoros e de música, levam o 

espectador a se perguntar o que virá a acontecer no enredo da história 

sendo, dessa forma, seduzido a assistir ao filme. 

Ao ser utilizado como recurso em sala de aula, o gênero leva o aluno a 

conhecer por intermediação do professor, elementos que caracterizam um 

enredo e a linguagem utilizada no cinema, os aspectos que podem gerar 

curiosidade em quem assiste, assim como trechos que selecionados, encaixam-

se na proposta a ser desenvolvida ao se criar um trailer honesto. É necessário para 

isso, que o aluno tenha autonomia, senso de organização e planejamento. Sem 

esquecer que precisará escrever e reescrever o texto do roteiro, sintetizar seu 

pensamento e suas ideias, pois assim como o trailer convencional, o trailer 

honesto tem um tempo curto de duração. Assim, configura-se como um gênero 

capaz de suscitar no aluno, habilidades e competências inerentes à leitura e à 

escrita. 

O canal “Trailer Honesto – Brasil” (https://m.youtube.com/CEg5JXgZK-

lgqWdR3s-_bWQ), no Youtube, disponibiliza uma série de vídeos traduzidos, que 

são exemplos do gênero. São vídeos associados a filmes para adultos, crianças e 

adolescentes.  
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4.3 E-zine 

O e-zine é um fanzine com características de uma revista temática e 

periódica, porém, distribuído pelos meios digitais (e-mail ou pela publicação em 

um site ou canal de vídeos).  

Entretanto, apesar dessa caracterização simples, o e-zine guarda os traços 

distintivos do fanzine tradicional, pautado, sobretudo, na autenticidade.  

De acordo com Andrade e Senna (2015, p. 05), 
Fanzine ou apenas zine é uma publicação artesanal e alternativa que 

prima pela autoralidade, geralmente financiada pelo próprio autor ou 

autores e distribuída por estes. Por seu caráter libertário e anárquico, 

procura não se enquadrar em categorias estéticas ou comunicacionais 

estabelecidas.  

Nos fanzines mais tradicionais, os textos poderiam inclusive ser escritos à 

mão, sobrepondo-se a eles ou os ilustrando com gravuras, recortes, colagens, 

dobraduras. Tudo dependia da imaginação e da criatividade dos seus 

idealizadores. Quanto à temática, todo tipo de enunciação pode ser o foco do 

gênero: contos, poemas, quadrinhos, relatos, charges, etc.  

Ainda segundo os autores, 
Hoje os e-zines, ou zines virtuais também ganharam espaço. Não tendo 

o mesmo caráter de objeto de culto do zine impresso, o zine virtual e a 

internet se configuram, porém, como potente aliado à divulgação dos 

fanzines, dinamizando contatos e trocas de informações. (ANDRADE; 

SENNA, 2015, p. 05). 

Entretanto, justamente esse dinamismo no compartilhamento, que faz do e-

zine, um recurso pedagógico interessante ao ser utilizado em sala de aula, pois 

com as ferramentas que a web disponibiliza, a produção, edição e divulgação 

tornam-se mais facilitadas. Saberes associados à linguagem escrita e digital como 

escolha do texto, coerência entre o tema proposto e os textos selecionados, 

revisão, estética a ser criada (ou estilo) podem ser trabalhados a partir do gênero. 

Para se elaborar um fanzine ou e-zine, deve-se ter vivência na área da qual 

será escolhida o tema. Se os alunos quiserem abordar o tema dos heróis de 

histórias em quadrinhos, devem além da vivência cotidiana, escrever o texto 

baseados em elementos que situem o leitor menos ou ainda não familiarizado. 

Por exemplo: os criadores dos heróis, quem são e o que fazem as personagens, 

tempo cronológico em que vivem, características físicas, psicológicas, etc. É algo 

que envolve pesquisa e definição do que será escrito, ou melhor digitado. Como 

é um gênero que pode envolver múltiplas linguagens, também é comum que os 

estudantes queiram ilustrar o e-zine com imagens, vídeos e áudio, destacando, 
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nesse caso específico dos heróis de histórias em quadrinhos, um desenho feito 

pelo próprio aluno, memes ou gifs relacionados àlguma aventura envolvendo as 

personagens. As possibilidades são variadas. 

3.4 Fanfiction 

De acordo com Padrão (2007, p. 02):  
Por fanfiction estamos nos referindo à prática de escrever histórias 

baseadas em universos ficcionais – personagens, cenários e 

acontecimentos de ficção – criados por terceiros. Na grande maioria dos 

casos, a principal inspiração do escritor fanfiction são histórias lançadas 

por produtos da indústria cultural, como livros, filmes, desenhos 

animados, quadrinhos e seriados de TV. 

Em uma tradução literal, o termo fanfiction pode ser traduzido como “ficção 

de fã”, pois quem se dedica ao gênero, transcende ao status de mero consumidor 

do produto, recriando, parodiando ou mesmo imitando o estilo do (a) autor (a) 

ao propor novas histórias, a partir de obras que alcançaram bastante sucesso, 

sobretudo entre o público adolescente. Como por exemplo, a saga Harry Potter, 

da escritora britânica J. K. Rowling, e a saga Crepúsculo, da escritora norte-

americana Stephenie Meyer, que possuem várias páginas de fanfiction (ou fanfic) 

na internet, dedicadas a elas.  

Segundo Oliveira e Manzano (2015, p. 2016): 
O professor pode lançar mão desse uso das fanfics em sala de aula 

como uma ferramenta propícia para trabalhar a questão da co-autoria 

na produção textual, podendo configurar um gênero discursivo novo 

quando posto a circular na internet. Possui um nome de autor e é 

narrada em parceria com os leitores e fãs da obra consagrada, que, por 

sentirem a necessidade de uma perpetuação da história original ou 

parte dela, se dispõem a continuá-la. Com isso, a escola deixa de ser 

apenas um mero transmissor de conhecimentos e passa a valorizar a 

participação efetiva do aluno, valorizando a interação, a leitura e a 

escrita,estimulando a participação, o envolvimento e o engajamento 

dos alunos em questões que requerem tomadas de decisões, 

posicionamento crítico, procurando estabelecer uma relação de 

contextualização da aprendizagem nas diferentes áreas da convivência 

social. 

As fanfictions, dessa forma, constituem-se como um suporte pedagógico 

para as aulas de Língua Portuguesa, pois ao recriarem um universo ficcional que 

apresenta estruturas já definidas, desafiam os leitores e colaboradores a 

estudarem o estilo do (a) autor (a) e a se familiazarem com a trama. Ao fazerem 

isso, trabalham habilidades de leitura, escrita e análise da estrutura do texto como 



 
 

 
3942 

um todo, como conhecimento do tipo de narrador, as características físicas, 

psicológicas das personagens, cronologia, dados históricos e culturais, etc. 

Para ilustrar o gênero, citamos a fanfiction (ou fanfic) “Entrelinhas – Ron e 

Hermione” (https://www.floreioseborroes.net/fics/ver/43112). Nessa série, a 

autora Morgana Lisbeth explora brechas deixadas pela criadora da saga Harry 

Potter, J. K. Rowling, na relação e nos momentos entre os personagens Ronald 

Weasley e Hermione Granger, nos últimos três anos da série. Da descoberta do 

sentimento, até o primeiro beijo. As histórias contadas por Morgana Lisbeth 

passam-se durante a história original, e dão vida à histórias que poderiam ter sido 

escritas pela própria autora J. K. Rowling. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A BNCC, prevista na legislação que rege a educação do país, é um 

documento de caráter normativo, que tem como objetivo promover maior 

equidade e qualidade no ensino brasileiro, por meio de uma referência comum 

obrigatória, resguardada a autonomia das escolas e dos entes federais. O que se 

observou desde a sua aprovação, principalmente no que diz respeito às propostas 

elaboradas para o componente Língua Portuguesa, é que o processo pedagógico 

e a educação são fenômenos complexos e não podem ir na contramão das 

transformações políticas, sociais, econômicas, culturais e tecnológicas da 

sociedade, esclarecendo que as tecnologias da informação e da comunicação 

(TDIC) trouxeram um novo viés, e imprimiram uma nova abordagem no modo 

como se ensina.  

No ensino de Língua Portuguesa, saberes que antes tinham como base, 

práticas de linguagem mantidas pela tradição da língua escrita, foram associados 

a essas ferramentas, inseridas em meio digital, atualizados e ressignificados, uma 

vez que novos tempos pedem novos letramentos. Já não basta decodificar e 

produzir apenas textos que têm como suporte a linguagem verbal escrita e falada, 

assim como não basta estudar o texto apenas em seus aspectos estruturais, 

descontextualizando sua prática, sua finalidade. A BNCC tem conhecimento 

dessas exigências do mundo multiletrado, entendendo que “o multiletramento 

deve ir além da relação exclusiva com a linguagem verbal” (PAGNAN, 2017, p. 

313). Entende que as novas tecnologias de comunicação e informação têm uma 

relação mais próxima com essas diversas linguagens: visual, auditiva e discursiva, 

e que assim competem para uma formação mais integral do estudante. 

Neste artigo, analisamos as relações cada vez mais próximas entre os 

multiletramentos e os gêneros digitais, apoiados no texto da BNCC, e nos 
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pressupostos teórico-metodológicos que a sustentam. Observamos que os 

gêneros digitais assumem um papel complementar e se configuram como opções 

válidas e interessantes no ensino de língua materna. 
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R857esumo: O presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma proposta de aula 

utilizando o software GeoGebra como recurso pedagógico no ensino de matrizes, mais 

especificamente na construção do conceito das operações adição, produto por escalar e 

produto de matrizes. Para tanto, esta proposta se baseia no uso do software para 

experimentação destas operações antes mesmo de defini-las, permitindo aos estudantes 

especularem, conjecturarem e generalizarem os resultados observados com o software. 

Embora existam outras opções de programas que também podem ser usados nesta 

experimentação, como as planilhas eletrônicas, por exemplo, escolheu-se o GeoGebra 

pelo fato de que se trata de um software já consolidado – embora ainda subutilizado – 

entre os professores, e claro, pela facilidade de acesso: online e offline; computadores, 

tablets e smartphones. Apesar a infraestrutura das escolas ainda seja um fator que impõe 

barreiras, a possibilidade de uso em smartphones pode ser de grande valia para 

professor e turma.  

Palavras-chave: Adição de matrizes; Construção do Conhecimento; Ensino; 

Multiplicação de Matrizes; TDIC. 

 

Abstract: The present work has the objective of presenting a lesson proposal using 

GeoGebra software as a pedagogical resource in the teaching of matrices, more 

specifically in the construction of the concept of operations addition, product by scale 

and matrix product. To do so, this proposal is based on the use of the software to 

experiment with these operations before even defining them, allowing students to 

speculate, conjecture and generalize the results observed with the software. Although 

there are other program options that can also be used in this experimentation, such as 

spreadsheets, for example, GeoGebra was chosen due to the fact that it is already 

consolidated software - although still underutilized - among teachers, and of course, for 
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ease of access: online and offline; computers, tablets and smartphones. Although school 

infrastructure is still a barrier factor, the possibility of using smartphones can be of great 

value to teachers and students. 

Keywords: DICT; Knowledge building; Matrix Addition; Matrix product; Teaching; 

 

Introdução 

É sabido que o uso de recursos diversos tem aproximado o professor de um 

mundo tecnológico que pode propiciar mais dinâmica na sala de aula. Partindo 

dessa premissa as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

desempenham um importante papel no processo de ensino aprendizagem por 

possibilitarem diferentes maneiras de se trabalhar um mesmo conteúdo, por 

exemplo. 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta em suas competências 

gerais da educação básica o uso e criação de TDIC no acesso e disseminação de 

informações, bem como na produção de conhecimentos e resolução de 

problemas, exercitando o protagonismo e autonomia na vida pessoal e coletiva. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), por sua vez, propõem que o aluno 

entenda os princípios das tecnologias de comunicação e informação, associando-

as aos conhecimentos científicos e compreendendo sua natureza como 

integração de diferentes meios de comunicação, entendendo o impacto que elas 

causam na sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do 

conhecimento e na vida social. Além disso, sugere que o aluno aplique essas 

tecnologias na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 

 

Entre essas tecnologias destacam-se os softwares que combinam conceitos 

matemáticos numa mesma plataforma digital, como o GeoGebra, que reúne 

geometria, álgebra, estatística, tabelas, gráficos, etc, numa mesma aplicação. E 

embora seja um software importante e popular, ainda é subutilizado nos cursos 

de formação, já que, considerando as pesquisas realizadas, é majoritariamente 

usado no estudo de geometria, geralmente na aplicação do conteúdo, apesar de 

suas potencialidades tanto na álgebra, quanto no cálculo, podendo ser 

instrumento principal na construção do conhecimento.  

 

O presente trabalho propõe o uso do software GeoGebra no ensino de matrizes, 

que é um conteúdo previsto no currículo do 2° Ano do Ensino Médio, o qual 
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auxilia na solução de sistemas de equações lineares, assunto que tanto os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), quanto a BNCC apresentam em suas 

habilidades da disciplina de Matemática. 

 

Ensino de Álgebra com suporte do Geogebra 

As matrizes auxiliam na organização da vida em sociedade, muito embora a 

maioria das pessoas não perceba isso. Por exemplo, alguém, pelo menos uma vez, 

já deve ter comprado passagem de ônibus ou avião, ou ainda, ido ao cinema. A 

maneira de localizar o assento se assemelha ao ato de encontrar a posição de um 

elemento dentro de uma matriz. 

 

Ou ainda, quando se olha a tela de um computador, o que se vê é uma enorme 

matriz, dividida em muitas linhas e colunas, gerando pontos coloridos  

conhecidos por pixel. Quanto mais linhas e colunas a matriz tiver, mais pixels a 

tela terá e, consequentemente, haverá uma melhor resolução de imagem. 

 

Até o produto de matrizes, que se calcula de uma maneira um pouco mais 

complexa que as demais operações, está presente em diversas situações.  
Na produção de produtos como televisores e carros, no cálculo das 

notas de um aluno ao final de um bimestre, no cálculo de um valor 

calórico que uma pessoa gasta fazendo exercícios físicos e na produção 

de doces são situações em que encontramos o produto de matrizes. 
(DE OLIVEIRA, 2012, p.29). 

 

Ainda assim, esse conteúdo é, geralmente, abordado de maneira mecânica, não 

sendo relacionado com a realidade, o que dificulta a percepção do aluno no que 

diz respeito as aplicações das matrizes.  

Sobre uma aplicação de matrizes realizada com seus alunos, na qual se 

trabalharam as operações com matrizes na resolução de problemas envolvendo 

o tratamento de pacientes diabéticos, a professora Cristiani dos Santos Campos 

pontua: 
Analisando todos os comentários e resoluções apresentadas pelos 

alunos durante cada atividade realizada, percebi que o tema Matrizes 

não é mais abstrato e longe da realidade deles; constatei que eles 

conseguiram estabelecer relações lógicas entre o conhecimento teórico 

e a prática vivenciada no seu cotidiano. (CAMPOS, 2008, p.21). 
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Já as tecnologias, de maneira geral, ocupam um lugar cada vez mais significativo 

na vida de milhões de pessoas. Com softwares para computador e variados tipos 

de aplicativos disponíveis nos smartphones, que desempenham múltiplas 

funções nas mais diversas áreas, o que antes podia ser visto como auxílio na rotina 

muitas vezes corrida, hoje é encarado por muitos como indispensável.  

 

Existem programas de controle de gastos, de hábitos saudáveis, transporte, 

alimentação, entre outros. Toda essa inovação contribui para organização 

profissional e pessoal, podendo inclusive, ser usada no ensino com softwares e 

aplicativos educacionais, já que “algumas ferramentas tecnológicas 

disponibilizam condições que favorecem professores e alunos no processo de 

ensino e aprendizagem.” (IDEM, 2017, p.162).  

 

Levando-se em conta o potencial das TDIC e sua importância na construção do 

conhecimento, para o ensino de álgebra matricial pode-se utilizar planilhas 

eletrônicas como Excel (Microsoft), Calc (LibreOffice) ou o Google Sheets, 

contudo existe também o GeoGebra1 um software prático e popul858ar, 

disponível para computadores e celulares de forma gratuita, podendo ser 

operado off-line bem como em sua versão on-line, que apresenta inúmeras 

ferramentas para se trabalhar diferentes conteúdos, inclusive matrizes. 

 

O GeoGebra foi criado por Markus Hohenwarter, em 2001, na Universidade de 

Salzburg, Áustria. Nele é possível fazer construções geométricas, trabalhar com 

funções, polinômios, gráficos, raízes, números complexos e também com 

conceitos de álgebra. Na mesma plataforma o usuário pode visualizar as 

características geométricas e algébricas de um mesmo objeto, o que pode 

colaborar de maneira significativa para o aprendizado. 

Assim, a ideia de ligar o estudo de matrizes com um software mais conhecido 

pelas suas potencialidades geométricas, se dá não apenas pelo fácil acesso mas 

também pelo que é reforçado pela visão de Da Costa e Prado (2015), quando 

afirmam que usar tecnologias digitais no ensino de matemática requer destas 

ferramentas condições para que o aluno possa levantar hipóteses, testar e 

exteriorizar suas conjecturas. 

 

 
858Números reais (ou complexos) dispostos em linhas e colunas. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Hohenwarter&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universität_Salzburg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universität_Salzburg
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A seguir, será escrita uma proposta de atividade para desenvolvimento em sala 

de aula tendo o GeoGebra como recurso pedagógico para a abordagem de 

operações com matrizes. 

 

Propostas para a sala de aula 

Quando se pensa no uso de ferramentas que auxiliam no processo de 

aprendizagem, geralmente se pensa na aplicação de conceitos vistos, ou seja, tais 

recursos entram para confirmar e/ou atestar aquilo que se viu teoricamente. 

Porém, o processo inverso também pode ser utilizado.  

 

De Villiers (1990), afirma que a experimentação também tem poder de 

convencimento. Até mesmo os matemáticos podem ser convencidos de algum 

resultado antes mesmo de obter uma prova formal. Assim, por quê não pensar 

em um processo experimental no estudo das operações de matrizes, antes de 

formalizar este conceito? Não poderia essa experimentação levar à construção do 

conceito? 

 

A proposta que aqui se desenha, objetiva dar ao aluno, um papel diferente do 

convencional em sala de aula. Em vez de ser apresentado ao conceito formal que 

definem as operações com matrizes, para depois praticar, propõe-se, por meio 

de atividades orientadas pelo professor, usar o GeoGebra para obter resultados 

de operações, antes mesmos de defini-las. Esses experimentos devem ser feitos 

de modo que o estudante perceba como se constituem as operações, ou seja, 

para que a partir de casos particulares (experimentos) chegue à generalização 

(formalização). 

 

Em outras palavras, o estudante parte da prática de operações com o software 

para em seguida compreender as abstrações referentes a tal conceito 

matemático, ou seja, após a identificação de como ocorrem as operações nas 

situações indicadas, professor e turma, juntos, construirão os conceitos e 

generalizações das operações trabalhadas. 

 

Nas próximas páginas será feito o detalhamento desta proposta para três 

operações envolvendo matrizes: adição, produto por escalar e produto de 

matrizes. 
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Soma de Matrizes 

Supondo que os estudantes já têm o conceito de matriz1, o próximo passo é, 

então, 859definir operações. A primeira, e mais simples, é a adição.  

 

O professor pode iniciar apresentando à turma um problema envolvendo soma 

de duas matrizes e solicitar que os estudantes leiam e interpretem a situação, 

obtendo e tomando nota dos dados. Digamos, por exemplo, que o problema 

proposto envolve as matrizes A e B como abaixo.  

O professor poderia ajudar a turma na seguinte reflexão: é possível somar duas 

matrizes? Em que resultaria esta operação? Depois de ouvir o que a turma tem a 

dizer, e uma vez verificado pelo professor que os estudantes inseriram os dados 

corretamente no software, agora os estudantes realizam – através dos comandos 

– a adição e especulam sobre o que o GeoGebra retornou em tela. 

 

A Figura 1 mostra a tela do GeoGebra com a sequência de comandos realizada e 

o resultado da adição A+B. 

 

Figura 1: Resposta esperada da adição

 
Fonte: Autores 

 
859Especialista em Gestão Escolar e Supervisão Escolar pela FLATED, cunhasclaudia@hotmail.com 



 
 

 
3951 

Ao observar o resultado em tela, o professor deve conduzir a turma – fazendo as 

perguntas certas – no sentido de construir o conceito de adição de matrizes. 

Como os estudantes têm tempos diferentes, vários exemplos devem ser feitos até 

que este conceito fique bem estabelecido. É importante frisar que nestas práticas 

iniciais, o professor prepare situações problemas onde seja possível realizar tal 

soma, a saber, quando as matrizes têm mesma ordem.  

 

Ao perceber que os estudantes já entenderam como ocorre a operação, pode-se 

propor, então, exemplos com matrizes de ordens diferentes, conjecturando e 

depois experimentando com o GeoGebra para validar – ou não – as conjecturas. 

 

Também, o professor pode aproveitar essa abordagem para trabalhar ainda com 

o suporte do GeoGebra, as propriedades da adição, quais sejam, associatividade, 

comutatividade, elemento neutro e elemento simétrico – ou inverso aditivo. Com 

esta última propriedade, o conceito de subtração pode ser construído na turma.  

 

Produto de Matriz por escalar e Produto de matrizes 

Para construir o conceito de matriz por escalar, o professor pode proceder de 

maneira análoga: primeiro levar a turma a conjecturar sobre as possibilidades 

envolvendo, agora, números e matrizes – e não mais apenas matrizes – e usar o 

GeoGebra como meio para solidificação deste conceito. 

 

Figura 2: Resposta esperada para produto por escalar 

 
Fonte: Autores  
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Assim como no caso da adição, as propriedades deste produto podem ser 

exploradas com o GeoGebra como, por exemplo, distributividade do escalar e  

distributividade da matriz. 

 

Já na multiplicação de matrizes, por ser uma operação mais complexa, pode-se 

começar pelo conceito de produto interno, ou seja, o produto entre uma matriz 

linha e uma matriz coluna, ambas com mesma quantidade de elementos.  

 

Figura 3: Resposta esperada no produto entre matriz linha e matriz coluna 

 
Fonte: Autores  

 

A medida que os conceitos se solidificam, o professor leva a turma ao próximo 

degrau, isto é, pode-se começar por aumentar a quantidade de elementos da 

linha e da coluna, depois aumentar o número de linhas da primeira matriz ou o 

número de colunas da segunda matriz – um passo por vez –, para só adiante, 

quando já houver convencimento do processo de multiplicação neste nível, 

passar ao produto entre matrizes que não se resumam a uma única linha ou uma 

única coluna. 

 

Figura 4: Resposta esperada no produto de matrizes 
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Fonte: Autores 

 

A expectativa é que os estudantes compreendam o produto A.B de matrizes como 

uma nova matriz, onde cada elemento é obtido pelo produto interno entre uma 

linha de A e uma coluna de B. 

 

Considerações Finais 

O GeoGebra é um software com vastas possibilidades, que permite o estudo de 

conteúdos matemáticos variados seja na área da álgebra, da geometria, cálculo, 

entre outros. Seu uso permite que os alunos busquem e desenvolvam sua 

autonomia na descoberta de novos conceitos 

 

Mesmo assim, com toda sua potencialidade ainda é, na maioria das vezes mais 

conhecido pelo “Geo” que pelo “Gebra”, já que é geralmente usado no estudo de 

conceitos relacionados a geometria. 

 

A questão estrutural pode ser uma dificuldade, dado que muitas escolas não 

dispõem de laboratório ou sala de informática para se trabalhar com o software. 

Uma alternativa poderia ser usá-lo através do celular pelo aplicativo, que é 

gratuito e pode ser operado sem conexão com a internet. 

 

Muito embora sejam excelentes ferramentas pedagógicas o uso dos softwares 

ainda é pouco explorado nos cursos de formação de professores. Por exemplo, 

no contexto de formação dos autores deste trabalho, a licenciatura em 

Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), localizada em Sobral, 
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interior do Ceará, num elenco de cerca de 40 disciplinas, não mais do que cinco 

disciplinas fazem uso destas ferramentas sistematicamente. É importante que 

esse cenário mude. Ao conhecer e manusear softwares no decorrer da sua 

formação inicial o futuro professor se sentirá mais à vontade e preparado para 

utilizá-los como recursos quando estiver em sala de aula. 

 

Dessa forma é possível aproximar, de maneira positiva e construtiva, professores, 

alunos e TDIC na construção de conhecimentos e habilidades que contribuam 

para o processo de ensino aprendizagem eficaz. 
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GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIA: DESAFIOS, 

TRANSFORMAÇÕES E INOVAÇÕES – UM ESTUDO DE CASO NO 

COLÉGIO BATISTA DE CAROLINA/MA 

 

Cláudia Regina Silva dos Santos Cunha1 

Davi Rocha Resende1 

 

RESUMO860: A educação é um pr861ocesso que precisa de estratégias e ingerências 

positivas visando o seu aprimoramento. O uso das tecnologias na área da educação pode 

exercer um papel importante na relação ensino-aprendizagem. O presente estudo 

abordou sobre a gestão escolar e tecnologia, cujo objetivo foi demonstrar os desafios, 

transformações e inovações ocorridas no Colégio Batista de Carolina/MA em 2018. 

Utilizou-se como procedimento metodológico uma pesquisa de campo, além de buscas 

nas referências bibliográficas. Destacou-se com os resultados do questionário aplicado 

que o Colégio Batista de Carolina/MA, bem como a atual gestão, tem procurado oferecer 

a sociedade carolinense, uma proposta educacional que esteja alinhada as melhores 

práticas em torno do processo de ensino-aprendizagem, quanto num modelo de gestão 

que sabe envolver os agentes do contexto escolar, no intuito de apresentar os melhores 

resultados e otimizar o trabalho, potencializando avanços. Concluiu-se que os desafios 

foram complexos, como adaptação dos envolvidos e compreensão da nova proposta 

pelos profissionais, contudo observou-se que os resultados obtidos com a plataforma 

interativa propiciaram avanços no processo ensino x aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Gestão Escolar  

 

ABSTRACT: Education is a process that needs positive strategies and interferences with 

a view to its improvement. The use of technologies in the area of education can play an 

important role in the teaching-learning relationship. The present study dealt with school 

management and technology, that objective was to demonstrate the challenges, 

transformations and innovations that occurred in the Baptist School in Carolina / MA in 

2018. It was used as a methodological procedure a field research, as well as searches in 
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bibliographical references. It was highlighted with the results of the applied questionnaire 

that the Baptist School in Carolina / MA, as well as the current management, has sought 

to offer the Carolinian society an educational proposal that is aligned with the best 

practices around the teaching-learning process, as in a management model that knows 

how to involve the agents of the school context, in order to present the best results and 

optimize the work, enhancing advances. It was concluded that the challenges were 

complex, such as adaptation of the participants and understanding of the new proposal 

by professionals, however, it was observed that the results obtained with the interactive 

platform provided advances in the teaching-learning process.  

 

Keywords: Education; Technology; School Management. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia é inerente ao homem, e existem desde os primórdios, quando 

o homem começou a criar instrumentos para facilitar a caça, a pesca e garantir a sua 

sobrevivência. Vive-se numa sociedade profundamente marcada por transformações e 

que está sempre em evolução. O mundo globalizado é cada vez mais tecnológico e goza 

das mais diversas tecnologias em inúmeras áreas do conhecimento, principalmente, no 

que diz respeito à informática.  

Concomitantemente, têm-se distintas mídias educacionais, onde o grande 

desafio ainda consiste em saber utilizá-las com eficiência para que elas contribuam 

categoricamente no aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. É fato que a educação é 

um dos pilares do progresso de qualquer nação. Logo, tem que acompanhar a evolução 

tecnológica e fazer uso das tecnologias/ferramentas para garantir a eficiência do 

processo ensino-aprendizagem. Assim, para um próspero desenvolvimento de um país 

faz-se necessário que a educação e a tecnologia estejam no mesmo rol de planejamento. 

Registre-se que para Paulo Freire a educação é o processo constante de 

criação do conhecimento e de busca da transformação-reinvenção da realidade pela 

ação-reflexão humana. Já segundo Kenski (2012), o termo “tecnologia” diz respeito a 

muitas outras coisas além das máquinas. O conceito tecnologia engloba a totalidade de 

coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, 

suas formas de uso, suas aplicações. Ainda de acordo com o referido autor, tecnologia é: 

 

[...] o conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam 

ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em 

um determinado tipo de atividade, chamamos de “tecnologia”. Para 

construir qualquer equipamento - uma caneta esferográfica ou um 

computador -, os homens precisam pesquisar, planejar e criar o 
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produto, o serviço, o processo. Ao conjunto de tudo isso, chamamos de 

tecnologias. (KENSKI, P. 24, 2012) 

 

 

Mencione-se que a palavra tecnologia remete-se a evolução, progresso, 

comodidade. Desse modo, o uso das tecnologias nas escolas através de suas ferramentas 

gera, obviamente além de evolução uma certa comodidade e pode exercer um papel 

importante dentro do processo ensino-aprendizagem. Sabe-se também é a tecnologia é 

uma faca de dois gumes, pois ao mesmo tempo que facilita se não utilizada de forma 

correta pode prejudicar. É necessário que se saiba utilizar as tecnologias como 

ferramentas pedagógicas para auxiliar o aluno no processo de construção do 

conhecimento.  

É essencial que haja orientação e controle quanto ao uso das ferramentas 

tecnológicas pelos alunos. O contato regrado e orientado da criança com o computador 

em situação de ensino-aprendizagem contribui positivamente para seu desenvolvimento 

cognitivo e intelectual, em especial no que esse desenvolvimento diz respeito ao 

raciocínio lógico e formal, à capacidade de pensar com rigor e sistematicidade, à 

habilidade de inventar ou encontrar soluções para problemas. (ANDRADE, 2011). 

Sabe-se que a educação é um processo, ou seja, não um fim em si mesmo, 

deste modo, precisa passar por influências, ingerências positivas visando o seu 

aprimoramento. O uso das tecnologias na área da educação pode exercer um papel 

importante na relação ensino-aprendizagem.  

Assim, o presente estudo teve como proposta a utilização da tecnologia 

como fator essencial no trabalho da gestão escolar no Colégio Batista de Carolina/MA, 

no decorrer do ano de 2018, dando destaque para os desafios a serem vencidos, bem 

como as contribuições que ela traz para a realidade escolar, além de que, se utilizada 

conscientemente e em harmonia com o contexto real de uma instituição de ensino, 

poderá inovar o trabalho, a visão e os resultados a serem alcançados. 

A realização deste trabalho partiu da perspectiva de que a gestão escolar 

pode utilizar vários recursos, e dentre eles a tecnologia, buscando aproximar e incluir 

ainda mais a comunidade escolar a viver e partilhar dessa experiência inovadora e eficaz, 

com o intuito de contribuir tanto para o ensino quanto como instrumento de inclusão 

social, tendo em vista que os avanços das tecnologias nos últimos anos têm causado 

grandes e instantâneas mudanças em nossa sociedade. Logo, a escola não pode e nem 

deve deixá-la (tecnologia) de fora da sua finalidade, pois as tecnologias muitas vezes 

surgem como fator preponderante para melhorar a oferta de seus serviços.  

O presente estudo teve como eixo central explanar se o uso da tecnologia 

pela Gestão Escolar do Colégio Batista de Carolina acarretou desafios, transformações e 

inovações no decorrer do ano de 2018. 
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Portanto, este estudo objetivou responder o problema acima, ou seja, 

demonstrar como o trabalho da gestão escolar no Colégio Batista de Carolina/MA, o 

qual utiliza a tecnologia ao seu favor, podendo funcionar de maneira eficiente, sendo 

capaz de transformar positivamente o universo de possibilidades que existe em torno de 

uma instituição de ensino, visando perceber como utilizar as tecnologias de uma forma 

consciente só aperfeiçoará o dia a dia na escola, buscando inovar e trazer aos gestores, 

bem como a comunidade escolar, um modelo que mira tornar menos complicado e mais 

prazeroso o cotidiano nas escolas, e neste contexto a tecnologia se configura como 

ferramenta fundamental, capaz de transformar a visão dos indivíduos que fazem parte 

do processo educacional. 

Assim, a tecnologia surge como alternativa viável e, ao mesmo tempo 

determinante na integração entre os métodos e linguagens do passado (ensino 

tradicional) com a atualidade (geração ligada as tecnologias), instigando assim, 

os indivíduos a pensarem e agirem visando o futuro. 

Ponderando que a tecnologia constitui-se numa maneira especial de 

comunicação, transformação, inclusão etc., observa-se a importância de um modelo de 

gestão escolar que a utiliza como aliada fiel no seu dia a dia, inclusive no Colégio Batista 

de Carolina/MA, instituição de ensino que possui um sistema digital de aprendizado, 

além das aulas tradicionais em sala. 

Dessa forma, este estudo justificou-se pela importância de utilizar a 

tecnologia no trabalho não só do gestor escolar, mas de toda a escola, pois além de 

servir como uma fortíssima aliada pedagógica servirá também como recurso para 

estimular e motivar toda a comunidade escolar, tornando os serviços oferecidos e 

prestados pela escola, bem como o processo ensino-aprendizagem mais significativo, 

vez que o foco principal dessa pesquisa é buscar modificar/aperfeiçoar o modo de pensar 

e agir dos gestores escolares em relação às novas tecnologias, fazendo com que haja 

mudanças significativas no decorrer e na realidade do cotidiano escolar.  

E ainda por buscar desenvolver uma temática onde tem se falado muito a 

respeito tanto no meio acadêmico, como nas próprias escolas, mas pouco posta em 

prática na realidade, pois ainda é um assunto que carece de investimentos, pesquisas e 

estudos que demonstrem a relevância da utilização das novas tecnologias no âmbito 

escolar e educacional, e como isso pode colaborar positivamente com o trabalho dos 

gestores e comunidade escolar, bem como para a sociedade de Carolina/MA.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É evidente que a tecnologia vem cada vez mais ganhando espaço e 

sendo utilizada pela sociedade contemporânea bem como no ambiente escolar, 
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e que se tratando da perspectiva escolar e educacional, ela surge como um 

excelente instrumento devendo ser explorado ao máximo por essas instituições.  

Dessa forma, pode-se dizer que a tecnologia hoje é uma estratégia dos 

gestores, professores e alunos tanto como ferramenta didática capaz de 

oportunizar a todos, uma experiência única e inovadora, quanto criar várias 

possibilidades para o processo de desenvolvimento e formação dos indivíduos. 

Segundo Fava (2012), A tecnologia está mudando a educação, não 

apenas na organização, escolha e disponibilidade dos conteúdos, mas também 

na distribuição. Isso obriga instituições de ensino a se adaptarem ou irão fracassar 

nos novos conceitos da sociedade digital. 

Quanto essa mediação ao uso da tecnologia, fez-se necessário refletir sobre 

o pensamento de Freire (2007), quando se refere a nossa obrigação com o homem 

concreto, com a causa da humanização e da liberdade, ou seja, é inevitável separar-se da 

ciência e da tecnologia. Para Freire, é através da “ciência e tecnologia” que as pessoas se 

fundamentam para melhor lutarem pela causa da educação, entendida assim, como 

instrumento a favor da democracia, servindo para formar pessoas mais participativas, 

sem deixar de lado as experiências e as suas vivências em comunidade, independente 

dos grupos sociais que elas fazem parte. 

Reafirmando o pensamento de Freire, dentro de um contexto onde a 

tecnologia tem papel importante na causa da educação, logo nota-se como ela pode 

agir em favor do sistema de ensino/aprendizagem. Alguns autores, como por exemplo, 

Pereira (2018), irá nos mostrar que o cenário escolar, enquanto instituição imprescindível 

à socialização e formação dos indivíduos não pode e nem deve deixar de se relacionar 

com esse universo tecnológico em favor da sua finalidade. Ou seja, é fato que o uso dos 

meios tecnológicos pode tornar a aprendizagem mais significativa e, sobretudo mais 

fascinante. 

Todavia, somente instrumentalizar as escolas com equipamentos e sistemas 

(computador, tablete, celular, internet etc.) mais desenvolvidos advindos dos avanços 

tecnológicos, não garante sua eficiência no processo educativo. Pois como ferramenta, 

assim como qualquer outra já existente, a tecnologia sozinha nada constrói. Segundo 

Pretto (1996):  

 

[...] "não podemos pensar que a pura e simples incorporação destes 

novos recursos na educação seja garantia imediata de que se está 

fazendo uma nova educação, uma nova escola, para o futuro [...] 

vivemos um momento histórico especial, em que surgem novos valores 

na sociedade  (PRETO, 1996)”. 

 

https://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem/
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Dado esse motivo, ela se torna um desafio aos gestores, professores e demais 

indivíduos que fazem parte das instituições de ensino, bem como a sociedade, pois não 

basta somente possuir os meios, é necessário e fundamental saber como utilizá-los para 

que os resultados sejam realmente significativos e eficazes. 

Sendo assim, é sabido que formar profissionais capacitados, e que 

saibam aplicar e utilizar as novas tecnologias e mídias nas escolas é um papel 

também, da universidade; entretanto, o gestor deve procurar por formação 

continuada. Cabendo neste caso, a ele buscar parcerias junto às instituições de 

ensino, buscando a especialização de professores e demais funcionários, 

amenizando assim, possíveis deficiências advindas do processo anterior de 

formação destas pessoas. 

Por sua vez, a tecnologia surge como alternativa viável e ao mesmo 

tempo determinante na integração entre os métodos e linguagens do passado 

(ensino tradicional) com a atualidade (geração ligada as tecnologias), instigando 

assim, os indivíduos a pensarem e agirem visando o futuro. 

Nesse contexto, analisamos o papel importantíssimo da gestão escolar, e de 

um gestor que seja sensível e antenado à realidade contemporânea não só da escola em 

que trabalha, mas do próprio sistema educacional brasileiro. Pois é difícil falar de um 

modelo de gestão que se torne inovador, deixando de lado e muito menos 

desconhecendo as mazelas que algumas instituições apresentam ainda hoje.  

Observa-se que um gestor/diretor não basta ser somente competente, é 

necessário que ela conheça e reconheça as reais necessidades que uma escola necessita, 

e como solucionar da melhor maneira essas deficiências.  

Dessa forma, segundo Rios (2011, p. 2): 

 

Desde a implantação da Lei Nº. 9394/96 nos deparamos com uma 

verdadeira revolução na gestão da escola e da figura do gestor escolar, 

pois inúmeras responsabilidades, competências e habilidades são 

exigidas em sua atuação administrativa, pedagógica e comunitária, a 

partir dos princípios de gestão democrática no âmbito da escola 

pública. O gestor escolar, a partir desse momento, passou a gerenciar, 

coordenar, acompanhar e executar atribuições que anteriormente não 

ressoavam no âmbito da escola e da comunidade com tal força, tal 

como o evidenciamos com o advento da referida lei. 
 

É relevante então dizer que a função do gestor escolar no processo 

escolar e educacional, deve ser fundada a partir de um conceito de gestão que 

tenha como norte a divisão dos afazeres, bem como do trabalho em equipe, onde 

há uma valorização, participação e capacitação de todos que fazem parte do 
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corpo escolar, sobretudo no que tange a tomada dessas importantes decisões, e 

que essa tarefa é cabida em grande parte ao trabalho da gestão escolar. Essa ideia 

sustenta-se quando Almeida e Alonso (2007, p. 30) dizem que: 

 
[...] o gestor tem o papel fundamental de propor novas formas de 

organizar o trabalho escolar, tornando esse ambiente o mais próximo 

possível dessa realidade. Para tanto, ele precisa estar preparado para 

encarar os desafios que se impõem à educação e à própria escola. 
 

Para Rios (2011, p. 4): “A transformação da escola acontece com maior 

frequência em situações nas quais diretores e comunidade escolar (funcionários, 

professores, alunos, pais e comunidade) se envolvem diretamente no trabalho 

realizado em seu interior.” 

Desse modo, é indispensável o comprometimento e envolvimento do 

gestor escolar dentro dessa dinâmica de transformação. E que se faz necessário 

à busca incessante por formação continuada de ambos os envolvidos numa 

comunidade escolar, além de incentivar na participação dos mesmos quando 

surgem cursos com a temática do uso das novas tecnologias e mídias para a 

educação. Onde o papel do gestor será primordial para que os recursos 

tecnológicos dos mais tradicionais aos mais modernos façam parte do dia a dia 

não só da escola, mas de todos os envolvidos na causa da educação.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa surgiu a partir de buscas na literatura sobre o assunto em 

contexto, e posteriormente feito correlação com o estudo de campo no Colégio Batista 

de Carolina/MA, onde foi aplicado um questionário de perguntas abertas a gestora da 

escola. A instituição participante da pesquisa é destaque na cidade como uma instituição 

que tem as novas tecnologias, trabalhando em favor do progresso e desenvolvimento 

não só dos alunos, mas da própria cidade de Carolina/MA, através de uma plataforma 

interativa que é composta de “quiz”, simulados, videoaulas, conteúdos, jogos, etc. 

A metodologia utilizada para o tratamento dos dados foi a de análise textual 

discursiva, abordando alguns autores e coletando informações, com o intuito de ter um 

enfoque mais teórico sobre o assunto, além da transcrição das respostas da atual gestora 

do Colégio Batista de Carolina/MA, no presente trabalho de pesquisa. 

 

4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 
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Buscando compreender melhor a importância do papel do gestor, num 

contexto onde muitas escolas, hoje, têm feito uso das tecnologias para aperfeiçoar o 

ensino, foi realizado um trabalho de campo no Colégio Batista de Carolina/MA, 

instituição de ensino com mais de 82 anos de funcionamento no município, com 

perguntas à atual gestora do colégio, sendo realizado um questionário contendo cinco 

questões abertas, para entender como a atual gestão tem trabalhado as ferramentas 

tecnológicas na escola. 

Através do questionário aplicado, pode-se perceber que algumas questões 

relacionada a importância dos avanços tecnológicos, não só no ambiente escolar, mas 

de forma geral, não estão muito longe do nosso entendimento e conhecimento. Vejamos 

o que a gestora nos diz quando questionada sobre a importância dos avanços 

tecnológicos: 

 

A tecnologia faz parte do nosso dia a dia e não faz sentido não fazer 

parte da escola. A tecnologia facilita o acesso às pessoas, possibilita 

pesquisas e acelera processos de decisões. Para a nossa realidade que 

temos o sistema integrado de financeiro, Recursos Humanos e Contábil 

com o RJ, seria impossível viver a gestão no colégio sem o uso da 

tecnologia. Além disso, conseguimos realizar reuniões a distância e 

participar de cursos e seminários (Gestora 1).  

 

Percebe-se nesta fala da gestora como a tecnologia tem facilitado o trabalho 

da gestão, bem como contribuído para o bom andamento escolar, pois ela aproxima a 

cidade de Carolina com a sede que fica no Rio de Janeiro. Com relação a tecnologia no 

que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, uma das primeiras mudanças que 

à atual gestora buscou implantar, foi inovar o sistema de ensino que era utilizado pela 

instituição, quando questionada sobre o porquê dessa mudança ela nos diz: 

 

Primeiro porque estávamos há 18 anos utilizando o mesmo sistema de 

ensino o que não é habitual. Segundo, porque estávamos em um 

processo de mudanças e precisávamos tirar a equipe pedagógica de 

sua zona de conforto. Terceiro, porque a tecnologia oferecida era um 

diferencial e se alinhava a proposta que o colégio estava trazendo 

(Gestora 2). 

 

Identifica-se nesta resposta que a proposta da atual gestão, procura alinhar-

se as mudanças que o mundo tem passado, e que isso pode influenciar diretamente para 

que o colégio ganhe destaque no município, pois isso acaba sendo um diferencial diante 

das demais escolar da cidade, tanto da rede privada quanto pública, ou seja, o Colégio 

Batista de Carolina/MA tem proposto inovações que muitas instituições de sucesso no 

Brasil tem utilizado no cotidiano laboral.  
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Isso fica mais evidente quando foi perguntado a gestora sobre os resultados 

que já podem ser observados com as mudanças implementadas, tanto no processo 

ensino-aprendizagem como no trabalho da gestão, vejamos em sua fala 

 

Para os alunos creio que tenha sido a possibilidade de serem 

introduzidos em um universo já comum em outras regiões do país. Isso 

traz para eles a possibilidade de competir de igual para igual. Para o 

trabalho de gestão, o grande diferencial é a forma de comercialização 

do material, que tirou a venda de dentro do colégio e levou para uma 

loja virtual (Coordenador 1). 

 

Conforme se ver, a atual gestão, bem como o sistema de ensino utilizado 

hoje no colégio tem possibilitado muitas transformações. Partindo desta perspectiva de 

modificações, foi perguntado a gestora quais possibilidades e transformações foram 

observadas com o uso de um sistema de ensino digital, vejamos sua resposta: 

 

A adoção de nosso sistema de ensino nos possibilitou atender a 

competência de Cultura Digital antes que a BNCC fosse implantada. 

Demos um passo a frente em uma educação global. Creio que a maior 

transformação que tivemos foi desconstruir um universo de segurança 

onde havíamos nos encostado. Foi necessário desacostumar, mudar, 

pesquisar e interagir. Todos foram para os bancos da sala de aula 

(Professores, pais e alunos). 

 

Diante disto, percebe-se que o trabalho do gestor deve está alinhado a um 

trabalho contínuo que envolva toda a comunidade escolar (gestor, professor, 

coordenador, alunos, pais, etc.), tanto para a tomada de decisões, quanto na preparação 

desta comunidade, para lidar com tantas mudanças implementadas na escola. Pois não 

adianta, possuir as mais variadas e avançadas ferramentas, sistema de ensino digital, etc. 

e não saber utilizá-los. Partindo desta perspectiva, foi perguntado a gestora, “como a 

gestão tem preparado os envolvidos na causa da educação (professores, coordenadores, 

alunos, pais, etc.) para utilizarem as novas tecnologias, bem como o sistema de ensino 

digital utilizado pelo colégio?” 

 

Desde a implantação tivemos assessoria do sistema de ensino para que 

todos os medos e barreiras fossem quebrados. Além de termos uma 

assessoria presencial em três momentos do ano, temos um suporte para 

nos auxiliar. Além disso, em nossa capacitação de professores, 

trabalhamos o tema tecnologia também (Gestora 1). 
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Compreende-se então, que o Colégio Batista de Carolina/MA, bem como a 

atual gestão, tem procurado oferecer a sociedade carolinense, uma proposta educacional 

que esteja alinhada as melhores práticas em torno do processo de ensino-aprendizagem, 

quanto num modelo de gestão que sabe envolver os agentes do contexto escolar, para 

assim apresentar os melhores resultados, além de ser um diferencial, e um espelho para 

outras instituições, visando avançar junto as mudanças que o mundo hoje tem 

apresentado e cobrado de todos nós. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Assim como a sociedade, o processo de ensino-aprendizagem não é estático e 

vive em constantes transformações e mudança de paradigmas. Logo, o modelo 

tradicional de ensino vem sendo posto à prova constantemente, diante dos significativos 

avanços das tecnologias de informação e comunicação. Sendo assim, o presente estudo 

destacou as propostas inovadoras dos gestores educacionais que envolveram não só a 

comunidade como também os profissionais, além de destacar a instituição como modelo 

no meio acadêmico carolinense. 

Diante disso, percebe-se que a tecnologia vem a cada dia ganhando mais espaço 

e sendo utilizada no ambiente escolar, e que se trata de um excelente instrumento 

devendo ser explorado ao máximo. É forte inspiração prática dos gestores, professores e 

alunos como ferramenta didática capaz de oportunizar a todos, uma experiência única e 

inovadora, além de criar várias possibilidades para o processo de desenvolvimento e 

formação dos envolvidos. 

Destacou-se ainda, que o gestor está sensível as limitações que uma instituição 

escolar além de que procura adequar os meios para toda a comunidade escolar 

objetivando facilitar as adaptações as mais variadas mudanças, inclusive aquelas que 

envolvem as ferramentas tecnológicas. Neste sentido, a tecnologia surge como 

alternativa viável e ao mesmo tempo determinante na integração entre os métodos e 

linguagens do passado (ensino tradicional) com a atualidade (geração ligada as 

tecnologias), instigando assim, os indivíduos a pensarem e agirem com a perspectiva de 

uma sociedade nativa digital. 
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GOOGLE ACADÊMICO: USABILIDADE COMO FERRAMENTA DE 

PESQUISA ACADÊMICA 

Kelrya Costa Nunes1 

Paulo Henrique Oliveira Cun862ha1 

 

Resumo: Este estudo objeti863va apontar os motores de buscas on-lines 

destacando a usabilidade do Google Acadêmico (Google Scholar) como uma 

ferramenta otimizadora no processo de pesquisa e produção científicas, por 

acadêmicos de graduação e pós graduação , abrangendo as diversas áreas e 

campos do conhecimento. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, 

com coleta de dados desenvolvida por meio de um formulário online, distribuído 

para acadêmicos de áreas diversas. Os resultados apontam que dentre esses 

estudantes, o Google Acadêmico é uma das ferramentas mais utilizadas, assim 

como a plataforma Scielo e Yahoo, as quais também foram citadas. Dessa forma, 

percebe-se que a comunidade acadêmica tem o Google Acadêmico como 

possibilidade de otimização de pesquisa e produção científicas. 

Palavras-chave: Google Acadêmico. Pesquisa Acadêmica. Universitários. 

 

Abstract: This study aims to point the search engines online highlighting the 

usability of Google Scholar as an optimizing tool in the process of scientific 

research and production, by undergraduate and graduate, covering the various 

fields and fields of knowledge. The methodology used was of a qualitative nature, 

with data collection developed through an online form, distributed to academics 

from different areas. The results show that among these students, Google Scholar 

is one of the most used tools, as well as the platform Scielo and Yahoo, which 

were also cited. In this way, it is noticed that the academic community has Google 

Scholar as a possibility of optimization of scientific research and production. 

Keywords: Google Scholar. Academic research. College students. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Os avanços tecnológicos permitiram a dinamização na disseminação 

de informações, atualmente estando on-line há uma possibilidade de navegar por 
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diversos sítios, socializar opiniões e disseminar ideia. Todo esse cenário 

contemporâneo vem contribuindo para a diversificação de fontes de pesquisas. 

São avanços que proporcionaram a descentralização dos sítios de busca de dados 

para pesquisas, anteriormente concentrados em bibliotecas e acervos 

particulares, para uma amplitude de acesso em caráter mundial.  

Seja como fonte ou uma ferramenta de aplicação de coleta de dados 

a internet apresenta diversos tipos de recursos e possibilidades de acesso 

instantâneo às mais variadas fontes. Os livros, artigos, as teses e as mais variadas 

classes de trabalhos acadêmicos de qualquer parte do mundo tornaram-se 

acessíveis por meio dos recursos digitais  ligados a internet, esse novo contexto 

simplificou a busca e coleta de dados de forma que a produção acadêmica torna-

se interativa, ágil e até colaborativa. DROESCHER e SILVA (2014) contribuem que 

a internet tem proporcionado uma maior interação com os indivíduos, e de forma 

integrada permite a criação, publicação, distribuição e as utilizações das 

produções científicas e aproxima autores, produtores e consumidores, ampliando 

possibilidades de produção científica. 

A tecnologia existe predominantemente em estabelecimentos 

universitários, organizações tecnológicas e entre a comunidade empresarial, e 

que as universidades, especificamente, detêm os domínios bem estabelecidos das 

comunidades eletrônicas, (CALLIYERIS e LAS CASAS apud SPROULL e KIESLER,  

2012). Posto isso, uma pesquisa de caráter científico deve ter seriedade e rigor 

em relação a seleção de materiais para compor seu nicho de dados. Como parte 

da construção da pesquisa,  a coleta de dados exige criteriosidade para assegurar 

sua qualidade e seguridade das bases teóricas que compõem o corpo da 

pesquisa, sendo assim, o acesso direto a artigos, periódicos e uma variedade de 

documentos precisam ter uma base confiável. 

Para otimizar a coleta de dados, recorrer aos sítios de pesquisa on-

lines apresenta-se como  grande contribuinte na divulgação e disseminação de 

saberes científicos, pois o uso da internet como o recurso possibilita acesso a 

diversas bases de dados tanto nacionais como internacionais, na construção de 

revisão de  literatura para diversos tipos de trabalhos (ÉVORA, 2004).  

Os sítios de pesquisas disponíveis de forma on-line, apresentam 

características próprias a esta finalidade, dentre eles encontra-se os sites da 

SciElo, periódicos da CAPEs, Science.gov, domínio público, Google Acadêmico, 

dentre outros. O objetivo deste estudo é apontar o Google Acadêmico como uma 

ferramenta otimizadora no processo de pesquisa e produção científicas, 
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reconhecendo seu potencial de organização, gestão e armazenamento de dados, 

o que contribui para uma melhor coleta de dados e busca de informações 

precisas.  

 

O GOOGLE ACADÊMICO E SUAS POSSIBILIDADES  

 

O Google Acadêmico é uma ferramenta de pesquisa disponibilizada de 

forma gratuita, pela Google desde 2004. Dispõe de várias funcionalidades como 

a “busca avançada”, que permite que a pesquisa tenha mais precisão nos dados. 

A função “minha biblioteca” permite que artigos e livros sejam acessados mais 

facilmente pelos usuários que os salvarem em sua biblioteca, assim como 

armazenar os artigos de autoria do usuário. A função “minhas citações” possibilita 

que o usuário monitore as citações  das suas publicações. Na função “alertas”, o 

usuário consegue receber em seu endereço de email atualizações de publicações 

relacionadas ao tema de interesse, de acordo com a palavra-chave escolhida. Na 

função “métricas”, dados específicos da publicação, como visibilidade e influência, 

podem ser analisados pelo usuário. 

 
 
Reprodução da página inicial do Google Acadêmico. 
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Reprodução da aba de recursos do Google Acadêmicos. 

 

METODOLOGIA 

 

A natureza da pesquisa assume caráter qualitativo, Goldenberg (1999, 

pág.34) contribui que “a pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um 

grupo social, de uma organização, etc”. Assim sendo, esse estudo pretendeu aferir 

a compreensão e usabilidade da ferramenta Google Acadêmico entre os 

estudantes. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário 

online elaborado  no Google Forms, distribuídos para 100 acadêmicos, 

designados por códigos como A1, A2, A3… A fim de preservar suas identidades. 

As questões abordavam sobre o conhecimento da ferramenta de pesquisa 

Google Acadêmico e possíveis outras opções de ferramenta de busca. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Gráfico 1 - Conhecimento da ferramenta de pesquisa Google Acadêmico 

(Google Scholar)  

 

 
Elaborado pelos autores. (2018) 

 A pergunta acima teve como objetivo mensurar quantos dos 

acadêmicos participantes da pesquisa conhecem o Google Acadêmico. O gráfico 

aponta que dos 29 acadêmicos, 86,2% conhecem a ferramenta de busca citada.  

 



 
 

 
3970 

Gráfico 2 - O Google Scholar como primeira opção de pesquisa 

 

 
Elaborado pelos autores. (2018) 

 

Com esta pergunta observou-se que 62,1% tem como primeira opção 

de ferramenta de pesquisa o Google Acadêmico. Abaixo as justificativas: 

 

A1: Por reunir diversos pesquisadores e facilitar o acesso antárticos completos e 

livros. 

A3: Pelo fato de filtrar conteúdos científicos e facilitar a pesquisa  

A13: Devido aos trabalhos e pesquisas contidas no Google Acadêmico tem uma 

fundamentação científica, trazendo confiabilidade aos assuntos descritos. 

 

Diante disso percebe-se que um dos principais motivos de ter o 

Google Acadêmico como primeira opção como ferramenta de pesquisa é a 

possibilidade de filtrar melhor os conteúdos e a confiabilidade dos dados. 

“Todavia, as duas principais características do GA a serem destacadas são suas 

funcionalidades como meta-buscador e índice de citações. Como meta-buscador, 

o GA reúne as informações disponíveis nas diversas bases de dados de texto 

completo em uma única interface de busca.” (MUGNAINI; STREHL, 2008) 

 

Gráfico 3 - Outra opção de ferramenta de pesquisa 
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Elaborado pelos autores. (2018) 

 

Nesta pergunta pretendeu-se saber, qual outra ferramenta é utilizada 

pelos estudantes que não tinham o Google Acadêmico como primeira opção de 

pesquisa, 81,8% dos acadêmicos elencou o Google Search (busca) como primeira 

opção, procurando dados mais gerais e desconhecendo as especificidades do 

Google Acadêmico. 9,1% optam pelo Yahoo, e o 9,1% restante pela plataforma 

Scielo. Por meio dos sites de busca “é  possível pesquisar  assuntos  específicos 

de interesse na forma de artigos completos on-line nas diversas áreas de 

conhecimento sendo um grande   recurso   para   a   realização   de   pesquisas   

bibliográficas. Cada site tem seu mecanismo de busca próprio,  entretanto  a  

utilização  de  palavras-chave  é uma constante.” (ÉVORA, 2004, p.397). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa apresentou a visibilidade do Google Acadêmico como 

opção de ferramenta de pesquisa, entres os estudantes de graduação e pós 

graduação, colocando-o como uma das bases confiáveis de pesquisa. Partindo 

dessa conjuntura, percebe-se que a comunidade acadêmica tem o Google 

Acadêmico como possibilidade de otimização de pesquisa e produção científicas, 

dessa forma, pode-se incentivar o engajamento dos alunos/pesquisadores tanto 

para colaboração em seu processo de produção, quanto para visibilidade de suas 

produções, uma vez que o Google Acadêmico permite a criação de um perfil do 

pesquisador para o gerenciamento e visibilidade das próprias e/ou diversas 

outras produções científicas. 

Sendo assim, reafirma-se a necessidade do rigor e critério em 

pesquisas acadêmicas por meios on-lines, buscando ferramentas confiáveis, que 

proporcionem uma  rigorosa e seleta base de produções acadêmicas. Uma vez 



 
 

 
3972 

que, utilizar fontes não confiáveis e inseguras pode afetar negativamente no 

andamento e nos possíveis resultados de uma pesquisa, sabendo-se que tais 

resultados podem impactar diretamente na sociedade pois a produção científica 

tem a sociedade como principal área de intervenção. 

Para a construção de uma bibliografia concisa que assegure um aporte 

teórico para pesquisa em geral, percebe-se que o Google Acadêmico entra para 

o grupo de plataformas confiáveis, que apresenta funcionalidades específicas 

diferenciando-o do Google Search, que é de abrangência geral. 
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Resumo: Este trabalho, fundamentado em autores como Leffa (2003) e Lima (2006), entre 

outros, tem por objetivo descrever as potencialidades da plataforma Google Classroom 

dentro de ambientes de ensino e aprendizagem assíncronos. Foi, portanto, importante 

elaborar uma proposta de minicurso que levou em consideração estudos sobre os 

letramentos digitais e a inserção das NTICs à educação. Com base nisso, o minicurso 

consistiu, primeiramente, em explicar a plataforma e posteriormente, foram dadas 

hipóteses de uso dela em contextos de aulas virtuais assíncronas. Por meio de um 

questionário elaborado na própria plataforma e respondido pelos participantes, 

obtivemos resultados que indicaram a relevância do uso dela, eles apontaram a 

praticidade dos recursos, considerando que estes podem ajudar quando professores e 

alunos não podem estar juntos em um mesmo espaço físico. 

 

Palavras-chave: Novas Tecnologias; Práticas Pedagógicas; Google Classroom; Sala de 

aula online; Aprendizagem Assíncrona. 

 

Abstract: This work, based on authors such as Leffa (2003), Lima (2006) and other, aims 

to describe the potentialities of the online platform Google Classroom in asynchronous 

teaching and learning environments. Therefore, we developed a proposal of workshop 

that considered studies about digital literacy and about the insertion of NTDICs into 

education. For this reason, the workshop consisted, firstly, in explaining the platform and, 

later, hypotheses were given to use it in asynchronous virtual class contexts. Through a 

questionnaire elaborated on the platform and answered by the participants, we obtained 

results that indicated the relevance of its use. They pointed the practicality of the 

resources, considering that they can help when teachers and students cannot be present 

in the same physical environment. 

 

Key-words: New technologies; Pedagogical Practices; Google Classroom; Online 

classroom; Asynchronous learning. 

  

1 INTRODUÇÃO 
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Dentre as novas tecnologias que servem como suporte pedagógico, 

de acordo com Leffa (2005), o computador é, talvez, a ferramenta mais eficiente 

atualmente, trazendo consigo recursos que favorecem o exercício de nossa 

autonomia ao selecionarmos materiais e métodos que se adequem a diferentes 

tempos e contextos. A integração das novas tecnologias tem modificado a forma 

como nos comunicamos e aprendemos. 

Com base nisso, este trabalho relacionou a funcionalidade da 

plataforma Google Classroom a possíveis necessidades de conexão entre 

professor e aluno quando estes se encontram impossibilitados de estar em um 

mesmo espaço físico. Portanto, por meio de um contexto hipotético de sala de 

aula, a intenção foi expor a plataforma e suas ferramentas apoiados em estudos 

sobre letramentos digitais e sobre a introdução das novas tecnologias às práticas 

pedagógicas.  

 Após esta introdução, falaremos brevemente sobre a plataforma, 

mostrando seus benefícios e aspectos a melhorar. Assim como relataremos de 

que forma o minicurso foi planejado e como foi ministrado. Em seguida, 

mostraremos os resultados alcançados e a análise deles, por fim, há as nossas 

considerações finais que ressaltam a praticidade e funcionalidade da plataforma 

aqui descrita.  

 

2 APORTE TEÓRICO 

Estando os recursos tecnológicos em constante e célebre evolução, 

podemos considerar que, em consequência disso, têm ocorrido grandes 

transformações na comunicação e na linguagem. Assim, Castells (1999, p. 573-

574) descreve que "realmente estamos em uma nova era [...], a era da informação", 

a qual tem ajudado a linguagem a se desenvolver, tornando-a híbrida, segundo 

Santaella (2005). 

Este novo e complexo contexto informativo, ágil, móvel e 

interconectado que, segundo Santaella (2005) implica em novos modos de 

pensar, agir e sentir, expandiram os espaços de construção da fala. Assim, 

segundo Buzato (2006), podemos sugerir que existe uma interferência mútua 

entre os letramentos digitais e as culturas nas quais eles estão inseridos, sendo, 

então, necessário perceber como funciona esta relação dentro do âmbito de 

ensino. 
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Segundo, Braga (2013, p. 45) "o uso das tecnologias digitais faz com 

que se tornem imprecisas e difusas as barreiras de tempo e espaço". Entendemos, 

assim, que a escola, o professor e o aluno são responsáveis por moldar os novos 

ambientes de construção de conhecimento, para que não sejam somente 

influenciados, mas, principalmente, beneficiados pelo uso das novas tecnologias 

digitais. 

E utilizar essas novas tecnologias de maneira crítica, implica em 

considerar que o valor delas na educação "é derivado inteiramente da sua 

aplicação" conforme afirma Araújo (2005, p. 23-24). Isto sugere que esta aplicação 

exige que o professor construa conhecimento de modo a favorecer o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas que estimule o aluno a refletir e a 

aprender, Araújo (2005). 

Logo, nos é relevante entender como estas novas tecnologias 

influenciam nas práticas de ensino e aprendizagem. Nesta direção, segundo 

Valente e Almeida (1997, p. 08) é preciso criar condições para que o professor 

"entenda porque e como integrar o computador na sua prática pedagógica e seja 

capaz de superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica". 

Portanto, este professor precisa aprender a inserir as NTDICs ao âmbito 

da pesquisa científica do ensino e da aprendizagem como forma a romper as 

barreiras entre tecnologia e educação, devendo, posteriormente, trabalhar a 

conscientização da importância deste rompimento, (OLIVEIRA; MOURA; SOUZA; 

2017). Sendo elucidativo o fato de que: 

A introdução das novas tecnologias e sua aplicação no ensino em 

nada diminuiu o papel do professor. Modificou-o 

profundamente. O professor deixou de ser o único detentor do 

saber e passou a ser um gestor das aprendizagens e um parceiro 

de um saber coletivo. […] Deste modo, compete-lhe exercer toda 

a sua influência no sentido de organizar o saber que, muitas 

vezes, é debitado de uma forma caótica, sem espírito crítico e 

sem eficácia. O novo perfil do professor levará, decididamente, a 

situá-lo na vanguarda do processo de mudança que a Sociedade 

da Informação pôs em marcha. (LIMA, 2006, p. 4) 

  

Concordando com esta ideia, Araújo (2005) aponta a necessidade do 

professor de construir determinados conhecimentos que aflorem as habilidades 

cognitivas e reflexivas de seus alunos por meio do uso crítico das novas 

tecnologias. Nesta direção, (MOTTA-ROTH, REIS e MARSHALL, 2007) descrevem 
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a maneira usual de impor a inserção das novas tecnologias à escola sem antes 

dispor de condições que visem o uso adequado delas na formação de professores 

com foco em letramentos digitais e multiletramentos. 

 

3 A PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM EM USO PEDAGÓGICO 

Este trabalho tem como objetivo mostrar os resultados de uma 

proposta que visou o uso da plataforma Google Classroom como alternativa 

pedagógica para atividades assíncronas mantendo ainda a colaboração entre 

alunos e professores e facilitando a designação e conclusão de tarefas. O estudo 

foi aplicado em formato de minicurso na 1° Jornada de Tecnologias Educacionais 

Digitais (TEDi), vinculada a Faculdade de Línguas Estrangeiras Modernas da UFPA. 

O mesmo intencionou ministrar uma aula sobre Letramentos Digitais 

através da plataforma Google Classroom, expondo, assim, as potencialidades da 

plataforma e o seu uso de uma maneira prática e contextualizada. Os dez 

participantes que compareceram ao minicurso eram em sua maioria alunos de 

cursos de graduação em línguas estrangeiras de diversas universidades de Belém 

do Pará.  

O Google Classroom é uma plataforma online que concentra diversas 

ferramentas e funcionalidades do Google, assim, facilitando atividades 

educacionais. A plataforma permite que instituições de ensino estabeleçam uma 

comunicação entre professores e alunos fora das dependências da instituição, 

estimulando assim motivação e autonomia tanto dos professores, quanto dos 

alunos. 

Com base nisso, foram pré-estruturadas atividades para serem 

trabalhadas na plataforma em um contexto de sala de aula virtual, algumas com 

disposição de correção automática, outras com tempo de feedback à critério do 

professor. O minicurso teve duração de duas horas e foi dividido em: teoria, onde 

expusemos a motivação para realização do minicurso e por que integrar as novas 

tecnologias ao ensino; exposição, onde apresentamos a plataforma e as 

ferramentas e possibilidades de que dispõe; e prática, onde propusemos que os 

próprios participantes criassem suas salas de aula e designassem atividades para 

os demais. 

Durante a exposição da plataforma foi apresentado o funcionamento 

da mesma na visão do professor, sendo apontado passo a passo como 

desenvolver tarefas, questionários, anexar materiais, corrigir e reutilizar tópicos 

de aulas na versão móvel da plataforma. Enquanto isso, convidamos os 
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participantes a efetuarem download do aplicativo Google Classroom em seus 

smartphones e participarem de uma sala de aula virtual previamente criada pelas 

ministrantes, onde poderiam acompanhar em tempo real as modificações do 

ponto de vista de alunos. 

Por fim, os participantes foram divididos em grupos de três e 

orientados a criar uma sala de aula virtual utilizando a plataforma. Cada trio, no 

papel de professor, deveria elaborar atividades e designar aos participantes 

restantes, estes estando no papel de alunos. Esta opção foi oferecida para reforçar 

a ideia de Leffa (2003) que descreve a produção de materiais de ensino como 

algo essencialmente prático, fazendo uso da teoria apenas para justificar a 

atividade escolhida, não sendo necessário explicitá-la. 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES  

Ao final do minicurso ministramos um questionário (APÊNDICE A), no 

intuito de coletar, dos participantes, quais as principais funcionalidades e/ou 

dificuldades encontradas ao utilizar a plataforma durante a elaboração das 

atividade. Como é possível observar, a maioria dos participantes encontrou 

funcionalidade no que diz respeito à designação e/ou aplicação de atividades 

através do Google Classroom. 
Figura 1 
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Fonte: formulário respondido pelos participantes. 

Constata-se, a partir dos referentes comentários, que 50% dos 

participantes reconhecem a função de criação de tarefas como a viabilidade 

principal oferecida pela plataforma. No entanto, atentam-se também para fatores 

de praticidade como: anexar materiais, acompanhamento do professor e 

correção. Elucidando que o educador não terá um papel passivo durante o 

processo de uso da plataforma, em vez disso, ainda operará como mediador entre 

o aluno e o conhecimento, acordando com a afirmação de Lima (2016) que 

explicita o papel do professor como gestor de um saber coletivo na era de 

tecnologias digitais. 

Outro participante ainda aponta os comentários em tempo real como 

a função mais útil a ser utilizada para o ensino e aprendizagem. Esta menção traz 

a tona outro fator importante possibilitado pelas atuais mídias sociais: a 

comunicação instantânea. Conforme já mencionado por Braga (2013), as noções 

de tempo e espaço passam a ser ressignificadas na era digital. 

Logo a possibilidade de comunicação em tempo real pode fomentar a 

colaboração simultânea tanto entre aluno e professor, tanto quanto entre aluno 
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e aluno, ao mesmo tempo em que permite um ambiente prático de ensino onde 

a aprendizagem esteja em foco, e o letramento digital se desenvolve 

sincronamente ao uso. 

Neste contexto, reconhecemos a dependência da internet como fator 

desvantajoso no uso da plataforma, uma vez que, sem possibilidades de conexão, 

se torna impossível o uso das ferramentas e recursos oferecidos pela mesma, bem 

como fica impossibilitado o acesso à plataforma em si. Este agente foi apontado 

pelos participantes do minicurso como uma das principais dificuldades durante o 

percurso do minicurso. 
Gráfico 1 

 
Fonte: formulário respondido pelos participantes. 

 

De acordo com o gráfico, um dos participantes mencionou ter dificuldades 

com a plataforma. Em palavras mais específicas, a resposta foi “ainda tenho 

dificuldades com as tecnologias [no geral]”. No entanto, o fato de o participante 

reconhecer tais dificuldades, buscando, assim, maneiras de superá-las, como 

demonstrou ao comparecer ao minicurso, indica que tem conhecimento da 

importância da inclusão das tecnologias no contexto educacional. 

Outro participante comentou “O aluno com o celular na mão ressignifica 

o tempo gasto na frente da tela pra algo proveitoso pra sua aprendizagem”. Este 

pensamento parece acordar com o que foi dito anteriormente por Leffa (2005) ao 

admitir o celular como uma ferramenta favorável à obtenção de conhecimentos 

em posse do aluno. Em adição, aparenta também compreender a relevância de 

forjar um novo significado para uso das novas tecnologias no exercício da 

aprendizagem. 

50%

30%

10%

10%

Você teve alguma dificuldade ao utilizar essa 
plataforma durante a oficina? Se sim, qual a 

dificuldade?

Não

Conexão ruim com a
internet

Sim

Elaborar uma tarefa
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Em relação às funcionalidades da plataforma Google Classroom, também 

foi pontuado por um dos participantes o caráter evolutivo da mesma, tendo em 

vista que tanto a versão desktop quanto o aplicativo atualizam-se 

constantemente para atender as novas necessidades percebidas e buscando se 

moldar aos vários perfis de usuários. 

Segundo o participante “como o app está em constante atualização, 

acredita-se que ele está atento às necessidades que vão surgindo e a mudança 

do perfil dos usuários também”. De fato, a dimensão adaptativa das tecnologias 

é uma das principais vantagens da qual a educação pode tirar vantagem para as 

práticas pedagógicas, como já observado por Leffa (2005) ao mencionar a 

propriedade promovida pelo computador de se moldar a diversos contextos. 

De fato, todos os participantes do minicurso apontaram a relevância 

do uso das novas tecnologias em processos de ensino e aprendizagem, e 

comentaram que têm buscado formas de integrá-las a ambos os processos. No 

entanto, alguns reconheceram não se sentir seguros para incorporá-las a estes 

contextos por falta de preparo e/ou formação. A partir desta segunda observação, 

sugerimos que talvez haja uma lacuna na formação destes professores e/ou 

futuros professores de línguas que participaram do minicurso. 

Sendo assim, fica comprometida a integração das tecnologias digitais 

em contextos educacionais de modo a favorecer a aprendizagem, ampliar 

habilidades cognitivas e fomentar indivíduos capacitados a contribuir 

socialmente através das novas demandas tecnológicas, visto que, apenas a 

conscientização a respeito das funcionalidades das novas tecnologias é 

importante, mas não suficiente. É necessário também estimular a reflexão critica 

e aprendizagem, Araújo (2005) 

 

5 CONCLUSÃO 

A inserção das NTDICs a contextos de ensino e aprendizagem se 

mostrou relevante à medida que se tornou uma ferramenta viável para possíveis 

soluções de problemas, como exemplo, a indisponibilidade de tempo para que 

aconteçam determinadas práticas pedagógicas, como concorda Araújo (2005) ao 

falar sobre a necessidade de haver uma orientação sobre o uso crítico das novas 

tecnologias, tendo esta orientação que partir da pedagogia do professor para o 

aluno. 

Desta maneira, o propósito deste trabalho coincidiu com as respostas 

ao questionário ministrado ao fim do minicurso, tais confluências corroboraram 
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a funcionalidade da plataforma Google Classroom para interesses didáticos. 

Apesar das numerosas possibilidades oferecidas, o Google Classroom possui 

algumas dependências, como exemplo, o usuário precisa, obrigatoriamente, ter 

uma conta google, assim como também precisa ter conhecimento prévio sobre a 

plataforma. 

Concluímos que a maioria dos participantes reconhecem as novas 

tecnologias como importantes e funcionais para o ensino e aprendizagem, assim 

como demonstraram interesse em conhecer melhor a plataforma apresentada e 

suas viabilidades para o ensino. No entanto, o fato de surgirem algumas 

afirmações sobre a insegurança para incorporar as novas tecnologias ao ensino, 

talvez possa indicar uma lacuna na formação destes professores. 

Neste âmbito, concordamos que a atenção a ser dada a uma possível 

falha na formação dos professores despende um tempo, elaboração e 

planejamento maiores do que o oferecido pelo minicurso, de forma a capacitá-

los efetivamente para o desenvolvimento de letramentos digitais em conjunto ao 

ensino. Dessa forma seria possível o início de uma construção de conhecimento 

e reflexões criticas a respeito das novas tecnologias mutuamente entre professor, 

aluno, ensino e aprendizagem. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO MINISTRADO AO FINAL DO MINICURSO 

 

GOOGLE CLASSROOM: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

Dê sua opinião sobre o minicurso 

 

Os dados deste questionário podem ser utilizados para fins acadêmicos pelas 

ministrantes do minicurso "GOOGLE CLASSROOM: AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM PARA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS". As ministrantes se 

comprometem a assegurar a privacidade dos participantes, deixando seus nomes 

em total sigilo. Os dados coletados através do questionário podem ser divulgados 

em eventos e revistas científicos. 

(   ) Eu concordo 

(   ) Eu discordo 

  

1 - Como você classifica a orientação dada sobre o google classroom nesse 

minicurso? 

(   ) Excelente 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

 

2 - Qual das funções desta plataforma você considera mais útil para ser utilizada 

no ensino e na aprendizagem? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3 - Você teve alguma dificuldade ao utilizar essa plataforma durante o minicurso? 

Se sim, qual a dificuldade? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4 - Com base em seus conhecimentos sobre tecnologias na educação, e no que 

foi apresentado neste minicurso, você acredita que o uso desta plataforma tem 

potencial pedagógico? Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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RESUMO:O presente artigo está inserido na área da educação e tecnologia, 

tendo como proposta primordial analisar a inserção das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) de forma expressiva nas escolas públicas, 

especificamente no Estado do Maranhão, com apontamentos que informam se a 

inserção destas ferramentas reflete uma realidade próxima ou não passam de 

uma utopia. É certo que a tecnologia tem sido um elemento dominante nas 

relações e atividades humanas de forma geral, principalmente pela presença do 

fenômeno chamado globalização. As instituições de ensino precisam se ajustar a 

esta nova realidade com o objetivo de oferecerem um ensino de qualidade que 

impactará significativamente na formação de seus alunos. A metodologia 

aplicada na pesquisa foi embasada na revisão bibliográfica disponível sobre a 

temática, em livros e revistas científicas nas áreas da educação e tecnologia. É 

possível afirmar que o sistema educacional brasileiro já deu alguns passos à frente 

no sentido de inserir a tecnologia no seu ambiente de ensino-aprendizagem, no 

entanto, ainda existe um vasto campo de atuação para tornar a tecnologia uma 

ferramenta intrínseca à educação, principalmente em determinadas regiões do 

país. 

Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Escolas Públicas. Maranhão.  

ABSTRACT: The present article is inserted in the area of education and 

technology, with the main purpose of analyzing the insertion of ICTs (Information 

and Communication Technologies) in an expressive way in public schools, 

specifically in the State of Maranhão, with notes that indicate if the insertion of 

these tools reflects a close reality or is no more than a utopia. It is true that 

technology has been a dominant element in human relations and activities in 
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general, mainly because of the presence of the phenomenon called globalization. 

Educational institutions need to adjust to this new reality in order to offer quality 

teaching that will significantly impact the training of their students. The 

methodology applied in the research was based on the bibliographical review 

available on the subject, in books and scientific journals in the areas of education 

and technology. It is possible to affirm that the Brazilian educational system has 

already taken some steps forward to insert technology in its teaching-learning 

environment, however, there is still a vast field of action to make technology an 

intrinsic tool for education, especially in certain regions of the country. 

 

 

Keywords: Technology. Education. Public schools. Maranhão 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 A educação sempre foi assunto presente nas atividades humanas, 

seja no interior dos lares onde são transmitidos princípios para os filhos 

com respeito à formação da personalidade; seja nas igrejas que pregam 

o amor ao próximo; nas empresas são transmitidos valores e regras de 

conduta e assim por diante. Educação envolve toda e qualquer forma de 

ensino e aprendizado, que pode ser ministrado verbalmente, por 

repetição e até mesmo por observação.  

 A educação que o artigo tratará diz respeito à educação 

ministrada no interior das instituições de ensino, ensinadas no interior 

das escolas e como este tipo de educação pode ser beneficiada pelas 

ferramentas oferecidas pela Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TICs). Este tipo de educação é diferenciado, uma vez que sua proposta é 

formar um futuro profissional, mas também um cidadão habilitado para 

viver em sociedade.  

 A proposta das TICs como ferramentas pedagógicas é fazer do 

ensino mais do que a transmissão de conhecimento. Visa tornar o 

ambiente de aprendizado mais expansivo e não resumido apenas ao 

interior da sala de aula. O material tecnológico pode estar inserido nas 

salas de aula oferecendo, maiores recursos de aprendizado, mas também 

estão presentes no ambiente externo, através de aplicativos, por 

exemplo, com propostas de ensinar um novo idioma ou promover 
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recursos de cálculos matemáticos e assim por diante. As TICs tornam, 

portanto, o ensino-aprendizagem mais articulado, interativo e adequado 

às novas demandas da sociedade. Bottentuit Junior (2017, p.1588) 

classifica este tipo de recurso como aprendizagem móvel, uma vez que 

“corresponde ao aprendizado em qualquer lugar e espaço, extrapolando 

os muros da sala de aula, tornando mais rápido o acesso aos professores 

e conteúdo”. 

 O artigo trata desta temática, o uso de tecnologias da informação 

e comunicação nas escolas, como ferramentas pedagógicas, pelo fato 

desta estratégia ser emergente na contemporaneidade. O método 

tradicional, com giz, lousa, cartilhas, livros, entre outros elementos tem 

perdido a eficácia com o passar das décadas, em especial devido ao novo 

perfil dos estudantes. A geração atual está acostumada a realizar várias 

tarefas ao mesmo tempo, se comunicar e transmitir informações com 

grande velocidade e sempre atenta às novas tecnologias. Por esse motivo, 

as escolas precisam acompanhar o novo ritmo na transmissão de 

conhecimento e realizar o processo de transição. 

 A metodologia para confecção do artigo tomou como base a 

revisão bibliográfica, pesquisando livros de autores tais como Tezani 

(2017), Procópio (2017) e Dantas e Machado (2014). Os autores foram 

pesquisados no viés comparativo, sem apresentar discussões sobre 

pontos de vista diferentes. A base de dados pesquisada incorporou 

consulta a livros e revistas científicas publicados nos últimos 10 (dez) 

anos, nas áreas de educação e tecnologia. 

 O Estado do Maranhão, analisado de uma forma geral e 

abrangente, ainda é muito carente no que se refere ao uso de TIC’s, 

principalmente nos níveis de ensino básico, educação fundamental e 

ensino médio. O uso de recursos tecnológicos é mais expressivo nos 

cursos superiores, onde existem projetos já aplicados e projetos em 

andamento. No ambiente universitário, existem modelos de propostas 

para implantação das TIC’s visando inclusive a formação de futuros 

professores, cujo objetivo é tornar esses profissionais habilitados para 

adotar o uso de TIC’s, a partir do momento em que começarem a 

ministrar suas aulas. 

 Na Universidade Virtual do Maranhão (UNIVIMA) localizada na 

cidade de São Luís, está em andamento o projeto que faz uso da 
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ferramenta Google Sites inserida na disciplina Informática nos processos 

de ensino e aprendizagem. Esse componente faz parte do currículo no 

primeiro período do curso de Licenciatura em Matemática. O recurso 

Google Sites permite a criação de sites na web por qualquer utilizador, 

uma vez que não envolve grandes conhecimentos de programação.  

 Existe um campo vasto de exploração e muito potencial no 

ambiente educacional maranhense para a implementação de novas 

tecnologias. O ensino fundamental talvez seja o mais prejudicado pela 

ausência de TIC’s como recursos pedagógicos, tendo como elemento de 

entrave também a questão social. Alunos mais carentes têm menores 

chances de acesso às tecnologias.   Os objetivos específicos têm 

como proposta: apontar qual a relevância das TICs no ambiente 

educacional; apresentar o perfil das escolas públicas no Maranhão e 

como estão aplicando as TICs e identificar os principais entraves que 

limitam maior aplicabilidade destas tecnologias. 

 A temática considerada no artigo é de relevância para a área de 

tecnologia da informação e comunicação no viés de investigação de 

como tornar as ferramentas, além de práticas e facilitadoras, igualmente 

viáveis e de fácil manuseio e aplicação. É possível estabelecer a meta de 

investigação para detectar as principais dificuldades por parte das escolas 

e dos educadores e a partir daí trabalhar uma proposta de intervenção 

visando eliminar tais dificuldades. 

2 ASPECTOS GERAIS SOBRE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL 

 

 A educação sempre esteve como prioridade nos assuntos da 

humanidade, constando inclusive na Constituição Brasileira, como direito do 

cidadão e dever do Estado. O sistema educacional vem passando por reformas 

no decorrer das décadas, no entanto, ainda está longe, segundo pesquisadores e 

estudiosos da área, do ideal. Os métodos de ensino não são completamente 

eficazes para transmissão do conhecimento. O nível pedagógico é muito inferior 

aos padrões desejáveis. 

 Um aspecto que faz muita diferença neste cenário, é que grande parte 

das instituições de ensino, em qualquer nível da educação, ainda não conseguiu 

inserir a tecnologia de forma expressiva como um método pedagógico.  
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 Porque as escolas, especialmente, precisam acompanhar o passo da 

tecnologia? Porque precisam rever seus métodos de ensino e material 

pedagógico? Porque é no interior das escolas que o aluno dispõe de 

conhecimentos que poderão não somente contribuir para sua formação como 

profissional, mas também na sua formação como cidadão. Seguindo nesta linha 

de raciocínio, qual a relação entre tecnologia e educação? A autora Procópio 

(2017, p.7) informa: 

 
A relação entre Tecnologias e Educação se torna urgente. Hoje, não se 

trata mais de compreender o acesso ao conhecimento como ocorrendo 

entre quatro paredes, uma vez que somos todos constantemente 

atravessados por conteúdos expostos em tempos instantâneos ou 

diferidos, sejam informações, discussões, textos ou múltiplas 

linguagens.  

 

 De acordo com a autora, é necessário que a forma de transmitir o 

conhecimento no interior das escolas seja articulada, dinâmica e não estática. 

Para cumprir esta proposta, a tecnologia é fundamental. 

 No aspecto profissional, o papel da escola é fundamental. Atualmente, a 

formação profissional passa por um período de transição. De acordo com Dantas 

e Machado (2014, p.19) “vivenciamos uma transição no modelo de formação 

profissional, que atinge diversos segmentos da sociedade, resultante da adoção 

das tecnologias”.  

 A tecnologia inserida nas escolas iniciou-se de forma mais expressiva a 

partir da década de 1980. Na realidade, foi uma espécie de transferência ou 

extensão dos domicílios privados para o interior das escolas. Nesta década, 

devido ao uso de computadores pessoais, Dantas e Machado (2014, p.20) 

afirmam que isso: 
permitiu que iniciássemos o questionamento do papel das 

tecnologias digitais (TDs) e sua aplicação como elemento 

apoiador de atividades relacionadas aos processos de ensino e 

de aprendizagem.  

 Outro elemento que influenciou a forma de comunicar-se e de relacionar-

se foi o surgimento da Internet. A partir da disponibilização desta ferramenta, 

associada às redes de computadores e todos os serviços por estes 

disponibilizados, consolidou-se de forma irreversível o impacto das TDs no 

cenário escolar.  
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 Uma das propostas das tecnologias para o espaço escolar é tornar o 

ensino mais atraente, mais dinâmico, mais interativo e, consequentemente, mais 

eficaz. Um dos mecanismos de ensino disponibilizados se trata do AVA (ambiente 

virtual de aprendizagem). Qual a proposta? 

 

O AVA pode contribuir também para uma prática pedagógica que 

auxilie estudantes e abandonar a concepção de pesquisa como mera 

cópia de outros textos, levando-o à interação com várias fontes 

possíveis de informação para tecer diferentes vozes com sua própria 

voz (DANTAS E MACHADO, 2014, p.22). 

 

 Desta forma, a proposta principal das tecnologias no ambiente escolar, 

sejam quais técnicas se ofereçam ou se adotem, é tornar a transmissão do 

conhecimento mais dinâmica. Usar formas diferenciadas de ensino.  

 Certamente, uma das maiores evidências que a forma de ensino-

aprendizagem na contemporaneidade está totalmente atreladas às TICs, diz 

respeito ao crescente número de cursos de graduação realizados à distância, as 

populares EADs. Esse tipo de ensino acadêmico é transmitido sem que seja 

necessária a presença do aluno na faculdade. É um método cada vez mais comum. 

Talvez há cerca de 20 ou 30 anos, esse tipo de formação fosse totalmente 

inaceitável e a proposta completamente inviável. Atualmente, porém, tem 

ganhado cada vez mais adeptos devido justamente ao surgimento de novas 

demandas da sociedade. 

 Conforme comenta a autora Tezani (2017, p.26) o perfil de formação 

acadêmica mudou e o profissional nunca é considerado completo, está em 

constante aprendizado. A autora faz a seguinte observação: 

 

A constante aprendizagem e adaptação se fazem necessárias, não 

sendo mais possível que o indivíduo se considere completamente 

formado, seja qual for seu nível de escolaridade. A instituição escolar 

também está mudando. Cursos de ensino a distância permitem que o 

aluno estude sem a necessidade de se descolar até a instituição de 

ensino (TEZANI, 2017, p.26).  

 

 Conforme bem elucidado no exposto, a forma de transmitir o 

conhecimento, de ensinar e de aprender já vive uma nova realidade. 

Possivelmente, essas evoluções não cessem por aqui. É provável que em breve 

novas formas de ensino-aprendizagem estejam disponíveis à sociedade. 
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 Apesar de apresentar uma série de facilidades e se mostrado uma 

importante ferramenta de ensino, a tecnologia da informação e comunicação, por 

si só, não garante a qualidade ou eficácia do ensino. Muito depende do sistema 

pedagógico aplicado e o envolvimento dos docentes. Como bem lembram os 

autores Dantas e Machado (2014, p.22) “não será o emprego desse ambiente o 

definidor da qualidade da educação. Ele a condiciona, porém não a determina. 

Tudo dependerá do movimento comunicacional e pedagógico dos sujeitos 

envolvidos”.  

3 PERFIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MARANHÃO E COMO APLICAM A 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

 O estado do Maranhão tem certas peculiaridades que se mostram 

relevantes e conflitantes. Por exemplo, é o segundo maior Estado da região 

Nordeste e 8º maior do Brasil. Uma peculiaridade é que, devido sua localização 

geográfica e a extensão de seu território, o Maranhão é o Estado brasileiro que 

apresenta a maior diversidade de ecossistemas do país. Ainda mais informações 

constam no caderno do Instituto Unibanco (2016), com respeito à economia do 

Estado: 

 
De acordo com os últimos números do IBGE, o PIB do estado cresceu 

15,3% entre 2010 e 2011. Bem acima do crescimento do Brasil no 

mesmo período, que foi de 2,7%. O problema é que esse crescimento 

não se traduziu em melhoria de vida para seus habitantes. O Maranhão 

tem um dos piores desempenhos nos índices sociais do país, com 

problemas relacionados à má distribuição de renda, falta de 

saneamento, violência urbana, entre outros (INSTITUTO UNIBANCO, 

2016, p. 9). 

 

É possível detectar, de acordo com os números e estatísticas que o Estado 

do Maranhão tem todas as possibilidades de representar um território 

desenvolvido e próspero, mas não tem sido a realidade apresentada. O PIB 

(Produto Bruto Interno) do estado aumentou consideravelmente é em escala bem 

maior se comparado aos demais estados brasileiros, no entanto, isso não 

representa que o seu desenvolvimento esteja em nível adequado. O que dizer da 

educação? Qual o perfil das escolas e do ensino maranhense? Como está o 

cenário das TICs inseridas no método de ensino? 

Lamentavelmente, o perfil do Maranhão de forma geral, no que diz 

respeito ao ensino e a produtividade nas escolas não tem apresentado resultados 
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adequados, ao invés disso, estão bem longe do esperado. O estado do Maranhão 

promove programas que incentivam o desenvolvimento educacional e melhor 

qualidade no ensino. Políticas públicas são elaboradas neste viés. Algumas 

alcançam sucesso, mas ainda estão longe de apresentar um modelo educacional 

satisfatório. 

A evasão escolar ainda é um problema a ser superado. Cerca de 345 

(trezentos e quarenta e cinco) mil jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola. 

(INSTITUTO UNIBANCO, 2016). Muitas vezes a evasão ocorre devido aos jovens 

assumirem responsabilidades quanto ao sustento da casa ou auxílio desde muito 

cedo, tendo que trabalhar antes de terminarem os estudos. 

O perfil de abandono dos estudos é caracterizado em maior ocorrência 

no primeiro ano do ensino médio. Esse perfil não é exclusivo no estado do 

Maranhão. No entanto, o índice de evasão é maior quando comparado com o 

restante do país. Segundo Instituto Unibanco (2016, p.31): “A taxa de abandono 

no Maranhão é superior à taxa média do país em todos os anos: no primeiro ano 

de ingresso no Ensino Médio quase 11 alunos em cada cem abandonam a escola 

no estado”. 
 

Na pesquisa da autora Castro (2011), é apresentado o índice da 

participação do Maranhão no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio): 

 
Conforme dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios – PNAD/IBGE de 2009, o estado obteve o pior desempenho 

entre os nove do Nordeste, no SAEB. No ENEM, foi o terceiro pior 

estado do Nordeste na prova objetiva e o quinto pior na prova de 

redação. Quanto ao IDEB, o estado obteve o quarto pior índice do 

Nordeste, estando à frente apenas do Piauí, Rio Grande do Norte e de 

Alagoas. Ou seja, o déficit de aprendizagem dos jovens estudantes 

maranhenses mostra que as intervenções do Poder público têm sido 

insuficientes para reversão do quadro educacional caótico apresentado 

desde o início desta investigação (CASTRO, 2011, p.535). 

 

O estado do Maranhão tem uma missão desafiadora para implementar 

no interior das instituições de ensino. 

 
A Secretaria Estadual de Educação do Maranhão (Seduc) tem como 

missão elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as políticas públicas no 

âmbito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de 

todos à educação (INSTITUTO UNIBANCO, 2016, p.22). 
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É dito que a missão é desafiadora pelo fato de a atual condição 

maranhense no perfil educacional ser alarmante. De acordo com Carreiro (2016) 

no período aproximado de três décadas as condições no processo de ensino e 

aprendizagem são adversas em algumas escolas do Estado do Maranhão.  

Dos programas que visam melhoria na qualidade do ensino, o autor 

Carreiro (2016) cita dois deles que estão em vigor ainda hoje, sendo eles: o 

programa Acelera Brasil cujo objetivo é corrigir a distorção existente entre idade-

série e o programa Gestão Nota 10 que tem como foco o gestor escolar, a saber, 

qualificar a intervenção deste profissional na busca da escolha de estratégias 

melhores no viés de aumentar a qualidade do ensino e da aprendizagem. 

(CARREIRO, 2016).  

E o que dizer das TICs presentes no ensino maranhense? É sabido que 

para se implementar esses tipos de tecnologias como auxiliadoras no processo 

ensino-aprendizagem é necessária uma infraestrutura básica. No Maranhão, já 

existem dificuldades quanto à melhoria na qualidade da educação tradicional, por 

assim dizer. A partir deste cenário, é possível concluir que também é muito 

carente a presença das tecnologias no ensino.  

Usar computadores e Internet nas escolas, contemporaneamente é 

considerado uma ferramenta didática atualizada e dinâmica que contribui com o 

processo de aprendizagem especialmente por despertar interesse dos jovens. 

Segundo o Instituto Unibanco (2016, p.34) “o uso de Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs) nas salas de aula são responsáveis por elevar a qualidade 

da educação, bem como proporcionar uma maior preparação dos jovens”. A 

preparação mencionada diz respeito a atuar num mundo cada vez mais 

globalizado e competitivo.  

3.1 ENTRAVES NA APLICABILIDADE DAS TIC’S NO AMBIENTE 

EDUCACIONAL 

 

Apesar de todo o empenho existente, um aspecto desafiador e que 

representa um expressivo entrave para melhoria na educação maranhense trata-

se do perfil cultural. Fatores extraescolares afetam a qualidade da educação.  

É possível afirmar que os problemas quanto a deficiente gestão escolar 

se embasa num conjunto de fatores. Segundo o estudo de Costa (2011, p.534) 

diversos são os problemas. Entre eles, “evasão, abandono escolar, distorção 

idade-série, desvalorização dos profissionais da educação, má qualidade do 

ensino, prédios sucateados, falta de professores”. Todos os fatores associados só 
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podem culminar em uma consequência: baixa aprendizagem e desmotivação, 

tanto de alunos como de professores.  

 Muitas vezes, um obstáculo que se impõe diante de aderir de forma mais 

abrangente e expansiva o uso das TCI’s é a posição do próprio professor. Talvez 

por ele próprio não dominar a manipulação das ferramentas disponíveis pelas 

tecnologias, o professor se limita em não as usar. Mas a responsabilidade não 

pode recair somente no professor propriamente dito. A formação deste professor 

pode estar deixando a desejar. No estudo de Sousa et. al. (2016, p.19) é 

apresentada a seguinte realidade: 

 
A prática do professor debate-se sobre diferentes projetos políticos e 

perspectivas históricas diferenciadas, o que faz com a sua formação 

profissional seja tratada, dentre outras, como elemento impulsionador 

para a transformação da escola, da educação e da sociedade.  

 

 Fica claro que a intervenção dos professores é fundamental pois conforme 

citação, são elementos impulsionadores para a transformação da escola. A 

mudança precisa começar na base e depois ser repassada em salas de aula. O 

papel dos docentes e gestores escolares é fundamental para que a implantação 

das TICs sejam realmente eficientes e surtam os efeitos desejados, ou seja, 

melhorar a qualidade do ensino e a eficiência na aprendizagem. Dantas e 

Machado (2014, p.31) comentam: 

 
Empreender uma formação pedagógica que atenda às demandas de 

uma sociedade que tem na tecnologia a sua base de sustentação e de 

evolução implica o preparo de um gestor que atue como líder nesse 

processo, fomentando junto ao corpo docente o uso das tecnologias e 

promovendo os meios necessários para sua utilização, seja 

disponibilizando recursos físicos e estruturais, seja proporcionando 

capacitação e mediação necessárias aos profissionais para que eles se 

sintam aptos a manejar a tecnologia a favor do processo educativo.  

 

 Conforme o que foi citado acima, para que haja sucesso na implantação 

das TICs como métodos auxiliadores no processo ensino-aprendizagem, é preciso  

que exista interação entre vários fatores: a infraestrutura, os métodos didáticos, o 

empenho dos professores e o envolvimento dos demais docentes, entre outros 

fatores. A participação dos professores é fundamental. 

 Não basta inserir em salas de aula ou laboratórios escolares o que há de 

mais atual no mercado tecnológico. É preciso saber usar estes recursos. Em 
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conformidade com a afirmativa, o Instituto Unibanco (2016, p.34) “para além da 

existência de computadores nas escolas, as pesquisas sinalizam a importância da 

preparação dos professores para a utilização de tais tecnologias”. Isso quer dizer 

que a contribuição das TICs não acontece de forma automática na qualidade do 

ensino. Quais as estatísticas no estado do Maranhão? 

 
A existência de computador contempla 43% do universo das escolas 

públicas do Maranhão, mas o acesso à internet é menor: apenas 21,6%. 

Essa realidade é significativamente inferior à média brasileira, em que 

75,6% das escolas são equipadas com computador e 58,6% possuem 

acesso à internet.  

 

 Conforme as estatísticas apresentadas, existe carência nas infraestruturas 

escolares. O acesso à internet nas escolas maranhenses está bem abaixo do 

restante dos estados brasileiros.  

 

Figura 1 - Panorama das Escolas Públicas do Maranhão      

                              
 

  

 

43% possuem computador   21,6% têm acesso à Internet 

Fonte: Instituto Unibanco (2016, p.34) 

Elaborado pelo autor 

 

 

 Em primeiro momento, portanto, é preciso estruturar as escolas 

maranhenses equipando-as com ferramentas tecnológicas de forma mais 

abrangente. Após, é preciso mudar o perfil de ensino e a cultura por parte dos 

docentes. Para a melhor qualidade na educação no estado do Maranhão é preciso 

uma ação conjunta e certamente a participação do governo através não somente 

das políticas públicas, mas também por condições melhores para os professores 

e docentes em geral, iniciando por melhores salários por exemplo. 
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 A exposição da realidade maranhense na área da educação, portanto, 

responde a uma questão fundamental do presente estudo: a implantação das 

TICs representa uma realidade para as escolas maranhenses ou não passam de 

utopia?  

 O tópico seguinte trata desta questão. A resposta atual, conforme 

pesquisas, informa que em grande parte do Estado a implantação das TICs ainda 

representa uma utopia, uma vez que nem mesmo a didática tradicional apresenta 

qualidade desejável. No entanto, alguns passos já foram dados. Desta forma, 

existe potencial para mudança de realidade. 

 

4 APLICAÇÕES DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NO AMBIENTE ESCOLAR 

MARANHENSE 

  

 Conforme abordado na introdução do presente estudo, o cenário da 

educação maranhense carece de métodos tecnológicos e ferramentas que 

disponibilizem tais métodos, principalmente no ensino fundamental e médio. Nas 

Universidades Maranhenses é mais comum encontrar projetos que implementem 

as TIC’s nos cursos ou disciplinas. Foi citado o exemplo do uso da ferramenta 

Google Sites como recurso na disciplina Informática nos processos de ensino e 

aprendizagem na UNIVIMA (Universidade Virtual do Maranhão).  

 No ambiente do ensino fundamental, as escolas fazem uso das TIC’s mais 

expressivamente, contando com recursos didáticos oferecidos pelos 

equipamentos de informática. Algumas escolas adquiriram ferramentas tais como 

computadores, lousas digitais, objetos midiáticos, data-shows, entre outros. 

 Existe um projeto de incentivo a inserção das TIC’s no ensino fundamental 

no Maranhão, denominado Projeto Livros Digitais, Sistema Hipermidiáticos e 

Partilha Literária para Leitores Infantis. O projeto é patrocinado pela, FAPEMA 

(Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

do Maranhão). Neste projeto, a tecnologia usada diz respeito ao uso de 

dispositivos móveis no processo de ensino-aprendizagem (FURTADO E OLIVEIRA, 

2015). Certamente existem outros projetos no viés de aplicar as TIC’s de forma 

mais estruturada e mais presente na educação maranhense, em especial nas 

séries iniciais, não se limitando aos cursos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 O estudo apresentado discorreu sobre a implantação de recursos 

tecnológicos de informação e comunicação como ferramentas auxiliares no 

processo de ensino-aprendizagem, especificamente no estado do Maranhão.  

 Visando apresentar coerência, a pesquisa analisou primeiramente a 

relevância das tecnologias no ambiente escolar na contemporaneidade. A 

tecnologia é extremamente relevante, primeiramente devido ao perfil atual das 

gerações presentes no interior das escolas, adaptadas a realizar várias funções ao 

mesmo tempo. Por esse motivo, a educação deve acompanhar esse processo, se 

de fato deseja ser eficiente.  

 O uso das TICs proporciona ao aluno métodos mais articulados e flexíveis 

no processo de aprendizado. O aluno, por sua vez, é atraído por esta forma de 

aprendizagem e o resultado é melhor disseminação do conhecimento. 

 O estudo buscou apontar o perfil das escolas maranhenses enfatizando 

a disponibilidade das TICs nas escolas. As estatísticas não são tão promissoras. O 

estado do Maranhão possui atributos fundamentais para constituição de uma 

boa economia, no entanto, as estatísticas com respeito à educação deixam muito 

a desejar. O ensino não é eficiente devido a uma série de fatores, sendo os mais 

abrangentes fatores extraescolares. Os alunos precisam se dedicar muito cedo ao 

trabalho para ajudar na manutenção da casa. 

 Além disso, no ambiente escolar, existem muitos entraves que impactam 

na disseminação de uma melhor qualidade no ensino, começando pelas 

infraestruturas que deixam a desejar, a desmotivação de alunos e de professores, 

entre outras. O acesso à internet é bem inferior nas escolas maranhenses em 

comparação às escolas dos demais estados brasileiros. Por esse motivo, é possível 

concluir que o uso das TICs nas escolas do Maranhão podem ser uma realidade, 

mas certamente é um objetivo a ser alcançado em longo prazo. 

 Os entraves no acesso e uso das TICs na educação maranhense conta 

também com a participação dos próprios professores. Alguns deles são 

resistentes ao uso destas tecnologias em sala de aula. Basicamente argumentam 

que este tipo de recurso acaba distraindo os alunos e nada contribuem, portanto, 

para o melhor aprendizado. Outros professores, provavelmente por não 

dominarem as novas tecnologias, simplesmente negligenciam o uso destas em 

suas aulas. 

 Sejam quais forem os motivos, é preciso reconhecer que as TICs fazem 

parte de uma nova realidade. O mundo globalizado atinge também o interior das 

instituições de ensino. Estas deveriam ser as primeiras preocupadas em se adaptar 
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às novas demandas educacionais, uma vez que, além de contribuírem para a 

formação de futuros profissionais, contribuem também para a formação de 

cidadãos. 

 O corpo docente e os professores precisam mudar seu perfil e investir, de 

forma enérgica e prática, em novos modelos de ensino. O ensino tradicional, 

baseado em textos de livros ou escritos na lousa foram essenciais em um 

determinado período da educação. Atualmente, porém, não são eficazes, se 

praticados em isolado. Os professores precisam enxergar as tecnologias como 

aliadas e não como inimigas no processo de ensino-aprendizagem. A partir desta 

conclusão, a inserção e adoção de tecnologias serão mais expressivas. 

 Enquanto os processos de implementação de tecnologias permanecem 

estagnado no interior das escolas maranhenses, os maiores prejudicados são os 

alunos, que simplesmente deixam de ter atendidos seus direitos, garantidos pela 

Constituição Brasileira, de receberem um ensino de qualidade e 

consequentemente se formarem melhores profissionais e melhores cidadãos. 
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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivos analisar os efeitos que a comunicação 

gerada nas mídias sociais provoca na confiança e na satisfação de alunos de Instituições 

de Ensino Superior, e verificar os impactos da confiança e da satisfação na lealdade 

desses alunos às IES. Foi criado e testado um modelo capaz de identificar tais relações. 

A população alvo é formada por alunos de IES. A coleta dos dados ocorreu por meio de 

um questionário online. Obteve-se uma amostra formada por 239 respondentes. A 

análise do modelo proposto se deu através de Modelagem de Equações Estruturais 

(MEE), com mensuração por meio de mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares 

– PLS). Os resultados apontam que a confiança e a satisfação dos alunos em relação às 

IES influenciam de maneira positiva a sua lealdade. Que o uso das mídias sociais pelos 

alunos impacta apenas na sua confiança, enquanto a comunicação gerada pelas IES nas 

mídias sociais influencia a confiança e a satisfação. E por fim, a comunicação gerada pelos 

alunos nas mídias sociais impacta somente na confiança desses indivíduos. Conclui-se 

que as mídias sociais devem ser consideradas na elaboração de estratégias de marketing 

pelas IES, pois promovem benefícios significativos, permitindo entre outras coisas, que 

construam e gerenciem melhor o seu relacionamento com o seu público alvo, gerando 

confiança, satisfação e lealdade. O que permitirá que alcancem melhores resultados e 

obtenham vantagens competitivas.  

 

Palavras-chave: Mídias Sociais; Instituições de Ensino Superior; Confiança; Satisfação; 

Lealdade. 

 

Abstract: The purpose of this research was to analyze the effects of communication 

generated in social media on the confidence and satisfaction of students from Higher 

Education Institutions and to verify the impact of trust and satisfaction on the loyalty of 

these students to IES. A model capable of identifying such relationships was created and 
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tested. The target population is made up of IES students. The data were collected through 

an online questionnaire. A sample of 239 respondents was obtained. The analysis of the 

proposed model was done through Modeling of Structural Equations (MEE), with Partial 

Least Square (PLS) measurement. The results show that students' confidence and 

satisfaction in the IES positively influence their loyalty. That the use of social media by 

students impacts only their confidence, while the communication generated by IES in 

social media influences trust and satisfaction. And finally, the communication generated 

by the students in the social media impacts only on the trust of these individuals. It is 

concluded that social media should be considered in the development of marketing 

strategies by IES, as they promote significant benefits, allowing, among other things, to 

better build and manage their relationship with their target audience, generating trust, 

satisfaction and loyalty. This will enable to achieve better results and gain competitive 

advantage. 

 

Keywords: Social Media; Higher education institutions; Confidence; Satisfaction; Loyalty. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos e o acesso à Internet provocaram grandes 

transformações na maneira como clientes e organizações se comunicam (RAPP; 

BEITELSPACHER; GREWAL; HUGHES, 2014). Com isso, as mídias sociais passaram 

a fazer parte do cotidiano e da rotina online dos indivíduos, alcançando em média 

80% dos usuários de internet (SCHIVINSKI; DABROWSKI, 2016). Nesse contexto e 

com a acirrada concorrência, as empresas têm buscado melhorar sua relação com 

o público alvo (BASSO; SCHWAB; ISBERT; SLONGO, 2015). Conforme Rapp et al. 

(2013), os mecanismos tradicionais de marketing são insuficientes para construir 

um bom relacionamento com os clientes, pois cada vez mais as pessoas estão 

buscando informações nas redes sociais (HAJLI, 2014). 

Dessa maneira, esta pesquisa busca estender a compreensão sobre os 

impactos das mídias sociais respondendo aos seguintes questionamentos: Qual 

é o impacto da utilização das mídias sociais na confiança e na satisfação de alunos 

de Instituições de Ensino Superior? Quais os impactos da confiança e da 

satisfação de alunos de IES na lealdade às IES? Portanto, o presente estudo tem 

como objetivos analisar os efeitos que a comunicação gerada nas mídias sociais 

provoca na confiança e na satisfação de alunos de Instituições de Ensino Superior. 

E verificar os impactos que a confiança e a satisfação exercem na lealdade às IES.  

Esta investigação se justifica teoricamente por avançar os estudos sobre os 

impactos das mídias sociais, propondo um modelo capaz de analisar relações 

ainda não testadas. Desse modo, o modelo proposto pretendeu verificar o 
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impacto que as mídias sociais exercem na confiança e na satisfação de alunos de 

IES, e analisar os impactos da confiança e da satisfação na lealdade destes às IES. 

Em sua maioria, 

pesquisas realizadas nesta área focam no uso das mídias sociais para fins de 

ensino e aprendizagem. Schivinski e Dabrowski (2016) mencionam que se torna 

relevante verificar como as mídias sociais podem afetar a confiança e a lealdade 

de consumidores de diferentes mercados, inclusive das IES, que atuam em um 

ambiente competitivo e dinâmico (BASSO et al., 2015).  

Como justificativa prática, este estudo proporcionará aos gestores de IES 

uma melhor compreensão das contribuições que as mídias sociais podem 

oferecer a essas organizações. Os resultados poderão auxiliar a elaboração das 

estratégias de que busquem gerar confiança, satisfação e lealdade dos alunos. O 

que certamente possibilitará que construam um melhor relacionamento com o 

seu público alvo, destaque-se no mercado e obtenham vantagens competitivas. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Lealdade 

A lealdade é definida como sendo uma intenção de continuar se 

relacionando com uma organização, expandindo o número de negócios com ela, 

e indicando-a para outras pessoas (ESPARTEL; SAMPAIO; PERIN, 2008). E está 

associada ao modo como as instituições se relacionam com os clientes, sendo 

indispensável para a sua sobrevivência (BASSO, et al., 2015). Helgesen e Nesset 

(2007) citam que a lealdade dos estudantes tornou-se um assunto importante 

para as instituições de ensino. Nesse sentido, Espartel et al. (2008) cita que a 

conquista da lealdade se dá, entre outras coisas, por meio da construção de 

relações de confiança. 

2.2  Confiança 

A confiança é estudada em diversas áreas do conhecimento e recebe várias 

definições (SINGH; SIRDESHMUKH, 2000). Conforme Espartel et al. (2008), a 

confiança influencia futuras trocas e a consciência dos envolvidos de que os 

resultados serão benéficos para eles.  Diante disso, entre os estudos a respeito da 

confiança, cita-se os de Perin et al. (2004) e de Brei e Rossi (2005). 

No estudo de Brei e Rossi (2005) realizado com usuários de internet 

banking no Brasil, analisando as conseqüências da confiança em trocas relacionais 

de serviço, constatou-se que a confiança influencia positivamente a lealdade 

destes usuários. Já no estudo de Perin et al. (2004), verificando as influências da 

confiança no contexto de Educação à Distância, constatou-se que ela influencia 
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indiretamente a lealdade dos alunos. Nesse sentido, a confiança é vista como um 

fator importante para que as organizações construam e mantenham um bom 

relacionamento com seus clientes (SINGH; SIRDESHMUKH, 2000). E vem sendo 

apontada como um dos principais antecedentes da lealdade (BASSO et al., 2015). 

Essa relação já foi evidenciada, por exemplo, nos estudos Perin et al. (2004), Brei 

e Rossi (2005) e Cardoso (2018). Com base nisso, propõe-se a seguinte hipótese: 

H1: A confiança de aluno nas IES influencia positivamente a sua lealdade a estas 

instituições. 

 

2.3  Satisfação 

A satisfação se refere à percepção dos consumidores quanto ao 

atendimento de suas necessidades e expectativas após a obtenção ou utilização 

de determinado produto ou serviço (LIMA; MOURA; SOUKI, 2015). No ambiente 

educacional a satisfação é definida como o resultado geral acerca das 

experiências educacionais (ALVES, 2003). Conforme Helgesen e Nesset (2007) há 

impacto significante da satisfação do estudante na sua lealdade às instituições 

educacionais. Nesse sentido, a lealdade é apontada como sendo a principal 

conseqüência da satisfação dos alunos (PERIN; SAMPAIO, BREI; PORTO, 2004; 

ALVES, 2003). Com base nas evidências apresentadas nos estudos de Alves (2003), 

Helgesen e Nesset (2007), Mainardes e Domingues (2010), supõe-se que: 

H2: A satisfação dos alunos com as IES influencia positivamente a sua lealdade a 

essas instituições.  

 

2.4 Mídias Sociais  

As mídias sociais se referem a um conjunto de aplicativos baseados na 

Internet, que possibilitam a produção de conteúdos e interação entre os usuários 

(HAJLI, 2014). Como exemplos de mídias sociais citam-se os sites de redes sociais 

como  Facebook, WhatsApp e Instagran e sites de vídeo como o YouTube e os 

Blogs, amplamente utilizados para fins sociais, profissionais, de entretenimento e 

acadêmicos (SCHIVINSKI; DABROWSKI, 2016). E também para compartilhar 

opiniões e experiências (RAPP et al., 2013). 

HAIJLI (2014) citam que por permitir acesso a inúmeras informações dos 

usuários, as mídias sociais podem ser utilizadas como estratégias de marketing, 

sendo uma ferramenta fundamental para a construção de relacionamentos com 

os clientes. Nessa perspectiva, Rapp et al. (2013) identificaram que as mídias 

sociais influenciam positivamente o desempenho da marca, o desempenho e a 
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fidelidade do varejista. Pereira e Borges (2011) investigaram o uso de mídias 

sociais por uma IES e identificaram que elas são relevantes para a comunicação 

organizacional, pois promovem a aproximação com alunos e comunidade.  

Dessa maneira, verifica-se que o uso das mídias sociais pode influenciar, 

entre outras coisas, a construção da confiança entre empresa e consumidor 

(HAJLI, 2014; CARDOSO, 2018). E também a satisfação dos clientes (SHANKAR; 

SMITH; RANGASWAMY, 2003; HE; ZHA; LI, 2013). Assim, as seguintes hipóteses 

foram formuladas:  

H3a: A utilização das mídias sociais influencia positivamente a confiança dos 

alunos nas IES. 

H3b: A utilização das mídias sociais influencia positivamente a satisfação com as 

IES. 

 

2.5 Comunicação gerada pelas IES nas mídias sociais 

As mídias sociais possibilitam uma maior aproximação entre as empresas 

e seus clientes e promovem a comunicação dos clientes entre si (HAJLI, 2014). 

Rapp et al. (2013) citam que grande parte dos consumidores relacionam-se com 

varejistas em redes sociais, como Facebook, LinkedIn e Twitter, e as empresas 

usam essa ferramenta para consolidar o relacionamento. No âmbito educacional, 

as mídias sociais estão cada dia mais presentes na vida dos alunos de IES, sendo 

usadas nas mais diversas situações (MORAIS; POMBO; BATISTA; MOREIRA; 

RAMOS, 2014).  

Nesse sentido, Agnihotri, Dingus, Hu e Krush (2016) afirmam que as mídias 

sociais exercem um papel essencial na comunicação com os clientes e aumentam 

a sua satisfação. Para Shankar et al. (2003) o uso das mídias sociais pelas empresas 

intensifica a satisfação dos consumidores com os serviços prestados. Conforme 

Habibi et al. (2014) a comunicação feita pelas  empresas nas mídias sociais 

favorece a confiança na marca. De modo similar, a comunicação gerada pelas IES 

nas mídias sociais possibilita que a confiança e o respeito entre os envolvidos se 

aproximem, influenciando assim, o comportamento dos alunos (TOMAÉL; 

ALCARÁ; DI CHIARA, 2005). Com base nisso foram desenvolvidas as seguintes 

hipóteses: 

H4a: A comunicação gerada nas mídias sociais pelas IES influencia 

positivamente a confiança dos alunos na própria IES.  

H4b: A comunicação gerada nas mídias sociais pelas IES influencia 

positivamente a satisfação dos alunos com a própria IES.   
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2.6 Comunicação gerada pelos alunos nas mídias sociais 

As mídias sociais possibilitaram novas oportunidades para os 

consumidores se engajarem na troca de informações na internet, facilitando o 

aumento da interação humana (HAJLI, 2014). Conforme Christodoulides, 

Michaelidou e Argyriou (2012), a comunicação gerada pelos usuários nas mídias 

sociais é considerada mais confiável, e possui maior influência que as mídias 

tradicionais.  

Nesse sentido, Nunes, Freitas e Ramos (2018) afirmam que as pessoas tem 

tido mais confiança no que é compartilhado nas mídias sociais do que em mídias 

tradicionais. Conforme Hajli (2014), as interações entre os usuários nas mídias 

sociais contribuem para elevar o nível de confiança nas empresas. As mídias 

sociais por possibilitar a comunicação entre os indivíduos são capazes de 

transmitir informações diversas, que podem influenciar as decisões dos alunos 

(SAFKO; BRAKE, 2009). A associação positiva entre a comunicação gerada nas 

mídias sociais e a confiança dos consumidores foi evidenciada nos estudos de 

Pan e Chiou (2011) e Cardoso (2018). A literatura apresenta ainda que a 

comunicação gerada pelos usuários nas mídias sociais influencia positivamente a 

satisfação com as organizações (SHANKAR et al., 2003; AGNIHOTRI et al., 2016). 

Diante disso desenvolveram-se as hipóteses a seguir: 

H5a: A comunicação gerada por outros alunos nas mídias sociais influencia 

positivamente a confiança dos alunos nas IES.  

H5b: A comunicação gerada por outros alunos nas mídias sociais influencia 

positivamente a satisfação dos alunos com as IES. 

 

2.7 Modelo Proposto  

Com base nas hipóteses levantadas, desenvolveu-se o modelo exposto na 

Figura 1 para analisar as relações entre os construtos: Uso das Mídias Sociais pelos 

alunos (CARDOSO, 2018; HAJLI, 2014), Comunicação gerada pelas IES nas Mídias 

Sociais (SHANKAR; SMITH; RANGASWAMY, 2003; AGNIHOTRI, et al., 2016), 

Comunicação gerada pelos alunos nas Mídias Sociais (PAN; CHIOU, 2011; HAJLI, 

2014), Confiança, Satisfação e Lealdade (ALVES, 2003; MAINARDES; DOMINGUES, 

2010; BREI; ROSSI, 2005; CARDOSO, 2018).   
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         Figura 1: Modelo proposto 

      Fonte: Adaptado de Cardoso (2018). 

 

Nesse sentido, é evidenciado na literatura que o uso das mídias sociais 

pode influenciar a construção da confiança (CARDOSO, 2018). Com base nisso, o 

construto uso das mídias sociais pelos alunos foi adotado como influenciador da 

confiança e da satisfação de alunos de IES. Aponta-se também que a 

comunicação gerada pelas empresas nas mídias sociais tende a influenciar 

positivamente a confiança na marca e a satisfação dos clientes (HABIBI et al., 2014; 

SHANKAR et al., 2003). Assim, espera-se que a comunicação gerada pelas IES nas 

mídias sociais influencie de maneira positiva a confiança e a satisfação de alunos 

de IES.   
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Constatou-se ainda que a comunicação gerada pelos usuários nas mídias 

sociais tem influência positiva na confiança dos consumidores (HAJLI, 2014; 

CARDOSO, 2018) e aumentam sua satisfação (SHANKAR et al., 2003; AGNIHOTRI 

et al., 2016). Assim, espera-se que a comunicação gerada por alunos nas mídias 

sociais tenham influência positiva na confiança e na satisfação de alunos de IES.   

Pretende-se ainda verificar os impactos que os construtos confiança e 

satisfação exercem na lealdade de alunos de IES. Nesse sentido, estudos 

anteriores evidenciam que estes elementos são preditores da lealdade de 

estudantes para com as instituições de ensino (PERIN et al., 2004; BASSO et al., 

2015). Portanto, espera-se que tais impactos sejam confirmados nesta pesquisa.   

 

3. METODOLOGIA  

Esta pesquisa tem como objetivos analisar os efeitos que a comunicação 

gerada nas mídias sociais provoca na confiança e na satisfação de alunos de 

Instituições de Ensino Superior. E verificar os impactos que a confiança e a 

satisfação exercem na lealdade de alunos para com as IES. Para testar tais relações 

empregou-se uma metodologia quantitativa, com caráter descritivo e corte 

transversal. A população alvo foram alunos de IES. Optou-se por uma 

amostragem não probabilística por acessibilidade. Realizou-se coleta de dados 

primários através de um questionário eletrônico. Para garantir que os 

entrevistados fizessem parte do público-alvo do estudo, o questionário foi 

iniciado por duas perguntas de controle populacional (Você é aluno de IES? Você 

utiliza as mídias sociais e acompanha nelas a IES na qual é aluno?). Aqueles que 

responderam não nas perguntas de controle tiveram suas respostas excluídas da 

análise dos dados.  

A ferramenta de coleta dos dados baseia-se em escalas já validadas em 

estudos anteriores. As primeiras afirmações se referem ao construto uso das 

mídias sociais pelo aluno, adaptado de Rapp et al. (2014). A escala é composta 

por 10 itens e foi utilizada para identificar os efeitos das mídias sociais nas 

interações entre vendedor, varejista e consumidor. Para medir a comunicação 

gerada pelas IES e a comunicação gerada pelos alunos foram utilizadas escalas 

de 4 itens cada, desenvolvidas por Schivinski e Dabrowski (2016) para identificar 

o efeito da comunicação nas mídias sociais nas percepções dos consumidores. O 

quarto construto, confiança foi medido através da escala de Chandra, Srivastava 

e Theng (2010), formada por 4 itens, utilizada para mensurar a confiança em 

relação a sistemas de pagamento móvel.  
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O quinto construto, satisfação foi medido por meio da escala de 4 itens, 

desenvolvida por Arnett, German e Hunt (2003), que foi  utilizada para medir o 

grau em que uma pessoa está satisfeita com a instituição onde recebeu alguma 

educação. O sexto construto, lealdade foi mensurada através da escala de 

Palmatier, Scheer e Steenka (2007), composta por 6 itens, utilizada para medir a 

lealdade de vendedores e de clientes à uma empresa. Os construtos e suas 

variáveis são apresentados na análise dos dados. Para detalhar o perfil da amostra 

foram inseridas no instrumento de coleta dos dados questões para identificar o 

sexo, a idade, a área de formação, o tipo de institução (Pública ou privada), a 

renda e a ocupação profissional dos entrevistados. Estas questões foram utilizadas 

na mensuração do modelo como variáveis de controle.  

O questionário foi elaborado na plataforma on-line Google Docs e 

divulgado através de correio eletrônico, WhatsApp, Messenger e Facebook. 

Obteve-se um total de 239 respostas válidas. Quanto ao tipo de instituição, 

(85,8%) dos respondentes são alunos de IES Públicas e (14,2%) de IES privadas. 

Em relação ao perfil sociodemográfico constatou-se que a amostra em sua 

maioria é composta por pessoas do sexo feminino (65,3%), com idade de 18 a 25 

anos (54,4%) e de 26 a 35 anos (35,6%). Quanto à área de formação, a maioria 

cursa Ciências Biológicas e da Saúde (45,2 %) e Ciências Humanas (30,1%). E 

quanto à renda familiar, a maioria (91,3%) possui a faixa de R$ 999,99 a R$ 

3.999,99. E como ocupação profissional (30,1%) declarou ser servidor público e 

(31,4%) afirmou estar desempregado. As características dos respondentes 

mostraram-se semelhantes às de amostras de pesquisas anteriores realizadas 

com alunos de IES (por exemplo, MAINARDES; DOMINGUES, 2010; COSTA JUNIOR; 

SILVA, 2018). Diante disso, a amostra alcançada revela-se adequada para o 

estudo. 

O modelo foi avaliado inicialmente através da realização de Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC), que identifica a matriz de cargas fatoriais, a Variância Média 

Extraída (AVE) e a Confiabilidade Composta (CC) dos construtos estudados. Essas 

medidas possibilitam que se averigue a validade convergente (HENSELER; 

RINGLE; SINKOVICS, 2009).  Para verificar a validade discriminante foi analisada a 

matriz de cargas fatoriais, bem como empregado o critério de Fornell e Larcker 

(1981), usado para comparar a raiz quadrada da AVE das variáveis com as 

correlações entre os outros construtos. Conforme Hair Jr, Sarstedt, Hopkins e 

Kuppelwieser (2014), para haver validade discriminante é necessário que a raiz 

quadrada da AVE seja superior ao valor dessas correlações. 
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Por fim, os testes das hipóteses foram realizados por meio de Modelagem 

de Equações Estruturais (MEE), com mensuração por meio de mínimos quadrados 

parciais (Partial Least Squares – PLS).  

 

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Validação do modelo estrutural 

Para validar o modelo estrutural realizou-se a Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC), verificando as cargas fatoriais das variáveis medidas 

(Henseler et al.,2009). Nesse sentido, constatou-se que a maior parte das variáveis 

se mostrou significativa, tendo atingido valor igual ou superior a 0,60 em suas 

cargas fatoriais (Hair Jr. et al., 2014). No entanto, destaca-se que as variáveis UM2, 

UM5 e CA4 foram excluídas da análise dos dados por apresentarem cargas 

fatoriais insuficientes (abaixo de 0,60), desse modo, foi efetuada uma nova AFC 

sem esses elementos, conforme mostra a tabela 1. 
TABELA 1 – MATRIZ DE CARGAS FATORIAIS 

Construtos Variáveis UM CI CA CO SA LE 

Uso das 

Mídias 

Sociais 

pelo 

Aluno 

UM1- Minha relação com as 

Instituições de Ensino Superior 

onde sou aluno é potencializada 

pela utilização das mídias sociais. 

0,72      

UM2 - Eu utilizo as mídias sociais 

para conhecer IES. 
Exc      

UM3- Eu utilizo as mídias sociais 

para acompanhar os serviços 

oferecidos por IES. 

0,72      

UM4- Eu utilizo as mídias sociais 

para acompanhar eventos de IES. 
0,72      

UM5- Pessoas utilizam as mídias 

sociais para me encontrar. 
Exc      

UM6- Eu utilizo as mídias sociais 

para melhorar minha relação com 

a IES na qual sou aluno. 

0,74      
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UM7- Eu utilizo mídias sociais 

para me manter atualizado sobre 

eventos e tendências. 

0,67      

UM8- Eu utilizo as mídias sociais 

para me comunicar com as IES. 
0,73      

UM9- Eu utilizo as mídias sociais 

para melhorar minha relação com 

diferentes IES em geral, 

independente de ser aluno delas 

ou não. 

0,69      

UM10- Minha relação com as IES 

em geral é potencializada pela 

utilização das mídias sociais. 

0,77      

 

Comunicaç

ão gerada 

pelas IES 

CI1- Estou satisfeito com a 

comunicação feita pelas IES nas 

mídias sociais. 

 0,87     

CI2- O nível de comunicação feita 

pelas IES nas mídias sociais 

atende as minhas expectativas. 

 0,87     

CI3- A comunicação feita pelas 

IES nas mídias sociais é atrativa. 
 0,84     

CI4- A comunicação feita nas 

mídias sociais pelas IES é melhor 

do que a comunicação feita por 

outros meios. 

 0,69     

Comunicaç

ão gerada 

pelos 

Alunos 

CA1- Estou satisfeito com o 

conteúdo gerado por outros 

alunos em mídias sociais sobre as 

IES. 

  0,88    

CA2- O nível do conteúdo gerado 

por outros alunos em mídias 
  0,88    
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sociais sobre as IES atende as 

minhas expectativas. 

CA3- O conteúdo gerado por 

outros alunos sobre as IES nas 

mídias sociais é muito atrativo. 

  0,85    

CA4- O conteúdo gerado por 

outros alunos nas mídias sociais 

sobre as IES é melhor que o 

conteúdo gerado por eles em 

outros meios. 

  Exc    

Confiança 

CO1- Dado o histórico de 

relacionamento com as IES nas 

mídias sociais, tenho bons 

motivos para acreditar nas 

informações fornecidas por elas. 

   0,81   

CO2- Dado o histórico de 

relacionamento com as IES nas 

mídias sociais, tenho bons 

motivos para não duvidar da sua 

competência. 

   0,71   

CO3- Dado o histórico de 

relacionamento com as IES nas 

mídias sociais, não tenho motivos 

para duvidar de sua eficiência. 

   0,73   

CO4- As IES constantemente se 

preocupam em manter seus 

serviços e informações nas redes 

sociais funcionando de maneira 

adequada. 

   0,77   

 

 

SA1- Eu estou satisfeito com a 

educação que recebo da IES em 

que sou aluno. 

    0,86  
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Satisfação 

SA2- Eu estou satisfeito com as 

instalações da IES em que sou 

aluno. 

    0,81  

SA3- Eu estou satisfeito com a 

maneira como sou tratado 

enquanto aluno pelas IES. 

    0,84  

 

SA4- Eu estou satisfeito com a 

maneira como a IES me prepara 

uma carreira. 

    0,85  

Lealdade 

LE1- Para o meu próximo curso, 

eu prefiro a IES que utiliza as 

mídias sociais como minha 

primeira escolha. 

     0,83 

LE2- Eu farei mais cursos nos 

próximos anos com as IES que 

utilizam as mídias sociais. 

     0,79 

LE3- Eu prefiro ser aluno de IES 

que utilizam as mídias sociais. 
     0,79 

LE4- Eu digo coisas positivas 

sobre as IES que utilizam as 

mídias sociais para meus colegas. 

     0,85 

LE5- Eu recomendaria as IES que 

utilizam as mídias sociais para 

alguém que me pedisse opinião. 

     0,81 

LE6- Eu aconselho amigos e 

colegas a utilizarem os serviços 

de IES que utilizam as mídias 

sociais. 

     0,83 

Legenda: EXC = Excluído. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Com base na Tabela 1, percebe-se ainda que as cargas fatoriais das 

variáveis se mostram maiores no próprio construto, o que evidencia a validade 
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convergente, pois as variáveis convergem para o construto (Hair Jr. et al., 2014). 

Além disso, nota-se que a distribuição das cargas fatoriais indicou a existência de 

diferentes construtos, evidenciando, portanto, a validade discriminante destes. 
TABELA 2 – AVE, CONFIABILIDADE COMPOSTA E CORRELAÇÃO ENTRE CONSTRUTOS  

Construtos AVE CC CA CI CO LE SA UM 

Comunicação gerada pelos Alunos (CA) 0,76 0,90 0,87      

Comunicação gerada pelas IES (CI) 0,68 0,89 0,59 0,82     

Confiança (CO) 0,58 0,84 0,53 0,68 0,76    

Lealdade (LE) 0,67 0,92 0,41 0,44 0,46 0,82   

Satisfação (SA) 0,71 0,91 0,44 0,60 0,57 0,37 0,84  

Uso das mídias sociais pelos Alunos (UM) 0,52 0,90 0,61 0,65 0,55 0,57 0,47 0,72 

Legenda: AVE – Variância Média Extraída; CC – Confiabilidade Composta. 

Nota: Os valores destacados na diagonal principal correspondem ás raízes quadradas das 

Variâncias Médias Extraídas de cada construto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao analisar a Tabela 2, percebe-se que a Confiabilidade Composta dos 

construtos apresentou valores acima de 0,70, demonstrando consistência das 

medidas e evidenciando assim, a validade convergente dos construtos (Hair Jr. et 

al., 2009). No que se refere à Variância Média Extraída (AVE) verifica-se que todos 

os construtos obtiveram medidas acima de 0,50, o que indica que há um nível 

apropriado de validade convergente. 

Em relação à validade discriminante (Henseler et al., 2009), utilizou-se o 

critério de Fornell e Larcker (1981), que estabelece que para existir validade 

discriminante é necessário que a raiz quadrada da AVE dos construtos seja maior 

que as correlações entre os demais construtos. Como apresentado na tabela 2, 

constatou-se que a raiz quadrada da AVE mostrou-se superior aos valores das 

correlações entre os construtos. Desse modo, garantiu-se a validade 

discriminante do modelo de mensuração. Em vista disso, a partir da análise da 

validade convergente e da validade discriminante dos construtos, nota-se que o 

modelo de mensuração empregado nesta investigação mostra-se pertinente, 

apresentando conformidade entre a teoria utilizada e os dados da pesquisa (Hair 

Jr. et al., 2014).  

 

Análise do Modelo Estrutural  

A partir dos objetivos deste estudo realizou-se a verificação das 

significâncias das relações sugeridas pelas hipóteses elaboradas através de 

Modelagem de Equações Estruturais (MEE), com mensuração por meio de 
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mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares – PLS). Constatou-se que a 

maioria delas se mostrou significante (Figura 2). Dessa forma, os resultados 

encontrados foram confrontados com os achados de investigações semelhantes 

sobre os impactos das mídias sociais, confiança, satisfação e lealdade. 

 
                 Figura 2: Modelo proposto 

                 Fonte: Elaboração própria.  Nota: *** p<0,01, ** p<0,05. 

Primeiro, verificou-se a influência das variáveis de controle nos indicadores 

endógenos (confiança, satisfação e lealdade). Os resultados apontaram que 

apenas o tipo de instituição e a área de formação tiveram resultados 

significativos. A variável tipo de instituição foi associada positivamente à lealdade. 

E a variável área de formação foi associada positivamente à satisfação. As demais 

variáveis de controle (o sexo, a idade, a renda e a ocupação profissional) não 

tiveram resultados significativos para nenhum dos três construtos endógenos. 

Após analisar a influência das variáveis de controle, realizou-se o teste de 

hipóteses. Inicialmente, o teste das hipóteses foi realizado sem as variáveis de 

controle. Em seguida, as relações foram testadas inserindo as variáveis de 

controle que apresentaram resultado significativo no primeiro procedimento 

realizado (tipo de instituição, área de formação e renda). Cabe ressaltar que nos 

testes com as variáveis de controle, a renda não foi associada a nenhum dos 

construtos que havia sido associada anteriormente. O tipo de instituição 
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continuou sendo associada apenas à lealdade. E área de formação permaneceu 

relacionada à satisfação.  

Considerando as variáveis de controle, foram suportadas as hipóteses H1 

(p-valor < 0,01), H2 (p-valor < 0,05), H3a (p-valor < 0,05), H4a (p-valor < 0,01), 

H4b (p-valor < 0,01 e H5a (p-valor < 0,05). As hipóteses H3b (p-valor > 0,05) e 

H5b (p-valor > 0,05) não foram suportadas em nenhum dos modelos testados 

(sem variáveis de controle e nem com as variáveis de controle). Quanto às relações 

entre as variáveis de controle e os construtos observa-se significância entre área 

de formação e satisfação (p-valor < 0,01) e tipo de instituição e lealdade (p-valor 

< 0,01). As demais relações não demonstraram significância.  

A qualidade do ajustamento do modelo foi verificada por meio do R2 

(coeficiente de determinação). conforme Hair Jr. et al. (2014), esta medida indica 

a capacidade preditiva do modelo, considerando-se aceitáveis os valores acima 

de 0,25. Nesse sentido, a confiança obteve R²= 0,50, a satisfação apresentou R²= 

0,40 e a lealdade R²= 0,25. Tais resultados indicam que o modelo está bem 

ajustado. 

 

4.1 Discussão dos Resultados 

A hipótese H1, que sugeriu a influência positiva da confiança na lealdade 

foi suportada (β= 0, 370, p-valor<0,01), corroborando com os achados de Perin 

et al. (2004), Brei e Rossi (2005) e Cardoso (2018), que identificaram associações 

positivas entre a confiança e a lealdade de consumidores. Desse modo, o 

resultado deste estudo fortalece o de pesquisas anteriores, evidenciando que a 

confiança de alunos tende a influenciar positivamente a sua lealdade às IES. Nesse 

sentido, percebe-se que a confiança dos alunos nas IES tende a fazer com que 

eles, entre outras coisas, digam coisas positivas sobre as IES que utilizam as 

mídias sociais para os seus colegas, recomende-as a quem lhes pedir opinião e 

aconselhem seus amigos a utilizarem os serviços prestados por essas instituições.  

A hipótese H2, sugerindo que a satisfação influencie 

a lealdade, foi suportada (β= 0, 131, p-valor < 0,05). Este resultado se assemelha 

aos de Alves (2003), Helgesen e Nesset (2007), Mainardes e Domingues (2010), 

que identificaram relações positivas entre satisfação e lealdade de estudantes. 

Dessa maneira, evidencia-se que a lealdade dos alunos de IES tende a ser 

motivada pela satisfação em relação à educação que recebem da IES, quanto às 

instalações físicas e pelo modo como são tratados pelas IES.  
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Identifica-se que a hipótese H3a, que sugeriu a influência positiva do uso 

das mídias sociais pelos alunos na confiança para com as IES também foi 

suportada (β= 0, 130, p-valor < 0,05). Tais achados corroboram com os de Hajli 

(2014) e de Cardoso (2018), que evidenciaram influências positivas do uso das 

mídias sociais pelos clientes na confiança em relação às empresas. Diante disso, 

evidencia-se que o uso das mídias sociais pelos alunos de IES tende a fazer com 

que eles acreditem nas informações fornecidas pelas IES nas mídias sociais, e não 

duvidem de sua competência e eficiência.  

Verificou-se que a hipótese que sugeriu a associação positiva do uso das 

mídias sociais pelos alunos na satisfação (H3b) foi rejeitada (β= 0, 097, p-valor > 

0,05). Este resultado vai de encontro aos de Shankar et al. (2003) e  He et al. (2013), 

que em seus estudos constataram que o uso das mídias sociais tende a influenciar 

a satisfação dos clientes. Diante disso, evidencia-se que do uso das mídias sociais 

pelos alunos de IES tende a não impactar na satisfação quanto à educação que 

recebem das IES, em relação à estrutura física da IES e nem com o modo como 

são tratados enquanto alunos pelas IES.  

Observa-se que as hipóteses referentes à comunicação gerada pelas IES 

nas mídias sociais foram suportadas, a H4a (β= 0, 511, p-valor < 0,01), que 

sugeriu que a comunicação geração pelas IES nas mídias sociais influencie de 

maneira positiva a confiança, e a H4b (β= 0, 149, p-valor < 0,01), sugerindo que a 

comunicação gerada pelas IES nas mídias sociais impacte positivamente 

na satisfação dos alunos. Nesse sentido, a confiança dos alunos para com as 

Instituições de Ensino Superior tende a ser motivada, entre outros fatores, pelo 

nível da comunicação feita pelas IES nas mídias sociais e pelo fato dessa 

comunicação atender às suas expectativas. Estes achados se alinham aos de 

Habibi et al. (2014) e de Tomaél et al. (2005), que apontaram que a comunicação 

feita pelas empresas e também pelas IES nas mídias sociais afetam de maneira 

positiva a confiança dos seus clientes. 

Nesse contexto, constatou-se também que a comunicação gerada pelas 

IES nas mídias sociais foi associada positivamente à satisfação dos alunos. Este 

resultado vai ao encontro aos de Shankar et al. (2003) e Agnihotri et al. (2016), 

que identificaram que a comunicação feita pelas empresas nas mídias sociais 

favorece a satisfação dos clientes. Desse modo, identifica-se que a comunicação 

gerada pelas IES nas mídias sociais tende a impactar de maneira positiva a 

satisfação dos discentes, afetando, por exemplo, a satisfação em relação á 

educação oferecida pelas IES e à maneira como estas lhes preparam uma carreira.  
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Nota-se ainda que a hipótese que propôs a influência positiva da 

comunicação gerada pelos alunos nas mídias sociais na confiança, foi suportada, 

a H5a (β= 0, 149, p-valor < 0,05). Dessa maneira, sugere-se que a comunicação 

gerada pelos alunos nas mídias sociais favoreça, entre outras coisas, a confiança 

destes nas informações fornecidas pelas IES nas mídias sociais e faz com que 

acreditem na competência e eficiência dessas instituições. Estes achados 

corroboram com os apresentados por Pan e Chiou (2011), Hajli (2014), Nunes et 

al. (2018) e Cardoso (2018), que evidenciaram associações positivas da 

comunicação entre os usuários nas mídias sociais e a confiança dos clientes nas 

empresas.  

Diferente do esperado, a hipótese H5b, que propôs que a comunicação 

gerada pelos alunos nas mídias sociais influencie a satisfação, foi rejeitada (β = 0, 

089, p-valor > 0,05). Este resultado vai de encontro aos dos estudos de Agnihotri 

et al., (2016) e SHANKAR, et al., 2003, que afirmam que a comunicação gerada 

pelos usuários nas mídias sociais influencia positivamente a satisfação dos 

consumidores. Nesse sentido, sugere-se que a satisfação dos alunos de IES não 

tende a ser motivada pelo conteúdo gerado por outros alunos nas mídias sociais, 

nem pelo fato de tais conteúdos serem melhor que o gerado em outros meios.  

A partir dos achados apresentados, percebe-se que o uso das mídias 

sociais possa oferecer benefícios significativos para as IES, pois é um elemento 

crucial na comunicação, permitindo que estas gerenciem melhor o 

relacionamento com os seus alunos (HAIJLI, 2014). Desse modo, para manter e 

atrair mais alunos, bem como conquistar melhores resultados no contexto 

competitivo em que atuam, as IES devem considerar esses mecanismos em suas 

estratégias de marketing, fazendo uso, por exemplo, de sites de redes sociais 

como Facebook, WhatsApp, Instagran e Twitter (SCHIVINSKI; DABROWSKI, 2016; 

BASSO et al., 2015). 

Dessa maneira, esta pesquisa identificou que as mídias sociais no contexto 

das IES mostram-se de grande relevância. Pois além contribuir para que adquiram 

maior confiança e satisfação dos seus alunos, fazem com que as instituições que 

as utilizem sejam preteridas pelos discentes, levando-os a dizer coisas positivas 

sobre as IES aos seus colegas e a recomendá-las para outros. Diante disso, pode-

se considerar que a ausência dessa ferramenta na atuação das IES possa vir a 

comprometer a sua sobrevivência.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Esta pesquisa teve como objetivos analisar os efeitos que a comunicação 

gerada nas mídias sociais provoca na confiança e na satisfação de alunos de 

Instituições de Ensino Superior e verificar os impactos que a confiança e a 

satisfação exercem na lealdade de alunos para com as IES. Os resultados indicam 

que a confiança e a satisfação dos alunos influenciam a sua lealdade para com as 

IES. Enquanto o uso das mídias sociais pelos alunos e a comunicação gerada por 

alunos nas mídias sociais influenciam somente a confiança. E que a comunicação 

gerada pelas IES nas mídias sociais impacta positivamente tanto na confiança, 

como na satisfação desses alunos, como era esperado. 

Diante disso, recomenda-se que as IES adotem as mídias sociais como 

meio para se comunicar com os seus alunos, e a partir disso desenvolvam 

estratégias capazes de favorecer a sua confiança, satisfação e lealdade. Sugere-

se ainda que as IES analisem o conteúdo gerado por seus alunos nas mídias 

sociais, e assim, identifiquem se lhes são favoráveis ou não, podendo planejar 

soluções para possíveis problemas que possam surgir, o que contribuirá para que 

obtenham vantagens e permaneçam no mercado. Concluiu-se que diante do 

ambiente competitivo em que as IES atuam o uso mídias sociais representa uma 

ferramenta estratégica importante para a sua sobrevivência, pois permite que 

desenvolvam uma melhor comunicação com os alunos e possam gerir melhor a 

sua relação com eles.  

Esta pesquisa contribuiu com a literatura científica sobre os impactos das 

mídias sociais ao criar e testar um modelo capaz de identificar os impactos das 

mídias sociais na lealdade de alunos de IES. O que propicia uma melhor 

compreensão dos benefícios das mídias no âmbito educacional. Também 

contribui teoricamente por ser a primeira investigação a analisar como as mídias 

sociais impactam na lealdade de alunos de IES. Dessa maneira, esse estudo 

evidencia que o uso das mídias sociais pode ser relevante no contexto das IES, 

indicando que impactam na confiança, na satisfação e na lealdade dos alunos. 

Quanto as contribuição práticas, os achados deste estudo proporcionam 

aos gestores de IES uma visão mais ampla no que se refere às contribuições das 

mídias sociais para essas instituições, pois são apresentadas informações de 

como a confiança, a satisfação e a lealdade dos alunos são impactadas pelo uso 

das mídias sociais pelas IES e pelos próprios discentes. Dessa forma, os resultados 

obtidos podem subsidiar o desenvolvimento de estratégias visando a construção 

de um melhor relacionamento com o seu público alvo, o que certamente fará 

com estas IES destaquem-se no mercado e garantam vantagens competitivas.  
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Como limitações do estudo admitem-se o fato deste possuir uma pequena 

amostra, impossibilitando que os resultados sejam generalizados a todos os 

alunos de IES. Assim, recomenda-se que esta pesquisa seja realizada com um 

maior número de respondentes. Outra limitação se refere ao fato do modelo 

proposto se resumir em verificar os impactos das mídias sociais em apenas três 

elementos (confiança, satisfação e lealdade). Com isso, sugere-se que analisem 

as influências das mídias sociais em outros fatores, como percepção de qualidade 

e valor percebido, ampliando assim a compreensão dessa temática.   

Para estudos futuros, sugere-se a realização de pesquisas que analisem os 

impactos das mídias sociais na confiança, satisfação e lealdade de alunos de 

diferentes gerações (X, Y, Z). Sugere-se também estudo comparando o impacto 

das mídias sociais na lealdade de alunos de diferentes níveis de ensino, por 

exemplo, alunos de graduação X alunos de mestrado.  
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RESUMO: Objetivo: discriminar o conhecimento produzido na literatura científica acerca 

da temática Tecnologias em Saúde relacionadas à Enfermagem. A metodologia utilizada 

foi uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, consultadas as seguintes bases de 

dados: National Library of Medicine (PUBMED), Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), via Biblioteca virtual em Saúde 

(BVS). Foram utilizados os seguintes descritores associados ao operador booleano ‘AND’ 

e ‘OR’: (Tecnologia em saúde) Biomedical Technology, (Enfermagem) Nursing, (serviços 

de enfermagem) Nursing Services. A coleta de dados ocorreu no mês abril de 2019 e 

foram incluídos os artigos completos, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, 

publicados no período de 2014 a 2018. Os resultados foram categorizados em 4 núcleos 

temáticos: a) validação de escalas; b) utilização de ferramentas digitais – smarthphones, 

celulares, prontuários eletrônicos e outros; c) ferramentas de gestão de enfermagem; d) 

ferramentas para cuidadores de idosos e ferramentas para cuidados paliativos, 

abordados dentro das categorias delineadas. Ao passo que novas tecnologias são 

implantadas, é possível perceber o quanto a temática é abrangente e complexa. Portanto, 

sugere-se para próximos trabalhos, o estudo do comportamento da equipe 

multiprofissional em relação a adoção de novas tecnologias em saúde e ensino. 

 

Palavras Chave: “Assistência de Enfermagem”; “Tecnologias Em Saúde”; “Educação em 

saúde”; “Serviços De Saúde”; “Impacto na saúde”. 

 

ABSTRACT: Objective: to discriminate the knowledge produced in the scientific literature 

about the Health Technologies related to Nursing. The methodology used was a 

bibliographical review of the integrative type, consulted the following databases: 

National Library of Medicine (PUBMED), Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS ) 

and Scientific Electronic Library Online (SCIELO), via Virtual Health Library (VHL). We used 

the following descriptors associated with the boolean operator 'AND' and 'OR': 

(Biomedical Technology, Nursing) Nursing Services. Data collection took place in April 
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2019 and the complete articles were published in the Portuguese, English and Spanish 

languages, published between 2014 and 2018. The results were categorized into 4 

thematic nuclei: a) validation of scales; b) use of digital tools - smarthphones, cell phones, 

electronic files and others; c) nursing management tools; d) tools for caregivers of the 

elderly and tools for palliative care, addressed within the categories outlined. As new 

technologies are deployed, it is possible to perceive how broad and complex the subject 

is. Therefore, it is suggested for future work, the study of the behavior of the 

multiprofessional team in relation to the adoption of new technologies in health and 

teaching. 

Keywords: "Nursing assistance"; "Health Technologies"; "Health education"; "Health 

services"; "Impact on health" 

 

INTRODUÇÃO 

As últimas décadas vêm sendo marcadas por diversos avanços 

tecnológicos que repercutem na ciência e, especialmente, no campo da saúde e 

prestação de cuidados. As chamadas Tecnologias em Saúde (TS) vêm sofrendo 

modificações e substituições que podem ser vistas nos diversos níveis de atenção 

à saúde. Além de propiciarem novas abordagens ao paciente em sua 

individualidade, são responsáveis também por atrair a atenção de públicos 

específicos e tornar o processo assistencial mais dinâmico.  

A bibliografia científica atualmente disponível apresenta diferentes 

significados e classificações para o termo tecnologia, que por se tratar de uma 

palavra polissêmica faz com que seja possível a vinculação deste conceito em 

diversas vertentes ideológicas presentes no campo da saúde, o que contribui para 

mudanças nas práticas de saúde a partir dos usos dos tipos de tecnologias e suas 

vinculações teóricas (MOREIRA et. al, 2018). 

Merhy (1997) classifica os diferentes tipos de tecnologias como leve, leve-

dura e dura, tratando essa tecnologia de forma abrangente, por meio de uma 

análise de todo o processo produtivo, até o produto final. A partir dessa premissa, 

tem-se que as tecnologias leves possuem caráter relacional, implicados com a 

produção do cuidado; as tecnologias leve-duras são aquelas em que é possível 

identificar uma parte dura, a estrutura, e outra leve, que diz respeito ao modo 

singular como cada profissional aplica o seu conhecimento para produzir o 

cuidado e as tecnologias duras são aquelas que já estão estruturadas para 

elaborar certos produtos de saúde. 

A Portaria Nº 2.510/GM de 19 de dezembro de 2005, que institui Comissão 

para Elaboração da Política de Gestão Tecnológica no âmbito do Sistema Único 
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de Saúde, classifica os elementos que são considerados TS: medicamentos, 

materiais, equipamentos e procedimentos, sistemas organizacionais, 

educacionais, de informações e de suporte, além de programas e protocolos 

assistenciais, por meio dos quais são prestados serviços à população. Esses 

instrumentos são básicos nos serviços de saúde, desde a atenção primária à 

saúde até serviços mais complexos e especializados (BRASIL, 2005). 

Ainda, a respeito da tecnologia diretamente ligada à saúde, é possível 

elaborar diversos dispositivos tecnológicos de cuidado como, por exemplo, 

instrumentais de medição em saúde, protocolos de cuidado, modelos 

organizacionais, questionários para armazenamento de dados, folders, álbuns 

seriados, aplicativos de multimídia, procedimentos clínicos, cirúrgicos e 

medicamentos (MOREIRA et. al, 2018). 

As TS estão presentes no dia a dia dos profissionais de saúde, de modo 

que tornam-se muito comuns. A despeito disso, tem-se o uso de medicamentos, 

um suporte essencial da prática em saúde. Seu uso aumentou consideravelmente 

com o crescimento do contingente de idosos e da prevalência de doenças 

crônicas (VIEIRA et. al, 2016).  

A utilização de TS assegura o aperfeiçoamento da prática do cuidado, 

tanto em atividades técnico assistenciais e burocrático administrativas, como nas 

relações interpessoais estabelecidas entre os diferentes sujeitos envolvidos no 

processo assistencial prestado, conferindo assim à enfermagem um papel de 

destaque no uso dessa ferramenta (MOREIRA et. al, 2018). 

A exemplo do uso de outras tecnologias inseridas na rotina da 

enfermagem tem-se as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), que 

constituem toda tecnologia que facilite a transmissão de informações por meios 

digitais, incluindo computadores, redes sem fio, entre outros dispositivos (SILVA 

et. al, 2018). Assim, é possível notar que desde o prontuário eletrônico do 

paciente até o medicamento do qual vai fazer uso são instrumentos tecnológicos 

que auxiliam no processo de assistência. 

Mediante os aspectos apresentados, a presente pesquisa buscou 

responder à seguinte questão de pesquisa: Qual o impacto das tecnologias em 

saúde na assistência de enfermagem? Justifica-se o estudo pelo fato de haver 

notórias mudanças no campo da saúde guiadas pelos avanços científicos, aliado 

ao fato de que estes constituem instrumentos importantes para a prevenção, 

tratamento e reabilitação da saúde e repercutem de forma positiva na prestação 
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de serviços, especificamente para a equipe de enfermagem. Dessa forma, buscou-

se descrever o impacto das Tecnologias em Saúde na assistência de Enfermagem. 

 

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão do tipo integrativa com produções que abordaram 

a temática da pesquisa, reunindo achados de estudos desenvolvidos mediante 

diferentes métodos, proporcionando a possibilidade de sintetizar resultados sem 

ferir a filiação epistemológica dos estudos incluídos (SOARES et al, 2014). 

Para cumprir os passos necessários na busca de informações referentes à 

pesquisa, foram adotadas as seguintes etapas propostas por Mendes, Silveira e 

Galvão (2008):  

 

Figura 1 - Etapas da revisão integrativa. Picos - PI, 2019. 

 
Fonte: Mendes, Silveira e Galvão, 2008. 

Tomando como base o atual contexto no qual a saúde, e em especial a 

enfermagem está inserida, observa-se que as TS são peças fundamentais no dia 

a dia dos profissionais de enfermagem e indissociáveis às suas práticas. Neste 
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sentido, a pesquisa busca sanar a seguinte inquietação: Qual o impacto das 

tecnologias em saúde na assistência de enfermagem? 

Para a construção do escopo da pesquisa e busca dos periódicos científicos 

foram consultadas as seguintes bases de dados: National Library of Medicine 

(PUBMED), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), via Biblioteca virtual em Saúde (BVS).  

Foram utilizados os seguintes descritores – todos presentes nos 

Descritores em Ciência e Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MESH), 

associados ao operador booleano ‘AND’ e ‘OR’: (Tecnologia em saúde) Biomedical 

Technology, (Enfermagem) Nursing, (serviços de enfermagem) Nursing Services. 

A coleta de dados ocorreu no mês abril de 2019. 

Como critérios de inclusão foram estabelecidos os seguintes: artigos de 

pesquisas completos, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, publicados no 

período de 2014 a 2018. A justificativa para esse recorte se dá pela necessidade 

de busca por textos atuais e de relevância para a saúde e enfermagem.  

Foram excluídos resenhas, editoriais, relatos de experiências e reflexões 

teóricas, teses, dissertações e monografias, resumos publicados em anais de 

eventos, revisões, artigos repetidos, sendo mantida apenas a primeira versão 

identificada.  

A amostra inicial se constitui de 304 artigos. As bases de dados, estratégias 

de busca correspondentes e o número de artigos encontrados e suas respectivas 

fontes de informação estão registradas a seguir no quadro 1: 

 

Quadro 1: Bases de dados, estratégias de busca e resultado de artigos 

encontrados. Picos – Piauí, 2019. 

 

FONTE DE 

INFORMAÇÃO 

 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 

NÚMERO DE 

ARTIGOS 

ACHADOS 
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PUBMED (("biomedical technology"[MeSH Terms] OR ("biomedical"[All 

Fields] AND "technology"[All Fields]) OR "biomedical 

technology"[All Fields]) AND ("nursing"[Subheading] OR 

"nursing"[All Fields] OR "nursing"[MeSH Terms] OR 

"nursing"[All Fields] OR "breast feeding"[MeSH Terms] OR 

("breast"[All Fields] AND "feeding"[All Fields]) OR "breast 

feeding"[All Fields])) AND ("nursing services"[MeSH Terms] 

OR ("nursing"[All Fields] AND "services"[All Fields]) OR 

"nursing services"[All Fields]) AND (Journal Article[ptyp] AND 

"loattrfull text"[sb] AND "2014/04/30"[PDat] : 

"2019/04/28"[PDat] AND (Portuguese[lang] OR Spanish[lang] 

OR English[lang])) 

226 

MEDLINE (tw:(biomedical technology)) AND (tw:(nursing services)) 

AND (tw:(nursing)) AND (instance:"regional") AND ( 

db:("MEDLINE") AND la:("en" OR "es" OR "pt") AND 

year_cluster:("2015" OR "2016" OR "2014" OR "2017" OR 

"2018") AND type:("article")) 

47 

LILACS (tw:(biomedical technology)) AND (tw:(nursing)) AND 

(tw:(nursing services)) AND (instance:"regional") AND ( 

la:("en" OR "pt" OR "es") AND year_cluster:("2016" OR "2015" 

OR "2014" OR "2017" OR "2018")) AND (instance:"regional") 

AND ( fulltext:("1") AND la:("en" OR "pt" OR "es") AND 

type:("article")) AND (instance:"regional") AND ( 

db:("LILACS")) 

9 

SCIELO (Tecnologia em saude) AND (serviços de enfermagem) AND 

(enfermagem) AND year_cluster:("2017" OR "2018" OR 

"2015" OR "2016" OR "2014") AND la:("pt" OR "en" OR "es") 

22 

 

A avaliação dos textos ocorreu primeiramente por leitura dos títulos e 

resumos, a qual serviu como um modo de aprofundamento nos processos 

discursivos. Essa leitura permitiu identificar conteúdos e categorizá-los, de 

maneira a integrar descrição e interpretação. Após os critérios estabelecidos, 

efetuou-se a análise sistematizada mediante as fases do processo da pesquisa 

bibliográfica, considerando: a pesquisa bibliográfica inicial nas bases de dados; a 
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leitura seletiva, análise categórica quanto à pertinência dos estudos e 

sumarizando as informações, interpretação dos dados encontrados, articulando 

os conhecimentos entre os estudos selecionados e a elaboração do texto final.  

A amostra inicial constitui-se de 304 artigos, destes, 276 foram excluídos 

por não estarem relacionados à temática desse estudo, serem incompletos e/ou 

repetidos. Na triagem final, foram analisados, na íntegra, 28 artigos, dos quais 

apenas 13 atenderam aos critérios de inclusão propostos na metodologia desse 

estudo.  

Após esse procedimento, os estudos foram categorizados em quatro 

núcleos temáticos, que subsidiaram a interpretação e apresentação dos 

resultados da revisão, conforme quadro abaixo:  
 

Quadro 2: Categorização dos estudos incluídos na revisão. Picos – Piauí, 2019. 
 

N° DE IDENTIFICAÇÃO CATEGORIA 

A1 Tecnologias Educacionais (T.E) 

A2 Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS) 

A3 Tecnologias de Gestão dos Serviços (T.G.S) 

A4 Tecnologias Assistenciais (T.A) 

 

A análise e a interpretação dos dados foram realizadas de forma 

organizada por meio da elaboração de quadros sinópticos que abrigam os 

seguintes itens: título do estudo, autores, fonte de informação, periódico, ano de 

publicação, objetivo, método, amostra, principais resultados e categoria, ambos 

adaptados de Ursi (2005). Para efeito deste estudo trataremos apenas do recorte 

referente às categorias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As temáticas que se destacaram no conjunto dessas publicações perante a 

análise dos estudos foram: validação de escalas; utilização de ferramentas digitais 

– smarthphones, celulares, prontuários eletrônicos e outros; ferramentas de 
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gestão de enfermagem; ferramentas para cuidadores de idosos e ferramentas 

para cuidados paliativos, abordados dentro das categorias delineadas. 

 

Categoria 1 - Tecnologias Educacionais 

 

           Na categoria ‘Tecnologias Educacionais’, os textos incluídos discorrem 

sobre temáticas como: métodos e estratégias para desenvolvimento e avaliação 

de tecnologias que transcendam sua concepção como tecnologias meramente 

educacionais ou assistenciais de modo isolado para a inter-relação entre o cuidar-

educar. 

           Em seu estudo, Cardoso et al., (2018) declara que a tecnologia educacional 

é um instrumento facilitador do cuidado na promoção da saúde, na prevenção 

de complicações e de doenças e no desenvolvimento de habilidades para 

estimular a autonomia e independência do idoso. Ainda, discorre sobre como seu 

estudo contribui para o ensino e a pesquisa em saúde, uma vez que a tecnologia 

educacional desenvolvida encontra-se disponível, com livre acesso, nos meios 

virtuais. 

           Além disso, o estudo supracitado contribui para um público, descrito no 

estudo como ‘idosos dependentes para as atividades diárias’, que não aceita bem 

a inserção de tecnologias no seu dia a dia. Neste caso, a T.E é voltada para os 

cuidadores desses idosos, para que estes sejam capazes de integrar o cuidar aos 

conhecimentos adquiridos. 

           Já no estudo de Rehfuess et al., (2018) - também incluído nesta categoria, 

é trabalhado a organização e classificação (taxonomia) de revisões sobre 

avaliações acerca de T.S. através de um modelo lógico e sequenciado. No entanto, 

os autores classificam seu estudo como ‘’ um ponto de partida para aplicações 

em diferentes tipos de intervenções em saúde, educação e bem-estar social e 

usando diferentes abordagens metodológicas, em particular revisões sistemáticas 

quantitativas, qualitativas e de método misto’’. 

           Saraiva (2014) organizou em seu estudo a fala de enfermeiros sobre a 

utilização de tecnologias e conhecimentos sobre elas. O estudo embasa sua 

discussão e resultados no contexto histórico e na evolução global que se segue, 

correlacionando à perspectiva do trabalho do enfermeiro. Seu principal resultado 

se sustenta na premissa de que a enfermagem tem acesso às tecnologias e deve 

conhecer e decidir o uso fundamentando o paternalismo e o racionamento 

implícito. 
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Categoria 2 - Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

           Na categoria ‘Tecnologias de Informação e Comunicação, os textos 

incluídos discorrem sobre temáticas como: as dificuldades de implementação de 

novas tecnologias, a aceitabilidade da população para qual foi desenvolvida, os 

custos para desenvolvimento e manutenção, além da capacitação de profissionais 

para seu uso. 

Fisher et al., (2014), numa visão geral apresenta alguns dos muitos fatores 

concorrentes que desafiam a capacidade de criar uma TIC útil e eficaz para idosos 

e seus cuidadores "informais". Em seus resultados, traz que a saúde, informação, 

comunicação e tecnologia de registros eletrônicos têm a promessa de reduzir 

custos e prevenir hospitalizações no público em estudo (idosos), por outro lado 

apresentam desafios sistêmicos difíceis de superar, apontados como barreiras ao 

uso das TIC, a saber: mudanças relacionadas à idade que desafios a usar; 

características desafiadoras da própria tecnologia e fatores sociais que são mais 

difíceis de modificar rapidamente. A inovação tecnológica para a saúde requer 

não apenas as considerações exclusivas de design para a população, mas também 

o reconhecimento de que cada pessoa vive dentro de um contexto social 

diferente. 

           No estudo de Gill et al., (2018), são avaliadas as dificuldades de 

implementação de novas tecnologias e o papel de uma Agencia Nacional nesse 

processo de facilitação. A aplicação e desenvolvimento de uma TIC gira em torno 

da inovação científica, receptividade clínica e barreiras relacionadas ao 

financiamento. Ademais, os resultados da pesquisa anteriormente citada, trata da 

disseminação da TIC e seus impactos. 

           Para Sockolow et al., (2016), o uso de métodos mistos como delineamento 

de pesquisa na avaliação da TIC tem o potencial de fortalecer o desenho da 

pesquisa e permitir que os pesquisadores entendam melhor a complexidade do 

sistema sendo investigado. Em seus resultados há justificativas para o uso destes 

métodos, onde estes fornecem complementaridade; mais ideias sobre as razões 

por que um determinado sistema pode ou não ser usado de forma eficaz e 

fornece maiores informações na interpretação de resultados quantitativos em 

relação àquela TIC. 

          Em seu artigo, Almeida, Farias e Carvalho (2017) discorrem sobre uma 

forma de TIC específica: Drivers. Este tipo de tecnologia está presente no software 
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de dispositivos computadorizados e armazenam informações que podem ser 

acessadas de qualquer lugar com acesso à internet. O foco desta tecnologia é 

melhorar os serviços gerenciais e assistenciais de saúde, de modo que seja 

possível a intercomunicação entre eles. 

            

Categoria 3 - Tecnologias de Gestão dos Serviços. 

 

 Na categoria ‘’ Tecnologias de Gestão dos Serviços’’, os textos incluídos 

apresentam soluções e ferramentas para as atividades de gestão em 

enfermagem. Segundo Lopes et al., (2009) o termo ‘gestão’ pode ser definido 

como um conjunto de processos utilizados para planejar, construir, equipar, 

avaliar e manter a confiabilidade de espaços e tecnologias. A Gerência 

implementa os procedimentos e as atividades, visando a manutenção, em 

condições adequadas, de todos os componentes do ambiente. 

 Neste sentido, Fugaça, Cubas e Carvalho (2015) discutiram em seu trabalho 

as competências do enfermeiro em relação à implantação e utilização de novas 

tecnologias que favorecem trabalhos de gestão e gerencia dentro da atenção 

hospitalar. Em conclusão, relataram as dificuldades de aderência dos 

métodos/dispositivos por parte da equipe de enfermagem. Esses dispositivos 

além de otimizarem os serviços também serviam como fonte geradora de dados 

para pesquisas internas e intervenções. 

 Em seu estudo Almeida et al., (2016) fala sobre a validação de dois 

instrumentos de pesquisa que permitem estudar o impacto da influência 

tecnológica na prática do cuidar dos profissionais de saúde. Em relação aos 

resultados, aponta que a validação dessas escalas transporta consigo a 

possibilidade de aprofundar estudos sobre um aspeto essencial dos cuidados de 

saúde, como é a relação entre a influência tecnológica e os cuidados prestados 

pelos profissionais de saúde e forma de gerir as atividades da equipe em relação 

aos cuidados com os pacientes. 

 

Categoria 4 - Tecnologias Assistenciais 

 

 Nesta categoria são abordados aspectos referentes aos tipos de T.A em 

diferentes públicos. Enquanto alguns estudos são voltados à neonatologia e 

pediatria, outros são voltados para idosos e pessoas com deficiência. 
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 No estudo de Scapin et al., (2015) é observado o uso de uma tecnologia e 

suas implicações para a gestão de enfermagem relacionada ao cuidado de 

pacientes na neonatologia e pediatria descoberta por enfermeiras Norte- 

Americanas e que consiste em uma ferramenta para a promoção e criação de 

memórias dos pacientes em relação à família, fortalecendo vínculos. Além disso, 

a ferramenta proporciona a organização dos serviços pediátricos e produz 

informações pertinentes ao cuidado da equipe de saúde. 

 Já o estudo de Gell et al., (2013) é voltado para as T.A para idosos com e 

sem deficiências. Os resultados de sua pesquisa inferem sobre a prevalência do 

uso de tecnologia que diferiu pelo tipo de deficiência e deficiências limitadoras 

de atividade. O uso da internet, e-mail e mensagens de texto mostraram ser 

viáveis médiuns para promoção da saúde e comunicação, particularmente para 

coortes mais jovens de idosos e pessoas com certos tipos de deficiência e 

incapacidade menos grave. 

 Por fim Gibson et al., (2015) provoca reflexões sobre a T.A no contexto de 

pacientes incapacitados e seus cuidadores. Em se tratando de um público 

específico e que requer tecnologias individualizadas, os autores ressaltam que 

essas individualidades refletem também nos custos para obtê-las. Em seus 

resultados, os autores ainda discorrem sobre o uso indevido de tecnologias 

alternativas e que possuem eficácia indeterminada. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os enfermeiros estão diariamente expostos a novas formas de tecnologias 

que precisam ser integradas nos sistemas de prestação do cuidado de 

imensurável importância, em diferentes níveis, para a enfermagem, a tecnologia 

tem ganhado largo espaço a implantação das primeiras formas tecnologias (dura, 

leve-dura e leve). A enfermagem como um todo está ligada diretamente a 

prestação de cuidados com o paciente e ao manejo das tecnologias que serão 

utilizadas no cuidar. 

Ao passo que novas tecnologias são implantadas, é possível perceber o 

quanto a temática é abrangente e complexa. Portanto, sugere-se para trabalhos 

futuros, o estudo do comportamento da equipe multiprofissional em relação à 

adoção de novas tecnologias em saúde. 
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SÉRIO 

 

Suzana Passos Chaves 

suzana@macae.ufrj.br 

 

Resumo: A Imunologia é uma disciplina que faz parte do ciclo básico dos cursos da área 

da saúde, sendo responsável por ensinar os mecanismos de reconhecimento e resposta 

orgânica a agentes patológicos bem como a participação das células imunes na 

homeostase do organismo. Esse conteúdo é importante para o profissional da saúde 

exercer sua função com eficiência, mas também é um conteúdo extenso e complexo. O 

professor, com o objetivo de melhorar a aprendizagem do estudante pode aproximar o 

estudo da disciplina ao modo de vida atual dos alunos, introduzindo a tecnologia, o 

desafio e a diversão na arte do ensino. Assim, esse projeto propõe a estruturação de 

conceitos e conteúdos imunológicos na forma de um livro-jogo, utilizando a ferramenta 

RPG Maker para desenvolvimento do mesmo, e unindo a narrativa de uma resposta 

imune a patógenos no formato de storytelling com uma técnica de gamificação. 

 

Palavras-chaves: Imunologia; Livro-jogo; Micro-organismo; Resposta Imune; Gamificação 

 

Abstract: Immunology is a discipline that is part of the basic education of health courses, 

being responsible for teaching the mechanisms of immune recongition and response to 

pathological agents as well the roles of immune cells in the body's homeostasis. This is 

important for the healthcare professionals do their jobs efficiently, but it is also an 

extensive and complex content. Professors, with the goal of improving student learning, 

can approach their teaching method to students life style, adding technology, challenge 

and entertainment to the lessons. Thus, this project proposes a structuring of 

immunological concepts and patterns in the form of a gamebook, using a RPG Maker 

tool for its development, and joining a narrative of a response in a story-generation 

process with a gamification technique.  

 

Keywords: Immunology; Gamebook; Microorganism; Immune Response; Gamification 

 

I Introdução 

A Imunologia é uma disciplina que faz parte do ciclo básico dos cursos da saúde 

como, por exemplo, medicina, farmácia, enfermagem e nutrição, sendo 

responsável por ensinar os mecanismos de reconhecimento e resposta orgânica 

a agentes patológicos, bem como a participação das células imunes na 
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homeostase do organismo. Esse conteúdo é importante para o profissional da 

saúde exercer sua função, mas também é um conteúdo extenso e complexo.  

 

Ausubel em sua teoria diz que para haver um aprendizado efetivo sobre um 

assunto, deve-se fazer correlações do mesmo com experiências anteriores. Essa 

tem sido uma das maiores dificuldades de aprendizagem de nossos alunos na 

Universidade, uma vez que o conhecimento prévio dos mesmos sobre as 

disciplinas básicas não é homogêneo por diversos fatores. Uma das causas 

relacionadas à problemática é a ausência de interesse ou de afinidade por parte 

dos alunos com as disciplinas ensinadas. 

De acordo com Michael (2007), a dificuldade em aprender uma disciplina está 

relacionada com as características da própria disciplina, com o conhecimento 

prévio do aluno sobre a disciplina e sobre disciplinas correlatas, e como o ensino 

da disciplina ocorre. Este último está relacionado com a forma de aprendizagem 

utilizada, e o quanto de afinidade e prazer os alunos possuem em aprender o 

assunto ensinado. Sabemos que as ementas das disciplinas fazem parte do 

Projeto Pedagógico de cada curso, dificilmente podendo ser alteradas sem uma 

exaustiva análise e reorganização, mas as mesmas podem ser adequadas para 

melhor absorção por parte dos estudantes.  

Então, o que o professor pode fazer para ajudar no processo de aprendizagem 

de seus alunos é aprimorar constantemente seu conhecimento e buscar novas 

formas de alcançar o interesse e compreensão dos estudantes, adequando o 

conhecimento com as características intrínsecas das turmas de alunos, buscando 

a união entre conhecimentos mecânicos e associativos e tornando o aprendizado 

efetivo.  

Uma dessas formas, que têm alcançado com êxito a atual geração de alunos é o 

uso da tecnologia e de jogos, aproximando o ensino à realidade desses jovens, 

associando a aprendizagem com diversão, e sendo esta a proposta deste projeto, 

unir o estudo de Imunologia com o mundo lúdico através da tecnologia.  

 

II ImunoGame 

 

Neste projeto propomos um livro-jogo digital desenvolvido na plataforma RPG 

Maker, intitulado ImunoGame, tendo como público-alvo alunos de graduação 

dos cursos da área da saúde que estejam cursando a disciplina Imunologia. 



 
 

 
4039 

De forma geral, nosso sistema imune reconhece e possui mecanismos de defesa 

contra micro-organismos como bactérias, vírus e parasitos. Esses micro-

organismos podem ser intracelulares citoplasmáticos, intracelulares vesiculares e 

extracelulares. De acordo com as características do patógeno e sua localização, o 

sistema imune apresenta especializações de respostas para melhor controle e 

eliminação de infecções. Em uma resposta anti-microbiana as células que compõe 

a imunidade inata são ativadas, via receptores de superfície, por reconhecimento 

de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPS) ou padrões moleculares 

associados a perigo (DAMPS). Cada célula possui seus próprios mecanismos 

microbicidas, que podem ser mais ou menos apropriados para eliminar o micro-

organismo; também, a comunicação intercelular é mediada por substâncias 

denominadas citocinas, que se ligam em receptores nas células imunes, ativando 

e sinalizando mecanismos efetores das células, e induzindo a produção e 

liberação de mais citocinas. A esse perfil de citocinas que compõe um ambiente 

extracelular de resposta imune chamamos de microambiente. Seguido da 

ativação da imunidade inata e seu microambiente, a imunidade adaptativa 

especializada é ativada. Então, entendemos que o microambiente de ativação 

celular adequado e a ativação das células imunes com mecanismos microbicidas 

mais adaptados ao patógeno são necessários para o controle e eliminação de 

infecções. O aprendizado dessas respostas faz parte do conteúdo da disciplina 

Imunologia. Como a amplitude de micro-organismos e respostas aos mesmos é 

enorme, neste projeto, inicialmente, propomos narrar a resposta imunológica 

contra micro-organismos intracelulares vesiculares de forma não específica, 

buscando facilitar o entendimento do discente da linha cronológica de respostas 

imunológicas neste modelo de patógeno, bem como a importância de cada 

mecanismo microbicida. 

 

No início do jogo, o aluno estará diante de um cenário descrevendo as 

características de um tecido normal, com a presença de células imunes residentes, 

seguido por uma situação proposta em que um indivíduo foi infectado por um 

patógeno intracelular vesicular. A partir dessa infecção, as células imunes 

reconhecerão o micro-organismo invasor, e então, o discente começa a optar pela 

melhor opção disponível de resposta, conforme seu entendimento, visando a 

eliminação do patógeno ao final, ou seja, escolher o mecanismo imunológico 

mais apropriado entre as opções dadas pelo jogo.  
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O livro-jogo permite que o aluno, mediante escolha da opção correta avance para 

a próxima etapa da resposta imune, ou em caso de escolha da opção errada, 

permaneça na mesma posição do jogo, escolhendo outra alternativa, ou, retorne 

ao início do mesmo, dependendo do impacto na resposta imune da escolha feita. 

Também, a plataforma permite que as respostas incorretas sejam contabilizadas, 

bem como o número de tentativas feitas em cada questão pelo discente.  

 

III Avaliação 

 

O ImunoGame será avaliado através de um questionário de avaliação de jogos 

educacionais proposto por Savi e colaboradores (2010) e respondido pelos 

próprios alunos. Este questionário permite que através da utilização da Escala de 

Likert o jogo educacional seja avaliado como descrito (SAVI, R., 2010, p 2): 

 
O modelo procura avaliar se um jogo: (i) consegue motivar os 

estudantes a utilizarem o recurso como material de aprendizagem; (ii) 

proporciona uma boa experiência nos usuários (p.ex. se ele é divertido); 

e (iii) se gera uma percepção de utilidade educacional entre seus 

usuários (ou seja, se os alunos acham que estão aprendendo com o 

jogo).  

 

Os indicadores de avaliação são dispostos na tabela adaptada de Savi (2010) a 

seguir, baseados nos parâmetros Motivação, Experiência do Usuário e 

Conhecimento: 

 

Tabela 1. Questionário Avaliativo do Livro-Jogo ImunoGame (adaptado de Savi, 

R. 2010) 

 

 

Questões 

 

1  

Discordo 

Totalmente 

 

 

2 

Discordo 

 

3 

Não Discordo 

nem Concordo 

 

4 

De 

acordo 

 

5 

Totalmente 

de acordo 
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MOTIVAÇÃO 

 

Fiquei 

interessado 

pelo livro-jogo 

     

O conteúdo do 

jogo é 

relevante para 

meu 

aprendizado 

     

O nível de 

dificuldade do 

jogo foi 

satisfatório 

     

Aprendi 

conceitos 

novos com o 

livro-jogo 

     

Entendi melhor 

conceitos que 

já havia 

recebido 

anteriormente 

     

Foi gratificante 

completar o 

livro-jogo 
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EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

 

Fiz esforço 

para ter bons 

resultados no 

livro-jogo 

     

Em alguns 

momentos 

quis desistir do 

livro-jogo 

     

Foi motivador 

aprender com 

o livro-jogo 

     

Conforme as 

etapas do 

livro-jogo iam 

sendo 

vencidas, 

minhas 

habilidades 

também iam 

melhorando 

     

Alcancei o 

objetivo do 

livro-jogo 
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Jogaria o livro-

jogo 

novamente 

     

O livro-jogo é 

uma boa 

ferramenta de 

estudo 

     

 

CONHECIMENTO 

 

Lembro de 

mais 

conhecimentos 

relacionados 

ao conteúdo 

após jogar o 

livro-jogo 

     

Entendi melhor 

conhecimentos 

relacionados 

ao conteúdo 

após jogar o 

livro-jogo 

     

Consigo 

relacionar os 

conceitos do 

livro-jogo com 

outros 
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conceitos de 

Imunologia 

Consigo 

relacionar os 

conceitos do 

livro-jogo com 

outros 

conceitos de 

disciplinas 

correlatas 

     

 

Como forma de mensurar os resultados obtidos através da Escala de Likert na 

tabela acima, é utilizado o cálculo do Ranking Médio (RM) conforme descrito por 

Oliveira (2005):  

 

Ranking Médio por Item Avaliado = Média Ponderada / Número total de 

respostas por item 

 

Média Ponderada por Item Avaliado = Soma (Número de Respostas x Valor 

Quantitativo Referente a Escala de Linker) 

 

Essa avaliação é interpretada da seguinte forma: quanto mais próximo de 5, maior 

a satisfação do item proposto pelo participante, sendo que RMs menores que 3 

significam insatisfação por parte do aluno, e por conseguinte, pontos a serem 

melhorados no livro-jogo. 

 

III Considerações Finais 

 

O objetivo final do livro-jogo é tornar o estudo da Imunologia mais prazeroso e 

a sua aprendizagem mais efetiva. A avaliação das respostas do aluno através de 

análise de seu desempenho, questões respondidas acertadamente ou 

erroneamente, e o número de tentativas permite que o professor faça uma análise 

global da compreensão do conteúdo por parte da turma, bem como faça uma 

avaliação individual das deficiências de aprendizagem do conteúdo proposto de 
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cada aluno. Com esses resultados, uma abordagem de revisão guiada pode ser 

feita, reforçando o conteúdo de forma coletiva e individualizada.  

Assim, entendemos que a associação da atividade lúdica proposta com as aulas 

expositivas na aprendizagem do conteúdo de Imunologia pode contribuir para o 

aumento na aprendizagem efetiva dos discentes. 
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INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: O QUE SIGNIFICA FAZER ALGO 

INOVADOR? 

Débora Vieira Machado1 

debora.machado.faculdade@gm864ail.com 

 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar o conceito de inovação na área de 

Educação. Foram apurados trinta e dois artigos nas bases de dados nacionais e 

internacionais Scielo, Web of Science, Redalyc e Divisão de Biblioteca - PUC Rio, destes 

artigos foram selecionados oito para uma possível interpretação do conceito. 

Percebemos a partir destes artigos que a inovação na área da Educação é compreendida 

sob a perspectiva de mudança, inserção de tecnologia e transformação. Concluímos que, 

como apontam os resultados, o conceito de inovação na Educação está intimamente 

ligado às tecnologias, bem como, possui múltiplos significados e objetivos no processo 

de ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: Educação; Inovação; Inovação Pedagógica; Inovação tecnológica;  

Práticas Pedagógicas.  

Abstract: This article aims to analyze the concept of innovation in the area of Education. 

thirty-two articles were compiled in the national and international databases Scielo, Web 

of Science, Redalyc and Library Division - PUC Rio, of these articles were selected eight 

for extraction of the concept. We see from these articles that innovation in the area of 

Education is understood from the perspective of change, insertion of tecnologic and 

transformation. We conclude that, as the results point out, the concept of innovation in 

Education is closely linked to technologies, as well as, it has multiple meanings and 

objectives in the teaching-learning process. 

Keywords: Education; Innovation; Pedagogical Innovation; Tecnologic innovation; 

Pedagogical practices. 

      

Introdução 

 Inovação, no âmbito escolar, por muitas vezes é considerada como 

sinônimo de inserção de tecnologia, havendo um binômio que precisa ser 

esclarecido, principalmente quando estamos falando de inovação das práticas 

pedagógicas. Mas o que de fato seria inovar? 

 
864 Usamos as palavras-chave: professor inovador; inovação pedagógica; tecnologia, educação e 

inovação; educação superior e inovação; práticas pedagógicas inovadoras; inovação pedagógica, 

professor superior. E também usei os seguintes filtros: tipo de documento: artigo; ano: 2014-2019; 

idioma: Português e Espanhol; País: Brasil e Espanha.  
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Para abordar a questão aqui proposta, é preciso, antes de tudo, que seja 

esclarecido qual o conceito de inovação, sua origem, seus símbolos e como ela 

chegou à Educação. Por que essa ênfase sobre inovação? Por que o discurso de 

inovação está tão atrelado à tecnologia? Visando o aprofundamento do conceito 

de inovação, este artigo pretende contribuir para a investigação sobre a relação 

entre inovação pedagógica e inovação tecnológica. Partindo disso, busca-se 

entender o que significa fazer algo inovador. Baseado em um extenso 

levantamento da literatura recente sobre o assunto, é possível perceber que essa 

temática não é muito investigada, uma vez que muito se fala em inovação 

supondo que haja um consenso com respeito ao significado do termo. 

Ressaltamos a importância de investigar e compreender com mais profundidade 

o que os pesquisadores da área de Educação consideram como inovação.  

      

1. Como se define a inovação? 

      

O termo inovação tem sido cada vez mais usado e podemos perceber que 

esse crescimento do uso está intimamente ligado ao desenvolvimento das 

Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC), tanto quanto podemos 

perceber que o termo passou a ser muito mais utilizado em áreas específicas e 

associado a práticas diferentes da sua origem. Bastos e Silva (2016, p. 2) justificam 

que “o conceito de inovação relacionado à educação surgiu impregnado da 

concepção de que os avanços da Ciência e da Tecnologia determinariam o 

desenvolvimento econômico, social e cultural”. E é por este motivo que se faz 

necessária uma investigação e reformulação do que significa inovar na educação. 

Messina (2001, p.226) afirma que “a inovação foi assumida como fim em si mesma 

e como a solução para problemas educacionais estruturais e complexos” e que 

como consequência, “em nome da inovação, têm-se legitimado propostas 

conservadoras, homogeneizado políticas e práticas e promovido a repetição de 

propostas que não consideraram a diversidade dos contextos sociais e culturais”.  

É necessário “inovar” a qualquer custo, sem respeitar as especificidades de cada 

grupo/cultura, o professor que não é reconhecido como inovador receba cada 

vez mais rótulos que o obrigam a participar dessa cultura de inovação que ainda 

não ficou clara. 

Com respeito ao nosso segundo elemento de análise, a tecnologia, a 

literatura no âmbito dos Estudos Sociais sobre Ciência e Tecnologia apresenta 

uma análise de correntes que define como determinismo e neutralidade 
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tecnológica. É possível que essas duas vertentes estejam presentes em educação, 

com a importância atribuída ao conceito de inovação pedagógica e sua estreita 

relação com a tecnologia. De acordo com Dagnino (2008, p.19), segundo uma 

visão de neutralidade, “nem a C&T [Ciência e Tecnologia] é influenciada pelo 

contexto social nem possui um poder de determinar a sua evolução, sendo 

desprovidas de valor e dele independente”. Por outro lado, continua o autor, 

segundo uma visão determinista, “o desenvolvimento da C&T é considerado 

como uma variável independente e universal que determina o comportamento 

de todas as outras variáveis do sistema produtivo social; como se ela dependesse 

inteiramente das mudanças e da organização tecnológica”. 

A tecnologia não é neutra, uma vez que ela vem carregada de valores, 

crenças, discursos e práticas que podem passar despercebidas. Ela influencia a 

comunidade que está inserida e que por sua vez a dicotomiza separando em 

influência boa ou ruim, bom uso ou mal-uso. E não é diferente dentro da escola. 

Em muitos discursos, é percebido que a responsabilidade da presença de 

tecnologia em sala de aula é colocada inteiramente sobre o professor, como se a 

tecnologia fosse neutra e o professor determinasse de acordo com o seu uso se 

ela seria utilizada de maneira “boa” ou “ruim”. Mas afinal, o professor que faz uso 

das tecnologias é, por este motivo, um professor inovador?  

Muitos dos discursos de inovação pedagógica estão intimamente ligados 

à inovação tecnológica. De acordo com Peixoto (2015, p. 324, grifo da autora) 

“tanto a perspectiva determinista como a instrumental oferecem argumentos 

para acusar o professor de ser resistente às mudanças”. 

 Em entrevista de 2015, o educador António Nóvoa, ao ser perguntado 

sobre as pesquisas que apontam o uso da tecnologia como facilitadora do 

trabalho docente ou como ampliadoras do interesse dos alunos, declarou que as 

tecnologias devem ser consideradas parte da escola e do processo de 

aprendizagem, sendo também um objeto de reflexão sobre como professores e 

alunos as utilizam. Então, fica a pergunta: a tecnologia é uma cultura fundamental 

para a inovação na Educação?  

Acreditamos, com Pischetola (2018, p.7-21), que existe uma crença de que 

a tecnologia irá melhorar a escola, mas ela, por si só, não é a salvação. Nada 

avança se o professor utilizar tecnologias objetivando a inovação pedagógica 

sem, contudo, ter entendimento do que é inovar. A intencionalidade dessa 

inovação pedagógica seria, por ela mesma, obsoleta. Percebemos que a inovação 

pedagógica vai além da inclusão de tecnologias no planejamento curricular, 
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assim, é preciso compreender melhor como inovar as práticas pedagógicas, qual 

a essência dessa inovação e o motivo de fazê-la. 

      

2. Inovação pedagógica e tecnologias: uma análise documental 

      

Com base nos questionamentos que a literatura traz, acreditamos que é 

importante que os atores envolvidos no contexto educacional – pesquisadores, 

acadêmicos e professores – consigam diferenciar inovação pedagógica de 

inovação tecnológica, pois esse discernimento contribui para que sejam mais 

assertivos em relação à inovação das suas práticas. Para melhor compreensão 

dessa distinção conceitual, abordaremos a temática na literatura do mundo 

lusófono e hispano falante. A metodologia deste trabalho compõe-se, portanto, 

no levantamento bibliográfico de artigos científicos publicados nos últimos cinco 

anos que abordam o tema da inovação pedagógica e sua relação com as 

tecnologias, com vistas a categorizar os entendimentos de inovação relacionado 

às práticas docentes. 

Trazemos abaixo (Tabela 1) algumas definições de inovação encontradas 

durante o levantamento bibliográfico. Salientamos que todas elas foram retiradas 

de documentos da área de educação, assim pode-se ter uma primeira impressão 

do que se fala de inovação na área.  

Autor(es) Título Definição de inovação 

      

Cardoso 

 (1997, p.26) 

      

      

Educação e 

Inovação 

“A inovação não é uma mudança qualquer. Ela 

tem um caráter intencional, afastando do seu 

campo as mudanças produzidas pela evolução 

“natural” do sistema. A inovação é, pois, uma 

mudança deliberada e conscientemente 

assumida, visando uma melhoria da ação 

educativa. A inovação não é uma simples 

renovação, pois implica uma ruptura com a 

situação vigente, mesmo que seja temporária 

e parcial. Inovar faz supor trazer à realidade 

educativa efetivamente “novo”, ao invés de 

renovar que implica fazer aparecer algo sob 

um aspecto novo, não modificando o 

essencial.” 
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Carbonell  

(2012, p. 19) 

      

A aventura de 

inovar: a 

mudança na 

escola 

“[...] intervenções, decisões e processos, com 

certo grau de intencionalidade e 

sistematização, que tratam de modificar 

atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos 

e práticas pedagógicas. E, por sua vez, 

introduzir, em linha renovadora, novos 

projetos e programas, materiais curriculares, 

estratégias de ensino e aprendizagem, 

modelos didáticos e outra forma de organizar 

e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da 

classe.”  

      

Harres, Lima, 

Cattani Delord, 

Susa, Martinez 

(2018, p.4) 

Constituição e 

Prática de 

professores 

inovadores: um 

estudo de caso 

“A inovação pode ser definida como a 

introdução de algo novo que provoque 

modificação na forma de realizar as atividades 

concernentes a determinados contextos. As 

mudanças, que caracterizam a inovação, são 

específicas para diferentes campos, tais como: 

tecnológico, social, organizacional, 

educacional, etc.” 

      

Masetto, 

Zukowsky- 

Tavares  

( 2015, p.8) 

      

Formação de 

professores para 

currículos 

inovadores no 

ensino superior: 

um estudo num 

curso de direito 

“[...] um conceito amplo e multidimensional, 

como o conjunto de alterações que afetam 

pontos chaves e eixos constitutivos da 

organização do ensino universitário, 

provocadas por mudanças na sociedade ou 

por reflexões que estão repensando a 

Universidade e sua missão nos nossos 

tempos.” 

      

Imbernón  

(2010, p. 20) 

Formação 

docente e 

profissional: 

formar-se para a 

mudança e a 

incerteza. 

“[...]requer novas e velhas concepções 

pedagógicas e uma nova cultura profissional 

forjada nos valores da colaboração e do 

progresso social, considerado como 

transformação educativa e social” 

Masseto 

(2004, p.197) 

Inovação na 

Educação 

Superior 

“[...]conjunto de alterações que afetam 

pontos-chave e eixos constitutivos da 

organização do ensino universitário 
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provocadas por mudanças na sociedade ou 

por reflexões sobre concepções intrínsecas à 

missão da Educação Superior.” 

      

Porto Castro, 

Monteiro 

García 

 (2014, p.144) 

      

Inovação e 

qualidade na 

formação de 

professores 

Universidade 

(Tradução nossa) 

“Em geral, entre as diferentes áreas de 

inovação, aquelas que ocupam a maioria das 

posições relevantes são a incorporação de 

tecnologias de informação e comunicação[...] ” 

“[...] processos de ensino-aprendizagem, 

processos de melhoria planejamento 

estratégico contínuo ou atividades com os 

alunos e o vínculo como entorno. ” (Tradução 

nossa)  

      

      

Teixeira  

(2010, p. 7) 

      

      

Inovar é preciso: 

concepções de 

inovação em 

Educação 

“[...]podemos considerar inovação em 

educação como a tentativa de criação de 

respostas novas aos desafios oriundos das 

necessidades de adequar os sistemas 

educativos à sociedade da informação e do 

conhecimento, a partir da análise e reflexão 

envolvidas no processo nas esferas 

administrativas e pedagógicas, dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, verificando 

avaliativamente as efetivas contribuições que 

tais inovações podem oferecer para enfrentar 

os desafios e produzir as respostas esperadas.” 

 

Tabela 1: Algumas definições de inovação na literatura da área de educação. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Esses são alguns dos inúmeros exemplos que poderíamos trazer aqui 

como definição do conceito de inovação, existem muitos, uns se assemelham e 

outros se contrapõem. Resumindo, percebemos que nos discursos da área de 

Educação encontramos a inovação constantemente associada a determinadas 

palavras. Se fossemos separar os discursos em categorias, poderíamos chamá-los 

de: i) inovação pela mudança, ii) inovação pela inserção de tecnologia ou iii) 

inovação pela transformação. Palavras com significados diferentes aparecem para 

definir inovação dentro da Educação.  
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Em suma, esses resultados confirmam a necessidade de uma definição 

mais clara de inovação na Educação. Pois ainda que hajam definições que 

pareçam preocupar-se mais em relação de como inovar e não com o que inovar, 

uma leitura mais aprofundada nos aponta que há uma incoerência entre o 

discurso e a prática.  

      

Inovação e pesquisa 

      

Plonski (2017, p. 7) retrata em seu texto que “há apenas duas décadas a 

inovação era associada de forma quase exclusiva ao setor secundário da 

economia, principalmente ao lançamento de produtos industrializados intensivos 

em tecnologia, assim como a mudanças nos processos de fabricação” e que em 

contrapartida, “hoje a inovação é objeto de desejo de todos os setores da 

economia, assim como também de outros segmentos da sociedade”. A palavra 

inovação tem sido constantemente usada como solução para diversas questões. 

A inovação é um termo que tem origem na economia e seja qual for a área que 

estiver utilizando esse termo não há como fugir da sua origem. Fato é que temos 

que assumir essa ligação e compreender o significado dessa palavra no nosso 

contexto para que haja um consenso entre os que a utilizam.  

Existe uma associação de que a inovação vem para melhorar o estado de 

algo que se encontra em vigência e quando falamos em inovação, o que de 

acordo com o dicionário da língua portuguesa significa: Novidade; aquilo que é 

novo; o que apareceu recentemente, entendemos o motivo pelo qual a palavra é 

corriqueiramente utilizada em distintas áreas. E porque se pressupõe que o novo 

é melhor do que o antigo, talvez haja a necessidade de um esclarecimento maior 

a respeito de cada um desses e de outros conceitos. Como por exemplo a própria 

palavra inovação que pode ser utilizada na área de educação com diferentes 

sentidos, podendo ser eles: inserção de tecnologia, práticas ou processos com 

uma nova forma de execução ou até mesmo oposição ao modelo atual, entre 

outros.  
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Figura 1 Resultado da pesquisa pela palavra-chave inovação, separada por área. 

      

Ressaltamos aqui que durante a pesquisa observamos que em 

correspondência do termo inovação, em sua maioria, são encontrados em artigos 

sobre engenharia, economia, saúde, administração, educação, ciência da 

computação e ciências sociais. Por este motivo, percebemos a relevância de um 

levantamento da recorrência do uso do termo nas áreas citadas para uma breve 

comparação. Este gráfico apresenta uma amostragem da busca que realizamos 

nas plataformas Redalyc e Scielo dos artigos científicos produzidos nos últimos 

cinco anos com o termo inovação usado como palavra-chave. 

Durante o levantamento bibliográfico selecionamos algumas palavras-

chave1 e filtros com o intuito de 865encontrar os mais diversos artigos possíveis 

e filtrar os de maior interesse. Nos chamou atenção a quantidade de artigos 

encontrados por cada palavra-chave, com isso, percebemos a importância de 

registrar aqui os achados deste levantamento, pois eles apontam a direção do 

que desejamos esclarecer.  

 
865 AMFALE (Aprendendo com Memórias de Falantes e Aprendizes de Língua Estrangeira) is a 

project coordenated by Dr. Vera Lúcia de Menezes e Oliveira e Paiva from English Language 

College of Federal University of Minas Gerais. The Project gathers researchers interested in 

language acquisition and teacher training through learning narratives. 



 
 

 
4054 

 
Figura 2 Resultado da pesquisa pelas palavras-chave com comparativo da 

quantidade por plataforma.  

      

Conclusão  

      

Os resultados apresentados mostram que a combinação de palavras que 

mais trouxe resultados de artigos publicados nos últimos 5 anos foi: Tecnologia, 

Educação e Inovação. E não é por acaso que temos uma maior quantidade de 

artigos relacionando essas palavras: em todas as plataformas essa foi a 

combinação que mais forneceu artigos, ainda que no próprio artigo não se 

coloque a tecnologia como centro da inovação. Um grande quantitativo de textos 

apresentam discursos aparentemente focados na inovação pedagógica 

relacionada a práticas de sala de aula, mas de fato avançam nas propostas de 

introdução de tecnologias, confundindo e associando os conceitos de forma 

naturalizada.  
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ABSTRACT: It has become common for people to share their own experiences of 

learning a language on Instagram. On English learning accounts, for instance, learners 

are encouraged to write down sentences and live comments on photos in the target 

language. Even though, it is not required advanced proficiency in the language to interact 

on Instagram, there are other learners and teachers who usually give some guidance to 

scaffold others’ learning. Based on that, the objective of this research is to discuss if 

Instagram is a collaborative virtual language learning environment and if Instagram 

fosters EFL learners’ writing skills under the assumptions of collaborative learning 

principles of Sociocultural Theory. To achieve this goal, we elaborated a questionnaire 

with four closed questions and eight open questions. We applied the questionnaire to 

five Instagram users from five countries. The participants were contacted by Instagram, 

the questionnaire was sent to them and we received it back by email. The discussed 

results show that Instagram encourages language learners to collaborate with each other 

to write in English and build interactional competence. 

KEYWORDS: Instagram; Virtual Learning Environment; Collaborative Learning Approach; 

Writing skills. 

 

RESUMO: Está cada vez mais comum pessoas compartilharem suas próprias 

experiências de aprendizagem de uma língua no Instagram. Em contas de aprendizagem 

de inglês, por exemplo, aprendentes são estimulados a escrever frases e deixar 

comentários em fotos usando a língua-alvo. Muito embora não seja exigido proficiência 

avançada para interagir no Instagram, aprendentes e professores oferecem assistência 

para outros aprendentes desenvolverem suas habilidades na língua inglesa. Pensando 

nisso, esta pesquisa tem como objetivo discutir se o Instagram é um ambiente virtual 

colaborativo de aprendizagem de línguas e se ele promove a produção escrita de 

aprendentes do inglês como língua estrangeira segundo o pressuposto teórico da 

aprendizagem colaborativa da Teoria Sociocultural. Para consecução destes objetivos, 

elaboramos um questionário com quatro perguntas fechadas e oito perguntas abertas. 

O questionário foi aplicado a cinco usuários do Instagram de cinco países. Os 

participantes foram contactados via Instagram, receberam o questionário e enviaram de 

volta via email. Os resultados discutidos mostram que o Instagram motiva os 
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aprendentes a colaborarem uns com os outros na produção escrita em inglês e no 

desenvolvimento de uma competência interacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Instagram; Ambiente Virtual de Aprendizagem; Aprendizagem 

Colaborativa; Habilidades Escritas. 

 

1. INTRODUCTION 

 

 Over the last few years, millions of active Internet users have more than 

one Internet account that goes from personal to professional profiles. Anytime 

and anywhere, people can surf the Internet to access information, transfer files, 

pay any bill, book hotels, buy and sell, entertain, and take online courses.   

Internet has also motivated English as a Foreign Language (EFL) learners 

to use social networking sites (SNS) to interact with each other, access texts and 

activities, and exchange learning experiences among themselves. For instance, 

Instagram is one of the most popular social networking sites used by EFL learners 

for learning purposes.  

There are more than 800 million users on Instagram who can post photos, 

add subtitles, share comments and videos, and chat from a smartphone. 

Instagram offers contextualized visual data, creative freedom, and connection 

with a community of users.  According to the description on the site, “Instagram 

has become the home for visual storytelling for everyone, from celebrities, 

newsrooms and brands, to teens, musicians, and anyone with a creative passion” 

(INSTAGRAM, 2017).  

Instagram promotes collaborative work among EFL learners who do not 

speak the same mother tongue. This condition has expanded affordances such as 

enabling students to interact with speakers and learners of English from other 

parts of the world as well as motivating them to share similar doubts about the 

language. Based on these features of Instagram, this study aims to discuss if 

Instagram may function as a collaborative virtual language learning environment 

to foster EFL learners’ writing skills.  

To achieve this objective, a questionnaire was applied to five Instagram 

users to collect information about the frequency they use Instagram, the 

motivation that drives them to use Instagram to learn and whether Instagram 

contributes to improving their writing skills in a collaborative way. The data 

collected were analyzed qualitatively (quantifications done whenever necessary 

to refine the results of the analysis) under the assumptions of the collaborative 

learning principles. 
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2. THEORETICAL BACKGROUND 

  

 In this chapter, we aim to report a theoretical background about virtual 

learning environments, some behaviors EFL learners have developed to interact 

on virtual environments mediated by language, sociocultural theory on second 

language learning and motivation in L2 learning.  

 

2.1 Virtual Learning Environment 

 

The Internet has shifted much of the way we communicate and interact to 

each other. From Web 1.0 to Web 2.0, people changed their position of mere 

consumers of information to be producers of virtual contents. Web 1.0 limited 

users to read non-interactive contents occasionally updated by the owner of the 

site. On the other hand, Web 2.0 became the platform where users write, review 

and comment in a continuously flow on updated and hosted online servers (wikis, 

podcast and blogs). Web users were given the opportunity to participate and 

collaborate to each other on social networking sites and applications such as 

Wikipedia, Facebook, YouTube and Instagram. 

Boyd and Ellison (2007) define social networking sites as web-based 

services that allow individuals to 

 
(1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, 

(2) articulate a list of other users with whom they share a connection, 

and (3) view and traverse their list of connections and those made by 

others within the system. The nature and nomenclature of these 

connections may vary from site to site (BOYD; ELLISON, 2007, p. 211). 

 

  Later, Boyd (2010, p. 01) defines social networking sites as “networked 

publics” which embraces both space and imagined communities in which 

technology shapes how people gather for different purposes (make friends, do 

business, date, and so on). 

The Web 3.0 is coming gradually to introduce an “executable” phase of 

World Wide Web in which machines interact with machines to interpret 

information according to the needs of users. By using an artificial intelligence, it 

is possible to tailor contents based on users’ preferences. An example of web 3.0 
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is the Internet of things (IoT) such as the connection between a smartphone and 

a television. 

In language field, scholars have investigated how students can improve 

their skills in foreign and second language learning on those virtual environments. 

Some practices of interaction on virtual environments include forum discussions, 

surveys, fast feedback, shared documents through online storage spaces, creation 

of podcasts, videos on YouTube and virtual classrooms such as Google Classroom, 

picture-question-answer posts on Instagram, and so on.  

 According to Toscano (2006), virtual inclusion happens through digital 

literacy. If individuals were given opportunities for writing and reading in 

traditional ways in the past, now they are required to write and read digital texts 

as well. In addition, Zacharias (2016) affirms that digital literacy requires users to 

select the content to be posted on social networking, browse on reliable sites, 

create online pages, and so on. Digital literacy, therefore, encompasses several 

skills such digital tool knowledge, critical thinking, sociocultural engagement, 

collaboration and the ability to find and select safe information. One of the most 

popular social networks which has been used for learning purposes is Instagram. 

Instagram was firstly designed for social purposes and its use as an English 

learning tool is recent. After signing up on Instagram and filling out a form with 

“about me” questions, users can choose whether they want their profile to be 

public or private. It is basically a photo-sharing and video-sharing site on which 

users interact with each other by leaving comments and direct messages on 

followers’ profiles. For its propriety of sharing information and being a 

communication channel, Instagram provides virtual learning environment (VLE) 

for students. 

 

2.2 Behaviors in a Virtual Learning Environment 

 

We believe individuals are supposed to develop some behaviors to 

succeed on VLE. Valdiviezo, Reátegui and Sarango (2013) affirm that it is possible 

to identify such behaviors on the number of times students view forums, add 

posts, see discussion in the forum, update posts, add a topic of discussion or 

debate, display tasks proposed by the teacher, send or upload tasks, send 

message, write message, view message history, answer quiz and view questions. 

Therefore, the frequency of students’ access to VLE reveals their high or low level 

of participation and interaction. 
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Likewise in Beluce and Oliveira (2015), online learning requires students 

engagement, autonomy, competence and the perception of belonging or 

relatedness. These factors are related to collaborative learning. The scholars affirm 

that in collaborative learning, group members contribute to achieving a common 

learning objective and thus solve a specified problem or proposed situation: “This 

process occurs through systematized observation, identification of possible 

actions, and, mainly, through constant dialog, which allows shared understanding 

regarding the problem analyzed”. (BELUCE; OLIVEIRA, 2015, p. 107). 

 Collaborative relationship promotes an atmosphere of pleasure and safety 

as well as decreases the fear of rejection. According to Roy (2012, p.03), the 

environment of a virtual collaborative community enriches “debate issues, 

brainstorm, innovative, and share thoughts, experiences and ideas in a 

collaborative effort”. In other words, when students are actors and provide mutual 

assistance, they are collaborators of the social space.  

 According to Dillenbourg (1999), collaborative learning takes place when a 

pair, a small group, a class, a community make effort to learn something together. 

In his words, 

 
Learn something may be interpreted as ‘follow a course’, ‘study course 

material’, ‘perform learning activities such as problem solving’, ‘learn 

from lifelong work practice’. Together may be interpreted as different 

forms of interaction: face-to-face or computer mediated, synchronous 

or not, frequent in time or not, whether it is a truly joint effort or whether 

the labour is divided in a systematic way. (DILLENBOURG, 1999, p. 01). 

  

On virtual learning environment, collaborative learning promotes social 

skills, develops metalinguistic awareness, encourages students to share strategies 

of learning and offers input and output (FIGUEIREDO, 2006; PAIVA, 2010).  

 

2.3 Sociocultural Theory on Second Language Learning 

  

The Sociocultural Theory (SCT) has its psychological foundation on 

Vygotsky and on his colleagues’ studies such as Wertsch, Leontiev, Luria and 

Bruner.  

In early 20th century, Vygotsky turned attention to the relation between 

child development and learning. According to his studies, the development of 

cognition happens through interaction with others and then into individual’s 
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mental structure. Vygotsky used the terminology “cultural psychology” to name 

his assumptions.  

In his turn, Wertsch (1994) used the term “sociocultural approach” to 

emphasize that all human mental functioning is mediated through cultural, 

institutional, and historical settings. In other words, SCT focuses on the role of 

culture at large in human cognitive development (behavior and biological 

activities).  

Lantolf, Thorne and Poehner (2015) review the principles and concepts 

associated with SCT to focus on second language acquisition (SLA) as a mental 

process. The authors affirm that the use of material artifacts, psychological and 

symbolic tools/signs mediate the “relationship between the individual and the 

social-material world” (LANTOLF; THORNE; POEHNER, 2015, p. 04). According to 

the authors, the mediation in SLA comprises a sequence of three types of 

regulation: a) object-regulation, b) other-regulation, and c) self-regulation. 

Object-regulation describes the use of material tools to afford cognition, such as 

the use of translator and online dictionaries to look up unknown words. Other-

regulation is the mediation by people, for example, corrective comments on 

writing assignments or guidance from a teacher. Self-regulation is the final stage 

in which the individual does not need external support to accomplish an activity, 

for example, self-correction of mispronunciation. The sequence shift of these 

three types of mediation/regulation is not stable, because language learners 

reaccess the stages whenever they are in a language learning context. 

Paiva (2014) states that the three important Vygotskian ideas that influence 

SLA studies are:  

• language development and socio-historical context are inseparable; 

• humans think through the creation of new tools and through the use 

of them; 

• language is the main tool of mental development. 

Based on these points, we outline some concepts to rethink second 

language acquisition in the light of Vygotsky’s studies: mediation, zone of 

proximal development and scaffolding, and private and inner speech.  

 

2.3.1 Mediation 

 

According to Lantolf and Thorne (2007), the SCT framed the psychological 

aspect of humans for regulating their own mental activities. Through cultural, 
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linguistic and historical artifacts, humans create means of mediation that connect 

themselves to the world. The authors notice that the capacity of creating artifacts 

to mediate actions pervades humans with a considerable advantage over other 

species. Lantolf and Thorne (2007) exemplify the human cognitive aspect of 

creating artifacts with a practical explanation: depending on the size of the hole, 

human would use a shovel or a mechanical digging device to do it more 

efficiently. Swain, Kinnear and Steinman (2011, p. 02 apud Paiva, 2014, p. 129) 

warn that any artifact is not a means of mediation per se, but it offers learners 

affordances and constraints in its use. 

The most powerful cultural artifact that humans possess is language 

because it “enables us to talk and think about entities and events that are 

displaced in both time and space, including those events and entities that do not 

yet exist in the real world" (LANTOLF; THORNE, 2007, p. 201). Similarly, Mitchell 

and Myles (1998) consider language as a mean of mediation in mental activity. 

These authors state that through language we shape our thinking to some extend. 

 

2.3.2 Zone of proximal development and scaffolding 

 

According to Vygotsky (1978), the development of mental function 

presents two levels. The first level is the actual development level that represents 

functions that have already matured in the child when the developmental cycle 

has already been completed. The second level is the zone of proximal 

development (ZPD) that defines the functions that have not potentially matured 

but they are in the process of maturation. The ZPD is determined through 

problems that a child cannot solve without a guided assistance of a more capable 

peer, adult or specialist.  In Vygotsky’s words (1978, p.38), ZDP defines those 

“functions that will mature tomorrow but are currently in an embryonic state”. 

Following Vygotsky’s line of thought, Wood, Bruner and Ross (1976) 

explained the nature of the tutorial process and coined the term scaffolding based 

on Vygotsky’s concept of ZPD. According to the scholars, by means of the tutorial 

process “an adult or ‘expert’ helps somebody who is less adult or less expert” 

(WOOD, BRUNER AND ROSS,1976, p. 89). According to the authors, the 

intervention of a tutor involves more than modelling and imitation, it involves a 

kind of scaffolding which enables a child or novice to solve a problem, carry out 

a task or achieve a goal which would be beyond his unassisted efforts. This 

scaffolding consists essentially of the adult “controlling” those elements of the 
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task that are initially beyond the learner’s capacity, thus permitting him to 

concentrate upon and complete only those elements that are within his range of 

competence (WOOD; BRUNER; ROSS, 1976, p. 90).    

So, the process of having a less skilled person the opportunity to reach 

successive steps of a future knowledge or skill with the assistance of a more 

knowledgeable person has come to be known as scaffolding. 

Scaffolding refers to techniques supported by collaborative activities such 

as peer-group work and teacher-student mediation in which students are 

motivated to move further on his/her learning process. During such a process, it 

is important to have a balanced specialist control to avoid excess of guidance or 

lack of enough assistance in order to promote self-regulation.  

 

2.3.3 Private and inner speech 

 

According to Paiva (2014) the private speech is a “silent” repetition of 

enunciations which control learners’ cognitive regulation. Utterances such as 

“What?”, “I can”, “I can’t do it”, “Wait!” serve to organize learners’ plans to interpret 

and carry out activities. Lantolf, Thorne and Poehner (2015) define private speech 

as an individual’s externalization of language for purposes of maintaining or 

regaining self-regulation.  

 The private speech is matured when learners do not base thought on words 

only, but on mental functions named inner speech. Inner speech is an internal 

conversation or a reflective self-directed dialogue which guides thought and 

helps learners overcome difficulties. Wiley (2013) also mentions terms such as 

inner language, self-talk and inner dialogue in reference to the term inner speech. 

In the following learning narrative from AMFALE1 project, a young learner sa866id 

she could not understand some slangs and jargons in skateboard contest, but she 

reflected on the meaning of them through the context 

 
It is common to meet native English speakers in skateboard contests, so 

I had to communicate with them in order comment the contest, or even 

about my turn in it, for instance. This first steps where then, related to 

communicative learning process, since real use of language was 

required in order to communicate. Slangs and jargons were used all the 

time, and I did not know what exactly they meant, but I could get their 

 
866 Trabalho desenvolvido no Programa de Iniciação Cientifica (IC)  na Universidade Federal de 

Sergipe (UFS). 
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meaning through the context we were in. After that, my interest have 

increased in many aspects of English, such as music, art and sports, what 

is just the continuity of the process that I began with when I was a child 

(available at: 

http://www.veramenezes.com/amfale/nar_ing_ing_1.html> Accessed 

on 22 jun. 2018). 

 

In sum, according to Vygotsky (1981), private speech is on social plane, 

while inner speech is on psychological plane. 

 

2.4 Motivation in L2 Learning 

 

Scholars have attempted to explain what motivation is in second language 

learning for the past 60 years. Understanding how impossible it is to give a simple 

definition of motivation, Gardner (2006) considers it as something more complex 

than the desire to learn the target language. In general, Gardner distinguishes 

language learning motivation and classroom learning motivation. Language 

learning motivation refers to the characteristic of the learner to seize any 

opportunity to learn L2. This kind of motivation is related to the individual’s desire 

to learn. Classroom learning motivation involves the specific language 

environment (the class atmosphere, the course content, the teacher, materials, the 

test to be taken, etc.) that influences the individual’s behavior. 

Besides the individual’s desire to learn and the environment, L2 culture also 

influences motivation since language learners integrate elements of L2 culture in 

their identities. Dornyei (2008) states that L2 motivation incorporates featured 

personality and social dimensions. The author proposed a L2 motivational self-

system which comprises: a) The Ideal L2 self, b) The Ought-to L2 self, and c) The 

L2 Learning experience. 

The Ideal L2 self concerns the L2 speaker the learner would like to become 

motivated by future goals, for instance, traveling and business goals. The Ought-

to L2 self concerns the attributes the learner believes s/he ought to have in order 

to regulate outcomes. The L2 Learning experience concerns the motives related 

to learner’s immediate environment and experience, for example a language 

course. 

Norton (2000) points to the necessity of developing a theory that 

integrates the language learner and the language learning context. She uses the 

term identity to refer a person’s understanding of himself/herself and of his/her 
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relationship with the world. Norton (2010) also introduced the concept of 

investment to refer to learners’ investment in the language, which is, therefore, 

an investment in their identity. In her own words 

 
The notion presupposes that when language learners speak, they are 

not only exchanging information with target language speakers, but 

they are constantly organizing and reorganizing a sense of who they are 

and how they relate to the social world. Thus an investment in the target 

language is also an investment in a learner’s own identity, an identity 

which is constantly changing across time and space. (NORTON, 2010, p. 

10 – 11). 

 

As we can see above, motivation studies are increasingly turning their 

attention towards the person rather than the L2 learner. Ushioda (2012) points the 

shift in conceptual focus. If before there were attention to a bundle of abstract 

variables and generalized types of learners, now scholars are interested in how a 

person is situated in particular temporal, social and physical contexts in L2 

learning process. In addiction, Ushioda (2012) presents two aspects that influence 

L2 motivation: a) English as global language and international lingua franca and 

b) the L2 process of internal identification with aspired identity as international or 

global citizens. In sum, motivation involves multiple interacting elements. 

 

3 THE RESEARCH CHOICES PROCEDURES  

This chapter is divided into three sections: the research context (the virtual 

environment and the informants), the methodological procedures and the data 

analysis. 

3.1 The research context  

In this section, we report the virtual environment and the informants in 

order to describe the context this research was done. 

3.1.1 The virtual environment 

Instagram is a social networking site that lets people share photos, videos 

and messages with their followers from their mobile devices. The name Instagram 

is a combination of “instant camera” and “telegram” which was thought by its 

creators Kevin Systrom and Mike Krieger. Instagram was launched in October 

2010 in San Francisco, California. Currently, it has 1 billion monthly active users 

and 500 million daily active users from all parts of the world according to the site 

Digital GYD (2019). 
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 For most people, Instagram is a space for learning purposes. For example, 

it allows people to learn English, expand vocabulary, practice and improve writing, 

speaking, reading and listening skills, review grammar and meet others who use 

the networking site to ask questions and exchange experiences about language. 

For this reason, Instagram is a virtual environment in which interaction between 

people builds knowledge in a collaborative way. 

  

3.1.2     The informants 

Twenty people from active accounts on Instagram were invited to be 

volunteers of our study. They received the invitation by direct messages on 

Instagram, however, only five users accepted to answer our research 

questionnaire. The five informants are non-native English speakers (three men 

and two women) who actively follow, reply and give opinions on others’ posts 

related to English learning. Concerning their experience with the language, all 

informants affirmed that they have already studied English before and that they 

have professional purposes to study the language. They also interact with others 

in their workplaces and, sometimes, in college with their friends in English.   

Their ages vary from 21 to 39 years old as well as their nationalities, as it  

can be seen next:   
 

Table 1: Informants 

INFORMANTS 

NAME 

NATIONALITY GENDER AGE PROFESSION 

Ahmed  Arabian  Male 39 Teacher 

David Indonesian Male 24 Sales 

consultant  

Maria Russian Female 35 Teacher 

Nandini Bangladeshi Female 23 Journalist 

Wilton Brazilian Male 21 English 

Teacher 
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3. 2 The methodological procedures 

 

In order to conduct this study, our research was organized into three 

stages as it follows: 

• we made a bibliographical research to choose the literature to 

support our investigation as well as the data discussions. 

• we applied a questionnaire to collect data on the perspective of 

the qualitative paradigm (NUNAN, 1992). However, whenever 

necessary we quantified the data to refine our results. 

• we mainly analyzed data to learn if Instagram is a collaborative 

virtual language learning environment to foster EFL learners.  

Concerning the questionnaire, it consisted of twelve questions: four closed 

questions related to the frequency the informants use Instagram other than for 

learning purposes, the frequency they use Instagram for learning purposes, the 

frequency teachers and others collaborate with them to write in English on 

Instagram. We used a table from 100% (always) to 0% (never) to refer to the 

frequency they do the actions.  

The other eight questions were open, allowing the informants to inform 

their native language, when they started studying English, where they use English, 

how Instagram encourage them to write in English, if there is any difference 

between posting in English and in their native language, how teachers and 

learners help them write in English on Instagram, and if they will continue to write 

in English on Instagram. 

 

3.3 The data analysis 

 

In their answers to the questionnaire, the informants affirmed they use 

English on their daily basis including on social media as we can observe in the 

following responses 

 

(1) “I’m always using my English to teach my students. I also use, whenever I’m in 

class and I have to present something or just get involved in a classroom 

discussion. Sometimes I talk to my friends in English just for fun” (Wilton). 

 

(2) “Sometimes [I use English] in my college with my friend and in my home with 

neighbours. Mostly, I use social media” (David). 
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The informants’ responses corroborate Boyd’s (2010) point of view that 

social media are used by both youth and adults to socialize with their friends, to 

share information with others, do business and express their identity. Boyd (2010, 

p. 5) also states that on social media, “participants articulate who they wish to 

connect with and confirm ties to those who wish to connect with them”. Such 

behavior is confirmed in 

 

(3) “I feel more comfortable using English because sometimes I do not want 

everybody understands the message” (Wilton). 

  

All the informants affirmed they ask others for guided assistance as well as 

give them support whenever it is necessary. This certifies that Instagram is a 

collaborative learning environment that encourages learners to provide mutual 

assistance with engagement (BELUCE; OLIVEIRA, 2015) as we observe in the 

following responses: 

 

(4) “I sometimes give tips or learn through a user. He’s a teacher (…) There are 

some transitional markers, or stuff from academic language that if I’m not feeling 

comfortable to use a specific word or I have some questions I just send a message 

to him, and he’s always there” (Wilton). 

 

(5) “I must write to reply another friends’ questions” (Ahmed). 

 

(6) “I ask them [other learners] various questions, I go through their comments 

and that help me to understand their hold on the language” (Nandini). 

 

(7) “I want other people to know it [English] better” (Maria). 

 

(8) “When I learn English with other learners it’s kind of fun! Cause we can share 

what we learn about post something, about grammar and the others” (David). 

 

Besides interacting with others, we observed that learners regulate their 

own learning process without the external support. When the individual 

externalizes words to regulate her or his own learning process, s/he helps herself 

or himself to overcome difficulties.  It corroborates the ideas of Lantolf, Thorne 



 
 

 
4070 

and Poehner (2015) that second language acquisition is a mental process. The 

sequence of object-regulation, other-regulation and self-regulation is not 

standardised. The same person might be confident about some points of the 

language as s/he needs assistance with other points:  

 

(9) “Sometimes we discussion about the content in English and share our opinion” 

(David). 

 

(10) “The first thing I know about English, we have to learn and improve our 

grammar first and learn how to used that” (David).  

 

Considering the concept of digital literacy, it is through digital texts that 

individuals are being sociocultural engaged to post on social networking sites and 

motivated to create online pages. According to Toscano (2006) and Zacharias 

(2016), learners are dealing with multiple digital contexts and being more 

autonomous in their own learning process nowadays. For example, Nandini is 

thinking about creating an account to post her writings on Instagram. 

 

(11) “I follow BBC English and I am also looking forward to open an account based 

upon my various writings …” (Nandini).   

 

Concerning students’ motivation, the feeling of belonging and relatedness 

to the English speaking community motivates 80% of the informants to express 

themselves in English on Instagram. They feel more comfortable when posting in 

English than posting in their mother tongue. Dornyei (1998) asserts that L2 

learners desire to be part of L2 culture so they use language to mediate their 

identities, behaviors, and thoughts. This is reflected in participants’ point of views 

in the excerpts below. 

 

(12) “I believe in comfort zones so I rarely post in my native language” (Nandini) 

 

(13) “Some sentences are more meaningful in English than in Portuguese” 

(Wilton)  

 

(14) “And mostly I followed the native speaker or content which is use English as 

their language” (David) 
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 All informants affirmed they will continue to post on Instagram in English 

because it promotes enjoyment (responses 15 and 16), mediates their connection 

with the English speaking community and society (responses 17, 18 and 19), and 

motivates them to keep studying the language (response 19) as we can observe 

in some of their comments. 

 

(15) “Yes forevermore. As English will remain my enjoyment.” (Nandini) 

 

(16) “I think I will cause I like it” (Maria) 

 

(17) “I will continue cause English language it’s a bridge for society.” (Ahmed) 

 

(18) “Yes, I will. Whenever I have something to say and I notice that this “thing” 

should sound better in English, I will post it.” (Wilton) 

 

(19) “ Yes, I will. I will not stop studying about english until I can speak in english. 

Cause I always dreamed to study abroud and going to other country in the world! 

Until I find someone friend who talks in English, I think Instagram will be the good 

media to talk with somebody or learn with the other learners.” (David) 

 

In sum, the informants’ answers to the questionnaire attest that Instagram 

is effective as a motivational virtual environment to foster EFL learners writing 

skills. This environment encourages learners to interact in the target language, 

build knowledge together by writing in English, share information and help each 

other in a collaborative way. 

 

FINAL CONSIDERATIONS 

 

 The objective of this research was to discuss if Instagram, as a virtual 

language learning environment, encourages language learners to foster their 

writing skills in the light of Collaborative Learning Approach.  

The study revealed that EFL learners feel motivated to collaborate with 

each other to write in English on Instagram. Whenever it is necessary, they help 

and ask for help to encourage mutual assistance on their writing performance. 

Therefore, besides improving learners’ writing skills in a collaborative way, the use 
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of Instagram helps EFL learners develop the required interactional competence to 

participate in virtual learning environments. 

 The results of this research showed that language learning is a mental and 

a sociocultural process  in which learners reflect on language to regulate their 

learning process and desire to be part of L2 culture to mediate their identities, 

behaviors, and thoughts. In this sense, Instagram proved to be a virtual 

environment which promotes this feeling of belonging and relatedness. 

 In sum, Instagram promotes ongoing opportunities to learn English. Once 

we download the app, it is possible to access Instagram anywhere and be fully 

immersed in an English environment. By uploading photos with captions and 

comments in English, learners can communicate and foster their writing skills 

through a familiarized context that is part of their own experiences and daily 

routines. This work intended to contribute to language learning practices, 

providing a discussion on the importance of developing interactional and 

collaborative competences on virtual environments. 
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 Resumo: Com a proposta de desenvolver aulas mais interativas e alunos mais 

participativos, pensamos em associar as metodologias ativas à tecnologia. Dois dos 

recursos mais utilizados são a lousa digital e o Ipad. Com a uso desses recursos é possível, 

dentro da disciplina, ganhar uma serie de vantagens quando se fala em alfabetização 

visual e inovação dentro do campo de Arte. O objetivo não é apenas melhorar a 

qualidade da aula, mas sim conseguir alunos autônomos no processo de criação e 

execução artístico.  

Palavras-chave: Arte;Tecnologia; Metodologias; Lousa Digital; Ipad. 

Abstract: With the proposal to develop more interactive classes and more participatory 

students, we think of associating active methodologies with technology. Two of the most 

used features are the digital board and the Ipad. With the use of these resources it is 

possible, within the discipline, to gain a series of advantages when it comes to visual 

literacy and innovation within the field of Art. The goal is not only to improve the quality 

of the class, but to achi eve autonomous students in the process of artistic creation and 

execution. 

Keywords: Art;Technology; Methodologies; Digital board; Ipad. 

 

 Introdução 

        Este trabalho contemplará o desenvolvimento e apreciação das 

práticas artísticas produzidas pelos alunos do 6º e 7º ano da Escola Crescimento 

no que concerne a Linguagens no âmbito Arte, a qual envolverá os saberes 

pertinentes a expressividade, sentimentos, olhares, percepções e reflexões de 

cada discente.  Com o foco nas metodologias ativas e na utilização de recursos 

tecnológicos, esse livro será um aporte educacional para os futuros projetos, 

assim como a valorização de toda a criação dos sujeitos desse processo de ensino 

e aprendizagem. O componente curricular, Arte, aqui apresentado versa 
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contextualizar os conteúdos trabalhados em sala, por meio da identificação de 

estratégias dinâmicas interativas e colaborativas.  

A BNCC (2017) nos orienta que esta disciplina tem como base a 

contribuição, a provocação de uma interação crítica dos alunos com a 

complexidade do mundo, e com isso o surgimento da reflexão acerca do respeito 

às diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para 

o exercício da cidadania. Não obstante, é sabido que a Arte proporciona a troca 

entre culturas e favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças entre 

elas. 

A ideia de materialização desse projeto está centrada nas seis dimensões 

– criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão - estas, que envolvem e que 

embasam o ensino de Arte nos anos finais.  

Caro leitor, ansiamos que estas dimensões, sejam afloradas ao passo que 

você inicie uma viagem; a cada página, a cada imagem, a cada palavra, a cada 

detalhe que foi, cuidadosamente, pensado em você.  

Adoraríamos que este trabalho provocasse pensamentos sobre Arte e que 

a fruição o instigasse a produzir e a divulgar sua expressividade de uma maneira 

singular, no sentido que lhe mova a proposições educativas e, talvez, além dos 

muros da escola. 

 Desenvolvimento  

Nosso projeto envolveu as novas tecnologias e a educação, cujo o objetivo 

principal é promover a uma aprendizagem significativa da Arte no ambiente 

escolar. Segundo Eliane Fernandes (2016), o uso de tecnologias e dos materiais 

didáticos em sala de aula marca a definitiva e necessária inclusão da escola no 

contexto tecnológico intrínseco á sociedade contemporânea.  

Com esse intuito, nisso projeto subdivide-se em Unidades Didáticas que 

explanaremos a seguir. 

Tema: releitura virtual  

Para iniciarmos nosso deleite, apresentamos à temática ‘releitura virtual’ 

que é parte de uma atividade elaborada pelos alunos do 6º ano da Escola 

Crescimento; Renascença e Calhau.  A proposta contém as seguintes expectativas 

de aprendizagem:   

• Pesquisar e aprofundar conhecimentos sobre a vida das artistas 

Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. 

 Toda a produção teve como temas geradores o retrato e a paisagem, em 

que os alunos puderem dar vida e unificar dois gêneros que foram referências e 
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muito utilizado pelos artistas ao longo dos tempos. Por conseguinte, todo o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento, com esses temas foram agregados ao seu 

estudo os recursos tecnológicos que permitiu aos alunos a utilizar uma 

ferramenta digital para a concretização da prática artística.  

        No entanto, as professoras repassaram as seguintes orientações no 

momento de todo o processo artístico: 

1. A atividade contava com três etapas; duas individuais e uma em dupla 

ou trio; 

2. A primeira etapa foi a realização de uma pesquisa individual sobre vida 

e obras das artistas Tarsila do Amaral e Anita Malfatti; 

3. A segunda etapa, individual, contou com a construção de autorretrato 

por meio de técnicas de desenho e pintura; 

4. E, na terceira etapa, a construção em dupla ou trio de uma releitura 

usando diferentes paisagens e planos por meio de recursos tecnológicos; 

Nesse primeiro momento, ficou evidente que a junção dos aspectos 

formativos e essenciais do conteúdo da disciplina de Arte com os recursos digitais 

possibilitaram produções de alto padrão e facilitou a construção de releituras com 

a aplicação de conceitos de paisagem e pla reais no ensino da Arte.  

Confira no abaixo, o resultado obtido pelos nossos artistas e encante-se 

com o potencial revelado por nessa prática magica e enigmática. 

 
Releituras da obra de Tarsila do Amaral 
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Releitura da obra “Abaporu” de Tarsila do Amaral 

 

Tema: Logotipo 

Nessa Unidade o conteúdo -Logotipo – permitiu que a criatividade, a 

expressão artística e a reflexão sobre a produção de uma marca fossem aguçadas 

em nossos criadores. Este trabalho foi dividido em três partes que contemplaram 

as seguintes etapas: leitura, registro e pesquisa. As quais foram esmiuçadas em 

subestapas que contaram com o auxílio da tecnologia para expor as produções 

de cada aluno. 

No primeiro momento, os alunos fizeram a leitura sobre o conteúdo e, 

após, teve início a construção de slides em formato de tópicos no aplicativo Pages 

ou Keynote e, por fim, o compartilhamento das produções no Airdrop, o que 

proporcionou a criação de espaços e atitudes autônomas, mas criou espaços e 

processos independentes.  

 A segunda etapa foi o momento de ‘por a mão na massa’. É! Aquele 

momento de deixar a imaginação fluir e criar os mais diversos logotipos. Sempre 

deixando claro que o trabalho organizado reflete a produtividade e o bom 

desempenho. Ainda mais que as tecnologias expandem a experiência de 

aprendizado, tomando o ensino ais dinâmico e interativo para os alunos. 

 Para finalizar esse momento, os alunos foram desafiados a usar o aplicativo 

e criar a logomarca virtual. Neste momento, tivemos a apresentação  de um vídeo 

para que todos pudessem ter noção no aplicativo Sketches school. Para isso 

discutimos a funcionalidade dessa ferramenta e sua ajuda na produção da 

atividade.  
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Tema: Impressionismo e Neo- impressionismo  

Nessa Unidade Didática, os nossos alunos puderam estudar o Pós-

impressionismo e Neo-impressionismo, o que contou com o aporte teórico 

necessário para a realização dessa atividade. Com o intuito de desenvolver a 

autonomia, a crítica e um trabalho de autoria colaborativa contou-se com as 

seguintes etapas: registro de tópicos relevantes, de acordo comas impressões 

pessoal de cada um sobre o tema, por meio da utilização de aplicativo Keynote, 

no Ipad.  

Depois, a construção do mural coletivo sobre o pontilhismo, técnica que 

consiste em pequenos pontos ou manchas de diferentes cores que, justapostas, 

provocam uma mistura óptica aos olhos do observador. Este fora desenvolvido 

com a colaboração do professor da disciplina Pensamento Computacional e em 

seguida espelhado na lousa digital para apreciação da turma. 

Nessas Unidades Didáticas, nossa intencionalidade metodológica foi de 

conduzir os alunos a uma atividade de reflexão e aprofundamento das técnicas e 

formas artísticas que elevam o desenvolvimento do pensamento criativo de cada 

discente nas aulas de Arte, o que, também, corrobora para a autonomia. 

A seguir , as releituras das obras produzidas pelos alunos. 

 
 

Aluno produzindo sua releitura artística 



 
 

 
4080 

 
alunos produzindo suas obras de arte 

 

 

 

 



 
 

 
4081 

releitura da obra “O Grito” de Edvard Munch 

 

Considerações Finais 

Atualmente, as novas tecnologias fazem parte do cotidiano dos estudantes 

nos mais diversos níveis educacionais. Vê-se que a propagação  de novos 

aplicativos, com fins educativos, cresce como ferramenta de auxílio no processo 

do ensino-aprendizagem. 

Jonassen, Carr e Yueh (1998) sinalizam que as tecnologias móveis, tais 

como Ipads, lousas digitais, telefones celulares, tablets, notebooks, smartphones 

e outros, não devem ser consideradas recursos que viabilizam a aprendizagem, 

mas ferramentas que podem ser utilizadas como suporte para a aquisição e 

construção do conhecimento, ou seja, os estudantes podem aprender com o seu 

uso, e não a partir deles. Mas é fundamental compreender que, para esses 

dispositivos atuarem como ferramentas no contexto educacional, se faz 

necessário traçar e aplicar várias estratégias metodológicas que viabilizem o seu 

uso perante o aprendizado de conteúdos diversos na disciplina Arte. 
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INTERFACES TECNOLÓGICAS NO CURSO DE FÍSICA DA UAB EM 

SERGIPE1 

 

 

Carlos Alberto Vasconcelo867s1 

 

Resumo: O presente texto a868presenta como objetivo central investigar as 

contribuições das interfaces utilizadas no Curso de Física da UAB em Sergipe para o 

ensino e aprendizagem na educação a distância. Para tal, foi produzido levantamento em 

relação à temática, denominado Estado de Conhecimento, com recorte temporal de 2010 

a 2017, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e no eixo de Tecnologias, 

Mídias e Educação dos Anais do Grupo de Pesquisa em Educação e Contemporaneidade 

(Educon). Também foram aplicados questionários com alunos e tutores a distância, cujas 

perguntas versavam sobre as dificuldades com o AVA; as interfaces que mais utilizam 

no/para o curso; e a relação com os tutores. Entre as contribuições, sugerem-se 

adaptações do ambiente proporcionado aos alunos; relação mais próxima com os 

tutores; e melhoria da interface de ensino AVA. 

 

Palavras-Chave: Interfaces Interativas; Curso de Física; EaD; UAB; Sergipe 

 

 

Abstract: This article presents the main researches on the costs of the interfaces used in 

the UAB physics course in Sergipe for teaching and learning in distance education. In this 

article, we present the results of the present study, published in the Digital Library of 

Theses and Dissertations (BDTD). Education and Contemporaneity. The questionnaires 

were applied to students and teachers with questions about AVA difficulties; more 

interfaces use the / for the course; and a relationship with the tutors. Among the 

contributions, they suggest environmental adaptations provided to the students; closer 

relationship with tutors; and improved the AVA education interface. 
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Introdução 

 

 No Brasil, em nível público, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) é que 

se encarrega da Educação a Distância no país. É um sistema que incorpora várias 

Instituições de Ensino Superior cuja meta prioritária é contribuir para a Política 

Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, daí as ofertas 

de vagas são prioritariamente voltadas para a formação inicial de professores da 

educação básica, propiciando a articulação, a interação e a efetivação de 

iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, 

estadual e municipal) com as instituições públicas de ensino superior. Ao plantar 

a semente da universidade pública de qualidade em locais distantes e isolados, 

incentiva-se o desenvolvimento de municípios com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Desse modo, a iniciativa funciona como um eficaz instrumento para 

a universalização do acesso ao ensino superior, minimizando a concentração de 

oferta de cursos de graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo 

migratório para as grandes cidades (VASCONCELOS, 2017). 

 Os cursos superiores da UAB em Sergipe estão presentes em 10 polos 

distribuídos pelo Estado, conforme o Centro Superior de Educação a Distância 

(Cesad/UFS). O curso de Licenciatura em Física encontra-se presente em seis 

destes, com matrícula total no primeiro semestre de 2017 de 51 alunos.  

 Nesse contexto e com a expansão territorial do ensino a distância, faz-se 

necessário entender a relação dos alunos com as interfaces interativas utilizadas 

para desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, em caso 

específico, no Curso de Física. Assim, o presente texto, extraído de pesquisa 

homônima apresenta caráter qualitativo, visto que trata de algo subjetivo e não 

apenas quantificável.  

 Para maior entendimento de como se processaram os elementos e 

resultados aqui expostos e discutidos, informamos que a coleta de dados para tal 

foi iniciada em agosto de 2017, através de levantamento bibliográfico e estado 

do conhecimento, com recorte temporal e utilização de descritores, a partir dos 

quais obtivemos 149 teses e dissertações na Biblioteca Digital de Teses e 
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Dissertações (BDTD). Também investigamos os Anais do Grupo de Pesquisa em 

Educação e Contemporaneidade (Educon), principalmente o eixo de Tecnologias, 

Mídias e Educação, nos quais encontramos 642 artigos publicados. Depois de 

processar essas buscas, três teses, quatro dissertações e quatro artigos foram 

selecionados e analisados, tendo em vista aproximação maior com a pesquisa. 

Também foi enviado questionário semiestruturado para os 5 alunos matriculados 

no curso, porem apenas sete responderam e os três tutores a distância no período 

supracitado. As perguntas versavam sobre as dificuldades com o AVA, as 

interfaces que mais utilizam no/para curso, relação com os tutores e a concepção 

sobre a estrutura curricular do curso.  

 

Resultados e Discussão Teórica 

O propósito da busca nos bancos de dados da BDTD era saber o que se 

tem produzido sobre a temática em questão, podendo-se usar os referenciais 

teóricos para embasar nossas proposições. Dessa feita, foram obtidas, em um 

primeiro momento, três teses e quatro dissertações, conforme veremos na tabela 

a seguir. 

 

Tabela 1: Teses e Dissertações da BDTD (2010-2017) 

Tema Autor/Ano Instituição Nível de 

trabalho/Área 

de ensino 

Estudos sobre 

licenciaturas em Física na 

UAB: Formação de 

licenciados ou 

professores? 

Renato Santos 

Araújo (2010) 

 

Fundação Instituto 

Oswaldo Cruz (RJ) 

Tese (Doutorado 

em Ensino em 

Biociências e 

Saúde) 

Ser tutor: percepções de 

sua prática na EaD 

Jéssica Schiller 

(2011) 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina (UFSC) 

Dissertação 

(Mestrado em 

Educação 

Científica e 

Tecnológica) 
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O processo de 

Implantação do curso de 

licenciatura em Física a 

Distância pela 

Universidade Aberta do 

Brasil na Universidade 

Federal de Goiás no polo 

de apoio presencial em 

Goianésia – GO na visão 

de seus gestores 

Abdalla 

Antonios Kayed 

Elias (2011) 

Universidade 

Federal de Goiás 

(UFG) 

 

Dissertação 

(Mestrado em 

Ciências Exatas e 

da Terra) 

Licenciaturas a Distância 

em Física e Química no 

Tocantins: Trajetórias, 

Possibilidades e Limites 

Daniel 

Perdigão Nass 

(2012) 

Universidade de 

São Paulo (USP) 

Tese (Doutorado 

em Ensino de 

Ciências) 

Um estudo sobre a 

utilização de ambientes 

virtuais de 

aprendizagem para 

ministrar aulas de Física. 

Carlos Alberto 

Morais Pacheco 

da Silva (2015) 

Universidade 

Federal de Sergipe 

(UFS) 

Dissertação 

(Mestrado em 

Ensino de 

Ciências e 

Matemática) 

Uma experiência de 

aplicação de vídeos-aula 

em ambientes virtuais de 

aprendizagem no ensino 

de Física. 

Elisafi Lino 

Donato (2015) 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba (UEPB) 

Dissertação 

(Mestrado em 

Ciências e 

Educação 

Matemática) 

Práticas experimentais 

mediadas por interfaces 

da internet na formação 

de professores de Física. 

Ivanderson 

Pereira da Silva 

(2016) 

Universidade 

Federal de 

Alagoas (UFAL) 

Tese (Doutorado 

em Educação) 

Fonte: Coleta de dados na BDTD (2017). 

 

A partir dos resultados expostos, percebe-se que pouco se tem pesquisado 

especificamente sobre temática abordada neste texto, o que demonstra o 

ineditismo quando discutimos a utilização de interfaces tecnológicas nos cursos 

da EaD, em especial, de Física e em Sergipe. 

Em relação às buscas das teses e dissertações encontradas, será feita breve 

descrição das que mais se aproximaram de nossa temática, comprovando a 

ausência de trabalhos sobre a investigação realizada e, ao mesmo tempo, 

justificando sua relevância. 
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A tese Estudos sobre licenciaturas em Física na UAB: Formação de 

licenciados ou professores?, de autoria de Araújo (2010), desenvolveu um estudo 

exploratório e estratégico sobre a carência de professores de Física na educação 

básica e a sua formação nos cursos a distância de Licenciatura em Física, tendo o 

seguinte questionamento como norte da investigação: são necessárias medidas 

complementares para ampliação da oferta de vagas por meio dos cursos a 

distância de formação de professores de Física para solucionar a carência de 

professores dessa disciplina na Educação Básica? 

O objetivo da dissertação de autoria de Schille (2011), Ser tutor: 

percepções de sua prática na EaD, era compreender como os tutores do Curso de 

Licenciatura em Física da Universidade Federal de Santa Catarina percebem o seu 

trabalho e como o seu mister é percebido pelos professores. 

Esses dois trabalhos monográficos trazem pontos importantes, mostrando 

a carência de professores formados em Física, como a EaD poderá ajudar a 

solucionar tal problemática, como são as concepções em relação ao tutor. 

No tocante aos 642 artigos encontrados no eixo de tecnologias, mídias e 

educação do Educon, pode-se observar que os textos publicados no citado eixo 

vêm tendo um decréscimo considerável, principalmente se compararmos 2010 

com 113 artigos e 2017 com 49 artigos. Os dados revelam que, no período de 

2010 a 2015, os temas em questão estavam no auge das discussões e inovações 

sobre as tecnologias, daí o grande número de comunicações apresentadas em 

eventos, relacionando as tecnologias com/na educação e especificamente em 

sala de aula, entre correlatos.  

 

Gráfico 1: Artigos do eixo de tecnologias, mídias e educação (2010-2017) 



 
 

 
4088 

 
Fonte: Coleta de dados (2017). 

Para maior subsídio, elencamos quatro artigos encontrados no Educon que 

apresentam similitude maior com a investigação e, que de maneira indireta, 

contribuíram para a pesquisa que gerou este texto. 

Iniciamos com o texto A EaD e o professor virtual: ênfase na aprendizagem 

autônoma e interdependente, com autoria de Melo; Sampaio; Santos (2011, SE). 

Seu objetivo é analisar a intenção diagnóstica e formativa do professor em EaD, 

articulando com o desenvolvimento das habilidades, conhecimentos e atitudes 

do aluno inserido na modalidade de ensino a distância. 

O artigo História da implantação da educação superior a distância na 

Universidade Federal de Sergipe, com autoria de Albuquerque e Nei (2015, UFS), 

teve como objetivo principal compreender, do ponto de vista histórico, o 

processo de implantação da EaD na educação superior na Universidade Federal 

de Sergipe (UFS), instituição pública. 

Ressalta-se também o artigo Interação aluno/interface e letramento 

digital: (in)dependentes? de autoria de Lima (2016, UNIT/SE), que trouxe uma 

discussão sobre como ocorre a interação entre o aluno e as novas tecnologias, e 

sobre como a interação aluno/interface pode influenciar no desenvolvimento do 

letramento digital. 

Por fim, o artigo Interfaces interativas e sua contribuição à aprendizagem: 

concepção de alunos de química da UAB/SE, de autoria de Lima e Vasconcelos 

(2017, UFS), apresenta uma abordagem sobre a concepção dos alunos do Curso 

Química da UAB em Sergipe, sobre o uso de interfaces interativas que auxiliam o 
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aprendizado, como também sobre como entender o relacionamento entre alunos 

e tutores/professores da EaD.  

Em relação ao questionário semiestruturado aplicado nos polos que têm o 

Curso de Física, com pretensão de recolher informações sobre a temática da 

pesquisa, sete alunos e três tutores responderam, contribuindo para sedimentar 

as proposições que foram investigadas. 

Uma informação importante da investigação é que todos os alunos que 

responderam ao questionário são do sexo masculino e a maioria dos alunos do 

Curso de Física é constituída por adultos, estando na faixa etária acima de 32 

anos. Essa constatação chama a atenção para os desafios da aprendizagem de 

adultos. Segundo Knowles (1997, p. 21) citado por Gomes et al (2005), “A teoria 

da aprendizagem de adultos apresenta um desafio para os conceitos estáticos da 

inteligência, para as limitações padronizadas da educação convencional”, 

destacando-se também certas resistências às inovações tecnológicas como 

instrumentos utilizados no cotidiano da EaD. 

Em relação ao manuseio do AVA e sua instrumentalização para utilização 

no curso, mais de 70% dos alunos alegaram encontrar alguns obstáculos para 

manuseio, citando pontos como falta conhecimento e dificuldades em manusear 

os recursos da plataforma. 

De acordo com Santos (2003), apesar de a expressão ambientes virtuais de 

aprendizagem ser atualmente muito utilizada, seu conceito não é tão claro e 

merece atenção. De modo geral, um AVA refere-se ao uso de recursos digitais de 

comunicação, principalmente através de softwares educacionais via web que 

reúnem diversas interfaces de interação. Ressalta-se que essa macrointerface 

disponibiliza potencialidades diversas que podem ser mais bem exploradas pelos 

sujeitos que fazem a modalidade de ensino a distância. 

Nesse sentido, os sujeitos da educação a distância e online devem se 

apropriar do uso de interfaces digitais em rede para melhor desenvolvimento der 

suas potencialidades e recursos. 

 

Apesar dos desafios e das dificuldades inerentes à aprendizagem 

em uma “sala de aula sem paredes” é preciso reconhecer que elas 

possibilitam a “condução do curso com maior ou menor 

profundidade nos temas, conforme os grupos de alunos dentro 

de uma mesma turma demonstrem sua capacidade de absorção 

dos conteúdos”, como nas salas de aula com paredes. (MATTE, 

2009, p. 8, grifo do autor). 
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Em relação às dificuldades de manuseio do AVA pelos tutores do/no curso, 

33%, alegaram ter pouca ou nenhuma dificuldade, podendo-se, então, afirmar 

que, como já era de se esperar, os tutores têm um nível de dificuldade bem 

inferior se comparado com os alunos. 

Segundo Valentini e Soares (2005), um AVA está relacionado ao 

desenvolvimento de condições, estratégias e intervenções de aprendizagem num 

espaço virtual na web, organizado de tal forma que propicie a construção de 

conceitos, por meio da interação entre alunos, professores e objetos de 

conhecimento. 

Em relação ao local de acesso à internet, foi constatado que 100% dos 

alunos acessam a internet de suas residências, o que facilita o contato dos alunos 

com as interfaces, mesmo com outras opções de acesso, em qualquer tempo e 

em qualquer lugar. A internet tem a capacidade de interligar todos que dela se 

utilizam, oferecendo muitas opções de estudo, lazer, entretenimento, 

informações, etc. É o marco da 4ª Revolução Industrial, caracterizada pela 

convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. 

O local onde a maioria dos tutores (67%) acessa a internet é o laboratório 

do polo, o que facilita para os alunos, caso necessitem de informações, tirar 

dúvidas com seus respectivos tutores. Estes ficam disponíveis em um horário de 

plantão que deve ser cumprido, facilitando e contribuindo com o ensino-

aprendizagem dos discentes. 

De acordo com Moran (2010, p. 46): 

 

As paredes das escolas e das universidades se abrem, as pessoas 

se intercomunicam, trocam informações, dados, pesquisas. A 

educação continuada é facilitada pela possibilidade de 

integração de várias mídias, acessando-as tanto em tempo real 

como assincronamente — isto é, no horário favorável a cada 

indivíduo —, e também pela facilidade de pôr em contato 

educadores e educandos. 

As interfaces facilitam a educação, tanto para a obtenção de dados, ou até 

para adquirir novos conhecimentos por meio delas. As interfaces ligadas à 

internet são um bom exemplo disso. É verdade que as páginas web evoluíram 

bastante desde os anos 90. A facilidade no uso de tais instrumentos facilitou a 

busca pelo conhecimento, tanto que hoje é praticamente impossível não viver 

conectado, seja em redes sociais, ou fazendo pesquisas em plataformas online 
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com interfaces inteligentes. Na maior parte do tempo, estamos conectados em 

alguma rede que nos permite obter qualquer conhecimento sem ao menos sair 

do lugar. 

Em relação às interfaces mais utilizadas pelos alunos e tutores para auxiliar 

o aprendizado durante o curso, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Gráfico 2: Interfaces mais utilizadas no/para o curso por alunos e por tutores 

      
Fonte: Coleta de dados (2017). 

 

O AVA e o YouTube apresentaram equivalência de uso com 35%, o e-mail 

apresentou 30% de utilização. Dentre as interfaces mais utilizadas pelos tutores, 

se destaca o YouTube e o fórum com 33% de uso, a lista de discussão e o e-mail 

com 17%.  

A macrointerface AVA, com 35% de uso pelos alunos, destaca a 

importância para maior eficiência e eficácia de interação. Porém, a qualidade do 

processo educativo não depende apenas das interfaces e recursos tecnológicos 

utilizados no ambiente, mas também do envolvimento do aprendiz, da proposta 

pedagógica, dos materiais veiculados, da estrutura e qualificação de professores, 

tutores monitores e equipe técnica. 

Em relação a essa interface e suas contribuições ao ensino, Ivo (2015, p. 1) 

acrescenta: 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou simplesmente AVA, é 

um sistema criado para gerenciar cursos através da internet, 

sejam eles presenciais, semipresenciais ou a distância. Através de 

Alunos Tutores 
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um ambiente computacional interativo, ele auxilia os professores 

no gerenciamento do curso e seus conteúdos, permitindo 

também a interação entre alunos e docentes. 

 

Um ponto que pode ser destacado é que os tutores não citam o AVA como 

interface mais utilizada. Acreditamos que tenha existido outra interpretação para 

tal, tendo em vista a utilizarem principalmente para disponibilizar os conteúdos 

aos alunos. 

O YouTube, com 35% de uso dos alunos e 33% de uso dos tutores, tornou-

se uma das mais importantes plataformas de buscas no Brasil e no mundo por 

apresentar infinitos assuntos. 

 

O YouTube, através de seu poder multicultural por uma cultura 

popular vinculada ao signo de uma rede social digital, propõe-se 

a ser a maior rede midiática de interlocução de vídeos; tendo 

poder sobre grande parte da população, fascinando a todas as 

categorias; principalmente a professores e alunos. (ALMEIDA et al., 

2015, p. 11). 

 

Teruya (2009) alega que vários estudos comprovam que a linguagem 

midiática é importante para o processo de ensino e aprendizagem na educação, 

pois trata-se de uma ferramenta mediadora de conhecimento que atrai a 

curiosidade e a atenção dos alunos e que vem adentrando as salas de aula ao 

longo dos anos, devido à evolução das tecnologias. A linguagem audiovisual 

perpassa atualmente os patamares da educação cognitiva, sendo de extrema 

importância ver para compreender e aprender, através não apenas dos códigos 

escritos, mas também das imagens 

Ainda sobre essa questão, Andrade (2007) afirma que a utilização de 

vídeos em sala de aula não alteraria os padrões de ensino e aprendizagem, e, sim, 

agregaria valores contemporâneos de ensino, já que vem açambarcada de 

concepções pedagógicas outrora úteis. Os alunos, tutores e as demais pessoas 

envolvidas com a educação de forma geral são privilegiados com a facilidade que 

o YouTube possibilita, apresentando conteúdos de praticamente todos os 

assuntos acadêmicos. 

Outra interface que se sobressaiu com 30% de uso pelos alunos e 17% de 

uso pelos tutores foi o e-mail ou correio eletrônico, sendo um serviço disponível 

na internet que possibilita o envio e o recebimento de mensagens, podendo criar 
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um diálogo entre duas pessoas ou ainda, enviar uma mesma mensagem para 

vários destinatários, mostrando, assim, o seu potencial para o aprendizado e 

comunicação. 

Norris e Lovenduski (1993) diziam que no futuro o e-mail deveria assegurar 

que a chance de aprender sobre outras culturas estará disponível, toda semana, 

a estudantes que nunca sequer sonharam em viajar para fora de seu país. Isso 

acontece aliado ao incentivo da inclusão digital, tanto dos alunos quanto dos 

tutores, podendo ser utilizado como uma técnica para aprimoramento do ensino-

aprendizagem. 

O fórum, com 33%, foi a interface utilizada pelos tutores no processo de 

ensino na EaD. É um recurso integrado dentro do AVA, sendo destinado a 

promover debates por meio de mensagens publicadas abordando uma mesma 

questão. Os alunos não citam o fórum como interface utilizada, o que faz com 

que repensemos sobre a comunicação de ambos, bem como permite inferir que 

a ferramenta não é utilizada pelos alunos, mesmo estando à sua disposição. 

Essa interface possibilita a troca e discussão de informações sobre um 

tema por meio do envio de mensagens. Tem sido bastante utilizada na EaD por 

apresentar várias características, dentre elas, ser assíncrona, não precisando que 

os usuários estejam conectados simultaneamente para a comunicação acontecer 

(NARDOCCI; CAMPOS, 2011). 

Segundo Mattar (2009), o fórum funciona como uma sala de aula, sem as 

barreiras de tempo e espaço, onde os alunos podem aprender e ensinar pela 

interação entre seus partícipes. 

A lista de discussão, também denominada grupo de discussão, com 17% 

de uso pelos tutores, é uma interface gerenciável pela internet que permite a um 

grupo de pessoas a troca de mensagens via e-mail entre todos os membros 

cadastrados em uma lista.  

Discorrendo sobre esta interface, Lave e Wenger (1991) dizem que para 

pertencer a uma comunidade, você não precisa necessariamente ser um 

participante ativo; o fato de estar inserido e fazendo parte das discussões 

abordadas ali faz com que a pessoa possa, no futuro, participar de forma ativa. 

Os autores afirmam que a periferialidade é uma posição de empoderamento, ou 

seja, é uma posição que oferece possibilidades de aprendizagem para que no 

futuro haja a participação de forma completa.  

Diante do exposto, salienta-se o papel do tutor como fundamental para 

direcionar os alunos ao aprimoramento de suas habilidades e desenvolvimento 
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de competências. Ele deve ser compreendido como um dos sujeitos que 

participam ativamente da prática pedagógica. Suas atividades exercidas a 

distância e/ou presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos 

processos de ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação 

do projeto pedagógico (MEC, 2007). 

Salienta-se que na educação a distância da UFS/UAB há dois tipos de 

tutores: Presenciais e a Distância. Em nosso caso, o da EaD é o que nos interessa, 

pois lida mais diretamente com o processo de ensino-aprendizagem, exercendo 

na maioria das vezes o papel de professor. No tocante à interação dos tutores e 

alunos, obtivemos os seguintes resultados que comprovam a relação entre os 

sujeitos que fazem o Curso de Física da UAB em Sergipe.  

Cerca de 57% dos alunos responderam que a interação com os tutores é 

razoável e que há alguma interação, o que deve ser levado em consideração para 

a qualidade da aprendizagem adquirida pelos alunos e seu aprimoramento como 

profissionais qualificados e que contribuam para uma prática pedagógica eficaz.  

Segundo Belloni (2003, p. 45): “falta aos estudantes um retorno imediato 

vindo de uma interação mais regular com outros estudantes e com os tutores, o 

que os torna menos aptos à reflexão, à discussão ou ao questionamento com 

relação aos conteúdos da aprendizagem”. 

A própria disponibilidade tecnológica acaba provocando alterações 

significativas nas formas de interação social. A questão não é nem avaliar essas 

mudanças em relação a aspectos positivos ou negativos, mas, sim, perceber que 

o uso desses dispositivos acaba por configurar novas formas de se “estar junto” 

(MANTOVANI; MOURA, 2012). 

É imprescindível o papel do tutor, como salienta Leal (2014, p. 2): “é a figura 

do tutor que apresenta maior destaque para a aprendizagem do aluno, pois, a 

comunicação entre aluno e professor, seja este tutor, professor, orientador, ocorre 

por meio do ambiente virtual e pela tutoria presencial ou virtual”. 

Para 67% dos tutores, a interação com os alunos é razoável, havendo 

alguma interação, os outros 33% dizem que a interação é boa e que interagem 

bastante. 

Para Primo (2007), as interações humanas na internet podem constituir-se 

em dois tipos: a interação mútua, quando há construção da relação entre os 

atores, quando essa relação é transformada pela interação, sendo caracterizada 

por relações interdependentes e processos de negociação, onde cada interagente 

participa da construção inventiva da interação, afetando-se mutuamente; e a 
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interação reativa, quando a interação se constitui em mera ação e reação, sendo 

linear, limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta. A princípio, 

seria possível considerar que apenas as interações do tipo mútuo poderiam ser 

constituintes de laços sociais. No entanto, as interações do tipo reativo também 

podem constituir laços entre os indivíduos na internet. No locus da pesquisa, 

percebem-se ambas as interações. 

Com o intuito de demonstrar a importância da EaD para a população 

sergipana, em especial para os discentes investigados, o aluno B do Polo de Poço 

Verde acrescenta: “os professores estão tendo a oportunidade de cursar de modo 

flexível e com menos desgaste de locomoção”; outro diz: “Está relacionado a oferta de 

novas e mais vagas facilitando o horário e ingresso de quem utiliza”. Estes depoimentos 

reforçam a relevância da oferta de licenciaturas pela modalidade EaD nos seus 

municípios.  

Tais depoimentos, de certa forma, apresentam visão prosaica sobre a EaD, 

corroborando com o que Niskier (2000, p. 49) diz, quando afirma que “a EaD se 

tornou a modalidade fundamental de aprendizagem e ensino, no mundo inteiro. 

Antes cercada de mistério, hoje é até mesmo reivindicada por sindicatos 

poderosos, no Brasil, onde o seu prestígio cresce de forma bastante visível”.  

Destarte, parte-se de um conceito extremamente simples: alunos e 

professores separados por certa distância e às vezes pelo tempo. A modalidade 

modifica aquela velha ideia de que, para existir ensino, seria sempre necessário 

contar com a figura do professor em sala e de um grupo de estudantes. 

Percebe-se que a aprendizagem autônoma é a saída para a sociedade 

moderna e imediatista, possibilitando ao aluno criar seu tempo de estudo e 

adequação às exigências impostas pelo mercado de trabalho. A EaD proporciona 

motivação para a pesquisa, acessibilidade, autonomia e flexibilidade nos estudos, 

respeitando o tempo e o espaço do aluno, assim a educação tem maior 

possibilidade de se desenvolver conectada à realidade do indivíduo, permitindo 

a organização do tempo de forma individual. 

Com o intuito de entender como a estrutura curricular é vista pelos alunos, 

foram analisados os seus entendimentos relativos ao currículo do curso ofertado 

pela UAB/UFS.  

Foi notável a percepção de que a estrutura curricular do curso não 

contempla as expectativas de todos os alunos. Alguns (37%) alegaram que existe 

o equilíbrio das disciplinas; outros (25%) questionam que há poucas disciplinas 

pedagógicas; já 12% ressaltaram haver muitos estágios. Entende-se que 
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geralmente o aluno que cursa a EaD tem “pouco tempo”, mas é necessário 

entender a importância dos estágios para formação discente. 

Já os tutores veem certo equilíbrio entre as disciplinas obrigatórias e 

optativas/eletivas, alegando que tal equilíbrio permite várias experiências e 

aprendizagens para os alunos do curso, que consequentemente serão 

transmitidas para outros alunos.  

O Projeto Político-Pedagógico do Curso de Física a distância da UFS 

questiona a qualidade da educação tradicionalmente dispensada aos alunos, a 

competência dos professores e as instituições responsáveis por sua formação. E 

chega ao consenso de que, diante da velocidade com que as inovações científicas 

e tecnológicas vêm sendo produzidas e necessariamente absorvidas, o atual 

paradigma de ensino, em todos os níveis, mas, sobretudo no ensino superior, é 

inviável e ineficaz. 

A estrutura curricular do curso é construída para tentar equilibrar as 

necessidades internas com as externas, preparando o aluno para uma possível 

continuação dos estudos após a graduação ou para ser um bom profissional em 

sala de aula, mas já existe a concepção em relação à dificuldade de formar 

profissionais no ensino superior, devido o avanço científico e tecnológico. 

 

Considerações Finais 

 

Sabe-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB 

9394/96, em conjunto com o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 

estabelece que os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior à Distância 

pautaram as regras para a regularização, supervisão e avaliação dessa 

modalidade. Ou seja, cada instituição possui a liberdade de organizar-se da forma 

que acreditar ser mais acessível e conveniente, visto que não há um modelo único 

de educação a distância. 

Assim, pautados na legislação, nos propusemos a investigar as utilizações 

e contribuições das interfaces utilizadas no Curso de Física da UAB/UFS para o 

ensino e aprendizagem na educação a distância, percebendo que existe a 

necessidade de melhorias em diversos pontos para a dispersão da UAB, no campo 

de acesso à internet de qualidade, ou até mesmo no AVA. E constatou-se também 

que as interfaces de modo geral e as praticidades que a mesma traz são de suma 

importância para o aprendizado nessa modalidade de educação.  
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Reconsiderando os pontos utilitários da interface AVA, as características 

dos usuários (alunos) e a interação (relações no meio da UAB) e seguindo o 

pensamento de Stephen P. Anderson (2011 p. 35): “é necessário aumentar a 

motivação e diminuir a fricção (permitindo que os usuários façam mais tarefas 

com menos ruídos e obstáculos)”. Assim será possível proporcionar uma 

experiência satisfatória para as partes envolvidas no ensino, fortalecendo o 

ambiente de aprendizagem e a formação de mais e melhores profissionais. 

Percebeu-se que a falta de familiarização dos alunos com o ambiente 

virtual de aprendizagem e a falta de disciplinas que venham a melhor adaptá-los 

a essa modalidade de ensino dificultam um maior envolvimento dos sujeitos com 

a EaD. Constatou-se igualmente que, com o avanço científico e tecnológico 

acerelado, é preciso realizar adaptações e modificações no ambiente 

proporcionado ao aluno, facilitando o seu uso e a relação mais próxima com os 

tutores, empreendendo melhorias na interface de ensino AVA que possam ajudar 

o aluno a se adaptar a esse modelo de ensino e conseguir progresso acadêmico. 
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INTERNET DAS COISAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL: UM 

MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA 

 

Adrianne Veras de Almeida1 

Maria Valquíria M. Soares1 

 

869RESUMO: Este Trabalho tem 870por objetivo apresentar um Mapeamento 

Sistemático da Literatura (MSL) da Internet das Coisas (do inglês Internet of Things - IoT) 

aplicada na educação. MSL é uma forma de identificar, avaliar e interpretar todas as 

pesquisas disponíveis relevantes para uma questão de pesquisa particular. Visando a 

identificação dos estudos publicados que apresentem novas tecnologias baseadas em 

IoT para o ensino, além de avaliar qual o grau de interesse da comunidade científica em 

desenvolver ambientes de aprendizado. O processo para a realização deste MSL divide-

se em três fases principais: planejamento, condução e apresentação de resultados. Na 

fase de planejamento foi definido o Protocolo do Mapeamento, nele estão apresentados 

os objetivos, o escopo, as restrições, os critérios, entre outras especificações para que um 

MSL seja conduzido com sucesso. No aporte teórico do trabalho, foi possível analisar 

diversas obras de autores que abordam a linha de pesquisa em questão da autora 

Kitchenham e Silva e de outros que relatam sobre o MSL e a IoT na educação. Para os 

resultados, foi feita uma coleta de dados sobre os estudos através de fontes de pesquisa, 

relacionados à prática de IoT. Na análise dos dados, foi possível identificar que a maioria 

dos estudos foram publicados entre os anos de 2017 e 2018. Espera-se, através dessa 

pesquisa, auxiliar no planejamento e desenvolvimento de outros mapeamentos, 

incentivando a utilização da IoT na educação seja de grande valia, e possa trazer um 

conjunto de soluções e exemplos de utilização no meio educacional, podendo servir 

também como guia para que os educadores possam aplicá-las em sala de aula. 

Palavras-chave: Mapeamento Sistemático da Literatura. Internet da Coisas. IoT. 

Educação. 

 

ABSTRACT: The purpose of this paper is to present a Systematic Literature Mapping 

(MSL) of Internet of Things (IoT) applied in education. MSL is a way of identifying, 
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evaluating, and interpreting all available searches relevant to a particular research 

question. Aiming to identify the published studies that present new technologies based 

on IoT for teaching, besides evaluating the degree of interest of the scientific community 

in developing learning environments. The process for conducting this MSL is divided into 

three main phases: planning, conducting and presenting results. In the planning phase, 

the Mapping Protocol has been defined, which includes the objectives, scope, 

restrictions, criteria, among other specifications for an MSL to be conducted successfully. 

In the theoretical contribution of the work, it was possible to analyze several works by 

authors that approach the research line in question of author Kitchenham and Silva and 

others who report on MSL and IoT in education. For the results, data were collected on 

the studies through research sources, related to the IoT practice. In the analysis of the 

data, it was possible to identify that most of the studies were published between the 

years 2017 and 2018. It is hoped, through this research, to assist in the planning and 

development of other mappings, encouraging the use of IoT in education be of great 

value, and can bring a set of solutions and examples of use in the educational 

environment, and can also serve as a guide for educators to apply them in the classroom. 

Keywords: Systematic Literature Mapping. Internet of Things. IoT. Education. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao presenciar a realidade escolar que nos circunda nesta década é possível 

perceber que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) estão sendo utilizadas, 

cada vez mais, pelos educadores como auxílio na tomada de decisão para estabelecer 

um processo de ensino-aprendizagem mais eficiente. Neste contexto, é possível perceber 

que soluções com tecnologias de Internet das Coisas (do inglês Internet of Things - IoT), 

podem ser utilizadas como ferramentas personalizadas para um ensino mais efetivo.  

O termo Internet of Things (IoT) foi definido originalmente em 1999 por Kevin 

Ashton, professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT). A IoT apresenta 

dispositivos inteligentes interconectados trocando dados a todo o instante, a Internet 

das Coisas pode ser conceituada, segundo Lemos (2013) como um conjunto de redes, 

sensores, atuadores e outros objetos ligados por sistemas informatizados que ampliam 

a comunicação entre pessoas e objetos e entre objetos de forma autônoma, automática 

e sensível ao contexto. Lemos (2013) ainda afirma que os objetos passam a “sentir” a 

presença de outros ao trocar informações e a mediar ações entre eles e entre humanos. 

Como os avanços das TIC’s tem se tornado comum a presença de diversos 

dispositivos nos mais variados ambientes, incluindo os ambientes educacionais. Antonio 

(2014) afirma que mesmo sem o consentimento ou orientação do professor, os alunos 

utilizam seus celulares para agendar suas tarefas, consultar dicionários e enciclopédias, 

pesquisar sobre temas que aprendem em aula, registrar lousas e quadros de aviso por 

meio de imagens, trocar informações com colegas e até mesmo praticarem outras 



 
 

 
4103 

línguas. Corroborando com isto tem-se a recomendação da UNESCO (WEST; VOSLOO, 

2013) para a utilização de celulares como ferramenta de aprendizado. É fácil notar que 

além dos celulares diversos outros dispositivos também podem ser utilizados. 

Um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) é uma forma de identificar, 

avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes para uma questão de 

pesquisa particular. Para Kitchenham (2004) uma das razões para a realização deste tipo 

de trabalho é que ele resume as evidências existentes em relação a um tratamento ou 

tecnologia.  

O objetivo principal deste trabalho é realizar um mapeamento sistemático da 

literatura a fim de descobrir evidências e reunir estudos sobre Internet das Coisas 

aplicadas no contexto educacional, possibilitando assim, a identificação de que tratem 

de soluções de tecnologias de IoT aplicadas no processo de ensino e aprendizagem.  

Considerando a importância do tema, há assim uma nítida necessidade de 

analisar a produção científica com o objetivo de identificar que tecnologias tem se 

utilizado e principalmente como elas estão sendo utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem no âmbito educacional. Vale ressaltar que a utilização de IoT pode auxiliar 

alguns problemas comuns de ambientes de ensino, como a fragmentação do tempo de 

aprendizado e materiais de ensino pouco dinâmicos. 

 

METODOLOGIA 

O método escolhido para a realização do trabalho foi o Mapeamento Sistemático 

da Literatura que é um método formal, rigoroso e não tendencioso, visto que todo o 

processo para a realização da pesquisa é definido a priori. Que visa identificar e 

categorizar as pesquisas disponíveis sobre um tema específico (KITCHENHAM et al., 

2011).  

A pesquisa contou com a análise de estudos primários sobre soluções de 

tecnologias de IoT aplicadas no contexto educacional, publicados nos últimos dez anos 

(2008-2018), em três importantes eventos nacionais e um periódico nacional. Além disso 

foram utilizadas duas bases de dados internacionais com o objetivo de ampliar a visão 

desta pesquisa. 

O processo para a realização deste MSL, foi baseado no trabalho de Kitchenham 

et al. (2007) que divide um MSL em três fases principais: planejamento, condução e 

apresentação de resultados.  

Na fase de planejamento foi definido o Protocolo do Mapeamento 

Sistemático, que é um protocolo detalhado que descreve todo o seu processo e 

os métodos que serão aplicados durante sua execução. O processo de criação 

desse protocolo define a etapa de planejamento do mapeamento. 

Na fase de condução foram realizadas as buscas para se obter o conjunto 

inicial de estudos primários. A partir da leitura do título e resumo dos trabalhos 
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foi possível a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo 

de mapeamento para a seleção do conjunto de estudos primários deste trabalho.  

A fase de apresentação de resultados trata da sumarização estatistas dos 

dados obtidos nos estudos primários a fim de responder as questões de 

pesquisas que nortearam este trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esta seção trata da principal contribuição deste trabalho, definida pela 

aplicação das técnicas de Mapeamento Sistemático da Literatura durante as fases 

de planejamento, condução e apresentação de resultados que serão detalhadas 

nas subseções seguintes 

Planejamento do MSL 

Na fase de planejamento foi definido o Protocolo de MSL, nele são 

definidos os objetivos, escopo, questão de pesquisa, restrições, critérios de 

seleção, definição de fontes de busca e entre outras especificações. 

Objetivo do Mapeamento 

Este mapeamento sistemático teve o objetivo de identificar soluções que 

apresentem tecnologias de IoT aplicadas no contexto educacional e analisar o 

grau de interesse da comunidade científica em desenvolver ambientes de ensino 

e aprendizagem com o auxílio  da IoT. Desta forma, têm-se a seguinte estrutura 

para o objetivo, conforme proposto em Santos (2010). 

Analisar: relatos de experiências e publicações científicas. 

Com o propósito de: identificar tecnologias de IoT. 

Com relação: a protocolos, dispositivos, metodologias, objetos e demais 

tecnologias. 

Do ponto de vista: de pesquisadores.  

No contexto: educacional.  

Questão de Pesquisa  

A formulação das questões de pesquisa a serem respondidas é a base para uma 

MSL, sendo assim, a fase mais importante da etapa de planejamento, já que todos os 

outros aspectos do processo do mapeamento dependem delas (DYBÅ et al., 2007). Com 

base no objetivo de investigação deste mapeamento foi definida a seguinte questão de 

pesquisa: 

(QP) - Quais soluções existentes de tecnologias de IoT são aplicadas no 

contexto educacional? 

Estrutura da Questão de Pesquisa  
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A estrutura da questão de pesquisa foi organizada conforme a estrutura 

Population, Intervention, Context, Outcomes, Comparison (PICOC), recomendada 

por Kitchenham et al. (2007). Entretanto, por se tratar de um MSL apenas os itens 

Population, Intervention e Outcomes (PIO), que traduzidos para o português são 

População, Intervenção e Resultados, foram considerados. Nesse sentido definiu-

se a seguinte estrutura para a questão de pesquisa principal: 

• População (P): Escolas; 

• Intervenção (I): soluções de Tecnologias de IoT; 

• Resultados (O): protocolos, dispositivos, metodologias, objetos e demais 

tecnologias. 

 

Escopo da Pesquisa  

Com o objetivo de assegurar a viabilidade da pesquisa, foi definido um 

escopo para a mesma, que pode ser descrito por meio da definição de critérios 

de seleção de fontes e algumas restrições. Para a seleção das fontes de pesquisa, 

foram definidos os seguintes critérios: disponibilidade para consultas web; 

disponibilidade para busca de artigos completos por meio do domínio da UFRA 

ou a partir da utilização da engine de busca Google e/ou Google Scholar; 

disponibilidade de artigos em inglês ou português; e relevância da fonte. 

 

Seleção de Fontes e Buscas 

Com base nos critérios de seleção e nas restrições da pesquisa, foram 

selecionadas as seguintes fontes de pesquisa onde foram realizadas as buscas 

dos estudos primários, de acordo com disponibilidade de pesquisa e relevância 

para área: Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE); Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação (SBIE); Workshop de Informática na Escola 

(WIE); Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE); ACM Digital Library e 

SciencieDirect. 

Para cada uma das fontes foram criadas strings de buscas baseadas nas 

palavras chaves e sinônimos para: Internet das Coisas; IoT e Educação e para o 

idioma inglês: Internet of Things, IoT, Education. 

 

Geração de strings de busca 

Este protocolo foi executado em um repositório de buscas acadêmicas/engenho 

de busca, ACM Digital e SciencieDirect. Neste processo usou-se uma expressão de 

buscas, inseridas no idioma inglês. Essas strings ajudaram na sistematização da procura 

de trabalhos, delimitando assim o tema a ser encontrado. As três strings utilizadas nesta 
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pesquisa foram formadas por palavras chave e unidas por operadores lógicos, além de 

chaves, como ilustra nos Quadros 1, 2 e 3: 

Quadro 1 - 1º String utilizada na base da ACM Digital 

WHERE TITLE MATCHES ALL (“Internet of things”) AND ANY FIELD MATCHES 

ALL (“Education”) 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Quadro 2 - 2º String utilizada na base da ACM Digital 

WHERE ANY FIELD CORRESPONDS TO ALL (“Internet of things”) AND ANY 

FIELD CORRESPONDS ALL (“IoT”) ANY FIELD CORRESPONDS TO ALL 

(“Education”) 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Quadro 3 - 1º String utilizada na base SciencieDirect 

(“Internet of things”) DOCUMENT TITLE AND (“Education”) ONLY METADATA. 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Na definição das strings citadas nos quadros acima, foram realizadas várias 

combinações e simulações até obter um resultado satisfatório. O ALL teve um papel 

importante, permitindo a consulta no título, no resumo, nas palavras chaves e em 

qualquer parte dos textos, abrangendo, desta forma, todo o conteúdo.   

Para uma limitação dos operadores utilizados, foram usadas a conjunção AND (E, 

em português). Para a fonte ACM Digital gerou-se duas diferentes, sendo que na primeira 

string retornou 103 artigos. E na segunda retornou-se 203 artigos, a utilização de uma 

outra string deu-se por conta do critério definido. Como utilizou-se duas strings em única 

fonte, houver estudos repetidos, portanto, automaticamente não foram baixados e nem 

contabilizados. E para a segunda fonte SciencieDirect não foi necessário de duas strings, 

pois atendeu ao critério do tópico citado, retornando 236 considerado um número 

razoável. 

 

Processo de seleção dos estudos 

O processo utilizado foi manual que se realizou as buscas em todos os anais das 

conferências selecionadas, por meio da leitura do título e abstract, e se necessário, 

introdução e conclusão, e os estudos claramente irrelevantes a pesquisa são descartados.   

No processo automático planejou-se um roteiro fora planejado, descrevendo o 

passo a passo das tarefas que foram executadas, facilitando a organização e melhorando 

o processo de pesquisa, fez-se a escolha de termos ou palavras-chaves para a busca 
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como: Internet das Coisas, IoT, Educação no idioma português, e para o idioma inglês: 

Internet of Things, IoT, Education.  As tarefas aconteceram conforme a figura a seguir:

 
Figura 63 - Roteiro do processo de busca automática 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

Na Figura 1, apresenta o processo de busca com as seguintes etapas: 1) 

busca de estudos nas bases de dados; 2) Download dos estudos; 3) Catalogação 

dos estudos no programa Mendeley; 4) Seleção dos estudos, cada pesquisadora 

fez a leitura individualmente do título e abstract; 5) Realizou-se o consenso dos 

estudos que tinham critérios opostos entre as pesquisas, dessa forma, fazendo a 

leitura completa para pode definir se serão incluídos ou excluídos, e para os 

critérios iguais automaticamente são selecionados; 6) Extração e análise de dados 

dos estudos. 

Realiza-se as buscas em todas as fontes selecionadas, por meio de strings, 

estudos claramente irrelevantes as pesquisas são descartadas. E se a mesma retornar 

estudos inferior ou igual a 130, será necessário fazer uma nova string utiliza-la na 

mesma base de dados.  Esta quantidade estabelecida para o retorno, tem como intuito 

uma obtenção quantitativamente boa e que possa atender aos critérios de seleção 

dispondo um número de estudos satisfatório para pesquisa que sirva para a seleção 

primária.  

Os artigos são catalogados no programa Mendeley Desktop, que permite a 

classificação automática de diversas informações referentes a um estudo, facilitando a 

quantificação dos estudos manipulados e também faremos a utilização do Excel para 

elaboração de tabelas e gráficos. 

Critérios de inclusão e exclusão 
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Os critérios de Inclusão e Exclusão dos estudos primários são os que vão 

nortear as pesquisadoras na seleção dos estudos que foram coletados das fontes 

de pesquisas, além do que determina o rigor da pesquisa e impossibilita os 

viesses dos pesquisadores no momento da seleção. No Quadro 4 descreve os 

critérios que foram escolhidos. 

Quadro 4 - Critérios de inclusão e exclusão 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

 CI.1). Estudos que apresentem primária ou 

secundariamente tecnologias de IoT 

utilizadas no contexto educacional. 

 

 CI.2).  Estudos que apresentem relatos de 

experiência educacionais, ou pesquisas 

experimentais ou teórico, contanto que 

apresentem exemplos de aplicação, 

descrição de experimentos ou casos reais de 

aplicações IoT para apoio às atividades 

educacionais. 

CE.2). Excluir artigos que não estiver apresentado 

em uma das linguagens aceitas (Inglês e 

Português). 

CI.3) artigos que apresentam uma das 

linguagens aceitas (Inglês e Português). 

CE.3). Artigos que não estejam disponíveis 

livremente para consulta ou download (em versão 

completa) através das fontes de pesquisa ou 

através de busca manual (para artigos que não 

sejam fornecidos na íntegra) realizada nas 

ferramentas de busca Google. 

CI.4) Artigos que estejam disponíveis 

livremente para consulta ou download (em 

versão completa) através das fontes de 

pesquisa ou através de busca manual (para 

artigos que não sejam fornecidos na 

íntegra) realizada nas ferramentas de busca 

Google (www.google.com.br/) e/ou Google 

Scholar (scholar.google.com.br/). 

CE.4).  Artigos repetidos (em mais de uma fonte 

de busca) terão apenas sua primeira ocorrência 

considerada. 

 CE.5). Artigos duplicados terão apenas sua 

versão mais recente ou a mais completa 

considerada, salvo casos em que haja 

informações complementares. 

CE.I). Artigos que claramente não atendam as 

questões de pesquisa. 
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 CE.6). Estudos enquadrados como resumos, 

cursos, tutoriais. 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Condução do MSL 

A Tabela 1 apresenta a quantidade de estudos retornados nas fontes de 

busca, os estudos disponíveis para download, os selecionados por cada 

pesquisadora e por fim, os estudos incluídos.   

Tabela 12- Seleção de estudos primários das fontes 

Seleção de Estudos Primários 

Fontes 
Estudos 

Retornados 

Estudos 

Disponíveis 

Seleção 

Pesq. 1 

Seleção 

Pesq. 2 

Estudos 

Incluídos 

ACM Digital 306 244 19 32 32 

Science 

Direct 

236 214 2 10 2 

RENOTE - 2 - - 2 

WIE - 2 - - 2 

CBIE - 10 - - 10 

SBIE - 3 - - 3 

Total 542 475 21 42 51 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

O processo de seleção de estudos primários deste MSL para as bases de 

dados automáticas (com motor de busca) foi definido buscando a diminuição de 

viés, por esta razão cada pesquisadora fez a seleção inicial de forma individual. 

Os estudos que foram selecionados por ambas foram considerados incluídos, no 

caso de divergência quanto a inclusão foi necessária uma reunião de consenso, a 

fim de verificar os motivos de inclusão ou exclusão dos estudos e chegar a uma 

conclusão. 

Com relação as fontes aonde os estudos estavam disponíveis em um único 

documento digital, foi necessário um processo de busca manual, com a leitura de 

título e resumo de todos os estudos a fim de encontrar trabalhos que tratassem 
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da questão de pesquisa. Desta forma todos os trabalhos selecionados 

automaticamente já foram considerados incluídos. 

O Gráfico 1 apresenta a distribuição dos estudos incluídos por fonte de 

busca, percebe- se que a fonte ACM Digital Library obteve-se maior quantidade 

de estudos sobre a IoT na educação, totalizando 32 estudos, este fato é justificado 

pela quantidade de estudos indexados em uma base de dados reconhecida 

internacionalmente como a da ACM. Um outro ponto interessante está na 

quantidade de trabalhos que tratam desta temática disponíveis no maior 

congresso de informática na educação do Brasil. 

Gráfico 1 - Quantidade de artigos incluídos por cada fonte 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras 

Ao analisar a quantidade de estudos publicados com relação ao ano, pode-

se confirmar o que outros autores destacam no que diz respeito ao crescimento 

de pesquisas sobre IoT no contexto educacional na última década. O gráfico 2 

apresenta o desenvolvimento da IoT no contexto educacional com o passar dos 

anos.  

Gráfico 2 – Evolução dos Estudos incluídos por ano 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

No gráfico 3 é apresentada a quantidades de estudos incluídos 

distribuídos por país. Vale ressaltar que o número elevado de estudos brasileiros 

se deve ao fato das escolhas de fontes de busca que representassem o contexto 

nacional. 

Gráfico 3 - Número de estudos incluídos distribuídos por país 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

Com o objetivo de responder à questão principal deste mapeamento o 

Gráfico 4 apresenta os tipos de soluções utilizadas de tecnologias de IoT no 

contexto educacional. É possível notar que uma grande parte dos estudos 

selecionados tratam da IoT no contexto educacional sem a utilização de uma 

tecnologia especifica, ou mesmo, não especificam ou deixam claro qual 

tecnologia foi utilizada. 

Gráfico 4 - Tecnologias de IoT utilizadas no contexto educacional 
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Fonte: Elaborada pelas autoras 

Os estudos avaliados que não se tratam diretamente de tecnologias de IoT 

aplicadas para fins educacionais apenas relatam a importância, os impactos, 

benefícios e características importantes desse meio para a educação. Quanto às 

tecnologias de IoT, a maioria dos estudos utilizam sensores, Raspberry Pi, RFDI, 

Arduino, frameworks e ou sistemas embargados. É perceptível também a 

utilização com o auxílio de Computação Ubíqua, Robótica Educacional e 

Ambiente Virtual de Aprendizados. Estes estudos podem representar tendências 

para o uso da IoT relacionada ao ensino e aprendizagem dos alunos e podendo 

ocasionar grande desempenho educativo. 

Outro ponto de investigação desta pesquisa consistia em descobrir em 

que vertente educacional as tecnologias de IoT estão sendo utilizadas. Pode-se 

perceber que existe várias possibilidades para seu uso no que se refere ao ensino 

e aprendizagem dos alunos. Um número considerável de estudos trata da 

utilização das tecnologias de IoT no ensino da programação, porém é possível 

encontrar estudos que tratem do tema em áreas como filosofia e música, por 

exemplo. O gráfico 5 apresenta a distribuição entre as vertentes. 

Gráfico 5 – Vertentes educacionais aonde é utilizada a IoT 
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Fonte: Elaborada pelas autoras 

Outro ponto a se destacar é que uma grande quantidade de estudos 

apresenta uma visão geral sobre a utilização destas tecnologias no contexto 

educacional, o que pode ser uma lacuna de pesquisa a ser explorada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho apresentou um MSL sobre a IoT aplicada no contexto educacional 

que tinha como objetivo descobrir se tecnologias de IoT estão sendo utilizadas no 

referido contexto. Para alcançar o objetivo foi necessário, primeiramente, realizar um 

estudo da Internet das coisas e sobre as técnicas para o planejamento e condução de 

um mapeamento. Além disso, foi necessário estudo em novas tecnologias e o 

conhecimento para a realização de buscas em bases de dados digitais. 

Como resultados desta pesquisa pode-se apresentar o Protocolo de MSL 

para IoT aplicada no contexto educacional. Este protocolo garante a repetição de 

pesquisas como essa, além de sua possível utilização para auxílio na realização 

de novos mapeamentos. Como resultado pôde-se, também, apresentar o 

conjunto de estudos primários selecionados nesta pesquisa, bem como dados 

extraídos destes estudos que demostram a tendência de publicações nesta área, 

além de demonstrar a utilização de tecnologias de IoT aplicadas no contexto 

educacional. 

Uma dificuldade encontrada ao realizar esta pesquisa foi a manipulação 

de uma grande quantidade de estudos retornados em algumas das fontes de 
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pesquisa. Neste caso foi necessário muito tempo e dedicação para catalogação 

dos estudos e posteriormente a análise dos mesmos. 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM 

FOCO NO ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO UMA REALIDADE DO 

PARFOR/UFMA 
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Bergson Pereira Utta1 

Ádria871 Karoline Souza de Aqu872ino Utta1 

 

RESUMO: Este trabalho vem 873refletir sobre o Estágio Curricular Supervisionado (ECS), 

na perspectiva de sua compreensão e operacionalização em uma dimensão de análise e 

releitura da prática pedagógica dos professores de formação inicial. Por meio dos 

documentos legais normatizadores do ECS e ideário de autores como Gracindo (2002), 

Freire (1995), Croce (2003), dentre outros, norteamos uma reflexão acerca do ECS do 

Curso de Pedagogia da UFMA no PARFOR, partindo da operacionalização dos Estágios 

em Docência na Educação Infantil e Gestão de Sistemas Educacionais e Unidades 

Escolares (1ª e 2ª etapas). Assim destaca-se a relevância acadêmica, política e social desta 

temática. 

 

Palavras-chave: Estágio Curricular. Formação Inicial. PARFOR. Formação de Professores. 

 

ABSTRACT: This work has been reflecting on the Supervised Curricular Internship (ECS), 

from the perspective of its comprehension and its operationalization in an analysis of 

dimension and in the pedagogical practice of the teachers of initial formation. Through 

the normative legal documents of the ECS and the ideas of authors such as Gracindo 

(2002), Freire (1995), Croce (2003), among others, we guide a criticism about the ECS of 

the Pedagogy Course of UFMA in PARFOR, starting from the operationalization of 

Teaching Internships in Early Childhood Education and Management of Educational 

Systems and School Units (1st and 2nd stages). Thus the academic, political and social of 

this theme stands out. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto de experiências na Coordenação do Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR na 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no curso de Pedagogia (primeira 

licenciatura). Desejamos fazer algumas considerações acerca do ECS enquanto 

componente curricular e seus impactos na formação destes futuros professores 

que adentraram ao Curso de Formação Inicial em Serviço, a fim de 

compreendermos sua operacionalizado em uma dimensão de análise e releitura 

da prática pedagógica dos professores de formação inicial em exercício nos 

municípios maranhenses. 

Há tempos a formação de professores, especialmente a formação 

inicial em exercício, tem se tornado alvo de políticas e reformas educacionais no 

Brasil o que tem suscitado vários estudos e publicações, mesmo por que o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), tem demonstrado uma carência 

de “formação” para o ensino na Educação Básica, mais especificamente na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental - séries iniciais. 

Para nos ajudar nesta empreitada, analisamos os documentos legais 

normatizadores do ECS, e buscamos a contribuição de autores como Gracindo 

(2002), Freire (1995), Croce (2003), dentre outros, tudo isso para nortear uma 

reflexão sobre o que é o Estagio Curricular Supervisionado do Curso de 

Pedagogia da UFMA no PARFOR. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei nº 9.394/96, muita inquietude se formou sobre a formação dos 

professores e, por conseguinte, as discussões e proposições que ocorreram com 

o propósito de tentar cumprir o que determina a LDBEN, como bem destaca o 

artigo 87, § 3º, item III, ao citar que caberá aos municípios realizar programas de 

capacitação para todos os professores em exercício uma vez que, conforme o § 

4º do mesmo artigo, até o fim da década, somente serão admitidos professores 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. 

Reforçando, dessa forma o grande desafio da Educação. 

Assim sendo, o Governo lançou em 2001 o Plano Nacional da 

Educação (PNE), através da Lei 10.172, de 20/01/2001, objetivando investir na 

qualidade da formação. Tal investida suscitou em 2007 a aprovação do decreto 
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6.094/2007 de 24/04/2007 que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

– Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de 

colaboração com municípios, Distrito Federal e estados e a participação das 

famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e 

financeira. 

Diante deste cenário, a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE) e a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação (ANPED), se organizaram no Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública, com o intuito de contrapor as ações do governo. Neste sentido, afirma 

Gracindo (2002) que o governo cria as leis, mas não se compromete em efetivá-

las. Dessa forma, nenhuma mudança acontece, ficando somente no papel e nas 

intenções de quem as propõe, sendo necessário torná-las real na prática. 

Sob este entendimento, os educadores pressionam o governo 

levando-o a repensar sobre as políticas de formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação. Deste modo, no seu segundo mandato o Presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, criou o Decreto nº 6.755 de 29/01/2009, instituindo a 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica 

e, neste mesmo ano, propõe também a Portaria Normativa N° 9, de 30/06/2009 

que Institui o PARFOR no âmbito do Ministério da Educação (MEC). O PARFOR, 

na modalidade presencial é um Programa emergencial instituído para atender o 

disposto no artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29/01/2009 e implantado 

em regime de colaboração entre a Capes, os estados, municípios, o Distrito 

Federal e as Instituições de Educação Superior (IES). 

Apoiados técnica e financeiramente pelo MEC, os entes federados 

elaboram seus respectivos Planos de Ações Articuladas (PAR). Na sequência, os 

planejamentos foram ajustados com o Decreto nº 6.755 de 01/2009, onde 

instituiu a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de colaboração da 

União com os estados, Distrito Federal e municípios, a formação inicial e 

continuada desses profissionais. 

Assim sendo, o PARFOR foi criado e destinado aos professores da 

Educação Básica em exercício das escolas públicas estaduais e municipais, que 

não tinham formação adequada conforme preconizado pela LDBEN. Tendo como 

referencial essa lei, então foi sistematizado os cursos que compõem este 

programa tendo a seguinte formatação: [...] a primeira para professores que ainda 

não têm formação superior com carga horária de 2800 horas, mais horas de 
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estágio (primeira licenciatura), foco de nossa reflexão neste trabalho; a segunda 

para professores já formados, mas que lecionam em área diferente daquela em 

que se formaram com carga horária de 800 a 1200 horas (segunda licenciatura), 

e; a terceira para bacharéis sem licenciatura, que necessitam de estudos 

complementares que os habilitem ao exercício do magistério (BRASIL/MEC, 2009).  

Aderiram na primeira etapa 21 estados da Federação entre eles o 

Maranhão compreendendo os municípios de: Vargem Grande, Nina Rodrigues, 

Coroatá, Timbira, Magalhães de Almeida, Humberto de Campos, Grajaú e 

Pindaré-Mirim. Desde então, vem colaborando com a melhoria da educação do 

estado com a oferta do Curso na modalidade presencial de primeira Licenciatura, 

com o objetivo de formar e qualificar os professores das redes municipal do 

Maranhão. O projeto curricular do Curso de Pedagogia do PARFOR/UFMA, têm 

como base, o projeto do Curso de Pedagogia regular desta instituição, ofertado 

semestralmente, considerando, contudo, a especificidade de aspectos que 

caracterizam os cursos da natureza deste programa. 

 

2 ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO E FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: 

análise e releitura da prática pedagógica dos professores de formação inicial 

em exercício nos municípios maranhenses 

 

A disciplina Estágio Curricular Supervisionado no Curso de Pedagogia 

da UFMA/PARFOR aqui compreenderam os estágios em Docência na Educação 

Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e em Gestão de Sistemas 

Educacionais e Unidades Escolares. Entretanto, nos deteremos em descrever a 

operacionalização destes mesmos estágios apenas nas 1ª e 2ª etapas, nos 

municípios de Coroatá, Timbiras, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Pindaré-Mirim, 

Magalhães de Almeida e Humberto de Campos sob a orientação e mediação 

dos/as professores/as da UFMA. Sendo assim, faz-se necessário delinearmos o 

que caracteriza essa etapa de formação profissional no Curso de Pedagogia na 

Modalidade PARFOR. 

A preocupação primeira na condução do estágio foram os 

esclarecimentos sobre cada momento do ECS como forma de facilitar a 

compreensão tanto dos estagiários como dos professores de referência e 

supervisores, de maneira  a não perdermos a essência primeira do eixo norteador 

do curso de Pedagogia da UFMA/PROFEBPAR, onde a autonomia do aluno 

(estagiário) aqui se fará mais presente, pois cremos ser a etapa do seu processo 
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de formação profissional onde o exercício de suas habilidades e competências se 

farão de forma diferenciada aos paradigmas que ainda estão presentes na maioria 

dos cursos de graduação. Por isso, a busca por um processo de aprendizagem 

significativa, para o exercício da Ação Pedagógica permeada de saber 

investigador, crítico e reflexivo. 

O Estágio Supervisionado é o momento do Curso em que a instituição 

formadora em parceria com outras instituições educacionais proporcionam aos 

acadêmicos a possibilidade de observação, co-participação e atuação no 

contexto escolar e em outros espaços educativos para que, a partir dessa vivência, 

possam coletar dados do cotidiano da escola, da realidade a qual se encontram 

inseridos e, principalmente, de contribuírem para a comunidade local a partir das 

intervenções pedagógicas efetivadas na etapa final do estágio, de forma 

articulada entre teoria e prática, tornando possível exercer uma práxis necessária 

para a transformação social com qualidade, igualdade e equidade. 

O Estágio em Gestão e Organização dos Sistemas de Ensino e Unidade 

Escolar é um componente curricular integrante do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do Curso de Pedagogia da UFMA, tendo como objetivos a ampliação dos 

conhecimentos, o desenvolvimento de competências e a articulação entre o 

mundo acadêmico e o mundo do trabalho. 

O objetivo principal do Estágio em Docência na Educação Infantil é 

propiciar aos professores cursistas um espaço de reflexão e de revisão de suas 

práticas, bem como, ampliar seu universo de conhecimento sobre a docência no 

contexto da Educação Infantil. Esses dois momentos devem ser desenvolvidos 

após os alunos adquirirem conhecimentos teórico-práticos, contemplados na 

matriz curricular, em especial aqueles referentes aos processos didáticos de 

ensino e aprendizagem e das metodologias do ensino em diversas áreas do 

conhecimento. 

As atividades de Estágio, tanto em Gestão quanto em Educação Infantil 

são desenvolvidas pelos alunos/as em grupo sob a supervisão do/a Professor/a 

Orientador/a e o Profissional de Referência da escola com carga horária de 90h. 

E, no final do estágio os/as alunos/as elaborarão relatórios individuais. A ação do 

estagiário nesse contexto compreende acompanhar o desenvolvimento do 

cotidiano da escola e de outros espaços educativos, executando atividades 

complementares juntamente aos Professores/as de Referência, iniciando desta 

forma, um relacionamento com a comunidade escolar. Para tal, será necessário 

desenvolver, uma parceria com o profissional de referência, ou seja, envolver-se 
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nas atividades pedagógicas e gerenciais das instituições campo de estágio. Desde 

modo, o/a Estagiário/a estará desenvolvendo suas habilidades e competências 

para o exercício profissional da gestão educacional e da docência. 

Formar os acadêmicos da graduação em Pedagogia para a criticidade 

e a autonomia, constitui-se condição indispensável para as práticas pedagógicas 

emancipadoras, democráticas e voltadas à implementação das leis educacionais 

brasileiras. Sendo assim, propor uma ação didática inovadora para a condução 

do Estágio Supervisionado na UFMA constitui-se como possibilidade e desafio. 

Procuramos elaborar uma proposta baseada em argumentos que defendem a 

educação problematizadora constituindo-se em alternativa viável para a 

formação de um pedagogo crítico, reflexivo e conectado com o seu tempo. 

Nos espaços de formação docente têm-se as salas de aula, como lócus 

privilegiado na aquisição de conhecimentos e a escola (organização e gestão das 

escolas e sala de aula) e os espaços educativos (promotoria, conselhos 

municipal/estadual e secretarias estadual/municipal de educação) como locais de 

prática de gerenciamento educacional, que devem ser entendidos como 

indispensáveis para a problematização e desvelamento da realidade.  

O estágio curricular é uma atividade supervisionada tanto pela 

Instituição que oferece e recebe o estagiário (instituição-campo), como pela 

Universidade. As atividades propostas são trabalhadas numa perspectiva 

interdisciplinar, por isso é imprescindível que sejam realizadas através de práticas 

coletivas e reflexivas, de forma ordenada. Deste modo, compreende-se o Estágio 

Supervisionado como o momento de fazer acontecer à relação entre teoria e 

prática. Neste sentido, se faz necessário, sistematizar os elementos do Estágio e 

compreendê-los. 

Cabe, no entanto, entenderemos o que é observar. A observação é o 

momento em que o estagiário vê a escola com “o olhar sensível e pensante” 

(FREIRE, 1995), focalizando: as características da educação, o conhecimento 

pedagógico, a dinâmica na construção da aula e as relações interpessoais e 

profissionais. Assim, a observação deve incluir o conhecimento do PPP da escola, 

as ações e competências de cada nível e das instituições nos diferentes espaços 

educativos, o planejamento dos professores, bem como as instalações, 

equipamentos e materiais disponíveis. Sobre a ação do observador, Freire (1995, 

p. 17) destaca que “Observar não é invadir o espaço do outro, sem pauta sem 

planejamento, nem devolução, e muito menos sem encontro marcado [...]. 
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Observar uma situação pedagógica é olhá-la, fitá-la, mirá-la, admirá-la, para ser 

iluminada por ela [...]”. 

Um segundo elemento dentro dessa dinâmica é a co-participação, 

onde a partir do entendimento do que é observar “pode-se fazer emergir a 

consciência que guiará as ações pedagógicas dos profissionais da educação e, 

sendo assim, a função primeira do professor, formador de educadores, é garantir 

condições de ensino e de aprendizagem eficientes” (CROCE, 2003, p. 59). 

Ainda outro componente é a reflexão e narração o momento em que 

os estagiários, organizarão todos seus apontamentos feitos no decorrer do 

estágio de forma sistematizada e cientifica, pois farão a socialização do trabalho 

como resultado do seu estágio e de retorno a comunidade escolar que os 

acolheu, visando desta forma, consolidar suas contribuições à mesma, fazendo 

deste modo o que se espera da função socioeducativa das instituições de ensino, 

de maneira especial das universidades, como produtoras de um conhecimento 

elaborado cientificamente, ou seja, o fazer do que constitui a estrutura cientifica 

das academias: Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Neste sentido, a escola e os espaços educativos passam a constituir-

se, portanto, como lócus de formação iniciada e continuada, o que possibilita aos 

professores, gestores e estagiários o desenvolvimento de sua professoralidade ao 

contribuírem com a gestão do trabalho escolar através de processo de 

aprendizagem individual e coletiva. Este processo gera, por sua vez, a cultura do 

clima organizacional, que se constitui a partir de relações estabelecidas entre os 

membros da comunidade escolar e que define valores, significados e modos de 

agir (LIBÂNEO, 2001). 

Com isso, promove-se uma nova concepção de formação do 

pedagogo, pautada na figura do professor como profissional crítico e reflexivo, 

pesquisador e produtor de saberes, participante ativo no processo educacional. 

Assim, o professor passa a assumir-se como investigador de sua prática, 

fundamentando-se na reflexão e na criticidade, bem como nas oportunidades de 

interação grupal capazes de promover decisões coletivas pertinentes às ações 

escolares (LIBÂNEO, 2001). 

Nesse sentido, a formação inicial torna-se parte integrante do 

cotidiano escolar por isso é necessária uma reflexão preliminar destas questões, 

e de outras mais específicas, acerca, especialmente, do significado da gestão e do 

papel do diretor e da ação docente, no espaço escolar e outros espaços 

educativos. 
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Preparar o pedagogo para atuar em diferentes espaços educativos tem 

sido o grande desafio das Instituições de Ensino Superior e aqui inclui-se a UFMA. 

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia nos dão a certeza dos papéis 

a serem desempenhados pelos pedagogos e da formação mais adequada ao 

exercício da profissão. Certamente ainda restam algumas questões que 

demandam esclarecimento e definições no sentido de salvaguardar o espaço 

social, político e profissional do pedagogo. 

O desafio abraçado na elaboração para a estruturação do Estágio 

Curricular do Curso de Pedagogia da UFMA/PROFEBPAR, possibilitou-nos o 

levantamento de alguns questionamentos que continuam sendo paradigmas no 

meio universitário, especialmente nos cursos de licenciatura: como conciliar 

teoria e prática para que o ganho qualitativo do aluno seja condizente com a sua 

futura função ou cargo? Esta indagação permeia o propósito para uma pesquisa 

participante na qual, ainda que em situações e tarefas diferentes, “[...] 

pesquisadores e pesquisados são sujeitos de um mesmo trabalho comum [...]” 

(BRANDÃO, 2001, p. 11). 

Dentro desta perspectiva, as atividades de estágio passam a constituir 

uma grande oportunidade de aprendizagem da profissão no espaço escolar e em 

outros espaços educacionais, no qual professores experientes e iniciantes, 

gestores e outros profissionais da educação envolvem-se em atividades diárias 

que requerem decisões conjuntas e uma constante revisão de suas práticas a 

partir do confronto de saberes e fazeres pedagógicos. 

Em razão disto, torna-se necessário compreender que teoria e prática 

são indissociáveis, uma vez que a formação profissional necessita de ambas para 

fundamentar-se em bases sólidas. Vários ajustes foram necessários durante o 

andamento do curso com o propósito de garantir a qualidade do ensino, da 

pesquisa e, consequentemente, da produção do conhecimento dos envolvidos 

no processo, aqui entendendo, não somente os professores-alunos, mas toda a 

comunidade que usufrui do serviço prestado pela rede pública municipal de 

educação, visando assegurar o direito constitucional de todos os indivíduos à 

EDUCAÇÃO. Entre os ajustes, a utilização do SIGAA1 para potencializar a 

colabo874ração nas atividades e orientação do ECS, acompanhamento intensivo 
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distribuído no período do estágio e o seminário socialização como instrumento 

de feedback. 

3 CONCLUSÃO 

 

Muitos são os questionamentos sobre a formação inicial de docentes 

– quem de fato são os sujeitos deste processo. Por isso, a condução do processo 

formativo do professor/aluno no contexto da academia tem no estágio 

supervisionado um grande desafio de tornar este momento como um ato de 

reconstrução dos saberes e reflexão das práticas docentes e suas concepções. É 

necessário saber quem são, hoje, no espaço universitário, o professor e o aluno e 

quais as suas atribuições no processo de ensino e aprendizagem, a partir de uma 

visão sistêmica da educação (BEHRENS, 2000). 

Analisarmos sobre o sentido da formação do pedagogo no ambiente 

escolar e em outros espaços educativos, colocando estes espaços como 

privilegiado para a troca de experiências entre profissionais atuantes e estagiários 

é um momento no qual acreditamos que os profissionais acolhedores têm a 

oportunidade de tomar consciência sobre seus saberes construídos através da 

prática, contribuindo, deste modo, tanto para a sua formação, quanto para a de 

seus pares (TARDIF, 2002). Neste contexto, o estagiário não é a “tabula rasa” e 

nem um detentor de um saber único, bem como, o profissional de referência não 

é a excelência da experiência, mas ambos devem ter em pensamento a 

oportunidade de crescimento cognitivo, profissional e pessoal. 

Assim sendo, o campo de estágio se constitui como um vasto campo 

de conhecimento. Essa constatação remete ao mesmo, um estatuto 

epistemológico que supera sua redução a uma atividade prática instrumental. 

Enquanto campo de conhecimento, o estágio se constitui na interação entre os 

cursos de formação pedagógica e o campo social no qual se configuram as 

práticas educativas. Para os discentes do curso de Pedagogia da UFMA/PARFOR, 

participantes de um processo de formação em exercício, o estágio se torna um 

espaço de enfrentamento dos embates da filosofia da práxis. 

Por isso, a UFMA consciente de sua função educativa e de sua 

responsabilidade de agente político, vem conduzindo o Curso de Pedagogia (1ª 

licenciatura – UFMA/PARFOR) com critérios que priorizam uma construção do 

conhecimento científico em bases sedimentadas no pluralismo ideológico e de 

excelência acadêmica. 
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Concluindo, cabe defender que o estágio como componente 

curricular, num período que se diz de possível retomada da identidade do curso 

de Pedagogia, este necessita de elementos constituintes aos saberes da ação 

pedagógica, no sentido de fortalecer, entre outros aspectos, as aproximações e 

articulações da teoria e prática, da relação entre universidade e contextos de 

atuação do pedagogo, bem como [re]significar os tempos e as estratégias 

formativas ao longo do curso. 
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RESUMO: Esta pesquisa vem 877refletir sobre a modernização do Sistema de Informação 

e Comunicação da UFMA, elencando as diretrizes para elaboração do Plano Estratégico 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (2017-2021), visando atender a imposição 

do cenário atual e as exigências do gerenciamento. As TIC tiveram caráter multiplicador 

e aplicação nas variadas tarefas humanas, indo desde as tarefas domésticas, até as 

instituições de produção, de ensino e pesquisa. Acreditando que as instituições 

educacionais são espaços privilegiados para apropriação e construção do conhecimento 

e do novo modo de utilização das TIC, é que esta pesquisa se mostra relevante para o 

cenário acadêmico.  

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação. Universidade Federal do 

Maranhão. Gerenciamento. Núcleo de Tecnologia da Informação.  

 

ABSTRACT: This research reflects on the modernization of the Information and 

Communication System of UFMA, listing the guidelines for the elaboration of the 

Strategic Plan for Information and Communication Technology (2017-2021), in order to 

meet the imposition of the current scenario and management requirements. ICT has had 

a multiplier and application in the various human tasks, ranging from the domestic tasks, 

to the institutions of production, teaching and research. Believing that educational 

institutions are privileged spaces for appropriation and construction of knowledge and 

the new way of using ICT, this research is relevant for the academic scenario. 

Keywords: Information and Communication Technologies. Federal University of 

Maranhão. Management. Nucleus of Information Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de novas tecnologias permite o contato entre 

pessoas mesmo que estejam fisicamente distantes, promovendo mudanças nas 

formas como interagem. As Tecnologias da Informação e de Comunicação (TIC) 

tiveram caráter multiplicador e aplicação nas variadas tarefas humanas, indo 

desde as tarefas domésticas, até as instituições de produção, de ensino e 

pesquisa. Não se podem considerar as novas tecnologias como revolucionárias, 

boas ou ruins por si. “As tecnologias não saíram do nada, respectivamente, como 

o sinistro objetivo de dominar o mundo. Foram chamadas pela evolução geral da 

sociedade pertencendo à lógica geral de nossa época” (CHESNEAUX, 1995, p. 13), 

mas que se sabe que todo esse avanço tecnológico, trouxe mudanças para o 

nosso cotidiano, assim como para o nosso fazer profissional.  

Pela inserção das TIC na cultura social, mudanças foram provocadas na 

percepção do tempo e do espaço. Temos a comunicação que foi grandemente 

transformada, vindo a alterar a maneira como as pessoas pensam, se expressam, 

modificando também a cultura de modo geral. 

Compreendido assim, vale questionar: o que é tecnologia? Para que 

serve? E como está presente na Educação?  

Reflexiona-se então, sobre tais questionamentos, procurando 

fundamentar-se nos referenciais teóricos e nas discussões fomentadas hoje 

acerca da tecnologia na educação. Inicia-se procurando compreender a origem 

etimológica da palavra Tecnologia, usando o termo Technê (arte, oficio) para 

expressar a habilidade de produzir e utilizar instrumentos (BLANCO & SILVA, 

1993). Os gregos relacionavam o conhecimento prático constituído de um fazer 

experiente, e um fazer que não estivesse articulado a qualquer habilidade, mas 

sim a um fazer com regras e rigor, por isso também era usado para expressar um 

ofício. Dessa forma, ficaríamos diante uma tecnologia descritiva e enumerativa 

que apesar de ter auxiliado para a conquista da natureza, desmistificando 

processos mitológicos, de racionalização da economia e avanços da ciência em 

geral, acabou sendo ignorada em importância e prestígio pela sociedade durante 

décadas, com vistas a favorecer o saber intelectual. 

Nesse caminho, foi em meados do século XVIII que o pensamento 

técnico se transformou de maneira mais significativa, ao afastar-se de um mero 

caráter descritivo para imiscuir-se da experimentação, investigação e validade de 

dados e teorias, estreitando os laços entre o saber técnico e o saber intelectual. 



 
 

 
4127 

Dai em diante, a tecnologia buscou estudar de forma aprofundada e sistemática, 

como encontrar os meios de atingir um objetivo final, partindo de princípios reais 

e de experimentações seguras, passando a ser considerada como a aplicação de 

conhecimentos científicos na resolução de problemas, tonando-se sinônimo de 

ciência aplicada. 

Assim, tecnologia pode ser entendida não só como técnica ou 

instrumento, mas como um processo histórico e científico de criação, 

desenvolvimento de habilidades e criatividade, também como ferramenta 

utilizada em diferentes ações, que são destinadas a ela em cada época. 

A tecnologia como processo histórico e científico procura desenvolver 

e estimular diferenciadas formas de pensar de acordo com cada época a que está 

inserida. Segundo Levy (1996); Ramal (2008) e outros, a história humana pode ser 

entendida em três momentos ou fases da inteligência, a considerar: o das 

sociedades orais, que é caracterizada pelo uso da linguagem oral (primeira forma 

sistematizada de comunicação humana); o das sociedades escritas que é 

evidenciada pelo uso da escrita marcada pela escrita alfabética que provocou 

mudanças nas formas de produção do conhecimento; o das sociedades 

informatizadas aqui evidenciadas pelo uso dos instrumentos informáticos, que 

influenciam de maneira definitiva nas relações sociais, econômicas, culturais e 

educacionais. 

Neste prisma, ressalta-se que para cada época histórica das 

sociedades, as contribuições do conhecimento intelectual se apresentam de 

formas diferentes para as sociedades, isto é, assim como a escrita criou objetos 

culturais como manuscritos, a imprensa, fez livros, jornais; as tecnologias criaram 

novos recursos culturais para a humanidade como: sites, correio eletrônico e 

bibliotecas virtuais. Esses novos recursos culturais compõem o que é denominado 

de cibercultura: que “é o conjunto de técnicas tanto materiais como intelectuais 

e simbólicas, de prática, de atitudes, de modos de pensar e de valores que se 

desenvolvem de uma estrutura virtual de uma comunicação interativa” (RAMAL, 

2008, p. 65). 

As TIC vem eliminando de maneira progressiva as barreiras físicas e do 

tempo, tornando a comunicação e o acesso às informações altamente facilitadas, 

fomentando adaptações, transformações e as reformas culturais. A utilização dos 

recursos tecnológicos vem proporcionando essas adaptações culturais, 

denominadas de cultura tecnológica, especialmente as TIC. Da mesma forma que 
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aspectos sociais foram sendo modificados por causa da evolução tecnológica, os 

valores e concepções também passaram por essas modificações. 

Essa nova visão de interação cultural provocada pelas TIC se refletiu 

também na Educação, que em um primeiro momento estabeleceu o uso de 

tecnologias no processo educativo de maneira muito dirigida à técnica, 

principalmente pela concepção de uso do computador “como máquina de 

ensinar”, ignorando o caráter social e coletivo da tecnologia.  

Inicialmente essa educação tecnológica técnica buscava atender a 

necessidade de formar indivíduos no campo profissional, dada a “inspiração 

taylorista-fordista de organização do trabalho na produção industrial” 

(KIRSCHNER, 1993, p. 9). Pela Revolução Industrial, foram impostas exigências de 

escolaridade às pessoas, implementando uma formação técnico-profissional, 

visando atender à crescente demanda mercadológica. 

Atualmente, a concepção de tecnologia não está mais atrelada 

somente a essa visão, com o computador utilizado meramente como máquina 

pela máquina, mas como processo de desenvolvimento da habilidade do trabalho 

em grupo, ocorrendo desta forma a aprendizagem colaborativa. Passou-se a 

vislumbrar a formação de profissionais com uma visão mais abrangente. A 

concepção deste tipo de aprendizagem é sistematizada com a sociedade de 

informação, onde o trabalho tem características de produção em grupo e o 

conhecimento não é particularizado, mas interdisciplinar, possibilitando ao 

homem a habilidade de inovar e ver o mundo de forma compartilhada. 

As TIC na educação e no processo ensino-aprendizagem surgem 

enquanto conjunto de conhecimentos refletidos quer em equipes e softwares 

gerenciais, quer em sua criação e utilização no nível pessoal e social ou ainda 

como simples recurso de consumo ou modismo, e superam estas conotações 

quando no uso educativo produzem novas fontes de conhecimentos e 

interatividade sociocultural. Provavelmente a mudança mais radical provocada 

pela utilização das TIC na educação se traduz na abolição das distâncias, com o 

surgimento dos cursos virtuais e uso de plataformas tecnologicamente avançadas 

que fazem a interação virtual acontecerem de forma interativa - bidirecional que 

nem são percebidas as distâncias físicas e culturais, facilitando, assim, a 

comunicação em um tempo geográfico disperso e com redução de custos.  

No campo da educação, o desafio que se põe é o do uso das 

tecnologias, compreendidas e incorporadas de maneira inteligente e criativa 

pelas pessoas, e essa educação em uma perspectiva democrática precisa garantir 
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tanto o acesso, quanto a qualidade do uso dessas TIC, constituindo como um 

desafio fulcral para a escola. 

Diante disso, é fundamental que estudos e pesquisas busquem 

analisar como as TIC tem impactado, no ensino de professores das escolas 

públicas, principalmente pelo fato de que os programas que são utilizados por 

estes equipamentos eletrônicos, compreende grandes somas de investimentos 

financeiros sobre as finanças do Estado, inscrevendo-se no campo de políticas 

que se dizem avançadas para o resgate dos déficits educacionais no Brasil. 

O uso das TIC na educação se concretiza na capacidade de inovação e 

rapidez com que os recursos advindos das tecnologias passam a modificar e 

promover novos conhecimentos. Portanto, as instituições educacionais são 

espaços privilegiados para apropriação e construção do conhecimento e do novo 

modo de utilização das TIC. Para a educação elas passam a promover 

descentralização, a capacidade técnica, didático e científico, consequentemente 

produzindo uma autonomia pedagógica e administrativa necessária para 

integralização do conhecimento e mercado de trabalho, isto significa autonomia 

na produção do conhecimento e desenvolvimento sociocultural das sociedades.  

Ressalta-se que as TIC não excluem as formas de operacionalização 

educacional existente, mas sim complementam e auxiliam o ambiente 

socioeducativo, uma vez que as TIC materializam uma rede complexa de fatores 

socioeconômicos, culturais, políticas e técnicas sendo elas fatores de 

aprendizagem e não, meramente transmissão de informação, o que faz maior a 

sua aplicabilidade socioeducativa. 

Nesta perspectiva a Universidade Federal do Maranhão - UFMA 

buscou a modernização do seu sistema de Informação e Comunicação, primeiro 

pela imposição do cenário atual e depois pela exigência do gerenciamento maior 

a qual as IES federais estão vinculadas, mais precisamente os órgãos de controle 

do governo, especialmente o Tribunal de Contas da União - TCU, há muito vem 

enfatizando a necessidade de os órgãos públicos elaborarem um Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 

2 ORGANIZAÇÃO DAS TIC NA UFMA E SEU IMPACTOS 

 

Desta maneira em 2017 a Administração Superior da UFMA, 

modificando o já proposto em 2011, delineou um novo enfoque para o 

gerenciamento da instituição, criando o Plano Estratégico de Tecnologia da 
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Informação e Comunicação, o que para a Resolução CONSAD/UFMA nº 

132/2013:  

 

Qualquer instituição, pública ou privada, para que possa 

realizar a gestão eficiente de recursos na área de Tecnologia 

de Informação e Comunicação (TIC) necessita de um 

planejamento estratégico no qual estejam relacionados os 

objetivos, metas e ações estratégicas para cumprir sua 

missão institucional. 

 

Para tal, subsidiaram-se nas diretrizes em documentos como: seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2017-2021; as disposições do 

acórdão 1.603/2008, do TCU; instrução normativa nº 02/2008 - Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG e Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação - SLTI; Estratégia de Governança Digital (EGD) 2016-2019; 

instrução normativa nº 04/2008 e 04/2010 MPOG-SLTI; estratégia geral de 

tecnologia da informação e comunicação com base no Decreto n.º 8638, de 15 

de janeiro de 2016, vinculando-se a objetivos, metas e ações, a fim de permitir 

que as TIC formulem suas estratégias, organizando seus processos para 

determinar os investimentos e recursos essenciais em sintonia com a estratégia 

institucional. 

Deste modo em 2018, a UFMA passa a ter uma nova estrutura no seu 

sistema de TIC, onde a preocupação é a busca pelo alinhamento estratégico entre 

a área de TIC com a área fim do gerenciamento, constituindo assim uma nova 

maneira de buscar e atender às demandas por qualidade de serviços, economia, 

confiabilidade, flexibilidade, agilidade e racionalização de seus fluxos de trabalho, 

fazendo com que as atividades de TIC da Universidade Federal do Maranhão 

deixem de ser um mero instrumento de automação, mas tornem-se atividades 

estratégicas, de um planejamento que possibilita o melhor uso dos recursos 

públicos e o cumprimento dos objetivos institucionais. 

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da 

UFMA para o período 2017- 2021 abrangem toda a Universidade Federal do 

Maranhão, ou seja, a Cidade Universitária em São Luís, os Campi de Imperatriz, 

Codó, Bacabal, Pinheiro, Grajaú, São Bernardo, Chapadinha e Balsas, assim como 

todas as estruturas organizacionais vinculadas a essas unidades, desvinculado 

apenas o Hospital Universitário (HU) e suas unidades deste documento. 



 
 

 
4131 

Para operacionalizar Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 

Comunicação da UFMA temos o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), 

ligado à Reitoria da UFMA, que tem a finalidade de assessoramento da 

administração superior em assuntos ligados à área e a gestão da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), apoiando os demais órgãos desta universidade 

(ensino, pesquisa, extensão e administração) pelo oferta de soluções de TIC, 

contribuindo com o planejamento, o controle e a avaliação de suas atividades. 

O Referencial Estratégico - 2017/2021, tem como missão “promover 

soluções criativas e inovadoras em Tecnologia da Informação e Comunicação 

visando ao desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão”; como visão, 

“ser reconhecido como referência para a UFMA em soluções de TIC através da 

aplicação de ferramentas que facilitem e integrem a gestão dos processos 

institucionais”; e seus valores incluem a efetividade (atuar orientado para os 

resultados de modo a assegurar o cumprimento da missão institucional e 

atendimento das expectativas dos nossos clientes), transparência (cultivar a 

entrega da informação através de um processo de comunicação eficiente com a 

UFMA e a sociedade), integração (promover um ambiente propício a construção 

coletiva de soluções e do conhecimento), inovação (pela entrega de soluções 

inovadoras através dos recursos de TIC visando facilitar a gestão da universidade), 

responsabilidade corporativa (buscando garantir a reponsabilidade corporativa 

através da máxima sustentabilidade e incorporação de considerações de ordem 

ética, social e ambiental em todos os processos e relacionamentos de TIC) e, por 

fim, profissionalismo (atuando com profissionalismo nas relações de TIC com a 

UFMA). 

A UFMA possui um quadro total de 3.627 servidores, entre técnicos 

administrativos e docentes. O quadro de TIC da instituição é composto por 47 

pessoas, entre diretoria, secretários, técnicos e analistas de TIC, lotados nos 

diversos setores da instituição. Desse total apenas 22 desenvolvem suas 

atividades no NTI que atende a 21.700 discentes dos cursos de graduação, pós-

graduação e do Núcleo de Ensino à Distância - NEAD, que também utilizam a 

estrutura de TIC da instituição não incluídos nesse total, os alunos do Colégio 

Universitário. Atualmente foram implantados programas visando a atender as 

áreas gerenciais e acadêmicas da IES, através dos sistemas: O SIGAA – Sistema 

Integrado de Gestão da Atividade Acadêmica; SIGRH- Sistema Integrado de 

Gestão e de Recursos Humanos e SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos. 
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Outro fato é o Núcleo de Ensino à Distância – NEAD, que embora tenha 

sido institucionalizado em 2007 somente passou a ter sua operacionalização em 

2009 com curso de Graduação usando a estrutura da Universidade Aberta do 

Brasil – UAB, hoje este núcleo oferta 11 cursos, sendo nove cursos de licenciatura, 

dois de bacharelado e três cursos de especialização. 

Dessa forma, muitos investimentos têm sido direcionados à unidade 

de TIC para que esta possa alcançar o posicionamento desejado, sobretudo em 

infraestrutura e pessoal, também foi observada, entre elas, a falta de integração 

entre os Campi do interior e a Cidade Universitária, em São Luís; a ausência de 

um sistema de service desk1 capaz de suportar as novas 878demandas dos 

usuários, a ausência de integração dos processos internos da UFMA e de métricas 

e processos de TIC formalizados. 

Outro aspecto é o uso das ferramentas que o sistema disponibiliza 

como as salas virtuais, o correio eletrônico que ainda é usada pela comunidade 

universitária de maneira muito tímida. 

      Podemos dizer que mesmo forma ainda muito primária as TIC na 

UFMA através do NTI e dos sistemas gerenciais implantados, vem melhorando o 

processo de informação e comunicação desta instituição, principalmente no 

tocante a organização e operacionalização acadêmica onde fatos recorrentes 

tornam-se mais esporádicos. Outra inovação foi a inclusão dos equipamentos 

móveis como smartphones, tablet e outros, ao sistema viabilizando assim, o uso 

do sistema pela comunidade acadêmica. 

Este estudo vem nos despertar para um novo olhar sobre as 

tecnologias da informação e comunicação, suas ferramentas e seu uso na 

educação. Uma vez que os elementos informatizados ampliaram a possibilidade 

de melhores resultados no processo de gerenciamento, e consequentemente na 

ação educacional. Caminhamos para uma gestão menos centralizada, mais viável, 

integrada e com estruturas mais enxutas onde visem a aproximação entre a 

gestão e o pedagógico de maneira equalizada e dinâmica.  

Sem dúvida as possibilidades de gerenciamento educacional como o 

uso das TIC são imensas, entretanto algumas instituições estão preparadas e 

outras não, e é difícil mudar formas organizacionais sem, contudo, causar 

desconfortos e contratempos, é neste cenário que a UFMA transita, entretanto 

ressaltamos que esse novo sistema de informação só vem contribuindo para a 
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interligação das unidades gerenciais possibilitando assim a transparência, 

descentralização e a democratização da informação o que favorece difusão do 

conhecimento de maneira inovadora e para, além da simples inclusão  digital. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Diante de todas as considerações aqui transcritas queremos reiterar 

que a conjuntura tecnológica e globalizada que impera atualmente, os impactos 

socioeconômicos e culturais que acontecem no mundo contemporâneo com 

grande velocidade funcionam como um despertar para que os sistemas de ensino 

cumpram sua função junto à sociedade. 

Este processo vem gerando mudanças em todos os segmentos sociais 

e no que tange à educação, estão a exigir das instituições educacionais uma 

redefinição de suas práticas e políticas a fim de atender as demandas da 

sociedade. 

Dessa forma, a atualização permanente dos saberes para responder à 

evolução rápida do mundo constitui uma necessidade do homem. O ensino 

superior neste prisma deve está voltado para o atendimento das necessidades e 

expectativas dessa realidade definindo-se como um processo em constante 

mutação, especialmente no que se refere ao gerenciamento, tendendo para uma 

ideia de gestão pluridimensional. 

Analisando a trajetória do processo de gerenciamento da UFMA nas 

últimas décadas, descobriu-se que os principais objetivos estabelecidos pelas 

universidades: flexibilidade curricular, a não duplicação de recursos e mais 

precisamente uma administração eficiente não foram atingidos, principalmente 

pela falta de entrosamento com a sociedade e com seus avanços científico-

tecnológicos. Ao despertar para essa realidade a UFMA procurou organizar, 

refletir e redimensionar seu gerenciamento partindo do advento da TIC como 

ferramenta do seu o planejamento estratégico visando aperfeiçoar a gestão 

acadêmica e administrativa, assim como fornecer o suporte necessário às ações 

expansão e interiorização das atividades da UFMA. 
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Resumo. Este artigo propõem a utilização de jogos de realidade alternativa como meio 

diferenciado de avaliação no âmbito educacional, discutindo com bases bibliográficas 

como eles podem se tornar um método mais dinâmico e ativo em relação aos meios 

tradicionais vistos durante anos e já cansados aos alunos. Visando comprovar a eficácia 

deste método, foi criado e realizado um jogo que com critérios estabelecidos, 

procuramos trabalhar conhecimentos adquiridos durante o período letivo e analisar a 

aplicabilidade em uma turma de licenciatura de informática. 

Palavras-chave: Realidade alternativa, Ludicidade, Avaliação, Tecnologia, 

Educação. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, um sério problema vem crescendo nas escolas brasileiras: a falta de interesse 

dos alunos quanto ao aprendizado. A educação tradicional não atende mais os 

propósitos educacionais, e as metodologias são cansativas.  

Devido ao avanço tecnológico, os alunos passaram a ter um contato com o mundo virtual 

mais ativo, fazendo com que eles não tenham apenas uma fonte de informação de 

aprendizado, como pelos livros didáticos físicos, mas sim com uma nova gama de 

material por meios digitais, como vídeo aula, livros digitais (e-books), jogos digitais, entre 

outros, tornando assim, os meios digitais mais interessantes do que as metodologias de 

ensino formais. 

Prensky (2001) afirma que os alunos estão diferentes, e a educação precisa se transformar 

para poder atendê-los e que essa diferença está na forma de ver e perceber o mundo. 
Nossos alunos mudaram radicalmente. Os alunos de hoje não são os mesmos 

para os quais o nosso sistema educacional foi criado. (...) Aconteceu uma grande 

descontinuidade. Alguém pode até chamá-la de apenas uma “singularidade” – 

um evento no qual as coisas são tão mudadas que não há volta. Esta então 

chamada de “singularidade” é a chegada e a rápida difusão da tecnologia digital 

nas últimas décadas do século XX. (PRENSKY, 2001, p.1) 
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Assim, os professores necessitam entender que a comunicação com os alunos é uma 

etapa fundamental do processo de ensino aprendizagem, e para isso é necessário que 

sejam criados novos meios para passar conhecimento, para que assim seja criado novas 

situações que possam ser exploradas pelos alunos. 

Soares (2013) define a atividade lúdica como: 

[...] uma ação divertida, relacionada aos jogos, seja qual 

for o contexto linguístico, com ou sem a presença de 

regras, sem considerar o objeto envolto nessa ação. É 

somente uma ação que gera um mínimo e divertimento 

(SOARES, 2013) 

 

Nesse cenário, busca-se avaliar se os jogos de realidade alternativa (do inglês, Alternate 

Reality Game ou ARG) são propícios para cumprir o papel de fornecer as estruturas e 

comportamentos necessários à construção de situações lúdicas inspiradas em problemas 

avaliativos conhecidos. Nesse caso, para que as qualidades fundamentais às experiências 

dos ARGs sejam convertidas para contextos educacionais e, quando implementados, 

esses jogos possam cuidadosamente transformar a visão do meio avaliativo tradicional, 

para que assim, por intermédio da desconstrução ou substituição de comportamentos 

já consolidados na vida escolar cotidiana, possa abrir novos horizontes para 

aplicabilidade de avaliação de conhecimento.   

O interesse por este estudo surgiu mediante as contínuas transformações no campo 

tecnológico e consequentemente a mudança do cenário escolar, para atender um novo 

perfil de ensino aprendizagem dos alunos, muito mais engajado no mundo digital. 

Essa linha de pensamento propiciou a elaboração do projeto de pesquisa, tendo com 

relevância a utilização dos jogos de realidade alternativa como método de avaliação 

educacional, melhorando o ensino do aluno com novos métodos de fixação do 

conteúdo, deixando de lado o antigo método apático de ensino que estavam 

acostumados em trabalhar, com um ensino totalmente sem estratégia. Assim busca-se 

meios que facilite a vivência do aluno na escola. 

Assim, a principal estratégia na elaboração do projeto foi os Jogos de realidades 

alternativas (ARG) que utilizam o fluxo das mídias sociais e dos veículos tradicionais para 

substituir a nossa realidade por uma ficção poderosa e divertida. Os jogadores não 

deixam a vida cotidiana, pois é exatamente a vida que deve mudar através de uma 

narrativa fantástica. 

Lembrando que as metodologias de aprendizagem usando o pensamento 

computacional e a gamificação só reforçam a ideia de que o ambiente escolar precisa se 

adaptar a esse novo viés tecnológico, tornando uma educação mais dinâmica e 

inovadora. 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1. OBJETIVO GERAL 

• Apresentar como o uso de um jogo de realidade alternativa pode ser usado como 

meio de avaliação educacional. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Verificar o grau de aprendizado obtido pelos alunos; 

• Constatar o nível de interação e imersão dos alunos quanto a um sistema de avaliação 

diferenciado; 

• Evidenciar que o uso de ferramentas tecnológicas é aliado no processo de avaliação.  

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

A utilização ferramentas modernas como práticas pedagógicas na educação, a fim de 

tornar o a relação do professor e do aluno mais participativo, inúmeras técnicas que 

podem ser empregadas durante o processo de criação, testes e avaliação de produtos 

educacionais. De modo que várias são as transformações tecnológica que ocorre no 

mundo, havendo uma revolução na concepção de ensino e aprendizagem. (SOLDATI; 

et.al, 2017) 

Oliveira, Porto e Santos (2017) diz que os agentes lúdicos, como jogos educacionais, se 

tornam um elemento fundamental na produção da subjetividade dos seres que jogam, 

constituindo o processo educativo simultaneamente do aluno e dos conteúdos 

estudados.  

Segundo Soldati (2017), ressalta que, vale lembrar da existência de muitos tipos de jogos 

presentes atualmente, mais nem todos podem ser usados como ferramenta educacional, 

são usados apenas para esse fim os jogos de Ação, Aventura, Lógico e Estratégicos, e 

que cada tipo de jogo pode causar estímulos diferentes nos alunos. 

Os chamados RPGs (Role-Playing Game) podem ser considerados a primeira geração dos 

jogos de representação, e desde de 2006 uma nova modalidade de game surge em 

território brasileiro, chamado de ARG (alternate reality games) ou simplesmente jogos de 

realidade alternativa, trazendo uma jogabilidade que envolve a realidade com a ficção 

com pistas alocadas tanto no universo ficcional quanto no mundo real tendo como 

objetivo a solução de desafios. (Andrade, 2013) 

A criação dos desafios lançados os jogadores é o que torna o ARG diferente dos RPGs 

eletrônicos, os ARGs criam uma relação extremamente intima entre os jogos e o 

conhecimento que está presente nos participantes para a solução dos desafios. Além de 

fazer uma apropriação mais efetiva do conhecimento adquirido durante o processo do 

game, colocando o jogador com uma interação mais presente diante dos objetivos 

pretendidos com os desafios. (Andrade, 2013) 
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A informática não é mais só uma alternativa, mas o caminho que levará o aluno a ser um 

participante na construção do aprendizado e na busca da consciência humana, pois está 

associada a Teoria das Inteligências Múltiplas que Gardner demonstra: 

 

Uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou 

elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou 

comunidade cultural. A capacidade de resolver problemas permite à 

pessoa abordar uma situação em que um objetivo deve ser atingido e 

localizar a rota adequada para esse objetivo. (1995, p.21) 

 

Diante dessa abordagem, o professor ao usar os jogos de informática como avaliação 

dos conhecimentos adquiridos pelos alunos, estabelecerá relações das identidades: 

individual, social e coletiva. Identidades que ajudarão no desenvolvimento dos 

conhecimentos adquiridos no curso dos ensinos dados pela escola, que está aberta para 

o reconhecimento e comprometimento na construção do cidadão do futuro. 

 

3.1. PROCESSO EDUCACIONAL 

O modelo de ensino que utiliza a educação tradicional como forma de transmitir o 

conhecimento aos alunos, com o propósito de formação de uma carreira acadêmica e 

profissional, não está atendendo as necessidades de alcançar esses objetivos, por gerar 

o processo de ensino aprendizagem mais cansativo e apático. Além do que estamos 

vivendo em mudanças constantes em relação ao universo tecnológico, que tornam a 

convivência com a realidade virtual mais interessante do que as metodologias 

tradicionais. (CORDEIRO; SAES, 2012) 

De acordo com Nascimento (2007, p.39) 

 

A introdução da informática na escola como recurso 

pedagógico deve ser partir da constatação feita pela 

própria comunidade escolar da necessidade de 

mudança no processo educacional, a fim de adequar o 

ensino às novas demandas sociais. 

 

A necessidade do ambiente educacional a se modificar para atender a essas novas 

demandas sociais faz com que novos métodos de ensino aprendizagem sejam 

trabalhados pelos professores, como ferramenta que auxiliam os recursos pedagógicos 

das escolas, criando um ambiente mais atrativo ao educando, com realização de aulas 

criativas e motivadoras. Desse modo, o computador se torna aliado no processo de 

formação do conhecimento, auxilia o professor a transmitir os assuntos de modo que, a 

aula se torne mais dinâmica, sem aquela rotina que todos estão acostumados. 

(SCHLÜZEN, RINALDI, SANTOS,2011). 



 
 

 
4139 

Com todas essas mudanças do processo educacional, surge o pensamento 

computacional com o intuito de compreender o funcionamento de um computador e 

com isso trabalhar na resolução de problemas, de forma que tanto o computador, quanto 

o humano tenham habilidades de resolver essas questões. Levando o pensamento 

computacional a uma comparação de novo método de alfabetização, habilidades e 

competências que se faz necessárias a muitos postos de trabalho. (BOUCINHA, et.al, 

2017) 

Schlüzen, Rinaldi e Santos (2011), ressalta que acompanhando esse processo de 

modificação escolar, o professor possui o papel de se qualificar e com isso extrair o 

máximo que a tecnologia possibilita para uma melhor prática pedagógica e mais 

eficiente, existindo uma extensa área de conteúdo que possam ser melhor estudados e 

explorados por meio de atividades interativas. Infelizmente o Brasil não apresenta 

estratégias que forneça a inclusão dessas novas práticas pedagógicas, como em que 

disciplina (s)? Qual a carga horária? Qual conteúdo? Que tipo de formação complementar 

deveria ser oferecida para os professores envolvidos? (TAISER; BARROS, 2018) 

 

3.2.  JOGOS NA EDUCAÇÃO 

Utilizar estratégias lúdicas como meio de ensino aprendizagem do aluno, além do 

divertimento pode colaborar para o desenvolvimento físico e mental, despertando o 

interesse voluntário para o processo de aprender. O ensino através do jogo vem ganhado 

ainda mais espaço nos últimos anos, gerando um laço entre o brincar e o aprender. 

(DEUS; BATISTA, 2017) 

Segundo Deus e Batista (2017, p 2) 

Atividade lúdica, ou seja, atividade que gera prazer e o divertimento se 

apresenta como um elemento que deve estar presente como pano de 

fundo quando se utilizam jogos em sala de aula. Não há sentido em 

propor um jogo em que os jogadores não se divirtam, a atividade lúdica 

é intrínseca ao jogo.    

 

Um dos métodos de aprendizagem por meio de atividades lúdicas é a gamificação como 

forma de melhorar o engajamento e motivação dos alunos dentro da sala de aula, que 

se define como utilização de elementos de jogos dentro da realidade, ou seja, elementos 

do universo dos games usados na vida real, com a metodologia de ensino de tornar o 

conteúdo passado pelo professor de maneira que prenda a atenção dos alunos e de 

promover um ensino mais dinâmico e versátil. (TODA; SILVA; ISOTANI, 2017) 

O recurso de jogos pedagógicos como forma de promover o conhecimento permite 

inúmeras possibilidades de assimilação do conteúdo por parte dos alunos, tornando os 

conteúdos visto de maneira chata e exaustivo em um conteúdo atrativos e fáceis de 

aprender. Justamente pelo fato de que ao utilizar o jogo promove a liberação das 
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habilidades cognitivas necessária a formação do aluno sem deixar de lado a ludicidade 

do ensinar-brincando. (Cleophas, 2016) 

 

3.3.  JOGOS DE REALIDADE ALTERNATIVA 

Os jogos de realidade alternativa se apresentam em um universo imenso da ficção que 

mescla com a realidade, utilizando ferramentas online como sites, e-mail, computadores 

e smartphone, e do mundo real como os locais e instrumentos onde os jogadores estão 

engajados, com o objetivo de solucionar desafios em um esforço coletivo (Carmo, Xexeu, 

2017) 

Nos ARG´s os participantes dos jogos assumem o seu próprio papel da vida real dentro 

do jogo, podendo ter inúmeras estratégias em seu enredo como, enigmas, pistas, jogos 

analógicos, experimentos, personificação, paródias, quizzes, jogos digitais, GPS, 

aplicativos, entre inúmeros outros. Envolvendo os jogadores em missões de “caça-

tesouros”, para descobrir coletivamente, interpretar e remontar os fragmentos de uma 

história que é distribuído através de múltiplas mídias. (Cleophas, 2016) 

De acordo com (Cleophas, 2016-p 4): 

 

ARG consiste de um agrupamento de estratégias didáticas e ferramentas 

tecnológicas, tendo como fio condutor, um enredo didático (que pode 

ser um conteúdo ou diversos temas, que podem constituir um viés 

interdisciplinar), que deve ser minuciosamente planejado, visando atingir 

os objetivos educacionais. A dinâmica de funcionamento dos ARG que 

envolvem a resolução de problemas e tomada de decisões, trabalho em 

equipe, aprendizagem autônoma, emprego das TDIC, capacidade para 

aplicar os conhecimentos teóricos na prática, além das habilidades de 

comunicação.  

 

Segundo Cleophas (2016), no meio educacional toda a narrativa do ARG pode ser 

desenvolvida em cima de um conteúdo ou temática trabalhada em sala de aula pelo 

professor. As estratégias têm que ser bem definidas antes de ser aplicadas aos alunos e 

como as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) será incorporada no 

jogo, ponto fundamental na elaboração dos ARG´s. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. MÉTODO 

Esta pesquisa pode ser classificada quanto aos meios e quanto aos fins. Quanto aos 

meios, a pesquisa é caracterizada como estudo de campo, feita na turma de ensino 

superior do curso de licenciatura em informática, Quanto aos fins é do tipo descritiva 

porque tem como objetivo expor a eficácia e qualidade do conhecimento obtido pelos 

alunos utilizando um método avaliativo diferenciado. Segundo Gil (2008), o estudo de 
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campo estuda um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou 

seja, ressaltando a interação de seus componentes. Assim, o estudo de campo tende a 

utilizar muito mais técnicas de observação do que de interrogação. Procurando muito 

mais o aprofundamento das questões propostas. 

O método de pesquisa utilizado é o qualitativo, apoiando-se em técnicas de coleta de 

dados, e também quantitativas. De acordo com Neves (1996, p.01), a pesquisa qualitativa 

não busca enumerar ou medir eventos, ela serve para obter dados descritivos que 

expressam os sentidos dos fenômenos. 

Assim sendo, busca-se através de experiências com ARG’s explorar os aspectos que 

possam consolidar a tese de que o mesmo possa ser usado como método de avaliação, 

tanto para qualquer matéria da base curricular, quanto para diferentes perfis de alunos 

de diferentes níveis educacionais. Para isso, foi utilizado na coleta de dados anotações 

de comentários dos alunos, analise de filmagens feitas durante os eventos dos jogos e 

analise do tempo utilizado para a solução das etapas do jogo. 

 

4.2. GRUPO PESQUISADO 

O jogo foi realizado com 13 alunos do curso de Licenciatura em Informática do Instituto 

Federal do Pará, durante uma atividade proposta pela professora de prática pedagógica, 

na qual foi sugerido criar uma oficina com temática livre, porém que mesclasse o âmbito 

educacional. Foram criados dois grupos um com 6 alunos e outro com 7, onde estivemos 

acompanhando cada grupo para coleta de dados, sem interferir no andamento do jogo. 

 

4.3. PREPARAÇÃO 

Em nosso ARG foi criado uma narrativa que envolve algum mistério a ser solucionado, 

no qual incialmente é explicado o universo que eles serão inseridos, o papel a ser 

desenvolvido e os materiais que serão utilizados durante a história. Além de uma 

descrição sobre o que é ARG, nosso objetivo quanto ao jogo e a explicação quanto ao 

método escolhido para avaliação. Além dessa introdução, explicamos que os materiais 

utilizados por eles seriam seus smartphones, internet e alguns aplicativos específicos. 

Para isso, disponibilizamos um roteador com acesso à internet para que fosse possível, 

tanto para download dos aplicativos quanto para resolver os enigmas, um link direto de 

um aplicativo de leitor de QR code, e um QR code impresso para inicialmente ensinar 

como funciona a leitura dele e para sequencialmente fazer o download dos aplicativos 

restantes que viriam a ser necessários. 

O primeiro jogo foi realizado com a turma de Licenciatura em Informática, durante uma 

atividade proposta pela professora de prática pedagógica, na qual foi sugerido criar uma 

oficina com temática livre porem que mesclasse o âmbito educacional.  

Para cada jogo ministrado, é criado desafios propostos de acordo com a sua área do 

curso e referente as matérias vistas ao decorrer do semestre, sendo exceção apenas no 

jogo proposto na turma de Licenciatura em Informática, por ser o primeiro jogo criado e 
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que utilizaremos como experiência para criar os próximos, utilizamos conceitos básicos 

visto durante todo o período letivo.  

 

4.4. JOGO: O TRAIDOR 

Nesse jogo com o tema de O Traidor, foi explicado que um presente foi dado a turma 

para ser dividido com todos, porém um dos alunos pegou e guardou apenas para ele, e 

cabia aos outros alunos descobrir utilizando-se de pistas deixadas pelo traidor e ajuda 

de um informante, quem era esse aluno para assim recuperar o presente. 

A primeira etapa consistia com um QR code contendo um link de uma imagem upada 

no site LightShot, nela possui um código feito em Java onde possui cinco variáveis que 

recebem números binários, ao converte-los e fazer uma equação com as variáveis um 

número de telefone e disponibilizado como saída. O número de telefone pertence ao 

informante que foi informado na introdução do enredo, informante esse que envia uma 

mensagem com algumas informações e mais duas dicas para a próxima etapa do jogo. 

A segunda etapa partiu da análise da mensagem enviada pelo informante. A mensagem 

possui duas dicas para avançar na investigação, na primeira era um arquivo zipado com 

senha que seria usado futuramente, a segunda era uma informação de que o traidor 

tinha visitado a biblioteca do campus com certa frequência e que para não deixar rastros, 

ele codificou o título do livro que o traidor estava lendo e que deixou várias palavras 

coladas nas cadeiras da sala de aula. O título codificado do livro informado era 4AM9, 

sendo necessário as dicas das cadeiras para que possa ser revelado e uma foto com letras 

e números sobre as cadeiras da sala, que seria a pista deixada pelo informante para 

resolver o enigma.  

A terceira e quarta etapa ocorreram de forma simultânea, onde os participantes deviam 

ir até a biblioteca do campus a procura de um livro descoberto na etapa anterior, o livro 

era Banco de Dados - Projeto e Implementação do autor Felipe Nerys Rodrigues 

Machado, dentro dele estava uma anotação do traidor e um QRcode impresso, que 

redirecionava para um documento no PasteBin com uma tabela de banco de dados. A 

tabela estava alimentada com vários cadastros com nome, cada um com idade, cidade e 

data de nascimento, além de uma consulta que requisitava o nome de todos que nasciam 

em uma determinada cidade. Segundo a anotação do traidor, era necessário lembrar da 

inicial do primeiro de cada saída, assim, ao realizar a consulta do banco de dados, eram 

separados quatro nomes que quando filtrado a letras inicias davam a senha para ser 

usado no arquivo zipado na etapa anterior. 

A finalização do jogo ocorre no momento que as equipes descompactam o arquivo 

zipado e descobre um link para um vídeo no YouTube que ao analisar, percebem que em 

determinado frame a imagem do traidor aparece.  

 

5. RESULTADOS 
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Para análise dos objetivos desse trabalho foi realizado um jogo de ARG, com nome de 

“O Traidor” aplicado na turma de licenciatura em informática do instituto federal do para 

campus Castanhal-PA. A turma foi dividida em duas equipes para simular o contexto de 

uma aplicação de um trabalho em grupo. 

Como critério de avalição foi usada as seguintes métricas mostradas abaixo:  

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA TEMPO PONTUAÇÃO 

1 
Descobrir o número de telefone a partir 

de um código JAVA 

De 1 a 10 minutos  2 Pontos 

De 10 a 15 

minutos  
1,5 Pontos 

De 15 para cima  1 ponto 

2 
Descobrir o nome do autor a partir dos 

nomes espalhados em cadeiras pela sala. 

De 1 a 10 minutos  2 Pontos 

De 10 a 15 

minutos  
1,5 Pontos 

De 15 para cima  1 ponto 

3 
Encontrar o livro utilizando as dicas dada 

pelo informante. 

De 1 a 15 minutos  2 Pontos 

De 15 a 20 

minutos  
1,5 Pontos 

De 20 para cima  1 ponto 

4 

 Descobrir a senha escondida dentro do 

banco de dados e utiliza-la no arquivo 

zipado, disponibilizado anteriormente 

pelo informante. 

De 1 a 10 minutos  2 Pontos 

De 10 a 15 

minutos  
1,5 Pontos 

De 15 para cima  1 ponto 

5 
Encontrar a imagem do traidor no vídeo 

do youtube e finalizar a atividade. 

De 1 a 10 minutos  2 Pontos 

De 10 a 15 

minutos  
1,5 Pontos 

De 15 para cima  1 ponto 

Tabela 1: tabela para pontuação das etapas. 

 

Os dois grupos tiveram dificuldade de compreender o conceito do jogo na primeira 

etapa, necessitando de uma dica para progredir no jogo. Diante disso, observou-se uma 

dificuldade na interpretação do objetivo daquela etapa do jogo, pois tentavam resolver 

os problemas de forma direta, sem utilizar de um raciocínio analítico em relação a 

proposta dos ARGs. Com a dica, as equipes passaram a ter um desempenho que pode 

ser categorizado com a ideia do pensamento computacional, as equipes analisaram os 

dados obtidos, organizaram as informações com operações lógicas e executaram a 

solução do problema. Assim, devido ao período levado para a total compreensão da 

proposta, o tempo de realização tanto do grupo 1, quanto do grupo 2 fossem superior 

a 20 minutos. 
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A partir da segunda etapa, as equipes mostraram um grau de progressão analítica 

diferenciado, o grupo 2 tentou avançar além da etapa que estava ainda não fazendo uma 

interpretação completa do da problemática, consequentemente tendo com melhor 

resultado o grupo 1 com o tempo menos de 5 minutos e o grupo 2 com tempo superior 

a 15 minutos.  

Na terceira etapa do jogo, o primeiro grupo adotou uma estratégia diferente, dividindo 

a equipe em duas, uma na busca da pista para solucionar a etapa e a outra parte 

esperando a pista por meio do WhatsApp. Enquanto o segundo grupo permaneceu 

unido na busca da pista o que refletiu em tempo melhor, mostrando que o trabalho em 

grupo se desenvolve melhor nessa situação em que a terceira etapa apresenta aos 

jogadores. Em relação a tempo dos grupos, o primeiro teve o tempo superior a 20 

minutos e o segundo realizou a etapa no tempo de 15 minutos.       

A estratégia usada pelo primeiro grupo na etapa anterior se refletiu na quarta etapa, com 

um tempo de menos de 5 minutos e do segundo grupo com um tempo de 8 minutos. 

Revelando que a utilização de ferramentas tecnológica gera uma vantagem no processo 

nesse tipo avaliação proposto por este trabalho. 

A quinta e última etapa do jogo foi bastante acirrada, os dois grupos concluíram a etapa 

em 2 minutos com uma diferença nos segundos, tendo como mais rápido o grupo 1 e 

consequentemente o grupo “campeão” do jogo.  

Por fim, o primeiro grupo finalizou a atividade avaliativa com 8 pontos e o segundo grupo 

com 7,5. O jogo durou cerca de 85 minutos incluso a preparação e aplicação. 

 

6. CONCLUSÃO 

Podemos observar que os Jogos de Realidade Alternativa foi uma alternativa pedagógica 

para a estimulação do trabalho em equipe, pois analisa e estimula o desempenho dos 

alunos na matéria utilizada e se torna uma avaliação eficaz, já que mostra-se empolgante 

o fato de sentirem uma ansiosidade por concluírem os objetivos, desvendando os 

enigmas e utilizando o conhecimento adquirido nas disciplinas do curso. 

Quanto aos objetivos, mostrou-se como uma ferramenta interessante e efetiva para a 

análise de conhecimento, pois desenvolveu nos alunos a interação, cooperação, interesse 

voluntário, características presentes em jogos lúdicos.  

Um ponto a considerar durante o desenvolvimento de um ARG é que torna-lo 

educacional é uma tarefa difícil, pois sua estrutura deve envolver os jogadores, 

para que incentive-os a participar e completar a experiência, enquanto eles 

passam pelo processo avaliativo. 

É importante lembrar, que cada jogo deve ser criado de acordo com o perfil da 

turma, exigindo que passe por revisões e testes antes de ser aplicado em turmas 

diferentes, para em suma fazer alterações pertinentes de acordo com a estrutura 

da instituição de ensino e características referente ao conteúdo ministrado na 
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turma. Algumas das barreiras identificadas para o uso efetivo da ARG inclui o 

acesso a novas tecnologias entre os participantes do projeto, os idealizadores 

devidamente treinados para a aplicação do jogo, questões de segurança, 

dificuldades para combinar jogos e os objetivos do currículo escolar. 

Portanto, podemos concluir que os jogos de realidade alternativa pode ser de fato uma 

nova maneira de avaliação do nível de conhecimento adquirido ao longo das disciplinas 

durante o curso, por meio do instrumento de atividade lúdica (ARG), para garantir uma 

participação mais ativa e motivadora aos alunos.  
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JOGOS DIGITAIS COMO RECURSO DIDÁTICO PARA 

POTENCIALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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Jean Carlos da Silva Montei879ro1 

 

Resumo: Este artigo trata 880das contribuições dos jogos digitais na educação. 

Analisa a importância da utilização estratégica dos jogos digitais como recurso 

didático para potencialização da aprendizagem. Versa sobre um estudo de 

natureza descritiva que buscou, por meio de pesquisa bibliográfica, conhecer os 

principais estudos acerca da aprendizagem baseada em jogos digitais. Para tanto, 

descreve o conceito de nativos e como ocorre o processo formativo destes, 

aborda o papel do professor frente às tecnologias emergentes, assim como 

apresenta as potencialidades dos jogos digitais no processo de aprendizagem. 

Verifica que a aprendizagem com auxílio dos jogos digitais está em ascensão, 

uma vez que os nativos digitais convivem em diversos ambientes permeados de 

ferramentas digitais, muitos gratuitos, de fácil uso, que oferecem inúmeros 

benefícios para a educação, tornando o processo de aprendizagem mais 

motivacional, colaborativo, interativo e, principalmente, significativo. 

Palavras-chave: Jogos digitais; Recurso didático; Nativos digitais; Tecnologias 

digitais; Estilos de aprendizagem. 

Resumen: Este artículo trata acerca de las contribuciones de los juegos digitales 

en educación. Analiza la importancia de la utilización de los juegos digitales como 

recurso didáctico para la potencialización del aprendizaje. Versa sobre un estudio 

de naturaleza descriptiva que ha buscado, por medio de investigación 

bibliográfica, conocer los principales estúdios acerca del aprendizaje basado en 

juegos digitales. Para tanto, describe el concepto de nativos y cómo ocurre el 

proceso creativo de estos, aborda el papel del profesor frente a las tecnologías 

emergentes, así como presenta las pontecialidades de los juegos digitales en el 

proceso de aprendizaje. Verifica que el aprendizaje con auxilio de los juegos 

digitales está en ascensión, una vez que los nativos digitales conviven en diversos 
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ambientes permeados de herramientas digitles, muchos gratuitos, de fácil uso, 

que ofrecen innúmeros beneficios para la educación, haciendo con que el proceso 

de aprendizaje sea más motivacional, colaborativo, intactivo y, principalmente, 

significativo. 

Palabras claves: Juegos digitales; Recurso didáctico; Nativos digitales; 

Tecnologías digitales; Estilos de aprendizaje. 

 

INTRODUÇÃO 

Com as transformações tecnológicas ocorridas durante a última década, 

surgiu a necessidade do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

nos mais diversos espaços do nosso cotidiano, inclusive dentro das escolas. 

Gradualmente professores vêm explorando novas possibilidades de ensino com 

as TIC, visto que grande parte dos seus alunos nasceu imersa nesse contexto 

tecnológico, e muitas vezes, desconhece o mundo sem tais recursos como a 

televisão, a internet, o celular, o videogame e o computador. 

A escola e os professores precisam acompanhar a atual sociedade que se 

desenvolve dentro de um cenário tecnológico. Nesse contexto, as metodologias 

de ensino estão se adaptando aos novos perfis de alunos, às suas necessidades e 

formas de aprendizagem que muito já se diferenciam das da época dos seus pais, 

num cenário em que os jogos digitais podem ser grandes aliados para 

proporcionar uma aprendizagem mais inovadora e significante. 

Em razão disso, o presente trabalho investiga sobre as contribuições dos 

jogos digitais na educação, analisando a importância da utilização estratégica dos 

jogos digitais como recurso didático para potencialização da aprendizagem. 

Portanto, buscou-se reunir alguns dos principais estudos acerca do conceito de 

nativos digitais, do papel do professor frente às tecnologias emergentes e das 

potencialidades dos jogos digitais no processo de aprendizagem com o propósito 

de responder ao seguinte problema de pesquisa: “quais as contribuições dos 

jogos digitais enquanto recurso didático para potencialização da aprendizagem?”. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e com uma abordagem 

qualitativa. De acordo com o objetivo, a pesquisa se classifica como descritiva, 

pois sua finalidade foi o aprofundamento do tema. O levantamento de livros e 

artigos científicos publicados foi realizado em diferentes bases de dados digitais. 

A busca dos estudos nos repositórios aconteceu de forma a atender ao objetivo 

da pesquisa com foco nas literaturas que abordaram o tema de maneira clara e 

compreensível. 
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QUEM SÃO OS NATIVOS DIGITAIS? 

A atual geração de jovens é uma das primeiras que nasceu totalmente 

imersa na tecnologia. Eles possuem smartphones, Instagram, Twitter, Facebook, 

aplicativos de música e podem acessar tudo isso ao mesmo tempo em que fazem 

pesquisas escolares no Google. Essa geração que nasceu entre meados dos anos 

80 até os dias atuais é chamada pelo autor Mark Prensky (2010) de “nativos 

digitais”. 

A tecnologia sempre esteve presente na vida dos nativos digitais, que 

nascem no contexto em que há diferentes possibilidades para ser 

tecnologicamente fluentes. O resultado disso é que eles pensam e processam 

informações de maneira diferente das pessoas de gerações mais antigas, os 

imigrantes digitais, os quais migraram para essa era apenas na vida adulta. 

Segundo o autor, o termo é utilizado pois assim como os imigrantes, 

alguns se adaptam melhor ao mundo digital e outros, nem tanto. Porém, não 

importa o quão fluente sejam, sempre possuirão o “sotaque de imigrante”, ou 

seja, alguma referência ao passado como, por exemplo, fazer uma ligação 

telefônica para perguntar: “Você recebeu meu e-mail?” ou expressões do tipo 

“discar o número no celular”. 

Para os nativos, toda essa imersão tecnológica é considerada algo natural, 

logo, cresceram acostumados com interatividade, velocidade e informação. “As 

‘alterações mentais’ ou ‘mudanças cognitivas’ causadas pelas mídias digitais 

levaram a uma grande variedade de novas necessidades e preferências por parte 

dessa geração, principalmente na aprendizagem.” (PRENSKY, 2012, p 63).  

João Mattar (2010, p 10) destaca que os alunos mudaram radicalmente, 

pois já são experts nesta nova linguagem, enquanto seus professores falam uma 

linguagem desatualizada pré-digital, o que pode causar problemas para 

comunicação efetiva. Os alunos nativos digitais já estão habituados a receber 

muitos estímulos e informações mais rapidamente do que seus professores 

imigrantes sabem transmitir. 

Ainda nesta mesma linha de considerações, Prensky (2010, p 74-87), 

explora algumas mudanças que vêm ocorrendo com os nativos digitais, como por 

exemplo a maneira de se comunicar, que o fazem por meio de chats e mensagens 

instantâneas no celular. Compartilham informações de forma diferente por meio 

das câmeras dos seus celulares, redes sociais e blogs. Compram e vendem pela 

internet através de sites como o Ebay.  
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Eles se conhecem e se encontram de forma diferente, através de salas de 

bate-papo e aplicativos de paquera. Coordenam-se de maneira diversa como, por 

exemplo, os jogadores online que se juntam para trabalhar em equipe em 

determinadas tarefas complexas. Desenvolvem-se criando comportamentos que 

facilitam suas vidas, e fazendo várias coisas simultaneamente.  Por fim, aprendem 

diferente dos imigrantes digitais, pois sabem que possuirão ferramentas 

disponíveis online no momento que quiserem aprender algo novo.  

Devido a isso, é de fundamental importância que pessoas que interagem 

diariamente com os nativos digitais, como os professores, apropriem-se e 

aprendam sobre esses comportamentos e sobre as tecnologias para assim 

modificar suas práticas pedagógicas a fim de chamar a atenção e conseguir o 

interesse dos mesmos. Os alunos atuais já não se encaixam no modelo monótono 

de educação do passado, o mundo mudou e a tendência é continuar mudando, 

retroceder não é uma opção. 

O cérebro dos nativos digitais pode ter mudado fisiologicamente devido à 

grande influência digital a qual foram expostos no seu desenvolvimento.  O autor 

sustenta sua afirmação numa pesquisa, realizada na Califórnia, em que se observa 

que a estrutura cerebral de ratos demostrava alterações quando estavam em 

ambientes mais enriquecidos, então, diferentes tipos de estímulos, de fato, 

afetam a maneira pela qual as pessoas raciocinam, e essas transformações 

ocorrem por toda vida. 

Prensky (2010, p 66) enfatiza que é fundamental ter noção de que o 

cérebro e os padrões de pensamento não mudam de maneira repentina e fácil, 

requer bastante trabalho, precisa de atenção precisamente focada em média uma 

hora por dia, cinco dias por semana entre cinco e dez semanas, para começar 

“remodelar” o cérebro. E todo esse tempo é gasto pelas crianças com as 

tecnologias, especialmente, com os jogos digitais. 

Com os cérebros fisiologicamente mais desenvolvidos para lidar com 

informações simultâneas, velocidade e interatividade, os alunos ─ principalmente 

os que se encontram no ensino fundamental atualmente ─ não se atrairão por 

aulas de cunho tradicional, que não englobam essa tecnologia a qual estão 

acostumados, e quando o fazem, utilizam vídeos longos e desinteressantes aos 

olhos dos educandos. 

Chis Dede apud João Mattar (2010, p 13) apresenta uma tabela acerca da 

comparação entre o estilo de aprendizagem das pessoas no novo milênio com as 

do milênio passado. Conforme aponta o quadro 1.1. 
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Quadro 1 - Estilos de aprendizagem 

Estilos de aprendizagem do novo milênio 
Estilos de aprendizagem do milênio 

anterior 

Fluência em múltiplas mídias, valoriza cada 

uma em função dos tipos de comunicação, 

atividades, experiências e expressões que ela 

estimula. 

 

Centra-se no trabalho com uma mídia 

única e mais adequada ao estilo e às 

preferências do indivíduo. 

Aprendizado baseado em experiência de 

pesquisa, peneira e síntese coletiva em vez da 

localização e absorção de informações em 

alguma fonte individual melhor; prefere 

aprendizado comunal em experiências 

diversificadas, tácitas e situadas, valoriza o 

conhecimento distribuído por uma 

comunidade e em um contexto, assim como o 

conhecimento de um indivíduo. 

Integração individual de fontes de 

informação explícitas e divergentes. 

Aprendizado ativo baseado na experiência (real 

e simulada) que inclui oportunidades 

frequentes para reflexão, valoriza estruturas de 

referência bicêntricas (em que é possível 

enxergar os objetos por dentro e por fora) e 

imersivas que infundam reflexão no 

aprendizado pelo fazer. 

Experiências de aprendizagem que separam 

ação e experiência em fases distintas. 

Expressão por meio de teias não lineares e 

associativas de representações em vez de 

histórias lineares (por exemplo, criar uma 

simulação e uma página na Web para 

expressar a compreensão em vez de escrever 

um artigo); usa representações envolvendo 

simulações ricamente associadas e situadas. 

Usa multimídia ramificada, mas altamente 

hierárquica. 

Fonte: Chis Dede apud Mattar (2010, p 13) 

Dessa maneira, percebe-se que as tecnologias não chegaram apenas para 

melhorar a comunicação, mas que trouxeram uma série de mudanças na vida das 

pessoas, inclusive na forma de pensar e aprender. Prensky (2012, p. 83) discorre 

acerca das principais mudanças observadas no estilo cognitivo da geração dos 

jogos e das mídias sociais. Sendo algumas delas o raciocínio e processamento 

mais rápidos de processar informações; ativo e não passivo; jogo x trabalho; 

familiaridade com a fantasia; tecnologia vista como amiga e a necessidade de 

feedback. 
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Levando em consideração esses aspectos, e as diferenças aparentes na 

geração de nativos e imigrantes digitais, é possível perceber a real precisão de 

mudança, pois pessoas acostumadas com a velocidade, visual, ativo, divertido, 

conectado e de feedback rápido dos jogos digitais e da internet podem sentir-se 

entediadas e desmotivadas quando expostas às abordagens atuais utilizadas 

pelas escolas. Por isso, o professor é imprescindível no papel de entender tais 

mudanças e de buscar novas metodologias que englobem o mundo dos seus 

alunos. 

 

O PROFESSOR E A TECNOLOGIA 

Como já foi abordado na seção anterior, os alunos dessa geração mudaram 

seu jeito de perceber e interagir com o mundo ao seu redor devido à grande 

exposição às tecnologias digitais. E assim sendo, a escola precisa estar preparada 

para lidar com esse novo público, buscando meios que chamem atenção e 

incluam essa parte de suas vidas no processo de ensino e aprendizagem, onde o 

professor é o maior responsável por essa inserção e uso efetivo das tecnologias 

como recurso didático. 

Entretanto em grande parte das escolas ainda pode-se perceber os alunos 

nativos digitais se deparando com professores imigrantes em sala de aula, que 

em sua maioria não conseguem seguir o mesmo ritmo, como se realmente 

falassem línguas diferentes. E essa não utilização das tecnologias em sala de aula 

pode ser ocasionada por alguns fatores, como a falta de adaptação ou domínio, 

carência em relação à formação inicial e continuada dos professores, falta de 

estrutura das escolas entre outros. 

Para Rosa (2013, p.8) os professores ainda encontram dificuldades para 

inserção das tecnologias no trabalho docente, segundo a pesquisa da autora, três 

dificuldades são destacadas: a falta de domínio no uso das tecnologias, o número 

de aulas e quantidade de conteúdos a serem trabalhados e o receio de não 

corresponder às expectativas dos alunos.  

Moran (2013) ressalta que, em geral, os professores têm dificuldades no 

domínio das tecnologias e, tentam segurar o máximo que podem, fazendo 

pequenas concessões, por isso e devido ao hábito, eles mantêm a estrutura 

controladora e repetidora, percebem que é necessário mudar, mas muitos não 

sabem como fazê-lo e, sendo assim, não se sentem prontos para experimentar 

tal recurso com segurança. 
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Desse modo, entende-se que uma parcela dos professores faz uso das 

tecnologias digitais em sala de aula apenas para mascarar uma prática tradicional, 

fazendo apenas substituições de recursos, mas com a mesma prática pedagógica. 

O uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem precisa ser pensado 

de forma que não apenas reproduza métodos do passado, mas sim que seja 

inovador, criativo, e faça o aluno ser centro do seu próprio aprendizado.  

Os autores Bacich e Moran (2018) apontam que a dificuldade de mudança 

para incorporação da tecnologia na educação pode estar focada no fato de que 

o ensino dominante nas escolas ainda é o centrado no professor, e essa postura 

do educador como centro não considera que as TIC proporcionam uma mudança 

dos papéis tanto dos professores quanto dos alunos em sala de aula. 

É notório que a incorporação da tecnologia na escola e nas atividades 

cotidianas da sala de aula trazem muitos desafios e dificuldades, entretanto, esse 

lado “ruim” não poderá ofuscar os benefícios provocados por ela e, obviamente, 

hoje, já não se pode mais educar dando às costas para o mundo conectado em 

que vivemos, como salienta Bacich e Moran (2018) “o acesso fácil as 

competências digitais são fundamentais para implementar propostas 

educacionais atuais, motivadoras e inovadoras[...] escolas que não integram o 

digital são incompletas.”. 

Os autores Bacich e Moran (2018, p. 12) ainda afirmam que as tecnologias 

estão cada vez mais fáceis de usar e permitem a colaboração entre pessoas 

próximas e distantes, aproximam alunos e professores das mais variadas línguas 

e culturas. Assim sendo, o professor se torna agente essencial para a adaptação 

das tecnologias ao ensino e aprendizagem, necessitando desta maneira de um 

melhor suporte inicial na sua formação, formação continuada e também de 

condições físicas e apoio da escola onde trabalha. 

 Bacich e Moran (2018, p. 134) enfatizam que o computador (ou 

tecnologias em geral) oferece versatilidade e diversidade de uso, se tornando um 

grande aliado do trabalho docente, através do qual professores e alunos podem 

atuar de forma colaborativa, vivenciando situações em que as TIC viabilizem um 

posicionamento crítico e, dessa forma, favoreçam uma aprendizagem realmente 

transformadora. 

Em vista desse novo processo de ensino e aprendizagem dinâmicos, o 

docente precisa assumir um novo papel na educação, abrir mão dessa postura de 

único detentor do conhecimento e atuar como mediador, orientador e facilitador, 

pois seu papel principal é o de criar novas possibilidades de aprendizagem. Pois 
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somente um profissional atualizado e disposto a se adaptar a essa era tecnológica 

terá chances no atual mercado de trabalho. Moran (2000) esclarece que o papel 

do professor é dividido em:  

• Orientador/mediador intelectual – informa, ajuda a escolher as 

informações mais importantes, trabalha para que elas sejam 

significativas para os alunos, permitindo que eles a compreendam, 

avaliem – conceitual e eticamente -, reelaborem-nas e adaptem-nas 

aos seus contextos pessoais. Ajuda a ampliar o grau de 

compreensão de tudo, a integrá-lo em novas sínteses provisórias. 

• Orientador/mediador emocional – motiva, incentiva, estimula, 

organiza os limites com equilíbrio, credibilidade, autenticidade e 

empatia.  

• Orientador/mediador gerencial e comunicacional – organiza 

grupos, atividades de pesquisa, ritmos, interações. Organiza o 

processo de avaliação. É a ponte principal entre a instituição, os 

alunos e os demais grupos envolvidos. Organiza o equilíbrio entre 

o planejamento e a criatividade. O professor atual como orientador 

comunicacional e tecnológico; ajuda a desenvolver todas as formas 

de expressão, interação, de sinergia, de troca de linguagens, 

conteúdos e tecnologias. 

• Orientador ético – ensina a assumir e a vivenciar valores 

construtivos, individual e socialmente, cada um dos professores 

colabora com um pequeno espaço, uma pedra na construção 

dinâmica do “mosaico” sensorial-intelectual-emocional-ético de 

cada aluno. Entretanto, vale ressaltar que o papel visto como 

“tradicional” não está fadado a desaparecer nesse contexto e sim se 

transformar (BACICH, MORAN, 2018). 

Portanto, verifica-se que, embora o papel do professor tenha mudado de 

provedor do conhecimento para o de mediador e facilitador, ele ainda se faz 

extremamente necessário para organização e potencialização da aprendizagem 

do aluno. 

Como já foi mencionado no início do capítulo, muitos professores não 

utilizam as tecnologias digitais em suas aulas por diversos motivos como a falta 

de domínio. Outros, quando o fazem, ainda mascaram os métodos tradicionais 

com o uso de algum equipamento tecnológico. Consequentemente, se a 
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tecnologia em geral já é pouco utilizada, os jogos digitais na aprendizagem são 

menos ainda. 

João Mattar (2010, p XV) salienta que “dentre os vários gêneros de mídia, 

os games talvez sejam o mais ameaçador para os métodos da escola tradicional, 

moldada em função da cultura do livro.”, o autor ainda afirma que a culpa não é 

totalmente do professor, pois eles são vítimas do sistema pela obrigação de 

repetir o mesmo programa de ensino e pela má remuneração e falta de incentivo 

à pesquisa. 

A inserção dos jogos digitais na sala de aula ainda é mais complexa, pois 

os motivos de resistência vão além de ser apenas a falta de domínio docente. Em 

geral, a escola é vista como local de estudo, e os jogos digitais – na visão popular–

são apenas para diversão, logo, não haveria espaço para eles lá. 

É muito extensa e rica a discussão acerca dos efeitos positivos e negativos 

que os jogos digitais e a internet podem causar nas crianças, porém, apesar dos 

vários pontos positivos – que serão abordados no capítulo seguinte–, somente os 

negativos são focados tanto pelos pais quanto pela escola. 

Entretanto, para Mattar (2010, p 55), os jogos digitais geram envolvimento 

como nenhuma outra mídia, devido a alguns fatores como diversão, regras, jogo, 

estrutura, objetivos, interatividade, resultados e feedback, eles prendem a 

atenção e geram aprendizado, que pode ser mais direcionado e potencializado 

com a mediação do professor. 

Portanto, como uma mídia interativa e interessante ao público-alvo, os 

jogos digitais devem começar a ser pensados como recurso pedagógico para 

potencialização da aprendizagem e, obviamente, os professores, como principais 

mediadores, precisam sempre buscar conhecimentos e formações continuadas 

para melhor planejamento e aplicação nas aulas. 

 

A UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NO CENÁRIO EDUCACIONAL 

Os alunos nativos, que possuem acesso à internet e aos jogos digitais, 

podem já chegar na escola com uma rica bagagem de conhecimento, sendo 

capazes de entender coisas complexas como utilizar um smartphone, “construir”, 

“pilotar”, “administrar” e ter um rápido raciocínio lógico. Isso, segundo afirma 

Prensky (2010, p. 37), “faz com que o currículo oferecido na escola seja visto como 

uma camisa de força para sua mente”, e os estudantes precisam desligar-se 

quando vão à escola. 
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Mattar (2010) salienta que um dos legados que a era industrial deixou foi 

a separação do “espaço de trabalho” do “espaço de diversão”, o que é refletido 

até hoje em algumas escolas tradicionais onde o aprendizado e o prazer estão 

separados. Sendo assim, a escola ainda resiste quanto à utilização de recursos 

mais divertidos como os jogos digitais no ensino. Porém, sabe-se que essa nova 

geração sente-se mais engajada e interessada quando esses elementos do seu 

mundo adentram a sala de aula. 

Portanto, o efeito motivador é um dos principais benefícios quando se fala 

no uso de jogos digitais como recurso pedagógico, porém o potencial deles vai 

muito além, SAVI e ULBRICHT (2008), elencam alguns outros benefícios que os 

jogos digitais podem trazer para o ensino e aprendizagem: 

O primeiro é o efeito motivador, em que o jogo mostra a grande 

capacidade que tem de divertir e entreter o público ao mesmo tempo em que 

estimula o aprendizado por conta dos ambientes totalmente interativos, desafios, 

curiosidades e fantasias. Esses componentes de diversão, quando atrelados ao 

ensino, são importantes, pois podem deixar os alunos mais relaxados e propensos 

a aprender. Jogos bem projetados podem elevar a concentração e o envolvimento 

dos alunos nas atividades. 

O segundo é o efeito facilitador de aprendizagem, os autores afirmam que 

os jogos digitais, além de facilitarem a aquisição dos conteúdos, também auxiliam 

no desenvolvimento de outras habilidades importantes como resolução de 

problemas, tomada de decisões, pensamento estratégico, trabalho em grupo, 

socialização, coordenação motora entre outros.  

Os jogos digitais, agregados ao processo de ensino e aprendizagem, visam 

chamar a atenção dos alunos por meio de uma metodologia atrativa, lúdica, 

envolvente e desafiadora, abordando os conteúdos de forma diferente e 

corroborando para o desenvolvimento de várias habilidades. Outro ponto 

importante que difere os jogos digitais do ensino tradicional é a maneira de lidar 

com o erro (MATTAR, 2010). 

Com um feedback imediato e eficiente, o erro já não se tornaria um 

obstáculo, e sim uma motivação para a aprendizagem. Mattar (2010) ainda 

argumenta que os jogos têm a capacidade de se adaptarem aos perfis pessoais, 

habilidades e capacidades de cada jogador de uma forma que os professores não 

conseguem. Mas de maneira nenhuma o professor e seu papel serão 

desnecessários no processo. 
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Esses são apenas alguns dos vários benefícios que os jogos digitais trazem 

à aprendizagem dos alunos. Os adultos geralmente se preocupam com a 

quantidade de tempo que esses alunos passam fazendo uso da internet ou de 

jogos, pois gostariam que esses jovens aplicassem o mesmo empenho e tempo 

em outras atividades. Por esse motivo, tem crescido o número de pesquisas que 

visam trazer a diversão dos jogos digitais associada aos conteúdos escolares, 

surgindo assim os jogos educativos. 

Os professores não devem se restringir apenas ao uso dos “jogos digitais 

educativos”, que em sua maioria, como afirma Prensky (2010, p.39), são apenas 

“exercícios de memorização e repetição com gráficos melhorados.”, o autor 

ressalta que eles ainda podem funcionar para crianças da pré-escola, mas 

qualquer criança e jovem que já tenha experimentado dos jogos “de verdade” 

achará os jogos educativos sem graça. 

 É sugerido que se procure o que há de educacional nos jogos comerciais, 

ou seja, naqueles que as pessoas já usam fora do ambiente escolar. Mattar (2010, 

p. 59) listou alguns temas que podem ser ensinados com jogos digitais 

comerciais. A diversidade e possibilidade de misturar a diversão dos jogos com o 

ensino de conteúdos curriculares é enorme, todavia, para que essa ação se 

concretize é necessária uma proposta previamente pensada pela escola 

juntamente com os professores, e ambos precisam estar dispostos às mudanças. 

O planejamento é primordial para o sucesso de qualquer metodologia, além de 

formações continuadas e incentivos da escola.  

Mas como os jogos digitais podem ser usados na sala de aula? Os autores 

Mattar (2010) e Prensky (2010) trazem algumas sugestões para os professores 

como, por exemplo, trazer para sala de aula discussões, debates, leituras, 

atividades, sobre jogos que já fazem parte da vida dos alunos, ou seja, conversar 

sobre games na aula.  

Uma solução para os professores que não possuem muita familiaridade, é 

viável deixar as crianças trazerem suas experiências mas sempre direcionando 

com perguntas do tipo “Algum dos games que vocês jogam é relevante para 

nossa discussão?”, “Alguém consegue pensar em uma situação no game que 

ilustra esta questão?”, e para os mais familiarizados, podem fazer perguntas mais 

específicas sobre algum jogo que já conheça cujo faça parte do conteúdo 

estudado. 

É necessário atentar-se à realidade dos alunos, visto que outra causa da 

não utilização de atividades que envolvam computadores ou celulares é a noção 
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do professor que nem todos seus alunos têm acesso a essas tecnologias. 

Entretanto, Prensky (2010) sugere que a turma seja dividida em pequenos grupos 

onde pelo menos uma criança tenha acesso ao jogo ou a tecnologia solicitada e 

as tarefas sejam feitas em equipe.  

Outra sugestão do autor é usar jogos especificamente desenvolvidos para 

a educação, projetando-o na frente da turma ou em uma televisão, alguns jogos, 

inclusive criados por professores, são adaptados ao tempo de duração das aulas. 

Se a escola possuir mais recursos, fazer os alunos jogarem individualmente, ou 

em equipes com dois ou três no mesmo computador. É imprescindível que o 

professor tenha um bom conhecimento sobre o jogo e a tecnologia utilizada, 

além de deixar claro o objetivo e o que deveria ser observado evitando o risco 

dos alunos se afastarem do propósito da aula. 

Os jogos digitais que não foram especificamente desenvolvidos para 

educação também podem ser utilizados e potencialmente podem melhorar a 

aprendizagem dos alunos. A melhor maneira de fazer esse uso, de acordo com 

Prensky (2010), seria convidando um estudante que esteja jogando um game que 

seja relevante ao assunto que a turma está estudando para joga-lo na frente da 

sala como forma de apresentação. 

Essas são apenas algumas sugestões de como trazer o universo dos jogos 

digitais para sala de aula atrelando-os aos conteúdos curriculares, porém, as 

possibilidades são inúmeras cabe ao professor e a sua criatividade para adaptar 

da melhor forma para a realidade dos seus alunos.  

A aprendizagem com utilização de jogos digitais pode ser muito efetiva 

por duas razões principais, que já foram citadas, a primeira é por que os 

aprendizes mudaram em diversos aspectos devido à imersão tecnológica desde 

o nascimento, e a segunda é por esses aprendizes fazerem parte de uma geração 

que experimentaram pela primeira vez essa nova forma de jogar com celulares, 

computadores e videogames. O que torna a utilização dessas mídias torna-se 

mais chamativa e atraente em sala de aula. 

No entanto, mesmo possuindo muitas vantagens para a educação ainda 

há o pensamento popular que os jogos digitais só prejudicam o desempenho 

escolar dos jogadores. As autoras Lynn Alves e Isa Coutinho (2016) realizaram 

uma pesquisa com cinco garotos, entre 11 e 13 anos, com o objetivo de analisar 

a compreensão deles acerca das influências dos jogos digitais e seus 

desempenhos escolares e a inserção dos jogos digitais no ambiente escolar como 

ferramenta de aprendizagem.  
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Como resultado, quanto à interferência dos jogos na vida dos jogadores, 

os participantes relataram a estimulação de várias coisas, como o autocontrole, o 

relaxamento pós-partida, o surgimento de novas amizades, o alívio do estresse 

entre outros. A disciplina de Inglês também foi mencionada, pois o idioma 

predomina nos jogos digitais, que acabam por facilitar a aprendizagem da língua. 

Os participantes também relataram que há jogos que podem facilitar a 

aprendizagem de conteúdos de Ciência e História.  

E de aspectos negativos o fator mais relatado foi conflito familiares, onde 

a família intolerante atribuía ao jogo qualquer comportamento inadequado da 

criança. No que diz respeito a prejuízos no desempenho escolar, segundo os 

garotos, as interferências são nulas ou poucas (ALVES; COUTINHO, 2016) 

Portanto, cabe tanto aos pais como aos professores compreenderem que 

as crianças atualmente não são como eles foram no passado, o mundo evoluiu 

tecnologicamente e a nova geração evoluiu com ele, havendo assim mudanças 

na maneira de viver, de se comunicar, de aprender e de se divertir e se relacionar. 

 A escola como consequência da evolução, precisa adaptar-se, inserindo 

nas suas propostas e metodologias, recursos que façam parte da realidade dos 

seus alunos, chamando assim sua atenção favorecendo uma aprendizagem 

significativa. Metodologias arcaicas já não funcionam tão efetivamente para a 

geração de nativos digitais, o progresso precisa acontecer. Retroceder não é uma 

opção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os jogos digitais ainda podem ser vistos como algo completamente 

distante do contexto escolar, e muitos pais e professores desconhecem o 

potencial educativo e engajador que eles possuem. O desenvolvimento do 

presente estudo possibilitou uma análise acerca da importância do uso de jogos 

digitais como recurso didático na aprendizagem. 

Para tanto, foi necessário conhecer primeiro o público, os nativos digitais, 

logo, sua maneira de ser, agir e aprender. Em sua maioria, já são familiarizados 

com o uso da internet, a velocidade, a simultaneidade e outras habilidades que 

são estimuladas com o uso constante de recursos tecnológicos, o que influencia 

diretamente a forma que eles aprendem. 

Continuamente, foi preciso compreender o papel do professor frente a 

essas novas tecnologias que, embora ainda sejam pouco utilizadas por motivos 
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diversos como a falta de domínio e de incentivo, são imprescindíveis para o 

processo de aprendizagem atualmente. O papel do professor precisa ser alterado 

de único provedor de conhecimento para o de mediador e facilitador entre o 

aluno e as potencialidades pedagógicas que esses recursos tecnológicos 

oferecem. 

Portanto, verificou-se que a tecnologia e, consequentemente, os jogos 

digitais, que se fazem presentes no cotidiano da maioria dessas crianças, 

possuem um grande potencial pedagógico e se tornam muito importantes para 

o processo de aprendizagem, pois desenvolvem habilidades como resolução de 

problemas, tomada de decisões, memorização, pensamento estratégico, trabalho 

em grupo, cooperação, motivação, engajamento e muito mais. 
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Resumo881: O artigo apresenta um estudo sobre o uso do editor de cidades Città, 

apoiado pela metodologia ativa do Projeto Civitas, como ferramenta que explora a teoria 

de complexidade a partir de problemáticas de cidades, potencializando um viés 

interdisciplinar. O editor está em consonância com uma proposta ético-político 

pedagógica e de aplicação aberta a diferentes contextos educacionais, a uma proposta 

ambientalmente sustentável que estimula a resolução no coletivo, de problemas ou 

temas sociais complexos.São apresentados no trabalho, os resultados de um estudo 

realizado com alunos da 8ª classe do ensino secundário, aplicando-se os recursos que o 

editor apresenta para discutir e propor soluções alternativas de temas complexos de 

cidade que não são tratados em uma única disciplina. Os resultados do estudo 

demonstraram que o uso do editor, apoiado pela metodologia ativa do Civitas, pode ser 

uma alternativa tecnológica com potencial que permite trabalhar com a teoria de 

complexidade na busca alternativas de soluções dos problemas das cidades. 

 

Palavras-chave: editor città, teoria de complexidade, interdisciplinaridade 

 

Abstract: The article presents a study about the use of the Città city editor, supported by 

the active methodology of the Civitas Project, as a tool that explores complexity theory 

from city problems, enhancing an interdisciplinary bias. The editor is in line with an 

ethical-political pedagogical proposal and open application to different educational 

contexts, an environmentally sustainable proposal that stimulates collective resolution of 

problems or complex social issues. The results of a study carried out with 8th grade 

secondary school students are presented in this paper, applying the resources that the 

editor presents to discuss and propose alternative solutions of complex city themes that 

are not treated in a single discipline. The results of the study demonstrated that the use 

of the editor, supported by the active methodology of the Civitas, can be a technological 

alternative with potential that allows to work with the theory of complexity in the search 

for alternative solutions of the problems of the cities 
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1. Introdução 

O editor de cidades Città no contexto dos jogos educativos, quando 

integrado no currículo de educação formal, pode ser uma ferramenta que 

estimula a aprendizagem, incitando não só a resolução de problemas ou temas 

sociais complexos, mas ainda desenvolver o pensamento crítico, a formação de 

valores de convivência relacional e cooperativa, e de atitudes que promovam a 

capacidade imaginativa. 

Este jogo foi explorado por uma turma da 8ª classe, na Cidade de Maputo, 

Moçambique, momento em que experimentámos discussões sobre os problemas 

sociais que afetam os alunos enquanto moradores da Cidade de Maputo. Tendo 

em conta que a cidade em estudo enfrenta uma complexidade de problemas, 

cada aluno ou grupo de alunos, assumindo a sua responsabilidade e tendo 

consciência de que ninguém pode tudo sozinho, contribuiu de modo 

diferenciado com conteúdos informacionais (e culturais vivenciais), em que cada 

posicionamento complementava o outro e o conjunto produzia uma visão de 

totalidade complexa. 

Neste trabalho, procuramos mostrar a partir da teoria da complexidade de 

Edgar Morin, a relação entre os problemas sociais complexos ou diferentes 

temáticas das cidades, para compor a “cidade como uma rede” (AXT et al, 2016). 

O editor de cidades Città, serviu, então, como uma ferramenta despoletadora, 

organizadora e norteadora dessas ideias. 

  

2. Editor de cidades Città 

 

 O editor de cidades Città – software livre com licença General Public 

Licence (GPL) foi desenvolvido no âmbito do Projeto Civitas1, no Laboratório de 

Estudos 882em Linguagem, Interação e Cognição (LELIC) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), e pode ser entendido como jogo digital 

educacional de construção de cidades.  

 O Città1 simula um ambiente virtual 883gerado por computador, que 

poderá em sua versão final, ser visualizado e manipulado simultaneamente por 

 
882Disponível em URL: http://cosmopolita.conexum.com.br/ , acesso em: 13 de janeiro de 2018 
883Disponível em URL: http://cosmopolita.conexum.com.br/ , acesso em: 13 de janeiro de 2018 

http://cosmopolita.conexum.com.br/
http://cosmopolita.conexum.com.br/
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vários usuários dispersos geograficamente, compartilhando e interagindo com o 

mesmo ambiente virtual. Teve a sua primeira versão desenvolvida em 2003 

utilizando como suporte de um editor gráfico em formato Virtual Reality 

Modeling Language (VRML). Este software era formado por dois módulos 

principais: o cliente que representa a interface de cada usuário e o servidor que 

é responsável por repassar as informações de um cliente a todos os outros, assim 

como controlar login de usuários.  

 Em 20091 teve a sua segunda versão e884m Java. E, entre 2011 e 2018, o 

Città foi reprogramado para a linguagem Blender. Esta última versão caracteriza-

se por ser um ambiente virtual 3D para a construção de cidades virtuais, em uma 

arquitectura cliente/servidor e multiusuário, e roda em Windows, Linux e Mac, 

além de terem sido desenvolvidos plugins para rodar um arquivo Blender em 

navegadores web, como o Burster4, e o Blender player para Android, o que 

permite, também, a execução em dispositivos móveis.  

O Città, cuja sua versão está disponível em: 

http://sourceforge.net/projects/civitas/, está sendo utilizado enquanto recurso 

pedagógico, por professores/pesquisadores que exploram a metodologia ativa 

proposta pelo Projeto Civitas - que consiste numa intervenção, que se constitui 

pelo viés da in(ter)venção (ou seja, uma intervenção inventiva) pensada desde 

1998 pelo grupo de pesquisa do LELIC/UFRGS, cuja sua divulgação foi a partir dos 

escritos de Axt e Kreutz (2003), complementada por Axt (2008) e Axt (2011) como 

a invenção de um ato único, que acontece vinculado a um espaço-tempo, 

pertinente ao contexto para o qual foi inventado, adotando uma abordagem 

dialógica baseada no princípio de alteridade (eu-para-mim, eu-para-o-outro e o-

outro-para-mim) proposto por Bakhtin (2003). Em outras palavras, a metodologia 

do Civitas ancora-se no reconhecimento do outro como voz legítima, no seio de 

uma ética da alteridade, responsável e da escuta. A escuta ou escuta sensível 

como observa Axt (2016, p.29), tem-se, antes, um ponto de encontro, por 

implicação de empatia; uma empatia que emerge e produz seus primeiros 

vínculos com a entrada do pesquisador no campo empírico. 

 

O ambiente digital Città pode ser explorado em diferentes contextos 

educacionais, alinhando-se a uma proposta ambientalmente sustentável que 

estimula a cooperação entre os moradores, o respeito mútuo, bem como a 

 
884De acordo com a política da ética da privacidade, não disponibilizamos os dados identificatórios 

do local onde decorreu a pesquisa. Mas mantemos em nossa guarda. 

http://sourceforge.net/projects/civitas/
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resolução dos problemas sociais complexos no coletivo. Por isso, o Città é 

contextualizado por Müller et al (2008), a partir de Huber (2008), dentro da linha 

de jogos de civilização, proporcionando a conquista do espaço, assim como a 

construção da infraestrutura mínima necessária para a subsistência da população. 

Este jogo encontra vantagens sobre os outros jogos, como os casos de 

Simcity, Caesar ou Pharaoh (ambos da Impressions Games), pelo fato de agregar 

recursos que, ao ser utilizado, podem explorar diferentes situações relacionadas 

às questões da educação a partir dos problemas sociais complexos ou temáticas 

das cidades, na perspectiva de um coletivo auto-sustentável, pro-ativo e 

cooperativo. Os outros jogos desconsiderados para esta pesquisa, são em sua 

maioria comerciais, tendo embutida uma lógica competitiva em detrimento da 

cooperação (ZAVALA, 2018). 

O Città busca o coletivo, com uma proposta de funcionamento “não 

competitivo que se pauta por uma lógica construtiva de cooperação” (MÜLLER et 

al, 2011, p. 27), com a finalidade de compartilhar um entendimento ou resolver 

um problema; e concerne, tanto a ações e estratégias que são desenvolvidas 

pelos próprios jogadores e que são problematizadas por eles, quanto a desafios 

e obstáculos oferecidos pelo jogo educacional e que, para serem solucionados 

necessitam de uma ação coletiva e cooperativa (AXT et al, 2008). 

Entendemos que as características diferenciadas, encontradas entre este 

jogo e os restantes, vêm ao encontro dos interesses e objetivos de nosso estudo, 

particularmente no que tange ao modo como os problemas sociais complexos, 

estranhados nas temáticas das cidades, se relacionam entre si, compondo a 

cidade como uma rede. 

 

3. Teoria da complexidade no Città 

 Edgar Morin, que é um dos principais pensadores contemporâneos e um 

dos teóricos do campo de estudos do pensamento complexo ou paradigma de 

complexidade, tem contribuído na área do conhecimento com o seu o princípio 

que procura ligar saberes, compondo um fluxo que caminhe por entre, e além 

das próprias áreas de conhecimento. 

 Segundo Morin (2005, p. 13), complexidade é um tecido (complexus: o que 

é tecido junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela 

coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. A complexidade é efetivamente o tecido 

de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que 

constituem nosso mundo fenomênico. Neste, por sua vez, o pensamento 
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complexo facilita a ampliação do saber, na medida em que nos conduz a um 

maior entendimento sobre os nossos problemas essenciais, contextualizando-os, 

interligando-os, contribuindo com a nossa capacidade de enfrentar a incerteza. 

 Então, o problema da complexidade defendido por Morin não é o de ser 

um pensamento completo, mas sim de ser um pensamento incompleto. Segundo 

Morin (1998, p. 138), o pensamento complexo tenta ter em linha de conta aquilo 

que se desembaraça, excluindo, os tipos mutiladores de pensamento a que o 

autor chama simplificadores e, portanto, ela luta não contra o incompleto, mas 

sim contra a mutilação. Assim, a aspiração à complexidade tende para o 

conhecimento multidimensional. Não se trata de dar todas as informações sobre 

um fenômeno estudado, mas de respeitar as suas dimensões. Por isso, 

entendemos que a teoria da complexidade de Morin (1988), é de que o todo 

necessita das partes, assim como as partes necessitam do todo para que ocorra 

uma efetivação de ambas. 

O posicionamento de Morin (1998) é defendido também por Axt (2000), a 

partir da noção de totalidade complexa. A autora escreve, referenciada na teoria 

da complexidade, que a noção de totalidade complexa incide sobre a questão de 

que as partes somadas compõem o todo, mas o todo é sempre maior que a soma 

das partes. Em outras palavras, a parte está no todo e o todo está em cada uma 

das partes. Porém, se as partes que compõem a totalidade são somativas 

enquanto elementos isolados, as relações entre elas são construtivas, não 

podendo, as últimas, ser explicadas a não ser como características emergentes 

que se constituem instantaneamente no nível de sistema, ou de uma totalidade 

sistêmica. 

 A teoria de complexidade, ou seja, a interligação dos saberes que 

compõem o todo, só pode ser explorada, seja na pesquisa, ou no campo da 

Educação (formação), através da interdisciplinaridade. Aliás, partindo desta teoria 

de complexidade, Alvarenga et al. (2005), considera que a interdisciplinaridade se 

apresenta como um saber que é da ordem do saber complexo, e ao mesmo 

tempo, inovadora, por contemplar, em termos de princípio geral, a proposta de 

um saber que busca relacionar saberes. 

 Assim, consideramos que os problemas sociais ou temáticas da cidade que 

nos desafiam no campo da ciência, podem ser respondidos pela teoria da 

complexidade, através da interdisciplinaridade. Aliás, os recursos do Città, embora 

simples em si mesmos, abrem espaços para problematizações relacionadas às 

cidades, assim como para temáticas sociais que, por serem muito complexos, não 
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podem ser tratadas numa única disciplina. A natureza de tais problemas, segundo 

Capes (2008), pede diálogo não só entre disciplinas, dentro da mesma área de 

conhecimento, mas entre disciplinas de áreas diferentes, bem como entre saberes 

disciplinares, não disciplinares da sociedade e das culturas, dependendo do nível 

de complexidade do fenômeno a ser tratado. Daí a relevância de novas formas 

de produção do conhecimento que tomam como objeto fenômenos que se 

colocam entre fronteiras disciplinares, quando a complexidade do problema 

requer diálogo entre e além das disciplinas. 

 A teoria de complexidade no Città pode ser entendida como uma 

possibilidade de quebrar a rigidez dos compartimentos em que se encontram 

isoladas as disciplinas dos currículos escolares. Assim, deve ser (re)vista como 

uma das formas de aproximar, conectar e interligar saberes que se constituem 

como recortes do conhecimento complexo e uma determinada área.  

 

4. Trabalho com a teoria de complexidade no Città 

 Para a validação da pesquisa, foi realizado um estudo de cunho qualitativo 

envolvendo uma turma 8ª classe composta por 57 alunos de ambos sexos, em 

uma Escola Secundária Pública1 da Cidade de Maputo, Moçamb885ique. O 

mesmo aconteceu durante o período de fevereiro a abril de 2018, durante as 

aulas da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação.  

 No estudo, experimentamos discussões sobre os problemas sociais da 

Cidade de Maputo como forma de desafiar os próprios alunos a (re)pensar nas 

suas ações, contribuindo para a construção de uma Cidade de Maputo 

sustentável. Com as discussões, os alunos, instigados pelo jogo de construção de 

cidades, e de acordo com a problematização da realidade na qual estão inseridos, 

propuseram alternativas para a ultrapassagem de tais problemas, as quais podiam 

se atualizar, no jogo, em narrativas urbanas, produzindo uma visão de totalidade 

complexa. Utilizando o jogo, os alunos simularam cidades digitais nos seus 

computadores contendo as suas alternativas de soluções. 

Como instrumentos de registro de dados, optamos pelo diário de campo, 

onde anotamos todos os relatos ou depoimentos durante a experimentação, e 

 
885My love, refere-se a carros de caixa aberta (caminhões) que devido à crise de transporte que se 

acentua dia após dia, são utilizados como transporte semicoletivos de passageiros na cidade de 

Maputo. Chamados por my love pelo facto de as pessoas terem de viajar sempre coladas e 

juntinhas, umas às outras que com o movimento do veículo as pessoas acabam se abraçando 

numa tentativa de se apoiarem.   
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pelo portfólio de fotografias dos alunos e das cidades simuladas com o editor 

Città. Aos dados obtidos (falas, textos) chamamos de enunciados. Para o filósofo 

da Linguagem Mikhail Bakhtin, enunciados são as vozes (orais ou escritas) dos 

intervenientes da pesquisa da pesquisa (pesquisadores e alunos) proferidas 

durante a experimentação. Em outras palavras, “o enunciado ou qualquer parte 

significante do enunciado pode representar um sujeito quando ouvimos nele a 

voz do outro. Este enunciado somente é significante quando representa aquele 

que o pronunciou” (BAKHTIN, 2000, p. 350). E, num sentido dilatado do conceito, 

consideramos também as imagens enquanto enunciados significantes.  

 Para dar início ao trabalho, optamos por deixar os alunos expressarem-se 

livremente sobre os constrangimentos do seu dia-a-dia enquanto moradores 

duma cidade. Cada aluno pensou em um problema e escreveu-o no quadro preto. 

Imagem 01: Alunos apresentando os problemas da Cidade de Maputo 

 
Fonte: Diário do campo 

 De forma mais precisa, e como referiram os alunos, paralelamente aos 

enunciados que aparecem no quadro preto (imagem 01), a Cidade de Maputo se 

debate hoje com um conjunto de problemas sociais que são obstáculos para o 

seu desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a problemática da criminalidade, 

que os alunos chamam por bandidagem (ver a imagem 01, enunciado circulado 

a vermelho). Sobre esta problemática, os alunos apresentaram algumas soluções 

que podem estar em nível do governo e do estado, como as seguintes: 

“Colocar postos policiais em todos os bairros” (aluno_1) 

“Aumentar o número dos polícias em todos postos policiais” (aluno_2) 
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“Sensibilizar as comunidades a denunciar e conduzir os criminosos à 

polícia” (aluno_3) 

“Aplicar penas exemplares aos criminosos” (aluno_4) 

“A polícia deve fazer o patrulhamento nos bairros” (aluno_5) 

“Colocar câmaras de vigilância nas vias públicas e eletrificar todas as 

ruas” (aluno_6) 

 A partir das suas propostas de soluções, ditadas pelas suas capacidades 

imaginativas e criativas, alguns alunos simularam com editor Città, cidades 

“ideais” com diversos bairros, nas quais colocavam postos policiais em todos 

bairros como uma das medidas contra a criminalidade. Outros ainda, colocavam 

nas suas cidades “câmaras de vigilância” nas vias públicas e eletrificavam todos 

os bairros. Os alunos sustentavam a sua posição a partir do que tem visto em 

novelas brasileiras ou nos filmes onde alguns criminosos são identificados com 

base em câmaras de vigilância. A imagem a seguir é um dos exemplos de uma 

cidade “ideal” simulada por um grupo de alunos, cuja preocupação tem a ver com 

a instalação de postos policiais (objetos circulados a amarelo).  

 

Imagem 02: Cidade com bairros preocupados com postos policiais 

 
Fonte: Diário do campo 

 A dinâmica de sala de aula se deu nesta linha – levantamento de 

problemas, tópicos da cidade pelo coletivo de alunos → estudos e 

aprofundamento dos tópicos, por um pequeno grupo de alunos→ criação de 

alternativas de ações e soluções propostas, discussão da viabilidade de cada uma 

e dos modos de implementação das mesmas → edição conjunta de cidade “ideal” 

contendo as ações/soluções propostas. 
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Nessa dinâmica, a complexidade se mostrou na relação entre os 

enunciados iniciais dos alunos no quadro preto e modos de enfrentar estes 

enunciados (estudos conjuntos com apoio de textos e consultas na internet, 

aprofundamentos mediante visitas a determinados locais ou entrevistas, criação 

de soluções, formas de implementação das soluções nas simulações), cada um 

assumindo sua responsabilidade e tendo consciência de que ninguém pode tudo 

sozinho. Por exemplo, na problemática sobre a criminalidade, a sua complexidade 

passou a exigir, que cada aluno ou grupo de alunos pudesse propor alternativas 

de ações/soluções para a ultrapassagem desta problemática. No fim, tratou-se de 

combinar as ideias – o que exige por parte do grupo um verdadeiro exercício de 

escuta, assim como de análise conjunta das ideias apresentadas, produzindo 

pensamento - para compor uma visão de totalidade complexa.  

Na verdade, segundo Axt et al (2011), a ideia de combinação ou de 

composição é uma chave metodológica para a compreensão da complexidade e 

da interdisciplinaridade. Trata-se de considerar a: 

possibilidade de combinar matérias heterogêneas, e a princípio 

incompatíveis entre si, a partir do trabalho imaterial de um coletivo, 

sem que esse trabalho reduza, a um único denominador 

homogeneizante, a multiplicidade de singularidades envolvidas. De 

igual maneira, esse entendimento permite considerar outro 

elemento vital para a compreensão de interdisciplinaridade: o 

sentido de inconclusibilidade permanente do trabalho imaterial 

coletivo, gerando continuamente uma demanda de processos 

habituais de mútuo envolvimento, com vistas a produzir o comum, 

sem que este possa se fechar numa formatação homogênea e 

monolítica. Extrai-se, daí, o caráter profundamente dialógico, de um 

[coletivo] que se pretende constituir na interdisciplinaridade, num 

universo complexo e sempre aberto de conhecimento, saberes e 

práticas” (AXT et al, 2001, p. 634). 

O diálogo interdisciplinar que se pretende constituir pela abordagem da 

complexidade vai ao encontro do viés bakhtiniano. Para o autor, o diálogo se 

constitui a partir da relação ética da empatia e do encontro de vozes entre um 

eu-para-mim, eu-para-o-outro, o-outro-para-mim (BAKHTIN, 2003): 

respectivamente, de como eu me vejo e compreendo e me responsabilizo por 

mim, nesse diálogo; de como eu me mostro para um outro, de como me 

responsabilizo por ele, de como eu vejo e compreendo o outro do diálogo; e de 
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como ele me vê e me compreende, e de como esse outro, pela linguagem, está 

atravessado em mim. 

 A abordagem da complexidade também está relacionada à diversidade de 

enunciados informacionais colocados em inter-relação, embora ligados a 

diferentes disciplinas ou áreas de conhecimento; e ainda ao caráter ético do 

processo de discussão no coletivo, que dá a possibilidade de ampliação dos 

horizontes, de uma visão mais plena do tópico em questão, possibilitando um 

acabamento provisório do mesmo pelos participantes da discussão, o que 

equivale assumir responsavelmente posições (autorais) em relação a determinado 

ponto de vista, colocando em evidência a natureza estética de tais acabamentos. 

Estética pode ser entendida como  

aquele distanciar-se, mediante um movimento de exotopia, para 

fora do lugar (ético) da relação eu-outro, para fora do lugar do 

outro onde eu esteve empaticamente, para então, solidariamente, 

de fora deste lugar arquitetônico da relação ética, de fora dessa 

morada eu-outro, ser capaz de contemplá-la com cuidado, com 

amorosidade, uma amorosidade tomada pelas intensidades da 

afetação, tomada pela escuta da voz do outro, dando-lhe 

acabamento, enriquecendo-o desde o seu lugar distanciado-

contemplativo (AXT, 2011, p. 52). 

Trazemos agora a inter-relação de informações no interior do mesmo 

tópico temático a partir de um outro problema social que os alunos vivenciam 

enquanto moradores da Cidade de Maputo. Trata-se da crise de transportes 

públicos. Sobre esta problemática os alunos propõem as seguintes medidas para 

o governo e para o próprio cidadão: 

“O governo deve comprar novos autocarros para eliminar os my love1” 

(aluno_1) 

“Vender em peça886s os carros cansados para comprar novos autocarros” 

(aluno_2) 

 
886Chapa cem surgiu na década de noventa para designar meios de transporte semicoletivos de 

passageiros. A designação cem correspondia ao valor que era cobrado pelo transporte, de cem 

meticais era valor único a ser cobrado em todas a rotas. Com a subida e variação do preço dos 

transportes, desapareceu a palavra cem, ficando apenas chapa.  
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 “A polícia municipal deve fiscalizar os chapas1 para não encurtar ou 

desvia887r as rotas definidas” (aluno_3) 

“Multar os motoristas que encurtam as rotas” (aluno_4) 

“Definir horários de circulação dos chapas” (aluno_5) 

“Introduzir o sistema de filas nas paragens e haver uma pessoa para 

controlar aqueles que não são obedientes” (aluno_6) 

“Usar senhas para indicar quem chegou primeiro na paragem como forma 

de evitar os empurra-empurra nas paragens” (aluno_7) 

 

 Nos enunciados acima, os alunos propõem um conjunto de ações a serem 

tomadas em conta pelo governo municipal para se ultrapassar a já instalada crise 

de transporte. Estas propostas, reverberaram as cidades ideais simuladas pelo 

editor Città em que as informações são colocadas em inter-relação. Por exemplo, 

na proposta do aluno_3“a polícia municipal deve fiscalizar os chapas para não 

encurtar ou desviar as rotas definidas”, estamos diante de duas informações 

colocadas em inter-relação: fiscalização rodoviária (um problema da polícia 

municipal ou de trânsito relacionado a cobranças de valores aos motoristas, a 

deficiências nas viaturas que fazem o transporte de passageiros, a insuficiência 

de estradas); que diz respeito a políticas públicas de gestão e de logística da 

segurança viária urbana; e encurtamento ou desvio de rotas (engarrafamentos 

nas estradas, baixo nível de escolarização dos transportadores de chapa, 

corrupção, etc), que remete a políticas educativas para formar o cidadão, 

incluindo educação de trânsito, postura ética, escolarização e ensino para todos.   

 Então, a cidade simulada por um grupo de alunos (ver a imagem 03) 

mostra a definição de rotas a serem seguidas pelos transportadores e a polícia 

municipal ou de trânsito com a missão de multar os violadores das normas. Por 

exemplo, no entender destes alunos, a estrada preta indica a rota que os 

transportadores devem tomar e os objetos sinalizados em vermelho indicam os 

policiais municipais a fiscalizarem os prevaricadores. 

Imagem 03: Cidade preocupada com fiscalização rodoviária e desvio de rotas 

 
887 Pós-Graduando em Gestão Estratégica de Marketing e Mídias Digitais da Faculdade Edufor. 

Graduado em Jornalismo pela Faculdade Estácio de São Luís. Membro pesquisador do Grupo de 

Estudo e Pesquisa em Práticas de Jornalismo Multimídia. E-mail: 

comunicacao.alexandre@outlook.com. 
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Fonte: Diário do campo 

 Também podemos referenciar a inter-relação das informações da proposta 

do aluno_6 “introduzir o sistema de filas nas paragens...”e a proposta do aluno_7 

“usar senhas para indicar quem chegou primeiro na paragem...”. Estamos aqui 

diante de enunciados colocados em inter-relação: filas na paragem (e as 

implicações relacionadas com a falta de organização nas paragens, luta para subir 

primeiro o chapa, roubos); uso de senhas nas paragens (para evitar os “empurra-

empurra” que se registram quando as pessoas tentam subir chapas).  

 Diante desta inter-relação das informações, os alunos simularam cidades 

imaginárias nas quais colocavam objetos organizados um atrás do outro como 

forma de mostrar as filas que eles propõem na cidade real. Igualmente, esses 

objetos, significam na opinião dos alunos, senhas que indicam que chegou 

primeiro naquele lugar. A imagem a seguir é um dos exemplos de uma cidade 

com paragens em que os passageiros estão organizados em filas (objetos 

circulados a vermelho). Aliás, a simplicidade até certo ponto rudimentar do 

próprio editor de construção de cidades desafiou a imaginação dos grupos na 

busca de superar as lacunas do mesmo para poder implementar as soluções de 

cidade relacionadas aos seus tópicos específicos. 

 

Imagem 04: Cidade preocupada passageiros organizados em filas 
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Fonte: Diário do campo 

 

A perspectiva da complexidade articula os diversos saberes, para que a 

partir daí, se possa produzir uma visão de totalidade complexa, que em nosso 

caso, pode se instalar em dois níveis, micro e macro-escolar. Vimos aqui dois 

exemplos que apresentam um processo interdisciplinar se organizando 

dialogicamente em nível micro-escolar, no âmbito de um tópico temático. Estes 

tópicos temáticos estudados e aprofundados em pequenos grupos, quando 

levados à discussão analítica no coletivo da sala de aula e articulados entre si, 

introduzem o nível macro-escolar de entendimento complexo e interdisciplinar 

de uma cidade em suas diferentes nuances culturais.  

E será essa possibilidade de uma visão de totalidade complexa, alcançada 

pelo exercício, no coletivo, de exotopia do pensamento, de afastamento do 

cotidiano no seu dia-a-dia, que permitirá a esse pensamento dar um acabamento, 

muito embora sempre provisório e inconcluso, ao conceito de cidade: um 

acabamento que abre essa cidade à produção estética do pensamento coletivo. 

Nessa situação, Axt et al (2011) finaliza que uma abordagem da 

complexidade sempre é pro-ativa do ponto de vista metodológico, apresentando 

uma dimensão ético-político-estética sui generis, voltada à empatia e à 

responsabilidade ética do ato e da contemplação estética: implica o aluno no 

coletivo com o qual convive, passando a exigir inter-relações de natureza 

dialógica entre os participantes, para poder dar conta dessa complexidade; levar 

em conta as diferentes vozes e seus pontos de vista complementares, instando o 

pensamento de cada um ao exercício contemplativo de afastamento do cotidiano 
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que permite, num nível escolar mais amplo, figurar uma totalidade viável a 

tomadas de decisão.  

 

 

5. Conclusão 

 O estudo mostrou que a partir dos recursos do editor de cidades Città, 

apoiados pela metodologia ativa do Projeto Civitas, pode se trabalhar com a 

teoria de complexidade proposta por Edgar Morin através de problemáticas de 

cidade ou temas sociais complexos. O conhecimento complexo extraído do 

conjunto de conteúdos informacionais ligados a essas problemáticas; vida real 

enquanto vivencia cultural na cidade e exercício ético de convivência na sala de 

aula; e a vida imaginária, através de construção de cidades simuladas “ideais” 

exercitando a estética; se encontram e se intercruzam, dando-se as mãos e 

constituindo o cidadão comprometido com a promoção e a preservação da vida. 

 Os conteúdos informacionais dos alunos foram entendidos como 

inacabados por isso foram colocados em inter-relação sem necessidade de haver 

uma hierarquia dos tópicos, sem pré-requisitos para um tópico ser primeiro que 

o outro, que cada tópico é uma porta de entrada para pensar a cidade como uma 

unidade complexa. Em outras palavras, um tópico qualquer que seja, abriu a porta 

para um pensamento interdisciplinar e complexo mesmo que em uma micro 

escala, formando uma pequena rede de inter-relações sobre um aspecto da 

cidade. Mas também, o pensamento interdisciplinar e complexo em um nível mais 

abrangente, busca uma totalidade maior que é da própria cidade enquanto rede. 

Neste caso, os tópicos diversos, explorados em suas diferentes inter-relações nas 

discussões de vários grupos, se encontram numa grande discussão de todo o 

coletivo da sala de aula, produzindo uma rede de sentidos que remete à cidade 

complexa e interdisciplinar em que as diferentes áreas científicas podem se 

encontrar umas com as outras e com a cultura, permitindo uma visão de 

totalidade provisória acabada-inacabada. 

 O estudo permitiu concluir que jogos de construção, mesmo muito 

simples, como o editor de cidades Città pode ser uma alternativa tecnológica com 

potencial para explorar a teoria de complexidade, através da interdisciplinaridade, 

quando bem integrada no currículo de educação formal, devido a sua natureza 

que possibilita problematizar, discutir analiticamente e encaminhar alternativas 

viáveis a temas sociais que por serem complexos, não podem ser tratados numa 

única disciplina. Tal característica permite ao professor reconhecer a necessidade 
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de, não só aprofundar a disciplina, mas de ir além daquilo que já conhece, com a 

própria colaboração dos seus alunos. 
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JOGOS JORNALÍSTICOS: OS NEWSGAMES NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM 

 

Alexandre André Santos Pereira1 

Ian Lucca Pacheco do Rosári888o1 

Jean Carlos da Silva Montei889ro1 

 

Resumo: Este artigo trata 890da inserção estratégica dos newsgames no processo de 

aprendizagem. Investiga as potencialidades dos jogos jornalísticos no fomento de 

habilidades e competências educacionais do século XXI. Versa sobre um estudo de 

natureza descritiva que buscou, por meio de pesquisa bibliográfica, conhecer os 

principais estudos acerca dos Jogos na Educação e discutir os aspectos conceituais a 

respeito dos Nativos Digitais, da Geração C e dos Newsgames (novo modelo de 

jornalismo que une o entretenimento com a informação na linguagem e narrativa dos 

games). Verifica que os jogos jornalísticos utilizados em sala de aula estimulam a 

capacidade cognitiva e criativa dos alunos, que as notícias exigem reflexão e criticidade 

dos jogadores e que os newsgames aguçam a curiosidade de seus participantes, 

aumentando o interesse pela pesquisa e conhecimento transmitidos. 

Palavras-chave: Jogos na Educação. Gamificação. Jogos jornalísticos. Newsgames. 

Aprendizagem. 

 

Abstract: This article deals with the strategic insertion of newsgames into the learning 

process, and investigates the potential of journalistic games in promoting educational 

skills and competencies in the 21st century. It’s about descriptive natured research, which 

aimed to learn about the main studies regarding Games in Education and discuss 

conceptual aspects of Digital Natives, Generation and Newsgames (a new form of 

journalism which combines entertainment with information in language and game 

 
888 Graduando em Jornalismo pela Faculdade Estácio de São Luís. Membro pesquisador do Grupo 

de Estudo e Pesquisa em Práticas de Jornalismo Multimídia. E-mail: ianluccapacheco@gmail.com. 
889 Mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão. Especialista em 

Comunicação, Cultura e Tecnologia pela Faculdade Venda Nova do Imigrante. Graduado em 

Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, pela Faculdade Estácio de São Luís. Líder do 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Práticas de Jornalismo Multimídia. E-mail: 

falecomjeanmonteiro@gmail.com. 
890 A flexibilidade cognitiva pode ser definida como a “[...] capacidade que o sujeito desenvolve 

de, perante uma situação nova, reestruturar o conhecimento para a solucionar.” (CARVALHO; 

PINTO; MONTEIRO, 2002, p. 1). Ela permite ainda o desenvolvimento de um cérebro mais ativo, 

ágil e múltiplo, capaz de executar inúmeras ações. 
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narratives) via bibliographical research. It verifies that journalistic games used in the 

classroom stimulate students’ cognitive and creative abilities, which the news demands 

for player reflection and criticality and newsgames sharpen participants’ curiosity, 

increasing interest in research and transmitted knowledge.  

Keywords: Games in Education. Gaming. Journalistic games. Newsgames. Learning. 

 

INTRODUÇÃO 

As Tecnologias de Informação e Comunicação introduziram na sociedade 

novos formatos de entretenimento. Neste contexto, os jogos virtuais cumprem o 

papel de levar interatividade aos amantes das inovações tecnológicas, 

permitindo-os imergir em narrativas que os torna não somente observadores, 

mas participantes das ações desenvolvidas nos jogos. Sendo assim, suas ações 

implicam diretamente no resultado final em cada plataforma em que ele se insere 

para jogar. 

Os newsgames surgiram com a proposta de atrair o público mais jovem, 

que utilizam os ambientes virtuais com mais frequência que os mais velhos, para 

conteúdos noticiosos relevantes do cotidiano. Os jogos jornalísticos, como 

também são conhecidos, introduziram fatos importantes em narrativas que fazem 

do jogador um participante do fato noticioso, seja ele investigativo, histórico ou 

factual.  

Dito isto, este estudo investiga a inserção estratégica dos newsgames no 

processo de aprendizagem para responder ao seguinte questionamento: quais as 

contribuições dos jogos jornalísticos para o fomento de habilidades e 

competências educacionais do século XXI? 

Para tanto, realiza-se um estudo de natureza descritiva que busca, por 

meio de pesquisa bibliográfica, conhecer os principais estudos acerca dos Jogos 

na Educação e discutir os aspectos conceituais a respeito dos Nativos Digitais, da 

Geração C e dos Newsgames (novo modelo de jornalismo que une o 

entretenimento com a informação na linguagem e narrativa dos games). 

 

JOGOS NA EDUCAÇÃO 

 

A polêmica acerca do uso de jogos no processo de aprendizagem ainda 

cria muito alvoroço entre os docentes, uma vez que, os jogos nem sempre são 

vistos com bons olhos. Esse tipo de prática de ensino é sempre caracterizado 

como atividade lúdica, onde se busca aprimorar habilidades, como a flexibilidade 
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cognitiva1, que acontece por meio de d891esafios que estimulam o raciocínio 

lógico (MATTAR, 2010). 

Como ferramenta no processo de aprendizagem, os jogos criam um 

leque de possibilidades educacionais. Segundo Moran (2013), eles podem ser 

utilizados individualmente ou em grupos, isto torna todo o processo mais 

desafiador, já que todos querem sempre vencer, o esforço e determinação ficam 

mais ardentes, o jogador passa a agir mais rapidamente, desafiando seus próprios 

limites e estimulando-se a alcançar novas habilidades e competências.  

Os jogos estão adentrando cada vez mais os espaços escolares e, como 

metodologia ativa1, ressignifica a sala de aul892a, despertando a curiosidade e o 

engajamento dos alunos, aumentando o interesse pelos estudos e tornando o 

processo de aprendizagem mais motivacional, colaborativo, interativo e, 

principalmente, significativo (BOTTENTUIT JUNIOR, 2017). 

O emprego dos jogos no âmbito educacional transforma o modelo 

tradicional de ensino que, muitas vezes, não atende mais às demandas da 

geração de alunos que constituem a Geração C1, uma cultura caracterizada 

893por pessoas que convivem em diversos ambientes, permeados de dispositivos 

móveis e apps, de fácil uso e em sua maioria gratuitos (MONTEIRO et al. 2018). 

Em todas as suas obras - “Aprendizagem Digital Baseada em Jogos”, “Não 

me incomode mãe - eu estou aprendendo”, “Ensinando Nativos Digitais - Parceria 

para Aprendizagem Real”, “Dos nativos digitais à sabedoria digital: Ensaios 

esperançosos para a aprendizagem do século XXI”, “Ganho Cerebral: Tecnologia 

e a Busca pela Sabedoria Digital” - Prensky (2019) retrata os alunos desta nova 

geração como nativos digitais1. 

 
891 O aluno é personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizagem. Sendo 

assim, o objetivo desse novo modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica 

desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa 

(MONTEIRO et al, 2018). 
892 Geração C – atual, não é regida por ano de nascimento, e abrange qualquer pessoa que se 

encaixe no seguinte perfil: insere-se em múltiplos grupos demográficos de idades variadas e 

participa de comunidades virtuais, games online e de redes sociais (MONTEIRO et al, 2018). 
893 Um nativo digital é aquele que nasceu e cresceu com as tecnologias digitais presentes em sua 

vivência, como computador, notebook, tablet, videogames, Internet, smartphone, entre outros 

(PRENSKY, 2019). 
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De acordo com Prensky (2018949, p. 62) os “[...] estudantes de hoje são 

todos ‘falantes nativos’ da linguagem digital dos computadores, vídeo games e 

internet” e salienta ainda que, mesmo aqueles que não nasceram no mundo 

digital, aos poucos vão se tornando nativos digitais, já que se deparam com a 

necessidade de inserir as tecnologias em sua rotina diária. 

Para os nativos, toda essa imersão tecnológica é considerada algo 

natural, logo, cresceram acostumados com interatividade. “As ‘alterações 

mentais’ ou ‘mudanças cognitivas’ causadas pelas mídias digitais levaram a uma 

grande variedade de novas necessidades e preferências por parte dessa geração, 

principalmente na aprendizagem.” (PRENSKY, 2019, p 63). 

Nesse cenário, verificou-se a necessidade de fomentar nos nativos 

digitais habilidades e competências educacionais para o século XXI, como a 

comunicação, a colaboração, a criatividade e a criticidade. Diante disso, viu-se a 

possibilidade de trabalhar com os newsgames em sala de aula, um novo modelo 

de jornalismo que une o entretenimento com a informação na linguagem e 

narrativa dos games.  

Os newsgames, também chamado de jogos jornalísticos, “trabalha a 

informação em formatos lúdicos de comunicação, direcionando aos jogadores de 

videogame a informação que interessa a eles e proporcionando elevado grau de 

engajamento de forma participativa e colaborativa” (ANCADROLLI; OLIVEIRA, 

2016, p. 117). 

Para melhor entender o contexto em que os newsgames se desenvolve, 

explicita-se na própria seção o conceito, as características e os elementos que 

compõe os jogos jornalísticos. 

 

NEWSGAMES 

 

Os newsgames são jogos de caráter informativo que possibilitam a 

transmissão de um fato por meio de um ambiente digital imersivo, interativo e 

participativo (DEDÁ; ANDRADE; BONINI, 2012). Utilizam-se das linguagens dos 

jogos virtuais para o desenvolvimento da narrativa jornalística neste ambiente.  

 
894 Também conhecidas como narrativas digitais, narrativas interativas, narrativas mediáticas, 

narrativas multimedia, digital storyttelling ou narrativas em ambiente digital, são a convergência 

unificada entre linguagem escrita, oral, sonora e outras, numa única plataforma, nas quais 

imagens, vídeos, sons, animações, infográficos, músicas, etc., tenham também a capacidade de 

gerar, transmitir conhecimento e acrescentar novos significados (MONTEIRO et al, 2018). 
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Segundo Medeiros e Stein (2012) o estúdio Powerful Robots, do 

Uruguai, foi pioneiro ao criar os dois primeiros newsgames da história, com 

assinatura do designer Gonzalo Franca. No jogo Kabul Kaboom, lançado em 2001 

e que tinha como contexto a guerra do Afeganistão, o jogador precisava coletar 

comida enquanto desviava de bombas que caiam do céu, demonstrado na Figura 

1. 
 

Figura 1 - Newsgames Kabul Kaboom 

 
Fonte: http://twixar.me/NCxn 

 

Em September 12th, lançado em 2003 pelo mesmo estúdio, o jogador 

bombardeava uma cidade do oriente médio. O jogo era uma resposta aos 

ataques ocorridos em 11 de setembro de 2001 às torres gêmeas no Estados 

Unidos, como na Figura 2. 
 

Figura 2 - Newsgames September 12th 

 

http://twixar.me/NCxn
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Fonte: http://twixar.me/2Cxn 

 

Na época, a internet ainda estava dando seus primeiros passos para a 

popularização, bem como o seu público ainda estava se adaptando a este novo 

contexto informacional global.  

Apesar de se tratar de jogos, os newsgames têm como objetivo principal 

informar. O seu diferencial está no modo como a narrativa jornalística é 

apresentada ao público. Nos newsgames o jogador interage diretamente com a 

informação por meio de diferentes linguagens multimídias e hipertextuais1.  

Como afirma Acadrolli e O895liveira (2016, p. 117), “o jogador aprende 

qualquer tipo de conhecimento através de janelas, sons, imagens e animação. No 

mundo da convergência das mídias, o consumidor de informações é seduzido 

por diversos suportes midiáticos”. 

Segundo Bourscheid (2017), os newsgames podem ser divididos em seis 

categorias com subcategorias, descritas na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Categorias do newsgames 

Categoria/ subcategoria Descrição 

Newsgames de atualidade (Editorial games, 

Tabloid games e reportage games) 

Possui proximidade temporal ao fato 

noticiado. 

Newsgames infográfico (Infográfico 

explicativo e Infográfico explorativo) 

Utiliza infográficos podendo ser interativo e 

jogável. 

Newsgames documentário 
Relata fatos históricos e atuais sob a 

proposta documental. 

 
895 Teoria crítica produzida na convergência das práticas educativas em rede e na apropriação do 

potencial emancipador da internet (MONTEIRO, et al., 2018). 

http://twixar.me/2Cxn
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Newsgames de raciocínio 

Feito a partir da adaptação de jogos de 

raciocínio como jogos de tabuleiros. Exigi 

conhecimento prévio do jogador sobre o fato 

para resolução do jogo. 

Newsgames de letramento Aborda as práticas da produção jornalística. 

Newsgames de comunidade 
Permite a formação de comunidades 

colaborativas entre os jogadores. 

Fonte: Bourscheid (2017). 

 

No Brasil, os newsgames foram adotados somente em 2007, com o 

lançamento do jogo Nanopops pelo portal G1, demonstrado na Figura 3. A 

proposta era centrada no cenário político do período e seu objetivo era que o 

jogador reconhecesse os principais líderes mundiais da época. Atualmente, o 

jogo Nanopops está disponível na página do Globo Esporte e desafia os 

jogadores a relembrarem que foram os craques do Brasileirão 2018. 
 

Figura 3 - Newsgames Nanopops 

 
Fonte: http://twixar.me/W2xn 

 

Outros exemplos de newsgames produzidos no Brasil é o Jogo da Máfia, 

criado em 2009, que aborda como a máfia atuava nos continentes, exibido na 

Figura 4. 
 

Figura 4 - Newsgames Jogo da Máfia 
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Fonte: http://twixar.me/Y2xn 

 

Filosofighters, produzido no ano de 2011, traz batalhas de ideias entre 

nove importantes filósofos, ambos produzidas pela revista Superinteressante, 

apresentado na Figura 5. 
 

Figura 5 - Newsgames Filosofighters 

 

http://twixar.me/Y2xn
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Fonte: http://twixar.me/Q2xn 

 

Em 2014, a Revista Galileu lançou o jogo Pule o Muro, demonstrado na 

Figura 6, em comemoração aos 25 anos de queda do Muro de Berlin e que conta 

ainda com uma linha do tempo e vídeo reportagem sobre o período. 
 

Figura 6 - Newsgames Pule o Muro 

 
Fonte: http://twixar.me/3Hxn 

 

Em linhas gerais, no que tange às características dos newsgames, eles 

possuem dois formatos: Desdobramentos Conceituais (newsgames por ação e 

newsgames por associação) e Ambiguidade Conceitual (referência ao fato 

jornalístico ou entretenimento). 

 

NEWSGAMES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

As novas gerações de alunos fazem parte de um grupo de pessoas 

envoltas em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) desde os primeiros 

dias de vida, a sua familiaridade com o ambiente digital e suas ferramentas é 

maior que as gerações anteriores. 

Por isso, “não se admira que haja mudanças na forma de pensar e 

aprender entre a geração atual e a passada”, como afirma Raabe et al (2016, p. 

305). Estas mudanças terão reflexo na aplicação de metodologias que envolvam 

os alunos em um ambiente de imersão total por meio das novas tecnologias, 

como melhor explicitado na Tabela 2. 

http://twixar.me/Q2xn
http://twixar.me/3Hxn
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Tabela 2 - Diferença entre a Geração C e as outras gerações 

 

Geração C Gerações anteriores 

Velocidade de Twitch Velocidade Convencional 

Processamento paralelo Processamento linear 

Primeiro gráfico Primeiro texto 

Acesso aleatório Passo a passo 

Conectado Autônomo 

Ativo Passivo 

Brinca Trabalhar 

Recompensa Paciência 

Fantasia Realidade 

Tecnologia amiga Tecnologia inimiga 

 

Fonte: Raabe et al (2016) 

 

A aprendizagem por games permite a utilização de jogos para a 

resolução de problemas, motivação, engajamento e imersão dos alunos por 

meio das tecnologias em sala de aula (FADEL et al., 2014). Através dela é possível 

inserir o aluno no ambiente virtual fazendo-o utiliza-lo para a absorção de 

conteúdos de forma empírica.  

Neste contexto, os newsgames surgem como proposta para um 

aprendizado onde o aluno é capaz de desenvolver habilidades cognitivas por 

meio da inserção no ambiente dos jogos. O uso dos elementos multimídias 

introduzem os alunos de forma participativa no processo de aprendizagem. 

No Jogo da Máfia a cada avanço do jogador, que atua como um detetive 

infiltrado que investiga as ações dos mafiosos pelos continentes, novas 

informações são disponibilizadas. Sendo assim, o jogador é instigado a participar 

ativamente do jogo para obter novas informações (DEDÁ, ANDRADE, BONINI. 

2012). 

O caráter informativo está presente no jogo, que é categorizado como 

newsgames infográfico interativo. A imersão do jogador no ambiente dos 

newsgames o faz refletir e precisa pensar estrategicamente sobre impactos de 

suas ações e tomada de decisões durante sua participação na narrativa do jogo. 

Em “Pule o Muro” a reflexão sobre os acontecimentos do período em que 

a Alemanha era separada pelo Muro de Berlim é colocada diante do jogador que 

tem como objetivo cruzar a divisa do país. O resultado pode ser frustrante para 

o jogador, ao perceber que o jogo não tem um “final feliz” e os dados na tela ao 
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final de cada jogada apresenta o cenário de mortes ocorridas no período 

(ANCADROLLI; OLIVEIRA, 2016). 

Como afirma Dedá, Andrade e Bonini (2012, p. 324), “nesse contexto 

narrativo, os jogos atuam como um campo fértil de representações, trocas e 

produções simbólicas, aonde muitos dispõe de uma narrativa que se assemelha 

com o universo da experiência cotidiana”. A experiência em questão seria a vivida 

pelos alemães durante os eventos pré-queda do Muro de Berlim. 

Todas estas questões que envolvem os newsgames no processo de 

aprendizagem apontam para um ambiente desenvolvido com foco no potencial 

do aluno (MEDEIROS; STEIN, 2012). Muito embora seja como uma brincadeira, a 

aplicação dos newsgames no espaço educacional proporcionam aprendizagem 

reflexiva e crítica dos fatos históricos, bem como dos cotidianos. 

A inserção dos newsgames no processo formativo vai ao encontro do 

Conectivismo, teoria da aprendizagem em rede que prega o desenvolvimento da 

autonomia, da interação e da construção do conhecimento no contexto da era 

digital, em que “a aprendizagem é um processo que ocorre dentro de ambientes 

nebulosos” (SIEMENS, 2014, p. 5), universo cada vez mais informacional e 

tecnológico em que vivemos. 

Diante disso, Siemens (2014) defende a ideia de que nosso cérebro 

compreende melhor uma informação quando ela está organizada em esquemas 

e com representações espaciais, como nos newsgames Filosofighters. Nesta 

assertiva, os jogos jornalísticos surgem como uma ferramenta de representação 

espacial, que pode ser acessada por meio de narrativa lúdica, favorecendo a 

interatividade e promovendo a compreensão da informação que é transmitida. 

Desde o Kabul Kaboom, primeiro newsgames a ser desenvolvido, até os 

jogos jornalísticos atuais, foi possível observar algumas características 

pedagógicas que apresentam as possíveis contribuições de sua utilização em sala 

de aula, estão inteiramente alinhadas aos princípios do conectivismo e dos 4C 

(comunicação, criatividade, colaboração e criticidade) da educação do século XXI, 

que são: 

A aprendizagem e conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões, 

uma vez que esta é formada por meio diferentes personagens dos newsgames. 

A aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes 

de informação, já que os newsgames é construído por diferentes mídias 

hipertextuais. Logo, é necessário cultivar e manter conexões para facilitar a 

aprendizagem contínua. 
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A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos, visto que a 

notícia não é transmitida pelo jornalista em si, mas pela construção da informação 

em formatos lúdicos de comunicação na linguagem e narrativa dos games. 

A capacidade de saber mais é mais crítica do que aquilo que é conhecido 

atualmente, dado que, para avançar etapas dos newsgames, é necessário refletir 

criticamente as questões propostas pela temática abordada. 

A habilidade de atualização sobre um tema (“currency” – conhecimento 

acurado e em dia), posto que os newsgames é criado na perspectiva de fomentar 

em seus jogadores a capacidade de discursar e argumentar de maneira lógica 

(SIEMENS, 2004, p. 6). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante ao exposto acima, percebe-se que as práticas educativas em 

rede alinhadas às propostas pedagógicas que utilizam os jogos jornalísticos em 

sala de aula promovem uma aprendizagem que ocorre nas conexões 

heterogêneas e múltiplas oferecidas pela própria internet. 

Essa nova aprendizagem tem como base uma pedagogia da virtualidade1 

aliada ao uso criativo dos 896recursos da internet, abrindo espaços não-formais 

para uma série de possibilidades a nível educacional, promovendo habilidades, 

competências e estimulando a autonomia do aluno, a colaboração e a inteligência 

coletiva. 

A inserção dos newsgames na aprendizagem colabora principalmente em 

propostas pedagógicas que buscam desenvolver o letramento digital, a leitura 

multimídia, aptidão para compreender as recorrentes transformações sociais, 

poder argumentativo, criticidade, criatividade, flexibilidade cognitiva e 

autoanálise. 

Essas novas práticas pedagógicas devem permitir com que os alunos 

despertem, em si, o caráter curioso para que aprendam construindo, reconheçam 

suas habilidades e competências naquilo que produzem, através de propostas 

que estimulem a contextualização dos conhecimentos já adquiridos, 

 
896 Graduando do Curso Ciências Humana/Sociologia. Universidade Federal Do Maranhão – 

Campus III Bacaba/Ma. Bolsista de Projeto de Ensino UM CELULAR NA MÃO, E AGORA ESCOLA? 

Diálogos e tensões entre escola e as tecnologias de informação e comunicação nas mãos dos 

alunos.Email: marcelo-freitas07@hotmail.com.  

mailto:marcelo-freitas07@hotmail.com
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possibilitando a descoberta de novos conhecimentos ao longo do processo de 

aprendizagem. 

Por fim, este estudo evidenciou um paralelo entre os newsgames, as 

habilidades e competências do século XXI somadas aos princípios do 

conectivismo (SIEMENS, 2014): coletividade e reflexão (a aprendizagem e 

conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões); comunicação e 

pensamento crítico (a aprendizagem é um processo de conectar nós 

especializados ou fontes de informação); letramento digital (a aprendizagem 

pode residir em dispositivos não humanos); memória (é necessário cultivar e 

manter conexões para facilitar a aprendizagem contínua) e tomada de decisão 

(escolher o que aprender, como esse processo de aprendizagem vai ocorrer e a 

autoavaliação desse processo). 

Apresentou-se, nesta pesquisa, apenas alguns resultados de cunho 

teórico. Espera-se, então, a realização de novas investigações acerca da inserção 

prática e estratégica dos newsgames na aprendizagem. 
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RESUMO: Este artigo apresenta um relato de experiência realizado na escola de ensino 

fundamental da rede pública, situada no município de Capitão-Poço – PA, por meio da 

ferramenta educacional Kahoot para o ensino da computação com a utilização da 

gamificação para a aprendizagem. Nesse contexto, este trabalho procura tratar dos 

conhecimentos básicos (hardware/software), assim, foi aplicado um quis usando a 

plataforma Kahoot como estratégia de avaliação e ensino computacional requer para fins 

educativas. Para realização das atividades foi necessária uma aula sobre o assunto, após 

os alunos fizeram a atividade avaliativa e em seguida responderam a um questionário 

sobre a prática utilizada. Os alunos citaram a competição como estímulo para o 

aprendizado e perceberam que o Kahoot pode ser usado como substituto da avaliação 

tradicional uma vez que consegue alcançar diferentes níveis de complexidade que 

desafiam os alunos e tornam o aprendizado mais eficiente e duradouro, a percepção e o 

interesse dos alunos foi positiva diante da experiência. As atividades realizadas e seus 

respectivos efeitos/resultados que se apresentam tiveram principalmente o objetivo de 

mostrar uma possibilidade de oportunizar o aprendizado de computação por meio da 

gamificação.  

Palavras-chave: Ferramenta educacional; Kahoot; Gamificação; Ensino da Computação; 

Aprendizado. 

 

ABSTRACT: This article presents an experience report carried out at the public 

elementary school, located in the municipality of Capitão - Poço - PA, with the use of an 

educational tool. This study is used to provide the basic knowledge (hardware / software), 

which was used for educational purposes. To the part of the activities was dispensed a 

lesson of the subject, after the didactized to evaluative activity and, and did the kind to 
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a lesson used. Students cited as a competition for learning and knowledge that the 

Kahoot can be used as a substitute for traditional assessment since it has achieved the 

levels of complexity that challenge students and the most efficient and lasting learning, 

the perception and interest of the students were positive about the experience. The 

activities carried out and their rights / results that are everywhere present a possibility of 

access to learning by the means of gamification. 

Palavras-chave: Educational tool; Kahoot; Gamification; Computer Teaching; Learning. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A contemporaneidade é caracterizada pelas transformações tecnológicas 

constantes que afetam o modo de pensar, agir e trabalhar. Nesse contexto, as 

Tecnologias digitais da Informação e Comunicação (TDICs) tornaram-se 

imprescindíveis para a vida e, principalmente, para permitir a busca por 

informações a respeito dos direitos sociais garantidos a cada indivíduo.  

Posto que as sociedades estão em constante evolução, é compreensível que os 

sistemas educacionais avancem, principalmente, no que tange às suas práticas 

pedagógicas, superando concepções educativas tradicionais e extemporâneas, 

adequando-se, portanto, às novas exigências sociais, principalmente, em relação 

ao perfil dos alunos do século XXI, constituído na Cultura Digital. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em dezembro de 2017, 

pontua que: 
[...]. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da 

cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de 

interação multimidiática e multimodal e de atuação social em rede, que 

se realizam de modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura 

também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de 

respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises 

superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, 

diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida 

escolar. (BRASIL, 2017) 

 

Entre as novas formas de interação multimidiática e multimodal da Cultura Digital, 

destaca-se nesse estudo, os Jogos Digitais como proposta contemporânea para 

aproximar os saberes construídos socialmente da realidade vivida do aluno. 

As possibilidades para inserção de Jogos Digitais na Educação são diversas, 

porém, ao considerar as características da realidade das escolas públicas 

brasileiras é necessário ater-se às condições como infraestrutura, acesso a 

Internet e até mesmo o nível de contato dos professores e alunos com essa 

linguagem lúdica e multimidiática. 
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Neste contexto, a Gamificação surge como uma estratégia que usa elementos de 

jogos e pode ser aplicada para auxiliar professores na tarefa de, não somente 

fornecer informações, mas também de ensinar a selecionar as informações úteis, 

bem como aplicar esse conhecimento para resolver problemas da profissão 

(SANDE & SANDE, 2018). 

Moran et al. (2003) escrevem que a partir das ferramentas tecnológicas atuais, a 

escola pode transformar-se em um conjunto de espaços ricos de aprendizagens 

significativas, presenciais e digitais, que motivem os alunos a aprender 

ativamente, a pesquisar o tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas 

e interagir.  

A partir dessas compreensões, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

aplicação de um jogo de Quiz, usando a plataforma Kahoot para o ensino-

aprendizagem de conceitos básicos de computação (Hardware/Software). Com o 

intuito de inserir e avaliar a Gamificação como estratégia de ensino, o estudo foi 

realizado com os alunos da Escola Varlindo de Almeida no município de Capitão 

Poço - PA.  

Para a aplicação deste trabalho buscou-se, inicialmente identificar o nível de 

conhecimento dos alunos acerca dos componentes de hardware/software do 

computador tendo com a finalidade de contextualizar e apresentar a sua 

relevância para o âmbito escolar e em seu cotidiano, assim, possibilitando aos 

mesmos, conhecer e compreender sobre mundo digital e fazer uso do mesmo 

para o engajamento computacional, tornando-se assim, sujeitos ativos deste 

novo cenário.  

Baseado nesse panorama, este trabalho justifica-se a medida que promove o 

desenvolvimento da metodologia de Gamificação em sala de aula, bem como 

oportunizar o ensino da computação na educação básica utilizando a flexibilidade 

do Kahoot no que tange a sua aplicação nos diferentes níveis de ensino na 

educação. 

 

2 GAMIFICAÇÃO: NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

A Gamificação no processo de ensino apresenta-se, ante o cenário atual, como 

uma proposta inovadora e coerente, principalmente se aliado a recursos das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, pois consiste em usar 

elementos presentes no design de jogos em outros contextos.  Segundo Werbach 

& Hunter (2012), os elementos de jogos identificaram dinâmicas, mecânicas e 

componentes como categorias válidas para desenvolvimento e estudos na 
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temática. Essa tríade se organiza em ordem decrescente de abstração, de modo 

que cada mecânica se liga a uma ou mais dinâmicas, e cada componente a uma 

ou mais mecânicas ou dinâmicas. 

Os jogos, de qualquer forma, aumentam a motivação por meio do engajamento, 

em nenhum outro lugar isso é mais importante que na educação, a possibilidade 

de manter a motivação e foco dos alunos em disciplinas ofertadas em sala é algo 

importante e tem muito a oferecer a educação, gamificação é sobre moldar o 

jogo em torno do contexto educacional. 

Outra contribuição dessa ferramenta para gamificação da sala de aula é a 

diversão, que é comumente proporcionada pelos bons games. Conforme Wang 

(2015), o Kahoot transforma temporariamente uma sala de aula em um game 

show envolvente e motivador, incentivando, assim, a curiosidade e o 

envolvimento dos alunos para proporcionar aos professores à oportunidade 

identificar lacunas/áreas que muitas vezes é de difícil compreensão para o aluno 

(DELLOS, 2015). 

Com isso, acredita-se que para a eficácia dessa ferramenta para gamificar a sala 

de aula é preciso que o professor tenha o domine pelo menos três tipos de 

conhecimento: sobre a metodologia, sobre o Kahoot, e o sobre currículo. Ignorar 

um destes compromete os resultados a serem alcançados. Então o professor é 

primordial para que essa ferramenta seja o auxílio para sua disciplina e que 

consiga atingir o objetivo, e de alto relevância o mesmo procurar conhecer o 

Kahoot antes de aplicar com seus alunos. 

 

3 METODOLOGIA 

Quanto à abordagem, a metodologia utilizada na presente pesquisa é de natureza 

qualitativa, está organizada em três principais fases: 1) levantamento bibliográfico 

e trabalhos relacionados, visando encontrar materiais que auxiliassem no 

andamento da pesquisa sobre ferramentas educacionais para o ensino da 

computação, após, elaboração do Quiz online utilizando o site do Kahoot ; 2) 

Pesquisa de campo e Público Alvo para coletar os dados sobre o público-alvo 

deste estudo e a utilização da prática do Kahoot para o ensino da computação. 

Por fim, 3) análise dos questionários que foram aplicados para os alunos de 

escola-alvo.  

 

3.1 Levantamento Bibliográfico e trabalhos relacionados 
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O estudo bibliográfico buscou-se diversos artigos de autores que tratassem do 

assunto onde seguimos a linha de pensamento do autor Moura (2013) e outros 

que relata tecnologia para ensino, e a utilização de várias estratégias de forma 

dinâmica e didática usando ferramentas para o aprendizado. Para contribuição 

foi escolhido autor Silva (2017), define e algumas ações sobre o uso de games no 

processo de ensino aprendizagem. Ao longo da pesquisa, foram encontrados 

outros trabalhos que também consistem em estudos secundários e que se 

relacionam com o tema da pesquisa atual. Suas contribuições foram estudadas e 

analisadas a fim de auxiliar nas considerações e conclusões deste estudo. 

No Artigo Silva et at. (2018) os autores apresentam que apesar do crescimento 

das pesquisas sobre gamificação, ainda há grandes desafios enquanto a sua 

aplicação em sala de aula, das dificuldades apontadas pelo mesmo destaca-se a 

falta de ferramentas adequadas que possam automatizar o sistema de feedbacks 

imediatos e que permitam experiências de aprendizagem. Ainda neste estudo 

Silva aponta que a ferramenta Kahoot potencializa o uso da gamificação 

facilitando o uso de elementos de games para o ensino, desta forma obtendo 

feedback imediato que é elemento essencial para que ocorra uma atividade 

gamificada. 

 

3.2 Pesquisa de Campo e Público Alvo 

A pesquisa em campo realizou- se na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Varlindo de Almeida, situada no município de Capitão-Poço – PA, contando com 

a participação de duas professoras do Ensino Fundamental e 17 (dezessete) 

alunos do 2º ano.  

Para o início das atividades foi ministrada aula sobre os hardwares/Software e em 

seguida foi apresentado da plataforma Kahoot para os alunos. Após esse 

momento, foi apresentado a metodologia da gamificação da ferramenta 

educacional, expondo aos alunos como funcionaria a dinâmica que envolvia 

perguntas e respostas de alguns componentes físicos do computador como o 

teclado, memória e entre outros. Em seguida, os mesmos foram convidados a 

preencher um questionário com seis perguntas.  

As professoras foram convidadas a preencher um questionário contendo sete 

perguntas em relação às práticas pedagógicas, recursos oferecidos pela escola 

aos alunos e sobre atividade aplicada.  Nessa etapa da pesquisa, objetivou-se 

conhecer o nível de domínio dos alunos em computação básica, o processo de 
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ensino-aprendizagem na turma, bem como o conhecimento dos alunos sobre a 

plataforma Kahoot. 

 

3.3 A utilização do Kahoot para o ensino da computação 

Para a execução dessa atividade foram escolhidos seis recursos: rede Wi-fi para a 

conexão dos aparelhos, uma Smart TV, um notebook e três smartphones. A 

plataforma Kahoot possibilitou, conforme demonstra a Figura 1, que o professor 

elaborasse seus próprios jogos (kahoots) no formato de Quiz, Jumble e Survey. É 

importante notar que o uso da plataforma é totalmente gratuito e permite a 

escolha de atividades prontas compartilhadas por outros usuários, além de 

permitir o acesso e/ou uso de suas funcionalidades por meio de seu aplicativo 

para dispositivos móveis. 

Figura 1: Modalidades de jogos disponibilizados na plataforma Kahoot. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

A modalidade Quiz, usada neste trabalho, permite que sejam elaboradas 

perguntas com até quatro alternativas. Cada questão apresentada possui tempo 

de resposta que pode ser estabelecida de acordo com o seu grau de dificuldade. 

No entanto, o tempo máximo é de 120 segundos. 

Após elaborar o jogo, o professor executa o Quiz e escolhe se a modalidade de 

jogo será em Team, opção que permite que os alunos joguem em grupos por 

meio de um único dispositivo móvel e/ou computador, ou Classic, modo 

individual, para que, então, a plataforma forneça o código de acesso para a 

atividade (Game Pin), conforme é demonstrado na Figura 2. 

Figura 2: Preview do jogo usado na pesquisa 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Ao usar a plataforma Kahoot o professor apresenta fatores importantes na 

metodologia de Gamificação, haja vista a existência do design de jogos também 

em sala de aula. Haksu e Doh (2012, apud FALCÃO, 2014) elucidam que o “design 

de jogos centra-se na motivação intrínseca e nos elementos que geram maior 

engajamento emocional, visando com que o contexto se torne um jogo e o 

usuário se sinta em um jogo”. Desta forma, é possível captar a atenção do aluno, 

bem como estimulá-lo na interação com a aula, posto que esta torna-se mais 

atrativa, incentivando-o a competição. 

Assim, na ação extensionista utilizando o Quiz elaborado pelos autores, como 

mostra a figura 3. No estudo utilizou-se da gamificação através da ferramenta 

kahoot, desta forma elaborou-se questionários que foram aplicados aos alunos, 

mas o grande diferencial da proposta foi o feedback em tempo real oferece 

oportunidades para professores adaptarem suas instruções com base na 

compreensão dos alunos em questionários. As perguntas com a temática 

Hardware contempla os conteúdos aprendidos durante a ação com os alunos, 

desta forma pode-se perceber o engajamento dos mesmo em participar da 

atividade. 

Figura 3: Quiz aplicado aos alunos usando o Kahoot para o ensino da 

computação 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Na figura 3 apresenta uma das perguntas que foram utilizada, no início da 

atividade foi acessado o Quiz online, em seguida disponibilizou-se o link e o 

código de acesso para os alunos. A turma tinha dezessete alunos e eles foram 

divididos em 4 grupos, no qual cada equipe ficou com um celular. O Quiz foi 

jogado no modo “team”, onde as respostas são dadas por grupo e não 

individualmente. Assim, o Quiz programa um tempo de discussão entre os 

mesmos antes de contar o tempo de resolução da questão (60, 90 ou 120 

segundos, estipulado previamente, durante a criação do jogo). 

Figura 4 -  Ranking das equipes 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Na figura cada grupo escolheu um nome (Super Poderosa, Coringa e Super 

Heróis) após, a criação dos nomes realizou-se o acesso ao Quiz. O nome das 

equipes fica gravado no jogo e disponível na tela e todos visualizam, e utilizado 

na classificação de pontos dos alunos durante o jogo. 

O Jogo transcorre com a aparição de 4 telas para cada pergunta: 1º uma tela com 

a pergunta, a 2º tela com a pergunta e as alternativas( no lugar de A, B, C e D  fica 
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as formas geométrica) e a contagem do tempo, a 3º  tela com a marcação da 

resposta certa e com as frequências de acertos e erros daquela pergunta e a na 

última tela apresenta os resultados parciais do teste até o presente momento, 

Após a última pergunta, aparece um pódio com a classificação dos 3 primeiros 

lugares contendo os nomes das equipes e as pontuações, como está na Figura 3. 

Diante do que apresentou-se do uso do KAHOOT como ferramenta pedagógica 

para o ensino perceber-se que essa ferramenta educacional trazer para o ensino 

um leque de opções para ajudar nas disciplinas das mais variadas áreas, em 

especial para a computação pois ajudará no desenvolvimento do pensamento 

computacional, que nos dias atuais é de suma importância para o meio 

tecnológico vivido por todos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Este trabalho realizou uma análise de dados quantitativa e qualitativa do uso do 

Kahoot no ensino fundamental. Para a análise qualitativa foi usado o método das 

observações feitas durante atividade. Na análise quantitativa foi utilizado os 

resultados dos questionários aplicados para os alunos e professoras.  

4.1 Respostas da atividade utilizando o Kahoot: olhar dos alunos 

Gráfico 1 - Respostas das perguntas 1 a 3 para alunos acerca da atividade aplicada e do 

conhecimento do Kahoot. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

No Gráfico 1 foram desenvolvidas perguntas para os alunos sobre o nível de 

conhecimento deles sobre a ferramenta Kahoot, que Com base nas respostas 

obtidas foi realizada a análise e discussão da atividade aplicada. Na primeira 

pergunta, perguntou-se se tinha algum conhecimento sobre o Kahoot e 7 alunos 

afirmaram que sim, e 10 disseram que não.  Na segunda pergunta, os 17 alunos 

gostaram da ferramenta da forma em que ela foi usada. Na terceira pergunta 15 
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alunos conseguiram compreender a atividade usando a ferramenta e 2 não 

conseguiram compreender a mesma.  

 Percebe-se que o meio utilizado para apresentar o ensino da computação 

usando a ferramenta Kahoot foi satisfatório, mesmo não tendo recursos 

necessários na escola para que eles fizessem os usos de possíveis ferramentas 

educacionais voltada para área da computação, com isso, familiarizando com os 

benefícios que podem proporcioná-lo, auxiliando nas atividades das matérias, a 

pesquisar, e outros. 

Gráfico 2 - Respostas das perguntas 4 e 5 para alunos acerca da atividade aplicada e do 

conhecimento do Kahoot. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Com base nas respostas obtidas dos alunos, foi realizada a análise e discussão da 

atividade aplicada no software/aplicativo Kahoot. Na quarta pergunta, 

perguntou-se para os alunos se eles tiveram algumas dificuldades durante o 

desenvolvimento da atividade e 14 afirmaram que não tiveram nenhuma 

dificuldade e apenas 3, de acordo com esses dados percebe-se que atividade 

utilizada na plataforma é algo simples e de fácil entendimento. E para a quinta 

pergunta, perguntou-se se eles gostariam que as suas professoras fizessem o uso 

do software nas suas aulas e todos afirmaram que sim. O kahoot pode-se se 

utilizado para qual conteúdo e/ou disciplina, logo pode ser feito diversas 

atividades para os alunos. 

Gráfico 3 -Pergunta acerca da metodologia utilizada 
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 Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

E por fim, observa-se no Gráfico 3, que 76% dos alunos consideraram a 

metodologia excelente e 24% afirmaram que foi bom. Diante dos resultados 

alcançados, percebe-se que os alunos da pesquisa reconheceram a importância 

do ensino da computação nas escolas por meio do uso kahoot. Assim, 

contribuindo para o ensino/aprendizagem para saberes educacionais e usando 

essa prática para o aprendizado na área computacional. Com isso, instigou-se os 

mesmos a buscarem aprender mais sobre o assunto e sobre o mundo 

tecnológico. Mesmo sabendo que existem desafios, mostrou-se uma das diversas 

formas que a informática pode estar inserida na educação.  

4.2 Respostas da atividade no Kahoot no olhar das professoras 

Quadro 1 - Respostas das perguntas 1 a 4 para as professoras acerca da atividade 

aplicada e do conhecimento do Kahoot. 

 
PERGUNTAS 

SI

M 

NÃ

O 

P1  Você utiliza algum software/ aplicativo com seus alunos? 2 0 

P2 Você já tinha conhecimento do Kahoot? 0 2 

P3  Você como professor (a) gostou da utilização do Kahoot como 

ferramenta pedagógica para o ensino da computação? 
2 0 

P4 Você acredita que seus alunos gostaram dessa atividade?  2 0 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Para os professores destinou-se quatro perguntas que se dividiu-se a respeito da 

ferramenta. Na P1 perguntou-se para as professoras se elas utilizavam de algum 

software com os alunos, e supreendentemente obtemos respostas positivas em 

relação as duas professoras, elas fazem está utilização em suas aulas para ajudar 

no desempenho de seus alunos em sala. A P2 destinou-se a respeito do 

conhecimento sobre a ferramenta Kahoot, e a resposta das duas foi que era seu 
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primeiro contato, mas que pretenderiam fazer o uso desta, pois poderia trazer 

pontos positivos para suas aulas em algumas disciplinas. 

A P3 perguntou-se as professoras se elas haviam gostado da ferramenta para o 

ensino da computação, e a resposta das duas também foi sim, que a ferramenta 

servirá não só para o ensino da computação, mas podendo servir como suporte 

educativo em outras disciplinas podendo ser aplicada e ajudando no 

desempenho e aprendizado podendo mescla a interdisciplinaridade com cada 

atividade a ser desencadeada.  

Na P4 perguntou-se a respeito se os alunos haviam gostado da atividade, e 

positivamente as duas responderam que sim, este modelo de atividade pode 

trazer para a sala de aula, a inovação e a curiosidade para os alunos em aprender 

de forma diferenciada e com ferramentas tecnológicas como suporte de 

aprendizado na sala de aula, despertando o interesse no mesmo em participar e 

está sempre presente interagindo e agindo por meio desta prática inovadora. 

P5, perguntou-se quais recursos você utilizar na aprendizagem dos seus alunos, 

além do quadro e caderno? E as duas professoras responderam que alguns 

momentos faz o uso do computador, TV e Dispositivos móveis, Na P6: Quais são 

as principais dificuldades para aplicar uma atividade nova para seus alunos? Não 

ter um ambiente adequado, na P7 perguntou, se o kahoot pode contribuiu nas 

suas aulas? De que forma? Com o trabalho em equipe e estimulando os alunos 

aprender um determinado assunto se divertido. 

As Figuras 4, 5 e 6 representam as atividades onde os alunos estavam interagindo 

com os colegas de classe. Esses momentos em sala de aula são de extrema 

importância, pois é possível mediar o conhecimento de forma interativa. 

Figura 4- Explicação da atividade  

 
 Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 



 
 

 
4203 

A figura 4 representa o momento onde os professores estavam explicando as 

funcionalidades do Kahoot e as perguntas, onde ele explicava detalhadamente 

cada questão para que os alunos pudessem respondê-las baseando nas 

explicações sobre os hardwares apresentados para a eles na explicação anterior. 

Percebe-se olhares atenciosos, pois para esses alunos essa ferramenta uma 

grande novidade pois não tinha tido contato algum anteriormente. 

Figura 5 - Prêmio da equipe  

 
 Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 A figura 5 apresenta o trabalho em equipe onde os alunos estão divididos em 

quatro grupos cada  com cada equipe usando um celular para responder as 

perguntas, no total foram vinte perguntas disponibilizadas a eles , onde os 

mesmo tinha que respondê-la o mais rápido possível para elevar sua pontuação 

e ganhar o prêmio disponibilizado no aplicativo e levado pelos professores, 

percebe-se também a ajuda das professoras da escola que muito entusiasmadas 

com o aplicativo também se disponibilizaram a participar ajudando os alunos . 

Figura 6 - Utilizando o Aplicativo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 
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A Figura 6 apresenta o momento em que uma das equipes acabará de responder 

uma das respostas onde os membros das equipes reunido usando o aplicativo, 

esta imagem tem a representatividade do trabalho em equipe que para executar 

esta atividade são necessárias certas habilidades e a conjuntividade é essencial 

além da concentração para desenvolver a mesma. 

Pode-se analisar que o envolvimento em grupo no decorrer dessa atividade é de 

suma importância, pois a todo momento o trabalho em equipe e essencial e isso 

ajuda os alunos no seu desenvolvimento, nota-se ainda o entusiasmo das crianças 

ao manusear e aproveitar do recurso tecnológico mostrados a eles pois os deixou 

mas animado e com vontade de participar da aula, querendo que esta ferramenta 

faça parte da sua rotina escolar para melhor os ajudar no seu desempenho 

educativo do dia-a-dia. 

5. Considerações Finais 

Este trabalho propôs a investigar sobre a contribuição do Kahoot para a 

gamificação da sala de aula para o ensino da computação para as series iniciais 

do fundamental em uma escola pública. Nas observações e as análises realizadas 

durante as ações das atividades foi evidenciado, que tal ferramenta potencializou 

o uso da gamificação como estratégia de aprendizagem ativa na metodologia em 

sala de aula, por permitir os alunos a participarem ativamente das aulas e 

trabalhando em equipe. 

O Kahoot contribui para a gamificação e também para ensinar conceitos básica 

da computação. Assim, a ferramenta educacional possibilitar a utilização dos 

principais elementos de games como estabelecer regras claras, feedbacks 

imediatos, pontuação por acerto, competição entre alunos/equipes, além de 

proporcionar prazer e diversão durante o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos.  

Por meio de uma metodologia inovadora que muitos profissionais da educação 

desconhecem, mais se inserida em conjunto com as disciplinas, o torna um 

grande facilitador e transmissor de conhecimento para os educandos.  

Espera-se, que o por meio desse trabalho possa instigar uma contribuição 

substancial na área de gamificação aplicada ao ensino escolar e da computação 

em pesquisas futuras, já que, fortalecer estratégia para aplicar a gamificação de 

maneira eficaz ainda é um enorme desafio, principalmente para educadores que 

pretende mudar suas práticas pedagógicas em sala de aula. 
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RES898UMO: O papel das tecnol899ogias nas relações interpessoais e pessoais vem se 

intensificando e provocando mudanças em todos os setores historicamente. A ponto, de 

na atualidade, entendermos que o uso de Tecnologia da informação e comunicação 

(TICS) se apresenta como essencial para o processo de mudança dentro da educação, 

pois as mesmas abrem caminhos para um ensino em que o desenvolvimento do aluno 

pode se tornar mais abrangente, possibilitando incentivos nas áreas comportamental e 

cognitiva do aluno, mobilizando na busca constante por conhecimentos. Nesse sentido, 

o presente trabalho, busca apresentar os Laboratórios de Informática implantados nas 

escolas da rede pública estadual no município de Bacabal-MA enquanto uma política 

voltada para a inclusão digital de alunos do Ensino Médio e outros níveis de ensino. 

Pontuamos aqui, alguns dados resultados de pesquisa de campo, sobre os Laboratórios 

em Centros de Ensino no município e seu funcionamento, como tem sido o uso desses 

espaços na realidade, visando compreender se os mesmos convergem com a finalidade 

da política de sua implantação. O trabalho é resultado de pesquisa bibliográfica e de 

campo, com aplicação de questionários, seguidos de análise dos resultados que serão 

problematizados na construção dessa escrita. A importância da discussão proposta se 

justifica na necessidade de resgatar o papel e o lugar dos Laboratórios de Informática na 

Educação Básica. 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação; Laboratório de informática; 

Inclusão digital; Ensino Médio; Escola. 
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ABSTRACT: The role of technologies in interpersonal and personal relations is 

intensifying and provoking changes in all sectors historically. To the point of, currently, 

we understand that the use of Information and Communication Technology (TICS) is 

essential for the process of change in education, because it opens the way to a teaching 

in which development of student can become more embracing, enabling incentives in 

the areas behavioral and cognitive of the student, mobilizing in the constant search for 

knowledge. In this sense, the present work seeks to present the Computer Laboratories 

implanted in the schools of the state public network of the municipality of Bacabal-MA 

as a policy focused on the digital inclusion of high school students and other levels of 

education. We point out here some results of the field research on Laboratories in 

Teaching Centers in the city and its performance, as has been the use of these spaces in 

reality, with the objective of understanding if they converge with the purpose of the policy 

of its implementation. The work is result of bibliographical and field research, with 

application of questionnaires, followed by analysis of the results that will be 

problematized in the construction of this paper. The importance of the proposed 

discussion is justified by the need to rescue the role and place of Information Technology 

Laboratories in Basic Education. 

Keywords: Informationand Communication Technologies; Computer lab; 

Digitalinclusion; High school;School. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), foram introduzidas no 

contexto escolar com o objetivo de contribuírem com o processo didático 

pedagógico e, podendo incentivar o ensino e aprendizagem do aluno, por meio 

do uso de computadores, projetor de mídia, tablets e outros, que são utilizados 

na prática pedagógica. 

A sociedade mundialmente vem passando por várias mudanças, principalmente 

inovações tecnológicas em diversos dos seus setores, a conexão com a internet e 

os objetos tecnológicos assumiram um forte impacto na sociedade, pois o uso da 

mesma envolve desde as crianças, os adultos, empresas, políticos, sendo bastante 

utilizado por toda a sociedade, na escola, não seria diferente. O professor, nesse 

sentido, assume função central frente ao processo de inclusão digital, com fins a 

proporcionar um melhor ensino-aprendizado para seus alunos, sendo necessária 

para isso, a busca constante de novas formas para sua efetivação. 
 

A Sociedade da Informação estrutura-se, em primeiro lugar, a partir de 

um contexto de aceitação global, na qual o desenvolvimento 

tecnológico reconfigurou o modo de ser, agir, se relacionar e existir dos 
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indivíduos e, principalmente, propôs os modelos comunicacionais 

vigentes. Não se pode separar a informação da tecnologia, algo que 

vem sendo remodelado e institucionalizado com os avanços na área do 

conhecimento e das técnicas (KOHN & MORAES, 2007, p. 2-3). 

 

Ajuda-nos a entender tal realidade o que dizem Kohn e Moraes (2007) quanto às 

mudanças ocorridas com o advento da chamada sociedade da informação. Os 

autores descrevem uma sociedade baseada na informação tecnológica, que 

trouxe uma mudança social, isto é, a um avanço nas relações sociais, culturais e 

econômicas, na qual os indivíduos se transformaram no curso do 

desenvolvimento. Diante disso, podemos inferir que vemos a mudança de uma 

era, em que a tecnologia não pode mais se distanciar da sociedade, ou seja, uma 

interliga-se a outra em processos de socialização, e, a escola é o espaço em que 

a materialidade da inclusão digital deve ser efetivada, por meio das práticas nela 

desenvolvidas. 

Nossa inserção em escolas da rede pública municipal de Bacabal, nos despertou 

para realidade em que se encontram os Laboratórios de Informática nas escolas, 

em sua maioria fechados e sem poder ser usado por alunos e professores. Assim, 

traçamos como objetivo buscar compreender a inserção dos laboratórios de 

informática em escolas da rede pública estadual e municipal, no município de 

Bacabal-MA, e analisar as formas de uso desses espaços nas escolas. Para a 

realização deste trabalho tomamos como campo de pesquisa duas escolas de 

Ensino Médio, o Centro de Ensino Estado do Ceará e o Centro de Ensino Maria 

Casimiro Soares, nas quais aplicamos questionários para saber sobre os 

equipamentos tecnológicos existentes e como estão sendo utilizados. Assim, 

estruturamos o presente artigo em dois momentos: no primeiro, destacamos a 

importância das tecnologias da informação e comunicação no âmbito 

educacional, apresentando, de forma, alguns aspectos da implantação dos 

Laboratórios nas escolas de Ensino Médio. O segundo momento é dedicado aos 

dados da pesquisa realizada nas escolas já citadas, com fins de mostrar um pouco 

da realidade da “inclusão digital” em nosso município, por último, as 

considerações finais. 

 

ESPAÇO ESCOLAR, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO  

 

O uso das Tecnologias da informação e comunicação, tem sido colocado, como 

essencial, para que processos de mudanças as práticas pedagógicas escolares 
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ocorram, por se entender que as mesmas abrem caminhos para um ensino onde 

o desenvolvimento do aluno pode se tornar mais abrangente, ou seja, as TICs se 

apresentam como ferramentas possíveis de estabelecer prioridade no 

desenvolvimento do incentivo comportamental e cognitivo do aluno, 

despertando-os para buscas contínua de conhecimentos. O que faz com que a 

inserção das TICs nos espaços educacionais escolares se torne algo de muita 

importância para o desenvolvimento do ensino hoje, já que as tecnologias estão 

em todas as partes do mundo e fazem parte do cotidiano dos educandos. Nesse 

sentido, 
 

A importância da utilização da tecnologia computacional na área educacional é 

indiscutível e necessária, seja no sentido pedagógico, seja no sentido social. Não 

cabe mais à escola preparar o aluno apenas nas habilidades de linguística e 

lógico-matemática, apresentar o conhecimento dividido em partes, fazer do 

professor o grande detentor de todo o conhecimento e valorizar apenas a 

memorização. Hoje, com o novo conceito de inteligência, em que podemos 

desenvolver as pessoas em suas diversas habilidades, o computador aparece num 

momento bastante oportuno, inclusive para facilitar o desenvolvimento dessas 

habilidades – lógico-matemática, linguística, interpessoal, intrapessoal, espacial, 

musical, corpo-cinestésica, naturista e pictórica (TAJRA, 2000, IN: CARVALHO, 

2012, p. 20). 

 

A fala da autora remete para desenvolvimento de habilidades no educando, com 

o uso de tecnologias, a exemplo do computador, podemos inferir o desencadear 

de processos de uma aprendizagem significativa. As tecnologias educacionais 

não mudam necessariamente as relações pedagógicas, ao contrário, as mesmas 

servirão como recurso para que o educador possa criar estratégias para ministrar 

aulas mais interativas, isto é, o professor construir elementos que tornem sua sala 

de aula num espaço aberto a pesquisas e trocas de conhecimento do que 

meramente em um tom de transmissão de conhecimento. 

Entendemos que a ênfase dada as tecnologias, não significa substituir o professor 

em sala de aula, mas oportunidade para se modificar algumas de suas ações, das 

práticas rotineiras. O professor enquanto um estimulador da curiosidade do 

aluno, por meio de atividades fomentadoras de espírito de curiosidade na 

pesquisa de assuntos novos, colocando o aluno a disposição destes novos 

conhecimentos. O professor é quem coordena o processo de apresentação dos 

resultados pelos alunos, contextualizando resultados, e os adaptando à realidade 

dos alunos, na tentativa de transformar informação em conhecimento e 
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conhecimento em aprendizagem para vida, construindo um indivíduo com mente 

aberta, interativa, participativa (PORTO, 2006, IN: SILVA e MEDEIROS, ).  

  

Dessa forma, para atender as exigências da sociedade contemporânea, 

principalmente quanto a inclusão digital, ao acesso a linguagem informacional no 

âmbito escolar, o Laboratório de Informática se apresenta como alternativa, 

colocada nas escolas para que o educador possa produzir e executar aulas mais 

dinâmicas com os educandos. 

O Ministério da Educação - MEC, implantou Laboratórios de Informática nas 

escolas de ensino médio, por meio do Programa Nacional de Informática da 

Educação – PROINFO, criado em 1997 com finalidade de “promover o uso da 

tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público 

fundamental e médio”. A partir de 12 de dezembro de 2007, por meio do Decreto 

n° 6.300, foi reestruturado e passou a ter como objetivo, “ promover o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de 

educação básica”. A compra dos equipamentos e instalação nas escolas públicas, 

de Laboratórios de Informática, é responsabilidade do MEC, cabendo a 

contrapartida, aos governos locais (prefeituras e governos estaduais) de 

providenciar a infraestrutura das escolas, e do Núcleo de Tecnologia Educacional 

(NTE) uma estrutura para apoiar, assessorando na implementação e planejamento 

ações com uso de computador. Uma estrutura criada para o processo de 

informatização das escolas. 

O MEC em parceria com Estado e município equipam as escolas com laboratório 

de informática e acesso a TICs nas escolas, mas, no entanto, nem sempre a mera 

instalação de laboratórios nas escolas é suficiente, mas ações conjuntas para que 

estas inserções sejam completas. Portanto, fica claro que o uso do laboratório de 

informática é algo que tanto a escola como também os professores devem adotar 

na pratica pedagógica.  

No entanto, é muito importante que tanto o aluno como o profissional da 

educação tenham acesso a essa tecnologia, no sentido mais prático da utilização 

dos equipamentos oferecido na escola, para que os mesmos possam construir tal 

conhecimento de forma autônoma, fazendo uso desse recurso pedagógico que 

pode promover alterações no modelo tradicional de ensino. 

O Uso da tecnologia na escola provoca outros tipos de interação entre o aluno e 

professor, possibilita o compartilhamento de informações sobre pesquisas, 

artigos, revistas, e bibliotecas, fora da realidade de seu município, em outros 
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estados e países, tudo através da internet, dentro das paredes da escola, tornando 

o espaço escolar mais atrativo para o aluno, proporcionando um amplo 

conhecimento para os alunos, e facilitando a preparação das aulas, para os 

professores que com matérias mais atraentes, promovem uma aula mais 

dinâmica. Um exemplo, pode ser observado na fala de Campos, 2004 In: Leopoldo 

(org), 2004, p. 103-104), 
Ao comparar a interação entre professores e alunos e alunos entre si 

em uma sala de aula ou por correio, observa-se que a interação 

eletrônica é menos fria que a sala de aula. O contato com toda essa 

gama de novidades metodológicas estimula o interesse da comunidade 

escolar em prosseguir buscando inovadores métodos para o avanço dos 

conhecimentos em suas áreas.  

 

Porém, nem todas as escolas possuem um laboratório equipado com todos 

computadores funcionando, com espaço suficiente para todos os alunos de uma 

turma, e que esteja conectada à internet. A maioria das escolas da rede pública 

se encontra, em estado precário em relação ao Laboratório de Informática, 

algumas escolas chegam a ter um bom espaço, com computadores funcionando, 

mas não tem acesso à internet ou quando tem, o professor se recusa a não utilizar 

com os alunos, o que vem tornando esses espaços em depósitos de 

computadores, chegando, pela falta de uso, a sofrer danos em suas 

configurações. Passamos então a reflexões sobre realidade dos Laboratórios, 

observadas em escolas de Bacabal. 

 

TECNOLOGIA NO AMBIENTE ESCOLAR: um olhar sobre a realidade local 

 

É importante destacar, nesse ponto, que este trabalho é parte das ações do 

Projeto de Ensino Aprendizagem “UM CELULAR NA MÃO, E AGORA ESCOLA? 

Diálogos e tensões entre escola e as tecnologias de informação e comunicação 

nas mãos dos alunos”, em curso no campus III Bacabal – Universidade Federal do 

Maranhão, que tem como objetivo geral conhecer os usos de tecnologias de 

informação e comunicação, feitos por professores e alunos, nos espaços escolares 

da rede municipal e estadual de ensino do município de Bacabal do Maranhão, 

problematizando esses usos e suas implicações para o desenvolvimento do 

projeto 

pedagógico da escola. 

Um dos desdobramentos do objetivo passa pela ida a escolas da rede estadual e 

municipal visando levantar a realidade quanto as tecnologias presentes nesses 
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espaços. Assim, como primeira etapa do trabalho, realizamos a pesquisa em duas 

escolas de Ensino Médio, as escolas Centro de Ensino Estado do Ceará (CEEC) e o 

Centro de Ensino Maria Casemiro Soares (CEMCS), ambas localizadas na zona 

urbana da cidade, atendendo alunos do centro e de bairros circunvizinhos. Nossa 

inserção nesses espaços escolares permitiu observarmos como vem sendo feita a 

inclusão digital do aluno na rede estadual de ensino no município já citado, tendo 

como lócus para essa inserção, os Laboratórios de Informática existentes nas 

escolas.  

O instrumento utilizado para a coleta de dados, foi o questionário aplicado, por 

meio do qual, buscamos saber sobre a (s) dificuldade (s) encontrada (s) por alunos 

e professores para uso do laboratório, como os equipamentos tecnológicos estão, 

se os laboratórios possuem acesso à internet, e, se a manutenção dos 

equipamentos é feita periodicamente. 

Os resultados apontaram algumas semelhanças entre a realidade das escolas, 

porém, foi possível constatar formas diferentes de organização do uso dos 

espaços. Os Laboratórios das duas escolas têm acesso à internet, contudo, o 

Laboratório fica mais disponível para alunos e professores no C.E Estado do Ceará, 

pois conta com um funcionário diretamente no Laboratório, com a função de 

auxiliar os alunos em pesquisas, e fazer a agenda de uso da sala. Nessa escola, os 

equipamentos estão em perfeito funcionamento, contando também com um 

técnico que faz a manutenção dos mesmos. A manutenção se dá de em dois 

momentos: no período das férias, isto é, nos últimos 15 dias para o início das 

aulas e quando algum computador não está funcionando ou apresenta 

problemas com a questão da internet.    

A gestora, do C.E. Estado do Ceará, informou que há uma verba do projeto que é 

repassada para escola, com finalidades de fazer a manutenção da sala, e sempre 

que possível, para compra de novos equipamentos. Com a sala funcionando bem, 

vários alunos de outros turnos, vão estudar e fazer pesquisas que são solicitados 

pelos professores, dessa forma o aprendizado é mais desenvolvido e os alunos 

tem amplo acesso para uso dos equipamentos.  

Na escola C.E Maria Casemiro Soares, constatamos algumas diferenças. Primeiro, 

não pudemos visitar o Laboratório, pois se encontrava fechado no dia da 

pesquisa. A informação obtida com a Diretora é de que, sempre é utilizada por 

meio de agendamento, pois não possui ninguém para auxiliar e ficar no local. 

Informou ainda que os computadores estavam funcionando, e que é feita a 

manutenção dos mesmos. Segundo a diretora, sempre há o agendamento para o 
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uso da sala, mais não é tão utilizada pelos alunos, só ocorrendo o uso quando o 

professor solicita a utilização, e leva os alunos de determinada disciplina, no local. 

Como resultado preliminar podemos constatar um distanciamento entre a 

comunidade escolar e tecnologia, uma vez que as duas escolas possuem recursos 

tecnológicos, mas que só são usados raramente, em algumas aulas. Na escola em 

que a sala do Laboratório estava fechada em pleno dia letivo, passou a impressão 

de ser algo corriqueiro. O fato de somente ser utilizada quando há uma 

solicitação feita por professor, parece ser limitador de acesso ao aluno em outras 

ocasiões de forma mais livre para realizar atividades. Sendo o laboratório de 

informática, um recurso essencial no âmbito escolar, por seu potencial como 

ferramenta de aprendizagem significativa, deve estar disponível tanto o aluno 

como também o professor. 

Podemos inferir que um dos grandes problemas em relação à inclusão digital nas 

escolas não é a questão material ou física, mas as limitações dentro do próprio 

espaço escolar para se utilizar os recursos tecnológicos disponíveis. Isso pode ser 

um indicador de que o principal problema pode se concentrar na postura 

docente, que mesmo diante das mudanças, ainda se encontra focada em práticas 

antigas, não se permitindo abrir para outras possibilidades. Por exemplo, outro 

ponto observado, foi sobre haver um distanciamento, ainda muito grande, entre 

os professores que não participam de todo deste mundo informacional, não se 

habituaram a usar ferramenta consideradas simples como Google, Youtube, 

Facebook etc. enquanto seus alunos, nascidos na era digital, mesmo que os 

acessos na escola estejam limitados, o fazem por outros meios e em outros 

espaços. Ainda há professores, que por diferentes fatores, acabam criando 

resistência ao uso de tecnologias, por vezes, se recusam a participar de formações 

e continuam com suas rotinas em sala de aula, sem utilizar ou utilizando de forma 

bastante esporádica os equipamentos e recursos disponibilizados na escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS         

  

Não há como negar o papel das tecnologias de informação e comunicação na 

vida das pessoas atualmente. Sua presença tem se tornado de extrema 

importância para o desenvolvimento da cidadania e de processos nas diferentes 

áreas e setores da sociedade, pois as tecnologias trazem consigo inúmero 

benefícios e, quando  incorporada com o processo educacional, se tornam 
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ferramentas capazes de estimular um processo de mudança nas formas de 

ensinar e aprender, que ainda não foram suficientemente explorados. 

A inserção das TICs no contexto escolar ajuda muito no processo de ensino 

aprendizagem, pois possibilita que o professor possa criar uma aula mais 

dinâmica, interativa e contextualizada com a realidade do seu aluno. O quadro de 

mudanças, nessa área, permite considerar que a inclusão tecnológica é um fato 

indispensável para o aluno e professor, na construção do conhecimento. 

A pesquisa nos fez perceber que a utilização da sala de informática com mais 

frequência pelos profissionais e alunos das escolas, se faz cada vez mais 

necessária, considerando as possibilidades que esses usos podem trazer para o 

processo ensino e aprendizagem. E que mesmo que as escolas possuam seus 

Laboratórios de informática devidamente equipados, nem sempre são utilizados 

pela comunidade escolar, como no caso da escola C.E Maria Casemiro Soares e, 

que mesmo sendo utilizado, como na primeira escola, esses usos ainda são 

esporádicos, limitando-se a algumas “pesquisas”, mediante agendamento de 

alguns professores.  

Há falta de formação para professores usarem mais efetivamente os Laboratórios, 

o que pode causar certo desconforto nos mesmos, por não se sentirem 

habilitados para desenvolver práticas que extrapole as chamadas “pesquisa” 

feitas nas vezes que utilizam os Laboratórios em suas aulas. Por outro lado, há 

falta de funcionários que acompanhem os alunos em horários, sem a presença 

do professor, fazendo com esse seja um espaço amplamente utilizado, em 

momentos distintos das aulas pré-agendadas. 

Com tudo isso, podemos inferir que, mesmos com toda mudança e, que, na 

atualidade a tecnologia tenha se tornada algo tão presente na vida de todos, 

ainda existem muitas barreiras a serem ultrapassadas. No âmbito escolar, as 

mudanças na prática pedagógica mediadas pelos usos de tecnologias, ainda vem 

sendo construídas, nas escolas apresentadas aqui, se percebe que ainda há um 

longo caminho a ser percorrido e, que, mesmo que os passos já venham sendo 

dado, os limites ainda são grandes. Consideramos que o alcance do nosso 

questionário não é suficiente para se emitir conclusões definitivas sobre a 

realidade escolar observada, por isso, nos atemos a reflexões sobre a mesma. 

Entendendo que as mudanças na educação escolar se processam de forma mais 

lenta que em outros espaços da sociedade, o que, se mostra para nós como fator 

importante a ser inquirido, questionado, problematizado. 
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LETRAMENTO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE: A 

RESSOCIALIZAÇÃO DO IDOSO A PARTIR DA AQUISIÇÃO DA 

LEITURA E DA ESCRITA EM ESPAÇOS VIRTUAIS EM SÃO 

BERNARDO-MA 

 

Alexandre Moura Lima Neto1 

Rayron Lennon Costa Sousa1 

 

900Resumo: O mundo digital e 901virtual no qual estamos submersos envolve todos, 

dos nativos aos imigrantes digitais. Assim, considerando essa assertiva e a natureza da 

linguagem como inerente ao desenvolvimento humano, objetivamos analisar o 

letramento digital na terceira idade evidenciando os diversos letramentos, bem como a 

ressocialização dos idosos como resultado do contato com o mundo virtual. A pesquisa 

caracteriza-se metodologicamente como Etnográfica, quanto à forma de abordagem do 

assunto, é qualitativa e com relação aos procedimentos técnicos, utilizamos a revisão 

bibliográfica da área, bem como a aplicação de questionário estruturado, tendo como 

corpus de análise o universo de vinte e dois sujeitos, cuja faixa etária varia de 50 a 68 

anos e lócus o Campus São Bernardo da UFMA. Como aporte teórico recorremos às 

discussões de Rojo (2012), Soares (2002; 2003), Levý (2003) entre outros. Intenta-se que 

as discussões proporcionem uma compreensão sobre as diversas formas de 

aprendizagens na contemporaneidade, especificamente no uso e/ou contato com as 

tecnologias em ambientes virtuais no processo de letramento digital.  

Palavras-chave: Contemporaneidade; Letramento Digital; Espaços Virtuais; Terceira Idade. 

São Bernardo 

 

Resumen: El mundo digital y virtual en el que estamos sumergidos involucra a todos, 

desde los nativos a los inmigrantes digitales. Así, considerando esa asertiva y la 

naturaleza del lenguaje como inherente al desarrollo humano, objetivamos analizar el 

letramiento digital en la tercera edad evidenciando los diversos letramientos, así como 

la resocialización de los mayores como resultado del contacto con el mundo virtual. La 

 
900 Doutorando em Letras – UFPI. Mestre em Letras – UEMA. Professor do Curso de Linguagens e 

Códigos - UFMA. Membro do Grupo de Pesquisa em Literatura, Leitura e Ensino – UESPI e 

Historiografia, Cânone e Ensino – UnB.  
901Segundo Roxane Rojo (2012) são múltiplos os letramentos nos quais os agentes discursivos são 

submetidos. A pluralidade reside na dinamicidade da língua, nas habilidades de leitura e escrita 

nos espaços virtuais, bem como das possibilidades de produções de sentidos a partir da utilização 

dos letramentos digitais.   
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investigación se caracteriza metodológicamente como Etnográfica, en cuanto a la forma 

de abordaje del asunto, es cualitativa y con relación a los procedimientos técnicos, 

utilizamos la revisión bibliográfica del área, así como la aplicación de cuestionario 

estructurado, teniendo como corpus de análisis el universo de veinte y dos sujetos, cuya 

franja etaria varía de 50 a 68 años; y como lócus el Campus São Bernardo de la UFMA. 

Como aporte teórico recurrimos a las discusiones de Rojo (2012), Soares (2002; 2003), 

Levý (2003) entre otros. Se intenta que las discusiones proporcionen una comprensión 

sobre las diversas formas de aprendizajes en la contemporaneidad, específicamente en 

el uso y / o contacto con las tecnologías en ambientes virtuales en el proceso de 

letramiento digital.  

Palavras-clave: Contemporaneidad; Letramiento Digital; Espacios Virtuales; Tercera 

Edad; San Bernardo 

 

INTRODUÇÃO 

 As discussões contemporâneas versam sobre as mudanças do mundo e do 

homem. Tais mudanças são resultados de perspectivas que se alteram para 

contemplar os novos movimentos, destaque para a quebra da concepção de 

mundo hegemônico, de sujeito monocultural e de espaços de aprendizagens 

presenciais.  Assim, pensar a contemporaneidade como um tempo multimidiático 

é possibilitar que os sujeitos se apropriem, em contato com as tecnologias e com 

o mundo virtual, de novas formas de aprender e ensinar, como é o caso do 

Letramento Digital e das salas de aula interativa, respectivamente.  

 O Letramento Digital está presente em diversos espaços formais e 

informais de educação, seja na navegação nas redes sociais por simples 

entretenimento, seja na escuta de uma propaganda de rádio, pois os sujeitos 

como agentes discursivos, independentemente dos níveis de linguagem que 

consideram a dinamicidade da língua e de seus usos, são interpelados por 

situações de aprendizagens, muitas vezes inconscientes.   

Nesse sentido, no presente artigo objetivamos analisar o letramento digital 

na terceira idade evidenciando os diversos letramentos, bem como a 

ressocialização dos idosos como resultado do contato com o mundo virtual. Para 

viabilizá-la, esta pesquisa é caracteriza como Etnográfica. A metodologia adotada 

quanto à forma de abordagem do assunto. O corpus de análise se constitui de 

uma turma de vinte e dois sujeitos, cuja faixa etária está entre 50 e 68 anos. A 

pesquisa é qualitativa e com relação aos procedimentos técnicos, utilizamos a 

revisão bibliográfica da área, bem como a aplicação de questionário estruturado 

objetivando analisar o letramento a partir da imersão digital e virtual. A pesquisa 
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teve como lócus o campus da Universidade Federal do Maranhão, na cidade de 

São Bernardo.  

Como aporte teórico recorremos às discussões de Rojo (2012), Soares 

(2002; 2003), Levý (2003) entre outros. Intenta-se, portanto, que as discussões 

tecidas neste texto proporcionem uma compreensão sobre as diversas formas de 

aprendizagens na contemporaneidade, especificamente no uso e/ou contato com 

as tecnologias em ambientes virtuais, considerando todos os sujeitos como 

protagonistas de seus processos de aprendizagens e, contemplando, os sujeitos 

que foram e são excluídos por serem enquadrados em arquétipos sociais que 

definem a velhice/ terceira idade como um tempo findo.  

 

2 LETRAMENTOS E PRÁTICAS SOCIAIS 

Os diversos letramentos que atravessam a experiência humana, do ponto 

de vista da língua em uso, interpelam à natureza linguística características sociais 

que se dão ao passo que a língua é realizada em contextos reais. Partindo desse 

pressuposto, há de considerarmos que a língua, como instrumento simbólico 

para que o homem processe o mundo à sua volta, se utiliza das palavras e do 

poder de significado e significante que elas carregam para fazer-se entendida. 

Considerando essa assertiva, é por meio dela [da língua] que ele interage com o 

outro, esta por sua vez é a codificação de nossas experiências como signo, 

entendido aqui através da ótica de Bakhtin (1992), como elemento linguístico 

marcado pela história e cultura de seus falantes, carregando consigo inúmeras 

possibilidades de sentidos, sendo estes criados no momento da interação, 

dependendo do contexto e dos elementos que estão à disposição dos 

interlocutores.  

A utilização da ótica bakhtiniana de linguagem, fundamental para que 

compreendamos o fenômeno dos letramentos, considera-a como natureza social, 

principalmente no tocante às particularidades dos discursos que reflexionam o 

lugar e a posição que os sujeitos ocupam na pirâmide social e na dinâmica 

linguística. Por esta razão, é impossível dissociar letramento das práticas sociais, 

pois é na dependência de ambos que visualizamos o uso e a evolução da natureza 

linguística.  Nesse sentido, para Souza (2011, p. 34): 
 

Em consonância com a concepção de letramento adotada, tomo como 

referência as etapas que configuram o método sociológico de análise 

proposto por Volóshinov/Bakhtin ([1929] 1995). Antes de chegar ao 

enunciado, é preciso tratar das formas e dos tipos de interação verbal, 
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em ligação com as condições concretas em que se realizam as formas 

das enunciações conectadas com a dinâmica da vida e a criação 

ideológica a que os enunciados se prestam nas interações verbais.  

 

A autora, ao considerar a concepção de letramento conjugada com o 

método sociológico, dispõe que os enunciados são interpelados pela dinâmica 

da vida, ou seja, o uso concreto da língua, questão das mais sensíveis para Bakhtin 

quando discorre sobre a natureza polifônica da linguagem. Tal conceito é muito 

caro à linguística contemporânea, por não ser delimitado e depender dos 

contextos de empregabilidade e produção de sentidos. Nesse sentido, as 

singularidades do discurso, conectado às dinâmicas sociais da vida cotidiana, 

como já dito anteriormente, toma como válidas as perspectivas que consideram 

os letramentos como múltiplos e historicamente situados.  

Os letramentos ultrapassam as assertivas que o definem como práticas de 

leitura e escrita. Para além dessas habilidades inerentes à natureza humana, sua 

concepção repousa sobre as práticas sociais e a utilização significativa da língua. 

Partindo dessa compreensão, Kleiman (1995, p. 11) discorre que eles são “[...] um 

conjunto de práticas sociais, cujos modos específicos de funcionamento têm 

implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas 

práticas constroem relações de identidade e de poder [...]”.  

A interrelação entre letramentos como frutos das práticas sociais são 

interpeladas por outros pesquisadores, como Roxane Rojo (2012), que concebe 

aos letramentos a concepção de Múltiplos1, pois considera a diversida902de de 

contextos sobre a leitura e a escrita, bem como seu caráter múltiplo, quando se 

compreende o processo como heterogêneo, cujos efeitos se dão tanto para o 

indivíduo quanto para a sociedade. Assim, a dimensão múltipla dos efeitos sociais 

dos letramentos, neste recorte textual, perpassa tal noção e recai sobre os estudos 

culturais que sempre fizeram parte do processo, mas somente nas últimas 

décadas foi considerado como integrante.  

 

Sobre as novas concepções de letramentos, Street (2003, p. 1) discorre que: 
Representa uma nova visão da natureza do letramento que escolhe 

deslocar o foco dado à aquisição de habilidades, como é feito pelas 

abordagens tradicionais, para se concentrar no sentido de pensar o 

letramento como uma prática social. Isso implica o reconhecimento de 

múltiplos letramentos, variando no tempo e no espaço, e as relações de 

 
902 Para conhecer as ações do Laboratório, acesse: http://labproducaotextual.com  

http://labproducaotextual.com/
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poder que configuram tais práticas. Os NLS, portanto, não tomam nada 

como definitivo no que diz respeito ao letramento e às práticas sociais 

a ele relacionadas, preferindo, ao contrário, problematizar o que conta 

como letramento em um espaço e tempo específicos e questionar quais 

letramentos são dominantes e quais são marginalizados ou resistentes. 

 

A partir do exposto pelo autor, ratificamos o caráter dialógico entre a 

natureza linguísticas das habilidades implicadas no processo e as práticas sociais, 

nas quais eles estão veiculados. Partindo dessa assertiva devemos considerar as 

problematizações dos letramentos como necessidades das praticas sociais, bem 

como as praticas sociais como consequência, também, dos letramentos. Nessa 

dualidade, a ideologia, as diferenças socioeconômicas e a disputa entre 

alfabetizado e analfabeto são evidenciadas e merecem uma atenção especial, 

pois, nesta pesquisa, repousamos sobre um contexto em que os usuários da 

língua não frequentaram a escola, mas conseguiram desenvolver as habilidades 

de leitura e escrita a partir de uma aquisição em contextos reais de uso, ou seja, 

dentro de uma determinada cultural regida socialmente por esses processos.  

Sobre as práticas sociais, um exemplo bem prático dessa dimensão de 

letramento é a pedagogia de Paulo Freire, que concebe a alfabetização não só 

como o domínio da leitura e da escrita objetivando inserir-se na sociedade, assim 

como o pleno domínio dessas habilidades e conhecimentos numa postura 

política capaz de libertar-se e transformar sua própria realidade, ou seja, através 

de um viés ideológico não está separado dos processos culturais nos quais os 

sujeitos estão submersos. Para Freire,  
A escrita é uma prática discursiva que na medida em que possibilita 

uma leitura crítica da realidade, se constitui como um importante 

instrumento de resgate da cidadania e que reforça o engajamento do 

cidadão nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade 

de vida e pela transformação social. (FREIRE 1991, p.68). 

 A partir da assertiva que o letramento é integrante do processo de 

construção cultural do sujeito, recorremos às discussões mais delimitadas sobre 

o ato de letrar, que segundo Soares (2003), “[...] é mais que alfabetizar, é ensinar 

a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido 

e façam parte da vida do aluno”. Assim, compreendemos tal ato como um 

processo espiral, que não se encerra na compreensão do enunciado, tampouco 

na interação, pois parte da premissa dialógica e contínua do discurso.  

 A perspectiva sociocultural dos letramentos, segundo Street (2003), 

discorre o letramento a partir de uma visão culturalmente sensível, haja vista 



 
 

 
4222 

considerar as práticas como heranças temporais de um contexto para outro. 

Nesse sentido, segundo Terra (2003, p. 45),  
[...] o letramento é uma prática social e não simplesmente uma 

habilidade técnica e neutra; (ii) os modos como os indivíduos abordam 

a escrita têm raízes em suas próprias concepções de aprendizagem, 

identidade e existência pessoal; (iii) todas as práticas de letramento(s) 

são aspectos não apenas da cultura mas também das estruturas de 

poder numa sociedade.   

 

Em consonância com a concepção de letramentos adotada neste trabalho, 

ao considerarmos o caráter social e plural de suas práticas, validam-se, segundo 

Barton e Hamilton (2000), tanto as práticas adquiridas por meio da escola, 

entendida enquanto espaço formal, como as práticas frutos das experiências de 

vida dos sujeitos envolvidos a partir de diversas esferas do cotidiano, assertiva 

essa que corrobora com o que discute Terra (2003).  

Por conseguinte, tanto letramentos quanto práticas sociais estão 

interpelados por um pluralismo, que considera, sobretudo, o lugar que o sujeito 

discursivo ocupa na pirâmide social. Assim, ultrapassando a concepção de 

letramentos como práticas de leitura e escrita, chegaremos, consequentemente, 

aos diversos modos de leitura na contemporaneidade, mediados por uma gama 

de espaços, bem como nas esferas que alteraram a compreensão de escrita como 

mero registro gráfico da palavra, tais alterações de perspectivas encaminha-nos 

a refletir sobre os universos dos letramentos digitais.   

 

2.1 Letramento Digital 

 A virada do século XXI trouxe muitas mudanças, entre elas a popularização 

das Tecnologias que até então estavam restritas às grandes empresas e uma 

parcela minoritária da população. As mudanças frutos das novas perspectivas e 

disseminação tecnológicas que chegaram à América Latina, especificamente no 

Brasil, deu-se em virtude de um movimento internacional que pressionou os 

países em desenvolvimento a adotarem políticas públicas, que, via de regra, 

inseriram, baratearam e possibilitaram o acesso, inicialmente com poucos 

adeptos, mas que hoje apresenta dimensões inenarráveis, do ponto de vista 

quantitativo.  

 As mudanças fruto da inovação tecnológica e do diálogo entre outras 

realidades em tempo real (online), através de computadores, celulares, tablets 

etc., conectados via Internet, possibilitaram que os espaços escolares também se 

ressignificassem. A escola deixou de ser ocupar o espaço atemporal para ser 
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entendida hoje, segundo Rojo (2012), como escola interconectada. As presenças 

cada vez mais alarmantes das tecnologias da informação e comunicação em 

educação (TICEs) representam uma mudança estrutural dos processos de ensino 

e de aprendizagens, tanto na quantidade de alunos contemplados por essas 

tecnologias, quanto nas distâncias diminuídas e na flexibilização dos processos, 

quando pensamos na proposta da Educação a Distância, denominada EAD.  

 A chegada das tecnologias, bem como suas inserções nas sociedades 

modernas que se autodenominaram “digitais”, demandou novas formas de 

pensar, ler, escrever e se comunicar, conforme a ótica de Rojo (2012), Chartier 

(1999), Lévy (2003) entre outros teóricos. A partir das novas formas de pensar a 

sociedade conectada, é difícil definir Letramento Digital dada sua natureza plural. 

Entretanto, podemos discorrer que suas limitações se centram nas práticas de 

leitura e escrita em espaços digitais, através da utilização das ferramentas digitais, 

conforme nos assegura Mascuschi (2004).  

 A discussão que gira em torno do letramento digital ganha inúmeras 

interpretações ao passo que a sociedade vai aderindo às novas tecnologias, como 

um processo efêmero que todos os dias apresenta um software, um programador, 

um celular ou computador mais moderno. Assim, é na celeridade do surgimento 

das tecnologias e das interfaces que o homem se depara para produzir, 

compreender e ressignificar sentidos através de uma perspectiva 

(auto)didatizada, ou seja, é através do deparar-se e da utilização das tecnologias 

que o homem busca compreender e se comunicar.  

 Nesse sentido, para Pinheiro (2018, p. 606 apud BUZANO, 2003; 2007), o 

conceito de letramento digital deve se pautar para além da escrita, pois para eles 

o conceito gira em torno de   
[...] práticas sociais que se entrelaçam e se modificam através das 

tecnologias de informação e comunicação, incluindo habilidades para 

construir sentidos a partir de textos multimodais e a capacidade para 

localizar, filtrar e avaliar criticamente a informação disponibilizada 

eletronicamente, além da familiaridade com as “normas” que regem a 

comunicação através do computador.  

   

Assim, a partir do exposto pelos autores, compreendemos que o 

estreitamento das relações entre homem e máquina, para viabilização dos 

letramentos digitais, incorpora uma gama de gêneros textuais, textos interativos, 

textos multimodais etc., responsáveis que são pelo processo de apreensão das 
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atenções e por inovarem os processos de aprendizagens, considerando o 

protagonismo e flexibilidade que se ancora a mediação.  

As aprendizagens digitais, não restritivas aos escolares, contemplam 

inúmeros sujeitos, que no uso das tecnologias desconhecem as potencialidades 

de aquisição de conhecimento, ou seja, não são/estão conscientes que nos 

processos de utilização dos aparelhos e tecnologias aprendem. Essa assertiva vai 

desde a utilização do corretor ortográfico automático às imagens que contrastam 

as formas corretas ou não de empregabilidade de determinados vocábulos, 

seguidas de situações de empregabilidade real.  

Ancoramos nossas discussões na ótica do filósofo Pierre Lévi (1993; 1998), 

citado por Vieira (2013, p. 03) que em suas discussões envolve as teorias dos 

quatro espaços antropológicos como essenciais à natureza humana, a saber: a 

Terra, o Território, o Espaço das Mercadorias e o Espaço do Saber. É nesse último 

estágio que situamos as situações reais de aprendizagens, definidas a partir da 

aquisição de conhecimentos nas práticas cotidianas. Empreende-se, a partir dessa 

acepção, que a sociedade reside nesse espaço, cujas informações, a multimídia e 

as tecnologias intelectuais prosperam para o bem estar da humanidade. Para o 

autor (1998), as redes de informática modificam não só a visão de mundo de seus 

usuários, como também as habilidades cognitivas.  

Buckghan (2010) e Rojo (2012) corroboram entre si sobre a perspectiva do 

letramento digital perpassar o manuseio das tecnologias, pois além do acesso é 

necessário que se produza sentidos a partir das informações coletadas nesses 

espaços, sobretudo de forma crítica, objetivando a construção de conhecimentos. 

Implicadas as assertivas sobre a diferença entre leitura e escrita e letramento, bem 

como letramento e letramento digital, far-se-á necessário acrescer que a 

dinamicidade do processo é referencial para tais distinções. Enquanto o primeiro 

está [leitura e escrita], via de regra, na escola, como habilidades necessárias para 

o desenvolvimento, o letramento parte para uma perspectiva dessas habilidades 

em uso real, ou seja, pautada na significação dos conhecimentos, bem como as 

respectivas produções de sentido. No tocante ao letramento digital, segundo 

Silva (2018, p. 06) 
[...] se caracteriza por ser mais dinâmica, participativa, descentralizada 

da figura do professor e pautada na independência, na autonomia, 

necessidades e interesses de cada um dos aprendizes, que são usuários 

frequentes das tecnologias de comunicação digital. 
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A dinamicidade e a influência tecnológica sobre a vida das pessoas é um 

movimento inevitável e uma discussão contemporânea, haja vista, paralelamente, 

a emergência da atualização dos espaços de aprendizagem e da mudança dos 

perfis de aprendizes. Nesse sentido, considera-se necessário pensar a educação 

sob uma perspectiva digital, focalizada no protagonismo dos envolvidos e na 

flexibilidade com que acontecem as interações/acessos. 

Portanto, as questões que envolvem o sujeito contemporâneo estão 

interpeladas de subjetividades, cuja “pseudo-dependência” total está 

estreitamente ligada às tecnologias e ao mundo virtual. De outro lado, 

repousamos sobre os benefícios dos letramentos digitais, sob uma perspectiva 

plural, que oportunizam a todos os envolvidos um processo de aquisição e 

interação autônomo, flexível e significativo conforme as necessidades do sujeito 

condutor do processo.   

 

3 ENVELHECIMENTO, EDUCAÇÃO E PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS 

 Com a virada do século muitas mudanças se tornaram mais perceptíveis, 

dentre elas destacamos o aumento dos índices de longevidade humana em várias 

sociedades. Tal longevidade é fruto de todo um processo, que envolve desde as 

políticas públicas de saúde e prevenção ao lugar que esses sujeitos ocupam 

quando chegam à terceira idade, considerada para muitos como o fim.  

 Partindo do rompimento da ideia que a velhice é o fim, a sociedade 

multifacetada e conectada tem possibilitado intervenções junto a este público. 

Assim, os movimentos objetivam uma melhor qualidade de vida, incentivam o 

protagonismo e, sem dúvidas, alimentam os espaços virtuais, mobilizando o 

mercado econômico no tocante à aquisição de aparelhos tecnológicos, sem falar 

do processo no qual estão submersos, muitas vezes inconscientemente, ou seja, 

partícipes do mundo dos letramentos digitais. Nesse sentido, para Kachar (2010, 

p. 132): 
O segmento idoso cresce de maneira significativa. Os dados estatísticos 

do aumento etário da humanidade são surpreendentes para o planeta. 

Enquanto o número de nascimentos decresce e a taxa de mortalidade 

infantil também diminui, a presença da medicina preventiva com 

recursos tecnológicos na área de saúde, as vacinas, o saneamento 

básico, o tratamento da água e outros avanços têm contribuído para a 

longevidade humana. 

 

 Questões basilares como saúde pública, medicina preventiva etc., têm 

garantido aos idosos uma vida saudável e, consequentemente, oportunizado que 
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possam viver outras experiências, dentre elas, cabe destacar, um processo que 

cresce todos os dias – o processo de imigração digital, vivido, via de regra, por 

pessoas que nasceram antes do surgimento e da popularização das tecnologias, 

especificamente até 1980 (PALFREY e GESSER, 2011), mas pela necessidade 

imbuída de se apropriar das tecnologias, seja através da busca por facilidades 

para a vida cotidiana, seja para o simples entretenimento/comunicação.  

 Para os autores Palfrey e Gesser (2011) aqueles que não são contemplados 

como nativos digitais precisam se adequar e aprender a conviver com esses que 

nascem submersos no mundo virtual, pois é impossível, contemporaneamente, 

pensar numa sociedade à mercê de seu tempo, considerando a dependência 

instantânea e emergente do mundo tecnológico e online.  

 As pessoas que pertencem à terceira idade vivem um dilema – passaram 

ou estão em um processo de transição temporal, haja vista serem considerados 

imigrantes os nascidos até a década de 1980. Tem-se de um lado a chegada das 

tecnologias que alteraram todos os espaços sociais; do outro, a mudança da 

cultura oralista e presencial por uma perspectiva autônoma, virtual, assincrônica.  

O referido processo de transição empreende mudanças estruturais na 

sociedade e, sem dúvidas, na educação, pois se compararmos os métodos de 

ensino e aprendizagem da década de 1980 e os utilizados hoje, 2019, 

perceberemos que o quadro negro deu lugar a lousa digital e conectada; a leitura 

de um texto cedeu espaço para os hipertextos, bem como a detenção do 

conhecimento oportunizou um espaço de mediações. Nessa acepção, desde 

perspectivas estruturais às filosofias educacionais foram alteradas com o 

surgimento das tecnologias digitais.  

Superando a imagem da velhice relacionada aos aspectos negativos e 

debilitantes, associamos-na a um empreendimento de processo de maturação, 

de certezas e desafios, pois cabe a cada indivíduo o julgamento de sua trajetória 

e de suas experiências de vida. Nesse sentido, para Kachar (2010, p. 134 apud 

SANTOS, ANDRADE & BUENO, 2009) “O envelhecimento é heterogêneo, pois 

cada indivíduo desenvolve uma história de envelhecimento. É um processo 

complexo que envolve múltiplos fatores endógenos e exógenos”. 

A mudança de perspectiva que a contemporaneidade traz aos imigrantes 

digitais é fruto de um processo de autoestima, superação e desejo por integrar o 

mundo interconectado. É interior e exterior a eles, conforme ratifico pelos autores 

anteriormente. Do ponto de vista das mudanças estruturais, a Educação é a área 
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mais afetada, pois desmembrou-se em duas grandes sub-áreas: ensino presencial 

e ensino à distância (EAD).  

Considerando a assertiva da Educação à Distância como um marco da 

presença tecnológica nos espaços formais de educação, é importante discorrer 

que, segundo Ribeiro (2014, p. 10) “A EaD não constitui uma modalidade de 

ensino-aprendizagem totalmente nova. Na verdade, o que se observa é a 

renovação do conceito pelo emprego de tecnologias e pelo avanço da 

informática na educação”.  

Embora as discussão não sejam direcionadas para a Educação a Distância 

e sim para a educação como um processo de aprendizagens, far-se-á necessário 

pontuá-la como um divisor de águas do ponto de vista da reinvenção dos 

espaços de aprendizagens, adicionando o processo de autonomia, bem como a 

flexibilização, a quantidade e as localizações geográficas de seus adeptos, entre 

imigrantes e nativos digitais.   

Celulares, computadores, tablets, aplicativos, moodles e diversas interfaces 

corporificam as relações sociais da contemporaneidade. As redes 

sociais/comunidades virtuais são as responsáveis por um processo inenarrável de 

leitura, escrita e produção de sentidos. Há uma publicação no jornal Folha de São 

Paulo, datada de 16/05/2015, que contrapõe a questão:  
[...] Em uma época multiconectada não sobra interesse ou atenção para 

ler pouco mais do que um tuíte, uma publicação no Facebook ou uma 

lista do Buzzfeed se apressam a vaticinar. Textos de jornais são 

encurtados, revistas diminuem as páginas editoriais e até mesmo blogs 

encolhem a extensão de suas opiniões formadas sobre tudo. 

 

O redator da Folha chama a atenção para a efemeridade com que se dão 

as notícias, os textos e os relatos, tanto nas redes sociais quanto nos meios 

jornalísticos, que tiveram que se adequar para atender às necessidades desse 

público. Assim, a adequação que se discute é fruto da dinâmica social instantânea 

e da previsibilidade de leituras/visualizações dos referidos textos. Nesse sentido, 

compreendemos que há tempo para noticiar, como há limite de caracteres que 

definem o que deve e o que não deve ser escrito. É no limite entre o verbal e o 

não verbal que a comunicação contemporânea se debruça. 

A nova ordem cultural, definida por Globalização, redefiniu diversos 

espaços sociais, desde a escola ao próprio convívio. A Contemporaneidade como 

espelho desses avanços, entre os espaços compartilhados virtualmente e as 

posições plurais que cada um ocupa na pirâmide social responde, em grande 
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medida, pelos processos de letramentos entre a população categorizada como 

terceira idade, cujos processos de aprendizagens estão à disposição dos sujeitos, 

e, constantemente são alterados pela própria dinâmica sociocultural que 

interpela aos sujeitos um caráter imediatista e digital.  

Portanto, pensar nos diversos letramentos digitais que são submetidas as 

pessoas da terceira idade, que desconsideram a perspectiva da velhice como um 

tempo findo, é refletir sobre as diversas formas de processar o mundo e interagir 

com ele, seja através dos processos formais de educação, seja através da 

mobilidade e flexibilidade das tecnologias em conexão com o mundo virtual. Tal 

assertiva, contemporânea, empreende um projeto que está circunscrito nos 

objetivos das aprendizagens, no protagonismo do processo e na ruptura com o 

“mundo homogêneo”.  

 

 

4 A AQUISAÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA EM ESPAÇOS VIRTUAIS 

4.1 Metodologia 

Esta pesquisa é caracteriza como Etnográfica. A metodologia adotada 

quanto à forma de abordagem do assunto, é qualitativa e com relação aos 

procedimentos técnicos, utilizamos a revisão bibliográfica da área, bem como a 

aplicação de questionário estruturado objetivando analisar o letramento a partir 

da imersão digital e virtual.  

Optamos pela pesquisa etnográfica por ser a mais adequada, dentro do 

campo dos estudos sociais, para pensar a sociedade a partir de suas culturas e 

comportamentos, uma vez que a própria etimologia da palavra etnografia 

repousa sobre a descrição cultural de um povo. Nesse sentido, segundo 

Angrosino (2009) “[...] muito do que se sabe sobre relações de campo, sobre 

abertura e direcionamento rumo a um campo e seus membros, sabe-se através 

da pesquisa etnográfica”. 

Considerando a natureza investigativa, a pesquisa teve como lócus de 

investigação o Campus de São Bernardo, da Universidade Federal do Maranhão 

- Brasil, e teve como corpus de investigação e análise uma turma composta por 

vinte e dois participantes, que frequentaram o Curso de Extensão “Antigos 

sujeitos, novos hábitos: a sociabilização de idoso em uma perspectiva pós-

moderna”, no primeiro semestre de 2015 (Março à Julho). Os participantes da 

pesquisa são todas pessoas aposentadas e/ou pensionistas do INSS, cuja faixa 

etária varia entre 50 a 68 anos, sendo vinte do sexo feminino e dois do sexo 
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masculino. As profissões majoritárias dos pesquisados é trabalhor(a) rural, 

pescador(a) e empregada doméstica. Cabe pontuar que apenas três dos 

participantes concluíram o ensino fundamental I.  

Enquanto natureza investigativa, a coleta de dados realizou-se por meio 

de uma pesquisa de cunho qualitativo, compreendendo os processos de resposta 

ao questionário proposto e a observação etnográfica das aprendizagens durante 

o referido curso.  

 

4.2 A etnografia da experiência dos idosos no processo de letramento digital 

em São Bernardo-MA.  

Metodologicamente foram desenhadas cinco questões investigativas. A 

primeira intitulada “1) Qual a intenção de acesso ao computador e à internet?” 

teve quatro opções de respostas, a saber: A) Notícias; B) Resumos de 

novelas/séries; C) Conteúdo musical/vídeos e D) Redes sociais. Analisou-se que 

mais de 80% dos pesquisadores apresentaram curiosidade para com as redes 

sociais, dividida com a alternativa que corresponde às notícias.  

Quanto a segunda questão definida como “2) Qual o nível de compreensão 

e produção de sentidos a partir da leitura das notícias veiculadas na Web?”. As 

respostas partiram de conceitos, que variaram de Excelente a Insuficiente. A partir 

das análises classificamos as respostas entre Bom e Regular por se tratar de uma 

comunidade não escolarizada, que gerou, consequentemente, inúmeras 

inferências no tocante à falta de atenção aos enunciados, problemas de 

contextualização e referentes, bem como na dificuldade de decodificação de 

palavras, especificamente palavras que não são comuns em seus espaços 

socioculturais.   

A terceira questão versou sobre “3) Qual o nível de dificuldade da 

produção textual das mensagens/textos?”. As respostas foram classificadas como: 

Alto, Médio e Baixo. Considerando as observações, todos as produções textuais 

dos alunos estavam em desacordo com a norma padrão da Língua Portuguesa, 

principalmente no tocante à acentuação e pontuação, grafia das palavras e 

concordância verbo-nominal. Compreendemos a partir das dadas situações que 

a dificuldade se deu em virtude do nível de familiaridade e da falta de prática da 

escrita, uma vez que a prevalência da oralidade é condicente com as profissões 

exercidas pelos envolvidos. Nesta questão, definimos como Alto o nível para a 

dificuldade de produção textual.  Nesse sentido, para Coscarelli e Ribeiro (2007, 

p. 15): 
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Quando pessoas em situação de exclusão social passam a ter acesso ao 

computador e a seus recursos, pode-se falar em popularização ou 

mesmo em democratização da informática, mas não necessariamente 

em inclusão digital. 

 

 A quarta questão versou sobre o cumprimento da carga horária do curso 

de extensão investigado: “4) Qual a frequência dos alunos no curso?”. As 

respostas variam de: A) Frequência Total; B) Frequência Parcial e C) Grande Evasão. 

A partir das discussões tecidas neste texto e da realidade sociocultural dos 

envolvidos, a frequência foi total, pois todos os cursistas sentiram-se envolvidos 

pelas tecnologias e pela dinamicidade do mundo virtual. Poucas ausências foram 

registradas no período de execução do curso, correspondendo entre 10 e 20%.  

 A partir da constatação da frequência integral ao curso, corroboramos com 

as assertivas de Soares (2002, p. 151), quando discorre que: 
A tela, como novo espaço de escrita, traz significativas mudanças nas 

formas de interação entre escritor e leitor, entre escritor e texto, entre 

leitor e texto e até mesmo, mais amplamente, entre o ser humano e o 

conhecimento.   Embora os estudos e pesquisas sobre os processos 

cognitivos envolvidos na escrita e na leitura de hipertextos sejam ainda 

poucos, a hipótese é de que essas mudanças tenham consequências 

sociais, cognitivas e discursivas, e estejam, assim, configurando um 

letramento digital.  

 

A partir da assertiva do autor, compreendemos que as tecnologias trazem 

mudanças significativas na vida daqueles que dela se utilizam, inclusive no 

processo de aquisição de conhecimento. Tais mudanças resultam na alteração de 

comportamentos, percepções e na própria maneira de como o cognitivo se 

adequa para compreender os novos processos de disposição do conhecimento. 

Nesse sentido, empreende-se o lugar das percepções a partir das tecnologias e 

do mundo virtual como fruto de um processo denominado Letramento Virtual.  

No tocante a quinta e última questão, versou-se sobre a realidade total do 

projeto quanto ao atingimento dos objetivos, “5) Quantos alunos conseguiram 

atingir os objetivos do Curso?”. As respostas foram denominadas: A) De 100 a 

80%; B) De 70 a 50% e C) Abaixo de 40%. A resposta está na alternativa que 

discorre entre a metade e 70% dos envolvidos conseguiram desenvolver níveis de 

letramento a partir da imersão nas tecnologias e no mundo virtual, embora 

tenham apresentado desníveis quanto à norma padrão, quanto à semântica dos 

textos/mensagens.  
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Portanto, a partir dos resultados, identificamos que os letramentos digitais 

estão em todos os espaços, e, independentemente das experiências e/ou 

contatos com o processo de escolarização os sujeitos estarão utilizando as 

tecnologias e estarão produzindo, lendo e significando o mundo através da 

palavra, com ou sem o consentimento das instituições que a investigam.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desde uma perspectiva contemporânea, no tocante ao diálogo entre 

Letramentos e Práticas Sociais, às discussões que giram em torno do 

envelhecimento, que vão desde a educação às relações socioculturais 

contemporâneas, a natureza espiral da linguagem reside nos múltiplos espaços 

de interação e não se restringe aos escolarizados, já que as práticas de 

letramentos acontecem em todas as esferas e sobre todos os sujeitos, mesmo 

que de forma involuntária.   

 Os resultamos mostraram que o processo de letramento através do uso 

das tecnologias e do mundo virtual possibilita uma aprendizagem significativa, 

pois é pautada nos desejos, na interatividade e no descobrir do mundo através 

dos espaços online. O deparar-se com o novo, nesta pesquisa, fez com que os 

pesquisados ultrapassassem as fronteiras do tempo, da falta de escolarização e 

de inúmeras recusas objetivando suas respectivas inserções a partir de um 

processo de ressocialização digital. 

 Nessa assertiva, empreender uma discussão que suscite questões sobre o 

lugar desses sujeitos (idosos) nos universos das tecnologias e do mundo digital é 

tirar do substrato das relações sociais quem de fato significou os processos de 

leitura e asmproduções de sentido com fins de sobrevivência, pois partindo de 

um corpus de análise composto de egressos do trabalho rural, da pesca e das 

prendas domésticas é verificar como o processo da linguagem perpassa gerações 

e classes sociais, ainda, como esses sujeitos culturais se veem 

contemporaneamente confrontados com a presença das tecnologias.  

 Portanto, é partindo das acepções que nutrem o fazer pedagógico, a 

educação mediada pelas tecnologias, os processos inconscientes de 

aprendizagens, que o Letramento Digital na Terceira Idade evidencia uma 

perspectiva de ressocialização a partir do contato com o outro, que, agora, habita 

os espaços virtuais ao mesmo tempo em que, metaforicamente, habita seu 

próprio eu. A língua é por natureza evolutiva e por essa razão os sujeitos passam 

da condição de imigrantes para nativos digitais.  
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RESUMO: Neste trabalho, apresentamos os sete projetos desenvolvidos, anualmente, 

nas seis turmas de Ensino Médio/Técnico: Pipoca Cultural, Leitura em Cena, Quer Que Eu 

Desenhe?, Polêmicas em Debate, Ação Legal, Cais Cultural e Oficina LPT. A metodologia 

adotada nos projetos compreendeu a vivência de novas práticas e experiências nas quais 

os estudantes assumiram papeis protagonistas, que compreendiam a reconstrução 

identitária dos mesmos. As atividades de leitura, discussão de textos; elaboração, 

correção e reescrita de diferentes gêneros textuais (sinopse, resenha, contos digitais, 

infográfico, debate regrado, cartaz, folder, reportagem, entrevista, dicas, editorial), 

criação de canal no YouTube e perfis no Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp; 

realização de enquetes; apresentação e publicação das atividades nas redes sociais; e 

avaliação (oral e escrita) dos projetos permearam as atividades propostas. Os resultados 

apontam para o incremento da aprendizagem e do desenvolvimento da autonomia 

argumentativa e de atuação social, bem com maior proficiência de leitura e escrita de 

forma prática e crítica. 

Palavras-chave: letramento; tecnologias digitais; gêneros textuais; protagonismo juvenil; 

ensino médio 

 

ABSTRACT: In this work, we present the seven projects developed, annually, in the six 

classes of High School/Technical: Pipoca Cultural, Leitura em Cena, Quer Que Eu 

Desenhe?, Polêmicas em Debate, Ação Legal, Cais Cultural e Oficina LPT. The 

methodology adopted in the projects comprised the experience of new practices and 

experiences in which the students disappeared protagonist roles, which included the 

reconstruction of their identities. The activities of reading, discussion of texts; elaboration, 

correction and rewriting of different textual genres (synopsis, reviews, digital stories, 

infographic, debate, poster, folder, reporting, interview, tips, editorial), YouTube channel 

creation and Facebook profiles, Twitter , Instagram and WhatsApp; conducting surveys; 

presentation and publication of activities in social networks; and evaluation (oral and 

written) of the projects permeated the proposed activities. The results point to the 

increase in learning and the development of argumentative autonomy and social 
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performance, as well as a greater proficiency in reading and writing in a practical and 

critical way. 

Keywords: literacy; digital technologies; genres; youth protagonism; high school 

 

 

INTRODUÇÃO 

Práticas de leitura e escrita voltadas para o ensino devem ser permeadas e desenvolvidas 

com textos completos e em diferentes gêneros, pois, dessa forma, o aluno terá 

conhecimento da forma e do conteúdo de diversos gêneros discursivos a fim de que 

desenvolva habilidades e competências durante a construção do conhecimento. A escola, 

quando trabalha diferentes gêneros, propicia para os alunos a aquisição de habilidades 

linguísticas importantes para o seu uso concreto na esfera social, formando leitores com 

proficiência e competentes produtores de textos, além de ajudar a construir a consciência 

cidadã, emancipação e protagonismo frente aos diferentes contextos e situações. 

Diante dessas questões e com o objetivo de formar leitores críticos e atuantes, desde 

2010, instalamos o Laboratório Experimental de Ensino e Pesquisa em Leitura e Produção 

de Textos1 (LPT) com a finalidade de d903esenvolver projetos e ações curriculares e 

extracurriculares, sobretudo com o trabalho dos mais variados gêneros discursivos, a fim 

de melhorar o desempenho dos alunos em relação à leitura e, consequentemente, à 

escrita, por compreender que essa relação (leitura – escrita) é imprescindível na formação 

escolar, acadêmica e profissional de qualquer cidadão, visto que no mundo atual é 

preciso estar atento às novas exigências, principalmente, com a inserção das  tecnologias 

digitais em nossas práticas, nas mais diversas esferas da atividade humana. Assim, é 

necessário saber interagir através de outras modalidades e ferramentas diversas para 

estar em consonância com as práticas sociais da era tecnológica (COSCARELLI, 2016; 

RIBEIRO, 2016). 

Considerando, logo, que o trabalho com diferentes gêneros discursivos propicia o melhor 

conhecimento das competências da leitura e da escrita, além de favorecerem a 

concretude e a relevância desses textos em práticas sociais em diferentes contextos, 

voltados, sobretudo, para consciência cidadã, o Laboratório de Leitura e Produção Textual 

oferece e realiza, por meio da disciplina de Redação, projetos de letramentos 

direcionados para otimização de competências básicas para o trato com a língua, as 

linguagens, as mídias e as múltiplas práticas letradas, de maneira emancipadora e 

protagonista. Neste trabalho, objetivamos relatar a experiência de seis projetos. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
903 Facebook (https://www.facebook.com/labproducaotextual), Instagram e Twitter (@lptextual) e 

YouTube (https://www.youtube.com/tvradiotec) 

https://www.facebook.com/labproducaotextual
https://www.youtube.com/tvradiotec
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O Laboratório de Leitura e Produção Textual (LPT) funciona desde 2010 no Colégio 

Técnico de Floriano, instituição vinculada à Universidade Federal do Piauí, e desenvolve 

ações e projetos de letramento (leitura e escrita), baseados nos conceitos dos Novos 

Estudos do Letramento e de prática social (BARTON, 2007; FAIRCLOUGH, 2003; STREET, 

2014; BATISTA JR, SATO, MELO, 2018) com a finalidade de melhorar as práticas de leitura 

e escrita de alunas e alunos do ensino médio/técnico, nos cursos de Agropecuária e 

Informática.  

As ações e projetos desenvolvidos pelo Laboratório são: i) projetos de Letramento 

(desenvolvidos de forma curricular na disciplina de Redação); ii) projetos de pesquisa por 

meio de editais PIBIC-JR; iii) projetos de extensão por meio de editais PIBEX; iv) ações 

culturais (Sarau, Som do Intervalo, Olimpíadas LPT, Museu LPT; v) TV RADIOTEC (Canal 

no Youtube; vi) Biblioteca Setorial e Espaço “Leia Aqui” (ações de promoção da leitura); 

vii) Oficinas LPT (de gêneros diversos). 

Na disciplina de Redação, em cada série do ensino médio/técnico, são desenvolvidos, 

anualmente, dois projetos (sendo um em cada semestre) e conta, em média, com a 

participação de 150 alunos/as por ano, além disso, conta-se com a colaboração de 

professores de outras instituições na oferta de oficinas, que auxiliam nas atividades do 

LPT. 

A metodologia adotada nos projetos de letramento compreendeu desde as atividades 

de leitura, discussões de textos; elaboração, correção e reescrita de diferentes gêneros; 

apresentação e publicação das atividades nas redes sociais; até a avaliação (oral e escrita) 

dos projetos. 

Assim, o corpus deste trabalho resultou dos registros de observações das atividades 

dos/as alunos/as nas diferentes etapas do processo de desenvolvimento de dois 

projetos, descritos a seguir: 

 

QUADRO 1: Informações sobre os projetos de letramento 

PROJETOS SÉRIE CURSO PERÍODO 

Pipoca Cultural 1º ano Agro e Info 1º semestre 

(março a junho) 

Leitura em Cena 1º ano Agro e Info 2º semestre 

(agosto a novembro) 

Quer Que Eu Desenhe? 2º ano Agro e Info 1º semestre 

(março a junho) 

Polêmicas em Debate 2º ano Agro e Info 2º semestre 

(agosto a novembro) 

Ação Legal 3º ano Agro e Info Anual 
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Cais Cultural 3º ano Agro e Info Trimestral 

 

Os materiais resultantes dos projetos são compartilhados no espaço físico, no site 

do LPT, bem como nas redes sociais1. 

 

3. PROJETOS DE LETRAMENTO904: ETAPAS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, apresentamos as etapas desenvolvidas nos projetos, bem como resultados 

e discussões dos processos que envolvem o alcance dos objetivos propostos por cada 

um deles. 

O Pipoca Cultural é o primeiro contato do aluno com as ações e projetos do LPT. O 

projeto é aplicado no primeiro semestre com os estudantes do primeiro ano e tem por 

objetivo desenvolver práticas de leitura e escrita através da utilização de produtos 

culturais e redes sociais como espaço de acesso e produção de diversos gêneros. As 

etapas do projeto são: a) levantamento e escolha dos produtos culturais (livros e filmes); 

b) exibição ou leitura (no período mínimo de 45 dias); c) elaboração, correção, reescrita 

de sinopses e de fichas técnicas; d) elaboração (de roteiro), produção e apresentação de 

vídeos (de até sessenta segundos) sobre os produtos culturais selecionados; e) catálogo 

dos vídeos produzidos no Facebook e YouTube. Os principais gêneros trabalhados são: 

sinopses, resumos, fichas técnicas, resenhas, trailers e cartazes. 

 

 
904 No projeto, os livros adaptados fazem parte da coleção Descobrindo os Clássicos, da Editora 

Ática. Conheça os livros no link: 

http://www.aticascipione.com.br/literatura/literatura/descobrindo-os-classicos/N-

tz6l7mZ1i8moh5 
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Figura 1 – Programação Leitura em Cena 

O Leitura em Cena, também realizado com as turmas de primeiro ano do Ensino Médio, 

acontece no segundo semestre do período letivo e tem como objetivo ler, discutir e 

apresentar obras clássicas da literatura brasileira e portuguesa e suas adaptações. As 

etapas do projeto são: a) apresentação do projeto e formação dos grupos; b) 

levantamento e escolha dos livros1; c) leitura das obras cláss905icas e adaptadas (no 

período de 45 dias); d) Sarau Literário (com a apresentação dos livros, decoração da sala, 

entrega de folders, alimentação e lembrança relacionadas aos livros, conforme 

programação da Figura 1); e) compartilhamento dos materiais apresentados no Sarau no 

Facebook. 

 

 

 
905 Na edição de 2017, o professor Diego Porto (do curso Técnico em Informática) desenvolveu 

aplicativo para o projeto Polêmicas em Debate e está disponível em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.bcsolutions.diego.polemicasedebates 
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   Figura 2 – Infográfico Agro   Figura 3 – Infográfico Enfermagem     Figura 4 – Infográfico Info 

 

Ao chegarem ao segundo ano do ensino médio/técnico, o primeiro projeto realizado é 

o Quer Que Eu Desenhe? que busca relacionar o ensino médio, por meio da área de 

linguagem, com o ensino técnico a partir da produção de infográficos (Figuras 3 a 5). As 

etapas do projeto são: a) apresentação da atividade e divisão dos grupos; b) atividade 

sobre textos multimodais (a partir das propostas elaboradas por Ribeiro, 2016); c) estudo 

do gênero “texto de divulgação científica”; d) definição dos temas; e) elaboração, revisão 

e finalização dos infográficos; g) Exposição Quer Que Eu Desenhe? (realizada no pátio do 

CTF). 

 
   Figura 5 – Programação 2018 

 

No segundo semestre do segundo ano do ensino médio, realiza-se o Polêmicas em 

Debate com o objetivo de estimular o desenvolvimento da competência argumentativa 

e da expressão oral, por meio de discussão, debate e críticas a cerca de temas polêmicos. 

Várias são as etapas do projeto o qual espera-se que os discentes tenham incremento na 

capacidade argumentativa, compreensão social, desenvolvimento ético e postulação de 

papeis identitários que vinculam os sujeitos aos grupos aos quais se afinizam: a) 

apresentação da atividade, definição dos temas e divisão dos grupos (SIM e NÃO); b) 

exibição de filme, gênero debate regrado e discussão de temas da atualidade; c) 

construção escrita dos argumentos; d) votação em aplicativo1 seguido da realização do 

de906bate (verificação dos posicionamentos – favoráveis e contrários, conforme 

programação da Figura 6). Concomitante, são desenvolvidos vídeos e posts de discussão 

 
906  Página do projeto no Facebook: https://www.facebook.com/polemicasemdebate 

https://www.facebook.com/polemicasemdebate
https://www.facebook.com/polemicasemdebate
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publicados nas redes sociais (Facebook1, YouTube, Instagram e Whats907App) com a 

função de convidar e instigar a discussão, bem como compartilhar as vivências do projeto 

com atualização dos resultados a cada debate. 

 

 
Figura 6 – Programa 2018              Figura 7 – Campanha                  Figura 8 – Campanha 

 

No último ano do ensino médio, pretende-se trabalhar cidadania e valorização da cultura 

local. Para isso, realiza-se, simultaneamente, o projeto Ação Legal (que tem por objetivos 

fomentar atividades de engajamento social visando o exercício pleno da cidadania, 

 
907 As edições da revista estão disponíveis em: https://labproducaotextual.com/projetos-de-

leitura/outros-projetos/ 
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estimular a participação social organizada entre os/as jovens do ensino técnico de 

Floriano e promover a cultura e a identidade cidadã por meio da leitura e produção de 

diferentes gêneros orais e escritos), bem como o projeto Cais Cultural (revista sobre 

cultura, arte e educação da cidade de Floriano/PI e região). Assim, as turmas são divididas 

em grupo que, bimestralmente, estão envolvidas com as atividades do Ação Legal ou 

com a revista. 

As etapas do projeto Ação Legal são: a) apresentação da atividade e divisão dos 

grupos; b) definição dos temas; c) elaboração da campanha (produção de gêneros: 

cartazes, adesivos, fôlderes – figuras 35 a 37); d) Ação Legal (dinâmicas de 

conscientização no pátio do CTF); e) compartilhamento das campanhas produzidas nas 

redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e WhatsApp); f) Blitz Ação Legal 

(divulgação das campanhas nos espaços não-escolares). 

   
            Figura 9 – Capa Edição 8           Figura 10 – Capa Edição 9 

 

O projeto Cais Cultural1 busca aproximar o público, 908especialmente, os jovens, da 

cultura e da arte vivenciadas e produzidas em Floriano e região. As etapas do projeto 

são: a) apresentação da atividade e divisão dos grupos; b) discussão sobre esfera cultural; 

c) Oficinas LPT: Reportagem e Fotografia; d) reuniões bimestrais de pauta; e) produção, 

revisão e finalização dos textos; f) diagramação, impressão e publicação da revista. Os 

principais gêneros trabalhados são: editorial, reportagem, entrevista e dicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
908 https://tecteca.com/ 

https://tecteca.com/
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Ao pensarmos em uma escola que atenda ao aluno em sua completude, é imperial que 

todas dimensões do ensino sejam contempladas, sobretudo aquelas que promovam a 

inclusão, protagonismo e emancipação da pessoa sob todos os vieses. Além disso, em 

um mundo onde as relações entre as pessoas estão sendo repensadas sob o viés da 

tecnologia digital, milhares de pessoas estão sendo excluídas dessa nova configuração 

por conta de investimentos equivocados e uma relação de interesses escusos e 

burocráticos de nossos governantes. A maioria das escolas brasileiras não contemplam 

essa necessidade e se prendem a dogmas e preceitos de práticas pouco capazes de fazer 

algo para mudar essa realidade.  

À vista disso, os projetos do Laboratório de Leitura e Produção Textual, LPT, aqui 

relatados, buscam alcançar, dentro de suas possibilidades, a tríade inclusão – 

protagonismo e emancipação, a saber descritas da seguinte forma no quadro a seguir: 

 

QUADRO 2: Descrição da tríade educacional 

PROJETO INCLUSÃO PROTAGONISMO EMANCIPAÇÃO 

 

 

 

 

Pipoca  

Cultural 

Envolve todos os 

alunos do primeiro 

ano, num processo 

de leitura e escrita de 

produtos culturais e 

utilização das redes 

sociais 

Os alunos são agentes 

no processo de escrita 

dos resumos e 

resenhas dos 

produtos culturais 

consumidos por eles. 

Os alunos usam da 

criatividade na 

produção dos vídeos 

e na produção de 

sinopses e resenhas. 

Tornam-se aptos, 

desde então, a 

resenhar diferentes 

obras. 

 

 

 

Leitura em 

Cena 

Todos os alunos do 

primeiro ano são 

envolvidos neste 

processo que envolve 

leitura e releitura de 

clássicos, bem como 

suas apresentações 

Quando encenadas, as 

releituras mudam de 

linguagem em sum 

show de 

protagonismo nas 

culminâncias do 

projeto. 

Obras clássicas 

deixam de ser tabus 

para os alunos e eles 

passam a ter mais 

interesse nesse tipo 

de leitura. 

 

 

 

 

Quer Que 

Eu  

Desenhe? 

Através da tecnologia 

e da criatividade, os 

alunos do ensino 

técnico produzem 

infográficos de 

elementos 

relacionados aos seus 

respectivos cursos 

Os resultados dos 

infográficos 

produzidos apontam 

um protagonismo 

pleno dos alunos, que 

atingem o nível 

máximo da 

competência da 

criatividade na 

Resumos de textos 

tornam-se mais fáceis 

de interpretação e os 

alunos passam a 

aderir com mais 

frequência a este tipo 

de gênero. 
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PROJETO INCLUSÃO PROTAGONISMO EMANCIPAÇÃO 

linguagem 

multimodal. 

 

 

 

 

Polêmicas  

em Debate 

A pesquisa, discussão 

e debate são 

promovidos pelos 

alunos do segundo 

ano que, ora 

participam 

ativamente no 

debate, ora como 

espectadores. 

Todo o processo de 

construção, até a 

conclusão dos 

debates, remete a 

diferentes 

protagonismos. 

Debatedores, plateia, 

convidados e 

mediadores 

desenvolvem 

competências. 

Construir e 

desconstruir 

argumentos, bem 

como saber debater 

num eventual 

momento de 

participação nesse 

gênero são aspecto 

marcantes que este 

projeto oferece para 

emancipação de 

quem participa. 

 

 

 

Ação Legal 

O engajamento social 

dos alunos é 

incentivado neste 

projeto que, além de 

outras coisas, 

promove cidadania. 

As ideias e o 

planejamento das 

ações nos diferentes 

lugares onde o 

projeto acontece 

refletem os 

protagonismos 

proporcionados pelo 

projeto, sobretudo na 

participação e 

solidariedade dos 

alunos. 

Os alunos despertam 

para um olhar mais 

atencioso à 

solidariedade e aos 

problemas sociais de 

forma local ou mais 

abrangente. 

 

 

 

 

Cais 

Cultural 

Ciência, cultura e 

história de Floriano (e 

região) são 

abordados neste 

projeto, por meio da 

produção de uma 

revista. 

Pesquisar, fotografar, 

redigir e produzir a 

revista, além de 

despertarem para o 

jornalismo impresso, 

aumenta a criticidade 

dos alunos sobre o 

que leem. 

É extremamente 

importante para o 

aluno produzirem e 

entenderem como 

funciona o mercado 

editorial. 

 

 

 

 

As oficinas LPT visam 

atender o público do 

ensino médio e, 

Os alunos participam 

e aprendem mais 

sobre diferentes 

cursos, disciplinas, 

Aprendem mais, 

sobre diferentes 

saberes, além de 

enriquecerem o 
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PROJETO INCLUSÃO PROTAGONISMO EMANCIPAÇÃO 

 

Oficinas 

LPT 

 

também, do ensino 

superior da UFPI. 

recebendo certificação 

ao final da maioria das 

oficinas, conforme 

suas participações e 

produtividade. 

conhecimento e 

currículo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Um novo mundo demanda estudantes capacitados e hábeis no manejo das novas 

tecnologias, com conhecimento e autonomia para agirem em prol de um novo modelo 

de educação. É necessário que haja uma reflexão tridimensional – pessoal, institucional 

e governamental, envolvendo professores, escolas e governos, a fim de promover meios 

de inserção social digital através do desenvolvimento de políticas de apoio ao letramento 

digital da sociedade. A inclusão digital, por meio dos projetos apresentados nesse artigo, 

é efetivamente atendida, bem como seus subprodutos que, como demonstrado 

anteriormente, remetem ao protagonismo e emancipação. 
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Resumo: A tecnologia está presente na sociedade, apresentando desafios à 

escola, de modo especial à educação da Geração Alpha, pois esta vive um fluxo 

contínuo e ininterrupto de informação, comunicação e interação. Assim, urge 

repensar as novas estratégias de leitura literária nos ambientes de aprendizagem 

formal e informal. Nessa inerente composição, os livros digitais interativos são 

alternativas apropriadas, pois envolvem ferramentas e atividades que os mais 

novos já estão imersos, considerando o uso das tecnologias digitais e móveis. O 

estudo relata o processo de desenvolvimento do aplicativo de literatura infantil 

TecTeca, que, através das mídias dinâmicas, proporciona leitura aliada à interação, 

produção e participação em comunidade de leitores. Apresenta as contribuições 

que o referido app pode proporcionar à educação formal, auxiliando a Área de 

Linguagens e, ainda, como possibilidade de introduzir a literatura enquanto 

opção de lazer para crianças, valorizando o edutinamento.  

Palavras-chave: Literatura infantil digital; TecTeca; Edutinamento; Livro digital 

interativo; Geração Alpha. 

 

Abstract: Technology is present in society, introducing challenges to the school, 

especially to the education of the Alpha Generation, as they live a continuous and 

uninterrupted flow of information, communication and interaction. Thus, it is 

urgent to rethink the new literary reading strategies in formal and informal 
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learning environments. In this inherent composition, digital interactive books are 

appropriate alternatives as they involve tools and activities that the younger ones 

are already immersed, considering the use of digital and mobile technologies. The 

study describes the development process of the children's literature app TecTeca, 

which, through dynamic media, provides reading allied to the interaction, 

production and participation in the community of readers. It features the 

contributions that said app can provide to formal education, assisting the 

Language Area and also as a possibility to introduce literature as a leisure option 

for children, valuing the education. 

Keywords: Digital Children’s Literature; TecTeca; Edutainment; Interactive Digital 

Book; Alpha Generation. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O cenário atual apresenta como característica o acesso e o uso da 

informação, num ambiente digital, de imaterialidade e mobilidade, o que acarreta 

mudanças para a sociedade, notadamente para a Educação. Hoje, um dos 

aspectos que mais sofre intervenção é o livro, juntamente com a leitura e a 

literatura. Ao integrar a cibercultura, desviam-se dos conceitos e significados 

tradicionais, utilizados quando eram operados exclusivamente através do suporte 

impresso. 

As tecnologias chegam às escolas e possibilitam promover um ensino de 

qualidade e personalização mais apropriado às novas gerações. Entretanto, o 

incentivo às práticas leitoras e ao letramento literário têm ficado à margem dessas 

mudanças. Considera-se que, neste original contexto, os livros digitais interativos 

são propostas alternativas e envolvem a complexidade momentânea que aborda 

o aluno. Dessa forma, metodologias que estão relacionadas às práticas de 

linguagem contemporâneas devem circundar os gêneros e textos 

multissemióticos e multimidiáticos, de modo que estejam alinhadas ao novo 

momento, propiciando experimentação, interação e criticidade. 

Diante do exposto, apresenta-se o TecTeca1, aplicativo de literatura p909ara 

a infância, que usa mídias dinâmicas e ferramentas de interação, expressão e 

comunidade de leitores, favorecendo o estímulo à prática leitora, literária e à 

produção de textos para a comunidade estudantil. O app pode ser adotado pela 

escola como um instrumento pedagógico nas atividades da Área de Linguagens 

e, também, como uma opção de edutinamento para a Geração Alpha1, já que 

 
909 Indivíduos com nascimento a partir de 2010 (MCCRINDLE, 2011). 
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envolve interação e910 comunidade de leitores, suscitando indiretamente o 

aprendizado. 

 

2. APLICATIVO TECTECA 

O aplicativo TecTeca integra o Programa “Inova Maranhão”1, da Secretaria 

de Estado da911 Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), do Governo do Estado 

do Maranhão, e tem como objetivo dar suporte ao desenvolvimento econômico 

e tecnológico do Estado, com atuação nas áreas de Educação, IoT, 

Competitividade e Startup. Sua integração ao programa deu-se através do “Edital 

para Startup”, do ano de 2017, que apoia projetos voltados à criação de soluções 

de base tecnológica e inovação, com potencial de escalabilidade e replicabilidade 

por parte de empresas emergentes (MARANHÃO, 2019). 

O TecTeca nasceu a partir de estudos científicos sobre temas ligados ao livro 

de literatura infantil e à tecnologia digital e móvel, mais precisamente como 

resultado da tese “Rede Social de Leitores e Escritores Juniores - Portal Biblon”, 

de Cassia Furtado (2013), no Doutorado em Informação e Comunicação em 

Plataformas Digitais, na Universidade de Aveiro, Portugal, e da dissertação 

“Cidade dos Azulejos: estudo sobre a influência do design de interação para 

promoção do hábito de leitura”, de Jessica Furtado (2017), no Mestrado em 

Design Multimédia, na Universidade de Coimbra, Portugal. Nesse contexto 

investigatório foi observado o atrativo das crianças pelos “novos” suportes de 

leitura, fascínio pela união entre o texto literário e as mídias, notadamente as 

mídias dinâmicas, e, ainda, a possibilidade de uso do livro digital interativo como 

forma mais inovadora de incentivo às práticas da leitura. 

A elaboração do projeto da plataforma teve base na pesquisa de campo 

aplicada às famílias, educadores e crianças, ou seja, aos futuros clientes e 

usuários. Assim, foi utilizado como procedimento metodológico o focus group 

com os sujeitos, realizado nas escolas da rede privada do Ensino Fundamental I, 

da Educação Básica de São Luís, em janeiro de 2018. 

As seções com as famílias seguiram roteiro preestabelecido, tendo como 

objetivo conhecer o uso da internet nos dispositivos móveis e identificar a 

presença da literatura na rotina dos menores. As principais descobertas foram: 

insatisfação dos pais em relação à utilização dos dipositivos móveis; 

 
910 https://inova.ma.gov.br/ 

 
911 “O mix híbrido de educação e entretenimento”. 

https://inova.ma.gov.br/
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desconhecimento do contéudo acessado; expectativa pelo uso profícuo de tal 

instrumento; e preocupação permanente com a segurança deles. Quanto à 

literatura, percebeu-se que a maioria dos pais não conhece a atual geração de 

autores e títulos lançados nos últimos tempos, deixando à margem os livros 

interativos disponíveis na web e dirigidos ao público infantil. 

Os educadores igualmente assinalaram a preocupação com o conteúdo 

acedido pelos estudantes, visto que, segundo os mesmos, trazem poucos 

contributos à vida estudantil, civil e social. Eles têm grande conhecimento sobre 

recursos digitais relacionados ao seu labor específico, mas há ainda lacunas 

ligadas à literatura infantil, pois os aplicativos de textos literários têm presença 

discreta no ambiente escolar. 

A investigação com as crianças foi realizada em três momentos. 

Inicialmente, procurou-se conhecer o significado e a aplicação da tecnologia 

digital e móvel nas atividades cotidianas. A segunda etapa correspondeu à 

identificação da relação com a literatura em suportes impressos e digitais. Por 

fim, buscou-se sugestões das crianças para inclusão de ferramentas no aplicativo 

a ser desenvolvido. 

Os resultados apontaram que o préstimo da internet acontece por meio da 

comunicação, interação e diversão, com emprego das plataformas de redes 

sociais, jogos e vídeos. Identificou-se, ainda, grande habilidade e competência 

instrumental para o uso do celular, tablet e ferramentas da web em determinadas 

situações, até superiores aos pais, o que ocasiona apropriação de modo soberano 

e independente. Os conteúdos acessados são descobertos de forma autônoma, 

recomendados por amigos ou indicados pelos algoritmos. 

Na investigação com os alunos sobre a literatura, obteve-se como resposta 

o interesse pelo texto literário e a presença de livros impressos no ambiente 

escolar e doméstico. Merece destaque uma acentuada diferença de motivação 

para a leitura em relação ao gênero, pois os meninos enfatizaram a preferência 

por atividades mais participativas, como os jogos. Ambientes literários na internet 

ainda são desconhecidos, como também o livro interativo. Em contraponto, 

demonstraram curiosidade pelos e-books, especialmente quando emoldurados 

por mídias. Ademais, frisaram a possibilidade de uso desses recursos no 

momento de ócio. 

A fim de aproximar o aplicativo dos seus usuários, na última rodada do focus 

group foi solicitado que as crianças fizessem uma exposição em torno das 

ferramentas que mais usam, bem como suas expectativas com a possibilidade de 
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agregar mídias ao texto literário. Essa etapa foi de elevada importância para que 

a equipe conhecesse mais intensamente as necessidades das crianças, 

considerando que elas fazem parte da Geração Alpha, cujo perfil peculiar e 

original apresenta um gap cultural em relação às outras gerações.  

Como resultado das investigações realizadas com as famílias, educadores e 

as próprias crianças, ficou evidente que faltava a união entre a literatura e o 

mundo tecnológico, no qual as crianças estão imersas, o que dificulta que os 

estudantes se tornem protagonistas da descoberta do prazer pela leitura literária. 

 

2.1 Solução inovadora na Literatura Infantil 

O aplicativo TecTeca corresponde a uma assinatura mensal de livros 

digitais, com recursos de interação, costumização e gamificação, organizado por 

faixa etária e temas, promovendo acesso intuitivo e rápido, tanto para as famílias, 

quanto para as crianças.  

O texto literário é oferecido ao leitor agregado às mídias dinâmicas, 

possibiltando movimento aos personagens, som e narração da história. A oferta 

desse ambiente ativo teve como base resultados científicos (DAME; GONÇALVES 

2013; SANTOS, 2017), os quais comprovam que o uso das mídias dinâmicas 

melhora a experiência de leitura, tendo os recursos interativos e de multimídia 

um efeito positivo no estímulo à prática da leitura. Nesse sentido, as crianças se 

sentem motivadas a ler cada vez mais. Vale ressaltar que a inclusão de diversas 

ferramentas partiu da indicação de crianças, por ocasião da pesquisa de campo.  

A Geração Alpha tem experiências com a tecnologia por conta da 

representação, personalização e imersão (HANTT, 2017). Logo, é possível ao 

usuário individualizar seu perfil, com a seleção do seu proprio avatar. A 

identificação nesse ambiente literário digital dará um rosto às críticas e aos 

comentários feitos após as leituras. Tal característica retratará as conquistas, 

obtidas através das interações em torno do livro e dos usuários com toda a 

comunidade de leitores.  

Durante a pesquisa de campo, notou-se que as crianças desejavam ter 

livros no seu celular e/ou tablet. Por esse motivo, reputa-se que a personalização 

da “minha biblioteca” se constitui em uma característica do leitor da Geração 

Alpha, além de ser um dos princípios da Biblioteca 3.0, segundo Furtado (2018 

apud KWANYA, 2014).  

O TecTeca dispõe de espaço para reunião e organização dos livros 

favoritos. Dessa maneira, o usuário, ao fazer o download, tem a possibilidade de 
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realizar a leitura off line e construir sua biblioteca de e-books. Enfatiza-se que os 

livros permanecem com as mesmas propriedades de quando lido na web, ou seja, 

com animação, som e narração.  

Um dos diferenciais do aplicativo TecTeca é promover a troca de 

experiências e interpretações sobre os textos lidos, proporcionando sentimento 

de pertença na comunidade de leitores. O livro literário é um interagente em rede 

social online, pois estimula leitores a expressarem suas apropriações e a interagir 

em torno do texto. Por trabalhar com o conceito de cocriação, as expressões e 

produções literárias dos usuários são disponibilizadas a toda a comunidade de 

leitores. 

A fim de sanar a preocupação das famílias e educadores com a segurança 

das crianças quando estão usando a internet, a plataforma emprega algoritmos 

inteligentes que ajudam a manter a comunidade TecTeca segura. Com efeito, a 

comunicação e interação serão assíncronas, o que permitirá maior controle 

através do monitoramento de todo o conteúdo disponibilizado na plataforma, 

sem riscos de ameaças sociais, como pedofilia, bullying ou ofensas com termos 

impróprios para as faixas etárias. A família do usuário poderá ainda traçar o 

contorno dos livros que as crianças terão permissão para efetuar as leituras, 

delineando a faixa etária e os temas passíveis de acesso. 

 

2.2 TecTeca na Escola 

 

Apesar das tecnologias de informação e comunicação estarem presentes 

na sociedade, percebe-se que uma parcela significativa das instituições escolares 

brasileiras ainda opta por não inserir essas ferramentas como recursos no 

processo ensino-aprendizagem, valendo-se, de forma exclusiva, dos métodos 

tradicionais, envoltos no conhecimento e experiência do professor, com 

sustentação nos manuais didáticos impressos.  

Tendo por base a pesquisa empírica realizada com os educadores, 

observou-se que o contato com a tecnologia no ambiente escolar fica restrito aos 

espaços do currículo, distante da experiência interativa e multimídia que os 

alunos estão acostumados. Percebeu-se, também, que os e-books interativos e 

atividades que incluem redes sociais, experimentação, jogo e colaboração online, 

apesar de fazerem parte da cultura infantil contemporânea, não são percebidos 

pela escola como contributos à aprendizagem e ao multiletramento. 
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Alerta-se para o descompasso entre as instituições educacionais e a 

Geração Alpha, visto que a criança, ao ser introduzida na aprendizagem formal, 

já carrega consigo um vasto repertório da alfabetização multimodal, obtida 

através do autodidatismo e do ambiente doméstico.  

No cotidiano das novas gerações, a tecnologia constitui-se em um artifício 

elementar usado em atividades básicas. Contudo, apesar do uso contínuo e 

rotineiro, as crianças ainda não exploram todo o potencial no exercício de sua 

criatividade, inovação e aprendizagem, priorizando o consumo de conteúdo 

supérfluo e o entretenimento vazio. 

Assim, considera-se que um dos papéis mais revelantes da comunidade de 

educadores (professores e bibliotecários) é exercer a mediação entre alunos e 

tecnologias digitais e móveis, de modo a contribuir para que o acesso a esses 

instrumentos, dentro e fora da escola, possa favorecer o letramento digital, 

literário e cultural, além das competências demandadas pela sociedade. Segundo 

Desidério e Andrade (2018), o papel da mediação pressupõe interferência, 

interlocução, presença na construção do sentido no processo de interpretação, 

atuação como agente social e modificador de ideias, pensamentos e 

comportamentos.  

Os educadores, exercendo a mediação, preparam seus alunos para o 

processo contínuo de aquisição de competências, considerando a produção, 

expressão, interação e comunicação em diversos formatos e suportes, desde a 

oralidade e escrita manual até as redes sociais digitais. Dessa forma, os discentes 

têm um papel proativo, nutridos de consciência crítica perante as mídias e a 

informação digital, com destaque para o atual momento de fake news e ausência 

de netiqueta. 

A Educação Básica, especialmente a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental I, responsável pela formação da Geração Alpha, deve ser marcada 

pelo pioneirismo em tecnologia e inovação, e adepta da metodologia de ensino 

multiconectado e multimodal. Considera-se que o ponto de partida para a 

introdução de conteúdos digitais nesse primeiro ciclo educacional deve ser 

através da literatura em diversos suportes, com linguagens híbridas e agregadas 

às ferramentas tecnológicas. Assim sendo, a literatura infantil digital, ao estar 

inclusa nos projetos político-pedagógicos, desde o processo de alfabetização, 

enriquece o aprendizado da língua escrita e o aprimoramento da leitura 

(CHARTIER, 2007). A literatura digital, apresentada em e-books interativos, 

fortalece as competências leitoras, digitais e literárias.  
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Fundamentado nos argumentos acima, o aplicativo TecTeca pode ser visto 

como esse instrumento que incorpora as tecnologias nos anos iniciais do ensino 

formal, com uma metodologia motivadora para a leitura e escrita, auxiliando no 

processo de aprendizagem. 

Com base no documento normativo BNCC (BRASIL, 2018), que estabelece 

o conjunto de princípios do eixo de Língua Portuguesa, da Educação Básica, 

correspondente às práticas de linguagem, o aplicativo TecTeca constitui-se em 

um instrumento pedagógico a ser usado nas atividades dos seguintes eixos: 

• Eixo Leitura - O TecTeca oferece um conjunto de livros da cultura literária 

maranhense e brasileira, contemporânea e tradicional, respeitando a 

diversidade cultural da literatura para a infância. Em seu acervo, têm-se o 

culto, o popular, a cultura de massa, a cultura das mídias. A biblioteca 

encontra-se agrupada por idade e temas, a fim de proporcionar acesso 

facilitado dos seus usuários.  

• Eixo da Produção de Textos - a plataforma possibilita trabalhar as práticas 

de linguagem, com relação à expressão e autoria de textos escritos, orais 

e multimodais. Destaca-se o protagonismo do leitor, ao fazer comentários 

escritos sobre sua interpretação e sensibilidade com o texto. 

• Eixo da Análise Linguística/Semiótica - O TecTeca contribui para as 

atividades que estudam a linguagem verbal oral e escrita, as formas de 

composição e organização do texto, com respeito aos mecanismos 

sintáticos, ortográficos e morfológicos da Língua Portuguesa. 

No processo de investigação, os educadores asseguraram que uma 

experiência eficaz e original, desenvolvida na escola, fornece à criança a 

motivação necessária para incorporá-la em uma prática cotidiana. Destarte, 

considera-se que o uso do TecTeca no ambiente escolar enriquecerá as vivências 

das crianças na inserção da cultura literária como fonte de lazer no cenário 

doméstico.  

 

2.3 TecTeca para o edutinamento  

 

Numa sociedade de transformações tecnológicas e culturais irreversíveis, 

as quais afetam de modo preciso o entretenimento das crianças e jovens, o lazer 

quase sempre está imenso no mundo digital, considerado fluído e natural. Logo, 

as “antigas brincadeiras” sensibilizam e encantam com menos intensidade a 

Geração Alpha. 
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A partir dessa premissa, os educadores e famílias são instigadas a refletir 

sobre suas responsabilidades em relação às temáticas aprendizagem (formal e 

informal), comunicação e entretenimento na cibercultura. Em complemento, 

devem buscar alternativas para conciliar entretenimento com o conteúdo que 

possa contribuir para o crescimento individual, tendo em vista que a Geração 

Alpha se encontra em fase de aquisição de conhecimento básico para sua vida 

como cidadão no futuro. 

Essas considerações coadunam-se com o pensamento de Buckingham e 

Scanlon (2003, p. 8), que destacam o termo edutainment (edutinamento), no livro 

“Education, Entertainment, and Learning in the Home”, concebido como “the 

hybrid mix of education and entertainment”1. A ideia de unir envolvimen912to, 

interação e imersão, apesar de contemporânea, partiu da Walt Disney 

Productions, na década de 40, em produção de documentários com cunho 

educativo (SANTOS, 2016). 

Buckingham e Scanlon (2003) destacam que o conceito tem forte relação 

com a linguagem visual, similaridade com os recursos dos games, e encontra-se 

mais pautado na aprendizagem informal e menos no aspecto didático do 

conteúdo. Alertam também para o papel da escola e da família na criação de uma 

comunidade de aprendizagem de produtores e consumidores de mídia cultural, 

ajustada em princípios éticos e de responsabilidade com a informação.  

 Em outro trabalho, Buckingham (2010) enfatiza que pais, docentes e 

crianças devem aprender juntos dentro do cenário da educação e 

entretenimento. Nesse mesmo viés, o estudo de Tapscott (2010) define esse 

processo como “aconselhamento reverso”, situação em que os mais jovens 

colaboram com as pessoas de mais idade, ensinando-as a compreender e a usar 

a tecnologia, num aprendizado conjunto. Exalta-se aqui a troca de capital cultural, 

pois as crianças e adolescentes têm conhecimento instrumental sobre a 

tecnologia e os mais velhos dispõem de experiência e repertório baseado no 

conhecimento adquirido ao longo do tempo. 

Apropriando-se do conceito, o TecTeca enquadra-se como uma plataforma 

de edutinamento, pois alia a literatura aos recursos de mídia dinâmica, 

promovendo aprendizagem informal em um ambiente de entretenimento, 

 
912 Emerson Clayton de Almeida Marreiros: licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal 

do Amapá. É artista plástico e Assistente de Aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amapá- IFAP  
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trabalhando a socialização, criatividade, memória, estimulando os aspectos 

motor, psicológico e emocional das crianças. 

Estudo fundamental sobre esta temática é o de Crispim Júnior e Bortolin 

(2015), que trata do ócio criativo e saudável, recomendando a leitura como 

atividade para relaxamento. Para os autores, tal atividade deve ser opção por 

contribuir com o exercício cerebral e o bem-estar do indivíduo, mas “sem a 

obrigatoriedade de cumprir regras e horários rígidos, bem como resultados e 

sucessos pessoais. Estamos aqui denominando o “ócio saudável” também de 

ociosidade proveitosa, em especial, por intermédio da literatura” (n.p.). 

Outrossim, os autores assinalam ser imprescindível que a literatura esteja em 

diversos suportes e linguagens, com destaque para a leitura de textos digitais.  

Mesmo a leitura literária sendo realizada em momento de lazer, deve ter 

como pressuposto a apropriação da cultura literária, imersão e interação 

(CRISPIM JÚNIOR; BORTOLIN, 2015), o que requer a figura do mediador. Furtado 

(2013, p. 267), em pesquisa sobre a rede literária infantil online, identificou um 

“grupo de leitores com alto grau de centralidade, devido à sua importância e 

atividade dentro dela e, [que] assim, exercem influência espontânea nos 

comportamentos, gostos e práticas de leitura de todos os participantes da rede”. 

Esse grupo foi denominado de mediadores sociais centrais. Como resultado da 

pesquisa, recomenda-se que educadores (professores e bibliotecários) e 

familiares cumpram papéis de mediadores, com presença nessas plataformas, a 

fim de potencializar as interações e proporcionar dinamismo à rede literária. 

Na fase preliminar da pesquisa, percebeu-se que as crianças desconhecem 

o livro na web. Para suprir a lacuna, professores e pais devem conhecer sites e 

apps que tenham a literatura infantil como foco, a fim de trabalhar a mediação 

da literatura com os menores. Assim, no ócio, as crianças poderão alternar suas 

navegações quando utilizarem os dispositivos móveis. 

Verifica-se, então, que o aplicativo TecTeca preenche os critérios para uso 

no ócio criativo e por agregar literatura infantil com ferramentas de interação, 

customização e gamificação. Esse fato relaciona-se a um contexto singular, pois 

possibilita aos menores uma diversão rica e fecunda, uma vez que o uso dos 

dispositivos móveis, atualmente, está muito limitado aos jogos, vídeos e 

comunicação online.  

A plataforma é dirigida aos usuários que tenham a idade ideal para a 

formação do leitor iniciante, o que é a base para se ter no futuro um leitor crítico. 

Indubitavelmente, essa iniciativa traz forte contribuições para a construção de um 
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pensamento independente, crítico e criativo da criança e para inserção da 

literatura no pilar da Geração Alpha. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

A partir do referencial teórico e investigativo disposto ao longo deste artigo, 

percebe-se que a leitura deve estar em sintonia com a sociedade, a qual está 

inserida na cibercultura, a fim de considerar as diversas linguagens e suportes 

que afetam a interação e imersão das crianças. Por conseguinte, é necessário 

reescrever a função da escola e da família na mediação e efetivação do letramento 

multissemiótico e das competências literárias na formação de leitores críticos. 

Considera-se que o aplicativo TecTeca pode agregar valor e desenvolver as 

práticas leitoras e literárias das crianças, com o uso da literatura em diversos 

formatos, com linguagens híbridas e agregadas às ferramentas tecnológicas, de 

modo a aproximar o mundo literário da criança do século XXI. Em especial, neste 

momento, o consumo de conteúdo supérfluo e o entretenimento vazio, através 

dos dispositivos móveis, é um problema para a maioria das crianças e jovens das 

últimas gerações.  

 

 

REFERÊNCIAS  

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Disponível 

em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 20 jan. 2018. 

BUCKINGHAM, David. Cultura Digital, Educação Midiática e o Lugar da 

Escolarização. Educação & Realidade, v. 35, n. 3, p. 37-58, set./dez., 2010 

BUCKINGHAM, David; SCANLON, Margaret. Education, Entertainment and 

Learning in the Home. Buckingham: Open University Press, 2003. 

CHARTIER, R. Os Livros Resistirão às Tecnologias Digitais. 2007. Disponível 

em: <https://novaescola.org.br/conteu do/938/roger-chartier-os-livros-

resistirao-as-tecnologias -digitais>. Acesso em: 10 set. 2017. 

CRISPIM JÚNIOR, Márcia; BORTOLIN, Sueli. Ocioteca: uma proposta para 

mediação da literatura. In: Encontro de Pesquisa em Informação e Mediação, 2, 

2015. Anais... Marília; 2015. 

DAMÉ; Gabriela; GONÇALVES, Berenice S. Três percursos de leitura: processos 

interativos e cognitivos no livro eletrônico hipermidiático. In: Congresso 



 
 

 
4256 

nacional de ambientes hipermídia para aprendizagem, 6, João Pessoa, 2013. 

Anais... João Pessoa, 2013. 

DESIDÉRIO, Camila; ANDRADE, Adja.De Mediação Pedagógica por meio de E-

Books. In: Congresso Internacional de Educação à Distância, 4, Rio Grande do 

Norte, 2018. Anais... Rio Grande do Norte, 2018. 

FURTADO, Cassia. O livro na web e a oferta da literatura-serviço. In: CASTRO, 

César; VELÁZQUEZ, Samuel (Org.). História da escola: métodos, disciplinas, 

currículos e espaços de leitura. São Luís: EDUFMA; Café & Lápis, 2018. p. 605-

628. 

FURTADO, Cassia. Rede Social de Leitores e Escritores Juniores: Portal Biblon. 

2013. 316 f. Tese (Doutorado em Informação e Comunicação em Plataformas 

Digitais) – Universidade de Aveiro. Aveiro, 2013. Disponível em: 

https://ria.ua.pt/bitstream/10773/10351/1/tese.pdf. Acesso em: 10 abr. 2013. 

FURTADO, Jessica. Cidade dos Azulejos: um estudo sobre a influência do 

design de interação para a promoção do hábito de leitura. 2017. 151 f. 

Dissertação (Mestrado em Design Multimedia) - Faculdade de Ciências e 

Tecnologia, Universidade de Coimbra. Coimbra, 2017. Disponível em: 

https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/83011. Acesso em: 20 mar 2018. 

HANTT, Ana Flávia. Alpha: uma nova geração que chega nas escolas. Disponível 

em: http://www.folhadomate.com/noticias/geral/alpha-uma-nova-geracao-que-

chega-nas-escolas. Acesso em: 20 ago. 2018. 

MARANHÃO. Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Programa 

Inova Maranhão. Disponível em:  https://inova.ma.gov.br/. Acesso em:  111 

maio 2019. 

MCCRINDLE, M. The ABC of the XYZ: understanding global generations. 

Sydney: UNSW Press, 2011. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/328347222_The_ABC_of_XYZ_Underst

anding_the_Global_Generations. Acesso em: 10 mar. 2019. 

SANTOS, Daniella. Mídias dinâmicas em book apps infantis: a experiência do 

usuário infantil durante a prática de leitura. São Luís, 2017. Disponível em: 

http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/bitstream/tede/1665/2/Daniella%20Carvalho.p

df. Acesso em: 20 abr. 2019. 

SANTOS, Joana Catarina de Almeida Marques. Os meus amigos sentimentos.  

2016, Dissertação  (Mestrado em Comunicação Social) -  Escola Superior de 

Comunicação Social, 2016. Disponível em:  

https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/6859. Acesso em: 20 ago. 2018 

https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/6859


 
 

 
4257 

TAPSCOTT, D. A hora da geração digital: como os jovens que cresceram 

usando a internet estão mudando tudo, das empresas aos governos. Rio de 

Janeiro: Agir Negócios, 2010. 445 p.  

 

 

 



 
 

 
4258 

LIVRO DIGITAL “ARTE NA CAIXA DE PIZZA”: UM RECURSO 

PARA A ARTE-EDUCAÇÃO 

 

Emerson Clayton de Almeida Marreiros1 

 (IFAP) emersonmarreiros@gm913ail.com 

 

Alini Cristiane Alencar Gomes1 

(IFAP)  alinicristianealenc914argomesg@gmail.com 

 

Ederson Wilcker Figueiredo Leite1  

(IFAP) ederson.leite@ifap.915edu.br 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar o livro digital “Arte na Caixa de 

Pizza”, um material didático gratuito, editado e publicado na plataforma Livros Digitais. 

Produzido no Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, como parte da disciplina Produção 

de Materiais Didáticos e Recursos Educacionais Abertos, o material oferece aos arte-

educadores e artistas, uma alternativa acessível de suporte para a produção de pinturas 

em tela, ensinando o passo a passo da construção de telas de pintura a partir do 

reaproveitamento de caixas de pizza. Disponível no formato pdf, o material didático foi 

produzido com o objetivo de proporcionar uma nova ferramenta tecnológica para o 

ensino e a produção de arte na escola. O livro digital foi divulgado em redes sociais e 

está em fase de avaliação por profissionais da educação e artistas de Macapá. 

 

Palavras-chave: livro digital; arte-educação; pintura; recursos educacionais; materiais 

didáticos. 

  

Abstratc: This work aims to present the digital book Art In The Pizza Box, a free didactic 

material, edited and published in the Digital Books platform. Produced in the Program of 
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Post-Graduation in Informatics in Education of the Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Amapá, as part of the Teaching Materials and Open Educational 

Resources course, the material offers art educators and artists an support for the 

production of paintings on canvas, teaching the step by step of the construction of canvas 

from the reuse of pizza boxes. Available in pdf format, the didactic material was produced 

with the aim of providing a new technological tool for teaching and art production in 

school. The digital book was released on social networks and is being evaluated by 

education professionals and artists from Macapá. 

 

Keywords: e-book; art education; painting; educational resources; Didactic Materials;  

 

1. Introdução 

 

 Em virtude da localização geográfica e de fatores sociais e econômicos, o acesso 

por arte-educadores e artistas amazônidas, aos materiais didáticos de Arte e às 

ferramentas e materiais utilizados na produção artística, como tintas e telas de pintura, 

por exemplo, ainda é muito precário e dispendioso. Em alguns estados da Região Norte 

do Brasil, a exemplo do Amapá, localizado no extremo norte do país, os custos com 

transporte para que esses materiais cheguem ao consumidor podem até triplicar o seu 

valor final. Por outro lado, nas últimas décadas, a Amazônia Legal registrou avanços na 

distribuição de energia elétrica e na inclusão digital, fazendo com que muitas cidades e 

comunidades amazônidas disponham de energia elétrica e acesso à internet. Esses 

progressos contribuíram para que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

pudessem chegar a uma parcela considerável das escolas dos estados que compreendem 

essa imensa área do Brasil. Conforme observa Bottentuit Junior (2016), com a 

popularização do uso de tecnologias na educação, por professores, alunos e a 

comunidade escolar, tornou-se viável o compartilhamento de informações, o acesso à 

produção científica, o desenvolvimento de novas tecnologias, a produção de materiais 

didáticos e recursos educacionais, como os aplicativos, as videoaulas e os livros digitais.  

 Como afirma Camillo (2016), os livros digitais possibilitam o acesso à leitura 

através de um computador desktop ou um dispositivo móvel, como um tablet ou um 

smartphone. Eles facilitam a leitura e promovem a inserção do aluno e do professor no 

mundo das tecnologias digitais. Gomes (2017) ressalta a importância de aproximar tanto 

o educador como o educando das novas formas de acesso ao conhecimento, e o livro 

digital apresenta-se como uma alternativa nesse sentido. Atualmente, dispomos de 

muitas plataformas de edição e publicação de livros digitais na internet. Algumas são 

pagas, de uso restrito, e outras são totalmente gratuitas.  

 No intuito de amenizar as necessidades dos artistas e arte-educadores, de 

materiais didáticos voltados às atividades práticas de Arte, propomos a edição de um 

livro digital, editado e publicado gratuitamente. O livro digital “Arte na Caixa de Pizza: 
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transformando caixas de pizza em telas de pintura” foi editado na plataforma Livros 

Digitais e compartilhado com artistas e arte-educadores de Macapá-AP através da 

internet. Escrito com uma linguagem de fácil compreensão, o livro ensina a técnica de 

construção de uma tela de pintura a partir do reaproveitamento de caixas de pizza.  

 De acordo com Oliveira (2018), a interdisciplinaridade é a interação entre duas ou 

mais disciplinas, ampliando a visão dos educandos e fornecendo um entendimento mais 

amplo a respeito dos assuntos estudados. Mais que uma simples cartilha que ensina uma 

atividade manual, o livro associa a produção artística à educação ambiental, ressaltando 

a importância da formação de indivíduos preocupados com os problemas ambientais. O 

reaproveitamento de caixas de pizza na produção artesanal de telas de pintura vai além 

do suprimento da necessidade de um material artístico, pois serve de recurso para tratar 

de assuntos voltados à gestão dos resíduos sólidos domésticos, tornando o livro digital 

descrito nesse trabalho um material oportuno para o ensino interdisciplinar. 

2. O Livro Digital 

 

 O livro digital “Arte na Caixa de Pizza: transformando caixas de pizza em telas de 

pintura” (Figura 1) foi concebido a partir de discussões em sala de aula sobre os meios 

ou recursos disponíveis para a produção de materiais didáticos acessíveis para qualquer 

educador ou educando. O livro digital possui 24 páginas e pode ser baixado na 

plataforma Livros Digital, em formato pdf, através do link: 

https://www.livrosdigitais.org.br/livro/111104RDDMPJZDQ 

 
Figura 1. Capa do livro digital 

 

 O livro digital é ilustrado com imagens coloridas extraídas da internet e 

fotografias produzidas pelos autores (Figura 2). As ilustrações foram editadas no software 

Paint, um aplicativo do sistema Windows. Além de tornar a leitura esteticamente 

agradável, as imagens são indispensáveis para facilitar a compreensão do passo a passo 
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da construção da tela de pintura. Didaticamente, o protótipo foi organizado como um 

manual no qual o processo de produção é dividido em 10 fases, chamadas de passos, 

que vão da seleção dos materiais ao acabamento da tela. 

 
Figura 2. Ilustração do livro 

 

 Integra o livro digital, uma galeria de pinturas a óleo sobre telas, produzidas com 

caixas de pizza (Figura 3), resultado das experimentações realizadas em ateliê pelo artista 

plástico desenvolvedor da técnica econômica e sustentável de produção de telas. É 

importante ressaltar que o material não é voltado para o ensino da técnica de pintura a 

óleo, especificamente. Ele instrui o leitor, seja um aluno, professor ou artista, a fabricar 

manualmente um suporte para a produção de arte, no qual pode ser aplicado as diversas 

técnicas de pintura e desenho. A funcionalidade da tela de caixa de pizza vai além do 

suporte para a pintura e o desenho, pois pode ser utilizado como expositor de 

fotografias, colagens, impressões e texturas.  

 

 
Figura 3. Pintura em tela sobre caixa de pizza 

 

 Através da pesquisa virtual, conhecemos várias plataformas que facilitam a edição 

de livros digitais, com modelos de capas e layout predefinidos, ferramentas de edição de 



 
 

 
4262 

imagens e publicação do material editado. A forma de acesso a essas plataformas é bem 

diversificada, pois há aquelas que são pagas e outras que são totalmente gratuitas; no 

último caso, bastando apenas a criação de uma conta de usuário com senha. Existem 

também as plataformas com serviços gratuitos, mas a conta deve estar vinculada a um 

número de cartão de crédito. Entre as plataformas gratuitas está a plataforma Livros 

Digitais (Figura 4), organizada pelo Instituto Paramitas, uma ONG fundada por 

educadores brasileiros, que aplica ações socioeducativas aliadas à tecnologia, com a 

finalidade de contribuir para a qualidade educativa e social do Brasil. A facilidade no uso 

das ferramentas de edição, o idioma em Português e a gratuidade dos recursos 

oferecidos nos levou a escolher a plataforma Livros Digitais para a edição do nosso livro 

digital.  

 

 
Figura 4. Plataforma Livros Digitais 

 

3. Recurso Educacional Aberto  

 

 Segundo Gazzola (2017), Recursos Educacionais Abertos (REA), são documentos 

abertamente licenciados e usados para fim de ensino, aprendizagem e pesquisa. 

Compreendem os recursos disponíveis para acesso a conhecimentos, como softwares, 

cursos completos, livros didáticos, vídeos, ferramentas, materiais ou técnicas que 

propiciam o acesso e a difusão de conhecimentos. Desde quando o termo foi utilizado 

pela primeira vez, em 2002, pela Unesco, os REA têm sido objeto de estudo de diversos 

trabalhos.  A ideia predominante como fundamento dos REA é tornar o conhecimento 

um bem de domínio público, utilizando-se das tecnologias em geral, sobretudo a Web, 

para acessá-lo. Assim, entende-se que REA são recursos de ensino, aprendizagem e  

pesquisa, que permitem o seu uso, o compartilhamento, a adaptação contextual e sua 

possível melhora ou aprimoramento, a livre reprodução e distribuição nos meios 

tecnológicos, por meio de uma licença aberta. 
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 Venturini (2014) apresenta um relatório sobre os Recursos Educacionais Abertos 

no Brasil, como resultado da pesquisa Recursos educacionais abertos no Brasil: o campo, 

os recursos e sua apropriação em sala de aula. A pesquisa faz parte do projeto Educação 

e acesso ao conhecimento no Brasil: catalisando as comunidades e projetos Wikimedia 

por meio da colaboração ativa e autônoma e do compartilhamento, realizada pela Ação 

Educativa com o apoio da Wikimedia Foundation. A pesquisa, foi realizada entre março 

e agosto de 2014 e teve por objetivo identificar os principais atores do campo dos 

Recursos Educacionais Abertos (REA) no Brasil, assim como as oportunidades e 

obstáculos para o uso e a apropriação dos REA em língua portuguesa pelas comunidades 

Wikimedia e educacional do país. O relatório busca fazer um mapeamento dos campos 

dos REA no Brasil frente ao  avanço do movimento e faz contribuições aos diversos 

estudos e pesquisas desenvolvidas sobre o tema. De acordo com a autora, as definições 

de Recursos Educacionais Abertos são diversas e estão em constante discussão e 

evolução, no entanto, em seu estudo, faz referência à definição mais recente, a saber:  

 

materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes, 

digitais ou outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido 

divulgados sob licença aberta que permite acesso, uso, adaptação e 

redistribuição gratuitos por terceiros, mediante nenhuma restrição ou 

poucas restrições. O licenciamento aberto é construído no âmbito da 

estrutura existente dos direitos de propriedade intelectual, tais como se 

encontram definidos por convenções internacionais pertinentes, e 

respeita a autoria da obra (DECLARAÇÃO DE PARIS SOBRE RECURSOS 

EDUCACIONAIS ABERTOS, 2012). 

  

 Com o desenvolvimento de novas tecnologias que permitiram a produção e a 

difusão de materiais informativos e culturais, a indústria cultural registrou avanços 

consideráveis durante o século passado. Esse avanços possibilitaram com que uma 

grande parte da população mundial pudesse ter acesso a conhecimentos, produções 

culturais, antes inacessíveis. Por outro lado, nesse período, a produção de materiais 

informativos e culturais foi predominantemente ligada à finalidade comercial, resultando 

na concentração da produção nas mãos de grupos empresariais. Com o advento dos 

avanços na área das tecnologias digitais, aliado ao surgimento de novos meios de 

comunicação e da popularização do acesso à internet, as produções não comerciais 

começam a surgir como fruto de uma cultura de participação e colaboração para a 

produção de conhecimentos.  

 Assim, a definição de REA está estreitamente relacionada à cultura da colaboração 

para a produção de materiais educativos de domínio público. A partir da análise de 

estudos sobre REA, realizados no Brasil, percebe-se que há uma aproximação do 

movimento REA com movimentos culturais de software livre, pois guardam 
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características comuns como o acesso aberto e a cultura livre. Porém, ainda há muita 

confusão quanto a definições, principalmente no que tange aos termos acesso e 

abertura. Nota-se ainda que não há um consenso quando o assunto é a restrição para 

uso comercial, pois há produtores ligados ao poder público que defendem tal restrição, 

enquanto grupos de empresas editoras sustentam posição contrária. 

 

 

5. Resultados e Discussões 

 

  O livro digital “Arte na Caixa de Pizza” foi amplamente divulgado e discutido no 

Facebook, em grupos de WhatsApp e em uma exposição de arte realizada na biblioteca 

do Instituto Federal do Amapá, onde foi exposta uma obra pintada em tela produzida 

com caixa de pizza. As discussões com o público foi importante para termos uma noção 

da receptividade das pessoas para com a ideia inicial do nosso trabalho.  

 Através do Google Forms, o formulário de pesquisa on line da suite de aplicativos 

do Google, realizamos uma enquete a fim de sondarmos e registramos qual a percepção 

de professores, alunos e artistas sobre o material didático. Os resultados, por 

amostragem, foram satisfatórios: 

 Conforme visualizamos na Figura 5, das 12 pessoas que participaram da pesquisa, 

todas utilizariam o livro digital avaliado como material didático durante uma aula de Arte. 

 

 

 
 

Figura 5. Livro digital como material didático de Arte 

 

 A Figura 6 mostra a avaliação do material didático, com notas de 1 a 5, onde os 

participantes da pesquisa utilizaram como critérios a relevância do conteúdo do material, 

o seu formato em pdf e a distribuição gratuita. O material foi aprovado com nota máxima 

por 83,3% dos participantes. 
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Figura 6. Nota atribuída ao material didático 

 

 Relacionamos abaixo alguns dos comentários mais relevantes, que demonstram 

com clareza a avaliação positiva do material didático por professores de diversas áreas 

de conhecimento: 

 

Comentário 1: “É um livro que trabalha a arte, a sustentabilidade e a importância de 

desenvolver essas temáticas de forma clara, objetiva e lúdica com a finalidade de 

fomentar a aprendizagem e contemplar o belo”.  

(Professora de Letras/Mestra em Linguística/UFPA) 

 

Comentário 2: “É uma proposta muito interessante para o ensino de arte. E traz uma 

abordagem de fácil entendimento para quem deseja fazer uma produção do material”.  

(Professora de História/Pós-graduanda em Informática na Educação/IFAP) 

 

Comentário 3: “Uma ideia que pode ser inovadora com material diferente e de algum 

modo acessível”. 

(Professor de Arte do IFAP/Mestre em Cultura Visual/Doutorando em Arte e Cultura 

Visual/UFG)  

6. Considerações 

 

 Ao analisar o contexto atual, percebe-se que é inevitável o contato de crianças e 

adolescentes com o mundo tecnológico, por mais campesino que seja o local de moradia 

desses sujeitos, no geral, eles têm acesso à tecnologia. No campo da educação, esse  

quadro pode ser aproveitado positivamente, já que os recursos tecnológicos têm como 
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possibilidade a melhoria do processo educacional, sendo capaz de facilitar o 

entendimento, tornar o ensino mais atrativo e dinâmico. O emprego da tecnologia 

educacional descomplexifica conteúdos das mais diversificadas disciplinas e melhora o 

processo ensino-aprendizagem. 

 Considerando que os recursos materiais para o ensino e a produção de arte são 

inacessíveis aos menos favorecidos economicamente, e que este tipo de construção de 

conhecimento é essencial para a formação cultural dos estudantes, este projeto pretende 

contribuir com a produção de um material didático acessível em meio digital a todos os 

artistas e arte-educadores.  
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Resumo: O artigo apresenta um recorte do apanhado teórico realizado para pesquisa de 

mestrado, cujo objetivo é avaliar a estrutura informacional de livros digitais infantis 

visando suas influências na experiência de leitura do usuário. Assim sendo, apresenta-se 

alguns aspectos sobre a materialidade do livro em relação às TICs, o perfil da criança da 

geração alpha e possíveis relações com a atividade da leitura e a aprendizagem em 

suportes digitais. E por fim, o debate sobre o Design da Informação e sua influência no 

aprendizado e cognição, associado a livros digitais. 

Palavras-Chave: Leitura, Livros Digitais, Geração Alpha, Design da Informação, 

Aprendizado. 

 

Abstract: This article presents a piece of a master research that is still in progress, whose 

objective is to evaluate the informational structure of children's digital books aiming their 

influences on the user 's reading experience. Thus, some aspects are presented in terms 

of the materiality of the book in relation to the TICs, the profile of the child of the alpha 

generation and possible relations with the activity of the reading and the learning in 

digital supports. Finally, the debate about Information Design and its influence on 

learning and cognition, associated with digital books. 

Keywords: Reading, eBooks, Alpha Generation, Information Design, Learning. 
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Introdução 

Desde o surgimento dos primeiros livros digitalizados, provenientes do projeto 

Gutenberg, em 1971 (FREIRE, 2009), discussões sobre as novas concepções da 

leitura e o embate sobre a substituição do livro impresso pelo digital vem se 

tornando mais intensas. Por isso, pensar nos modos de leitura e assimilação da 

informação faz-se importante, principalmente levando em consideração o perfil 

cognitivo da geração ascendente (Geração Alpha), que já nasce inserida em uma 

realidade de informações dinâmicas, com acessos rápidos e intuitivos, e estímulos 

simultâneos. De maneira similar, Santos, Bottentuit Junior e Furtado (2017, p. 261) 

pontuam que essas crianças “precisam lidar com a multiplicidade de caminhos a 

serem percorridos para o desenvolvimento de competências informacionais e 

midiáticas”. 
Portanto, a contemporização do exercício da leitura, uma atividade básica e histórica, 

pode trazer um objeto familiar às novas demandas da geração Alpha, com o propósito 

de reconectar a atual criança leitora com a prática de ler. Nesse caso, o objeto aqui 

estudado é o livro infantil digital.  

Desta forma, é possível inferir que as narrativas presentes no livro infantil impresso têm 

se remodelado para dialogar com o cenário digital, deixando sua característica linear e 

se transformando em histórias que desencadeiam diversas formas de interação. Assim, o 

usuário-leitor é trazido para o centro da atividade de leitura, se envolvendo com os 

diversos tipos de narrativa simultânea e intuitivamente: tanto com a história contada em 

si, como com o enredo sensorial e interativo que lhe é proposto. 

Nessa perspectiva, para Marçal (2018), o ciberespaço funciona como um canal de 

comunicação que liga as pessoas ou usuários ao meio digital. Nele a informação pode 

ser planejada para atingir seus objetivos de maneira fluida e calculada, de modo a 

garantir sua eficiência. Desta maneira, o ciberespaço se constitui de um ambiente como 

uma intensa gama informacional. Esse grande volume de informações não é responsável 

apenas por “informar”, mas também molda e exerce influências em como cada indivíduo 

recebe e decifra conteúdos por ele acessados (AZEVEDO, 2016). Por esse motivo, a forma 

como essas informações são planejadas e organizadas no ciberespaço são 

condicionadoras da formação humana. 

Todavia, o um termo “ciberespaço” engloba uma infinidade de variáveis, podendo se 

ramificar constantemente conforme as demandas pessoais, socioculturais, políticas, 

dentre outras, ou seja, é um espaço cambiante e, assim como é influenciado pelo “mundo 

real”, também o intervém. Desta maneira, é por meio de tal característica que o leitor-

navegador do ciberespaço se faz presente, isso porque atualmente os leitores são 

autônomos e capazes de ler, interpretar e extrair os conteúdos disponíveis e moldá-los a 

partir dos seus repertórios pessoais. Ou seja, os modos de leitura vêm se transformando 
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e assumindo novas configurações que são possíveis apenas quando reproduzidas no 

formato digital.  

Por essa razão, o mercado de livros digitais (eBooks) infantis é um mercado que 

vem crescendo em paralelo com o desenvolvimento das TICs e dos recursos 

interativos presentes nelas. O aumento dessa relevância pode ser percebido, por 

exemplo, a partir da adição da categoria Infantil Digital, no prêmio Jabuti em 

20151, que dá espaço e estimula e918sse tipo de produção literária. 

Em decorrência disso, o uso de plataformas digitais que objetivam o incentivo da leitura 

na infância tem ganhando espaço no mercado literário. Iniciativas como o website Kids 

Book Itaú Criança1, o StoryMax1 e o aplicativo919 TecTeca1, sã920o exemplos do 

entendimen921to dessa transformação na forma de ler, em especial na infância, quando 

ainda está sendo desenvolvida a percepção de mundo que a criança tem e terá. 

Nessa perspectiva, perceber o perfil da criança leitora no que tange as tendências 

tecnológicas e comunicacionais da sua realidade é de grande importância para planejar 

o design das informações que tenha correspondência com o perfil tecnológico e 

cognitivo do público a que é destinado. Assim, este trabalho traz para foco crianças entre 

6 e 10 anos, mais precisamente inseridas na Geração Alpha, nascidos a partir 2010, 

conhecidos como a segunda e terceira geração de nativos digitais por possuírem um 

nível de afinidade com as TICs bastante intenso devido ao contato com elas desde os 

seus primeiros anos de vida. 

 

Método de Pesquisa 

Este artigo apresenta um recorte do referencial teórico de dissertação de mestrado em 

desenvolvimento, do Programa de Pós-Graduação em Design (PPGDg) da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA), que tem como objetivo avaliar a estrutura informacional 

de livros digitais infantis visando suas influências na experiência de leitura do usuário. 

Assim, serão usados como objetos de estudos os três primeiros ebooks do aplicativo de 

leitura-serviço TecTeca. Tal pesquisa decorre durante o período de março de 2018 e 

fevereiro de 2020, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão 

(FAPEMA). Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, 

que utiliza como sujeitos da pesquisa usuários do aplicativo em voga, que compreende 

crianças em fase de alfabetização, entre 7 e 10 anos de idade.  

 
918 KIDSBOOK ITAÚ CRIANÇA. Disponível em: http://www.euleioparaumacrianca.com.br/ Acesso 

em: 08 dez. 2018. 
919 STORYMAX. Disponível em: https://storymax.me/#principal Acesso em: 20 abr. 2019. 
920 TECTECA. Disponível em: https://www.tecteca.com/ Acesso em: 08 dez. 2018. 
921Pedagoga. Psicopedagoga. Especialista em Inclusão Escolar. Mestranda em Educação pelo 

Programa de Pós-graduação do Ensino da Gestão Básica pela Universidade Federal do Maranhão. 

http://www.euleioparaumacrianca.com.br/
https://storymax.me/#principal
https://www.tecteca.com/
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Nessa perspectiva, o presente artigo discute algumas características previstas para 

integrantes da chamada Geração Alpha, e alguns debates sobre a atividade de leitura-

aprendizado de livros digitais. 

 

Materialidade e Texto do Livro Digital  

As características flexíveis do livro eletrônico têm sido foco de debate do ponto 

de vista da materialidade e suas consequências na leitura e no acesso à 

informação. Para isso, é necessária primeiramente a contextualização das palavras 

“texto” e “livro”. Para esta discussão, Chartier (1998) entende texto como um 

elemento desmaterializado do ponto de vista da revolução eletrônica, ou seja, é 

um objeto composto da abstração dos sentimentos, estilos e singularidades 

expressos em seu conteúdo. Seguindo essa linha, o livro então passa ser o objeto 

concreto que garante a característica material e palpável ao caráter abstrato do 

texto. 

Da mesma forma, autores como Vieira e Gonçalves (2018), evidenciam um 

paralelismo e simultaneidade entre o aspecto material e imaterial do livro 

eletrônico. O motivo para esse pensamento é baseado da ideia de que o livro 

digital precisa de um suporte de reprodução, ou seja, ele por si é imaterial e 

intangível. 

Isto posto, Fluture (2015), quando discorre a respeito da desconstrução do livro 

impresso e digital, debate sobre a materialidade dos discursos que não são 

construídos apenas por escritores e restritos às palavras, mas são moldados 

também pelo artista que concebe suas concretizações. Desta forma, o autor 

explica que ao romper com as formas tradicionais e explorar as potencialidades 

visuais e sonoras, o discurso ganha um viés interdisciplinar que traz o leitor para 

dentro da ação participativa e dá a ele liberdade de criar sentidos por meio de 

interpretações. Em outras palavras, cada materialidade dada a um texto gera um 

vínculo de causa-efeito entre os processos de criação literária e a percepção do 

leitor em relação àquela obra.  

Dentro dessa ótica, é possível encontrar debates a respeito da multiplicidade do 

objeto livro digital no que diz respeito à sua capacidade de permutar em 

diferentes meios durante uma mesma leitura. A exemplo disso, pode-se tomar 

uma leitura de um ebook que se inicia em uma tela de computador e termina e 

uma tela diferente, talvez em um tablet ou um celular.  
O livro já não cabia mais em si e trasbordou. Sangrou às margens do 

códice uma nova espécie que se transforma a todo instante, filha de seu 

tempo, herdeira dos avanços e mãe das emoções mais puras. O livro 
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além do livro é consequência de experimentos que transgrediram suas 

regras e limitações (FLUTURE, 2015, p.16). 

Nessa perspectiva, de acordo com Chartier (1998), as novas configurações 

decorrentes da digitalização do objeto livro são responsáveis por uma revolução 

no que tange os suportes materiais e a maneira de ler.  

2.3 Geração Alpha 

A fim de compreender as tendências sociais de uma dada época, pesquisadores 

estudaram de que maneira fatores históricos poderiam estar relacionados com o perfil 

da sociedade vigente. De acordo com Bortolazzo (2016), o termo geração já foi 

empregado de diversas formas, sendo ressignificado de acordo com a área do saber que 

se enquadra, mas sua definição mais convenciona está associada com idade biológica, 

isto é, o surgimento das gerações se dava num fluxo linear, com a sucessão genealógica. 

Seguindo essa linha, Comte estimava que o intervalo de 30 anos era uma frequência 

adequada para a passagem de uma geração para outro, visto que era o período 

normalmente levado para que os pais criassem seus filhos e acompanhassem seu 

amadurecimento até possuir capacidade para reprodução, ao passo que também 

envelheciam, ou seja, acreditava na morte como um renovador social e a sucessão das 

gerações como elemento que contribuía com o progresso histórico (BORTOLAZZO, 

2016). 

Em contraponto a essa ideia, Dilthey (apud BORTOLAZZO, 2016) traz a definição a partir 

de uma análise qualitativa, acreditando que a identificação de uma geração deveria ser 

feita do ponto de vista histórico, sendo observada a dualidade entre os “ritmos” da 

história e de cada geração. Mannheim, por outro lado, tenta se distanciar tanto da 

perspectiva positivista e quantitativa de Comte quanto do historicismo, defendendo a 

ideia de geração pautada no dinamismo das mudanças sociais. O autor vai de encontro 

com as ideias de Dilthey, por compartilhar do pensamento de que indivíduos que vivem 

numa mesma época e tem experiências sociais e históricas similares podem ter 

formações, comportamentos e percepções parecidos (WELLER, 2010). Portanto, como 

pontua McCrindle (2014), a definição de geração deixa o paradigma biológico e passa a 

ser construída em uma lógica social. 

Assim, de maneira geral, os significados acerca do termo são marcados pela presença de 

uma ruptura, seja ela dada pelo tempo biológico de um grupo de indivíduos, seja ele 

dado pelos aspectos sociais, políticos, históricos, que constroem a formação humana de 

um determinado grupo social, tendo como resultado a convergência de ideologias e 

comportamentos – linguagem, moda, música, tecnologia, dentre outros -  capazes de 

marcar uma época, ou seja, “cada geração no decorrer da história carrega consigo uma 

cultura própria, particularidades, modelos e a crença de que é única, original, mais 

avançada e mais competente que todas as anteriores” (INDALÉCIO; RIBEIRO, 2016, p. 15). 

Foi observado durante essa pesquisa que as características sociais que cada autor aponta 

se mostram em concordância em relação ao comportamento social e desenvolvimento 
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cognitivo de estipulado para cada geração. No entanto, algumas divergências quanto à 

definição dos períodos temporais puderam ser encontradas. Assim, para esta pesquisa, 

foram utilizados os períodos descritos por Indalécio e Ribeiro (2016): a geração baby 

boomers, nascidos entre 1945 e 1960; a geração X, dos nascidos entre 1961 e 1982; a 

geração Y, dos nascidos entre 1983 e 2000; a geração Z, dos nascidos entre 2000 e 2009; 

e por último a geração Alpha, estes nascidos após 2010 (Figura 1).  

Figura 1 – Linha do Tempo Geracional 

 

Fonte: Criada pela autora, com dados extraídos de Indalécio e Ribeiro (2016). 

 

Como é possível observar na Figura 1, o intervalo entre cada perfil vem reduzindo: o que 

antes conseguia estar nos moldes do pensamento de Comte, um intervalo de 30 anos 

basicamente construído pela filiação, hoje em dia se mostra não mais concebível. Nessa 

ótica, as transformações decorrentes dos avanços tecnológicos são o fator fundamental 

para os saltos mais curtos entre as gerações. 

É válido, porém, explanar que a formação humana é resultante das circunstâncias que a 

rodeia. Ou seja:  

[...] os recursos materiais disponíveis a cada dado momento histórico 

influenciam sistematicamente a formação do sujeito. Os processos 

formativos, os eventos significativos, e o vir a ser de cada geração, 

dentro da dualidade fim ou causa, que concebem historicamente, se 

evidencia no cenário que as gerações contemporâneas configuram na 

sociedade moderna. Cabe agora explorarmos cada uma das nuances 

vivenciadas pelo homem desde o século XX até os dias atuais, a fim de 

tecermos subsídios teóricos sobre aspectos culturais, sociais e políticos, 

assim como o comportamento frente aos recursos tecnológicos de cada 

época (INDALÉCIO; RIBEIRO, 2016, p. 15-16). 

Nessa perspectiva, para Indalécio e Ribeiro (2016), há menos de uma década a 

humanidade se encontrava majoritariamente numa condição off-line, ou seja, sem estar 

conectada à uma rede de computadores ou pessoas, porém esse quadro encontra-se 

atualmente numa situação inversa. A tecnologia da digitalização possibilitou o 
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surgimento de gerações de indivíduos capazes de coexistirem tanto no espaço material, 

constituídos de átomos e matéria, quanto no espaço cibernético, composto por bytes. 

Desta forma, dos anos 2000 até os dias atuais, pode-se dizer que as gerações Z e Alpha 

são compostas de seres híbridos entre o digital e o analógico-tradicional (INDALÉCIO; 

RIBEIRO, 2016). 

Até os anos 2000, estima-se que a maior parte das informações estavam 

armazenados em recursos analógicos, como livros, revistas e jornais impresso, 

que em dispositivos digitais, como CDs e DVDs. A mudança de paradigma do 

analógico para o digital não se deu apenas pelo surgimento dos novos recursos, 

mas também pelo volume de informação produzido devido à maior capacidade 

de armazenamento dos recursos digitais (INDALÉCIO; RIBEIRO, 2016). À vista 

disso, o surgimento do livro eletrônico trouxe consigo a reelaboração dos 

comportamentos que envolviam o leitor e o livro. Esse acontecimento derivou da 

natureza do formato, pautada no princípio básico da Web 2.0: o 

compartilhamento de informações (MARÇAL, 2018). 

A geração mais recente entre as apontadas, os “Alpha”, possui um intervalo de apenas 

uma década em relação à anterior (McCRINDLE, 2014). Por ser a mais recente, ainda vem 

sendo estudada, mas possui previsões para seu comportamento. Segundo Indalécio e 

Ribeiro (2016), é composta de pessoas com um forte senso de auto importância. Talvez 

essa característica esteja associada com a exposição que lhes é dada pelos pais, que 

registram e compartilham fotos, vídeos e histórias que talvez, em tempo passados, seriam 

confiados apenas às pessoas mais próximas e com íntima relação com a família.  

No entanto, esse mesmo comportamento parental de expor suas crianças a recursos 

tecnológicos desde os seus primeiros anos, pode assegurar a essa geração uma 

habilidade com aparatos tecnológicos ainda maior que a geração Z. Além disso, estipula-

se que poderá vir a se mostrar como um grupo que exige maior fluidez e liberdade de 

decisão. 

Um ponto conflitante defendido por Flynn (2012) é que, apesar das características de 

dispersão e inquietação que o grupo supracitado tende a apresentar, as habilidades 

cognitivas desses indivíduos têm se mostrado crescente. Isso quer dizer que, devido a 

suas novas competências, os Alpha são capazes de conduzir soluções para um 

determinado problema de maneira rápida e intuitiva, sem prévio planejamento 

estratégico ou metodológico.  

Por outro lado, há uma perda significativa dentro da linguística e do raciocínio 

matemático (FLYNN, 2012). Nesse sentido, é cabível apontar o livro digital como um 

objeto que exige de seu usuário tanto um desenvolvimento cognitivo para compreender 

aos seus recursos dinâmicos quanto um desenvolvimento do ponto de vista da língua e 

do vocabulário.  
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Relações de Leitura-aprendizagem em Suportes Digitais na Infância 

Para entender os processos envolvidos na prática da leitura na infância, é 

relevante entender a própria significação termo “infância”. Nesse sentido, para 

Teixeira e Gonçalves (2014) os sentidos da terminologia supracitada se modificam 

no decorrer da história, sendo pautados na atualização dos saberes e fazeres 

humanos. Por causa disso, quando os atuais infanto-leitores são trazidos para 

foco, considera-se um grupo competente frente aos recursos tecnológicos 

disponíveis e capaz de decodificar múltiplos códigos textuais. Nesse sentido, a 

atividade da leitura não se restringe apenas ao texto escrito, mas também aos 

textos visual e sonoro (TEIXEIRA; GONÇALVES, 2014). Essa nova visão sobre o perfil 

infantil e a amplitude de modalidades que a leitura pode assumir trazem consigo 

novas demandas acerca da configuração do livro infantil. 

Dessarte, seja no formato digital ou no formato impresso, a literatura infantil deve não 

somente manter sua função básica de entreter, formar e construir a visão de mundo dos 

seus leitores, mas também tem o papel fundamental de estimular a curiosidade e a 

imaginação, se tornando uma atividade primeiramente divertida e não apenas educativa 

(SANTOS, 2017). Cada plataforma de reprodução requer particularidades na 

comunicação de conteúdos, ou seja, cada suporte precisa estar em concordância com a 

linguagem utilizada, que se transforma e se reorganiza de acordo com as especificações 

e necessidades de cada um deles. 

Por essa razão, a materialidade do livro está intimamente ligada à geração de novas 

subjetividades e condições de percepção. Ademais, Barcellos (2018) sugere que essas 

novas subjetividades não se limitam ao comportamento psicológico, pois os dispositivos 

de reprodução digital ocasionam mudanças posturais físicas, como o modo de sentar, de 

olhar os conteúdos presentes nos eBooks. 

Da mesma forma, Travancas (2018) afirma que o ato da leitura é uma ação de geração 

de significados, ou seja, se o leitor não for capaz de decodificar a mensagem do texto, 

este último passa a ser uma série de elementos gráficos soltos e sem sentido em um 

dado espaço.  

Tendo isso, a prática da leitura na infância pode estar como um processo de 

desenvolvimento cognitivo e aprendizado. Caldin (2003) reforça a ideia do 

aprendizado por meio da leitura quando afirma que o contato com a literatura 

na infância pode ajudar no desenvolvimento da percepção de mundo, por meio 

dos signos e símbolos visuais e verbais presentes nos livros.  
A literatura, em suas múltiplas possibilidades, permite também ao leitor 

conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes 
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e comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e 

lugares que não somente o seu (PEREIRA; JULIANO, 2013). 

Se tratando de livros infantis eletrônicos, os múltiplos estímulos sensoriais podem 

exigir uma maior capacidade de decodificação, uma vez que neles é necessária 

uma leitura que não se restringe apenas à textos, pois, segundo Marçal (2018), o 

número de elementos para serem decifrados em um livro eletrônico, pode ser 

aumentado se comparado com um livro tradicional. 

Dessa forma, existem duas variáveis importantes para o processo de leitura e 

aprendizagem: de um lado há o texto, como um emissor da mensagem, e do outro o 

leitor, cuja forma de recepção do material informacional irá resultar em como serão 

significados e concretizados os sentidos daquela linguagem gráfica verbal. 

Dentro dessa vertente, o papel a leitura na infância vai um pouco além da significação 

de textos. Portanto, ler pode ser um processo de aprendizado, uma vez que as narrativas 

presentes em livros infanto-juvenis costumam retratar pessoas, lugares e experiências 

que podem ser fictícias, mas com relação análoga com a realidade (SALLISBURY, 2004).  

Em uma visão mais geral, o processo de aprendizado se dá pela compreensão da 

informação e pode ocorrer em duas situações: de forma induzida (com a presença de 

conteúdos planejados); ou espontânea (não-sistemática), isto é, sem que o aprendiz 

sequer o perceba acontecendo (PETTERSSON, 2015). Esse segundo caso ocorre de forma 

mais ativa na infância, pois nessa fase é comum a intensa exploração do ambiente de 

maneira intuitiva e natural.  

Nesse sentido, existem três pré-requisitos básicos para que o aprendizado aconteça: 

motivação, influência e apresentação da informação. O primeira pode estar associado ao 

aspecto mais comportamental do receptor das informações e os estímulos que ele ou 

ela precisa para ter interesse no conteúdo apresentado; o segundo está relacionado às 

influências sociais, individuais e técnicas que rodeiam o aprendiz e interferem no seu 

processo de aprendizado; e o terceiro diz respeito ao uso de imagens, texto e sons que 

trabalham numa relação de redundância ou completude entre si (PETTERSSON, 2015).  

Sendo assim, a literatura digital infantil pode ser um caminho viável para promoção do 

aprendizado por meio da leitura pois traz uma materialidade compatível com a realidade 

do atual público infantil que possa causar motivação ao leitor; está inserido num 

contexto tecnológico-social condizente com as demais mídias que influenciam a 

realidade da criança; além de utilizar diversas formas de linguagens (verbal, pictórica e 

sonora) para apresentação da informação. 

 

Design da Informação, Aprendizado e Cognição em Livros Digitais 

Devido ao caráter literário, mas também educativo que os ebooks infantis podem possuir, 

a estruturação das suas informações é um ponto relevante do projeto de design. É 

importante que a criança leitora consiga navegar intuitivamente por entre as narrativas 
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dos livros, interagindo com o objeto de maneira fluida, se sentindo localizada e 

encontrando sem dificuldades os conteúdos que procura dentro do espaço 

informacional. Assim, o design da informação é uma disciplina que surge da 

indispensabilidade de organização da informação, para que seus dados sejam 

apresentados de forma que tenham sentido e compreensão.  

Em livros digitais infantis, as representações verbais e visuais são comumente 

apresentadas por intermédio de ilustrações animadas ou animações, de textos ou caixas 

de texto e do narrador, que conta a narrativa. Deste modo, existem diferentes canais de 

informação que compõem a narrativa, a interação e a navegabilidade do sistema. No 

entanto, quando esses recursos são mal-empregados, podem causar um excesso de 

informações, podendo levar a uma sobrecarga cognitiva e, consequentemente, gerar um 

desvio na atenção do usuário, que se desconecta da narrativa do livro (SARGEANT, 2013), 

podendo comprometer a prática da leitura.  

Nesse contexto, Richard Mayer (2003) apresenta a Teoria Cognitiva da 

Aprendizagem Multimídia (TCAM) que, em linhas gerais, é baseada em três 

suposições. A primeira é existência do canal duplo, baseada na pesquisa de Paivio, 

1991, que defende que as pessoas possuem dois sistemas de processamento da 

informação separados e distintos. Em seguida existe a capacidade limitada do 

aprendiz que, como o próprio nome sugere, está relacionada a quantidade de 

informação que pode ser processada por cada canal, que segundo o autor é 

“extremamente” limitada. Por último, o processamento ativo diz respeito ao 

processo de aprendizagem “significativo” estar intimamente ligado ao nível de 

atenção do aluno, que recebe informações em forma de imagens e palavras, 

organiza-as em mentalmente num processo cognitivo ativo em representação 

verbais e pictóricas e as relaciona com seus conhecimentos prévios. 

Nesse sentido, o autor supracitado explica que, no aprendizado com recursos 

multimídia o primeiro é o canal verbal, que capta a entrada de texto escrito ou 

falado (narração) por meio do sentido auditivo. Já o segundo é o canal visual, que 

percebe a entrada de imagens e animações por intermédio da visão, ressaltando 

que a palavras escritas podem ser processadas também pelo canal visual (MAYER, 

2003). Após a entrada de informação, acontece a seleção de palavras e imagens 

relevantes, que são captadas devido à memória sensorial do indivíduo. A partir 

de então, há o processamento dessas partículas de informação, que são 

organizadas mentalmente a fim de serem convertidas em representações mentais 

de modelos verbais e pictóricos, que são integrados ao conhecimento prévio do 

aprendiz. O resultado dessa aprendizagem é armazenado na memória de longa 

duração (Figura 2). É imprescindível ressaltar que o autor comenta que esse 
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processo não é rigidamente linear, mas pode ter retornos e avanços consecutivos, 

tornando-se iterativo.   

Figura 2: Esquema da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia 

 

Adaptado pela autora de Mayer (2003) 

Portanto, pode-se dizer que a prática da leitura em livros digitais é um exercício 

multimodal e se concretiza em diferentes canais de captação da informação. Desta forma, 

a organização e filtragem dos códigos que serão percebidos e decifrados pela criança 

leitora da geração Alpha são elementos participantes na construção da narrativa presente 

do livro. Porém devem ser empregados de tal forma que são haja excessos de estímulos 

que possam favorecer sobrecarga cognitiva nos canais de processamento da informação 

e a distração da atividade da leitura-aprendizado. Em outras palavras, o excesso 

informacional pode comprometer a formação do que Flynn (2012) aponta como uma 

das características da geração: a capacidade cognitiva naturalmente mais desenvolvida 

que nas gerações anteriores. 

Ademais, Roxana Moreno e Richard Mayer (2007) estabelecem 5 (cinco) tipos de 

interação comumente encontrados em Ambientes de Aprendizado Multimodais 

Interativos, pautados nos princípios da multimídia e da modalidade da TCAM. Desta 

forma, o primeiro diz respeito ao conteúdo verbal ser melhor compreendido quando há 

o apoio de representações não-verbais junto a ele. 

Já no segundo o autor aponta que seu significado está ligado ao sistema sensorial 

(modal) utilizado para receber a informação, ou seja, sistema auditivo ou visual. Dito isto, 

é ressaltada a diferença entre modalidade e modo de apresentação, pois o segundo se 

refere ao código de representação da informação, isto é, é alusivo à classificação de 

verbal e não-verbal. Dentro dessa ótica, nesse princípio é enunciado que o aprendizado 

é mais favorável quando há a combinação do uso tanto da linguagem verbal e quanto 

da não-verbal (diferentes modos), mas de maneira que esses materiais codificados sejam 

captados por diferentes sistemas sensoriais, ou seja, combinando o auditivo e o visual 

para que não haja sobrecarga cognitiva no indivíduo.  

Dessa forma, para Moreno e Mayer (2007), um ambiente interativo é caracterizado pela 

dualidade de ações entre o sistema e o usuário, ou seja, o comportamento do utilitário 

é relevante para a reação do sistema.  
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Além disso, essa segunda teoria é estruturada com foco em espaços de aprendizagem e, 

por esse motivo, as ações do educando devem objetivá-lo e conduzi-lo à construção do 

conhecimento. Sendo assim, a relevância desses conceitos para esta pesquisa se justifica 

ao considerar o aplicativo TecTeca como um ambiente de aprendizado e seus ebooks 

como objetos interativos que conduzem o educando (nesse caso o leitor-usuário) à 

instrução. 

Dos cinco tipos de interação mencionados anteriormente apenas 3 (três) foram 

considerados para esse estudo pois, de acordo com Moreno e Mayer (2007) são os 

principais tipos do aprendizado autônomo. Desta maneira, o primeiro tipo de interação 

descrito por Moreno e Mayer (2007) é o diálogo, que está relacionado com a ação do 

usuário e o feedback do sistema frente a ela. O segundo é o controle, que diz respeito 

ao domínio que o utilitário pode ter sobre o ritmo ou ordem de um evento de 

aprendizado como, por exemplo, alterar de um segmento a outro ou mudar a ordem 

sequencial da apresentação ou pausando a narração, alterando assim o ritmo 

predeterminado pelo sistema. O terceiro é o da manipulação, que compete ao usuário 

parâmetros de ação predeterminados como, por exemplo, mover objetos em tela ou o 

controle do zoom.  

Assim, é possível perceber que o usuário deixa de ser um simples utilitário do sistema e 

se posiciona como agente determinante do comportamento do ambiente de 

aprendizado. Desta forma, no caso de um livro digital interativo, é agregada à leitura da 

criança da geração Alpha o fator participativo, tornando-a capaz de ler e interagir com 

recursos multimídia, para então interpretá-los e assimilar os seus conteúdos multimodais 

com base na memorização e particularidades subjetivas prévias. 

 

Considerações Finais 

É possível notar que perfil da geração Alpha, apesar de ainda estar em processo de 

moldagem, é formado essencialmente por indivíduos naturalmente capacitados para 

operar suportes tecnológicos móveis. Por isso, a abordagem de trazer a materialização 

do texto literário para o ambiente digital é uma maneira de deixar o artefato “livro” 

consoante com a realidade desse grupo social.  

No entanto, como explanado no tópico anterior, a atividade da leitura não é apenas um 

exercício informativo, mas também educativo e formador da identidade humana. Por 

essa razão, a flexibilidade, multimodalidade e o uso dos recursos multimídia devem ser 

objetivos e com finalidades essenciais, modo a evitar excessos que possam comprometer 

o processo cognitivo de aprendizagem da criança leitora e sua interação com o sistema. 
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MAKERSPACES: DIRETRIZES E CONTRIBUIÇÕES MEDIANTE A 

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA SALA MAKER NA ESCOLA 
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RESUMO: Estudo acerca das 924diretrizes e contribuições mediante a implementação 

de uma sala maker na escola. Objetiva apresentar diretrizes para a construção de uma 

sala maker no contexto escolar, destacando os elementos para sua composição, 

metodologias, materiais, formas de avaliação dos alunos e normas de funcionamento da 

sala. Busca, também evidenciar as contribuições desses espaços para o processo de 

aprendizagem. Consiste em um estudo exploratório, de abordagem qualitativa que faz 

uso da pesquisa bibliográfica para refletir acerca da cultura maker, makerspaces, a partir 

de autores como Zylbersztajn (2015), Brockveld, Teixeira e Silva (2017), Santos e Candido 

(2019), dentre outros. Recorreu à pesquisa documental para apresentar diretrizes e 

orientações para a composição e instalação de uma sala maker no âmbito escolar, bem 

como suas contribuições para a aprendizagem mediante o diálogo com autores como 

Piaget (1975), Dewey (2010), Moreira e Masini (2001), Carvalho e Bley (2018) e Papert 

(2007). Concebe como fruto da cultura maker, os chamados “makerspaces”, que se 

constituem como espaços criativos, voltados para a troca de informações, 

desenvolvimento de projetos, produtos, serviços, dentre outros. Apresenta diretrizes que 

podem contribuir para a efetivação das salas maker, tais como os objetivos, a 
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metodologia, implantação e funcionamento, mecanismos de avaliação, material padrão, 

normas de funcionamento da sala. Pontua que a composição de um makerspace (sala 

maker) mostra-se como a constituição de um espaço didático e multifacetado, que 

conduz os alunos e professores a solucionarem problemas com suas próprias mãos, a 

partir da cooperação e do trabalho em grupo multidisciplinar. 

 

Palavras-chave: Cultura Maker e Educação. Makerspace. Sala maker. Inovação e 

Movimento Maker. 

 

ABSTRACT: Study about the guidelines and contributions through the implementation 

of a room maker in the school. It aims to present guidelines for the construction of a 

room maker in the school context, highlighting the elements for its composition, 

methodologies, materials, ways of evaluating the students and norms of functioning of 

the room. It also seeks to highlight the contributions of these spaces to the learning 

process. It consists of an exploratory, qualitative approach that makes use of the 

bibliographical research to reflect on the culture maker, makerspaces, from authors such 

as Zylbersztajn (2015), Brockveld, Teixeira e Silva (2017), Santos and Candido (2019), 

among others. He used documentary research to present guidelines and guidelines for 

the composition and installation of a room maker in the school environment, as well as 

his contributions to learning through dialogue with authors such as Piaget (1975), Dewey 

(2010), Moreira and Masini (2001) ), Carvalho and Bley (2018) and Papert (2007). 

Conceived as the fruit of the maker's culture, the so-called "makerspaces", which 

constitute as creative spaces, aimed at information exchange, development of projects, 

products, services, among others. It presents guidelines that can contribute to the 

effectiveness of the maker rooms, such as the objectives, the methodology, 

implementation and functioning, evaluation mechanisms, standard material, norms of 

room operation. It points out that the composition of a makerspace (room maker) is 

shown as the constitution of a didactic and multifaceted space, which leads students and 

teachers to solve problems with their own hands, through cooperation and 

multidisciplinary group work. 

 

Keywords: Culture Maker and Education. Makerspace. Room maker. Innovation and 

Motion Maker. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentro de uma sociedade totalmente voltada para o uso da 

tecnologia, onde o mercado de trabalho exige cada vez mais pessoas criativas e 

dinâmicas, sente-se a necessidade de criarem-se ambientes alternativos nas 
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escolas que proporcionem uma aprendizagem de maneira inovadora, 

relacionando teoria e prática na construção significativa do saber. Diante dessa 

necessidade, evidencia-se a ascensão de uma “pedagogia maker” que vai ao 

encontro a uma demanda diferenciada de construção do conhecimento. Aliada 

as possibilidades advindas com a expansão das tecnologias e a conectividade, é 

possível ressignificar as metodologias de aprendizagem, levando alunos e 

professores a espaços multifacetados e inovadores.  

Os makerspaces materializam a cultura maker (faça você mesmo), cujo 

radical tem origem na língua inglesa, significando fazer, fabricar, ou seja, os 

indivíduos constroem e realizam com suas próprias mãos, de posse dos materiais 

e objetos necessários para a aplicação dos conhecimentos adquiridos no 

processo de ensino. Sendo assim, entendem-se os espaços maker como 

ambientes inovadores, criativos e potencializadores do engajamento e 

compartilhamento de informações entre alunos, professores e demais membros 

da comunidade escolar.  

Nesse ínterim tem-se o fato de as escolas estarem em processo de 

transformação e vêm se apropriando das ferramentas tecnológicas de forma lenta 

e quase sempre problemática. Além disso, observa-se o interesse em se apropriar 

do movimento maker no campo da Educação, na perspectiva de promover um 

uso mais intenso das tecnologias digitais em espaços e ações que possibilitem a 

construção de projetos, fabricação de objetos, a criatividade, o compartilhamento 

e a colaboração entre alunos e professores. Diante disso, suscita-se o seguinte 

questionamento: Como construir uma sala maker em minha escola? Quais as 

contribuições de um makerspace para o processo de aprendizagem?  

Em face da importância da implantação de espaços alternativos de 

aprendizagem, notadamente as salas maker, o presente estudo tem por objetivo: 

apresentar diretrizes para a construção de uma sala maker no contexto escolar, 

destacando os elementos para sua composição, metodologias, materiais, formas 

de avaliação dos alunos e normas de funcionamento da sala. Além disso, busca, 

também evidenciar as contribuições desses espaços para o processo de 

aprendizagem.  

Quanto à sua metodologia, trata-se de um estudo exploratório e 

descritivo, de abordagem qualitativa, que faz uso da pesquisa bibliográfica para 

refletir acerca da cultura maker, makerspaces, a partir de autores como 

Zylbersztajn (2015), Brockveld, Teixeira e Silva (2017), Santos e Candido (2019), 

dentre outros. Recorreu à pesquisa documental para apresentar diretrizes e 
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orientações para a composição e instalação de uma sala maker no âmbito escolar, 

bem como suas contribuições para a aprendizagem mediante o diálogo com 

autores como Piaget (1975), Dewey (2010), Moreira e Masini (2001), Carvalho e 

Bley (2018) e Papert (2007).  

 

2 CULTURA MAKER E MAKERSPACES 

 

Ultimamente, muitos de nós ouvimos falar sobre o termo “maker”. 

Martins (2017) pontua que tem se proliferado espaços alternativos de pesquisa, 

produção e múltiplos aprendizados, tais como hackerspaces, FabLabs, 

makerspaces, dentre outros laboratórios. Mas o que é exatamente isso? Robótica 

é maker? Programação é maker? Pintura é maker? Eletrônica é maker? Impressora 

3D é maker? Marcenaria é maker? Costura é maker?  

Carvalho e Bley (2018) explicam que o movimento Do It Yourself (DIY) 

foi precursor do movimento Maker meados de 2007, pautado na inserção de 

tecnologias que possibilitasse a realização de projetos. Tal movimento se radicou 

no Vale do Silício, e conforme esclarece Anderson (2014) se baseia nas 

ferramentas digitais para criarem-se produtos e compartilhamento de 

informações em todo uma comunidade online.  

O Maker é a cultura do “Faça Você Mesmo” (DIY), que traz a idéia de 

reaproveitamento e/ou reparo de objetos, ao invés do descarte ou aquisição de 

novos. Também a cultura de criar, onde o aluno é o protagonista da 

aprendizagem. Os avanços da indústria fizeram com que as pessoas perdessem 

o contato com as ferramentas e as iniciativas de conhecer aquilo que consomem 

(ZYLBERSZTAJN, 2015). 
 

O movimento Maker estimula as pessoas comuns a construírem, 

modificarem, concertarem e fabricarem os próprios objetos, com as 

próprias mãos. [...] Práticas de impressão 3D e 4D, cortadoras a laser, 

robótica, arduino, entre outras, incentivam uma abordagem criativa, 

interativa e proativa de aprendizagem em jovens e crianças, gerando 

um modelo mental de resolução de problemas do cotidiano. É o famoso 

“pôr a mãos na massa”. (SILVEIRA, 2016, p. 131). 

 

O movimento Maker traz o conceito de “aprender a fazer” e quando 

aplicado na escola, tem como objetivo promover e estimular a criação, a 

resolução de problemas e a investigação, proporcionando um pensamento novo, 

dinâmico, onde as idéias são conectadas, utilizando diferentes recursos 
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(BROCKVELD; TEIXEIRA; SILVA, 2017). Neste sentido a educação associada à 

cultura Maker é diferenciada, pois dá a oportunidade do aluno “aprender a 

aprender”, adquirindo ferramentas para aprimorar seus conhecimentos de forma 

prática (CARVALHO; BLEY, 2018). 

A base do movimento Maker se encontra na experimentação. Além 

disso, as situações de aprendizagem por desafios ou para a resolução de 

problemas promovem o protagonismo e a autonomia dos estudantes, 

colocando-os no centro do processo de aprendizagem (BROCKVELD; TEIXEIRA; 

SILVA, 2017). Nessa assertiva, Santos e Candido (2019) pontuam como fruto da 

cultura maker, os chamados “makerspaces”, que se constituem como espaços 

criativos, voltados para a troca de informações, desenvolvimento de projetos, 

produtos, serviços, dentre outras coisas. Santos Neto e Zaninelli (2017, p. 2532, 

grifo do autor) corroboram afirmando que “O makerspace constitui-se como um 

espaço que disponibiliza tecnologias e ferramentas para criar projetos individuais 

ou coletivos.” Conforme pode ser observado na Figura 1 

 

Figura 1 – Exemplo de makerspace 

Fonte: Makerspaces (2019) 

 

Destaca-se que o movimento Maker se popularizou no contexto 

educativo mediante a criação dos espaços FabLab (robustos laboratórios de 

criação e fabricação), espaços experimentais, ou seja, makerspaces (CARVALHO; 

BLEY, 2018). É pertinente destacar que toda FabLab é constituída por elementos 
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específicos, tais como: impressoras 3D e dispositivos conectados, visando a 

produção e o compartilhamento de conhecimento digital (SANTOS; CANDIDO, 

2019).  

Além disso, Santos e Candido (2019) afirmam que existem espaços 

semelhantes aos já indicados, como por exemplo os coworking, também 

considerados makerspaces, pois seus objetivos estão pautados na troca de 

informações, colaboração e partilha de conhecimentos digitais. Ressalta-se que, 

além de apresentarem as características já indicadas (produção, criação, 

compartilhamento, dentre outras, os makerspaces podem resultar em espaços 

pensados de acordo com a necessidade de seu público, à medida que são 

adaptáveis e flexíveis com a realidade onde estão instalados.  

Borges, Menezes e Fagundes (2016) advogam que não basta apenas o 

espaço maker, mas que os seus utilizadores – sujeitos maker – possuam 

competências e habilidades que os conduzam a produção e resolução dos 

projetos nos referidos espaços. Todo o contexto dos makerspaces levam o aluno 

a uma aprendizagem baseada em projetos, além de proporcionar um maior 

engajamento e compartilhamento de conhecimentos.  

Por tanto, os espaços maker e outros modelos constituem-se como 

territórios de criação nas escolas. Nesse sentido, destaca-se que os “Makerspaces 

referem-se também ao encorajamento dos usuários na tomada de iniciativas, 

aprendizagem e criação.” (SANTOS NETO; ZANINELLI, 2017, p. 2541, grifo do 

autor). Os makerspaces devem ser lugares que proporcionem o empoderamento 

dos indivíduos (sujeitos maker), na perspectiva de estes experimentarem, criarem 

e produzirem sentidos ao mundo, e assim contribuir com o processo de 

aprendizagem (MARTINEZ, 2016).  

 

3 DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA SALA MAKER NA ESCOLA 

 

Numa perspectiva em que a ênfase do trabalho escolar deve estar no 

processo de ensino e aprendizagem, focada na construção do conhecimento pelo 

aluno tendo o professor mediador nesse processo, reconhece-se a necessidade 

de melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos a partir, inclusive, do uso 

adequado dos espaços, equipamentos e recursos materiais e humanos existentes.  

Partindo disso, quando o propósito é construir uma Sala Maker que 

visa favorecer a aprendizagem por experimentação, ou seja, oferecer aos alunos 

a oportunidade de vivenciá-la pelas metodologias ativas, à medida que procura 
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tirar o aluno da passividade e trazê-lo para o centro do processo de 

aprendizagem (ARANTES et al., 2013). O processo de ambientalização da sala é 

uma das ações sugeridas para que ela venha se tornar possível. 

Desse modo, criarem-se ambientes específicos dentre da escola, 

adequando-os às necessidades é indispensável. Os múltiplos espaços na escola 

servem como mais um estímulo que aguça a curiosidade e o interesse pela busca 

do conhecimento (PINA, 2014). Portanto, é necessário reorganizar o espaço 

escolar em salas laboratórios ou salas temáticas que possam garantir que todas 

as disciplinas possam usufruir de ambientes apropriados, com materiais didáticos 

reunidos em um mesmo local (ROSÁRIO et al., 2014). Além disso, os ambientes 

poderão tornar a escola mais bonita, alegre, estimulante, diversificada e 

prazerosa, como reforçam Freitas e Maciel (2013). 

A instalação de uma Sala Maker, embora se mostre como uma tarefa 

complexa, pode conduzir a escola ao cumprimento de seu papel enquanto 

espaço de aprendizagens múltiplas (RAABE et al., 2016). Para tanto, organizando 

seu tempo e espaço com vistas a oferecer ambientes promotores de 

aprendizagens, melhorar as condições de trabalho e a competência profissional 

dos professores e facilitando o uso de equipamentos e materiais de ensino e 

aprendizagem diversificados. 

Na perspectiva de auxiliar docentes e demais profissionais do campo 

da Educação, sistematiza-se aspectos pontuais para a implantação de salas Maker 

nas escolas. Com isso, busca-se tanto esclarecer, quanto apresentar diretrizes que 

podem contribuir para a efetivação de tais espaços. Para tanto, nas seções 

seguintes serão destacados os objetivos, a metodologia, implantação e 

funcionamento, mecanismos de avaliação, material padrão para sala maker, 

normas de funcionamento da sala. 

 

3.1 Objetivos das salas maker 

 

a) Oportunizar ao professor um ambiente mais funcional ao 

desenvolvimento das aulas e mais atrativo ao aprendizado; b) Convidar o aluno a 

ser protagonista de novas idéias e criações, permitindo o desenvolvimento de 

novas competências; c) Desenvolver a criatividade, autonomia e empatia entre os 

estudantes; d) Elevar o índice de aprendizagem dos alunos, através da utilização 

adequada dos equipamentos e materiais; e) Promover a competência profissional 

através da reflexão sobre a prática de organização do ambiente em salas 
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temáticas e todo contexto que ela envolve; f) Manusear materiais e ferramentas 

manuais e tecnológicas; g) Construir espaços pedagógicos e recursos materiais e 

tecnológicos na escola que possam ser construídos por professores e alunos; h) 

Dar ao aluno a oportunidade oportunidades de articulação com os demais e 

criação a partir de suas próprias idéias. 

 

3.2 Metodologia, Implantação e Funcionamento 

 

A Sala Maker trata-se de uma sala específica para o ensino das 

diferentes disciplinas, onde o professor organiza seus materiais didáticos em um 

mesmo local. Nessa opção de disposição do espaço, são os alunos que se 

deslocam para o local, de uma sala para outra, e não o professor (CARVALHO; 

BLEY, 2018; SANTOS; CANDIDO, 2019). 

A metodologia utilizada será teórica e prática. Teórica em sala de aula 

e prática na Sala Maker. A metodologia ativa, na qual os participantes, em equipe, 

realizarão atividades práticas desafiadoras com recursos disponibilizados, 

permitirá despertar a criatividade e a imaginação por meio da cultura maker 

(BROCKVELD; TEIXEIRA; SILVA, 2017). 

Inicialmente, deve-se procurar verificar a adequação da carga horária 

do professor, tanto em relação ao turno, quanto os seus horários de acordo com 

o funcionamento da Sala Maker. Cabe destacar que a implantação da proposta 

(espaço maker) deverá ocorrer logo no início do ano letivo em caráter 

experimental, na perspectiva de observar a movimentação dos alunos e a 

assimilação da dinâmica pelos professores e demais membros da comunidade 

escolar (AGUIAR et al., 2017). Ressalta-se que, haverá momentos voltados para 

ajustes e avaliação de aspectos como: rendimento dos alunos, comportamento 

em sala, conservação do patrimônio escolar, empenho dos servidores, 

assiduidade dos professores, etc. 

Inicialmente, a proposta pode ser pensada para atender toda a escola, 

da Educação Infantil até o Ensino Médio, com a implantação de recursos didáticos 

e multimídia como: projetor de multimídia, televisão, computador, materiais 

didáticos e todos os outros recursos na lista me material que segue com o projeto 

para ser utilizado na sala ambiente. Porém devido às peculiaridades dos 

diferentes níveis de ensino será adotada uma sistemática diversificada (BORGES 

et al., 2015). 
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O funcionamento pode ocorrer da seguinte maneira: a sala será 

decorada e equipada de acordo com o projeto que será desenvolvido. As aulas 

acontecerão uma vez por semana, no contraturno, com duração de 2h/aula. As 

atividades serão desenvolvidas em duas perspectivas: uma primeira de acordo 

com conteúdos padrões ministrados em sala de aula e uma segunda de acordo 

com idéias trazidas pelos alunos ou professores (RAABE et al., 2016). 

 

3.3 Avaliação 

 

Sugere-se que a avaliação da implantação da sala Maker deva ocorrer 

preferencialmente bimestralmente, sobretudo nos encontros pedagógicos e 

reuniões com direção, professores, pais e alunos através da discussão dos 

avanços e dificuldades encontradas, reorientando ações na busca da consecução 

dos objetivos propostos. Ressalta-se, também, a importância de integrar as 

atividades realizadas nesses espaços junto à escola, mediante a realização, por 

exemplo, de uma Mostra Científica do que fora produzido na mesma. 

Pontua-se que outros instrumentos podem ser adotados para as 

atividades de avaliação, dentre eles a aplicação de questionários com professores 

e alunos. Deve ser feito o acompanhamento dos resultados parciais e finais da 

aprendizagem, procurando detectar alterações resultantes da aplicação da 

proposta. O desenvolvimento, etapas, processos e resultados da proposta serão 

registrados em um relatório a ser considerado pela comunidade, por ocasião da 

avaliação da proposta (BORGES et al., 2015). 

Tendo em vista a preparação para implantação das salas maker deverá 

atender um cronograma de ações visando uma melhor adequação estrutural da 

escola onde a mesma será instalada. Quanto as ações destinadas à implantação 

e execução do projeto, estas deverão ser desenvolvidas pelas coordenações, 

visando garantir que todas as etapas serão realizadas corretamente. 

 

3.4 Material padrão para sala ambiente 

 

No que diz respeito aos materiais, ressalta-se que a escola de onde será instalada 

a sala maker, deverá comprar de recursos específicos para estruturação do 

espaço. A sala terá os seguintes materiais: projetor de multimídia, TV, 

microcomputador, armário de aço fechado com chave, carteiras, mesas, quadro 

branco e os itens apresentados no Quadro 1: 
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Quadro 1 – Itens para uma sala maker 

ITEM DESCRIÇÃO 

L
A

B
 I

 

B
ib

li
o

te
c
a
 

Livro 

Encyclopedia of Electronic / Components Volume 1: 

Resistors, Capacitors, Inductors, Switches, Encoders, 

Relays, ransistors Electronics / Primeiros Passos com 

Arduino / Primeiros Passos com Sensores 

C
o

n
su

m
ív

e
l 

Abraçadeira nylon 14cm com 20 peças e 40cm com 100 peças 

Post-it Bloco Post-it 76x102 amarelo 100 folhas 657 

Caneta  Caneta hidrográfica 12 cores 850-L junior 

Fita dupla face Fita de papel 48x30 9400/ 9500 3M PT 2 RL 

Fita crepe Fita crepe 25x50 PT 5 unidades / 50x50 PT 2 unidades 

Lápis 6B Lápis preto técnico 6B sextavado SM/C90006B 

Massa de 

modelar 

Massa p/modelar 150g 6 cores soft sortidas PT 6 

caixas 

Papel alumínio Papel alumínio 30x100 

Papel Kraft Papel Kraft 080g A2, 150g A2, 420g A2 

Folha sulfite A4 Papel sulfite 75g Alcalino 210x297 A4 PT 500 folhas 

Papelão 
Papelão paraná natural n.60 1125g/m2 80x100cm PT 5 

folhas 

Barbante Barbante 6 fios 100% algodão 101m  PT 6 unidades 

Isopor Chapa de isopor P3 1000mm x 500mm x 20mm 

Cola bastão Cola em bastão 10g . PT 12 unidades 

Acrílico 
2mm cor: cristal, preto opaco, vermelho, azul e verde 

rayban / cortada em peças de 30x50cm 

MDF 3mm 3mm cortadas em 30x50cm cor cru 

Copo 

plastificado 

Copos plastificados [100 Un] 

E
le

tr
ô

n
ic

a
 

Alicate de corte Alicate de corte HK-13AS 

Alicate 
Alicate decapador de cabos e fios 2 em 1 com lâmina 

de corte - Nove54 

Ferro de soldar Ferro de Solda Plus 42W 110V SC50 - 51207 

Multímetro Multímetro digital portátil - ET-1002 - Minipa 

Sugador Sugador de solda 

Luminária Luminária Para Prancheta - 01 lâmpada branca 430 

E
le

tr
ô

n
i

c
a
 -

 

C
o

n
su

m
ív

e
l 

Bateria Bateria 9v com 10 unidades B9VPP GP 

Botão Chave Táctil 6x6x5mm 4 Terminais 

Circuito 

integrado 

Circuito integrado 74HC4046/74HC595 

(M74HC595B1) 
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Sensor de 

temperatura 

Circuito integrado LM35DZ 

Display Display de Led Vermelho Catodo HS-5101AS 

Display LCD Display LCD 16x2 

Fita Fita isolante 33+ preta 19mm x 20m 3M 

LED 

LED Amarelo Difuso 3mm e 5 mm; INFRAVERMELHO 

TIL32 5mm; RGB 5mm; Verde Difuso 3mm, 5 mm; 

Vermelho Difuso 3mm e 5 mm 

Bateria Pilha AA - pacote com 6 

Relê 

Relê  T73 12V 1 P—lo 2 Posições 5 Terminais 125V 10ª 

e Relê T73 5V 1 P—lo 2 Posições 5 Terminais 125V 

10A 

Resistor 

Resistor de 100K Carbono 5% 1/4W (MR,PT, AM,DR) / 

Resistor de 100R Carbono 5% 1/4W (MR,PT, MR,DR) / 

Resistor de 10K Carbono 5% 1/4W (MR,PT,LR, DR) / 

Resistor de 10M Carbono 10% 1/4W (MR,PT, AZ,DR) / 

Resistor de 10R Carbono 5% 1/4W (MR,PT,PT, DR) / 

Resistor de 120R Carbono 5% 1/4W (MR,VM, MR,DR) / 

Resistor de 1K Carbono 5% 1/4W (MR,PT,VM, DR) / 

Resistor de 1K2 Carbono 5% 1/4W (MR,VM,VM, DR) / 

Resistor de 1M Carbono 5% 1/4W (MR,PT,VD, DR) / 

Resistor de 220K Carbono 5% 1/4W (VM,VM, AM,DR) / 

Resistor de 270K Carbono 5% 1/4W (VM,RX, AM,DR) / 

Resistor de 2K2 Carbono 5% 1/4W (VM,VM,VM, DR) / 

Resistor de 330R Carbono 5% 1/4W (LR,LR,MR, DR) / 

Resistor de 470R Carbono 5% 1/4W (AM,RX, MR,DR) / 

Resistor de 4K7 Carbono 5% 1/4W (AM,RX,VM, DR) / 

Resistor de 4M7 Carbono 5% 1/4W (AM,RX,VD, DR) 

Rolo de solda Rolo de Solda Estanho 500g 1mm 

Sensor 

Sensor capacitivo; distância ultrassônico HC-SR04; Luz; 

Movimento Presença PIR; Pressão BMP180; Som KY-

038 Microfone; Umidade e Temperatura DHT11; 

infravermelho 

Suporte Suporte para 2 pilhas AA com chave liga/desliga 

F
e
rr

a
m

e
n

ta
 

Alicate 
Corte diagonal 6"; Jogo de alicates para bijuterias com 

3 peças 

Brocas e 

parafusadeira 

Jogo de brocas / bits para furar e parafusar com 129 

peças 

Chave de fenda 

e Phillips 

Jogo de chave de fenda / Phillips com 10 peças aço 

cromo vanádio 

Chaves de 

precisão 

Jogo de chaves de precisão - Kit com 38 peças 
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Limas 
Jogo de limas agulha cabo emborrachado com 12 

peças 

Martelo 
De borracha 55mm modelo americano; unha de 

25mm com cabo 

Serrote Serrote 22" cabo em madeira marfim envernizado 

Trena Trena com fita de aço de 5 metros com trava 

In
fo

rm
á
ti

c
a
 

Caixa de som Caixa de som Speaker 2.0, 48W RMS - B-77 

Câmera 

fotográfica 

Câmera digital 

Computador - 

sistema 

Windows 

Notebook Intel Core i3 4GB 1TB Tela LED 14" Windows 

10 Bluetooth 

Impressoras Impressora multifuncional e impressora 3D 

Aspirador de pó 

e líquidos 

Aspirador profissional AP4850-BR prata com coral e 

preto 1400w de potência para líquidos e sólidos com 

filtro hepa 

Microrretífica Micro Retifica 3000 + 10 acessórios 

Furadeira/Paraf

usadeira 

Furadeira Parafusadeira 12v bateria 

Serra Serra Tico tico de bancada 70W velocidade variável 

Balança Balança de cozinha digital 5kg 

P
a
p

e
la

ri
a
 

Lixeira Lixeira Clean 60l 

Caixa 

organizadora 

Organizador plástico com 30 compartimentos 

Cortiça Cortiça natural 600x450x3mm Cortiarte PT 5 UN 

Régua 30cm Escala métrica em aço inoxidável 300mm 

Estilete 

pequeno 

Estilete estreito plástico gancho vermelho 001 

Estilete grande Estilete largo plástico profissional c/trava D95 

Grampeador Manual corpo em alumínio capacidade de 6 a 14 mm 

Pistola de cola 

quente 

Pistola de cola 15W 

Tesoura 

pequena 

Tesoura escolar 11,4cm ponta arredondada BT 1 

unidades 

Tesoura grande Tesoura profissional 25,3cm aço inox 

P
ro

te
ç
ã
o

 

Avental Avental de PVC com forro 70 x 120cm 

Luva 

descartável 

Luva de vinil descartável caixa 100 unidades 

Protetor 

auricular 

Protetor auricular com cordão 

Abafador de 

ruído 

Abafador de ruídos tipo concha 
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Óculos de 

proteção 

Óculos de segurança - SS1N 

Fonte: adaptado de Mão na Massa (2019) 

 

3.5 Normas de funcionamento da sala 

 

Por se tratar de um espaço coletivo e de compartilhamento de 

recursos por muitas pessoas concomitantemente, é necessário o estabelecimento 

de algumas normativas visando manter a organização do ambiente (ARANTES et 

al., 2013). Desse modo, no Quadro 2, apresentam-se orientações de como a 

relação entre alunos, professores e assistentes podem ser mais bem direcionadas:  

 

Quadro 2 – Normativas para alunos, professores e assistentes 

MEMBRO NORMATIVAS 

A
L
U

N
O

S
 

a) Cabe aos alunos juntamente com os professores cuidar dos 

equipamentos, organização e bom funcionamento das salas; 

b) Início da aula – terá tolerância de quinze minutos para a 

entrada do aluno; 

c) Chamada – a frequência será registrada no início de cada 

tempo; 

d) Saída de sala – O aluno só deverá sair da sala com a 

autorização do professor, mediante a entrega do crachá;  

e) Não será permitido lanches dentro da sala; 

f) Momentos de utilização de materiais que utilizem energia 

elétrica e materiais cortantes, deverão ser feitos com auxílio do 

professor. 
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P
R

O
F
E
S

S
O

R
E
S

 

a) Cabe ao professor durante suas aulas responsabilizar-se 

juntamente com os alunos pelos cuidados com os 

equipamentos, organização e bom funcionamento das salas 

temáticas; 

b) O professor deverá aguardar os alunos em sala; 

c) O professor poderá liberar os alunos para sair da sala por 

algum motivo, somente se a saída e retorno desse aluno 

couberem dentro do seu tempo de aula; 

d) Após utilizar os equipamentos, desligá-los e guardá-los; 

e) Em caso da falta do professor, os alunos permanecerão em 

sala aguardando a permuta ou a decisão da coordenação 

pedagógica;  

f) Ao final o professor deverá entregar a chave ao assistente de 

aluno. 

A
S

S
IS

T
E
N

T
E
S

 

a) Abrir e fechar as salas; 

b) Ao término de cada turno, verificar se os equipamentos estão 

desligados e guardados e as salas fechadas; 

c) Encaminhar os alunos às salas temáticas nas mudanças de 

tempo, zelando pela ordem nos corredores. 

 

4 CONTRIBUIÇÕES DA CULTURA MAKER NA APRENDIZAGEM  

 

A cultura maker vem favorecer a aprendizagem por experimentação, 

procurando trazer o aluno para o centro do processo de aprendizagem 

permitindo o aluno criar e desenvolver seus projetos, trabalhando de maneira 

engajadora os conteúdos das aulas, perfazendo uma ligação entre teoria e 

prática. Arantes et al. (2013) ressalta que a criação de um espaço maker por si só 

não é suficiente, deve estimular à “comunidade maker”, para um número cada 

vez maior de disciplinas sejam integradas nos referidos espaços.  

A aprendizagem baseada na experiência e interação que fundamenta 

as salas maker, encontra subsídio no pensamento de Piaget (1975), ao defender 

que a construção do conhecimento se dá mediante a interação do sujeito com o 

objeto, devendo este ser transformado, ou seja, o indivíduo “[...] deve deslocá-

los, ligá-los, combiná-los, dissociá-los e reuni-los novamente [...] o conhecimento 

está constantemente ligado a ações ou a operações, isto é, a transformações [...]” 

(PIAGET, 1975, p.72). Nessa direção, Dewey (2010, p. 29) corrobora acentuando 

que “[...] toda experiência vive e se perpetua nas experiências que a sucedem [...]”. 
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A escola deve ser baseada em planejamentos e ideias, e não em um modelo 

estático institucionalizado. O educador defende que os conteúdos direcionados 

em sala de aula são mais facilmente assimilados quando associados às tarefas 

realizadas pelos próprios alunos.  

Destaca-se que no processo de ensino e aprendizagem o 

conhecimento se torna significativo quando é adquirido através da vivência, pois 

quando se vivencia e experimenta a aprendizagem se torna um ato de 

reconstrução (DEWEY, 2010). Propõe-se um modelo de escola baseado na 

experiência. A aprendizagem deve ser instigada através de problemas ou 

situações que procuram de uma forma intencional gerar dúvidas, desequilíbrios 

ou perturbações intelectuais, tal como ocorre nas salas maker, onde os alunos 

aplicam conhecimentos no desenvolvimento de projetos e na resolução de 

problemas (SANTOS; CANDIDO, 2019; CARVALHO; BLEY, 2018). 

A problematização motiva prática e estímulos cognitivos em busca de 

soluções, levando o aluno a uma aprendizagem significativa onde o mesmo pode: 

levantar hipóteses, comparar, analisar, interpretar, construir e avaliar (DEWEY, 

2010). David Ausubel e sua teoria da Aprendizagem Significativa prevê, a todo o 

momento, a necessidade de o aprendiz se colocar como sujeito ativo e não 

passivo em seu processo de aprendizagem (MOREIRA; MASINI, 2001).  

A aprendizagem significativa ocorre quando o aprendiz é capaz de 

receber novas informações e racionalizar, interagindo o que ele já sabe 

(conhecimentos prévios), e o que acabou de conhecer, ou seja, a aprendizagem 

necessita fazer algum sentido para o aluno e, nesse processo, a informação 

deverá interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes no cognitivo 

do aluno (MOREIRA; MASINI, 2001). 

Segundo o relatório da UNESCO, da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI, “Educação: um tesouro a descobrir”, a educação deve 

organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais, que serão para 

cada indivíduo os pilares do conhecimento: aprender a conhecer visa o domínio 

dos próprios instrumentos do conhecimento pode ser considerado, 

simultaneamente, como um meio e como uma finalidade da vida humana 

(DELORS, 2001).  

Pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que o rodeia; 

aprender a fazer ensina o aluno a pôr em prática seus conhecimentos; aprender 

a conviver traz o desafio da convivência que apresenta o respeito a todos e o 

exercício de fraternidade como caminho do entendimento; e, finalmente, 
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aprender a ser, que, talvez, seja o mais importante por explicitar o papel do 

cidadão e o objetivo de viver. Nessa assertiva, percebe-se que a cultura maker, 

materializada nos makerspaces tem suas práticas apoiadas em tais pilares, 

levando o aluno a não apenas trabalhar com as tecnologias (em suas múltiplas 

formas), mas experienciá-las em diferentes contextos e possibilidades (PAULA; 

SARANH; SOUZA, 2018; CARVALHO; BLEY, 2018).  

Os ambientes maker dialoga com a perspectiva construtivista do 

ensino e aprendizagem. Para tanto, na visão de Papert (2007) o processo de 

ensino e aprendizagem deve ser pautado na construção do conhecimento pelo 

aluno, devendo haver o mínimo de ensino possível e o máximo de aprendizagem. 

A busca do construcionismo é alcançar meios de aprendizagem que valorizem o 

sujeito, libertem sua criatividade e construa suas próprias idéias. Para ele, os 

alunos do futuro precisam lidar com desafios, enfrentando problemas 

inesperados, adquirindo assim habilidades necessárias para a construção do 

novo.  

Em seus estudos, Papert (2007) reconhece, também a dimensão 

transformadora da tecnologia na sociedade como capaz de alterar o modo como 

as pessoas pensam, trabalham, divertem-se e aprendem. Todos os processos 

teóricos de mudança da educação descritos acima trazem inúmeros desafios, 

entre os quais, romperam com estruturas cristalizadas e modelos do ensino 

tradicional, buscando uma aprendizagem significativa baseada na experiência e 

no protagonismo do aluno. Para que este processo de mudança inicie, é 

necessário que o professor esteja consciente desta responsabilidade e busque 

inovações. 

O espaço Maker constitui-se, assim um ponto de encontro para quem 

quer trocar conhecimento e experiências. Os estudantes precisam estar 

envolvidos nas etapas, participando da construção da sua aprendizagem, 

aprendendo a aprender, a fazer e a conviver, tentando, errando e acertando, 

mostrando sua criatividade e sua capacidade de resolver e desenvolver novas 

idéias e problemas com autonomia. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As tecnologias digitais ressignificam e perpassam múltiplas atividades 

e processos no âmbito educativo. É inegável e impossível deixá-las de lado, visto 

seus promissores resultados no engajamento, aquisição e partilha de 
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conhecimentos. A aquisição de equipamentos não é suficiente para que os 

recursos tecnológicos estejam de fato integrados a escola, mas que haja a 

convergência deles no processo de aprendizagem. Nesse sentido, estabelece-se 

a cultura maker, capaz de possibilitar não apenas mudanças nos métodos de 

ensinar e aprender, mas como caminho para conferir maior autonomia na 

formação de indivíduos criativos, engajados e capazes de trabalhar competências 

e habilidades tecnologias na solução de problemas e desenvolvimento de 

projetos.  

A composição de um makerspace (sala maker), mostra-se como a 

constituição de um espaço didático e multifacetado, que conduz os alunos e 

professores a solucionarem problemas com suas próprias mãos, a partir da 

cooperação e do trabalho em grupo multidisciplinar. Os discentes podem 

desenvolver e realizar seus projetos, em um espaço inspirador e criativo, que 

favorece a aplicação prática dos conteúdos vistos em sala de aula.  

Ressalta-se o ganho para as escolas e para os alunos, a partir da 

construção de um novo espaço (salas maker), o que poderá trazer aos discentes 

momentos significativos de aprendizagem, tornando-se um ponto de encontro 

para troca de experiências e conhecimentos, bem como resolução de problemas 

com autonomia. O local deverá atrair alunos interessados em colaborar com os 

múltiplos projetos e refletir sobre diferentes assuntos, trocando conhecimentos e 

experiências. 

Como trabalho futuro espera-se analisar a constituição e 

implementação uma sala maker piloto, em uma escola privada de São Luís - MA, 

ao qual os autores fazem parte do corpo Pedagógico. Tal desdobramento 

investigação proporcionar estudos que possam identificar de fato as mudanças 

sociais que os makerspaces promovem. Findamos a nossa pesquisa com o intuito 

de ter auxiliado na idéia de construir um espaço maker, frisando que é de suma 

importância para o desenvolvimento de novas habilidades atreladas ao social, 

cultural e ao conhecimento científico e tecnológico de toda a escola. 
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Resumo. Este artigo apres927enta o software educacional ManComp, desenvolvido para 

auxiliar o ensino de Manutenção de Computadores. O software introduz conceito sobre 

componentes e processos de manutenção por meio de atividades como tutoriais, 

exercícios e jogo, onde o aluno interage visando identificar os componentes e realizar os 

procedimentos de forma correta para conseguir passar de fase. O software fornece 

feedback ao usuário na execução de cada atividade. Testes realizados em uma escola do 

Ensino Fundamental II do 8º ano em Castanhal-PA indicam o êxito do software em 

auxiliar e contribuir para a assimilação dos conteúdos de forma dinâmica e interativa, 

facilitando o processo de ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: Informática; Manutenção de Computadores; Jogo Educacional; 

Software Educacional; Ensino-Aprendizagem. 

 

Abstract. This paper presents the educational software ManComp, developed to assist 

the teaching of Computer Maintenance. The software introduces concepts about 

components and maintenance processes through activities such as tutorials, exercises 

and game, where the student interacts to identify the components and perform the 

procedures correctly to level up. The software provides feedback to the user in 

performing each activity. Tests carried out at an 8th grade elementary school in 

Castanhal-PA indicate the success of the software in helping and contributing to the 
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assimilation of contents in a dynamic and interactive way, facilitating the teaching-

learning process. 

Keywords: Informatics; Computer maintenance; Educational Game; Educational 

Software; Teaching Learning. 

1. Introdução 

O uso de softwares educativos vem há muito tempo com a proposta de ser utilizado no 

ambiente escolar pelos docentes e é defendido por autores como Tjara (2012), pois o 

uso das novas tecnologias proporcionaria um aumento na capacidade de aprendizagem 

dos discentes. A melhoria na aprendizagem é possível, pois o software educacional além 

de entreter, faz com que os mesmos possam assimilar melhor os conteúdos ensinados, 

estimula hábitos de persistência através do desafio de concluir as tarefas propostas no 

software. 

 Von Wangenheim e Von Wangenheim (2012) afirmam que os jogos/software 

proporcionam um ambiente que fomenta a experimentação e inclui a visualização das 

consequências dos erros cometidos, permitindo que o estudante possa aprender na 

prática, além de obter um feedback instantâneo e customizado de acordo com sua 

performance. Tajra (2012) caracteriza e classifica os softwares educacionais que podem 

ser trabalhados pelo professor, ressaltando que o uso de cada um depende da 

metodologia de cada docente. 

 O software educacional possui mais benefícios se o mesmo for utilizado em 

conjunto com a explicação do professor, uma vez que os alunos ainda desconhecem os 

conteúdos básicos, podendo se familiarizar com a ferramenta e assim, assimilar melhor 

os conteúdos, segundo Tjara (2012). O software desenvolvido tem como objetivo 

proporcionar ao aluno uma melhor assimilação dos conteúdos e servirá de ferramenta 

de ensino para o professor. Dessa forma, o professor necessita conhecer a plataforma 

para auxiliar os alunos caso os mesmos possuam dúvidas na utilização, conduzindo assim 

suas aulas com auxílio das atividades executadas no software. 

 A proposta pedagógica do software educacional é o desenvolvimento de um 

software baseado no conhecimento do mundo do aluno, contribuindo para a realidade 

em que ele vive, pois, como afirma Libâneo (2006), o professor deve trabalhar de acordo 

com a realidade do aluno, associando ao ensino representações que tenham significado 

para estes, facilitando assim o entendimento dos conteúdos trabalhados. Busca-se 

também contribuir para a assimilação e acomodação do conhecimento citadas por 

Piaget (2008), colaborando para interações e relações sociais entre os alunos, de acordo 

com o sócio construtivismo de Vygotsky (1988).   

 O software foi desenvolvido para ser utilizado no auxílio ao ensino dos conteúdos 

de Manutenção Básica de Computadores, com o intuito de proporcionar uma melhoria 

no processo de ensino-aprendizado, uma vez que o mesmo possui atributos 

pedagógicos capazes de deixar essa aprendizagem muito mais interativa e interessante. 

A avaliação do software realizada em uma escola do Ensino Fundamental da cidade de 
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Castanhal-PA indica o êxito no propósito de melhoria/facilitação do processo de ensino-

aprendizagem. 

 O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira: A seção 2 trata 

com maior ênfase os Trabalhos Relacionados a Informática.  A seção 3 irá mostrar 

a Ferramenta Computacional ManComp. A seção 4 trata da Análise, Teste e Validação da 

Ferramenta Computacional.  Na seção 5, serão mostradas as Conclusões e Propostas 

para Trabalhos Futuros. 

 

2. Trabalhos Relacionados 

Tajra (2012) menciona que através do uso de software é possível educar, assimilar, 

reproduzir, despertar o interesse ou, meramente, produzir trabalhos com qualidade. 

Segundo Calisto et al. (2010), a partir dos ambientes de disseminação de informações 

proporcionadas pelos jogos educativos, estes promovem uma importante contribuição 

à aprendizagem.  

 Nessa perspectiva, diversos trabalhos tem desenvolvido jogos educacionais para 

diversas disciplinas de computação, como o SimSE que é utilizado na área de engenharia 

de software em Baker et al. (2003), o PM Master utilizado para ensinar gerência de 

projetos e jogos de algoritmos de ordenação em Wangenheim (2019), e o CyberCiege 

para ensinar segurança em Battistella (2012). 

 Em relação ao uso de software educacional na área de Manutenção de 

Computadores percebe-se que ainda não foi devidamente explorado, ao longo do 

processo de revisão de literatura foi encontrado apenas um software de Manutenção de 

Computadores já desenvolvido e disponível: o Simulador de Defeitos da empresa Intel. 

Porém, este simulador possui uma visão extremamente tecnicista e não considera 

aspectos pedagógicos importantes para a eficiência do processo de ensino-

aprendizagem. Esse fato, motivou o desenvolvimento de um software educativo visando 

o ensino dos conteúdos de Manutenção Básica de Computadores e incluindo a 

abordagem pedagógica a fim de auxiliar docentes e discentes. 

 

3. Ferramenta Computacional ManComp 

Esta seção tem por objetivo apresentar alguns estudos acerca de software educacional 

para Manutenção de Computadores e a metodologia utilizada no desenvolvimento deste 

trabalho. Vale ressaltar, que a ferramenta foi desenvolvida através da linguagem de 

programação orientada a objetos Java em conjunto com o Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado (IDE) Netbeans e utilizando a Linguagem de Modelagem 

Unificada (UML). 

3.1. Ferramenta ManComp 

 O software aborda quatro temáticas: manutenção corretiva, manutenção 

preventiva, manuseio de peças e os elementos do computador, que são subdivididas em 

atividades na forma de associação de imagens, identificação e solução de problemas e, 
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jogo da memória, contribuindo para o desenvolvimento da inteligência lógico-

matemática, favorecendo a interação com os alunos, bem como a assimilação do 

conteúdo abordado pelo docente na disciplina. O software pode ser utilizado em dupla 

ou em trio permitindo que a aquisição de conhecimentos seja enriquecida pelo 

fortalecimento das relações sociais e cooperação entre os estudantes.   

 Ao executar o arquivo do software, o aluno irá visualizar a tela principal – menu, 

representada pela Figura 1, onde poderá fazer a escolha das atividades: Segurar Peças 

Corretamente, Manuseio do Computador, Manutenção Corretiva, Manutenção 

Preventiva ou Jogo da Memória. 

 

Figura 1. Tela principal da ferramenta de previsão 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 Na figura 2 (temática manuseio de peças), o aluno irá visualizar a tela da atividade 

do manuseio de peças, será informada na caixa de texto, o conceito da peça onde o 

mesmo terá que escolher a imagem que representa a forma correta de segurá-la. 

 

Figura 2. Tela Manuseio de Peças 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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 Ao escolher a opção de Manuseio do Computador, o aluno será redirecionado 

para a tela exibida na Figura 3. Onde o discente terá que clicar no botão em que possui 

a imagem do correto manuseio do computador, tanto do desktop quanto o notebook, 

representadas pela Figura 3(a) e Figura 3(b) respectivamente. 

 

Figura 3. Tela de escolha do local apropriado do computador 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 Na atividade de Manutenção Corretiva o aluno será redirecionado para a tela 

mostrada na Figura 4(a). Onde o mesmo precisará clicar no botão da peça que está 

apresentando o defeito conforme as informações. Quando ele clicar na imagem da peça 

corretamente, será redirecionado a tela de solucionar o problema detectado, como por 

exemplo a limpeza da memória RAM através dos botões sequenciais, conforme Figura 

4(b). 

 

Figura 4. Manutenção Corretiva 

 
(a) 
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Fonte: Acervo Pessoal 

 

A atividade de Manutenção Preventiva será semelhante a atividade 

anterior, porém, com procedimentos preventivos, onde o aluno realizará alguns 

procedimentos a serem realizados, como por exemplo a limpeza do cooler.  

Quando o aluno escolher a opção de Jogo da Memória (temática 

elementos do computador), o mesmo será redirecionado a tela do jogo para 

escolher o nível de dificuldade, o tema do jogo e digitar o seu nome, conforme a 

Figura 5(a) e ao clicar no botão Iniciar Jogo irá para tela do jogo identificado na 

Figura 5(b). Assim irá assimilar os elementos do computador.  
 

Figura 5. Tela do Jogo da Memória 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 Nas atividades realizadas, à medida que o aluno executa incorretamente uma 

tarefa, são mostradas mensagens explicando por que a atividade está incorreta e 

também incentivando o aluno a continuar tentando realizar corretamente, além disso, ao 

final do jogo da memória é exibida a pontuação obtida, o que fortalece a ideia de desafio 

que leva os estudantes a tentarem melhorar seu desempenho a cada partida. 

 

3.2. Aspectos Técnicos e Educacionais 

(b) 
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O ManComp utiliza uma linguagem familiar, ou seja, une a linguagem técnica à 

linguagem do cotidiano do aluno, ajudando o discente a entender melhor sobre os 

conteúdos técnicos, que muitas vezes são mais difíceis de entender. Ao exibir os nomes 

dos elementos computacionais, também é mostrado a explicação de suas funções; já nas 

mensagens de erro, buscou-se informar ao usuário o motivo da atividade estar incorreta 

e incentivá-lo a executar corretamente. Dessa forma, o software busca atender os 

critérios técnicos de facilidade de uso, memorização mínima, visualização de status do 

sistema, linguagem familiar e boas mensagens de erro, segundo Sommerville (2011). 

 A Figura 6 mostra uma visão geral dos requisitos do software. 

Figura 6. Visão geral dos requisitos do ManComp 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 O desenvolvimento do software ManComp foi realizado a partir da análise dos 

conhecimentos prévios dos alunos em relação à Informática, manutenção de 

computadores e interesse em aprender sobre essa temática. Essa análise foi feita através 

de questionários aplicados (em escolas municipais de Castanhal com 8º ano do Ensino 

Fundamental) antes do desenvolvimento, e buscou – identificar se estes conteúdos são 

significativos para a clientela, se podem contribuir para a sua formação no contexto em 

que vivem para assim, poder inserir a teoria na realidade do estudante, atendendo ao 

paradigma de Libâneo (2006) e Niskier (1993). 

  Devido à linguagem técnica utilizada para o ensino de manutenção de 

computadores, muitas vezes o ensino teórico não abrange as competências necessárias 

para o aluno conseguir captar de forma satisfatória o conhecimento. Dessa forma, o 

desenvolvimento do software utilizando uma linguagem mais simples para elucidar o 

conteúdo ministrado pelo docente é uma alternativa para minimizar este problema.  

 O ManComp foi desenvolvido abrangendo diferentes atividades como: tutorial, 

exercício e jogo, buscando assim treinar diferentes habilidades do discente, 

possibilitando conhecer as terminologias da área estudada, desenvolver a capacidade de 

organizar o conhecimento através da interação com os textos do objetivo escolhido, 
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trabalhar a concentração e a interação, além de facilitar a assimilação e acomodação de 

conhecimentos, de acordo com Piaget (2008). 

 Ao trabalhar o software em grupo, o aluno interage com professor e com outros 

alunos no momento das atividades, o que torna possível a troca de aprendizagens, 

construindo o conhecimento com base na teoria do sócio construtivismo, conforme 

Vygotsky (1988).  

 Diante do que foi exposto, o software educacional ManComp foi desenvolvido 

para auxiliar o professor, de maneira a atender as necessidades dos alunos. Buscou-se 

implementar os requisitos de ergonomia e usabilidade para facilitar a sua utilização, para 

que seja mais eficaz e simples. Buscou-se ainda, implementar diferentes modalidades de 

componentes educativos (tutorial, jogos e exercícios) criando diferentes possibilidades 

de ensino. 

 

4. Análise, Teste e Validação do ManComp 

A análise de requisitos da ferramenta foi feita inicialmente a partir de questionários com 

alunos e professores da escola para saber se há interesse dos mesmos no tema 

Manutenção de Computadores, e para entender as possíveis dificuldades enfrentadas 

pelos mesmos na ministração dos conteúdos curriculares, e também, seu domínio em 

relação ao tema. 

Após o desenvolvimento da ferramenta com base nos requisitos identificados, foi 

necessário realizar o teste no ambiente escolar. Primeiramente, a ferramenta foi 

apresentada para os 02(dois) professores que trabalham no Laboratório de Informática 

Educativa (LIED) da escola, e depois foi feita uma atividade com os alunos de uma turma 

da escola, sob a observação dos professores que já haviam testado o software antes, para 

isso, dividiu-se os 22 alunos da turma em grupos de 03 (três) e/ou 02 (dois) por 

computador e o intervalo do teste foi de, aproximadamente, 40 minutos. 

 Inicialmente, foi explicado aos alunos o porquê da utilização do software 

em conjunto com a aula de Manutenção Básica de Computadores que seria ministrada, 

depois foi feita a explicação dos conteúdos contidos no software ManComp, a partir dos 

conceitos abordados em livros de Gabriel Torres (2010), da Equipe Digerati Books (2009) 

e de André Luiz N. G. Manzano e Maria Izabel N. G. Manzano (2007). Depois dessas 

etapas, os alunos procederam com a utilização da ferramenta. No final aplicou-se o 

questionário aos alunos para identificar se o software atingiu os objetivos didático-

pedagógicos pretendidos.  

   Os gráficos a seguir apresentam os resultados observados em cada 

etapa. 

 

Gráfico 8. Curso de Informática, Interesse em aprender sobre e a importância do 

funcionamento 
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Fonte: Acervo pessoal 

 

Gráfico 9. Reconhecimento de componentes 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 A partir do gráfico 1(a), verificou-se que, apesar da maioria dos alunos não 

terem curso de Informática e não conhecerem todos os elementos básicos do 

computador, eles possuem um grande interesse em aprender os elementos do 

computador, conforme ilustrado no gráfico 1(b). Além disto, pode-se perceber que os 

alunos consideram importante aprender sobre o funcionamento do computador, 

conforme mostra o gráfico 1(c).   

O gráfico 2 ilustra o conhecimento dos alunos referente aos elementos básicos 

de um computador, onde é possível perceber que os alunos não reconhecem todos os 

elementos básicos do computador, sendo estes: teclado, mouse, monitor, gabinete, disco 

rígido, memória RAM, processador, cooler, placa mãe. 

 

Gráfico 10. Locais e Frequência de utilização 
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Fonte: Acervo Pessoal 

 

 Através do gráfico 3 (a) e (b) pode-se identificar o local onde os alunos costumam 

utilizar o computador e com que frequência fazem o uso do mesmo. 

 

Gráfico 11. Interesse em detectar e solucionar problema no computador, e forma de 

aprendizagem 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 No gráfico 4(a), foi verificado que os alunos gostariam de identificar 

problemas que ocorrem no computador bem como solucioná-los, como mostra o gráfico 

4(b). No gráfico 4(c) é evidenciado qual o interesse que os alunos possuem na forma de 

aprendizado para o desenvolvimento do software educacional fosse possível. 

 Os dados dos questionários iniciais aplicados aos professores mostram 

que todos acreditam que a disciplina de Informática é muito importante, além disso, eles 

demonstraram que os docentes tem bastante interesse em testar o software 

desenvolvido e em disponibilizar o laboratório para a realização dos testes. 

 O Gráfico 5 indica a opinião dos alunos sobre a utilização do software. 

Como pode ser visto no Gráfico 5(a), quase a totalidade dos alunos gostaram de utilizar 

o software. No Gráfico 5(b), na sua maioria os alunos classificaram o software como bom, 

O Gráfico 5(c) mostra que a maioria dos alunos indicaria o software aos colegas, e, para 
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uma análise de trabalhos futuros, perguntamos se os alunos gostariam de utilizar o 

software no seu smartphone; e, como esperado, a maioria respondeu que sim, conforme 

podemos observar no Gráfico 5(d). 

 

Gráfico 12. Opiniões dos alunos em relação ao software ManComp 

 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 Verifica-se no Gráfico 5 que a maioria dos alunos não teve dificuldade na 

utilização do software ManComp. 

 

Gráfico 13. Informação da dificuldade dos alunos na utilização do software ManComp 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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 O Gráfico 6 indica a quantidade de acertos e erros dos alunos em relação 

da manutenção corretiva, manutenção preventiva e identificação de elementos que 

causam determinado problema no computador, assuntos extras abordados no software 

educacional em conjunto com a aula de Manutenção Básica de Computadores. 

 

Gráfico 14. Identificação da assimilação dos alunos em relação aos conteúdos abordados 

no ManComp 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 A partir dos resultados dos gráfico 7(a), (b) e (c), é possível identificar a 

assimilação do conhecimento pelos alunos, uma vez que a maioria respondeu de forma 

correta as questões. 

 Em relação às atividades que os alunos mais gostaram, foi perceptível que 

a maioria dos alunos gostaram de duas ou mais atividades oferecidas pelo software, 

principalmente as que tratam de Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva e Jogo 

da Memória. 

Para a avaliação do software, a partir dos resultados do teste, foram utilizados 

como parâmetros 7 dos 9 critérios de avaliação de softwares Educacionais do Método 

LORI (Learning Object Review Instrument) segundo Medeiros e Schimiguel (2012). São 

eles: (a.) Qualidade de conteúdo; (b.) Alinhamento do objetivo da aprendizagem; (c.) 

Feedback e adaptação; (d.) Motivação; (e.) Design da apresentação; (f.) Usabilidade; (g.) 

Acessibilidade. Cada um destes critérios é avaliado em uma escala de 1 a 5 e N/A quando 

o critério não for importante ao software, sendo a menor pontuação o critério não 

atendido e maior pontuação o critério foi totalmente atendido. 

 
Tabela 13. Resultado da avaliação do software pelos professores  

Critério Avaliação Qualificação 

Qualidade de 

conteúdo 

Informações claras e objetivas, e sem erros na 

escrita. 
5 
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Alinhamento do 

objetivo da 

aprendizagem 

Os conteúdos e as atividades utilizados em 

conjunto com a metodologia do professor atinge 

o objetivo proposto.  

5 

Feedback e 

adaptação 

Possui retorno imediato tanto dos erros quanto 

dos acertos, importantes para melhor 

compreensão. 

5 

Motivação 

As atividades nos itens de Menu são ligadas a 

tarefa seguinte, assim motivam o aluno a buscar 

sempre finalizá-las. 

5 

Design da 

apresentação 

Possui cores apropriadas, imagens simples em 

forma de recorte (podendo ser melhoradas para 

uma melhor interação e experiência ao usuário), 

bem dispostas com fácil entendimento 

4 

Usabilidade 

O aluno não deve ter dificuldades para utilizar a 

ferramenta, existem boas mensagens de erro, a 

memorização é mínima, uma vez que todos os 

campos e botões de cada atividade estão 

identificados e mensagens de informações sobre 

o que fazer em cada atividade estão distribuídas 

no mesmo. 

Utilização de linguagem familiar, ao aparecer 

nomes dos elementos, é explicado para que ele 

serve. 

5 

Acessibilidade 

A versão está disponível apenas para 

computadores, podendo limitar os usuários com 

alguma deficiência. 

3 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 A tabela acima mostra que o software foi avaliado de maneira positiva: as 

orientações e retorno ao usuário no decorrer da utilização, informações bem dispostas e 

texto claro, atividades bem organizadas para motivar o aluno dentre outros, também 

possibilitou identificar melhorias como utilização em outros tipos de dispositivos para 

alcançar um público maior. 

 

5. Conclusões e Futuros Trabalhos 

O software educacional ManComp foi desenvolvido para auxiliar o docente na disciplina 

de Manutenção Básica de Computadores na turma do 8º ano do Ensino Fundamental II 

de uma escola municipal de Castanhal/PA, de maneira interativa, contribuindo com o 
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ensino-aprendizagem e atendendo aos requisitos técnicos e pedagógicos em seu 

desenvolvimento.  

 A partir das situações elencadas acima, conclui-se que o software ManComp 

atingiu o seu objetivo, auxiliando o docente em sua prática, tornando o aprendizado 

mais atrativo e motivando os alunos a buscarem mais conhecimento. 

 Diante da aplicação do teste, percebeu-se que o ManComp pode ser melhorado 

através de uma nova versão, de forma que, como trabalhos futuros pretende-se: 

a. Implementar mais procedimentos de manutenção preventiva e corretiva; 

b. Implementar o bloqueio dos botões nas atividades sequenciais, de maneira a 

garantir a segurança na execução da atividade; 

c. Incluir um avatar para fazer a interação com o usuário; 

d. Disponibilizar para a plataforma mobile, Android. 
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MEDIAÇÕES PEDAGÓGICAS EM TEMPOS DE CULTURA DIGITAL E 

APRENDIZAGES SIGNIFICATIVAS: NOVOS MODOS DE 

APRENDER E ENSINAR  
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Claudia Maria de Paula Alves da Cunha (FCV) 

 

Resumo: Ao possibilitar a comunicação virtual para além dos meios 

convencionais, a internet tem se mostrado uma ferramenta fundamental na 

divulgação da informação e do conhecimento, na pesquisa e no processo de 

aprendizagem. Esta forma de comunicação possibilita a circulação da informação, 

aproximando o distante e possibilitando “encontros” que se fazem na 

virtualidade. Nesse sentido caberia esse questionamento: que consequências a 

cultura digital tem trazido para a relação pedagógica? É preciso aliar o ensino à 

cultura digital para assim despertar no campo do sujeito-aluno o desejo em 

aprender. Atualmente, um sintoma que tem atingido os processos culturais de 

uma forma geral é a falência da transmissão na relação professor-aluno. 

Substituídos pelos aparatos tecnológicos e pela Internet, os professores vêm 

perdendo seu lugar na tríade da construção da aprendizagem. Os professores 

têm se preocupado com o desenvolvimento de ferramentas adequadas para 

poder usá-las de formas estratégicas e inovadoras, não apenas visando se 

“aproximarem mais da língua dos estudantes”, mas, sobretudo, se constituírem 

como importantes intermediários entre eles e as tecnologias. Este trabalho, 

realizado a partir da pesquisa Cultura Digital no Ambiente Escolar1, pretende 

apontar de que ma928neira as novas tecnologias - e com elas o uso das novas 

mídias, possibilitado principalmente pela internet, têm sido utilizadas no espaço 

escolar e de que maneira essa utilização tem recaído sobre as mediações 

pedagógicas, ofertando ao discente aprendizagens significativas.  

 

Palavras-chave: Mediação Pedagógica, Cultura Digital, Subjetividade, Relação 

Professor x Aluno. 
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Introdução 

 

O acesso cada vez mais global às Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) tem, nas últimas duas décadas, revolucionado o modo como 

compreendemos e interagimos com as dimensões mais elementares da vida, tais 

como o tempo, o espaço e os modos de relação estabelecidos com o outro. Seus 

efeitos estendem-se a instituições, processos sociais, relações interpessoais, 

estruturas de poder, trabalho, lazer, educação, e também às próprias pessoas 

como sujeitos individuais. Participamos, hoje, de uma nova sociedade, construída 

a partir da inter-relação posta por essas mudanças tão profundas quanto 

recentes, de cunho social e tecnológico, que nos fazem pensar em novas posturas 

ideológicas.  

As TIC representam uma linguagem de comunicação e um instrumento de 

trabalho que tem sido essencial no mundo de hoje, as quais se tornam necessárias 

conhecer e dominar. Mas representam também um suporte do desenvolvimento 

humano em numerosas dimensões, nomeadamente de ordem pessoal, social, 

cultural, lúdica, cívica e profissional, ou seja, uma formação humana integral que 

contempla a sua multidimensionalidade. Sua versatilidade e poder requerem uma 

atitude crítica por parte de todos os seus utilizadores, sejam em que momento e 

situação estejam sendo utilizadas. 

A tecnologia digital, produto da cultura digital, cresce a cada dia à luz do 

desenvolvimento tecnológico e de outros conhecimentos que se constituem 

como parte de nossas vidas, mas que não são de todo novas. De acordo com 

Ribeiro (2017) a tecnologia digital é um conjunto de tecnologias que permite, 

principalmente, a transformação de qualquer linguagem ou dado em números, 

ou seja, em zeros e uns (0 e 1).  Segundo a autora, as tecnologias digitais 

revolucionaram a indústria, a economia, a sociedade. Formas de armazenamento 

e de difusão de informação foram transformadas, acendendo debates em torno 

da relação da humanidade com seu passado, seu presente e seu futuro. 

Como já assinalava Deleuze e Parnet (1977, p. 126-127), “a máquina é 

sempre social, antes de ser técnica. Há sempre uma máquina social que seleciona 

ou atribui os elementos técnicos utilizados”. O que tratamos como digital não se 

refere apenas aos efeitos e possibilidades de uma determinada tecnologia. Ela 

define e abrange as formas de pensar e de fazer que sejam incorporadas dentro 

dessa tecnologia e que tornam possíveis o desenvolvimento da sua formação 



 
 

 
4318 

humana. A apropriação da cultura digital passa a ser fundamental, uma vez que 

ela já indica intrinsecamente um processo crescente de reorganização das 

relações sociais mediadas pelas tecnologias digitais, afetando em maior ou menor 

escala, todos os aspectos da ação humana. 

Fonseca e Couto (2006) já afirmavam que 

Verifica-se uma expansão exponencial das formas de 

comunicação, principalmente via computadores em rede. Essa 

expansão ocorre sem delimitação de fronteiras, por diversos 

espaços, o que propicia trocas de informações e a emergência de 

diferentes relações sociais, que interligam realidades reais e 

virtuais. Isso altera significativamente o meio e favorece o 

surgimento de relações antes não estabelecidas, que irão tecer 

uma complexa rede de possibilidades. (FONSECA; COUTO, 2006, 

p.47) 

A introdução das novas tecnologias e com elas as novas mídias, 

possibilitada principalmente pela internet, meio de comunicação fundamental 

enquanto nova forma de interação humana, tem sido, em determinadas 

situações, mal interpretada. Junto com essa nova forma de se comunicar, a própria 

noção de sociabilidade tem se transformado e junto com ela novas formas de 

conviver e aprender.  

Esta forma de comunicação dominada pelas tecnologias digitais incluiu em 

nosso cotidiano a expressão cultura digital, na qual participamos como 

produtores, consumidores, disseminadores, integrando a vida cotidiana, 

invadindo as nossas casas e interferindo nas relações que estabelecemos com o 

mundo, tanto material quanto simbólico, que nos rodeia. 

O conceito de cultura digital se associa ao termo cibercultura, que se refere 

a uma dimensão nova da vida coletiva, surgindo a partir da expansão do uso da 

rede de computadores. De acordo com Lévy (1999), a cibercultura é um 

neologismo que engloba um amplo conjunto de técnicas, práticas, 

comportamentos, modos de pensamento e construção de valores, que se 

originam e que se desenvolvem em consonância com o crescimento do 

ciberespaço. Este último termo, por sua vez, refere-se não somente à estrutura 

material que serve de suporte para a comunicação digital, como, também, a todo 

universo de informações que ela abriga, assim como a ampla rede de usuários 

que navega por este espaço, o alimenta e o faz expandir.  

Como nos ensina Lévy (1999):  
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O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem 

precisamente definido com antecedência. […]. Devemos construir 

novos modelos do espaço dos conhecimentos. No lugar de 

representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 

estruturadas em ‘níveis’, organizadas pela noção de pré-

requisitos e convergindo para saberes ‘superiores’, a partir de 

agora devemos preferir a imagem em espaços de conhecimentos 

emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se 

reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos 

quais cada um ocupa posição singular e evolutiva (LÉVY, 1999, p. 

158). 

Nesse sentido, torna-se importante refletir sobre os caminhos pelos quais 

o digital tem feito parte de diversos domínios da cultura, e dentre eles o domínio 

da educação. 

 

O uso das tecnologias como mediação pedagógica 

 

Tomamos como mediação pedagógica o processo de interação, dialógico, 

no qual tanto professor quanto aluno aprendem e ensinam juntos, em co-

construção do processo de aprendizagem, no qual seus atores exercem papéis 

fundamentais para que ela ocorra.  

Paulo Freire (2002, p. 134) já apontava em suas obras aspectos da prática 

docente marcadamente mediadores, quando afirmava que [...] ensinar não é 

transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil 

do conteúdo transferido no discurso do professor. Para esse educador, ensinar e 

aprender se constituem a partir do esforço crítico do professor para desvelar a 

compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno agindo 

como sujeito de aprendizagem, nesse processo de desvelamento proposto pelo 

professor. 

Masetto (2000) conceitua mediação pedagógica como a atitude, o 

comportamento do professor que se coloca como um incentivador ou motivador 

da aprendizagem, como uma ponte entre o aprendiz e a aprendizagem, 

destacando o diálogo, a troca de experiências, o debate e a proposição de 

situações. 

Nessa mesma direção, Moran (2007) entende a mediação pedagógica  

como o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, 

incentivador, ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição 
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de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte estática, 

mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue 

a seus resultados. 

Nos conceitos estudados, o veículo da mediação continua sendo a 

linguagem e os signos culturais. No entanto, com o advento das TICs, a 

linguagem ganha a dimensão da virtualidade e toda sua potencialidade para além 

da linguagem oral e escrita. Para Silva (2013), a cibercultura é uma linguagem que 

traz uma série de novas possibilidades de transmissão, fixação, reprodução, 

modificação, difusão e manipulação da mensagem. Por meio da internet, o sujeito 

não apenas tem acesso à informação, mas também a produz numa arquitetura 

não linear de memórias dinâmicas, hipertextuais, de conectividades em rede. A 

interatividade ganha uma modalidade comunicacional e pode alterar 

radicalmente o esquema clássico de transmissão unilateral da informação. Quer 

seja com ambientes de interfaces on-line como os chats, os fóruns, os sites, os 

blogs, como nas redes sociais ou comunidades de aprendizagem, a linguagem e 

a mediação pedagógica podem ser mediatizadas por imagens, sons, vídeos, 

textos, situações de simulação, experimentação, numa relação mais dinâmica e 

diversificada.  

Sobre o processo de aprendizagem, podemos distinguir duas posturas 

epistemológicas: a aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa.  A 

aprendizagem mecânica, com base conceitual no behaviorismo, é a 

aprendizagem de novas informações, com pouca ou nenhuma associação com 

conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Ele 

simplesmente recebe a informação e a armazena de forma que ela permanece 

disponível por um certo intervalo de tempo. Mas, na ausência de outras 

informações que lhes sirvam de combinação, permanece na estrutura cognitiva 

de forma estática. 

Já a aprendizagem significativa, de base conceitual sócio interacionista, 

tem como base as informações já existentes na estrutura cognitiva. As novas 

informações podem interagir contribuindo para a transformação do 

conhecimento, de forma dinâmica, não aleatória, mas relacionada entre a nova 

informação e os aspectos relevantes da estrutura cognitiva. 

No contexto educacional, construímos a ideia de que a incorporação das 

tecnologias digitais não pode se dar meramente como ferramentas adicionais, 

complementares aos tradicionais processos de ensinar e de aprender. Essas 

tecnologias necessitam ser incorporadas como elementos transformadores da 
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realidade que estamos vivendo e necessitam ser incorporadas através de políticas 

públicas para a educação que ultrapassem as fronteiras do próprio campo 

educacional, para, com isso, poder trabalhar visando ao fortalecimento das 

culturas e dos valores locais. Os aparelhos digitais precisam ser apropriados pelos 

professores, em suas diversas possibilidades de uso, não apenas em atividades 

propostas para a escola, mas também na relação estabelecida com os estudantes, 

usuários maiores e mais hábeis desses equipamentos. 

O espaço escolar é, certamente, um dos lugares que têm sido fortemente 

impactados pelo avanço da cultura digital e revela as concepções presentes e a 

forma como os alunos estão sendo convidados a aprender sobre o mundo e 

sobre si mesmas. Crianças e adolescentes, que nasceram imersos no universo 

digital, já dão mostras categóricas da reconfiguração das relações que 

estabelecem tanto com a realidade – cada vez mais virtualizada – e a forma como 

seu acesso ao saber disponível na rede é modificado, quanto com o modo como 

os vínculos com os professores passa a ser estabelecido.  

A prática educativa que, por definição, é interpessoal, mostra que professor 

e aluno estão presentes nessa prática e nela também constituem suas 

subjetividades. A relação que vão estabelecer não é apenas baseada na 

transmissão, pretensamente neutra de informação ou de conhecimentos, nem é 

apenas uma relação de saber. Para a Psicanálise, por exemplo, há outra lógica 

para além do aprendizado, já que esta procura fazer a ligação entre os aspectos 

cognitivos e afetivos subjacentes à relação educativa. A Psicanálise contribui para 

que seja posto em causa a ideia simplista de uma relação entre professor e aluno 

diante de uma troca de saberes.  

Os argumentos de Freud [1930]/(1974) sobre o conceito de transferência, 

que em um  sentido amplo  compreende todos os fenômenos que existem na relação 

na qual o indivíduo transfere toda a sua identidade para o outro,  explicitando que um 

professor pode tornar-se a pessoa a quem são endereçados os interesses de seu 

aluno porque é objeto de uma transferência, tornando-se depositários de algo 

que pertence ao aluno. Em decorrência disso, tais sujeitos ficam carregados de 

uma importância especial. É dessa importância que podemos supor certo poder 

que o professor tem sobre o aluno.  

Compreendemos que a aprendizagem implica uma relação com outra 

pessoa: a que ensina. Essa pessoa que ensina, o professor, é assentado pelo aluno 

numa determinada posição que pode ou não propiciar a aprendizagem. Entre 



 
 

 
4322 

esses atores do processo de ensino-aprendizagem estabelece-se um campo de 

relações, que produz as condições para o aprender, denominado transferência.  

Transferir, como já dito, é o mesmo que deslocar algo de um lugar para o 

outro, sendo que essas transferências atribuem um sentido especial à uma figura 

determinada pelo desejo. Na relação professor-aluno, a transferência se dá 

quando o desejo de saber do aluno se liga a um elemento particular que é a 

figura do professor. Dessa forma, o objeto a ser ensinado deixa de ser o centro 

da prática pedagógica e a figura do professor e sua significação para o aluno é 

que passam a ser a porta para o aprendizado. 

Vygotsky (1994) afirma que o professor é figura essencial do saber 

representando um elo intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível 

no ambiente. Com a noção de mediação, ou aprendizagem mediada, esse teórico 

mostrou a importância dos filtros entre o organismo e o meio para o 

desenvolvimento dos chamados processos mentais superiores – planejar ações, 

conceber consequências para uma decisão, imaginar objetos, dentre outras 

ações. 

Assim, conforme a concepção de Vygotsky (1994), a interação entre os 

indivíduos possibilita a geração de novas experiências e conhecimento. Para ele, 

a aprendizagem é uma experiência social, mediada pela utilização de 

instrumentos e signos e também pela linguagem e a ação. O professor toma, 

nesse processo, o lugar de mediador da aprendizagem, utilizando estratégias que 

levam o aluno a tornar-se independente, estimulando seu conhecimento 

potencial, orientando-o no sentido de possibilitar a criação de ambientes de 

participação, colaboração e desafios constantes. Nessa concepção que privilegia 

atividades colaborativas e trocas de conhecimento, é possível pensar os modelos 

atuais de aprendizagem que se desenvolvem com o uso das novas tecnologias, 

pois trazem a possibilidade de demonstrar o mundo de forma interativa, 

proporcionando o aumento do interesse e da motivação pelo conhecimento. 

Vivemos hoje sob o domínio da internet, das redes sociais, da comunicação 

imediata, que permite a conexão de pessoas nas diversas partes do mundo. 

Estamos todos on-line nos comunicando de forma virtual para além dos meios 

convencionais, e é a internet que tem se mostrado uma ferramenta fundamental 

no compartilhamento da informação e do conhecimento na pesquisa e também 

no processo de aprendizagem. Esta nova forma de comunicação tem 

possibilitado a circulação livre da informação, aproximando o distante, se 

constituindo a partir de “encontros” que se fazem na virtualidade.  
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No mundo atual, a tecnologia, com todos os seus aparatos, assim como as 

novas mídias, ocupa um lugar de primazia, que tem reunido todas as relações que 

estabelecemos com o outro. Segundo Nicolaci-da-Costa (1998), a internet fez 

com que as pessoas rapidamente aprendessem a pesquisar e bater papo através 

da rede. A partir dessa entrada, a autora aponta o início do que seriam os novos 

tipos de relacionamentos, afetos, sentimentos e conflitos, trazendo profundos 

impactos subjetivos em todos os indivíduos, usuários ou não da rede, 

constituindo assim um novo laço social que se dá pela relação entre os seres 

humanos que se sustenta do discurso e, por meio dele, assumem as modalidades 

de sua época e marcas da cultura em que vivem.  

Para Herzog (2004), os laços sociais se estabelecem a partir de uma moral 

homogeneizadora, na qual a possibilidade de progresso – no campo social – e de 

domínio de si – no campo individual – se encontram condicionados pela 

identificação do sujeito a um determinado ideal.  

Nesse sentido, caberia um questionamento: nessa nova configuração da 

relação professor-aluno, relação essa que vem sendo mediada pela cultura digital, 

como se constitui, então, o espaço do processo de aprendizado? Que lugar vem 

ocupando esses sujeitos nessa relação? Que consequências esses aparatos 

tecnológicos estão trazendo para o laço social? 

Ouvindo professores de escolas públicas sobre o uso das tecnologias em 

suas práticas pedagógicas, temos as seguintes afirmações: 
Tem um lado bom, abre um campo novo de apresentação, 

principalmente na história... Mas ao mesmo tempo tem algumas 

dificuldades com a nossa prática... a nossa maior dificuldade é o uso 

propriamente do celular em sala de aula, o limite do uso, quando o uso 

é adequado. Nós temos dificuldades até mesmo de estabelecer critérios 

pra nós mesmos, como a gente está ligado o tempo todo, então você 

está o tempo todo recebendo mensagem ou vendo alguma coisa, 

notificando e tal. (Fabio, professor de História) 

 
Eventualmente eu permito uma aula que eu planejo com eles 

anteriormente, permito eles fazerem consulta pelo celular, claro que eu 

acompanhando o tempo inteiro, mas até para tornar-se um pouco mais 

agradável uma pesquisa por exemplo, porque eles sentem muito mais 

à vontade fazendo uma pesquisa no celular do que em qualquer outro 

lugar, eles se identificam muito mais com aquilo.(Maria, professora de 

Geografia) 

 

Passo vídeos que contém alguma motivação que tenha algum cunho 
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didático que você possa depois abordar outro conteúdo ou filmes que 

conta alguma história que eles se sentem inseridos naquela história que 

serve de referente pra ele. Hoje eu tenho uma outra visão, mas na época 

o preconceito era grande com o uso de celular dentro da sala de aula, 

achando que seria uma ferramenta que só iria atrapalhar. (João, 

professor de Matemática) 

Como se vê nesses depoimentos, no momento em que as TIC’s se 

espalham pelo mundo escolar, podemos afirmar que, como alguns estudiosos 

propõem, a disponibilidade de acesso à grande rede, cada vez mais 

democratizada, traz alguns efeitos que modificam as práticas na sala de aula com 

impactos individuais e coletivos.  Pierre Lévy (2000) destaca que a internet 

promove uma verdadeira revolução na inteligência coletiva, uma vez que a 

existência de uma rede de usuários conectados em tempo real possibilita que a 

construção dos saberes seja constantemente revisitada e que a diversidade e 

pluralidade de posições de grupos heterogêneos seja contemplada, divulgada e 

expandida.  Já Manuel Castells (2001), por sua vez, revela como a internet produz 

uma expansão dos regimes democráticos, não apenas porque permite o acesso 

ampliado a uma multiplicidade de saberes, mas também porque cria ferramentas 

novas de mobilização social, de debate de pautas políticas relevantes e de quebra 

da hegemonia da informação por certos grupos midiáticos poderosos.  

Para Bauman (2008), vivemos, na atualidade, em uma sociedade líquida, na 

qual as informações são transmitidas de forma rápida e os laços sociais perduram 

pouco tempo, numa sociedade onde nada é feito para durar – aonde muitas das 

informações e laços sociais acontecem no âmbito virtual e de forma rápida. 

Concomitante a isso, crianças e adolescentes do nosso tempo parecem nascer 

‘nativos digitais’ controlando videogames, MP3, Ipod’s, Ipad’s, smartphones, entre 

outros aparelhos e ferramentas do mundo virtual com habilidade superior ao dos 

adultos. Tais ferramentas têm sido utilizadas também no espaço escolar e nele as 

crianças e adolescentes dominam seu uso, ultrapassando um saber que antes era 

dominado pelo professor.   
Tem muito professor que não sabe mexer no Windows, tem professor 

que me paga para passar o diário online pra ele, não tem nem o 

interesse de aprender e assim nem usa na sala de aula. (Letícia, 

professora de Geografia) 

Eu percebo uma resistência dos professores que as vezes estão até mais 

próximos até mesmo da aposentadoria e que são pessoas de geração 

anterior, eles tem uma resistência muito grande de inserir a tecnologia 

na sua prática docente, talvez por medo de sair da sua zona de conforto, 

por perceberem que as crianças tem uma certa facilidade de lidar com 
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o conteúdo, pode ser que vai cair em uma área que não seja de 

habilidade delas, enfim, eu percebo essa resistência (Izabel, professora 

de Português) 

 

Essa prática desperta em muitos professores o “fantasma da 

miniaturização”, pois a entrada da tecnologia e das redes sociais no campo da 

educação retira do professor o lugar de saber (VOLTOLINI, 2014) e também a 

escola do lugar de compartilhamento do conhecimento. Do confronto entre as 

gerações, pode-se perceber, de um lado, a emergência de um objeto que as 

crianças manejam melhor que os adultos, e por outro lado, a consumação de um 

espaço virtual desterritorializado, não como um espaço “vazio”, mas sim 

preenchido por múltiplos objetos, que o configuram como um espaço onde se 

agenciam relações, no qual o indivíduo se move, se comunica e se constitui. Os 

pontos deste espaço virtual instauram processos de desterritorialização e 

reterritorialização a partir de fronteiras, sejam elas físicas, simbólicas ou culturais. 

Nesse espaço, o que produz o mal-estar na confrontação do professor com aquilo 

que ele talvez mais tema é o seu choque com o não saber.  

Mas, se por um lado encontramos o professor identificado com a função 

do conhecimento e que se depara com crianças e adolescentes que sabem mais 

do mundo virtual do que ele; por outro lado, encontramos professores que 

incorporam as novas tecnologias ao seu fazer, utilizando o twitter como ambiente 

de debate, aulas de história com facebook, ferramentas de busca do google. O 

que nos permite questionar o status da função do professor para crianças e jovens 

na atualidade.  
Eu tenho um grupo no facebook, adicionei todos os meus alunos junto 

com o representante de turma e ali eu uso como canal de comunicação. 

Eu posto slides usados nas aulas, roteiros de trabalhos e atividades que 

passou em sala e até links de filmes que assistiram. [...]Tem pai que 

utiliza o grupo como forma de controle dos filhos. (Luiz, professor de 

Geografia) 

 

Você tem que tentar cativa-los de várias formas, uma delas é usando a 

tecnologia, no caso dos mais novos não. Você pode trabalhar com 

ferramentas mais simples, fazendo usar a imaginação [...] mais fácil de 

trabalhar e aprender, eu gosto. (Leticia, professora de Geografia) 

 

Os meus alunos todos tinham celulares fantásticos com amplo acesso, 

o que fazia com que eu entrasse através dos celulares ao invés de retirá-

los da sala de aula como era ordem e regra da escola, eu comumente 
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me vali do celular pra chegar aonde eu queria.(Izabel, professora de 

Português) 

 

Sabemos que o aluno hoje, enquanto sujeito receptor de informações, já 

não condiz com o ensino desatualizado encontrado em muitas de nossas escolas. 

É preciso, pois, aliar o ensino à cultura para assim despertar no campo do sujeito-

aluno o desejo em aprender. 

Sibilia (2012, p. 197), quando discorre sobre o lugar da escola no mundo 

hiperconectado, afirma que a escola está em crise e analisa esse fato pensando a 

instituição escolar como um dispositivo tecnológico que, criado com o objetivo 

de produzir algo – nesse caso aprendizado e conhecimento – “está se tornando 

gradativamente incompatível com os corpos e subjetividades das crianças de 

hoje. A escola seria, então, uma máquina antiquada; e por isso seus componentes 

e seu funcionamento são cada vez mais conflitantes com nossos jovens”. Em sua 

opinião, as peças dessa engrenagem (professores e alunos) não se encaixam e 

por isso não funcionam harmonicamente quando estão em contato. 

Como nos contam os professores: 
eu percorri algumas escolas e o que a gente vê são laboratórios até com 

bons equipamentos, mas parados por falta de recurso humano, falta de 

profissionais dedicados que façam aquilo funcionar...(João, professor de 

Matemática) 

 

as salas dedicadas as mídias são salas que não são nem saudáveis pra 

que tu permaneça dentro, é mais interessante que tu tires e leve pra 

um local que tenha um acesso facilitado, pelo menos mais adaptado. 

(Izabel, Professora de Português) 

Mesmo que as particularidades de cada escola, cada professor e cada 

aluno sejam notadas, Sibilia (2012) aponta que há uma divergência de época 

aonde nota-se uma incompatibilidade entre escolas e alunos na 

contemporaneidade, que tem sido a marca desta época e dessa geração. A partir 

do uso constante de aparelhos móveis de comunicação e informação pelos 

jovens, a escola não atende às necessidades de seus estudantes, criando um 

abismo entre os modos de ser contemporâneos de seus alunos e a 

tradicionalidade na qual se mantem as escolas.  

Se a pedagogia destina ao professor a função do ensino e do 

conhecimento, Freud em [1914]\1976) destinou a ele a posição de Ideal-do-eu 

para os jovens, ao ocupar o lugar inicialmente destinado ao pai, sendo 

responsável pela transmissão não só do conhecimento, mas de algo que é da 
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ordem subjetiva. A transmissão, na medida em que não pode ser controlada, 

quantificada, nem metodologicamente reproduzida, faz um limite ao 

conhecimento pedagógico universal, pois ocorre de maneira própria para cada 

sujeito. 
A internet não concorre com o professor, o professor precisa se 

aproveitar dela, precisa se apropriar dela, professor precisa se sentir 

empoderado com ela... a internet não está em briga com a 

sistematização da escola. (Izabel, professora de português) 

Diante dessas reflexões, apreende-se que a utilização das TIC’s no 

ambiente escolar pode contribuir   para o redirecionamento das práticas 

educativas, sobretudo, para o aumento da motivação em aprender, pois 

desempenham um fascínio em nossos alunos. Se a tecnologia for utilizada de 

forma adequada, tem muito a nos oferecer, a aprendizagem se tornará mais 

prazerosa, significativa e efetiva.  

 

Reflexões finais 

 

Como observamos ao longo desse texto, o avanço tecnológico propiciou 

o surgimento de um novo tipo de sociedade determinado, principalmente, pelas 

tecnologias digitais de comunicação e informação. Estas tecnologias 

caracterizam-se, conforme explica Kenski (2010, p. 25), “por terem uma base 

imaterial, ou seja, não são tecnologias materializadas em máquinas e 

equipamentos. Seu principal espaço de ação é virtual e sua principal matéria-

prima é a informação”. As novas tecnologias diferem-se pela sua lógica, 

linguagens “[...] e maneiras particulares de comunicar-se com as capacidades 

perceptivas, emocionais, cognitivas, intuitivas e comunicativas das pessoas”. 

Nesse sentido, a escola constitui um forte mecanismo de articulação entre 

conhecimento e as novas tecnologias e estas servem para fazer educação, 

refletindo nas formas de pensá-la e fazê-la.  

Entendemos que a mediação pedagógica é um processo que traz um novo 

sentido ao papel do professor e aos novos elementos e materiais que utilizará em 

sua prática. O que se questiona é como fazer com que as novas tecnologias sejam 

utilizadas como mediação pedagógica. O uso das TIC’s no espaço escolar se 

constituirá uma revolução educacional se também houver uma mudança nas 

formas tradicionais do processo ensino-aprendizado. Para isso, é necessário haver 

um desenvolvimento profissional dos docentes tendo em vista os novos 

paradigmas de formação e de práticas pedagógicas.  
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Perrenoud (2000, p. 125) afirma que “as novas tecnologias da informação 

e da comunicação transformam espetacularmente não só nossas maneiras de 

comunicar, mas também de trabalhar, de decidir, de pensar”. As TIC’s 

possibilitarão a criação de situações de aprendizagem ricas, complexas e 

diversificadas ao fazer parte da evolução do ofício do professor, com suas novas 

e necessárias competências profissionais.  

Nesse sentido, o uso da TIC na educação promove reflexões acerca do 

trabalho docente, da formação de professores e suas relações com as mediações 

tecnológicas no seu processo formativo. A inclusão das tecnologias na educação 

não pode ser refletida de forma isolada da formação de professores.  

De acordo com essa perspectiva, os professores devem ter prioridade 

quanto ao acesso e à apropriação de ferramentas e recursos tecnológicos para 

que possam implementar novas propostas metodológicas, a partir de práticas 

inovadoras. A formação continuada dos professores é assentada como o ponto 

fundamental para esse processo. A prática pedagógica precisa ser desenvolvida 

a partir de novas abordagens diante de tantas mudanças e possibilidades 

tecnológicas que podem amparar o professor.  

Finalizando, podemos afirmar que os impactos das tecnologias sobre a 

sociedade e a cultura incitam uma reflexão sobre as relações entre os sujeitos e a 

tecnologia sendo necessária sua ressignificação. As novas tecnologias precisam 

ser contempladas na prática pedagógica do professor, de modo a incrementar 

sua ação e interação no mundo contemporâneo, com critério, ética e uma visão 

transformadora, entendendo a importância da relação professor-aluno, numa 

relação de colaboração que perpassa todas as relações pedagógicas, educativas 

e humanizadoras.  
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MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA BRASILEIRA 

SOBRE EDUCATIONAL DATA MINING E LEARNING ANALYTICS 

Francisco Alan de Oliveira Santos1 

Mardoqueu Sousa Telvina1 

Má929rcio Fabiano Oliveira de 930Moura Santos1 

Resumo. Este artigo apresen931ta um Mapeamento Sistemático (MS) sobre a aplicação 

de Educational Data Mining (EDM) e Learning Analytics (LA) em pesquisas realizadas no 

contexto do Brasil no quadriênio 2014-2017. Foram consultadas as bases de periódicos, 

conferências e workshops nacionais sobre Informática na Educação (IE), considerando os 

artigos disponíveis no portal de publicações da Comissão Especial de Informática na 

Educação (CEIE). A pesquisa teve como objetivo descrever uma visão geral do estado das 

pesquisas nacionais com EDM e LA no período analisado. Os resultados demonstraram 

um aumento considerável na exploração desses tópicos, com uma predominância nos 

artigos provenientes do SBIE. 

Palavras–chave: Mineração de Dados Educacionais; Analíticas de Aprendizagem, MDE; 

AA. 

Abstract. This paper presents a Systematic Mapping (MS) on the application of 

Educational Data Mining (EDM) and Learning Analytics (LA) in research carried out in the 

context of Brazil in the years from 2014 to 2017. The bases of journals, conferences and 

national workshops on Computers in Education (CE) were consulted, considering the 

papers available in the publications portal of the Special Commission on Informatics in 

Education (CEIE). The research aimed to describe an overview of the state of national 

research with EDM and LA. The results showed a considerable increase in the exploitation 

of these topics, with a predominance in articles from the SBIE. 
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1. Introdução 

 O avanço das Tecnologias da Intormação e Comunicação (TIC) tem contribuído 

para proporcionar recursos computacionais voltados para a Educação, permitindo o 

surgimento de abordagens inovadoras e criando um cenário sem precedentes, onde as 

possibilidades de exploração desses recursos tem sido alvo de pesquisas 

multidisciplinares envolvendo as áreas de Computação e Educação (GOLDSCHMIDT et 

al., 2015). O uso massivo dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (VILLARDI et al., 2010), 

Sistemas Tutores Inteligentes (WENGER, 1987) e Sistemas Hipermídia Adaptativos 

Educacionais (BRUSILOVSKKY, 2001) permite que sejam coletados diversos dados sobre 

os seus usuários, gerando registros cumulativos das suas atividades nesses ambientes 

(GOLDSCHMIDT et al., 2015). Essa grande quantidade de dados é decorrente das diversas 

possibilidades de interação nessas plataformas, produzindo massivos volumes de dados. 

 Como consequência, nos últimos anos, dois tópicos de pesquisa têm emergido 

na área de Informática na Educação (IE) com o propósito de analisar estes dados e utilizar 

os resultados para melhorar o processo de ensino-aprendizagem (MOISSA et al., 2015), 

a saber:  Educational Data Mining (EDM) — em português, Mineração de Dados 

Educacionais e Learning Analytics (LA) — em português, Analíticas de Aprendizagem. De 

acordo com Moissa et al. (2015) esses dois tópicos de pesquisa têm se confudido no 

meio acadêmico, não sendo muito claros os limites de aplicação de cada um. Porém 

ainda segundo Moissa et al. (2015), existem peculiaridades no uso de algoritmos, 

instrumentos e técnicas em ambos os tópicos.  

 A EDM é uma área de pesquisa em crescimento (GOLDSCHMIDT et al., 2015). Seu 

foco principal é o desenvolvimento de métodos para explorar conjuntos de dados 

coletados em ambientes educacionais e utilizar os resultados para melhorar o processo 

de ensino-aprendizagem (BAKER; INVENTADO, 2014). Em geral, as aplicações de EDM 

buscam novos conhecimentos que permitam melhor compreender o processo 

educacional a partir da transformação de dados brutos em informação útil que possa 

contribuir positivamente para a prática do processo (GOLDSCHMIDT et al., 2015). Dentre 

os conjuntos de dados cuja exploração pode produzir a percepção de aspectos 

pedagógicos importantes, podem-se citar: quantidade de acessos, media de tempo on-
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line, periodicidade de participação em fórums de discussão, frequencia de entrega de 

atividades na plataforma, videoaulas assistidas, entre outras. 

 Já o termo LA, refere-se à aplicação de técnicas de classificação, mensuração e 

qualificação de um grande volume de dados educacionais (SCLATER, 2017). Essa área 

tem ganhado força nos últimos anos e sua adoção tem sido feita principalmente na forma 

de ferramentas de análise automatizada de bancos de dados sobre educação. A 

mineração desses dados tem causado descobertas importantes.   Dentre as 

descobertas possivies em LA podem-se citar: Determinação de risco de evasão de alunos 

a partir de sua perfomance no curso ou da combinação desses dados com outras 

variáveis, como perfil socioeconomico, identificação de alunos que precisam de ajuda, 

análise de dados atuais e históricos para prever desempenho de estudantes, entre outros. 

 A partir deste cenário, este estudo tem o objetivo de contribuir com um 

Mapeamento Sistemático (MS) da literatura brasileira, baseado nos principais periódicos 

e eventos de IE do Brasil entre 2014 e 2017, considerando os artigos disponíveis no portal 

de publicações da Comissão Especial de Informática na Educação (CEIE)1. Dessa forma, 

com a descriç932ão dos estudos da área, objetiva-se contribuir com a comunidade 

brasileira de IE, construindo uma base relevante de conhecimento, para que 

pesquisadores de EDM e LA conheçam o desenvolvimento de trabalhos envolvendo 

esses tópicos no cenário brasileiro, e direcionem seus esforços a realização de pesquisas 

que preencham as lacunas nessas áreas. 

 O restante deste artigo encontra-se organizado da seguinte maneira: A Seção 2 

trata dos trabalhos relacionados. A Seção 3 detalha a condução deste MS da literatura. 

A Seção 4 mostra a análise dos resultados encontrados. Por fim, a Seção 5 apresenta as 

conclusões acerca deste estudo. 

2. Trabalhos relacionados 

  Em Moissa et al. (2014), através de um MS de trabalhos de LA realizados 

entre 1996 e 2014, pode-se verificar que a grande maioria dos trabalhos de LA está 

relacionado a diversas técnicas e ao uso de dados navegacionais, embora diferentes tipos 

de dados sejam analisados. Outro achado desse mapeamento foi que o público-alvo da 

 
932 https://www.webofknowledge.com 
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maioria dos estudos são pesquisadores, com poucos trabalhos tendo professores e 

alunos como interessados. 

 Rodrigues et al. (2014) apresentam uma análise dos principais trabalhos de 

pesquisa na área de EDM publicados no Brasil de 2006  a 2014. Os resultados 

mostraram que a maioria dos trabalhos foi realizada através da aplicação direta das 

técnicas de mineração de dados e posterior processamento das informações em 

plataforma específicas. Grande parte destes trabalhos tratou de análises em bases de 

dados de sistemas do tipo ambientes virtuais de aprendizagem, predominantemente o 

Moodle. 

 Moissa et al. (2015), realizaram um MS sobre EDM e LA. A busca por trabalhos foi 

conduzida nos repositórios: Web of Knowledge1, Engineering Village1, Scop933us 

SciVerse1, IEEE Xpl934ore1, ACM Digital 935Library1, Scie936nce Direct1 e Springer937 

Link1. O objetiv938o do trabalho foi939 diferenciar as áreas de LA e EDM. Diferenças 

foram encontradas no uso de algoritmos, instrumentos e técnicas.  

   Portanto, apesar da similaridade temática entre este estudo e os 

demais mapeamentos mencionados, a diferença se dá no seu objetivo, nas fontes 

consultadas e no período de tempo considerado, uma vez que foram analisados 

trabalhos dos anos 2014 a 2017. Uma característica marcante nesta abordagem em 

relação às demais é por seu enfoque no cenário científico brasileiro, isto é, todas as 

considerações, procedimentos e questões de pesquisa têm o objetivo de traçar um perfil 

das pesquisas publicadas no Brasil, assim como em Rodrigues et al. (2014), este último, 

porém, sendo datado de 2014. 

3. Método de pesquisa 

 MS corresponde a uma investigação ampla envolvendo estudos primários 

relacionados com um tópico de pesquisa específico, cujo objetivo é identificar e 

 
933 https://www.engineeringvillage.com 
934 https://www.scopus.com 
935 https://www.ieeexplore.ieee.org/ 
936 http://dl.acm.org 
937 https://www.sciencedirect.com 
938 https://link.springer.com 
939 https://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie 
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classificar o conteúdo relacionado com o tópico de pesquisa, visando identificar as 

evidências disponíveis sobre esse tópico (KITCHENHAM; CHARTERS, 2017). Sendo assim, 

este trabalho se caracteriza como um estudo secundário teórico-conceitual. É importante 

ressaltar que não está sendo considerada a avaliação da qualidade dos trabalhos. 

 O processo de MS envolve três fases principais: Planejamento da Revisão, 

Condução da Revisão e Publicação dos Resultados (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). 

Essas fases, bem como suas atividades, são conduzidas de modo iterativo. Para realizar 

este MS, foi utilizada como referência a metodologia proposta em Keele (2007). Tal 

escolha se justifica pela sua adequação à área da Computação. Desta forma utilizou-se 

o protocolo sugerido resultando nas atividades de: 1. Definição das questões de 

pesquisa; 2. Definição da estratégia de pesquisa; 3. Criação dos critérios de seleção e 4. 

Estratégia para extração dos dados relevantes. 

3.1 Questões de pesquisa  

  Definiu-se como objetivo desta pesquisa identificar os elementos 

utilizados ou referenciados na utilização de EDM e LA no contexto brasileiro, 

considerando as publicações do CEIE. Desta forma, este MS tem por objetivo responder 

à seguinte pergunta: “Quais são as principais abordagens envolvendo EDM e LA 

investigadas no domínio brasileiro no período analisado?”. Para isso, foram definidas as 

questões de pesquisa, cuja elaboração foi baseada nos cinco aspectos presentes na 

maioria dos MS, apontados por Petersen et al. (2015), a saber: tipos de contribuição, tipos 

de pesquisa realizados, foco de estudo, veículo de publicação e método de pesquisa.  

 De acordo com Felizardo et al. (2017), um tipo de questionamento muito 

importante e sempre presente em MS é “quando os estudos foram publicados?”. Ao 

extrair essas informações, torna-se possível analisar o crescimento do interesse nesses 

tópicos de pesquisa ao longo do tempo. Tais informações, quando combinadas com 

outras, têm o potencial de retratar se a maturidade dos estudos envolvendo esses tópicos 

tem aumentado ao longo dos anos, além de identificar lacunas e revelar tendências 

futuras nessas áreas. Por todos esses motivos, uma sexta pergunta foi acrescentada às 

questões de pesquisa. A Tabela 1 mostra a correlação entre cada questão de pesquisa e 

os aspectos que fundamentaram sua elaboração. 

Tabela 1. Questões de pesquisa 
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# Questão Referencial considerado 

Q1. Qual a evolução histórica das publicações 

sobre EDM e LA no Brasil?  

Felizardo et al. (2017) 

Q2. Quais as principais contribuições das 

publicações brasileiras sobre IE para as áreas 

de EDM e LA? 

Tipo de contribuição (PETERSEN et al., 

2015) 

Q3. Que tipos de pesquisas envolvendo EDM e 

LA têm sido feitas no Brasil? 

Tipo de pesquisa (PETERSEN et al. 

2015; WIERINGA et al., 2005) 

Q4. Em quais ambientes os artigos brasileiros 

sobre EDM e LA têm sido desenvolvidos? 

Foco de estudo (PETERSEN et al. 2015) 

Q5. Quais os métodos de pesquisa adotados 

nesse tipo de publicação? 

Método de pesquisa (PETERSEN et al., 

2015; WOHLIN et al., 2012; 

EASTERBROOK et al., 2008) 

Q6.  Quais os canais de divulgação científica 

onde os estudos têm sido originalmente 

publicados? 

Veículo de publicação (PETERSEN et al. 

2015) 

 A seguir, no quadro da Tabela 2 são apresentadas as principais motivações para 

a elaboração das questões de pesquisa: 

Tabela 2. Principais motivações 

Q1

 

Q1 

Tem o propósito de investigar como se deu a progressão histórica das pesquisas voltadas 

para LA e EDM, publicadas pela comunidade brasileira de IE. 

Q2 Trata do tipo de intervenção apresentado que resultou em conhecimento. Essa produção 

de conhecimento pode ter sido gerada, por exemplo, a partir de uma análise, processo, 

produto, entre outros. 

Q3 Refere-se ao tipo de estudo apresentado. A categorização dos artigos segundo esse 

critério baseou-se na identificação dos objetivos dos trabalhos, sendo adotada a 

classificação proposta por Wieringa et al. (2005). 
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Q4 Está relacionada ao contexto no qual o trabalho foi realizado, podendo ser, de acordo com 

Felizardo et al. (2017), no âmbito acadêmico, industrial, governamental, de projeto ou 

organizacional. 

Q5 É relativa aos métodos científicos usados. Foi usada a categorização proposta por 

Easterbrook et al. (2007), na qual as opções são: survey, estudo de caso, experimento 

controlado, pesquisa ação, etnografia, simulação, prototipagem e análise e prova 

matemática. 

Q6 Corresponde aos canais de divulgação científica onde os estudos têm sido originalmente 

publicados. A classificação utilizada considera as três categorias básicas citadas por 

Felizardo et al. (2017), a saber: periódicos (revistas científicas especializadas ou journals), 

conferências (incluindo os simpósios), e workshops (eventos menores realizados no 

mesmo espaço físico ou como eventos satélites de conferências) 

3.2  Estratégia de pesquisa  

 Para as questões definidas na seção anterior, foi realizada uma pesquisa do tipo 

exploratória por meio de um MS com a análise de artigos científicos em repositórios e 

sites especializados no tema. O procedimento adotado será detalhado nas seções 

seguintes. 

3.2.1 Repositórios pesquisados  

 Para a condução deste trabalho, foram feitas buscas automáticas por trabalhos 

relacionados ao tema de interesse, utilizando como ferramenta de busca as bases de 

dados de periódicos e eventos nacionais sobre IE disponíveis no portal de publicações 

da Comissão Especial de Informática na Educação (CEIE). Foram consultadas as bases da 

Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE)1, do Simpósio Brasileiro de 

940Informática na Educação (SBIE)1, do Workshop de Informática941 na Escola (WIE)1 e 

dos Anais dos Workshops d942o Congresso Brasileiro de Informática na Educação 

(WCBIE)1. Estes repositórios foram e943scolhidos em razão de suas relevâncias para a 

área de educação e computação.  

3.2.2 Palavras-chave utilizadas  

 
940 http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/index 
941 http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie/index 
942 https://www.br-ie.org/pub/index.php/wcbie/index 
943 Enfermeira. Mestranda em Enfermagem. Universidade Federal do Piauí. Teresina, Piauí, Brasil. 

E-mail: brendakmonte@gmail.com 
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 Para a pesquisa nos repositórios acadêmicos, foram utilizadas palavras-chaves 

associadas ao contexto deste estudo, a saber: “learning analytics” e “educational data 

mining”, bem como seus respectivos termos correspondentes em português, são eles: 

“analíticas de aprendizagem” e “mineração de dados educacionais”. Utilizou-se “” (aspas) 

para delimitar os resultados das pesquisas à ocorrência exata das palavras incluídas entre 

aspas, buscando criar um filtro mais específico. Vários testes foram realizados 

iterativamente para compor a string de busca. Dessa forma, as buscas foram realizadas 

de acordo com a seguinte expressão: ("educational data mining" OR "learning analytics" 

OR "estatísticas de aprendizagem" OR "mineração de dados educacionais"). 

3.2.3 Critérios de seleção 

Critérios de Inclusão (CI): Como critérios de inclusão das referências bibliográficas, 

foram considerados trabalhos que: [CI 1]: Sejam estudos primários; [CI 2]: Versam sobre 

o cenário atual da utilização de LA; [CI 3]: Possuem seus textos integralmente disponíveis 

na web; [CI 4]: Escritos nos idiomas português ou inglês. 

Critérios de Exclusão (CE): Além de consistirem da negação dos critérios de inclusão, 

foram adotados os seguintes critérios de exclusão: [CE 1]: Estudos redundantes tanto em 

relação à autoria quanto ao assunto abordado; [CE 2]: Estudos incompletos. 

3.2.4 Seleção dos artefatos  

 A escolha dos artigos foi realizada da seguinte maneira: primeiramente, foi 

executada a busca automática nas bases bibliográficas.  A execução da busca 

automática resultou em um total de 37 artigos. Sobre esse montante, foi realizada uma 

triagem para descobrir quais artigos permaneceriam na amostra do universo pesquisado. 

Para isso, foram aplicados os critérios de seleção definidos na seção anterior. 

 A triagem foi realizada em duas etapas, a primeira considerou informações 

disponibilizadas nos metadados que descreviam os artigos científicos e a segunda 

consistiu na sua leitura completa. Na primeira etapa, foram lidos os títulos, resumos e 

palavras-chave dos artigos encontrados, informações consideradas relevantes para a 

categorização dos trabalhos. Quando essa leitura não era considerada suficiente para 

identificar de imediato se o artigo era relevante, este era separado para leitura completa 

(segunda etapa). Havendo a seleção do trabalho, suas informações eram registradas no 

instrumento de análise e passava-se então para a o próximo artigo. A metodologia citada 

para seleção dos artigos foi realizada pelos autores deste trabalho.  
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 A Tabela 3 mostra o quantitativo de estudos retornados por cada base de dados 

antes e após a triagem. Do total de 37 trabalhos, 10 foram descartados, totalizando 27 

estudos selecionados. A lista final dos trabalhos selecionados pode ser obtida no 

endereço: https://tinyurl.com/ycx3fcjm. 

Tabela 3. Estudos retornados por cada base de dados antes e após a triagem. 

 Quantidade de estudos 

Base de dados  Antes da 

triagem 

Após a 

triagem 

RBIE 5 3 

SBIE 15 13 

WCBIE 17 11 

WIE  0 0 

Total  37 27 

3.3 Ameaças à validade 

 Primeiramente, é importante ressaltar que os resultados e contribuições deste 

trabalho estão limitados ao conjunto de estudos primários encontrados no processo de 

busca e seleção de artigos, existindo, portanto, o risco inerente de não haver uma 

correspondência fiel entre o corpus da pesquisa e o material efetivamente relevante 

envolvendo os tópicos pesquisados. Para diminuir essa possibilidade, variações da string 

de busca foram testadas repetidamente, no intuito de aperfeiçoar a expressão usada em 

definitivo, conforme descrito na subseção 4.2.2. Similarmente, os critérios de seleção 

foram elaborados de forma a serem específicos o suficiente para garantir a delimitação 

adequada sem, contudo, comprometer a abrangência da cobertura desejada (subseção 

4.2.3). 

 Também deve ser pontuada a possibilidade de a quantidade de artigos 

selecionados ser baixa ao ponto de não haver evidências suficientes para viabilizar a 

generalização dos resultados. Contudo, considerando a eficácia do mecanismo de busca 

em filtrar os principais resultados, aliada aos procedimentos da triagem realizada, 
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descrita na subseção 4.2.4, avaliamos que o quantitativo definido foi suficiente para o 

escopo deste estudo. 

 Outros riscos potenciais estão relacionados à confiabilidade do instrumento de 

avaliação e à possível realização de análises tendenciosas por parte dos avaliadores. 

Sobre o instrumento avaliativo, sua elaboração foi embasada na literatura relevante sobre 

o tema (subseção 3.2.1), para assegurar maior respaldo científico ao mecanismo adotado. 

Com relação ao processo de extração de dados, este foi executado de forma 

supervisionada para garantir uma análise mais acurada e imparcial, reduzindo assim o 

viés tendencioso, conforme descrito adiante, na subseção 4.4.  

3.4 Estratégia para extração dos dados  

 Os artigos foram distribuídos entre os avaliadores e cada um lido por um autor e 

mais um autor-revisor, de modo que os dados obtidos pudessem ser validados entre os 

pares. Havendo divergências, o procedimento metodológico era repetido e discutido em 

conjunto para se estabelecer o consenso. 

4. Análise e discussão dos resultados  

 A análise dos resultados será descrita a partir das questões de pesquisa definidas 

anteriormente, portanto, a discussão será orientada pela sequência de respostas às 

respectivas perguntas.  

Q1. Qual a evolução histórica das publicações sobre EDM e LA no Brasil?  

 A partir dos dados coletados, foi possível ordenar cronologicamente os estudos 

encontrados. Em relação ao crescimento da quantidade de pesquisas publicadas em IE 

abordando princípios de EDM ou LA, foram encontrados artigos a publicados partir de 

2014, indicando que a exploração desses tópicos em pesquisas brasileiras é 

relativamente recente. Além disso, foi possível observar que, no geral, houve um 

aumento significativo nos últimos dois anos do período analisado, revelando uma 

tendência crescente do interesse nesses tópicos. Contudo, em uma análise mais 

detalhada, nota-se que esse crescimento se deu de forma variada, quando se olha 

isoladamente para cada um dos veículos. Um exemplo disso é que, em 2017, houve um 

declínio desse tipo de publicações no WCBIE e WIE. Por outro lado, destaca-se o 

crescimento de publicações do SBIE em 2017 envolvendo esses mesmos itens de 

pesquisa. Um resumo dessa questão pode ser visto no gráfico da Figura 1. 
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Figura 64. Distribuição temporal das publicações sobre EDM e LA no Brasil 

Q2. Quais as principais contribuições das publicações brasileiras sobre IE para as 

áreas de LA e EDM? 

 A Figura 2 mostra os principais tipos de contribuição encontrados. Neste quesito, 

o esquema de classificação emergiu dos próprios estudos selecionados. É notável, 

portanto, que as iniciativas são, em sua maioria, focadas em propor ou construir alguma 

ferramenta, abordagem, método, modelo, arquitetura, algoritmo, técnica, framework ou 

indicadores educacionais. Em um número levemente inferior, percebe-se que também há 

iniciativas para os que estão no âmbito de prover conhecimento através de alguma forma 

de validação, isto é, esses trabalhos não apresentam apenas propostas de solução. Nessa 

categoria estão os estudos que apresentam soluções sendo usadas na prática na 

indústria. Entretanto, mesmo em menor proporção, vale ressaltar que muitos trabalhos 

são voltados para a busca de dados relevantes e convenientes obtidos através de 

experiências, fornecendo evidências empíricas que permitam, ou não, a sua 

generalização.  
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Figura 65. Tipos de contribuição 

Q3. Que tipos de pesquisas envolvendo EDM e LA têm sido feitas no Brasil? 

 O esquema de classificação para tipos de pesquisa adotado foi o proposto por 

Wieringa et al. (2005) e revisado por Petersen et al. (2015), o qual considera os 

seguintes tipos de pesquisa: pesquisa de avaliação, pesquisa de validação, proposta de 

solução, artigo filosófico, relato de experiência e artigo de opinião, conforme pode ser 

visto no gráfico da Figura 3. Constatou-se que a maioria dos estudos está concentrada 

em validar a aplicação de técnicas, ferramentas, abordagens e métodos específicos. 

Propostas de solução e relatos de experiência também foram encontradas, porém em 

menor quantidade.  

 

Figura 66. Tipos de pesquisa 
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Q4. Em quais ambientes os artigos brasileiros sobre EDM e LA têm sido 

desenvolvidos? 

 A análise revelou que os estudos têm sido conduzidos predominantemente na 

academia, isto é, em sua quase totalidade, as pesquisas envolvendo aspectos de EDM e 

LA são desenvolvidas sem integração com a indústria. Isso evidencia o caráter puramente 

acadêmico dos pesquisadores brasileiros, o que, por outro lado, dificulta que os veículos 

de publicação científica do Brasil tenham maior visibilidade e que as pesquisas recebam 

incentivos financeiros mais expressivos.  

Q5. Quais os métodos de pesquisa adotados nesse tipo de publicação? 

 Foi possível identificar os métodos de pesquisa mais empregados, são eles: 

estudo de caso e experimento controlado. Verificou-se que 18 trabalhos têm a prática 

do estudo de caso como procedimento metodológico, esse quantitativo equivale a 

64,28% dos estudos primários, isso reflete um objetivo recorrente desses estudos em 

utilizar EDM e LA para investigar os fenômenos de aprendizagem contemporâneos 

dentro de seu contexto real. O segundo método mais adotado foi experimento 

controlado, isto significa que 20% dos trabalhos são focados em delimitar um escopo no 

qual se possa observar a realidade através de intervenções em determinadas variáveis 

para identificar os fatores que contribuem para que o tema em questão se materialize. A 

Figura 4 sintetiza esse resultado. 

Figura 4. Métodos de pesquisa 
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Q6. Quais os canais de divulgação científica onde os estudos têm sido 

originalmente publicados? 

 Os veículos brasileiros de publicação científica sobre IE que publicaram trabalhos 

sobre EDM e LA, considerados neste mapeamento, estão listados na Tabela 3. Percebe-

se, portanto, a ausência de publicações oriundas do WIE e, por outro lado, a grande 

presença de pesquisas publicadas SBIE e WCBIE, este último sendo destaque, com 17 

trabalhos publicados. Também foi possível reparar que a publicação de trabalhos desta 

natureza tem sido tímida no RBIE. 

Considerações finais 

 Esse artigo apresentou um MS das pesquisas envolvendo abordagens de EDM e 

LA no Brasil. Foram analisados 27 artigos científicos originais publicados em conferências 

e revistas nacionais relevantes sobre IE.  Os estudos foram agregados de acordo com as 

categorias definidas, no intuito de classificar a literatura relevante para direcionar futuras 

atividades de pesquisa.  

 A baixa quantidade de estudos primários encontrados indica que a exploração de 

técnicas de EDM e LA ainda é recente no Brasil. Contudo, a progressão temporal do 

volume de publicações atesta que essas são áreas de pesquisa em expansão no cenário 

nacional.  Outra evidência de que os estudos nessas áreas são incipientes foi a 

descoberta de que a maior parte das iniciativas de pesquisa ainda estão concentradas 

no âmbito acadêmico, pois maioria dos trabalhos são estudos de caso ou experimentos 

controlados nos quais são apresentados resultados de experiências realizadas, em sua 

maioria, em laboratórios de universidades. Há, portanto, a necessidade de explorar novos 

cenários e contextos, pois acreditamos que há um grande potencial de exploração de 

outros universos amostrais, dado o volume de dados produzidos em plataformas 

educacionais no Brasil. 

 Embora os resultados dessas pesquisas sejam relevantes, percebe-se a 

necessidade de testificar a efetiva contribuição dos modelos, métodos, técnicas e 

ferramentas propostas, pois a maioria refere-se a estudos avaliando novas soluções, 

ainda não implantadas na indústria. Esse fato é compreensível, uma vez que as pesquisas 

sobre EDM e LA são recentes. Dessa forma, podemos expressar uma visão otimista em 

relação aos trabalhos futuros. 
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 Por fim, com este mapeamento, acreditamos ter criado um corpo de 

conhecimento capaz de posicionar novas pesquisas nessas áreas e que a sua utilização 

como guia de referência pode auxiliar no direcionamento de estudos vindouros, para 

que esses possam chegar a novas conclusões a partir da maturidade experimental dos 

estudos aqui mapeados. 
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METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO, O CONSTRUTIVISMO E A 

CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 
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RESUMO: Refletir estratégias e saberes referentes às metodologias ativas e 

construtivistas difundidas atualmente no contexto educativo e sobre a utilização 

dessas estratégias no auxílio da formação de cultura de segurança do paciente. 

Trata-se de um estudo reflexivo oriundo da experiência pedagógica em um Curso 

de Especialização. Através dos movimentos de aprendizagem realizados 

encontram-se alternativas para aumentar a adesão e o aprendizado dos 

profissionais nas capacitações. Nos artigos pesquisados a partir das questões 

norteadoras formuladas, apresentam-se métodos sugeridos para aumentar a 

adesão e o aprendizado do educando: Problematização, Team based learning, 

Espiral construtivista, Aprendizagem baseada em problemas, Aprendizagem 

baseada em projetos, Peer instrution e Método de casos.  A investigação 

possibilitou a compreensão das estratégias ativas existentes na educação, que 
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contribuem para a inovação das práticas pedagógicas. É relevante pensar sobre a 

relação entre a ocorrência de erros na formação dos profissionais de saúde e o 

modelo pedagógico adotado pelas Instituições de Ensino. Evidencia-se no mais 

que a implantação de uma cultura da segurança percorre vários domínios de uma 

instituição no qual é indispensável o engajamento de todos eles. 

Palavras-Chave: Segurança do Paciente, Construtivismo, Metodologias Ativas. 

 

INTRODUÇÃO  

As organizações de saúde são sistemas complexos e por este motivo a 

segurança do paciente torna-se vulnerável quanto há deficiências na organização, 

funcionamento e prestação de cuidados. A ocorrência de eventos adversos é 

consequência de um encadeamento de fatores sistêmicos, os quais incluem as 

estratégias de uma organização, sua cultura, práticas de trabalho, abordagem à 

gestão de qualidade, prevenção de riscos, e à capacidade de aprendizagem a 

partir dos erros (REIS, 2013). 

Dados da literatura estimam que 10% dos pacientes internados em 

hospitais sofrem eventos adversos evitáveis, em que além dos danos e prejuízos 

físicos e emocionais causados aos pacientes e suas famílias, constituem um 

encargo financeiro considerável para os sistemas de saúde (REIS; MARTINS; 

LAGUARDIA, 2013). Para Runciman et al. (2009), o objetivo de intervenções na 

área de segurança do paciente é reduzir, a um mínimo possível, os riscos de danos 

desnecessários associados ao cuidado de saúde prestado. 

No entanto, um estudo que investigou a concepção dos enfermeiros de 

um hospital sobre os riscos relacionados à segurança do paciente obteve como 

relatos a sobrecarga de trabalho e as falhas na comunicação por parte dos 

membros da equipe. Os problemas na comunicação dificultaram o seguimento 

da rotina, provocaram conflitos pessoais e transtornos nas atividades da equipe, 

o que levam os profissionais a culparem uns aos outros pelas falhas, e ocasionam 

desgaste emocional, atrasos e/ou omissão na administração de medicamentos, 

além de gastos desnecessários às instituições hospitalares (OLIVEIRA et. al., 2014).  

Devido à formação dos profissionais da saúde ainda carecer na preparação 

destes para lidar com os erros, existe receio de enfrentar repreensão social, ética 

e jurídica ao reportar o ato profissional falho. Além disso, os erros são usualmente 

associados à incapacidade, vergonha, culpa e pouco conhecimento para com o 

cuidado seguro (WEGNER, et al., 2016). 
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Conhecer as características dos eventos adversos evitáveis é importante 

para que gestores, profissionais de saúde e pesquisadores possam elaborar e 

testar métodos com a finalidade de monitorar e evitar possíveis prejuízos 

(MENDES et. al., 2013). E embora não possamos mudar a condição humana, 

podemos mudar as condições sobre as quais os seres humanos trabalham, o que 

possibilita a criação de defesas no sistema.  

O conceito de cultura de segurança no contexto das organizações de 

saúde é descrito como o produto de valores, atitudes, percepções, competências 

e padrões de comportamento individuais e de grupo, os quais determinam o 

compromisso, o estilo e proficiência da administração de uma organização de 

saúde com a gestão da segurança do paciente. Os funcionários exercem um papel 

fundamental na construção da cultura de segurança, por meio de sua 

compreensão dos riscos do ambiente de trabalho e na realização do trabalho, 

considerando os parâmetros de segurança estabelecidos para o desempenho de 

suas funções. A gestão da organização deve promover regras de segurança 

realistas e viáveis e garantir que as equipes se envolvam e sejam bem treinadas e 

educadas sobre as consequências de atos inseguros (REIS, 2013). 

Diante deste cenário, a cultura de segurança deve ser construída e 

alicerçada nos elementos da relação interpessoal, a saber: confiança, 

comunicação e cooperação. Visto que, os indivíduos tornam-se mais solícitos 

para fornecer informações diante de um clima de credibilidade e colaboração no 

ambiente. Por outro lado, um sistema de informações deficiente compromete 

substancialmente a cultura de segurança, porquanto, inviabiliza o aprendizado a 

partir das falhas (GOMES et. al., 2016). 

Em vista disso, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS) sugere incorporação de práticas educativas com os profissionais nos 

serviços de saúde, priorizando debates a respeito das dificuldades vivenciadas a 

partir da observação situacional, relatos dos conhecimentos e experiências, para 

a melhoria da prática, desenvolvimento de novas competências, a fim de 

modificar a cultura local (BRASIL, 2009).  

Neste sentido, o trabalho apresenta um exercício crítico reflexivo acerca da 

temática a fim de trazer estratégias e saberes referentes às metodologias ativas e 

construtivas difundidas atualmente no contexto educativo, utilização dessas 

estratégias no auxílio da formação de cultura de segurança do paciente e aludir 

a uma experiência pedagógica do Curso de Especialização do Instituto de Ensino 

e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP/HSL). 
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METODOLOGIAS ATIVAS E CONSTRUTIVISTAS 

 

Aprender em grupo significa uma leitura crítica da realidade, uma atitude 

investigadora, uma abertura para as dúvidas e para as novas inquietações. 

Podemos destacar ainda, que os trabalhos dos grupos operativos, demonstram 

uma eficácia no processo de ensino aprendizagem, colocando em evidência a 

possibilidade de uma nova elaboração de conhecimento, de integração e de 

questionamentos acerca de si e dos outros (BORGES; ALENCAR, 2014).  

Dessa forma, as metodologias ativas tornam os alunos mais autônomos e 

assim conseguem fazer com que saibam enfrentar as demandas vivenciadas no 

mercado de trabalho (KRUGER; ENSSLIN, 2013). As metodologias ativas foram 

amplamente defendidas por Paulo Freire, o qual afirmava que, para haver 

educação de adultos, a superação de desafios é necessária a resolução de 

problemas e a construção de novos conhecimentos a partir de experiências 

prévias, para impulsionar as aprendizagens (BORGES; ALENCAR, 2014). Esta, 

possibilita o aluno a aprender a aprender, uma vez que é pautado em elementos 

de uma pedagogia crítica, reflexiva e interativa (OLIVEIRA; COPPOLA, 2017). 

As metodologias ativas também propiciam a problematização durante a 

prática pedagógica e vivência da realidade com os educandos mediando na 

reflexão situacional, desenvolve competências, abre espaço para 

compartilhamento e participação de processos de formação, bem como espaço 

de reflexão da prática através da educação permanente (CHIRELLI; NASSIF, 2017).  

O construtivismo, por sua vez, se constitui pela interação do indivíduo com 

o meio e as relações físicas e sociais. Reúne as várias tendências atuais do 

pensamento educacional, que têm em comum a insatisfação com um sistema 

educacional que consiste em fazer repetir, recitar, aprender, ensinar o que já está 

pronto, ao invés de fazer agir, operar, criar, construir a partir da realidade vivida 

por alunos e professores, isto é, pela sociedade - a próxima e, aos poucos, as 

distantes (BECKER, 2009).  

Para desenvolvimento do método construtivista, são necessárias 

estratégias de ensino - aprendizagem baseada em problemas que sejam 

desafiadores aos alunos e lhes permitam pesquisar e descobrir soluções, 

aplicáveis à realidade, favorecendo a adesão do educando e a construção do 

conhecimento.  
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Através dos movimentos de aprendizagem realizados encontra-se 

alternativas para aumentar a adesão e o aprendizado dos profissionais nas 

capacitações. Nos artigos pesquisados encontra-se outros métodos sugeridos 

para aumentar a adesão e o aprendizado do educando: 

 

Espiral construtivista 

Conforme Lima (2017), a espiral construtivista (EC) é uma metodologia 

problematizadora, concebida a partir de experiências desenvolvidas e utilizadas 

em tecnologias educacionais ativas. A primeira formulação foi intuitiva e 

originada na interpretação dos achados de uma pesquisa sobre aprendizagem 

baseada em problemas. Essa pesquisa revelou que, a partir do processamento de 

problemas, as questões de aprendizagem elaboradas pelos estudantes 

apresentavam maior articulação disciplinar do que o guia do tutor produzido 

pelos professores. 

Assim, a ideia inicial para a formulação da EC foi o princípio da globalização o 

qual considera que a aprendizagem ocorre com base numa visão do todo para, 

posteriormente, se organizar em partes. Desse modo, utilizou-se o formato de 

uma espiral para representar os movimentos recursivos, contínuos, incompletos 

e inacabados do processo de aprendizagem.  

Em relação aos movimentos da espiral, a identificação de problemas, 

formulação de explicações e elaboração de questões de aprendizagem foram 

denominadas “síntese provisória”. A busca por novas informações, a construção 

de novos significados e a avaliação constituíram uma “nova síntese”. A “síntese 

provisória” corresponde ao momento de síncrese, como uma visão global e inicial 

da realidade, e a “nova síntese”, aos momentos de análise e síntese. A partir da 

busca, a “nova síntese” representa a possibilidade de reconstrução dos saberes, à 

luz da ciência. Dos seis movimentos da EC, somente a busca é realizada 

individualmente. Os demais são desenvolvidos em encontros de pequenos 

grupos com oito a dez educandos e um facilitador de aprendizagem, que devem 

estabelecer um conjunto de pactos para o trabalho coletivo. A compreensão 

sobre os sentidos dos movimentos da EC e o posicionamento problematizador 

desse educador favorecem o espírito científico, a reflexão e a criatividade dos 

educandos (LIMA, 2017).  

 

Problematização 
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Na Metodologia da Problematização, segundo o Arco de Charles 

Maguerez, o facilitador deverá conduzir os estudantes a observar a realidade. Em 

seguida, discutir em pequenos grupos os conhecimentos prévios sobre a 

situação, propor uma reflexão e uma análise que conduzam à identificação dos 

pontos-chave do problema, teorizar, gerar hipóteses sobre as causas para a 

resolução do problema e aplicá-las à realidade. Esta metodologia caracteriza-se 

pela busca de informações sobre o problema escolhido (GEMIGNANI, 2012). 

Conforme Gemignani (2012), a Educação Problematizadora procura 

desenvolver o ser humano numa perspectiva humanista, preocupando-se com o 

desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, a fim de prepará-lo para ser 

cidadão e para se humanizar. O método do Arco de Charles Maguerez é um 

trabalho teórico-prático que pode ser utilizado para o ensino do primeiro ao 

terceiro graus; e, para o desenvolvimento da atitude científica em cursos de pós-

graduação latos ou stricto sensu, em qualquer área do conhecimento.  

E um estudo, gestores e membros do núcleo de segurança do paciente 

participaram de práticas educativas com uso do Arco de Maguerez. Constatou-se 

que a interação entre as diferentes categorias profissionais possibilitou a escuta 

recíproca, valorização dos conhecimentos e as habilidades dos envolvidos na 

oficina, bem como e a elaboração de estratégias em conjunto para a 

aperfeiçoamento dos serviços ofertados aos usuários do SUS (CAUDURO et al. 

2017). 

 

Team based learning (TBL) 

O TBL ou Aprendizagem baseada em equipes é projetado para fornecer 

aos alunos conhecimento tanto conceitual quanto processual. Os alunos são 

organizados em grupos permanentes e o conteúdo do curso é organizado em 

grandes unidades. As atribuições da equipe devem visar o uso de conceitos da 

disciplina para tomada de decisão, de forma a promover a aprendizagem por 

meio da interação do grupo (LEMOS; ROCHA, 2014). 

Antes de qualquer trabalho em sala de aula, os alunos devem estudar 

materiais específicos. É executado um pequeno teste sobre as ideias-chave, a 

partir das leituras individuais dos alunos; em seguida, o teste é refeito em grupo, 

chegando a um consenso sobre as respostas da equipe. Os alunos recebem 

feedback imediato sobre o teste da equipe e, em seguida, têm a oportunidade de 

debater apelos baseados em evidências, se eles sentem que podem apresentar 

argumentos válidos para as respostas julgadas erradas.  A etapa final do processo 
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é uma apresentação, que permite ao especialista esclarecer quaisquer equívocos 

que se tornam aparentes durante o teste de equipe (LEMOS; ROCHA, 2014). 

 

Aprendizagem baseada em problemas (ABP) 

Outra estratégia educacional do construtivismo é a aprendizagem baseada 

em problemas. Segundo Gemignani (2012), os sete passos da ABP são: 

apresentação do problema; esclarecimento de alguns termos conceituais pouco 

conhecidos e de dúvidas sobre o problema; definição e síntese do problema em 

discussão com identificação das áreas ou pontos relevantes; análise do problema 

utilizando os conhecimentos prévios (tempestade de ideias – brainstorming); 

desenvolvimento de hipóteses para explicar o problema e identificação de 

lacunas de conhecimento; definição dos objetivos de aprendizagem; identificação 

dos recursos de aprendizagem apropriados e busca de informação e estudo 

individual.  

Na ABP uma equipe elabora problemas que os alunos conseguirão 

responder com o conhecimento prévio que já obtiveram no decorrer do curso. 

Eles irão estudar individualmente o problema, realizar pesquisas para descobrir 

como solucioná-lo e posteriormente apresentarão aos seus colegas os 

conhecimentos adquiridos nos estudos individuais, e junto com os 

conhecimentos dos demais alunos irão conversar para tentar encontrar as 

soluções. Nesta metodologia o aluno é o centro da aprendizagem, atuando como 

sujeito ativo. O trabalho em grupo faz com que os alunos sejam mais 

cooperativos uns com os outros, além de desenvolverem autonomia (KRUGER; 

ENSSLIN, 2013). 

 

Aprendizagem baseada em projetos (PBJ) 

São selecionados problemas mal estruturados (muitas vezes 

interdisciplinares) e o professor orienta o processo de aprendizagem, conduzindo 

um interrogatório completo na conclusão da experiência de aprendizagem. Nas 

sessões de aula, os alunos e o instrutor discutem os detalhes do conteúdo, 

envolvendo-se em conversas significativas semelhante ao que seria feito na vida 

profissional, em quatro fases distintas: intenção, planejamento, execução e 

julgamento. Há três categorias deste método: Projeto construtivo: visa construir 

algo novo, introduzindo alguma inovação, propor uma solução nova para um 

problema ou situação; Projeto investigativo: desenvolvimento de pesquisa sobre 

uma questão ou situação, mediante o emprego do método científico; e Projeto 
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didático (ou explicativo): procura responder questões do tipo: “Como funciona? 

Para que serve? Como foi construído?” Busca explicar, ilustrar, revelar os princípios 

científicos de funcionamento de objetos, mecanismos, sistemas e outros (LEMOS; 

ROCHA, 2014). 

 

Peer instrution (PI) 

Lemos e Rocha (2014), encontraram referências a esta estratégia nos 

trabalhos de Crouch; Mazur, 2001; Crouch et al., 2007; Lasry et al., 2008. Consiste 

em após uma breve apresentação pelo instrutor, o foco muda do instrutor para o 

aluno. Antes de mostrar a eles o que acontece quando determinado experimento 

é feito, os instrutores podem pedir aos alunos para prever os resultados, por 

promover, desta forma, maior compreensão dos conceitos. Depois de um a dois 

minutos para pensar, os alunos fornecem uma resposta individual. A progressão 

no conteúdo depende do resultado em tempo real da classe. Dependendo do 

percentual de acertos, o instrutor pede aos alunos que debatam suas respostas 

com os demais. Os alunos discutem em pares ou pequenos grupos e são 

incentivados a encontrar alguém com uma resposta diferente. O professor circula 

pela sala para incentivar discussões produtivas e conduzir o pensamento dos 

estudantes. Depois de vários minutos, os alunos respondem novamente às 

mesmas perguntas e o professor explica, então, a resposta correta.   

Atualmente, dois métodos de quantificar o desempenho dos alunos nos 

testes em tempo real são usados: flashcards (cartões que são levantados pelos 

alunos indicando sua resposta) e clickers (mecanismos eletrônicos portáteis de 

resposta wireless. Ambos são válidos e a escolha de um ou outro não interfere no 

processo de aprendizagem do aluno, ou seja, o PI é uma ferramenta pedagógica 

e não tecnológica, que envolve os alunos e desafia-os a desenvolver um 

pensamento conceitual (LEMOS; ROCHA, 2014). 

 

 

Métodos de casos 

O processo de aprendizado no método caso é composto por três estágios: 

a preparação individual, na qual o aluno lê o caso, estuda as fontes teóricas 

indicadas e prepara-se para a discussão; o debate em pequenos grupos, quando 

o aluno compara as suas reflexões e respostas com as dos demais colegas, e a 

discussão em sala de aula, em que cada aluno, na plenária, é responsável pelas 

suas ideias e conclusões, que devem ser defendidas, conduzida pelo professor 
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por meio de um processo de questionamento crítico preparado por ele. As 

soluções devem ser encontradas e propostas pelos alunos, que para isso usarão 

as informações contidas no caso, as teorias apresentadas na disciplina e suas 

próprias experiências profissionais (LEMOS; ROCHA, 2014). 

 

Simulações 

Simulações são instrumentos para auxiliar e complementar a aula 

expositiva, fornecendo oportunidades de participação interativa através de 

demonstrações. Uma boa simulação incentiva e orienta o processo de descoberta 

do aluno, proporcionando-lhe um ambiente divertido e atraente no qual poderá 

fazer perguntas e descobrir a resposta.  

Apesar de não substituírem os experimentos reais, em laboratório ou em 

sala de aula, vários estudos têm mostrado que sua utilização gera bons 

resultados. A simulação pode ser usada para tornar o aprendizado mais 

interessante, com o objetivo de melhorar a motivação e a atenção; reduzir custos, 

quando a utilização do objeto e do ambiente real for mais dispendiosa que a 

simulação; e possibilitar que se façam coisas que são impossíveis de serem feitas 

no mundo real (LEMOS; ROCHA, 2014). 

 

UTILIDADE DA TECNOLOGIA PARA GESTAO DE RISCO E AVALIAÇÃO DA 

CULTURA DE SEGURANÇA 

 

O gerenciamento de risco é a aplicação sistêmica e contínua de políticas, 

procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e dos 

eventos adversos que afetam a segurança a saúde, a integridade profissional, o 

meio ambiente e a imagem institucional.  Envolve o mapeamento e o rigoroso 

controle de fluxos de atividades e da implantação de cultura de 

compartilhamento de responsabilidades, objetivando a cooperação entre as 

equipes e a atenção intensiva e próxima aos usuários (LIMA; MELLEIRO, 2013).  

Identificar a provável origem dos eventos adversos, avalia os danos causados e 

toma decisões apropriadas (PEREZ JUNIOR et. al., 2014), para que as 

possibilidades de sucesso de um projeto sejam aumentadas e as chances de falha 

diminuídas. 

O uso de ferramentas de gestão e análise de risco auxiliam os profissionais 

que cuidam do gerenciamento a tomarem as melhores decisões, avaliando a 

gravidade dos riscos para evitar que seu impacto afete pessoas, equipamentos, 

http://blog.qualidadesimples.com.br/2015/08/17/5-dicas-para-implementar-um-programa-eficaz-de-gestao-de-riscos/
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processos ou instalações. É importante que os profissionais sejam 

suficientemente qualificados para uso dessas ferramentas e saibam que muitas 

vezes precisarão utilizar mais de um recurso. 

A notificação voluntária é o método mais utilizado ao redor do mundo 

para coletar informações sobre incidentes, tornando-se mais eficiente com a 

participação ativa dos funcionários. Entretanto a principal dificuldade deste 

método é a subnotificação, característica comum em vários países, que ocorre 

por diversos fatores, dentre eles o medo, a culpa, a vergonha, a autopunição, 

medo da crítica de outras pessoas e do litígio, além da alegação de dificuldade 

para realizar uma notificação como a extensão e a natureza do que deve ser 

relatado, o tipo de sistema de notificação, a facilidade para enviá-la, existência de 

incentivos e obstáculos (CAPUCHO; ARNAS; CASSIANI, 2013). 

Para isso, o ato da comunicação é fundamental para o desenvolvimento 

do trabalho dos enfermeiros junto à equipe, para a transmissão de uma 

informação universal, além de exercer influência direta sobre os indivíduos. Uma 

das exigências para a assistência de qualidade é que o sistema possua um canal 

de comunicação eficaz, permitindo às equipes transmitir e receber informações 

de forma clara e correta. Desse modo, os erros devem ser estudados em dentro 

de uma abordagem não punitiva, e os notificadores dos eventos devem receber 

retorno da informação que geraram (MASSOCO; MELLEIRO, 2015). 

Profissionais de saúde entrevistados no estudo de Wegner, et al. (2016) 

expuseram que o compartilhamento de experiências relacionadas ao erro de 

forma coletiva pode ser produtivo para a expansão de uma cultura de segurança. 

Reconhecer e assumir erros e falhas podem contribuir para a identificação 

precoce e a tomada de decisão, prevenir a ocultação e a negação de eventos 

adversos. A roda de conversa pode ser o começo para o desenvolvimento. 

Evidencia-se ainda nas falas dos entrevistados a necessidade de mudanças na 

concepção pedagógica do fazer em saúde, não conferir apenas práticas do 

modelo tradicional (palestra, aula teórica). 

O emprego das metodologias ativas, além de desenvolver saberes variados 

necessários ao cuidado integral, trabalho em grupo, assegura troca de 

experiência, o comprometimento entre categorias profissionais, e procurar o 

conhecimento próprio, de acordo com as necessidades situacionais 

contextualizada (MARIN et al., 2010).  

Uma pesquisa sobre as contribuições da implantação de um programa de 

qualidade e acreditação para a segurança do paciente e do trabalhador revelou 



 
 

 
4359 

que as atividades de capacitação e qualificação da equipe contribuem para a 

melhoria da satisfação e estimulam o indivíduo a buscar maior qualidade na 

realização do seu trabalho, referido nas falas dos sujeitos do estudo nos quais 

denotam a valorização dos profissionais com as capacitações para crescimento 

profissional e motivação para continuar melhorando quando participam de 

treinamentos (VELHO; TREVISO, 2013).  

Outro estudo envolvendo profissionais do centro cirúrgico oftalmológico 

em que buscou identificar as principais dificuldades encontradas pelos 

profissionais na implementação e adesão do check-list de cirurgia segura através 

do uso da problematização, verificou-se que o trabalho auxiliou o 

desenvolvimento do pensamento crítico em equipe, melhorou o entendimento 

da execução e importância da lista de verificação de cirurgia segura, ampliando 

suas habilidades e a integração entre os envolvidos no grupo, tal como a 

modificação da realidade e conscientização do uso adequado do check-list 

(SANTOS et al., 2018). 

 

IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA 

 

O Curso de Especialização do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio 

Libanês (IEP/HSL) trouxe expectativa de construir conhecimento, multiplicar 

saberes e melhorar a qualidade da assistência prestada.   

Os cursos de especialização do IEP/HSL trazem como iniciativa educacional 

as metodologias ativas e construtivistas, as quais surgem como uma alternativa 

ao modelo tradicional de ensino-aprendizagem, pois o aluno é o sujeito ativo 

desse processo e o professor um agente facilitador que orienta o aluno a buscar 

e gerar seus próprios conhecimentos. Para construir o conhecimento, ele é 

estimulado a analisar, refletir, verificar soluções para seus problemas e, a partir de 

suas análises realizar escolhas e tomar decisões (KRUGER; ENSSLIN, 2013). 

A Espiral Construtivista foi desenvolvida em quatro momentos da 

especialização. Ao utilizá-la construímos conhecimento sobre segurança do 

paciente e nos capacitamos para contribuir na implantação de uma cultura de 

segurança positiva no meu local de trabalho. As questões norteadoras resultantes 

de cada situação problema que nos foi apresentada versavam sobre segurança 

do paciente, erros assistenciais, qualificação profissional, modelos de gestão, 

comunicação efetiva, gerenciamento de riscos, indicadores e boas práticas, 

conteúdos estes sobre os quais discorrerei mais a diante. 
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Vivenciamos a problematização em todos os encontros da especialização, 

sobretudo na construção do Projeto Aplicativo - PA. Os grupos de trabalho 

tiveram que realizar uma leitura da realidade em que trabalham, identificar as 

necessidades de melhoria e propor intervenções, tudo isso utilizando ferramentas 

do planejamento estratégico que nos foram apresentadas a cada oficina de 

trabalho. A cada movimento que realizamos para elaboração do PA, 

acrescentamos à nossa atuação profissional aprendizado para resolução de 

problemas.  

O nosso grupo de trabalho construiu um projeto que visa aprimorar o 

processo de notificação de eventos adversos relacionados às seis metas 

internacionais de segurança do paciente, a fim de traçar medidas preventivas, 

corretivas e de monitoramento, desde a notificação até a intervenção realizada. 

A construção do Projeto Aplicativo somou conhecimentos importantes acerca de 

ferramentas de gestão que poderemos utilizar para transformar nossa realidade 

em melhores serviços de saúde.  

Além disso, foi enriquecedor a convivência e o aprendizado em grupo, no 

qual cada membro colaborou com seu saber e pôde desenvolver o pensamento 

estratégico, a fim de planejar ações para mudança da situação inicial. O 

comprometimento dos participantes colaborou a desenvolver habilidade de 

respeitar as diferenças de opinião e considerar relevantes as experiências de cada 

um. 

A segunda ação educacional que nos foi apresentada no curso foi a 

aprendizagem baseada em times, a qual trouxe discussões acerca da gestão da 

clínica e da qualidade do cuidado ao paciente. O TBL de Gestão da Clínica, por 

ocasião da devolutiva dos especialistas, apresentou conceitos já conhecidos em 

nossa prática profissional, a saber: clínica ampliada, qualidade, co-gestão, 

trabalho em equipe, linhas de cuidado e metas de segurança do paciente.  

Assistimos a um exemplo de aprendizagem baseada em problemas no 

filme “Nenhum a menos”. A professora inexperiente não conseguia deter a 

atenção dos alunos durante as aulas, até que surge um problema real com a 

evasão de um dos estudantes. Eles passam a tentar encontrar uma forma de 

ganhar dinheiro para que a professora possa ir atrás do aluno em outra cidade.  

A partir de seus conhecimentos prévios, eles aprenderam cálculos 

matemáticos, raciocínio lógico e principalmente envolvem-se na construção do 

conhecimento uma vez que o aprendizado era significativo para eles. A exibição 

de filmes foi utilizada na especialização como disparadora para a ação 
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educacional conhecida como viagem educacional – VE. Ela contribui para 

aprendizagem por acessar emoções e sentimentos.  

Acreditamos que na prática o PI assemelha-se ao TBL. Em nossos 

encontros da especialização sempre utilizamos os flashcards para apresentar qual 

alternativa o grupo havia entrado em consenso após discutir e responder aos 

questionários elaborados pelos especialistas. As discussões nos grupos 

diversidade foram sobremaneira enriquecedoras, uma vez que geralmente não 

havia alternativas erradas, mas aquelas que melhor respondiam às perguntas. O 

feedback dos especialistas sempre concluiu a ação educacional de forma 

satisfatória promovendo a aprendizagem colaborativa. 

A plenária foi desenvolvida em vários momentos do curso, como para 

socialização das oficinas de trabalho do projeto aplicativo, do portfólio e da 

narrativa da prática - NP. A narrativa foi elaborada pelos participantes dos grupos 

a partir de suas próprias experiências. A plenária de NP participada trouxe 

vivências em sua maioria negativas acerca de eventos adversos e outros 

problemas relacionados às seis metas internacionais para segurança do paciente. 

Apenas um membro narrou experiência exitosa e durante o compartilhamento e 

discussão dos textos foi possível inferir que as instituições em que trabalhamos 

precisam evoluir muito em relação à segurança do paciente. 

Os planos abrangem a identificação dos riscos, o treinamento das equipes 

para evitar as falhas nos processos de trabalho e o monitoramento dessas ações.  

O aprendizado no curso permitiu que eu colaboração em experiências de 

trabalho fora da pós-graduação. O nosso grupo elaborou a linha de cuidado do 

Acidente Vascular Cerebral – AVC. Foi bastante proveitosa a atividade, pois o 

grupo conseguiu identificar bem os recursos humanos e materiais disponíveis no 

cenário simulado para assistir o paciente com suspeita de AVC. Desenhamos um 

fluxograma utilizando o aplicativo BIZAGI, uma vez que já tínhamos 

conhecimento prévio a cerca desse modelo de processamento de dados a partir 

de vivências anteriores no Hospital Universitário.  

Nos projetos de apoio ao SUS do IEP/HSL são utilizados vídeos de 

simulação de práticas como disparadores de aprendizagem. Estes constituem a 

Série Circulando Saberes: Pensamento Estratégico na Saúde e foram exibidos a 

cada encontro antes das oficinas de trabalho do projeto aplicativo- OTPA. As 

simulações exibidas foram fundamentais para compreensão das ferramentas a 

serem utilizadas, especialmente da árvore explicativa de problemas e do uso das 

matrizes. O principal objetivo do projeto aplicativo é traduzir em ações o desejo 
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de transformar a realidade dos serviços de saúde, sendo extremamente relevante 

para o educando desenvolver o pensamento político e situacional. 

Requer tempo para assimilar mudanças que vão das mais simples até as 

mais complexas, assim como os desafios para sensibilizar os profissionais em sua 

prática diária. Ainda assim, exigirá dos sujeitos um sentimento constante de 

coletividade visto que a cultura da culpa não é capaz de provocar as mudanças 

necessárias, podendo ainda ocultar informações (WEGNER et al., 2016). 

Assim, essa investigação nos possibilitou a compreensão das estratégias 

ativas existentes na educação, que contribuem para a inovação das práticas 

pedagógicas. É relevante pensar sobre a relação entre a ocorrência de erros na 

formação dos profissionais de saúde e o modelo pedagógico adotado pelas 

Instituições de Ensino. Evidencia-se no mais que a implantação de uma cultura da 

segurança percorre vários domínios de uma instituição no qual é indispensável o 

engajamento de todos eles. 
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METODOLOGIAS ATIVAS E A UTILIZAÇÃO DAS TIC’S: 

EXIGÊNCIAS DO MUNDO MODERNO PARA FORMAÇÃO DO 

ADMINISTRADOR 

 

Verissimo Barros dos Santos Junior1 

 

RESUMO: O estudo teve como949 objetivo analisar como estão sendo 

desenvolvidas as metodologias ativas nos cursos técnicos de administração, por 

meio de um experimento realizando em uma escola de nível técnico, com uma 

turma contendo 45 alunos do curso de administração de uma instituição 

localizada em São Luís – MA. Foram implantadas Metodologias Ativas e TIC´s das 

variadas formas didática com o intuito de analisar a aceitação por parte dos 

alunos e seus conhecimento adquiro em relação ao conteúdo. No entanto a ideia 

é demostrar aos leitores que as tecnologias da informação e comunicação (TIC´s) 

pode e deve ser aliada da educação por meio de processos didáticos. Entre os 

principais resultados ressalta-se que as metodologias ativas favorecem a 

capacidade de reflexão do aluno, tornando-o mais pró-ativo na sua formação 

profissional tendo condições de detectar problemas e buscar soluções no 

cotidiano das pessoas. Conclui-se que as instituições formadoras devem 

potencializar a formação pedagógica dos docentes para que estes integrem as 

metodologias ativas nas práticas de ensino e aprendizagem dos futuros técnicos 

em administração, na busca de qualificação da formação profissional. 

Palavras-chave: Metodologias Ativas, TIC´s, Técnico em Administração, Práticas 

Educativas. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo discorrer sobre os benefícios das novas 

práticas pedagógicas no ensino técnico com o uso das metodologias ativas e das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s), como instrumento didático 

motivador em sala de aula. 

A Metodologia apresentada é baseado em pesquisas qualitativas e analises 

feita com uma turma do curso técnico em administração de uma escola localizada 

 
949 Mestranda em Educação pelo Programa Gestão de Ensino para Educação Básica (PPGEEB- 

UFMA), Professora de Psicologia do IFMA. 
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em São Luís – MA, após atividades realizadas com o auxílio das TIC´s. A escolha 

do tema se deu pela transformação, na sociedade, na educação e nas escolas 

ocasionada pela tecnologia da informação. 

A Tecnologia da Informação tem causado uma verdadeira revolução nas 

práticas pedagógicas, apresentando um “mundo novo” para os alunos por meio 

das informações passadas em tempo real e com o acesso de todos na palma da 

mão, neste sentido é essencial pensar sobre a questão dos indivíduos em sala de 

aula e essa nova prática pedagógica. 

Apresentaremos a importância das metodologias ativas e das TIC´s nas 

práticas pedagógicas no ensino técnico, que tem como objetivo interligar o aluno 

com a pratica da sua área especifica de estudo, tornando o aluno fator 

fundamental para a relação de ensino-aprendizagem com o auxílio das TI´s 

(Tecnologia da Informação) servindo de fator motivador para os alunos. 

Os cursos técnicos de nível médio são uma possibilidade para alcançar 

uma formação qualificada para o mercado de trabalho, potencializando o 

currículo profissional, porém a população necessita de uma forma de ensino que 

consiga contemplar e facilitar o seu aprendizado. Para tal, deve ocorrer uma 

ruptura com as concepções pedagógicas tradicionais exigindo do professor a 

busca para subsidiar a construção de aulas onde utilizam-se diferentes 

ferramentas pedagógicas para atingir os objetivos da disciplina (BARBOSA; 

MOURA, 2013). 
Portanto, aprofundar a compreensão do uso das metodologias ativas 

como ferramenta pedagógica na formação profissional do técnico de 

administração faz-se necessário para que se tenham subsídios de enfrentamento 

dos possíveis entraves e, também, proporcionar o fortalecimento do uso das 

metodologias ativas no cotidiano da formação profissionalizante. Desta forma, 

este estudo tem como objetivo analisar como estão sendo desenvolvidas as 

metodologias ativas nos Cursos Técnicos de Administração sob a luz da literatura 

científica. 
 

EXIGÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE ADMINISTRADORES 

 Com os avanços das tecnologias e o surgimento de novas descobertas na 

indústria, saúde, substituição de espaços físicos para meios on-line e a 

personalização do produto e/ou serviço torna o mercado mais exigente e 

mantem uma busca continua por soluções simples, rápidas e com o uso de 

tecnologias a acesso de todos. Diante de todas essas exigências do mercado, as 



 
 

 
4367 

empresas/clientes têm cobrado das faculdades de administração novas 

estratégias nas formações desses futuros profissionais para continuar com esses 

avanços a passos longos. 

 Com todas essas mudanças nas diversas áreas que acompanham o avanço 

tecnológico traz consigo um grande desafio para a comunidade escolar: como 

formar administradores com pensamento crítico, capaz de resolver problemas e 

inseri-los como centro do processo educacional para que estejam aptos e serem 

inseridos no mercado e desenvolver ferramentas e/ou estratégias para continuar 

e alavancar essas avanços tecnológicos. 

 A atualização de Metodologias ativas tem tomado espaços nas salas de 

aula pais a fora, como objetivo de sanar necessidade na formação desses 

profissionais. A saturação no modelo tradicional de aula leva instituições a adotar 

metodologias ativas de ensino para motivar os estudantes e tornar o processo de 

ensino e aprendizagem mais significativos. 

 “O que eu ouço, eu esqueço; o que eu vejo, eu lembro; o que eu faço, eu 

compreendo.” Formulada há cerca de 2,5 mil anos, a máxima do pensador e 

filósofo chinês Confúcio foi retomada por pedagogos, psicólogos e estudiosos 

para fundamentar a utilização de meios de aprendizagem mais interativos e 

envolventes em sala de aula: as metodologias ativas. A prática tem como objetivo 

inserir o aluno como protagonista de sua própria aprendizagem, torna-lo ser 

autônomo capaz de buscar seus próprios conhecimentos e gerar informações 

críticas e estar com olhar atento para busca de soluções em diversas áreas. 

 Segundo o professor norte-americano Mel Silberman, um de seus adeptos, 

“uma metodologia ativa de aprendizagem tem como premissa que apenas ver e 

ouvir um conteúdo de maneira apática não é suficiente para absorvê-lo. O 

conteúdo e as competências devem ser discutidos e experimentados até chegar 

ao ponto em que o aluno possa dominar o assunto e falar a respeito com seus 

pares, e quem sabe até mesmo ensiná-lo”. 

 

FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA DE ENSINO ATIVA 

 Por muito tempo o professor era conhecido como detentor do 

conhecimento, o único em uma sala de aula capaz de responder perguntas e fazer 

questionamento para os alunos. As práticas se limitavam a centralização do 

professor, e tornavam o aluno um ser passivo, apenas capaz de receber, sem julgar 

informações transmitidas pelo professor, que na maioria dos casos se dava 

apenas em alunas expositivas. 
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 É imprescindível que os professores possam se atualizar e adotar novos 

métodos de ensino, pois o desafio de dar aulas aos jovens de hoje, exige tal 

preparação. O estudante não se contenta com a metodologia tradicional, não tem 

interesse e acha chato, a tecnologia e mudanças comportamentais favorecem 

esse tipo de rejeição ao ensino tradicional. Porém de outro lado, cada vez mais 

se vê pessoas de gerações anteriores nas universidades, pessoas essas que não 

tiveram a oportunidade de entrar numa faculdade quando jovem e depois de sua 

vida estabilizada vai em busca deste objetivo, neste caso, por este motivo é 

importante o professores saberem trabalhar e implementar as novas 

metodologias de forma que seja aceita por todo corpo discente. 

Mais do que uma simples transferência de conhecimento, aprender está 

ligado à capacidade de compreender e fazer uso de raciocínio crítico e analítico. 

Assim sendo, tira-se de cena a memorização para incentivar o desenvolvimento 

de estruturas cognitivas que facilitam a recuperação de conhecimentos 

relevantes, quando estes vierem a ser necessários para a solução de problemas 

similares, explicam os especialistas. 

No mundo contemporâneo, pelo menos dois empuxos dão como saturado 

o modelo clássico de ensino e sua indispensável substituição por um intercâmbio 

de ideias mais participativo: as últimas descobertas da neurociência e as 

peculiaridades do mercado de trabalho. “Sabe-se hoje que, para aprender, é 

preciso estimular determinadas áreas do cérebro que até então não eram usadas. 

Este é o fundamento científico das metodologias ativas”, resume Alexandre 

Gracioso. 

As metodologias ativas surgem como proposta para focar o processo de 

ensinar e aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos, 

centrados na realidade em que estão inseridos. As metodologias ativas "têm se 

destacado refletindo sobre o papel do professor e do aluno no processo de 

ensino e aprendizagem, buscando provocar mudanças nas práticas em sala de 

aula que estão, por muitas vezes, enraizadas no modelo tradicional de ensino".  

Cabe destacar que sua essência não se constitui em algo novo, pois, ainda 

segundo Abreu (2009), o primeiro indício dos métodos ativos encontra-se na obra 

Emílio de Jean Jacques Rosseau (1712-1778), tido como o primeiro tratado sobre 

filosofia e educação do mundo ocidental e na qual a experiência assume destaque 

em detrimento da teoria. 

Vale mencionar que, na construção metodológica da Escola Nova, a 

atividade e o interesse do aprendiz foram valorizados, e não os do professor. 
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Assim, Dewey, por meio do seu ideário da Escola Nova, teve grande influência 

nessa ideia ao defender que a aprendizagem ocorre pela ação, colocando o 

estudante no centro dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Buscando inovar em relação a este modelo tradicional imposto e aceito ao 

longo do tempo, tem-se lançado mão das metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem, nas quais é dado forte estímulo ao reconhecimento dos 

problemas do mundo atual (tanto nacional quanto regional), tornando os alunos 

capazes de intervir e promover as transformações necessárias. O aluno torna-se 

protagonista no processo de construção de seu conhecimento, sendo 

responsável pela sua trajetória e pelo alcance de seus objetivos, no qual deve ser 

capaz de auto gerenciar e autogovernar seu processo de formação. 

 

METODOLGIAS ATIVAS NA FORMAÇÃO DE ADMINISTRADORES 

 A utilização de metodologias ativas será descrita nesse artigo com base 

em análises que foram obtidas através da aplicação da metodologia com uma 

turma contendo 45 alunos do curso técnico em administração em uma escola 

localizada em São Luís – MA. Os discentes cursavam o 3º modulo do curso que 

finalizou com o encerramento do 4º modulo. As práticas metodológicas foram 

inseridas dentro das aulas da disciplina de Empreendorismo que contêm 40 

hora/aulas na grade curricular do curso.  

 As aulas ocorreram no turno da noite de forma presencial durante toda a 

disciplina. Os alunos de diversas idades e deferentes perfis sociais foram colados 

diante do problema já na 1° aula da disciplina. O professor (que será denominado 

nesse artigo como mediador do processo de ensino-aprendizagem), após a 

apresentação da disciplina perguntou aos alunos que anotassem em seu caderno 

um problema (dificuldade) encontrada no percurso de casa/trabalho até chegar 

na escola. 

 Após o questionamento feito para a turma, alguns foram terminando e já 

se mostravam ansiosos para compartilhar os problemas enfrentados para a 

turma. O mediador pediu para que todos os alunos compartilhassem os 

problemas na turma, colocando as cadeiras da turma em formado de círculo – 

medida para facilitar com que todos os alunos possam ter um contato visual e 

receber feedback da turma.  

 Os problemas foram colocados diante da turma e o mediador anatou 

todos no quadro, ao finalizar solicitou aos alunos que votassem nos problemas 

que teriam melhor impacto na sociedade. Os problemas mais votados se 
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tomaram temas das equipes, o mediador direcionou as equipes para discutir o 

problema escolhido e votado por eles. Os mais votados foram: transporte público, 

marcação de consultas no SUS e no sistema privado, comunicação nas empresas 

e compras de roupas para recém-nascidos. 

 A turma foi dividida em equipes de no máximo 5 alunos, a divisão foi por 

escolha da turma e foram desafiados a disputarem entre si uma disputa/jogo em 

que cada etapa conseguiam uma pontuação que servia como classificação. Cada 

equipe ficou com um tema que foram os mais votados, descritos acima. 

 As aulas da disciplina sempre se realizaram com base na teoria e logo 

aplicado na pratica com os alunos que discutiam e pesquisavam sobre os 

impactos sobre os problemas. Na administração sempre se visualiza um problema 

como oportunidade de negócio lucrativo, partindo dessa afirmação os alunos 

aprenderem um dos conceitos de empreendedorismo: a arte de resolver 

problemas e lucrar com a solução deles. 

 Durante todas as aulas os alunos foram colados em situação de 

protagonista, sendo responsáveis pela busca de conhecimento, motivados a 

pesquisarem e resolverem o problema proposto pela equipe se tornaram seus 

objetivos. Após identificar a “solução” lucrativa o mediador da turma começou 

outro processo teórico que em seguida foi colocado em prática, a validação, nesta 

etapa os estudantes tiveram que garantir que essas informações estão sobre 

fundamentação de dados comprobatórios e que estarão seguros para continuar 

com o planejamento da ideia lucrativa.  

 Ideias validadas o próximo passo foi protótipar o projeto. A prototipagem 

tem como objetivo na administração demostrar o mais próximo possível a forma 

do produto e/ou serviço, serve para ser modificado e para que possa ocorrer 

testes para melhor atender o cliente final. Nesta etapa os alunos mostravam 

tangivelmente seus projetos e produtos que com base nos problemas acima 

descritos se tomaram solução lucrativa.  

 Durante o processo de validação os alunos foram inseridos dentro do 

universo das diversas TIC’s para busca de resultados (das ideias) e 

consequentemente gerando e fortalecendo a relação de ensino-aprendizagem. 

Os App inseridos no plano de ensino foram: Kahoot (realizados jogos de 

perguntas e respostas), Google Formulários e Google Classroom (com essa sala 

de aula virtual, trocamos várias informações e matérias complementares como 

vídeo, palestras, TEDx e artigos. 
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 Ao final da disciplina o mediador realizou com a turma um evento de 

apresentação das ideias (denominadas Pitch de negócios), para outra turma do 

mesmo curso, o objetivo era fazer com que os alunos da outra turma comprassem 

a ideia da empresa e votassem na melhor apresentação, gerando uma disputa 

chamada na instituição como I Jornada Empreendedora Ativa do CEMP – MA. 

 As apresentações foram realizadas com duração média de 20 minutos por 

equipe, onde mostraram todos os passos das atividades até a idealização da 

empresa (negócio lucrativo) que surgiu da análise crítica de um problema. Após 

apresentação os alunos responderam questionaram sobre a experiência em sala, 

comentaram sobre as práticas pedagógicas e receberam o resultado da disputa 

de melhor empresa (apresentação em Pitch) da noite. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa classifica-se como qualitativa, descritiva, desenvolvida a 

partir de um estudo de caso (YIN, 2009) de uma IE, na disciplina de 

empreendedorismo do Curso Técnico em Administração. A coleta de dados 

ocorreu por meio de entrevista individual, com uma abordagem estruturada 

(MALHOTRA, 2006), mediante a aplicação de um questionário, com questões 

abertas e a observação participante. 

A aplicação do questionário ocorreu no mês de junho de 2016, 

entrevistando-se 43 indivíduos de um total de 45 estudantes da turma, os quais 

participaram da disciplina de empreendedorismo. Para a observação participante 

valeu-se dos relatos do professor. 

 As entrevistas oriundas dos questionários e os relatos do professor foram 

transcritos e avaliados se as respostas atendiam os objetivos da pesquisa, para 

haver assim a conferência da precisão, fidelidade e posterior interpretação dos 

dados, conforme preceitos de Flick (2004) e Gibbs (2009). 

A interpretação dos dados coletados ocorreu por meio do método de 

Análise de Conteúdo, o qual consiste em identificar os elementos que permitem 

a apreciação das comunicações e fornecem informações suplementares (BARDIN, 

2004), os quais auxiliam no entendimento do fenômeno estudado.  

Neste sentido, com base nos objetivos da pesquisa e no referencial teórico, 

foram utilizadas as categorias a priori:  

• Metodologias ativas influenciando na formação do administrador; 

• Utilização de metodologias ativas como fator motivador em sala de aula; 
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• Mediação baseada em problemas para formação técnico/critica na 

formação dos administradores. 

 

RESULTADOS 

Após realização das atividades feitas em sala com o auxílio das 

Metodologias Ativas e das TIC’s foram identificados um crescimento motivacional 

e no resultado individual dos alunos, aumentando também sua participação. 

Perceptível a redução da ausência durante as aulas, após análises identificamos 

uma queda de 80% no número de faltas durante as aulas da disciplina (análise 

feita na turma que foi inserida as metodologias Ativas e as TIC´s em relação a 

turma do semestre anterior). 

Após pesquisas foram identificados que: 70% dos alunos se sentiram mais 

preparados para debater os assuntos discutidos em sala e ainda 82,3% se 

sentiram mais motivados para continuar pesquisando sobre a temática central. 

Percebemos a importância dessa nova prática pedagógica para auxiliar o 

professor e aluno na relação ensino-aprendizagem. 

A comunicação com a turma era feita por meio do mesmo aplicativo, dessa 

forma os alunos ficavam sabendo de todas as notícias e informações em tempo 

real e ainda recebiam notificações em seus celulares, que facilitavam a 

comunicação e interação entre a turma. Na pesquisa realizado com os alunos, 

chegamos aprovação de 78,7 dos alunos avaliando como “ótima” ferramenta de 

comunicação e 95,9% dos alunos relatam que voltariam a utilizar 

proveitosamente em todo o curso. Em relatos dos alunos, identificamos a 

facilidade do App para com a comunicação e eficiência de interação do meio. 

“Hoje consigo interagir com minha turma a qualquer momento, compartilhando 

informações necessárias para nossa formação” disse o Aluno. 

Percebemos que 4,1% dos alunos que afirmaram que não utilizariam o App 

em outra disciplina se dá pela não utilização de internet em seus celulares e/ou 

não tem celular com acesso à internet. Fato que nos leva a refletir que não só 

deve ser implantado as TIC´s como prática pedagógica em sala, mas pensar em 

fatores alternativos para integrar os alunos sem acesso a essa utilização. 

Com a utilização de questionários avaliativos online em sala, percebemos 

o crescimento motivacional dos alunos para realização das atividades. Por meio 

da plataforma Kahoot, realizamos atividades em equipe com classificação em 

tempo real de pontuação, motivo que fez com que os alunos deixassem de vir as 

aulas, pois queriam acompanhar seus resultados individuais e em equipes. 
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O Kahoot, me possibilita trabalhar a questão do tempo para responder 

as perguntas em conjunto com a turma, facilitando minha interação 

com o grupo. A mecânica de responder as atividades pelo meu celular, 

acompanhar minha pontuação e da minha equipe pra mim é muito 

válida. Não faltava nas aulas pois não queria cair de colocação e estava 

cada vez mais aprofundando meu conhecimento na área da 

administração da produção sem estar “de cara no livro”. O Kahoot veio 

como uma nova forma de aprendizagem. Marcos Sousa– Aluno da 

Instituição de Ensino Técnico. 

Em uma pergunta geral e direta para a turma, foram questionados sobre o 

uso das Metodologias Ativas e das TIC´s em relação a sua aprendizagem. As 

respostas dos alunos foram surpreendentes, 81,3% dos alunos afirmam que 

tiverem seus conhecimento alavancados por meio dessa pratica didática e 

afirmam que essa metodologia tem efeito eficaz na sala de aula, “com essa 

pratica, posso aprender onde estiver por meio do meu celular e nos encontros a 

noite aprofundo ainda mais meu conhecimento tirando as dúvidas com o 

Professor.” afirma aluna da turma. 

 Podemos afirmar que a utilização das metodologias ativas nos concede, 

em vez de educandos formando-se com a ilusão de terem aprendido alguns 

conteúdos em aula expositiva, termos alunos que vivenciaram situações de 

aprendizagem amplamente significativas em suas vidas (BARBOSA; MOURA, 

2013). 

Portanto, seria importante que as metodologias ativas fizessem parte do 

cotidiano do processo de ensino e de aprendizagem dos cursos de graduação e 

pós-graduação, em especial na formação dos administradores. Como uma das 

dificuldades da aplicação das metodologias ativas nos cursos de administração 

pode-se citar a formação essencialmente técnica dos docentes e pouco 

pedagógica. Por outro lado, alunos com dificuldades na utilização de novas 

tecnologias informatizadas e outras formas de aprendizado podem se tornar 

entraves na aplicação das metodologias ativas durante a formação. 

 

Durante a aplicação das práticas pedagógicas com a utilização de 

metodologias ativas e TIC’s na turma se fez necessários relatar os resultados 

obtidos para que outros professores/administradores possam se basear nesse 

procedimento realizado com a turma para que possamos ter profissionais ainda 

mais preparados para serem agentes de transformação. 
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 O objetivo do resultado não deseja mostrar um caminho único, mais uma 

alternativa para enriquecer ainda mais a formação desses acadêmicos sobretudo 

do curso de administração. 

 

CONCLUSÃO 

As metodologias ativas e a utilização das TIC’s na formação profissional 

dos administradores fazem com que a aprendizagem seja transformadora, 

evitando a repetição dos conteúdos ou tornando o aluno um depósito de 

informação. Para tal, é importante que os docentes estejam aptos a desenvolver 

as metodologias ativas nas aulas teóricas e práticas ao longo de todo currículo. 

 As metodologias ativas de aprendizagem contribuem para a formação de 

administradores, críticos e conscientes de sua participação enquanto sujeitos 

sociais éticos e responsáveis. Permitem ampliar a compreensão e o uso de 

conhecimentos em diferentes contextos sociais, inclusive às adaptações 

profissionais que envolvem transformações sociais e mudanças na forma que a 

educação é vista como instrumento que garante as normas, valores e estruturas 

sociais (LIBÂNEO, 2001). 

 Investir em metodologias que confiram autonomia aos estudantes implica 

em desenvolver competências desde a sua formação, o que demanda, sobretudo, 

formação docente. Como afirmou Demo (2004), a aprendizagem pressupõe a 

reconstrução de processos que permitam dar novos significados aos fatos e aos 

objetos, de modo a reconstruir conhecimentos a partir de uma educação 

renovada e transformadora. Isso requer transposição didática como forma de 

mobilizar a formação para que os futuros administradores saibam como construir 

seus conhecimentos para suas práticas de negócios e sociais. 

Não se pretendia aqui esgotar as discussões sobre as vantagens ou 

desvantagens da adoção de práticas pedagógicas apoiadas por metodologias de 

aprendizagem, mas sim apontá-las como possíveis recursos que podem 

enriquecer as aulas sobretudo na formação dos futuros administradores. 

Claro que sua aplicação varia em função do contexto acadêmico, do perfil 

dos estudantes e dos tipos de conteúdo trabalhados. Por outro lado, a sua 

adequação à realidade da turma pode proporcionar espaços agradáveis e 

significativos de ensino e aprendizagem. O que se espera é provocar a ideia de 

que os professores precisam sair de sua zona de conforto, aceitar desafios 

construtivos e entender que a responsabilidade social que representam é muito 
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grande e então precisam estar em constante formação para que possam, de fato, 

ser agentes de transformação da educação. 
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RESUMO: Objetiva-se apresentar uma revisão sistemática de publicações científicas 

nacionais sobre as Metodologias Ativas na formação docente entre os anos de 2014 a 

2019. Para esta revisão foram consultadas três bases indexadoras: Periódicos CAPES, 

PEPSIC e SCIELO, visto que são bases relevantes no âmbito nacional bastante utilizadas 

pelos pesquisadores brasileiros. Com a eleição de estratégias de buscas e cruzamento 

entre as palavras chaves “metodologias ativas” AND “formação docente” OR “formação 

de professores” foram realizadas as pesquisas, seleção de artigos pela leitura dos títulos 

e resumos, de acordo com critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos, 

resultando num total de 12 artigos potenciais para análise, síntese e interpretação dos 

dados. Os resultados dessa revisão sistemática sinalizam que os artigos referentes às 

Metodologias Ativas são tendenciosamente relacionados à áreas das Ciências da Saúde. 

Ainda, percebe-se uma escassez de publicações sobre a temática na Educação, 

sobretudo, relacionado aos processos de formação docente. Sugere que novas pesquisas 

utilizem a triangulação dos dados e contemplem o uso das Metodologias Ativas na 

formação dos professores. 

 

Palavras-chave: metodologias ativas, educação, prática docente, formação de 

professores 
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ABSTRACT:The objective is to present a systematic review of national 

publications  on the active methodologies in teacher training between the years 

2014 to 2019. Three indexative bases were consulted for this review: CAPES, 

PEPSIC and SCIELO journals, 

since they are relevant bases at national level widely usedby Brazilian ressarces. 

With the election of strategies for searching and crossing between the keywords" 

active methodologie" AND "teacher training"  OR  "education training" 

studies were conducted, selection of articles by reading thetitles and abstract,according

 to previously establishedinclusion and exclusion criteria,resulting in a total of 12 potent

ial articles for analysis, synthesis and interpretation of the date. The resultts of this 

systematic review indicate that the articles relating to active methodologies are biased 

towards the of health sciences. In addition, there is a scarcity of publications on the theme 

ineducation, especially in relation to the processes of teacher education. It suggests that 

new researches use data trangulation and contemplate the use of active methodologies 

in teacher education. 

 

Keywords: active methodologies, education, teaching practice, teacher training 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Um ser humano ativo, inquieto numa busca desenfreada de 

informações e resultados por diversos meios, sejam eles tecnológicos ou 

tradicionais, esse é o perfil apresentado pelos alunos deste século. A sociedade 

da Informação ou sociedade do conhecimento impulsionada pela Revolução 

tecnológica e digital, trouxe consigo um novo paradigma de profissionais, onde 

diversas profissões estão a se reformular sob pena de desaparecerem.  

Nesse paradigma emergente, a profissão docente tende a se apropriar 

de metodologias que sejam condizentes com esse novo perfil de aluno, ao 

professor não cabe mais o papel de transmissor de conteúdo, portanto faz se 

urgente uma postura diferenciada, que seja estimuladora de uma aprendizagem 

significativa proposta por Ausubel (1982), mediadora entre o conhecimento e a 

realidade vivenciada (VIGOTSKY, 2002). O papel do professor e de seus métodos 

de ensino nunca foram tão questionados, a educação escolar atual deve 

apropriar-se de metodologias que aproximem os interesses dos alunos de forma 

ativa e prazerosa, afinal o aluno não é passivo na sociedade onde a informação é 

democrática, sendo assim o papel da educação é desenvolver sua autonomia 

através do pensamento crítico (FREIRE, 1981).   

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/objective
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/is
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/to
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/present
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/a
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/systematic
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/review
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/of
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/national
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/on
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/active
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/teacher
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/training
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/between
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/to
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/three
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/bases
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/were
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/for
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/this
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/review
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/and
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/since
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/they
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/are
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/relevant
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/bases
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/at
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/national
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/level
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/widely
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/used
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/by
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/brazilian
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/with
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/election
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/of
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/for
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/searching
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/and
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/crossing
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/between
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/key
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/active
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/and
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/teacher
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/training
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/or
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/training
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/were
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/selection
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/of
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/by
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/reading
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/and
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/to
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/previously
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/established
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/inclusion
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/and
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/exclusion
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/resulting
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/in
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/a
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/total
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/of
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/potential
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/potential
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/for
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/analysis
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/synthesis
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/and
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/interpretation
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/of
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
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Nesse contexto, a formação de professores adquire um caráter 

desafiante, pois atua no campo das incertezas (IMBERNÓN, 2014), onde os 

conhecimentos possuem prazo de validade, tornam se obsoletos numa 

velocidade avassaladora, requerendo do professor também um papel ativo, uma 

formação contínua e estratégica em diversas  áreas de sua atuação como 

metodologias, tecnologias, conhecimentos específicos de sua disciplina e 

habilidades para mobilização de competências críticas para o profissional do 

novo século.. 

Diante desse cenário, as Metodologias Ativas (MA’s) surgem como 

propostas de ensino eficazes, pois despertam uma postura ativa do aluno em 

relação ao conhecimento, tornando-o responsável e consciente do seu papel no 

processo de ensino aprendizagem. Segundo Oliveira (2013 apud SEGURA e 

KALHIL, 2015) as metodologias ativas são processos interativos de conhecimento, 

análise, estudos, pesquisas e decisões individuais e coletivas, com a finalidade de 

encontrar a solução para um problema, um caso, ou construir e executar um 

projeto. 

O termo Metodologias Ativas (MA’s) ganha destaque nas práticas 

educacionais de escolas que geram resultados positivos, refere-se a métodos de 

ensino utilizados por um professor que favoreça a participação ativa do aluno 

para promover sua aprendizagem (MORAN, 2015). É um conceito macro que 

envolvem métodos como utilização de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s) ou não, que promovem atividades ou etapas onde o aluno 

precisa sentir a necessidade de aprender, exatamente por essa dinâmica que se 

propõe as MA’s na contemporaneidade elas estão presentes em diversos 

contextos de ensino, em diferentes níveis da educação escolar (na educação 

infantil, no ensino médio, no superior, em cursos de formação continuada, pós 

graduação e principalmente em cursos empresariais como treinamentos 

corporativos). Mas o que se sabe efetivamente sobre seu uso na educação 

Brasileira e na formação de professores? Quais registros encontram se nas revistas 

científicas de base nacional sobre o uso de Metodologias Ativas? E os docentes o 

que sabem, sobre seu uso, resultados e possibilidades? São questionamentos que 

objetivaram essa pesquisa. 

Nesse contexto, a pesquisa proposta fará uma revisão sistemática 

sobre o temática “Metodologias Ativas na formação docente”, com o objetivo de 

investigar qual a produção científica no Brasil sobre o uso de metodologias ativas 

ou não, nos cursos de formação de professores, uma vez que não foi encontrada 
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na literatura científica uma revisão com cruzamento dessas temáticas nos últimos 

cinco anos, o que espera-se que contribua a estudantes e pesquisadores que se 

interessam pelo assunto. 

 

2 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 Trata-se de uma revisão planejada para responder a uma pergunta 

específica e que utiliza métodos explícitos e sistemáticos para identificar, 

selecionar e avaliar criticamente os resultados trazidos pelas bases de dados 

escolhidas. Segundo Koller, Couto e Hohendorff (2014) a revisão sistemática é um 

método que permite maximizar o potencial de uma busca, encontrando o maior 

número possível de resultados de uma maneira organizada. Desta forma, esta 

pesquisa foi dividida em duas etapas metodológicas descritas abaixo e 

apresentadas nas figuras 01 e 02. 

Para realização dos estudos foram escolhidas as seguintes bases de 

dados indexadores: O portal de periódicos CAPES, a PEPSIC e a SCIELO. Tais bases 

indexadoras foram escolhidas porque apresentam artigos nacionais, no formato 

de textos completos e são consideradas de grande relevância para produção 

científica do Brasil. O período de busca ocorreu entre os meses de abril a maio 

de 2019, com os seguintes descritores: “metodologias ativas” AND “formação de 

professores” OR “formação docente”. 

A análise dos artigos selecionados foi realizada por dois juízes 

independentes, garantindo maior controle da qualidade e de possível viés. As 

buscas foram realizadas baseadas nos critérios de inclusão e exclusão, 

previamente estabelecidos e acordados entre os juízes. 

Os critérios de inclusão foram aplicados conforme os filtros de cada 

base indexadora, sendo estes: (1) Somente artigos, ou artigos de revisão, 

excluindo teses, livros e resenhas, (2) com idioma em português, (3) publicações 

em revistas nacionais e (4) período de publicação de 2014 à 2019. 

Do cruzamento dos descritores “metodologias ativas” e “formação 

docente” ou “formação de professores”, inicialmente foram encontrados 36 

artigos no portal de Periódicos CAPES, 128 artigos na Scielo e 9 artigos no Pepsic, 

sendo um total de 173 artigos sugeridos pelas bases selecionadas. Aplicando os 

critérios de exclusão/filtros foram eliminados 113 artigos, restando uma amostra 

de 60 artigos potencialmente relevantes, conforme figura abaixo: 
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Figura 1- Quadro de estratégias de busca nas bases selecionadas 

 

  Considerando os 60 artigos trazidos pelas bases indexadoras, iniciou-se a 

segunda fase de leitura integral dos “títulos”, “resumos” e “palavras chaves” de 

todos os artigos selecionados, com o objetivo de realizar uma triagem mais 

apurada dos artigos, que de fato poderiam levantar informações sobre o 

problema de pesquisa: “O uso de metodologias ativas na formação de 

professores”.  

Sendo assim novos critérios de exclusão foram elaborados, como (1) 

Aplicação do uso de Metodologias Ativas nos cursos da área da saúde, pois nossa 

proposta é investigar no âmbito da Educação; (2) Artigos que falam da formação 

de professores mas sem relacionar as metodologias ativas para sua atuação. 

Obedecendo os critérios de exclusão, foram descartados 48 artigos por 

não apresentarem informações pertinentes à problemática inicial, e mantiveram-

se apenas 12 artigos para leitura integral e extração de dados para discussão e 

análise, conforme figura abaixo:  
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Figura 02- Triagem dos artigos 

 

 Os 12 artigos selecionados foram baixados integralmente de suas revistas 

originalmente, arquivados e analisados pelos juízes independentes, com a 

finalidade de levantar informações relevantes problemática formação de 

professores e uso de metodologias ativas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As informações extraídas dos artigos analisados, foram organizados e 

agrupados por três categorias, definidas a priori, para melhor compreensão da 

amostra, são elas: (1) Ano, área de estudo e local, (2) Objetivos dos artigos e 

métodos de análise prevalentes, (3) Público alvo e principais achados.  
 

3.1 Caracterização do Ano, local e áreas de estudo 

Os resultados apontam que as área de estudos sobre o tema 

“Metodologias Ativas” possuem maior concentração em Saúde, seguido de 

Educação e Comunicação, porém como o enfoque deste trabalho é voltado para 

formação de professores, todos artigos encontrados na área de Saúde que não 

envolveram processos de formação docente foram descartados. Sendo uma 

característica pontual dessa pesquisa a concentração em Educação. Em se 

tratando dos anos das publicações, verificou-se que a maior abrangência foi do 

ano de 2018, seguidos respectivamente dos anos de 2017, 2016, 2015 e somente 

um do ano atual de 2019, que nos leva a refletir que a temática ainda é um 

assunto recente na área de Educação. 
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Quanto à abrangência dos estudos, verificamos que a região que mais 

produziu trabalhos sobre a temática, foi a região Sul e Sudeste do país, em 

destaque os Estados de São Paulo e Minas Gerais, é importante lembrar que 

esta região é a região que mais produz pesquisa no Brasil. 

A área de estudo de prevalência dos artigos foram Educação e Ensino, 

destacam-se das revistas que mais obtiveram publicação na pesquisa realizada,  

a revista “Interface: Comunicação, Saúde e Educação” de São Paulo, uma 

publicação on-line, em acesso aberto, interdisciplinar, trimestral, que prioriza 

abordagens críticas e inovadoras e a pesquisa qualitativa, com classificação 

Qualis- A1 para a categoria Ensino e Qualis - A2 Para a categoria Educação;  e 

revista “Avaliação da Educação Superior” de Campinas, também com uma  

classificação "Qualis - A1". Por outro lado, houve publicação de classificação 

Qualis - B5 como foi o caso da Revista On-line de Extensão e Cultura, editada 

pela Pró- Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal da Grande 

Dourados, o que demonstra que o nível dos estudos trazidos por essa revisão 

está apresentado de forma heterogênea no tocante a sua qualidade científica. 

 

3.2 Objetivos dos artigos e tipos de pesquisa  

 

 A tabela a seguir apresenta a identificação de cada artigo pelo nome do 

autor(es)/ano, em seguida os objetivos localizados pelos juízes, tentando 

apresentar o mais fidedigno possível do texto original, respeitando os limites de 

espaço para edição textual, para que o leitor compreenda a diversidade de 

objetivos encontrada na pesquisa.   
 

Autores / 

Ano 

Objetivos 

LIMA (2017) Apresentar a espiral construtivista como uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem. 

Discutir as origens e a utilização de metodologias ativas no ensino superior, focalizando: a 

aprendizagem baseada em problemas, a metodologia da problematização, o método 

científico e o uso de narrativas, simulações ou atuações em cenários reais de prática.  

SILVA (2018) Estabelecer um mapeamento dos modos de constituição das práticas curriculares 

mobilizadas no ensino médio brasileiro, ao longo da última década, procurando 

dimensioná-las em um contexto de intensificação das formas de estetização pedagógica e 

das aprendizagens ativas nas pedagogias contemporâneas. 
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QUIBÃO et al 

(2018) 

Avaliar o ganho conceitual de Física básica, em alunos de graduação dos cursos iniciais de 

ciência, matemática e engenharias da USP São Carlos, que cursaram disciplinas de 

formação ministradas utilizando metodologias de ensino convencional e metodologias 

ativas. Observar o impacto que as metodologias utilizadas nas aulas podem ter na 

avaliação dos conceitos e comparar com os resultados nacionais e internacionais da 

literatura. 

BESSA e 

COSTA (2019) 

Investigar o nível de compreensão da operação aritmética de divisão (partição e cotas) de 

estudantes do 4°ano do ensino fundamental, utilizando uma intervenção pedagógica com 

metodologias ativas como jogos, desafios e situações problemas específicos para o 

desenvolvimento da operação divisão. 

 LACERDA e 

SANTOS 

(2018) 

Discutir a integralidade na formação do ensino superior no Brasil, sobre as 

demandas/exigências sociais e mercadológicas do século XXI, na perspectiva dos métodos 

de ensino e aprendizagem não tradicionais, a fim de subsidiar a tomada de decisão das 

Instituições de Ensino Superior (IES) quanto aos novos rumos para a educação profissional 

a partir de exemplos de metodologias ativas, efetivas e inovadoras existentes na 

contemporaneidade. 

FERREIRA e 

SILVA (2017) 

Avaliar os benefícios da utilização de jogos com metodologias ativas para graduandos de 

ciências biológicas e suas aprendizagens. 

COTRIM 

GUIMARAES, 

D'ANDREA E 

KING (2018) 

Apresentar as contribuições individuais e coletivas do programa Gira Mundo na Finlândia 

para a formação de professores participantes do projeto, através de análise dos relatórios 

da coordenação do programa, composto por entrevistas, projetos, práticas e relatos de 

experiência dos professores participantes.  

FERREIRA 

(2017) 

Descrever a experiência de um curso de formação continuada de professores da educação 

básica em "Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem", desenvolvido em parceria 

com a Universidade Federal da Grande Dourados. 

TRAMONTE e 

KANAANE 

(2016). 

 Aplicar um Plano de Intervenção fundamentado em Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e Tecnologias Educacionais para os docentes de uma Escola de Educação 

Básica no ano de 2011, visando o alcance das metas fixadas pelo Índice de Desenvolvimento 

da Educação do Estado de São Paulo - IDESP para o ano de 2012, com o objetivo de 

compreender o processo de formação continuada dos sujeitos envolvidos. 

MENDONÇA et 

al. (2016) 

Analisar o desenvolvimento das competências do profissionalismo em estudantes de 

diferentes áreas por meio de uma proposta de ensino crítico-reflexiva, que aliou a utilização 

de metodologias ativas e tecnologias de informação e comunicação. 

CONTERNO e 

LOPES (2016) 

Demonstrar que as metodologias inspiradas em pressupostos pedagógicos não 

diretivos, divulgadas pelo Ministério da Saúde como inovadoras no campo da formação 

superior em saúde, se contextualizadas historicamente, não se constituem em novidade, 

nem para a saúde e nem para a educação. 

SILVA et 

al.(2015) 

Descrever o Ciclo de Discussão de Problemas(CDP) como uma estratégia educacional 

utilizada em grandes grupos no ensino da graduação em saúde ancorando-se nos 
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 princípios de metodologia ativa. 

Tabela 01: Objetivos dos artigos selecionados 

 

Com relação aos tipos de pesquisa, classificamos e agrupamos os artigos 

como sendo: 4 artigos do tipo “relatos de experiências”, 4 do tipo “intervenção 

pedagógicas” de avaliação de desempenho dos alunos, e 4 do tipo “revisão de 

literatura” histórica sobre o tema, obtendo assim um equilíbrio nas classificações 

da pesquisa. Observou-se também que dos doze artigos, somente dois utilizaram 

métodos quantitativos, quanto aos instrumentos de coletas de dados como 

entrevistas e questionários. 

Sobre os objetivos dos artigos avaliados, podemos observar uma 

característica dos artigos do tipo revisão de literatura que é enfatizar o uso de 

metodologias ativas como estratégias favoráveis ao ensino e aprendizagem, 

(LIMA, 2017; LACERDA e SANTOS 2018; CONTERNO e LOPES, 2016; SILVA, 2018) 

porém com pontos de discussão divergentes, enquanto Lima (2017) baseada no 

“espiral construtivista” traz uma análise qualitativa sobre os tipos de 

metodologias ativas mais utilizadas e suas potencialidades para o ensino de uma 

forma geral, Lacerda e Santos(2018) abordam o tema como uma proposta para 

subsidiar decisões e investimentos das Instituições de Ensino Superior sobre o 

futuro da educação. Já Conterno e Lopes (2016) apresentam que os princípios 

pedagógicos apontados pelas metodologias ativas nos cursos de formação de 

profissionais de saúde, quando contextualizados historicamente, não são 

novidades da educação atual. 

Em contrapartida, Silva (2018) faz um mapeamento das práticas 

curriculares da última década, e orienta que para além das contribuições sobre 

práticas de ensino com metodologias ativas, estas não sejam supervalorizadas 

como mais uma “estetização pedagógica” ou modismo proposto pelo apelo do 

capital em “formar profissionais ativos, criativos e colaboradores”.  

Também foi possível destacar nos artigos do tipo “intervenção 

pedagógica” com estudos de comparação de resultados dos alunos, os impactos 

sobre a utilização ou não de MA’s pelos professores em suas aulas, e como o seu 

uso pode favorecer o desempenho de aprendizagem dos alunos, pois em todos 

os artigos que avaliaram o antes e depois das intervenções pedagógicas com 

MA’s,(QUIBAO et al, 2018; BESSA e COSTA, 2019; FERREIRA e SILVA, 2017; 

TRAMONTE e KANAANE, 2016) comprovam essa característica de forma positiva. 
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Ainda sobre os objetivos, os artigos agrupados como “relatos de 

experiência” apontam que o uso de MA’s de ensino no processo de formação de 

professores, promove uma reflexão crítica do papel do docente no contexto sala 

de aula, tendo ganhos significativos para além da integração teoria e prática, e a 

inserção de tecnologias ( FERREIRA, 2017; COTRIM GUIMARÃES, D’ANDREA e 

KING 2018; SILVA et al 2015; MENDONÇA et al 2016), desta forma, podem ser 

estratégias relevantes para mudança de paradigma educacional, que vão ao 

encontro de propostas de reformulação curricular e mudanças na formação e 

atuação docente para a sociedade contemporânea. 

 

3.3 Público alvo e apontamentos 

A categoria público alvo e apontamentos foram objetos de análises deste 

estudo de revisão, uma vez que pretendia-se investigar a existência de 

metodologias ativas na formação do professor, e de que maneira essa formação 

poderia interferir na sua prática.   

Autores 

(ano) 

Público alvo do 

estudo 

Principais apontamentos ou resultados 

LIMA (2017) Análise conceitual 

e histórica das 

Metodologias 

Ativas 

 Traz uma ampla revisão sobre os conceitos de MA e suas possibilidades para 

transformação do ensino. 

SILVA (2018) Revisão de 

trabalhos e 

narrativa de 

professores 

O autor alerta que os variados sistemas de ensino, públicos e privados de nosso 

país, assumem uma pauta formativa centrada em noções como personalização, 

customização, ensino híbrido e outros agenciamentos de atividades com foco 

em aprendizagens individualizadas, e nesse aspecto promove uma reflexão se 

não estaríamos frente a uma fragilização dos processos de seleção e 

organização do conhecimento escolar? 

QUIBÃO et 

al.(2018) 

Aluno Os autores confirmam que turmas envolvidas com MA de aprendizagem 

apresentam maior ganho conceitual ao fim do curso, em concordância com a 

literatura internacional, obtendo-se neste estudo, em média, um ganho 

normalizado duas vezes maior. 

BESSA e 

COSTA 

(2019) 

Aluno O uso de MA implica a comparação e análise, a capacidade de avaliar, monitorar 

e gerenciar procedimentos diversos de resolução dos problemas, pressupõe 

rever e alterar suas próprias hipóteses iniciais, dessa forma o estudo aponta que 

a intervenção com MA pode contribuir significativamente para compreensão dos 

conceitos de divisão. 

 LACERDA e 

SANTOS 

Aluno Os autores apontam que melhoria da qualidade do ensino superior só será 

possível quando os alunos assumirem o desenvolvimento de aprendizagens 
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(2018) fundamentais para o profissional do século XXI. Apontam as Metodologias 

Ativas como um caminho para desenvolver essas competências fundamentais do 

profissional do século XXI. 

FERREIRA,  

SILVA (2017) 

Aluno Os resultados indicaram que com relação à aprendizagem, os jogos contribuíram 

para superação de problemas ligados aos aspectos matemáticos da genética de 

populações, reformulação de concepções prévias, bem como para a 

concretização de aspectos abstratos relacionados à teoria evolutiva. 

Sendo um alternativa para o ensino de evolução. 

 COTRIM 

GUIMARAES, 

D'ANDREA E 

KING (2018) 

Professores  Verificou-se que a formação propiciada pelo programa GMF possibilitou nos 

professores uma reflexão sobre a educação brasileira como um todo, apontou 

caminhos e práticas possíveis desenvolver um protagonismo juvenil, além da 

oportunidade de aprender novas estratégias de ensino como metodologias 

ativas, e o fortalecimento de vínculos com a comunidade e a escola. 

FERREIRA 

(2017) 

Professores  Os resultados evidenciaram que o contato dos docentes da educação básica 

com algumas técnicas das Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem 

provocam reflexões sobre suas atitudes e o seus papéis diante de um cenário 

desafiador, cujos estudantes têm acesso a um número sem limites de 

informações. Os cursistas/ professores puderam repensar sobre seus deveres 

éticos para com a sociedade, revisando suas práticas de ensino-aprendizagem e 

modelos de avaliações. 

TRAMONTE, 

e KANAAN 

(2016). 

Professores  Constatou-se que, ao contrário das disciplinas eminentemente teóricas, a 

vivência dos professores e dos estudantes nos cenários de prática possibilitou o 

desenvolvimento das competências necessárias para a atuação na rede de 

ensino, sendo este, de acordo com os pesquisadores, um mérito das 

metodologias ativas. 

MENDONÇA 

et al. (2016) 

Aluno Os achados do presente estudo vão ao encontro das atuais discussões sobre a 

necessidade de inovação do sistema educacional tendo as TIC e os métodos 

ativos de ensino aprendizagem e avaliação como reconfiguradores dos 

processos. Estas questões têm sido referenciadas por correntes pedagógicas 

contemporâneas, que defendem concepções educacionais críticas, reflexivas, 

dialéticas, dialógicas e centradas nos sujeitos. 

CONTERNO 

e LOPES 

(2016) 

 Revisão de 

literatura 

Conclui-se que tais princípios pedagógicos podem ser considerados inovações 

no contexto educacional em que foram produzidos, no início do século passado. 

Na saúde, também não se trata de uma novidade, pois a Medicina Preventiva, 

desde 1950, tem defendido a readequação curricular e a incorporação de 

metodologias ativas na formação profissional. 

SILVA et al. 

(2015) 

Professor O estudo possibilita a apresentação de um novo método de ensino-

aprendizagem, intitulado Ciclos de Discussão de Problemas (CDP), que tem 

como vantagem a aplicação em grupos maiores de estudantes e que, para a 

prática docente, configura uma estratégia pedagógica que precisa ser avaliada 

formalmente. No entanto, este relato sinaliza que benefícios já são identificados 
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na construção do conhecimento. 

Tabela 02: Público alvo e principais apontamentos ou resultados dos artigos selecionados 

 

Os principais resultados apontados nos artigos revisados convergem  que 

o uso  das Metodologias Ativas trazem ao processo ensino aprendizagem muitas 

potencialidades, tanto para o papel do aluno que amplia seu repertório crítico 

para resolução de problemas, analisa e compara variáveis para encontrar 

soluções, vivência experiências cotidianas e gerencia seu autodesenvolvimento, 

sendo protagonista de sua aprendizagem e desenvolvendo habilidades 

profissionais compatíveis com as exigências do século XXI (LACERDA e SANTOS, 

2018). Como também, por outro lado o papel do professor, que quando entram 

em contato com novas estratégias de ensino, valorizam sua atuação, promovem 

uma reflexão de suas responsabilidades diante do cenário desafiador, de alunos 

desmotivados a aprender, com acesso sem limites a informações e conteúdos e 

cada vez mais distante da escola (FERREIRA, 2017). 

Ressaltamos também pontos relevantes quanto ao uso das MA’s na 

formação de professor, como a receptividade dos docentes, muitos não tiveram 

dificuldades em aplica-las com seus alunos, uma vez  que vivenciaram na prática 

suas potencialidades para o ensino e a aprendizagem, como  foi observado por 

Cotrim Guimarães, D'andreia e King (2018), quando abordam a vivência de 

professores de escolas públicas na Paraíba ao participarem de um projeto de 

intercâmbio com o sistema escolar da Finlândia e experimentarem a imersão 

numa cultura de ensino com práticas ativas de aprendizagem para os estudantes. 

Da mesma forma Ferreira (2017) relata a experiência de uma formação 

continuada de professores da educação básica em metodologias ativas de 

aprendizagem e ensino, e aponta como principal benefício a reflexão dos 

participantes desta formação sobre seu papel no desenvolvimento de alunos mais 

críticos e comprometidos com a realidade social.  Assim podemos inferir, a partir 

dos autores, que se os docentes tiverem a oportunidade de aprenderem com 

metodologias ativas de ensino em suas formações iniciais e/ou continuada, suas 

práticas serão no mínimo, mais enriquecedora para seus alunos. 

Sobre o público alvo apresentado nos artigos revisados, quatro deles 

apontam que os estudos foram realizados com professores, validando a 

importância de processos de formação docente com estratégias inovadoras de 
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ensino (TRAMONTE e KANAANE, 2016; FERREIRA, 2017; COTRIM GUIMARÃES, 

D’ANDREA e KING 2018; SILVA et al 2015). Porém, podemos observar uma 

predominância de estudos realizados com alunos, onde enfatizam os ganhos 

potenciais de aprendizagem, o aumento das notas e as vantagens quando uma 

turma participa de alguma intervenção pedagógica com metodologias 

ativas(QUIBAO et al, 2018; BESSA e COSTA, 2019; LACERDA e SANTOS 2018; 

FERREIRA e SILVA, 2017; MENDONÇA et al 2016)sendo apontado nesses estudos 

apenas os alunos como público alvo dos trabalhos, e com pouca ou quase 

nenhuma menção sobre o processo de formação dos professores envolvidos. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo de revisão sistemática propôs buscar informações empíricas 

sobre o uso de Metodologias Ativas no processo de formação docente no Brasil, 

visando o levantamento de informações sobre essas duas temáticas distintas, 

porém necessárias e complementares, para se discutir lacunas na formação de 

professores e possibilidades de avanços nos métodos de ensino para a educação 

atual. Nesse sentido, destacamos o pensamento de Imbernón (2011) que formar 

o docente em meio às incertezas e inovações deste século é um desafio 

constante. 

O estudo apontou claramente carências de pesquisas sobre formação 

docente com o uso de metodologias ativas nas publicações empíricas nacionais, 

porém numa busca informal no site “google acadêmico” sobre os mesmos 

descritores utilizados neste artigo foram encontrados mais de 15.000 mil 

resultados, que não foram utilizados por definições técnicas estabelecidas 

previamente. Entretanto levanta-se uma oportuna reflexão sobre o porquê do 

termo “metodologias ativas” está sendo tão aplicado no sistema educacional 

contemporâneo e ainda existirem poucas publicações científicas nas revistas de 

educação.  

Ao cruzar as informações sobre a temática proposta, percebemos o caráter 

inovador e relevante desse estudo, pois apesar do termo Metodologias Ativas 

estar sendo comumente utilizado no âmbito educacional, o estudo revelou que 

nas áreas de Educação, segundo as bases indexadoras, há poucas publicações 

principalmente abordando sua utilização na formação do professor. A esta 

questão, atribuímos alguns fatores, tais como: a precária formação continuada 

docente, a confusão de que as MA’s estariam somente atreladas ao uso de 
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Tecnologias da Informação e Comunicação(TIC); o fato de muitos professores da 

rede pública acharem que não tem recursos para o uso de MA’s, como também 

ao próprio desconhecimento do conceito de MA’s por parte dos docentes e nesse 

caso, apresentando resistência em utilizá-la e escrever sobre esse tema em 

revistas de produção de conhecimento empírico. 

Verificamos que o objeto de estudo desta revisão ainda possui muitas 

lacunas, como por exemplo demonstrar com dados empíricos as contribuições 

de MA’s na formação docente para garantir uma melhoria nas práticas de ensino, 

e que apenas com os critérios aqui estabelecidos foram incapazes de exaurir 

todos os aspectos da temática, no entanto, ele servirá como apontamento para 

novas pesquisas sobre o cruzamento destas informações. 

Concluímos que o poder de delineamento e o cruzamento dos descritores 

utilizados não finalizam o estudo, ele aponta novos caminhos e novos objetivos, 

que visem contribuir com o processo de formação de professores no Brasil 

voltados para uma educação emancipatória, crítica e que atenda às demandas de 

uma sociedade inovadora, de um aluno ativo e transformador. 
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RESUMO: O presente texto visa apresentar o início dos estudos sobre Metodologias 

Ativas no curso de Pedagogia de uma IES na capital de São Paulo. O estudo teórico-

bibliográfico foi iniciado para a identificação, diferenciação e compreensão das 

Metodologias Ativas, visando construir listas de características de cada uma dessas 

metodologias ativas. As metodologias escolhidas para estudo e posteriormente 

produção da lista de suas características foram: blended learning, peer instruction, 

método de caso, aprendizagem baseada em problemas e problematização, 

aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em games e gamificação e 

design thinking. A metodologia de pesquisa adotada para a construção dos instrumentos 

de levantamento de dados foi a elaboração de questionário/ formulário de pesquisa de 

opinião – em arquivo próprio do google form’s com a lista de afirmações produzidas a 

partir das características elencadas. A pesquisa de opinião com os alunos do curso de 

Pedagogia, sobre a preferência ou não de cada uma das metodologias será a 

continuidade da pesquisa. 

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Curso de Pedagogia; Pesquisa de Opinião; Escala 

Likert, Características. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto visa apresentar o início dos estudos sobre Metodologias Ativas 

no curso de Pedagogia. Este relato vincula-se a um projeto maior que tem como 

objetivo associar os Estilos de Aprendizagem às Metodologias Ativas. 

O recorte selecionado traz exatamente o percurso realizado até o momento em 

que foram elencadas algumas metodologias ativas para serem estudadas. A partir 

desse estudo buscou-se a diferenciação entre elas, além da construção de listas 

de suas características. 

 
952 Método que relaciona os dados com dados estatísticos. A análise realizada é estatística 
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A partir da caracterização das Metodologias Ativas foram construídas afirmações 

sobre elas, para que se transformassem em material de análise, e pesquisa de 

opinião.  

O instrumento terá as afirmações para que os alunos selecionem suas 

preferências quanto a vivenciar uma ou outra metodologia ativa. 

O instrumento será por meio do questionário likert, de modo que posteriormente 

possam ser utilizadas como instrumento validado para a articulação com os 

Estilos de Aprendizagem. Estes questionários serão aplicados aos alunos do curso 

de Pedagogia da IES a que este projeto se vincula. 

No momento, o trabalho está em fase de construção do formulário google form’s 

para que a pesquisa de opinião seja disparada para os alunos do curso. 

Metodologia ativa não é algo que pode ser chamado de novidade, pois é 

explicada, em linhas gerais, como um processo de escolha de atividades, 

caminhos ou situações que colocam o aluno no centro das atenções do processo 

de ensino e aprendizagem, como o agente e o responsável pela mesma, ou seja, 

como o protagonista de sua aprendizagem.   

 

As metodologias ativas decorrem de propostas pedagógicas de 

teóricos como John Dewey, Paulo Freire e Carl Rogers, entre 

outros. Elas enfatizam que cada estudante deve aprender no seu 

ritmo, de acordo com suas necessidades, com base em situações 

contextualizadas e significativas. Além disso, s metodologias 

ativas também favorecem a aprendizagem em grupo, ao propor 

atividades em projetos coletivos (MILL, 2018, p.442) 

 

E, desde as discussões da Escola Nova essa proposição já foi feita, mas 

atualmente, a vinculação com as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC’s), elas ganham nova roupagem, novas proposições e 

possibilidades de utilização, que se constituem em uma maneira bastante 

interessante de se planejar e propor aulas ao alunos considerados tecnológicos-

digitais.  

Sobre metodologias ativas José Manuel Moran (2015), 

  

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. 

Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar 

metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada 

vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar 
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os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos 

que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas 

possibilidades de mostrar sua iniciativa (MORAN, 2015, s/p.). 

 

Para conhecermos um pouco mais os alunos, e buscando possibilitar exatamente 

que experimentem novas possibilidades e que sejam criativos, escolhemos 

algumas Metodologias Ativas que são apresentadas por Mattar (2017) para o 

estudo e identificação de suas características. 

 

METODOLOGIAS ATIVAS 

 

Metodologias ativas são consideradas tecnologias que 

proporcionam engajamento dos educandos no processo 

educacional e que favorecem o desenvolvimento da sua 

capacidade crítica e reflexiva em relação ao que estão fazendo 

(MILL, 2018, p. 441-442). 

 

Apresentaremos quais as metodologias que foram escolhidas para estudo e 

posteriormente suas características: blended learning, peer instruction, método 

de caso, aprendizagem baseada em problemas e problematização, aprendizagem 

baseada em projetos, aprendizagem baseada em games e gamificação e design 

thinking. 

 

BLENDED LEARNING 

 

Denominação em inglês para caracterizar a aprendizagem híbrida. Segundo 

Mattar (2017), “seria a mistura entre a educação presencial e a distância” (p.25). 

Apresenta como características: 

 

 

- combinação das práticas pedagógicas tanto do ensino presencial quanto do ensino 

a distância, visando aprimoramento do desempenho dos alunos; 

- trabalhos em equipes; 

-  busca por parte dos alunos sobre assuntos que serão aprofundados nas aulas 

presenciais; 

- construção de perguntas antecipadas, pelos alunos, para discussão em aulas 

presenciais; 
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- combina aprendizagem offline e online para obter o melhor resultado possível entre 

os alunos. 

- agrega o ensino de tecnologias em uma sala de aula tradicional;  

- apresenta atividades e situações em que professor e alunos trabalham juntos num 

horário pré-definido, ou em horários flexíveis. 

 

(tabela 1 – características – Blended Learning) 

 

PEER INSTRUCTION 

 

Peer instruction é um termo em inglês que pode ser traduzido por instrução por 

pares, assemelha-se à sala de aula invertida, mas possui suas características 

específicas, visto que a ação se dá na relação com os colegas de sala e não 

diretamente e, apenas entre professor e aluno. 

As características que merecem destaque são: 

 

 

- o aluno se prepara para os debates em sala de aula; 

- os alunos trabalham em duplas ou grupos, se autoauxiliando; 

- o professor tem mais tempo para sanar as dúvidas sobre o conteúdo do dia; 

- o aluno como protagonista e co-responsável pelo desenvolvimento da aula;  

- estudo do o aluno em fontes primárias; 

- feedback  e interação constantes.   

 

(tabela 2 – características – Peer Instruction) 

 

MÉTODO DE CASO 

 

É uma metodologia de ensino baseada em situações de contexto real, 

diferentemente do estudo de caso é uma metodologia de pesquisa (Mattar, 

2017). Nessa metodologia os alunos discutem e apresentam soluções para os 

casos que são propostos pelo professor. Suas características são: 

 

 

- objetos de aprendizagem, competência e habilidades que se deseja desenvolver são 

os focos de estudo; 

- as discussões apresentam sempre várias possibilidades de respostas; 

- não costumam ter uma única solução óbvia; 
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- os casos podem ser construídos com informações simples e complexas.; 

- além da busca por soluções, é possível propor um relato, incluindo a solução que foi 

dada e solicitar uma análise por parte dos estudantes; 

- favorece a agilidade do processo em sala de aula; 

 

(tabela 3 – características – Método de Caso) 

 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

É uma metodologia de ensino “em que os alunos aprendem em pequenos grupos 

e com professores-tutores a partir de problemas” (MATTAS, 2017, p. 55). A sigla 

usualmente que caracteriza a metodologia é ABP e é diferente da ideia de 

resolução de problemas, pois o objetivo não é que os alunos envolvidos no grupo 

resolvam um problema e sim, a utilização do problema para ajudar “os alunos a 

identificarem suas próprias necessidades de aprendizagem” (MATTAR, 2017, 

p.55).  

As principais características da Aprendizagem baseada em problemas e 

problematização são: 

 

 

- trabalha com problemas para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; 

- os problemas devem estar inseridos na realidade; 

- os conteúdos são trazidos em forma de problema; 

- apresenta aos alunos um problema real; 

- provoca a necessidade dos alunos fazerem escolhas  

- provoca os alunos criarem soluções; 

- provoca o raciocino dos alunos; 

- os alunos aprendem em pequenos grupos; 

- os professores são os mediadores;  

 

(tabela 4 – características – Aprendizagem baseada em problemas) 

 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 

 

A Aprendizagem Baseada em Projetos é desenvolvida durante um tempo maior 

que as demais metodologias. Prevê a organização com começo, meio e fim, a 

longo prazo. O estudo foca em vivências, situações práticas, buscando 

participação dos alunos. 
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Suas principais características: 

 

 

- criar experiências em sala de aula duradouras; 

- contribui com o desenvolvendo de  habilidades úteis e necessárias no mercado atual; 

- envolve a aplicação prática de informações para se chegar a uma solução satisfatória; 

- começa com um problema desafiador, envolve a exploração de contextos e  o 

desenvolvimento de ideias e comunicação entre pares; 

- os alunos devem organizar suas descobertas por meio de gráficos e estatísticas, 

vídeos, aplicativos e programas simples, entre outros instrumentos multimídia. 

- desenvolve competências, conhecimentos e trabalho colaborativo. 

 

(tabela 5 – características – Aprendizagem baseada em projetos) 

 

APRENDIZAGEM BASEADA EM GAMES E GAMIFICAÇÃO 

 

A aprendizagem baseada em games ou a gamificação pode ser considerada uma 

metodologia relacionada a atividades práticas ludo-pedagógicas e interativas 

com resultados. Suas características são: 

 

 

- estabelece missões e desafios; 

- é construída por fases e com pontuação a ser conquistada ou vencida; 

- apresenta Ranking de acordo com a pontuação; 

- os jogos apresentam diferentes cenários onde eles são desenvolvidos; 

- oferece premiação tanto no final, como ao longo da partida; 

- trabalho em grupos e equipes 

 

(tabela 6 – características – Aprendizagem baseada em Games ou Gamificação) 

 

DESIGN THINKING 

 

O Design Thinking é uma metodologia que busca soluções por meio da 

investigação. Favorece a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento da 

empatia. O aluno é quem constrói o processo, busca um produto ou solução 

sendo o produtor de seu conhecimento. Não existe uma única maneira de utilizá-

lo e sim etapas a serem exploradas para a resolução de problemas. Na prática, a 
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metodologia é dividida em cinco etapas: Descoberta; interpretação; ideação; 

experimentação e evolução. Suas principais características: 

 

 

- contribui com as possibilidades de ouvir, criar, envolver e trabalhar com foco em 

resoluções de problemas;  

- desenvolve o pensamento visual; 

- desenvolve a empatia; 

- o aluno participa ativamente da construção do conhecimento; 

- resolve problemas concretos; 

- produz conteúdo 

- participa e opina sobre o que está sendo produzido 

 

(tabela – características – Design Thinking) 

 

ESCALA LIKERT 

 

Escala Likert, que é um método psicométrico1, que visa verificar do grau953 de 

consistência de afirmações que são apresentadas aos participantes de uma 

pesquisa de opinião. Tenta identificar a existência de ambiguidades, discrepâncias 

e inconsistências nas afirmações apresentadas, de modo a validar um instrumento 

fidedigno a ser aplicado na pesquisa.   

O instrumento é construído com afirmações e uma escala de cinco alternativas 

que vai da concordância total sobre aquela afirmação até a discordância total. A 

escala é pontuada de 5 a 1 da seguinte maneira: concordo totalmente (cinco 

pontos), concordo parcialmente (quatro pontos), não tenho opinião formada (três 

pontos), discordo parcialmente (dois pontos) e discordo totalmente (um ponto). 

Para a análise dos resultados obtidos após a aplicação do instrumento é aplicada 

uma fórmula estatística: 

d = ma – me 

            C = d/n.  

Onde: 

ma: Somatório maior; 

me: Somatório menor; 

d: Diferença entre dois somatórios; 

n: Nº de casos de cada subgrupo; 

 
953 Mestrando do PGCult/UFMA. E-mail: ronaldo.junior@ifma.edu.br  
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C: Grau de consistência. 

 

Optamos por utilizar o questionário de pesquisa de opinião, pois a estrutura de 

qualquer instrumento de pesquisa deve apresentar relevância e validação para 

que seja considerada fidedigno os dados/ resultados obtidos após a validação 

para a pesquisa final. 

Essa escala foi escolhida por permitir que os alunos participantes da pesquisa de 

opinião atribuam pesos diferenciados sobre as afirmações que lhe são 

apresentadas. Escalas são instrumentos de avaliação 

 

Likert (1976/1932) introduziu uma variação na forma de 

apresentação dos itens de escalas de atitudes proposta por 

Thurstone. Considerando a grande dificuldade inerente à seleção 

de uma ampla gama de itens de natureza avaliativa, ele propôs 

que fosse estruturado um conjunto básico de itens contendo 

juízos de valor com relação a um dado objeto, itens esses que 

deveriam ser analisados um a um pelos respondentes. Estes 

deveriam assinalar sua escolha em escalas que percorrem um 

contínuo da maior concordância à maior discordância. [...] Ou 

seja, o que está em jogo não é a intensidade, mas a qualidade, 

mas a qualidade de cada resposta. O resultado final de uma 

escala desse tipo é dado pela somatória das respostas de 

concordância, discordância ou neutralidade e pela análise da 

concordância interna das concordâncias versus as discordâncias 

na escala total (TODARO, p.76). 

 

O primeiro passo para a sistematização e elaboração do instrumento foi a 

construção de afirmações, a partir das características identificadas de cada uma 

das Metodologias Ativas que comporão a pesquisa final. 

A pesquisa está em momento de elaboração do primeiro instrumento com as 

afirmações produzidas, assim como a confecção do formulário em google form’s. 

O link do formulário será divulgado por e-mail aos alunos representantes de sala 

com o pedido que divulguem aos alunos da turma e que respondam emitindo as 

suas opiniões. 

A aplicação do questionário de pesquisa de opinião será direcionada um grupo 

selecionado de alunos, que chamaremos de grupo de controle para validação ou 

não das afirmações. 
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Após as respostas obtidas procederemos a análise dos dados e posteriormente 

confeccionaremos o instrumento final a ser divulgado aos alunos do curso de 

Pedagogia para a identificação das Metodologias Ativas preferidas dos alunos do 

curso. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Estudar as Metodologias Ativas atualmente, é buscar a articulação entre as 

reflexões de teóricos clássicos e as atuais tecnologias da informação e 

comunicação.  

As afirmações que os alunos precisam ser e estar no centro das atenções das 

situações de sala de aula são recorrentes, mas nem sempre as práticas se 

concretizaram; com as discussões sobre as metodologias ativas essa proposição 

e reposicionamento dos alunos como agentes dos processos, corresponsável 

pelo conhecimento – protagonista da aprendizagem ganham novo fôlego.  

Essas novas tentativas são válidas, mas acreditamos que considerando as 

diferentes características de cada uma das metodologias ativas existentes; elas 

devam ser mais apropriadas e adequadas para grupos específicos de alunos. 

Assim, esperamos que identificar quais são as metodologias ativas que mais se 

aproximam dos estilos de aprendizagem dos alunos, favoreça os processos 

realizados na escola, em sala de aula e nos processos de ensino e aprendizagem 

que se estabelecem entre professores e alunos e alunos e alunos. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar o relato de experiência 

realizado a partir de uma capacitação para docentes do Ensino Superior em uma 

instituição de ensino pública. Esta capacitação foi desenvolvida no formato de minicursos 

e teve como principal objetivo motivar os docentes a refletirem acerca de suas práticas 

pedagógicas. Para que assim, os docentes possam desenvolver estratégias para 

promover o engajamento dos estudantes. Como metodologia utilizou-se uma 

abordagem descritiva dos fatos e uma análise qualitativa das demandas destes 

professores por meio de relato dos mesmos. A partir das experiências relatadas pelos 

docentes buscou -se desenvolver estratégias de ensino focado nas metodologias ativas. 

Ao trabalharmos com as Metodologias ativas como possibilidade de reestruturar práticas 

de ensino aos estudantes. Como resultado parcial, houve uma adesão por parte destes 

professores ao aceitarem utilizar as estratégias apresentadas e propostas durante a 

capacitação. 

Palavras Chave: Formação Docente, Estratégias de Ensino, Metodologias Ativas.  

 

Abstract: The purpose of this article is to present the experience report from a 

qualification for Higher Education teachers in a public teaching institution. This 

training was developed in mini-courses format and its main objective was to 

motivate teachers to reflect on their pedagogical practices. So that teachers can 

develop strategies to promote student engagement. The methodology used was 

a descriptive approach to the facts and a qualitative analysis of the demands of 
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these teachers through their reports. From the experiences reported by the 

teachers, it was tried to develop teaching strategies focused on the active 

methodologies. When working with the active Methodologies as a possibility to 

restructure teaching practices to students. As a partial result, there was an 

adhesion on the part of these teachers when accepting to use the strategies 

presented and proposed during the training. 

 

Keywords: Teacher Training, Teaching Strategies, Active Methodologies. 

 

Introdução  

 

Atualmente observamos que as metodologias de ensino passam por 

transformações. Devido ao um maior acesso às Tecnologias Digitais é notório a 

maneira como as metodologias de ensino se apropriam destas Tecnologias 

Digitais direcionando sua aplicabilidade para a construção do conhecimento. 

Deste modo direcionando para a formação do estudante como um sujeito 

autônomo e criativo. 

Como consequência a tal inserção ocorre uma ressignificação no papel do 

docente em sala de aula. De acordo com Gabriel (2013) este profissional que 

antes era visto como o detentor das informações de modo exclusivo torna-se um 

mediador do conhecimento, ou seja, é alguém que terá como objetivo instigar a 

curiosidade e promover o engajamento deste estudante durante a sua formação.  

A partir destas mudanças é preciso pensar nas demandas referentes a formação 

deste professor. Estas questões devem ser analisadas, de modo a verificar como 

as instituições de ensino irão buscar por meio de seus Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP) e currículos formar um professor com habilidades para que 

este seja um mediador do conhecimento no processo formativo do estudante.  

Desenvolver estes mecanismos de maneira formal (que se insiram nos 

currículos) a fim de formar tais habilidades nos docentes, não é uma tarefa 

simples. É preciso considerar os desafios existentes na implementação destes 

novos métodos.  

Neste sentido as Metodologias Ativas (MA) e as Tecnologias Digitais se 

apresentam com uma possível resposta para realizar esta ligação na formação do 

professor dentro dos diferentes contextos educacionais existentes.  

Contudo é preciso considerar as inúmeras barreiras existentes para efetivação 

destes métodos no contexto da educação pública no Brasil. Barreiras que vão 
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desde o acesso às estruturas como o uso de dispositivos eletrônicos que utilizam 

a internet, até a falta de preparo do docente para trabalhar com tais dispositivos 

de modo efetivo. 

Neste sentido, é relevante considerar que em muitas situações estes 

professores não recebem uma formação adequada para que ele trabalhe tais 

questões em sua prática profissional. Isso gera uma dissonância entre as 

demandas dos estudantes e do mundo do trabalho e a formação que dos 

professores tem para trabalhar com diferentes metodologias em sala de aula. 

Partindo do pensamento sobre a formação docente, apresentado por Tardiff 

(2002), consideramos que o docente se faz por meio das suas experiências.  

Deste modo precisamos ampliar o nosso olhar como pesquisadores em 

educação para o Ensino Superior (locus onde os professores são formados), 

realizando um recorte nos cursos de licenciatura, uma vez que, tais cursos são o 

local onde os futuros professores são formados.  

Este nicho de cursos apresenta diversas demandas, em função dos altos índices 

de evasão de acordo com Santana (2016). A partir do estudo do autor, ratifica –

se a necessidade em buscar estratégias em como melhorar a permanência deste 

estudante por meio da inserção de novas metodologias de ensino.  

Na busca por busca por estratégias que engajem estes estudantes a 

permanecerem nos cursos de graduação, principalmente em centros que 

trabalham com as conhecidas áreas “ciências duras” houve uma solicitação para 

que fossem desenvolvidas estratégias que motivem os docentes a reavaliar suas 

práticas pedagógicas e em consequência motivar os estudantes para 

permanecerem nos seus respectivos cursos. 

Em face a esta demanda foi desenvolvida uma capacitação onde considerou-

se trabalhar de maneira personalizada respeitando as demandas e tempos de 

cada docente. Com o objetivo que houvesse uma resposta positiva por parte 

destes docentes e que de fato eles pudessem aplicar o que foi apresentado na 

oficina em suas práticas pedagógicas. 

Com isso, o referido trabalho apresenta o relato de uma proposta de uma 

capacitação no formato de oficinas para docentes atuantes nos cursos de 

Graduação e na Pós-Graduação que desejavam reavaliar suas práticas 

pedagógicas e necessitavam de uma consultoria para a inserção das MA em suas 

respectivas práticas.  

Como principal resultado deste relato, esteve no reconhecimento das práticas 

que estes docentes já produzem e a adaptação de algumas técnicas para a 
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inserção de modelos ativos, onde o estudante passa a ser o protagonista do 

processo de ensino como aponta Bacich (2015).  

 

Metodologia 

 

Este trabalho teve o cunho descritivo em relação a coleta de dados e uma 

análise qualitativa dos relatos, de acordo com Marconi; Lakatos (2017) 

apresentados pelos docentes nos momentos da oficina aplicada. 

O público alvo deste trabalho é representado pelos professores da Educação 

Superior, atuantes na graduação e pós-graduação. Participaram no total 6 

docentes com formações diversas dentro da grande área de Ciências exatas 

CAPES (2019). Os relatos dos docentes ocorreram de maneira espontânea, 

enquanto ocorreu a oficina.  

A construção das oficinas apresentou-se através de uma demanda apresentada 

pelos docentes, para que estes, tenham subsídios materiais para potencializar 

suas práticas pedagógicas com o auxílio das Tecnologias Digitais e das MA de 

ensino.  

Na imagem 1 é possível observar de maneira didática a organização das 

oficinas. 

  

 
Figura 1. Organização das etapas. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para que este docente tivesse assessoria do grupo de pesquisa que aplicou a 

oficina para desenvolver as estratégias a condição sine quo non era que este 
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docente deveria assistir a oficina e a posteriori pudesse realizar uma reflexão 

acerca do seu plano de ensino. 

Após esta reflexão e compartilhamento com seus colegas, ele deveria escolher 

um ou dois conteúdos que houvesse a possibilidade de aplicar uma MA.  

Após a escolha dos conteúdos foi realizado de maneira individual o período de 

assessoria. Os membros do grupo de pesquisa analisaram os respectivos planos 

de ensino apresentados pelos docentes e em seguida foram apresentadas 

estratégias para que este docente pudesse aplicar em sala de aula.  

Para desenvolver uma estratégia de MA aplicada ao plano de ensino do 

docente foram considerados fatores como limitação tecnológica (acesso a 

dispositivos e conexão com a internet), tempo de aula frente a aluno, quantidade 

de alunos matriculados e disponibilidade em aprofundar a temática por meio de 

MA.  

Após este momento de planejamento e apresentação da estratégia o docente 

poderia escolher se iria utilizar a proposta ou não.  

Caso ele a utilizasse em sua aula, um membro do grupo de pesquisa poderia 

observar como este professor aplicou tal prática. Os resultados serão 

apresentados na seguinte seção, onde estão relatados alguns exemplos e 

percepções de como ocorreu este projeto.  

 

Análise e Discussão 

  

No primeiro encontro houve uma adesão de três professores, assim como no 

segundo encontro mais três docentes realizaram a oficina. Após apresentarmos 

uma explanação do que são as MA e como elas podem ser aplicadas iniciou-se 

um momento, no qual estes docentes começaram a relatar suas vivências e 

desafios em sala de aula para a implementação das MA tal como o uso das 

tecnologias digitais.  

As MA, são cada vez mais utilizadas no processo de ensino de maneira 

abrangente. Isso acontece porque as MA colocam o estudante como o 

protagonista do processo de ensino, como é apresentado por Moran (2015). 

Foi preciso trabalhar de maneira que os docentes pudessem pensar no perfil 

das suas turmas e exemplificar quais das MA poderiam ser aplicadas de maneira 

exitosa. As MA requerem o protagonismo do estudante. Este protagonismo não 

ocorre de maneira aleatória, é necessário prover mecanismos que incentivem tal 

protagonismo do estudante.  
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Para isso, é preciso romper com algumas práticas tradicionais e neste sentido 

as MA juntamente com as Tecnologias Digitais trazem uma resposta na tentativa 

de inovar no modo como ensinamos. Parafraseando o autor: 

 

O ensinar e aprender acontece numa interligação 

simbiótica, profunda, constante entre o que 

chamamos mundo físico e mundo digital. Não são 

dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, 

uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza 

constantemente. Por isso a educação formal é cada 

vez mais blended, misturada, híbrida, porque não 

acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos 

múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os 

digitais. (Moran, 2015, p.16). 

 

Esta afirmação do autor é relevante para relacionar o estudante que torna - se 

o protagonista do processo de ensino. Em contrapartida é preciso ressignificar o 

papel deste professor. Este processo é mais complexo do que aparenta, uma vez 

que, o professor ainda é formado sob uma ideia de detentor interino do 

conhecimento.  

Com um maior acesso aos meios de informação, a relação entre professor e 

aluno tornou-se mais lateralizada em face ao acesso a informação.  Ao 

considerarmos que o estudante tem acesso as mesmas fontes de informação que 

o docente, é evidenciada a demanda em repensarmos o processo de ensino, a 

fim de gerar uma aproximação com este estudante. Neste sentido o uso das 

tecnologias é essencial para se aproximar do estudante, Kenski (2014) afirma que 

“O que se propõe para a educação de cada cidadão dessa nova sociedade – e, 

portanto, de todos cada aluno e cada professor- é não apenas formar o 

consumidor e o usuário, mas cria criar condições para garantir o surgimento de 

produtores e desenvolvedores de tecnologias” (p.67). 

 

A partir das percepções dos docentes ao refletir e buscar por outras práticas 

pedagógicas que gerem significado no ensino do estudante resulta que estes 

docentes busquem por modelos como os da MA que contemplem a autonomia 

do estudante juntamente com o uso das Tecnologias Digitais. 
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Durante as oficinas percebemos a necessidade de repensarmos o processo de 

ensino de maneira significativa tanto para o docente como para os estudantes, 

corroborando a ideia de Ausebel (1983) do ensino e aprendizagem significativos.  

A questão do significado foi um ponto elementar abordado nas oficinas, uma 

vez que, para que a prática se torne algo significativo é preciso pensarmos nestas 

práticas como uma ponte para aproximar o conhecimento teórico de uma 

aplicabilidade para o estudante. 

É relevante apresentar que o grupo de docentes que realizou as oficinas 

trabalha principalmente com estudantes em início de curso, ou seja, que estão 

iniciando sua vida acadêmica. Durante os relatos que os professores 

apresentaram percebeu - se pontos em comum entre estes docentes, como por 

exemplo o fato dos estudantes estarem no ensino superior com déficits nos 

conhecimentos prévios das disciplinas. 

Neste sentido, as MA são importantes para proporcionar uma experiência 

singular e assim significar uma determinada informação para o estudante 

transformando - a em conhecimento. 

 Ao apresentarmos o conceito das MA para estes docentes, houve o processo 

em que eles reconheceram que muitas de suas práticas já estão próximas do que 

são as MA.  

A “desmistificação” das MA aproximou estes professores para dialogarem sobre 

como poderiam trabalhar com grandes e pequenos grupos. Alguns dos 

professores relataram trabalhar em uma mesma turma com um número entre 50 

e 55 alunos, enquanto outros possuem turmas com 4 alunos. 

No momento em que a oficina foi realizada, uma demanda apresentada pelos 

docentes estava em como engajar um grupo tão grande através das MA. Durante 

o momento da consultoria, foi sugerido como estratégia dividir estes estudantes 

em equipes e aplicar a ideia de gamificação (divisão por equipes, estímulo a 

competitividade e recompensa) apresentado por Da Silva et. al (2014).   

Um relato relevante foi de um professor que apresentou que em sua disciplina 

por sempre ter um número de reprovações elevado ele trabalha com o sistema 

de tutorias. Onde os estudantes que possuem médias mais altas ajudam aqueles 

que estão com médias mais baixas. Este modelo foi reconhecido como 

aprendizagem em pares o que motivou o professor a utilizá - lo mais vezes.  

As MA de acordo com Morán (2015), representam também o modelo híbrido 

de ensino. Este modelo mescla momentos entre a sala de aula e o ambiente 

virtual. Os professores relataram que ainda sentem dificuldades em trabalhar com 
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o modelo híbrido, uma vez que, a comunicação nos ambientes virtuais de 

aprendizagem ainda não é eficiente. Neste sentido torna - se primordial que este 

professor tenha segurança ao utilizar as Tecnologias Digitais. Para isso Gabriel 

(2013) apresenta a necessidade de uma capacitação para este docente. “No 

entanto, não adianta investir em ferramentas e automação antes de capacitar as 

pessoas, pois isso seria o mesmo que investir em ferramentas e automação antes 

de capacitar as pessoas. ” (p.7) 

A ideia da autora ratifica a demanda existente por parte dos professores em 

capacitações que os aproximem da linguagem digital. Ao trabalhar sob a 

perspectiva das demandas dos docentes da área das ciências exatas ratificamos 

a ideia de Zanon; Kenski (2018;2002) onde afirmam que a flexibilização destas 

áreas pode ser potencializada pelas Tecnologias Informação Comunicação. 

Durante esta oficina observou - se também que existe a dificuldade deste 

docente em implementar MA em sala de aula. Alguns docentes relataram que 

alguns dos estudantes preferem manter o que consideram uma aula “tradicional” 

e como consequência uma avaliação baseada em uma prova tradicional que meça 

os conhecimentos de maneira quantitativa a realizar uma avaliação formativa por 

exemplo. A docente 1 fez o seguinte relato: 

 

Eu quero mudar minha prática como professora [...] 

Estou a dez anos e não aguento mais fazer da mesma 

maneira. Minhas alunas já me disseram que não 

gostam de metodologias ativas, que é muito 

trabalhoso [...] Eu não me importo se elas não gostam, 

eu sinto que preciso modificar minha prática, para me 

sentir realizada como profissional. (Professora, 1) 

 

A fala desta professora traz para o debate a necessidade de considerar a relação 

do docente e aluno, na busca por estratégias que geram a mediação e construção 

do conhecimento. A falta de práticas que buscam inovar, pode gerar este tipo de 

reação descrita pela professora, uma vez que, os estudantes podem sentir 

insegurança ou até mesmo desconhecimento nas MA, PIMENTA (2012) em seu 

discurso afirma que precisamos analisar a pluralidade recorrentes nas práticas 

docentes para a formação deste profissional.  

No decorrer da oficina uma das atividades propostas foi que estes docentes 

realizassem um plano de ensino, onde eles pensassem quais conteúdos poderiam 
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ser abordados utilizando as MA. A imagem 2 que representa um dos respectivos 

planos recebidos.  

 

 
Figura 2. Plano de ensino apresentado por docente. Fonte: Elaborado pelo 

docente. 

 

A partir desta imagem é possível perceber que os docentes têm como 

potencialidades a organização do seu conteúdo e vislumbram trabalhar de modo 

a construir um conhecimento colaborativo em sala de aula.  

Esta característica é fundamental para aqueles que desejam trabalhar com MA, 

uma vez que, o conhecimento ocorre de maneira colaborativa. 

 Contudo a implementação das MA são um desafio, uma vez que, tanto o 

docente quanto o estudante necessitam motivar-se para que ocorra a 

implementação e efetivação das MA em sala de aula. 

Para tanto, vemos em ações como esta oficina uma resposta para oferecer 

subsídios para que este docente inove em suas práticas pedagógicas. 

 

Considerações Finais 

 

Este estudo representa a primeira etapa de um projeto realizado junto a um 

departamento de uma Instituição de Ensino Superior. Ao final desta primeira 
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etapa das oficinas, constatou-se que os docentes desejam alinhar suas práticas 

metodológicas de modo a inovar em suas respectivas práticas.  

Viu-se como uma potencialidade o desejo de inovar em suas aulas ser uma 

demanda apresentada pelos docentes. 

 Quando ocorreram as oficinas, percebeu-se que estes profissionais teriam um 

maior aproveitamento das oficinas por meio de um ensino personalizado de 

acordo com o que eles tinham de desafios nas suas vivências. Por esta razão o 

trabalho de assessoria que foi prestado a todos professores que buscaram sendo 

essencial para que eles tenham subsídios materiais para aplicar as MA em suas 

aulas de modo a sentir-se seguros. 

Ao verificar junto com estes docentes o interesse dos estudantes em sala de 

aula ratifica - se a ideia apresentada ao longo deste relato. Onde é latente a 

necessidade de repensarmos o papel do professor como um mediador do 

conhecimento e como ele pode pensar no engajamento do aluno por meio de 

estratégias pedagógicas. 

Para isso é essencial que este docente tenha momentos e espaços como o 

possibilitado nesta oficina a fim de trocar experiência com seus pares sobre suas 

práticas pedagógicas. É através desta troca que podemos motivar este professor 

a buscar sua renovação como docente e assim ressignificar seu trabalho.  

Por se tratar de cursos relacionados as áreas de ciências exatas reforçamos que 

estes espaços sejam fomentados, com o objetivo de incentivar a permanência do 

estudante e como consequência a diminuição da evasão escolar nestes cursos em 

nível superior.  

A partir do que foi relatado juntamente com o aporte teórico pesquisado 

concluiu-se que práticas como estas são relevantes para a formação dos 

docentes, uma vez que, valorizam um momento de reflexão e criação para novas 

práticas. Um assessoramento externo, como o que foi realizado aos professores 

quando solicitados é importante para uma construção plural de práticas e 

implementação das MA no ensino superior. 
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RESUMO: Atualmente, o cená956rio escolar tem sido instigado a mudanças, pois 

o contexto social está baseado em relações virtuais. A concepção tradicional de 

que o professor é o detentor do saber não condiciona um processo de ensino e 

aprendizagem significativo. Sabe-se que, atualmente, as tecnologias digitais têm 

alcançado todos os setores da vida cotidiana dos indivíduos. Assim, a escola tem 

uma grande responsabilidade de proporcionar aos alunos, desde as séries iniciais, 

metodologias ativas permeadas pelas TIC, que instiguem e impulsionem nos 

educandos uma aquisição de novas informações e experiências sob a ótica da 

cibercultura. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo investigar os 

impactos das metodologias ativas na educação básica em consonância com as 

tecnologias educacionais digitais. Para tal, desenvolveu-se uma pesquisa 

bibliográfica e autores como: Libâneo (2008), Moran (2007), Rodrigues (2016) 

Lévy (2016) e outros foram consultados para o arcabouço teórico. Os dados 

obtidos apresentam que a partir da elaboração de um planejamento, os 

professores têm condições de oferecem aos educandos uma educação qualitativa 

com foco na autonomia e na formação social dos indivíduos.  

Palavras-chave: metodologias ativas, tecnologias digitais, educação básica. 

 

ABSTRACT: Currently, the school scene has been instigated by changes, because 

the social context is based on virtual relationships. The traditional conception that 

the teacher is the holder of knowledge does not condition a process of 
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meaningful teaching and learning. It is known that, at present, digital technologies 

have reached all sectors of everyday life of individuals. Thus, the school has a 

great responsibility to provide students, from the initial grades, with active 

methodologies permeated by ICT, that instigate and impel in the students an 

acquisition of new information and experiences from the perspective of 

cyberculture. In this context, this work aims to investigate the impacts of active 

methodologies in basic education in line with digital educational technologies. 

For this, a bibliographical research was developed and authors such as Libane 

(2008), Moran (2007), Rodrigues (2016) Lévy (2016) and others were consulted for 

the theoretical framework. The obtained data show that from the elaboration of 

a planning, the teachers have the conditions to offer to the students a qualitative 

education with focus on the autonomy and the social formation of the individuals. 

Keywords: active methodologies, digital technologies, basic education 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola regular de modo geral trata os alunos com uma pseudo igualdade, no 

acesso e permanência, e quando relacionada à avaliação, os métodos tradicionais 

são usados com maior frequência (MORAN, 2007). Por fim, todo o processo 

ensino-aprendizagem é direcionado de modo que independente do que ocorra 

no ambiente escolar, o insucesso será atribuído ao aluno. 

No entanto, nos últimos anos, tem se percebido que é preciso mudar o modo 

como as técnicas e metodologias usada em sala de aula, também estão 

entrelaçadas com o desenvolvimento dos alunos. Em todos os níveis de ensino 

questões são traçadas, para que desde o ensino fundamental ao ensino superior 

os modos de ensinar sejam significativos para os alunos (MASETTO, 2013). 

Estudiosos da educação como Saviani (2016) e Libâneo (2017) são unânimes ao 

afirmar que no processo de ensino o direcionamento deve abranger não apenas 

questões pessoais, mas fatores, sociais, políticos e ideológicos. É necessário que 

o ensino tenha característica mais dialógicas, que segundo Paulo Freire seja 

problematizada, que desde as técnicas de ensino motive os alunos e desperte o 

aprender. 

Sabe-se que na formação de professores, consoante Masetto (2013), uma 

disciplina comum é a didática que me parte será útil para orientar os novos 

professores como desenvolver as aulas e a forma de gerir a relação professor 

aluno, na parceria de construir saberes. Ainda assim, a formação tradicional 
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parece como mais desenvolvidas nos cursos de formação de docentes para atuar 

na educação básica (MOREIRA, 2011). 

Desse modo, surge a proposta da Metodologia Ativa, como um sistema que 

busca uma educação crítica e também reflexiva, direcionando o aluno para 

resolução de situações problemas. Ainda sobre o método destaca-se que esse 

são desenvolvidos no contexto da realidade dos alunos e posteriormente são 

discutidos em grupos e ações são traçadas para a problemática ser resolvida 

(RIBEIRO, 2010). 

Diante disso, este trabalho tem o objetivo de fazer um levantamento teórico da 

origem das metodologias ativas e como elas aparecem na sala de aula no nível 

básico da educação, assim como, a utilização das TIC nas aulas. Consoante, o 

estudo se justificou a medida que os professores ainda continuam utilizando 

metodologias tradicionais, sem muita inovação e criatividade, e com o 

surgimento das metodologias ativas, se vê uma nova oportunidade de 

contribuição significativa para processo de ensino-aprendizagem. 

Para tanto, a pesquisa utilizou o método dedutivo para construção do seu 

resultado, partindo da observação de dados gerais, para o acolhimento de 

conclusões em níveis específicos. Foi realizado um levantamento teórico e 

documental, através de artigos, monografias, teses, livros, dentre outros.  

 

SURGIMENTO DAS METOTOLOGIAS ATIVAS 

 

É notório que o ensino tradicional, onde se expõe conteúdo que fazem o alunado 

aprender de forma passiva, ainda é muito utilizado no ambiente escolar. Mesmo 

os conteúdos sendo expostos de forma ativa, onde os educadores se esforçam e 

tentam prender a atenção do aluno, para que o mesmo absorva o conhecimento, 

ainda se encontra muitas dificuldades em apreender os conhecimentos vários 

níveis e modalidades de ensino.  

Isso leva o ensino para o uso de métodos que visem incentivar os alunos a buscar 

seu próprio conhecimento e solução de problemas, onde os estudantes passam 

a ser construtores e autores dos saberes constituídos. Desta forma, é necessário 

inserir novas propostas pedagógicas no ensino, sempre com a finalidade de 

desenvolver as competências e habilidades de formação no nível de ensino a qual 

o alunado está presente.  

Nesse contexto, as metodologias ativas surgem para impulsionar a construção 

e/ou estruturação de conhecimentos, que são baseadas em problemáticas que 
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segundo pensamento de Rodrigues (2016), são baseadas em modos de 

desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que o aluno 

compreenda os conceitos e saibam relacionar os achados com os conhecimentos 

já existentes (RODRIGUES, 2016).  

Através das metodologias ativas, os docentes podem trabalhar didaticamente 

para facilitar o processo de construção de conhecimento, figurando como um 

mediador que leva os alunos a aprender e adquirir habilidades, atitudes e 

competências. Desta forma, o aluno passa a ter uma função ativa no processo 

ensino-aprendizagem e, com isso, desenvolve atividades na interação grupal, em 

equipe, de forma colaborativa com a finalidade de resolver uma problemática 

proposta.  

 

METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Na rede de Educação Básica, o ensino-aprendizagem é um processo que sempre 

esteve presente e, para que se alcance um desenvolvimento satisfatório, é 

fundamental o bom conhecimento e uso de recursos didáticos por parte do 

docente. Gil (1996) dispõe que didática uma arte de ensinar, onde o universo da 

experiência, cultura e conhecimento é transmitido na relação docente-discente, 

por meio de teorias e técnicas relativas à transmissão do conhecimento. 

 
O termo didática deriva do grego didaktiké, que tem o significado de 

arte do ensinar. Seu uso difundiu-se com o aparecimento da obra de 

Jan Amos Comenius (l592 – l6700, Didactica Agna, ou Tratado da arte 

universal de ensinar tudo a todos, publicada em l657. Nos dias atuais, 

deparamo-nos com muitas definições diferentes de didática, mas quase 

todas apresentam-se como ciência, técnica ou arte de ensinar. 

(NOGUEIRA E OLIVEIRA, 2011, p.5) 

 

Há uma grande necessidade que, na Educação Básica, os professores 

desenvolvam competências e habilidades profissionais para preparar os alunos 

para uma formação crítico social. Para tanto, faz-se necessário que se substitua 

as formas tradicionais de ensino por metodologias ativas de aprendizagem, pois 

essas podem ser utilizadas como recurso didático na prática docente diária. 

Conforme Castanho (2000), o professor da Educação Básica de Ensino precisa ter 

consciência de que sua prática pedagógica precisa ser revitalizada, para poder 

conseguir uma boa relação/parceira com seus alunos. Para fazer essa 

aproximação, um dos requisitos é aproximar o conteúdo da vivência dos alunos, 
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envolvendo-os e comprometendo-os com a disciplina, sendo que não é fácil fazer 

com que o professor esteja disposto a partilhar com os alunos o processo 

educativo.  

Nesse contexto, Debald (2003) destaca que a prática pedagógica, através das 

metodologias ativas, na educação básica, deve ser encarada com muita seriedade, 

com posturas e comprometimentos com um processo que eduque para a 

autonomia do discente, o qual será mediado pelo docente.  

Na educação básica, ainda segundo Debald (2003), as dificuldades encontradas, 

muitas vezes, não estão no conteúdo, mas encontram-se nos aspectos 

metodológico, onde o docente domina o conteúdo sobre a temática trabalha, 

porém não consegue encontrar uma técnica apropriada de abordá-lo, 

inviabilizando a aprendizagem. 

Paulo Freire (1996) é um defensor das metodologias ativas, mencionando que, 

para que haja uma educação básica de qualidade, é fundamental a superação dos 

desafios, bem como a resolução de problemas e a construção de novos 

conhecimentos. 
 

Para Bastos (2006, p.10) o conceito de metodologias ativas se define 

como um “processo interativo de conhecimento, análise, estudos, 

pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de 

encontrar soluções para um problema”. Ainda segundo o autor docente 

deve atuar como um facilitador, para que o estudante faça pesquisa, 

reflita e decida por ele mesmo o que fazer para alcançar os objetivos. 

 

Analisando-se a problematização, que muitas vezes é utilizada pelas 

metodologias ativas como sendo um recurso didático do processo de ensino-

aprendizagem, com o objetivo de alcançar e também motivar o discente em sala 

de aula, pois quando esse alunado é posto perante um problema, ele se examina, 

reflete, contextualiza-se, tornando-se uma forma significativa e eficaz para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 
“ O conhecimento e o domínio das estratégias é uma ferramenta que o 

professor maneja de acordo com sua criatividade, sua reflexão e sua 

experiência, para alcançar os objetivos da aprendizagem (ABREU e 

MASETTO, 1990)”. 
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Abreu e Masuetto (1990) mencionam, em seu estudo, que existem 08 (oito) 

categorias de estratégias para se utilizar as metodologias ativas, sempre as 

agrupando com relação aos objetivos afins: 

- Categoria 1, corresponde ao primeiro encontro: aquecimento e 

desbloqueio;  

- Categoria 2, corresponde a situações simuladas;  

- Categoria 3, é a que se relaciona ao confronto com situações reais; 

- Categoria 4, relacionada a pequenos grupos; 

- Categoria 5, é a relacionada a especialista e/ou preparação prévia; 

- Categoria 6, corresponde a ação centralizada no professor; 

- Categoria 7, relacionada a pesquisa e projetos e; 

- Categoria 8, relacionada a base em leitura e escrita. 

 

Segundo Berbel (2011), para que essas Metodologias Ativas possam gerar algum 

efeito e atingir os objetivos definidos ou eleitos, será necessário que os 

participantes do processo de ensino-aprendizagem assimilem o que está sendo 

transmitido, no sentido de compreender (BERBEL, 2011). 

 

METODOLOGIAS ATIVAS E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ESCOLA 

 

Atualmente, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm provocado 

mudanças significativas na sociedade. Tais mudanças, segundo Frensky (2001), 

são descontínuas e singulares e não podem ser colocadas de lado. As relações 

sociais, em sua grande maioria, no cotidiano se dá no ciberespaço, como afirma 

Lévy (2016). 

 
Fonte: Google Images, 2019. 
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Desta forma, os aparelhos tecnológicos móveis: smartphones, tablets, notebooks, 

e outros estão em ampla produção no mercado e cada vez mais presentes nos 

lares, fato que mostra como a cibercultura tornou-se uma nova tradição na 

contemporaneidade. A partir desse novo hábito, as consequência de tais 

mudanças têm atingido também o cenário escolar, instigando os professores a 

buscarem a inserção dessa tecnologia digital através das metodologias ativas. 

Para Silva (2017) 
O processo educativo do aluno é fruto da constante interação entre os 

diversos campos em que o sujeito está inserido: a família, a sociedade, 

o momento histórico, a filosofia e as tecnologias. O avanço cada vez 

mais acelerado de dispositivos eletrônicos e a democratização do 

acesso à internet mudaram os fluxos informacionais, a velocidade, o 

alcance com que as informações são compartilhadas [...]. Sendo assim, 

a escola tem pela frente um enorme desafio. (SILVA; SALES, 2017, p. 783) 

 

Dentre esses desafios, na atualidade, para a educação tem-se a integração dos 

recursos tecnológicos ao contexto escolar: avaliação, currículo, ensino e 

aprendizagem. Mattar (2010) afirma que as escolas têm buscando preparar os 

jovens para o mercado de trabalho, porém ainda utilizam de métodos de ensino 

e sistemas avaliativos ultrapassados. Ou seja, a escola ainda está aquém das 

habilidades demandadas pelo alunado contemporâneo e as próximas gerações. 

 
Fonte: Google Images 

 

Assim, no contexto escolar, segundo Silva (2015), só a inserção das TIC nas aulas 

não basta. A escola deve desenvolver metodologias ativas que aproximem a 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMj5_0mL3jAhUmH7kGHWHyArwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.almirjr.com%2Fletramentodigital%2F2019%2F02%2F03%2F__trashed-6%2F&psig=AOvVaw0kpco-flPxM5Phs1NXivnJ&ust=1563495224947526
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realidade do educando aos novos conhecimentos. Desta forma, a aliança entre as 

tecnologias digitais e as metodologias ativas proporcionarão ao alunado novas 

formas de aquisição de informação e de trocas de experiências, assim como, a 

autonomia no processo de ensino e aprendizagem. 

O que corrobora com o pensamento de Mattar (2010), que afirma que os alunos 

precisam desenvolver habilidades, tais como: ser criativo, ser colaborativo, inovar, 

compartilhar experiências, saber trabalhar em grupo, resolver problemas, saber 

tomar decisões rápidas, saber filtrar a informação e lidar com a tecnologia. E 

assim, reconhecer, decodificar e gerenciar múltiplas informações, interagir 

socialmente através das interpretações e projeções de narrativas. Essas 

habilidades, muitas vezes, não são ensinadas na escola. 

Segundo Sales (2017), o alunado da contemporaneidade já nasceu imerso no 

mundo digital, ou seja, estar confinado em uma sala de aula, onde o professor só 

utiliza como recurso didático um pincel e o quadro branco, é enfadonho e 

desestimulante. Diante de tal informação, percebe-se que o educando da 

atualidade demanda um ambiente, no qual o professor use de metodologias 

ativas, tendo as tecnologias digitais como aparato didático, focando em uma 

aprendizagem autônoma e significativa. 

Para proporcionar essa aprendizagem significativa, o professor deve selecionar 

softwares educacionais, aplicativos e plataformas, inseri-los no planejamento das 

aulas, para que a sala de aula seja, de fato, um espaço de aprendizagem atual. 

Segundo Santos, Silva, Vasconcelos e Viana (2018), 
Essa é também mais uma necessidade é uma obrigação da escola, 

inclusive já nas séries iniciais, para que o educando possa compreender 

o mundo ao seu redor e como as tecnologias, como um dos fenômenos 

de seu tempo, relaciona-se com sua experiência de viver em um mundo 

de mudanças constantes (SANTOS; SILVA; VASCONCELOS; VIANA, 2018, 

p.59). 

 

Weiler (2006) afirma que, 
Os avanços tecnológicos estão presentes em toda a parte. Não há como 

ficar indiferente a isto. Pois está presente no dia-a-dia de todos os 

indivíduos, trazendo novas informações como uma nova forma de 

comunicação. Com isso destaca-se a importância de introduzir tais 

avanços no cotidiano educacional que a criança pertence (WEILER, 

2006, p.3).  

 

Diante da afirmação acima, faz-se necessário, no contexto escolar, a gestão, a 

coordenação e o corpo docente elaborar estratégias para a inserção das 
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tecnologias digitais através das metodologias ativas. Aplicativos, tais como o 

Kahoot, Duolinguo, Math4all e plataformas, tais como: Youtube, Aprendendo 

Língua Portuguesa e Geohistória do Brasil são exemplos de softwares que podem 

ser utilizados nas ativadades dentro e fora de sala de aula para pesquisas, 

ampliação de conhecimentos, aquisição e aprimoramento de línguas e outros. 

Esses recursos quando utilizados com planejamento podem viabilizar aos alunos 

uma aprendizagem significativa para a formação profissional e social dos 

indivíduos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este estudo, percebe-se que as metodologias ativas de aprendizagem, 

voltadas para a educação básica, tem um papel indispensável nas atividades de 

ensino, visto que acabam proporcionando ao discente uma oportunidade 

significativa de intervenção na realidade concreta, seja de forma individual ou 

mesmo com seus professores e/ou com os demais alunos. (SANTOS, 2015). 

A utilização das Metodologias Ativas de Aprendizagem tem que ser pensada a 

partir de uma análise interdisciplinar, com adoção de estratégias de ensino que 

deem resultados melhores do que aqueles que temos comumente alcançado, 

para tanto, é necessário à reflexão dos processos que fundamentam as estratégias 

para uma metodologia ativa, como os mecanismos de conhecimento e emoção 

que permeiam a aprendizagem.  

Sabe-se que somente adotar metodologias sem uma base epistemológica, não 

contribui muito para uma construção de conhecimento a partir de variáveis que 

interferem na relação docente-discente e dos discentes com o conhecimento.  

Assim, por meio a adoção fundamentada das Metodologias Ativas, é possível a 

implementação de um trabalho significativo e transformador, tão urgente e 

necessário nas relações educativas do ensino básico em nosso país, onde a 

compreensão da aplicação das Metodologias Ativas contribuiu para transformar 

as práticas docentes, fazendo com que estes identifiquem em que disciplinas ou 

conteúdos vão atuar com as metodologias ativas de aprendizagem. 
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MICROLEARNINGS, GAMIFICAÇÃO E A E-ESCOLA: O FUTURO 

NO PRESENTE 

 

Fabrício dos Santos Ferreira1 

Albiane Oliveira Gomes1 

 

RE957SUMO: O texto aborda a e958xpansão e os impactos das tecnologias no universo 

educativo, especialmente a partir do processo de Globalização do século XIX. Identifica 

o surgimento e a inserção de técnicas como a gamificação1 e as “microlearnings1” 

como959 estratégias para poss960ibilitar a democratização do acesso ao conhecimento, 

bem como vetores para um aprendizado significativo. Argumenta que essas novas 

formas de o sujeito se relacionar com o processo de ensino-aprendizado potencializam 

a consolidação dos saberes, uma vez que mantêm maior consonância com o perfil da 

sociedade atual, a qual está cada vez mais inserida no universo “hi-tech”. Propõe que 

esses novos modelos fazem emergir uma nova escola, a “E-escola1”, desfronteirizada, 

mais lú961dica, dinâmica e coerente com as exigências do cenário atual. 

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Microlearnings; Gamificação; E-escola. 

 

ABSTRACT: The text approaches the expansion and the impacts of the technologies in 

the educational universe, especially from the process of Globalization of Century XIX. It 

identifies the emergence and insertion of techniques such as gamification and 

microlearnings as strategies to enable the democratization of access to knowledge as 

well as vectors for meaningful learning. He argues that these new ways of relating the 

subject to the teaching-learning process make it possible to consolidate knowledge, 

since they are more in keeping with the profile of the current society, which is increasingly 

inserted in the hi-tech universe. It proposes that these new models emerge a new school, 

the "E-school", defrontized, more playful, dynamic and coherent with the current 

scenario. 

 
957 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Pará, albiane11@hotmail.com 
958 Consiste em um formato de aprendizado online de curta duração, com foco em um único 

objetivo de aprendizagem. 
959 Também conhecida como ludificação, é o uso de mecânicas e características de jogos para 

engajar, motivar comportamentos e facilitar o aprendizado de pessoas em situações reais, 

normalmente não relacionadas a jogos. 
960 Neologismo metafórico empregado neste artigo para se referir a novos espaços de 

aprendizado que transcendem o espaço físico escolar, caracterizados pelo emprego de tecnologia, 

bem como de ferramentas e estratégias como as microlearnings e a gamificação. 
961 Movimentos caracterizados pelo Liberalismo, Nacionalismo e Socialismo ocorridos 

especialmente na França, Áustria, Rússia e Portugal. 
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Introdução 

A Revolução Industrial, o materialismo advindo das revoluções burguesas do 

século XIX e, especialmente, o processo de Globalização foram os principais 

acontecimentos históricos responsáveis por impulsionar modificações profundas 

nas relações econômicas, de trabalho, comportamentais e culturais que 

conduziram as sociedades a um patamar jamais visto. Como grande símbolo 

dessa “nova era”, as tecnologias, principal característica de tempos 

contemporâneos delineados pela velocidade, liquidez e significativos avanços em 

diversas áreas do conhecimento, como a Medicina, a Engenharia e a 

Comunicação. 

Com a educação não foi diferente, elas se estabeleceram como parte do processo 

e, embora ofertem desafios, uma vez utilizadas de forma adequada e produtiva 

revelam-se poderosas ferramentas para a consubstanciação dos objetivos do 

processo de ensino e aprendizagem. Por meio de técnicas como a gamificação e 

as “microlearnings” é possível ampliar as possibilidades de quem deseja aprender, 

despertar outros sujeitos para essa necessidade, otimizar o conhecimento 

acessado e ressignificar a escola, agora não mais limitada fisicamente, mas 

itinerante, quase como uma extensão dos educandos e educadores, de 

linguagem mais coerente com a realidade atual, sedutora e intuitiva: a E-escola, 

uma projeção da escola do futuro.   

Este texto se propõe a discutir a inserção das tecnologias no ambiente 

extraescolar para fins educacionais, suas potencialidades enquanto ferramentas 

de otimização das práticas de ensino, bem como mecanismo de democratização 

do acesso à informação e de consolidação desta enquanto saber substanciado. 

Pretende demonstrar a elevada capacidade que a tecnologia tem por meio de 

técnicas como a gamificação e as “microlearnings” de – ajustadas à realidade mais 

dinâmica e lúdica, tão afins à atual geração – prospectar para o universo do 

conhecimento e maximizar seus resultados, suscitando novos ambientes de 

ensinação e aprendizado: as “E-escolas”, as escolas do futuro no presente. São 

questões como essas, tão consoantes com o novo modelo de sociedade que 

emerge e suas demandas, que pretendemos analisar neste artigo. 

 

1. A Globalização, a “explosão” tecnológica e seus impactos na educação 
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O tempo é matéria-prima de que se nutre a própria existência humana e há muito 

que esta forma de os homens compreenderem e organizarem sua evolução não 

tem mais o mesmo significado. Seja por meio de uma constatação intimista, 

psicológica ou quase emocional, seja pela precisão do saber científico, é quase 

unânime a convicção de que o tempo, especialmente no último século e meio, 

não só fora muito mais dinâmico e fugidio, como também colaborou para forjar 

um novo modelo de mundo como nunca antes visto. Anteriormente a esse 

fenômeno, o desenvolvimento das sociedades ao longo dos séculos foi marcado 

por períodos de características muito bem delineadas, as quais permitiram aos 

sujeitos organizarem e manterem padrões de conexão com as instituições sociais 

de forma clara e estável, a denominada “Modernidade Sólida” (BAUMAN, 2001).  

Não obstante seja incipiente, uma nova e voraz realidade destronou aquele 

contexto, engendrando – especialmente a partir da Revolução Industrial e das 

revoluções burguesas1 do século XIX – profundas m962odificações nas relações 

de acumulação e consumo, impondo às nações um reposicionamento comercial, 

regulatório e relacional inédito: nascia a sociedade globalizada, fruto do 

movimento que é conhecido como Globalização1. A partir de então, “em 

tod963os os lugares, tudo cada vez mais se parece com tudo o mais, à medida 

que a estrutura de preferências do mundo é pressionada para um ponto comum 

homogeneizado” (LEVITT, 1991, p. 43). Inicialmente apenas de feições 

econômicas,  

 
a fábrica global instala-se além de toda e qualquer fronteira, articulando 

capital, tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho social e outras 

forças produtivas [...] provoca a desterritorialização e a 

reterritorialização das coisas, gentes e ideias. Promove o 

redimensionamento de espaços e tempos. (IANNI, 2010, p.19).  

 

Hodiernamente, ainda dá claros sinais de que suas inovações e a sua capacidade 

de reinvenção não se esgotaram. A Globalização tornou-se, em verdade, um 

fenômeno social marcadamente complexo, plural, multigestionável e sensível, 

uma vez que paradoxal, pois com a mesma força que arrasta os Estados para um 

 
962 A globalização é fragmentação ao expressar no lugar os particularismos étnicos, nacionais, 

religiosos e os excluídos dos processos econômicos com objetivo de acumulação de riqueza ou 

de fomentar o conflito (RIBEIRO, 2001). 
963 Jovens nascidos a partir da década de 80 do século XX, que iniciaram suas carreiras por volta 

dos anos 2000, e que cresceram cercados pelo ambiente tecnológico. 
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universo de novas e surpreendentes descobertas, demonstra influxos que levam 

permanentemente o planeta a crises desastrosas.  

Maior e mais significativo vetor desse “novo mundo”, as tecnologias da 

comunicação e da informação promovem mudanças diárias nos mais diversos 

setores da sociedade, tendo chegado, com igual força, à educação. Nesta seara, 

embora não tenha produzido ainda a “revolução” que se espera e deseja, muito 

em face da própria condição subalterna do Brasil, já é possível perceber os 

impactos de que é capaz, mesmo em face de uma aplicação ainda bastante 

aquém e débil de suas possibilidades. Outrossim, entre os atores que tecem a 

dinâmica escolar, o frisson provocado pela chegada das novas tecnologias é 

imperioso, revelando uma verdadeira “fetichização”, fruto que é de uma espécie 

de “sacralidade” imposta pela certeza inafastável de que possui a capacidade de 

promover mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem, tal qual 

minimizar as lacunas que existem entre as atuais práticas escolares e as demais 

práticas sociais de docentes e discentes (BARRETO, 2002). 

As tecnologias são, portanto, no dizer de alguns pensadores, o traço constitutivo 

de nosso tempo (HEIDEGGER, 1994), ensejando, desse modo, o ressurgimento da 

necessidade de se discutirem os aspectos que envolvem sua inserção no 

ambiente educacional, os eventuais entraves e, preponderantemente, as 

eventuais possibilidades que as adicionam como ferramentas potencializadoras 

do acesso e da consolidação do aprendizado, inclusive para além do espaço 

escolar. 

Neste sentido, a educação enfrenta um período de profundas transformações em 

sua dinâmica, fazeres, objetivos, prioridades e, principalmente, estratégias, não 

apenas no Brasil, mas em escala mundial. Outrossim, emerge deste contexto a 

tecnologia como o vetor central desta mudança, uma vez que, se inafastável no 

dia a dia das pessoas, seria irrazoável acreditar que, no espaço escolar, pudesse 

ficar alijada, como bem ilustra o eminente sociólogo espanhol Manuel Castells: 

 
Trata-se de uma tendência geral, pois as redes constituem a nova 

morfologia social de nosso tempo e, portanto, a difusão lógica de redes 

tenderá a modificar substancialmente a operação e os resultados nos 

processos de produção, experiência, poder e cultura. (CASTELLS, 1996, 

p.469). 

 

Dessa forma, especialmente em um país pobre como o Brasil, com sérias 

limitações na formação de professores, um currículo que ainda não consegue 
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atender aos anseios de uma sociedade cada vez mais complexa e severos déficits 

de aprendizado (impulsionados por uma realidade em que aprender não só não 

é valorizado, como tornou-se “chato” em face de práticas didáticas obsoletas e 

anacrônicas), as tecnologias – suportadas por ferramentas como as 

microlearnings e a gamificação – não seriam apenas uma adaptação na 

linguagem do ensinar-aprender e do aprender-ensinar, mas um catalisador para 

expandir o processo educativo, bem como otimizar os resultados. 
 

2. As microlearnings e a gamificação: novas estratégias de ensino-

aprendizagem para a escola do futuro no presente 

A educação é um dos principais senão o principal alicerce para uma sociedade 

desenvolvida e justa, especialmente em tempos de Globalização. O cenário atual, 

capitaneado pelo mercado de trabalho, demanda cada vez mais um perfil de 

profissional que esteja amplamente comprometido com o conhecimento. Nesta 

perspectiva, a inclusão digital é, para os contemporâneos, quase que o manejar 

do lápis no processo de alfabetização para os antigos, uma similaridade umbilical 

de uma educação em rede, marcada pela proximidade da tecnologia, íntima na 

rotina dos sujeitos. 

Não obstante uma realidade, ainda há os que resistam à presença da tecnologia 

na educação, sob o pretexto de que o ensinar e o aprender se esvaziaria em razão 

de uma socialização limitada. Em sentido contrário, há uma compreensão por 

parte de outros educadores de que o fazer pedagógico está, em verdade, 

ressignificando-se, à medida que 

 
o que fazemos não se explica pelo como fazemos; possui sentido diante 

dos significados que lhe são atribuídos. Estes significados não são 

latentes, mas emanam, de fato, dos sentidos que construímos. O fazer 

prático só tem sentido em face do horizonte de significações que 

podemos conferirão nosso por que fazer. [...] O horizonte dos 

significados possibilita-nos um descortinar dos sentidos de nossa 

prática em relação às outras práticas sociais. (GHEDIN, 2002, p. 141). 

 

As transformações nas últimas décadas foram mais intensas que em boa parte 

dos séculos anteriores e essa intensidade forjou uma geração de novos 

educandos e profissionais cada vez mais exigentes e com características ainda 

mais peculiares. A denominada geração Y ou os millenials1 possui um perfil que 
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se car964acteriza, geralmente, por grande impaciência e necessidade de 

recompensa por seus feitos; presença escolar, pois valorizam sua formação de 

maneira integral e acabam por complementá-la, quando possível, com cursos 

extras; organizam-se frequentemente em grupos e estão em constante 

movimento, pois valorizam as novidades; uma aprendizagem constante e rápida, 

haja vista estão acostumados com várias atividades ao mesmo tempo.  

Neste sentido, a evolução tecnológica trouxe uma facilidade de adaptação a 

novos meios, ao mesmo tempo que se constitui um traço peculiar desta geração. 

Assim, pensar novas formas de educar para novos sujeitos é mais que uma 

alternativa que pluralizaria o processo de ensino-aprendizagem, trata-se de uma 

adequação a novos tempos, novas necessidades e anseios, sem perder de vista a 

preocupação com a qualidade do que se ensina e do que se aprende, ao 

contrário, maximizando-as. 

Este contexto trouxe consigo as mídias sociais1, que além de terem 

conquist965ado um espaço na rotina online de seus usuários, tornaram-se parte 

de suas vidas, não apenas em termos de interações sociais, novas formas de 

relacionamento, mas também para fins acadêmicos e profissionais, networking1 

e até mesmo para o engajame966nto político. Neste sentido,  

 
essas ferramentas pertencem à categoria cada vez mais popular dos 

“sites de rede social”, ou seja, ferramentas que proporcionam a 

publicação e construção de redes sociais. As redes sociais são as 

estruturas dos agrupamentos humanos, constituídas pelas interações, 

que constroem os grupos sociais. Nessas ferramentas, essas redes são 

modificadas, transformadas pela mediação das tecnologias e, 

principalmente, pela apropriação delas para a conversação (RECUERO, 

2012, p. 15). 

 

Segundo levantamento realizado pelo IBGE no ano de 2016, último desta 

natureza, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 

 
964 São sistemas projetados para possibilitar a interação social a partir do compartilhamento e da 

criação colaborativa de informação nos mais diversos formatos. 
965 Atividade de negócios socioeconômicos por meio da qual empresários e empreendedores se 

reúnem para formar relacionamentos comerciais e para reconhecer, criar ou atuar sobre 

oportunidades de negócios, compartilhar informações e procurar parceiros potenciais para 

empreendimentos. 
966 Disponívelem:<http://www.cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-da-internet-por-

criancas-e- adolescentes-no-brasil/>. Acesso em: Junho/2019. 
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quase 70% dos lares brasileiros já possuem acesso à internet, o que, em tese, 

permite a utilização desta ferramenta como instrumento para fins educativos, 

prática que tende a se acentuar ainda mais nos próximos anos. Portanto, os 

recursos tecnológicos precisam ser fomentados com maior amplitude, pois se 

mostra terreno fértil para práticas pedagógicas. Isso pode ser comprovado por 

meio da pesquisa1 publicada pelo Centro de Es967tudos sobre as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (CETIC), entre outras atividades como jogar e assistir 

vídeos, 82% dos entrevistados dizem ter utilizado a internet para trabalho escolar 

no último mês. 

No bojo de uma sociedade cada vez mais dinâmica e seletiva, marcada por 

sujeitos millenials de feições práticas e movidos por resultados, o foco nas 

atividades desempenhadas é uma exigência a cada dia mais imprescindível. Foi 

neste cenário que as denominadas microlearnings emergiram e ganharam rápida 

aceitação, especialmente no mercado de trabalho e no mundo dos negócios. 

Analogamente, as microlearnings também chegaram ao mundo da educação e, 

não obstante ainda sejam pouco exploradas, mostram-se como uma alternativa 

potencial e significativamente relevante para ampliar o acesso à educação, 

garantir resultados mais satisfatórios, bem como formar sujeitos mais preparados 

para os dilemas do quotidiano e do mercado de trabalho. 

Neste sentido, o modo como os conteúdos para aprendizado pode ser 

estruturado e/ou organizado pode ocorrer de várias formas e que, 

 
independentemente de considerar o aprendizado como uma forma de 

criar e organizar conhecimento, mudanças de comportamentos, 

atitudes, valores ou habilidades mentais, em todos os casos há a 

possibilidade de analisar estes aprendizados de forma micro, meso e 

macro. (HUG, 2005). 

 

O autor em suas observações e estudos elencou características que podem 

sozinhas, ou em conjunto, definir os aspectos inerentes ao microlearning, 

apresentados a seguir. 

A. Tempo: esforço relativamente curto, mensurável, baixo custo operacional, 

consumo de tempo reduzido etc.; 

 
967 Diante da quase incapacidade demonstrada pela Pedagogia em face de adaptar-se às novas 

dinâmicas impostas pela realidade, diz-se que a Pedagogia, ela mesma, precisa de uma nova 

Pedagogia para este novo cenário, daí falar-se em uma Pedagogia para a Pedagogia. 
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B. Conteúdo: pequeno ou em partes pequenas, tópicos limitados, tratam de 

problemas simples etc.;  

C. Programa de estudos: representa uma parte de um programa completo, 

partes de módulos, elementos de aprendizado informal etc.;  

D. Formato: fragmentado, episódios, pílulas de conhecimento/aprendizagem, 

elementos de habilidades específicas etc.;  

E. Processo: separados do todo, partes de um todo, métodos iterativos, gestão 

de atenção etc.;  

F. Mediação: presencial, mono mídias, multimídias, objetos informativos ou de 

aprendizagem etc.;  

G. Tipo de ensino: repetitivo, ativo, reflexivo, pragmático, orientado para 

objetivos ou problemas, ensino corporativo etc. 

 

Desse modo, as microlearnings apresentam-se perfeitamente ajustadas às novas 

demandas educativas, uma vez que recriam o fazer pedagógico, uma verdadeira 

Pedagogia para a Pedagogia1, conectando-a de maneira ma968is direta aos 

anseios formativos e educativos de docentes e discentes. Por meio das 

microlearnings, abre-se uma infinidade de possibilidades na formação docente, à 

proporção que as capacitações poderiam ser estruturadas a partir de demandas 

específicas e estritamente relacionadas com os problemas reais tanto da sala de 

aula quanto da realidade que cerca alunos e os próprios professores, bem como 

famílias e os demais atores da vida escolar. 

Ademais, as ferramentas tecnológicas permitiriam, por meio do engajamento, 

uma maior troca de experiências entre profissionais de contextos, realidades, 

localidades e condições socioeconômicas diferentes, ampliando o repertório de 

reflexões, bem como viabilizando o intercâmbio entre um grupo maior de 

docentes. 

Nesta mesma esteira estariam os alunos, ainda mais adaptados a esta ferramenta, 

uma vez que compõem a chamada geração Y, ávida por soluções mais práticas e 

que possuem grande dificuldade de manter o foco por meio de estratégias de 

ensino dispersivas e de longa duração. As microlearnings aliadas à tecnologia 

abririam aos discentes novos espaços de aprendizado, o que os fariam extrapolar 

as fronteiras do tempo e espaço, reengendrando uma nova dinâmica de ensinar 

e aprender. 

 
968 Jogos. 
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Associadas às microlearnings, a gamificação é outra poderosa ferramenta que 

pode potencializar o processo de ensino-aprendizagem, trazendo significativas 

colaborações na formação de professores e no aprendizado dos alunos. Segundo 

Zichermann e Cunningham (2011), gamificação é um processo de utilização de 

pensamentos e mecânicas baseadas em jogos para engajar usuários e solucionar 

problemas.  

O uso da gamificação associado às microlearnings como novas ferramentas 

educacionais podem ser justificadas pelo contexto sociocultural, pois como 

fenômenos emergentes que são, trazem consigo além da inovação típica do 

universo tecnológico, uma linguagem e metodologias baseadas nos games1, de 

ampla aceitação popular969 e com grande capacidade de resolver problemas. 

Outra importante vantagem da utilização dessas ferramentas como suporte ao 

processo de ensino-aprendizagem é sua capacidade de promover engajamento 

entre seus usuários, aumentando a interação, que a despeito dos críticos do uso 

da tecnologia, não se restringe, mas amplia-se significativamente. A possibilidade 

de se aferir desempenho de maneira instantânea, bem como de, a partir deste 

levantamento reavaliar a prática, dimensionar o que fora apreendido e reiniciar o 

processo também são outras vantagens dessas técnicas. 

Assim, fica fácil perceber as vantagens e o “choque de realidade” que as 

tecnologias por meio das ferramentas da microlearning e da gamificação acabam 

por 

 
confrontar o ensino tradicional, muitas vezes passivo, baseado em 

repasse de informações e avaliado por meio de provas que, por diversas 

vezes, medem apenas o nível de memória dos alunos e não a 

capacidade de aprendizado e aplicabilidade dos conhecimentos 

adquiridos em sala de aula (LEE; HAMMER, 2011). 

 

A utilização desta nova linguagem pedagógica além de aumentar o envolvimento 

dos sujeitos relacionados com o processo, incrementa seus engajamentos, amplia 

o interesse, aproxima os conteúdos dos problemas reais dos sujeitos e permite 

reavaliação permanente do processo, de forma mais dinâmica e permanente. 

Neste sentido, a combinação dessas duas técnicas traz um conjunto de vantagens 

que podem ser decisivas para a melhoria, em um espaço de tempo mais curto, 

do aprendizado dos educandos e educadores. Dessa forma, a escola como 

 
969 Mestran Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Faculdade de Ciências Sociais, 

Educação e Administração Instituto de Educação-Lisboa Portugal.  
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espaço de aprendizado e interação acompanharia de forma mais eficaz a 

mudança da dinâmica social, à medida que estaria mais sensível às suas reais 

necessidades, bem como expandiria seu alcance para além dos limites físicos de 

seu espaço. 

 

3. Um novo contexto, novas práticas e a E-escola: o futuro no presente. 

A educação por meio da internet caracteriza-se por ser aberta e por definir um 

novo paradigma, que busca educar para saber compreender, sentir, comunicar-

se e agir melhor, é quase uma forma de educar por cooperativismo, haja vista a 

ligação mais umbilical dos sujeitos atuantes no processo em conformidade com 

esta nova forma de ensinar e aprender que, hoje,  

 
exige hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal, pessoal e de 

grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e 

comunicação. Umas das dificuldades atuais é conciliar a extensão da 

informação, a variedade das fontes de acesso com o aprofundamento 

da sua compreensão, em espaços menos rígidos, menos engessados. 

Temos informações demais e dificuldades em escolher quais são 

significativas para nós e conseguir integrá-las dentro de nossa mente e 

de nossa vida. A aquisição da informação, dos dados, dependerá cada 

vez menos do professor. As tecnologias podem trazer hoje dados, 

imagens, resumos de forma rápida e atraente. (MÓRAN, 1997, p. 109) 

 

Nesta seara, o ato de educar precisa, cada vez mais, afastar-se da atividade 

calcada apenas em levar até os alunos as informações. O advento de um novo 

contexto, marcado por uma forte dinamicidade e que coloca os discentes como 

os verdadeiros protagonistas do processo educacional, uma vez que acessam as 

informações com maior velocidade que os próprios professores conseguem 

alcançar, impõem à escola atual e aos seus sujeitos novas formas de pensar o 

fazer educacional, sob pena de suas práticas serem cada vez menos produtivas, 

interessantes e destoantes da realidade.  

Outrossim, o papel dessa nova escola, a qual denominamos de E-escola, deve ser 

o de ensinar aos alunos como buscar, classificar e interpretar as informações; 

quando, como e em que situações utilizá-las e, finalmente, como produzir 

conhecimento, dotado de significado e que seja capaz de promover efetiva 

significação entre prática pedagógica e a realidade circundante. 

Uma verdadeira revolução está em curso, não apenas no macrocosmo social, mas 

também no ambiente escolar. Estar atento a este cenário é fundamental para que 
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a escola ressignifique seu papel, contemporize-o e o ajuste ao novo homem de 

uma nova era. 

A E-escola, a escola do futuro no presente, não está adstrita aos muros que 

tangibilizam a escola clássica, ela se espraia de forma multidirecional, numa nova 

dimensão de espaço-tempo, pois o saber do século XXI, como afirma Edgar 

Morin, é complexo. O ensinar e aprender acontecem a qualquer instante, 

inadvertidamente, em qualquer espaço, despretensiosamente. As informações 

transitam de forma muito veloz e, de forma quase avassaladora, impõem-se. A E-

escola refocaliza esses saberes, aproxima os sujeitos, organiza as informações, 

envolve pelo lúdico, organiza-se em redes, teias do saber. Assim, constrói, destrói, 

reconstrói, reinventa-se, porque não linear, esvaziada de sentido fixo, ela projeta 

para os sujeitos em suas relações os significados de ser e existir, podendo ser, 

paradoxalmente, relevantes ou não. 

O mister aqui na E-escola não são mais as certezas, mas as incertezas, as 

possibilidades e como devemos lidar com elas, avaliá-las, dimensioná-las e inseri-

las em nossa realidade. O conhecimento do século XXI é plural, entrópico, 

lisérgico, sedutor e precisa de uma escola que esteja em consonância com essa 

realidade. Nada mais é desprezível e aquilo que antes não era, agora pode tornar-

se na melhor alternativa.   

Embora a realidade socioeconômica do Brasil possa ofertar desafios a uma 

eventual democratização do acesso às tecnologias e aos multimodais educativos 

ligados a ela, mesmo em localidades mais periféricas e com dificuldades mais 

evidentes, o acesso à internet é cada vez mais comum, algo que foi evidenciado 

pelo relatório de uma investigação deste tipo, Jovens em Rede, realizada pelo 

Departamento de Educação da PUC-RJ e que ouviu mais de mil jovens com 

diferenças significativas de classe. 

Outra pesquisa neste sentido realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

indicar a presença cada vez mais maciça das tecnologias em áreas mais 

periféricas, a saber: 

 
Antes focadas em clientes mais elitizados, de áreas nobres e shopping 

centers, hoje existem lanhouses espalhadas pelas periferias, 

aglomeradas e pelo interior do Brasil. Em muitas comunidades pobres 

existem centenas desses espaços. (...) São numerosos os exemplos de 

favelas que incorporam a internet em suas comunidades através de 

pequenas lanhouses. (...) Os jovens em sua maioria de baixa renda 

passaram a utilizar com frequência e-mails, participar de comunidades 

de relacionamento, utilizar programas de mensagens instantâneas, 
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promover pesquisas etc. Além da possibilidade de acesso ao 

conhecimento e à informação, grupos podem se manifestar e se 

expressar contribuindo decisivamente na produção de conteúdo. (CGI, 

2008, p. 48) 

 

Neste sentido, as tecnologias para educação e como ferramentas de estruturação 

e suporte para a nova escola que emerge, a E-escola, encontram, mesmo diante 

do cenário de profundas desigualdades que historicamente caracterizaram e 

caracterizam o Brasil, terreno fértil para se estabelecer. Parece-nos, portanto, um 

movimento sem volta, em que a forma de ensinar e aprender, para quaisquer que 

sejam os sujeitos, modifica-se profundamente e exige, para uma nova sociedade, 

uma nova escola que, pouco a pouco, impõe-se como realidade. O futuro já não 

está mais tão distante, constrói-se, aos poucos, a E-escola, o próprio futuro no 

presente da educação. 

 

Conclusão 

A humanidade atravessou e atravessa no último século a mais profunda 

transformação que se tem conhecimento. A primeira Revolução Industrial 

promoveu modificações acentuadas nas relações de produção e consumo, o que 

abriu margem para o aprimoramento de tecnologias já existentes e o surgimento 

de outras até então impensadas. O século XXI trouxe consigo o advento da quarta 

Revolução Industrial, marcada pela nanotecnologia e pelo conhecimento como 

pilar fundamental. 

No bojo dessas transformações, as tecnologias não apenas passaram a fazer parte 

do dia a dia das pessoas, na Engenharia, Medicina ou mesmo nas Comunicações, 

como também chegaram ao ambiente escolar e educacional. Apesar das 

acentuadas desigualdades que marcam o Brasil, a presença do aparato 

tecnológico se faz presente até mesmo nas comunidades mais carentes. Uma 

nova geração, denominada geração Y, nasceu neste contexto, demonstrando 

profunda afinidade e interesse nesta linguagem. 

Dessa forma, os processos de ensino e aprendizagem precisam ser revistos, uma 

vez que os anseios das novas gerações são mais dinâmicos, pragmáticos e 

ensejam novas práticas diante de uma nova educação. Neste sentido, não apenas 

a utilização das tecnologias, bem como a inserção de novas metodologias 

baseadas em estratégias mais coerentes com o atual cenário apresentam-se 

como demandas que precisam ser observadas e buscadas. 
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É nesta perspectiva que as microlearnings e a gamificação, por exemplo, inserem-

se como novas linguagens no espaço educacional, que se espraiam para além do 

ambiente escolar e que possibilitam novas nuances, ampliando o acesso à 

educação, aproximando sujeitos, aumentando a eficácia do aprendizado, bem 

como ofertando respostas mais concretas e imediatas aos problemas reais dos 

sujeitos. 

As tecnologias não vieram para substituir as metodologias existentes ou mesmo 

para anular o papel dos professores ou da escola, mas para oferecer uma nova 

dinâmica diante de um novo contexto, outras possibilidades que estejam mais 

ajustadas a uma nova realidade. Surge o que denominamos de uma E-escola, 

tecnológica, com uma nova linguagem e metodologias, que conserva o que há 

de relevante no modelo clássico de escola, mas que projeta a escola para o futuro 

ou que traz o futuro para o presente, em uma claro e necessário ajuste entre o 

que se deve ensinar e aprender, e que se concentra em como ensinar e aprender. 

O futuro é agora! 
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972RESUMO: O uso dos vídeos, filmes em sala de aula, é uma importante ferramenta 

no processo de ensino aprendizagem. O presente estudo visou pesquisar a aplicabilidade 

do uso do vídeo no curso de Pedagogia de uma Instituição privada do município de São 

Luís, Maranhão. Como metodologia optou-se por uma pesquisa –ação e pesquisa 

bibliográfica, em que consistiu no estudo das teorias de vários autores tais como: Moran 

(2000), Bottentuit Junior (2009), Lalande (1999), Sousa (1997), entre muitos outros 

permitindo um conhecimento teorico mais profundo sobre o tema. Concluimos a 

importância da  utilização do  video em sala de aula.  Os dados obtidos indicam sua 

pertinencia  e estimulam os alunos no processo de conhecimento para a transformação 

em sua prática pedagógica no ensino superior no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Docentes; Ensino Superior; Recursos Tecnológicos.Aprendizagem 

 

ABSTRACT: The use of videos, movies in the classroom, is an important tool in the 

process of teaching learning. The present study aimed to investigate the applicability of 

the use of video in the course of Pedagogy of a private institution of the municipality of 

São Luís, Maranhão. As a methodology, a research-bibliographic research and research 

was chosen, which consisted in the study of the theories of several authors such as: Moran 

(2000), Bottentuit Junior (2009), Lalande (1999), Sousa (1997) among many others 
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allowing a deeper theoretical knowledge on the subject. We conclude the importance of 

using video in the classroom. The data obtained indicate their relevance and stimulate 

the students in the process of knowledge for the transformation in their pedagogical 

practice in higher education in the teaching-learning process 

 

Keywords: Teachers; Higher education; Technological Resources.  

 

1.INTRODUÇÃO 

Diante de processo de globalização ao longo dos tempos, novas 

competências são postas para educadores e educandos atualmente, visto que os 

processos de ensino aprendizagem estão cada vez mais redimensionados em 

função das mediações tecnológicas que surgem a partir do acesso as mídias 

digitais (SLOMSKI et al., 2016). Assim, as Universidades frente às novas 

tecnologias disponíveis vêm construindo com passar dos anos novas propostas 

de trabalho em sala de aula, com várias ferramentas voltadas aos materiais 

didáticos (CAMAS et al., 2013), visando o eixo articulador no processo de 

transformação da realidade social e cultural dos educandos.   

Para tanto, o presente trabalho, intitulado “MÍDIA E EDUCAÇÃO: o uso 

do vídeo no Ensino Superior como auxílio a aprendizagem “, é fruto de algumas 

indagações das pesquisadoras em  que foram  construídos ao longo da formação 

acadêmica como pedagogas, sobre a utilização do uso de vídeos na EaD, como 

auxílio na formação inicial de professores e sobre o uso desse material didático 

em sala de aula, possibilitando a construção de experiências tanto para 

educadores como educandos, por meio  deste recurso tecnológico. Neste estudo 

foi possível a aplicabilidade na Disciplina de Didática, em uma turma específica 

de Pedagogia de Instituto de Ensino Superior.  

No contexto atual, as mudanças nas Universidades estão acontecendo 

de forma muito rápida, principalmente em relação a novos modelos de propiciar 

aprendizagens significativas, por meio do material didático na modalidade EaD e 

em sala de aula, o uso do vídeo /filme como recursos audiovisuais proporcionar 

ao alunado novos paradigmas na educação, frente ao processo de aprender em 

espaço digital.  

Com base nestas observações levantamos o seguinte questionamento 

para serem investigados no decorrer desta pesquisa: 

2. Como o vídeo/aula pode contribuir ao discente como um recurso no 

ensino-aprendizagem?   
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O tema foi escolhido devido à relevância social, científica e profissional 

do uso do vídeo na formação inicial de professores. Além disso, ressalta-se a 

importância compreender o uso do vídeo/filme na modalidade EaD, no processo 

de ensino e aprendizagem no desenvolvimento de práticas colaborativas no 

ambiente virtual. Desta forma, observamos, a importância desta pesquisa 

qualitativa em verificar nas aulas semipresenciais, a utilização dos vídeos didático 

áudio visuais, como eixo articulador no processo de ensino -aprendizagem no 

ensino superior na formação inicial do professor.  

Realizamos uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Quantos aos aspectos 

qualitativos, realizamos por meio do suporte fornecido pelos estudos 

bibliográficos de diversos autores, dentro quais pode-se citar: Belloni (2002), 

Moran (2000), Bottentuit Junior e Coutinho (2009), Silva Júnior e Trevisol (2009), 

Camas et al. (2013), entre outros. Em relação aos procedimentos quantitativos, 

realizaram-se coletas e registros de relatos de professor e alunos, utilizamos 

questionários e entrevistas semiestruturadas com perguntas fechadas. O estudo 

delimitou-se a docentes e discentes do curso de Pedagogia oferecido na 

modalidade EaD por uma instituição privada da cidade de São Luís, Maranhão, 

Brasil. 

Diante das questões levantadas anteriormente e percebendo a 

necessidade de compreendê-las no contexto do processo de ensino e 

aprendizagem, organizamos este trabalho por meio das seguintes seções: Na 

primeira discorremos a presente introdução; na segunda abordamos o uso de 

vídeos no Ensino Superior como auxílio a aprendizagem; na terceira 

apresentamos a metodologia; na quarta tratamos das análises e resultado; e por 

fim as conclusões seguida das referências utilizadas na pesquisa em questão.  

 

2.O USO DE VÍDEOS NO ENSINO SUPERIOR COMO AUXÍLIO A 

APRENDIZAGEM 

 

São inúmeros os desafios colocados para a educação ante o advento das 

TICs. A integração das TIC’s no processo de ensino e aprendizagem se dá em duas 

dimensões: a educação para as mídias e a comunicação educacional. A primeira 

possibilita a apropriação crítica das TIC’s, enquanto a segunda se dá no âmbito 

das ferramentas pedagógicas facilitadoras do processo educativo (BELLONI, 

2002). 
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No meio educativo, é fundamental que educadores saibam utilizar e 

explorar esses recursos, é de enorme importância, pois sua missão é criar um 

ambiente que seja propício à assimilação do saber, servindo como facilitador no 

processo de ensino e aprendizado, mesmo por que as crianças estão confortáveis 

com o bombardeio de imagens, de sons e de tudo que as tecnologias dispõem, 

sendo tão gratificante como ler um livro, por exemplo.  

É de extrema importância que os educadores tenham capacitação 

continuada, para obterem condições de utilizar as tecnologias no cotidiano 

escolar de forma criativa, com bom senso e habilidades, principalmente nas 

ocasiões adequadas para o uso das tecnologias em sua prática docente, 

ampliando sua maneira de ensinar e aprender 

O uso dos recursos midiáticos, em especial o vídeo, inegavelmente, 

possibilita o despertar da criatividade à medida que, estimula a construção de 

aprendizados múltiplos, em consonância com a exploração da sensibilidade e das 

emoções dos alunos, além de contextualizar conteúdos variados.  

Experienciar os recursos midiáticos como ferramentas pedagógicas pode 

viabilizar ao discente a oportunidade de investigar e refletir aprendizados 

pertinentes às variadas temáticas que o cerca. Pois estando as tecnologias mais 

presentes no cotidiano educacional cabe a escola, na figura do professor, 

descobrir os efeitos pedagógicos que esses recursos podem trazer para a 

melhoria da sua prática pedagógica, conforme defende Côrtes. 

 
Atualmente, não podemos mais adiar o encontro com as tecnologias; 

passíveis de aproveitamento didático, uma vez que os discentes 

voluntários e entusiasticamente imersos nesses recursos – já falam 

outra língua, pois desenvolveram competências explicitadas para 

conviver com eles (CORTÊS, 2009, p.18). 

 

O manuseio e o uso dos recursos tecnológicos devem acontecer de forma 

criativa e crítica, favorecendo práticas interdisciplinares que contribuam para a 

qualificação da educação e a formação do cidadão. Prática defendida por Vianna 

(2009, p.10) ao afirmar que “uma das funções básicas da escola hoje é ajudar o 

aluno a saber pesquisar, saber procurar informações, saber estudar”. 

Os cursos de formação de professores hoje possuem mais este desafio, 

apresentar a estes novos educadores estas ferramentas que se bem utilizadas 

podem superar a antiga dinâmica que se concebia de aprendizagem, na qual o 
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professor ministrava o conteúdo por ter um maior domínio sobre ele e o aluno 

era um mero espectador.  

O vídeo já vem sendo utilizado a bastante tempo, e ele pode provocar no 

aluno a curiosidade e o interesse pelo conteúdo deste, uma vez que o vídeo seja 

utilizado de uma forma adequada. A internet dispõe de uma grande quantidade 

de vídeos educativos, porém nem todos eles são adequados para o uso em sala 

de aula, e para o professor que queira uma nova maneira de conduzir sua aula, 

produzir seu próprio vídeo é uma forma também de controlar o que e como será 

passado. Bottentuit Junior e Coutinho (2009, p. 1055) enfatizam que: 

 
“Com a evolução tecnológica dos últimos anos, ficou cada vez mais fácil 

criar vídeos, que podem ser realizados tanto com câmeras de vídeo 

sofisticadas como com simples máquinas digitais ou mesmo aparelhos 

de telemóvel.” Com a facilidade de produção de vídeos, os cursos de 

formação de professores precisam se adequar para possibilitar o 

desenvolvimento destas competências nos discentes. 

 

 

De acordo com Valle (2003), muitos professores estavam acostumados 

com as tecnologias de vídeo e televisão em suas residências, mas não conseguem 

utilizar essas ferramentas em suas aulas, como instrumentos pedagógicos 

eficientes. Outros até, não utilizam esses meios por não saberem como operar 

tais equipamentos. Moran (2000) afirma que quando se utiliza o vídeo em sala de 

aula, ele é visto pelos alunos como lazer e não como aula, mas é claro, se esse 

vídeo for muito bem produzido, atraente, e utilizado de maneira correta, chama 

a tenção do aluno e o atrai para os assuntos do planejamento pedagógico. O 

vídeo torna-se uma ferramenta poderosa disponível ao professor, pois pode 

alcançar todos os sentidos, mexer com o corpo inteiro.  

A insegurança dos professores é um dos grandes, problemas para a 

introdução do vídeo na escola, como diz Ferrés (1996). Quanto às dificuldades de 

acesso a essas tecnologias, elas não devem ser vistas como barreiras para as 

novas práticas pedagógicas. Ao se posicionar de maneira crítica o professor 

consegue uma maior interação entre os alunos, buscando o desenvolvimento 

cognitivo, social e emocional.  

Kenski (2008) explica que é preciso trabalhar outros métodos didáticos, 

além de facilitar e ampliar o universo de conhecimento dos alunos, o professor 

pode auxiliar na dinâmica de apresentação dos conteúdos, utilizando atividades 

interdisciplinares. 
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3.METODOLOGIA 

 

3.1  Tipo de pesquisa 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quali -quantitativa. 

A pesquisa quantitativa se origina de uma ideia que vai se delimitando, em que 

se vão definindo os objetivos, as perguntas norteadoras, a revisão de literatura, 

para testar hipóteses, estabelecer padrões e comprovar teorias. O presente 

trabalho, além desses elementos, buscou compreender como se dá o uso de 

vídeo em sala de aula e qual a visão dos discente sobre o recurso utilizado, 

portanto, se utiliza da pesquisa qualitativa, que se propõe a estudar os modelos 

culturais, que são marcos referenciais para o ator social e transmitidos pelo outro 

e experiência pessoal (SAMPIERI, 2013).  

A análise qualitativa tem como embasamento o pressuposto da análise 

de conteúdo, técnica de análise proposta por Bardin (2002), mediante a 

categorização dos dados obtidos, através das falas dos participantes da 

comunidade investigada, com o objetivo de descrever os conteúdos obtidos, por 

meio de procedimentos sistemáticos. 

E, para realizar a pesquisa, foi utilizado o método de procedimento da 

pesquisa-ação, em relação ao qual o autor Thiollent (2009, p. 16) observa que “[...] 

a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida 

e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo”. Nesse contexto, os sujeitos e pesquisadores estarão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

3.2 Local da pesquisa 

A presente pesquisa foi realizada em uma Instituição privada do município 

de São Luís, Maranhão. É de grande valia enfatizar que a mesma não terá a sua 

identidade revelada, a mesma será designada no decorrer deste trabalho como 

empresa “Inst X”. A escolha se deu por ser a primeira Instituição da rede privado 

que acolheu o público-alvo dessa pesquisa.  

 

3.3 Sujeitos da Pesquisa 

Participaram 15 alunos do Curso de Pedagogia e 10 Docentes do mesmo Curso.  

 

3.4 Instrumentos da pesquisa 
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Os instrumentos para recolha de dados foram obtidos por meio da 

aplicação de questionário, composto por questões, destas fechadas e abertas, 

aplicado diretamente pelas pesquisadoras ao público alvo.  

 

3.5 Método de Intervenção 

O método de procedimento de pesquisa utilizado foi a pesquisa-ação, 

para o qual o autor Thiollent (2009, p. 16) observa que “[...] a pesquisa-ação é um 

tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo”.  

Os docentes compõem um dos principais público-alvo, para tanto, 

realizou-se um minicurso intitulado “Mídias na Educação: uso do vídeo no 

contexto escolar”, ele discutiu a importância do vídeo como uma ferramenta para 

a aprendizagem, visando o aprimoramento dos professores como formação 

inicial. O minicurso teve duração de 8horas, na qual discutiu-se as seguintes 

temáticas com os docentes: Aprendizagem Signicativa; Mídias na 

Educação;Trechos de filmes; Desenho animado ;Documentários. Trabalhamos 

também como inserir vídeo no slide, assim como inserir gravação nos slides. 

Quanto a avaliação do processo de ensino aprendizagem no decorrer das 

temáticas discutidas foram considerados o interesse, participação, frequência, 

elaboração de atividades a avaliação além de levar em conta o processo de 

produção, considerou também o produto final, o trabalho escrito e a 

argumentação oral das ideias defendidas pelos docentes.  

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 Quanto aos Discentes: 

Quanto a Questão 1: Qual a sua opinião do uso de recursos tecnológicos pelos 

professores em sala de aula? 

Responderam que alguns professores utilizam alguns recursos como 

vídeos, notebook , caixa de som. 

 Questão 2: Os professores costumam utilizar recursos tecnológicos durante as 

aulas? Quais? 

 Responderam que Filmes, data show, notebook, vídeos-aulas 

Para Toledo (2015) há diversas formas de aperfeiçoar a transmissão do 

conhecimento nas instituições de ensino superior, uma delas é: 

 
O uso de recursos tecnológicos (computador, recursos multimídias, 

softwares educativos), que auxiliam tanto o professor quanto o aluno 
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durante o processo de aprendizagem, proporcionando condições, ao 

professor, para ministrar aulas de forma mais criativa, acompanhando 

as transformações e mudanças que ocorrem quando o aluno passa a 

exercer sua independência na procura e seleção de informações e na 

resolução de problemas, tornando-se assim o ator principal na 

construção do seu conhecimento. 

 

Neste contexto, Bonatto e colaboradores (2013, p.67) afirmam que: 

 
Se o professor está despreparado, o computador por si só não tem 

nenhum efeito na sala de informática da escola [...] Grande parte de 

nossos educadores são nascidos e foram formados antes da geração 

digital. Portanto, a realidade que se apresenta faz sentido: as 

tecnologias estão inseridas em todos os espaços da vida cotidiana, 

entretanto, muitos educadores ainda a colocam como algo excepcional 

e externo ao contexto pedagógico. 

Não há uma tecnologia específica a ser utilizada, nem uma forma única de 

utilização dos recursos tecnológicos, mas um leque de oportunidades, no qual o 

professor precisa adequá-las às necessidades e especificidades da escola e do 

educando com que atua (MAINART et al., 2010). Para questão, segundo Krasilchik 

(2011), os meios de comunicação influem poderosamente na concepção de 

mundo, em especial o escolar, promovendo maior interação e participação do 

aluno na produção do conhecimento, uma vez que criam amplas possibilidades 

de aprendizagem 

Questão 3: Com que frequência os professores utilizam recursos 

tecnológicos em sala de aula? 

Neste aspecto 46,67% responderam que algumas vezes por semana, 

33,33% usam diariamente e 20% algumas vezes por mês. Há muitas vantagens 

quando se usam de maneira organizada e frequente as novas tecnologias, pois 

cada vez mais fazem emergir novos conhecimentos. Os recursos tecnológicos têm 

destaque no momento social que estamos vivendo. 

A introdução dos recursos tecnológicos nas salas de aula facilita as trocas 

interindividuais tornando as informações mais acessíveis. Além disso, recursos 

tecnológicos evoluem de forma acelerada, ampliando a motivação dos alunos 

para o novo, e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece (RIBAS, 

2008). 

 Questão 4 Você acha que o uso de vídeo/aulas pode contribuir melhor 

para sua aprendizagem?  

Entre as respostas mais significativas, destacamos: 
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Quadro1: Resposta dos Discentes da Pesquisa 

Discente 1 – “Devemos nos manter antenados com o uso dessa tecnologia.” 

Discente 2 – “Quanto mais estímulos o aprendiz tem, melhor é a aprendizagem 

Discente 3 – “Ajuda os alunos do curso de EaD, pois é cansativo passar o dia todo 

lendo.” 

Discente 4 – “Desde que sejam organizados no banco de dados, facilita o acesso a 

qualquer momento.” 

Discente 5 – “É um auxílio a mais para entendermos o conteúdo.” 

Discente 6 – “Novas formas de abordar um mesmo tema.” 

Discente 7 – “Completa a aula do professor e nos ajuda a compreender melhor a aula.” 

Fonte: Elaborado pelas Pesquisadoras 2019 

 

Observa-se que a maioria dos discentes que participaram desta pesquisa 

conhecem vários recursos tecnológicos como ferramentas e a maioria destas 

encontram-se disponíveis pelos professores da instituição de ensino, como 

responderam na seguinte questão; 

Questão 5– Até o momento, quantos professores usam o vídeo/aula como 

ferramenta pedagógica?  

Como se constatou, o aluno tem o interesse uso do vídeo em sala de aula. 

Cabe então ao professor não exibir o filme ou o vídeo na sala de aula como uma 

atividade isolada. Como propõe Ferro (1989, p. 92) “Estes devem ser tratados não 

como lúdicos”, mas como fonte do processo de ensino/aprendizagem em que o 

professor deve partir das imagens e não buscar somente ilustração, confirmação 

ou o desmentido de outro saber que é o da tradição escrita.  

Para Goldman (2007), muitos educadores e pesquisadores promoveram o 

vídeo como uma ferramenta importante para fornecer o contexto ou o ponto de 

partida para o aprendizado. Vídeos fornecem boas ilustrações de imagens 

digitalizadas, texto e som que podem ser enviados para uma comunidade virtual 

compartilhada.  

Os vídeos também podem ser interligados com slides, textos de apoio, 

links de recursos, fóruns de discussão, plataformas de bate-papo, entre outros, 

como parte de um ambiente virtual de aprendizagem (KARPPINEN, 2005). O uso 

de vídeos é ideal para fornecer feedback, realizar avaliações e também melhorar 

a qualidade da orientação. A aprendizagem, por meio do uso de tecnologia de 

vídeo, também provou ter um impacto na compreensão de eventos dinâmicos.  
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Prensky (2005) sugere que os jovens estudantes são especialmente 

receptivos ao conteúdo de vídeo porque acham atraente (ou gostam do uso) e 

isso os beneficia de uma forma ou de outra no processo de aprendizagem. Vários 

autores discutem o uso de vídeo em sala de aula e a importância da interatividade 

para ajudar os alunos a aprender, sendo capazes de revisitar e revisar o 

material. Eles enfatizam o potencial da tecnologia para ajudar na aprendizagem, 

mas somente se ela for usada corretamente. De Boer (2013, p. 17) coloca o uso 

do vídeo na educação no seguinte contexto: 

 
O surgimento de redes digitais, como a internet, desconectou a 

exibição de vídeos a partir de um horário definido, porque o vídeo 

pode ser assistido a qualquer momento. Ele também levou a 

desconectar a lição, em certo sentido, de um local definido (ou seja, a 

sala de aula): o vídeo pode ser assistido em qualquer computador 

conectado à Internet.  

 

No Ensino Superior, a crescente prevalência da tecnologia está 

impulsionando a viabilidade e a disponibilidade do ensino on-line e dos recursos 

acadêmicos abertos, e o vídeo está desempenhando um papel na facilitação 

desses desenvolvimentos. 

. Muitos docentes carecem de conhecimento, apoio, orientação e 

treinamento adequados para integrar essa tecnologia em seu ensino, seja em 

nível prático, técnico ou didático, em nível de ensino (STOVER & VERES, 2013).  

Pertinente destacar a relevância do minicurso que favoreceu aos discentes 

conhecer mais sobre como utilizar a ferramenta vídeo como meio de 

aprendizagem para estudar e como direcioná-la quando estiverem atuando como 

pedagogos, em que discutimos a importância desse recurso preparando os 

alunos de como poderão utilizar em sua prática na Educação Básica .Foram 

utilizadas trecho de Filme :Uma Professora muito Maluquinha; um curta 

metragem :Vida Maria; o vídeo Didática: A arte de ensinar de Comenius à Paulo 

Freire; o vídeo educacional Tecnologia, estamos preparados?; o trecho de filme 

Pitágoras e a Música original do Filme Donald e o país da matemágica. 

  

4.2 Quanto aos Docentes: 

A presença crescente de vídeo impacta o ambiente de ensino tradicional 

no ensino superior. Enquanto alguns professores podem estar abraçando o 

referido recurso (GREENBERG & ZANETIS, 2012), ainda existem professores que 
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ainda não têm as habilidades, experiência, confiança, compreensão ou 

experiência para ensinar de forma eficaz com e por meio de vídeo.  

Sendo questionados quais recursos tecnológicos são utilizados durante 

suas aulas, dos 10 docentes na pesquisa 10% utilizam web e e-mail, 20% utilizam 

outras ferramentas e, 70% usam o vídeo como estratégias para ativar o 

conhecimento e promover o desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Aos questionarmos os docentes sobre quais entraves encontram para 

ministrar aulas utilizando alguns recursos tecnológicos em sala de aula, 

obtivemos as seguintes respostas: 

Quadro 2: Respostas dos Docentes da Pesquisa 

“Nem todos os alunos tem computador e muitas vezes o acesso a Internet é restringido 

pela velocidade ou disponibilidade de tempo”. 

“Falta de interação dos alunos.” 

“A internet - alguns aplicativos necessitam de internet.” 

“A aquisição de alguns recursos como celular.” 

Fonte: Elaborado pelas Pesquisadoras (2019) 

 

A baixa fluência digital do corpo docente é considerada um desafio que é 

entendido e pode ser resolvido (JACOBS, 2013; JOHNSON et al., 2014). Muitos 

docentes do Ensino Superior não vêm de um background tecnológico e às vezes 

há uma lacuna geracional entre a capacidade tecnológica do professor e de seus 

alunos (PALFREY & GASSER, 2008).  

É pertinente que busquemos enquanto educadores nos atualizar quanto 

aos recursos tecnológicos disponíveis ao meio acadêmico que favorece o 

aprendizado do aluno. Em nosso contexto educacional alguns aplicativos são 

favoráveis como Pensadores da Educação, Sinônimos, LDB entre outros que 

favorecem a consulta imediata minimizando dúvidas quanto a escrita, 

fundamentações teóricas e legislação vigente. 

Sobre as seguintes a questões – Você considera a tecnologia uma 

ferramenta favorável para o professor? Você acredita que o uso de vídeo/aulas 

pode ajudar o docente a desenvolver melhor sua prática pedagógica? 

Destacamos algumas respostas dos docentes: 

 

Quadro 3: Respostas dos Docentes da Pesquisa 

Docente 1 – “Favorece trabalhar de formas mais dinâmica com o aluno.” 

“Sim. Para isso é necessário planejar e estudo sobre o vídeo.” 

Docente 5 – “Considero na minha opinião é fundamental.” 
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“Se for complementando com outras práticas” 

Docente 9 – “Sim, pois torna os alunos mais participativos e interessados em sala de 

aula.” 

“Amplia o conhecimento e fixa o conteúdo” 

Docente 10 – “Sim, levando em conta que a tecnologia e já disponível nos diversos 

setores.” 

“Desde que seja articulado ao referencial básico, deve ser correlacionado e 

problematizado.” 

Fonte: Elaborado pelas Pesquisadoras (2019) 

 

Em nosso contexto histórico, os professores tradicionalmente ensinaram 

seus alunos face a face e desenvolveram suas habilidades de ensino com base na 

interação pessoal dentro dessa dinâmica de ensino. Quando um professor 

começa a usar o vídeo para capturar o seu ensino (seja ao vivo, palestras, palestras 

ou screencasts), eles ensinam em uma câmera que requer diferentes habilidades 

e técnicas de ensino do que o contato face a face.  

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados mostram que os vídeos são muito importantes para a 

abordagem do aprendizado dos discentes. No entanto, também deve ser notado 

que o uso eficiente de vídeo requer esforço e planejamento por parte dos 

docentes. Para tornar os vídeos como um meio de ensino mais eficaz do que a 

sua estrutura atual, é fundamental que nós docentes em nossa prática 

expliquemos o uso dos vídeos durante o curso, informando como os mesmos 

devem ser planejados, usados no curso, evidenciando os potenciais benefícios de 

aprendizagem.  

De uma forma geral, este estudo pesquisou as percepções e atitudes dos 

docentes e discentes sobre o uso de vídeos como meio de ensino e 

aprendizagem. Descobrimos que ambos perceberam que os vídeos em geral são 

de algum benefício para o processo de aprendizagem.  

No geral, os comentários sobre vídeos como meio de ensino foram 

positivos. Interpretamos isso como um sinal encorajador para estabelecer a 

utilização de vídeos como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem.  

Contudo, um aluno que se depara com circunstâncias (como não ter um 

laptop ou qualquer dispositivo portátil) pode estar em desvantagem, em 

comparação com os alunos cujas circunstâncias são mais favoráveis. É pertinente 

que este discente busque acompanhar o cenário que vem se modificando frente 
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ao avanço tecnológico e utilizar alternativas como uso de e-mail e pendrive, 

celular. Sabemos que existem outros recursos, mas pelo menos estes que são 

fundamentais aos alunos da EaD. 

 Diante dessas observações, foi também possível concluir que as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são uma possibilidade real de 

alavancar o processo de ensino-aprendizagem. Especialmente nos dias de hoje, 

no contexto da sociedade da informação, quando estas tecnologias se tornam de 

vital importância para o preparo dos estudantes para um mundo moderno de 

educação e um conjunto de diferentes habilidades. 
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 RESUMO: A974 presença da multimodalidade nos textos aos quais dialogamos 

diariamente, pode revelar a necessidade de compreender, refletir e construir novas 

abordagens de ensino que considerem as mídias, sobretudo as mídias digitais, não só 

como ferramentas, porém como geradoras de produções semióticas fundamentais para 

formação dos sujeitos. A fim de dialogar com a teoria de multiletramentos, este estudo 

objetiva refletir sobre a importância da linguagem dos games no ensino de línguas. Para 

tanto, buscamos analisar de maneira reflexiva, sobre a multimodalidade presente nos 

games, a partir de jogos comumente encontrados e mencionados popularmente, como: 

God of war e The last of us. Todavia, também nos voltamos para o desenvolvimento de 

games, através do game intitulado Nanouk, com a finalidade de estimular o 

desenvolvimento de games por profissionais de educação, principalmente no ensino de 

línguas. Os embasamentos teóricos são pautados por New London Group (2006); Rojo 

(2012) com o propósito de compreender as contribuições dos multiletramentos e seu 

papel na construção de novas abordagens de ensino. McGonigal(2012); Jenkins (2009) a 

fim de compreender a presença dos games e suas características na sociedade. Paulo 

Freire (2002); James Paul Gee (2009) para reflexões de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Multiletramentos, Games, Ensino de línguas. 

 

ABSTRACT: The presence of multimodality in the texts to which we dialogue daily can 

reveal the need to understand, reflect and construct new teaching approaches that 

consider media, especially digital media, not only the tools, but also the generators of 

semiotic productions fundamental to formation of subjects. In order to dialogue with the 

theory of multiliteracies, this study aims to reflect on the importance of the language of 

games in language teaching. For this, we seek to analyze the multimodality present in 

games, from games commonly found and popularly mentioned, such as: God of war and 

The last of us. However, we also turn to the development of games, through the game 

 
973 Professora Doutora de Ensino de Língua Inglesa do DTPE/IE/UFRRJ. Atua na licenciatura em 

Letras e no Programa de Pós-graduação em Educação Agrícola PPGEA/UFRRJ. Editora-chefe da 

Retta - Revista de Educação Técnica e Tecnológica em Educação Agrícola. 

 
974 Tecnologias de comunicação e informação. 
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called Nanouk, with the purpose of stimulating the development of games by education 

professionals, especially in language teaching. The theoretical underpinnings are based 

on the New London Group (2006); Rojo (2012); with the purpose of understanding the 

contributions of multiliteracies and their role in the construction of new teaching 

approaches, McGonigal (2012); Jenkins (2009) in order to understand the presence of 

games and their characteristics in society, Paulo Freire (2002); James Paul Gee (2009) for 

teaching-learning reflections. 

Keywords: Multiliteracies, Games, Language teaching. 

 

1. Introdução  

O surgimento das TCIs1 promoveram mudanças em dive975rsas esferas 

socias, quando observamos os gêneros discursivos, com os quais dialogamos 

diariamente, podemos constatar que essas mudanças também refletiram no 

modo como nos relacionamos com a língua em suas infinitas formas de 

manifestações.  

A fim de considerar não somente as TCIs, mas também a diversidade 

cultural, assim como a multiplicidade semiótica na percepção dos textos e suas 

manifestações, a teoria de multiletramentos, segundo New London Group1 

(2006), surge como suporte 976reflexivo, destacando a importância de novas 

abordagens de ensino que se preocupem com os contextos aos quais professores 

e alunos encontram-se.   

Paralelamente, podemos observar o crescimento das produções 

midiáticas, especialmente na indústria do desenvolvimento de games. É fácil 

encontrarmos pessoas, em algum momento dos nossos dias, imersas em 

plataformas de jogos digitais, sejam em consoles, celulares ou computadores. 

Embora pesquisas apontem para um público jovem, como dominantes no 

universo dos games, também é possível constatar o aumento no alcance de um 

público diversificado, como aponta o estudo anual da Entertainment Software 

Association (2018).  

Por meio dos fatores mencionados, buscamos analisar a multimodalidade 

presente nos games, a fim de observar como a linguagem dos mesmos podem 

contribuir para o ensino de línguas. Levamos em consideração a multimodalidade 

como essencialmente importante no processo de reflexão sobre novas 

abordagens de ensino, uma vez que as mídias digitais se tornam cada vez mais 

 
975 Grupo de Nova Londres – pesquisadores: Courtney Cazden, Bill Cope, Mary Kalantzis, Norman 

Fairclough, Jim Gee, Gunther Kress, Allan e Carmen Luke, Sara Michaels e Martin Nakata. 
976 Eleito o melhor jogo do ano no Game Awards 2018. 
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indissociáveis a essa geração, exigindo dos sujeitos, diversas práticas de 

letramentos.  
Afinal, no século XXI, ser letrado apenas na leitura e escrita das letras 

tornou-se muito pouco, já que as formas de produção de sentido e de 

conhecimento na sociedade pós-moderna não estão reduzidas 

simplesmente às letras, mas estão continuamente acompanhadas de 

estímulos a outros sentidos de percepção do mundo. O professor que 

continuar a ser formado com essa perspectiva grafocêntrica 

descontextualizada poderá estar contribuindo para a perpetuação da 

dissociação entre fatos trabalhados na escola e os efetivamente 

ocorridos na vida diária do aluno. (SILVA, 2012, pag. 69) 

Através deste estudo, ressaltamos o uso de jogos popularmente 

encontrados, God of war IV 1 e The last of us, pois mesm977o que não sejam 

desenvolvidos com finalidades pedagógicas, acreditamos que os mesmos 

possuem potenciais educativos. Porém, também objetivamos estimular o 

desenvolvimento de games por educadores, através da apresentação do game 

Nanouk, em desenvolvimento, pela graduanda da UFRRJ, almejando contribuir 

para práticas de letramentos no ensino de línguas.  

2. Embasamento teórico  

 Segundo Rojo (2015), algumas mudanças provocadas pelo uso das TCIs, 

passam a exigir outras práticas de letramentos, para além do que a mesma 

chamará de “letramento da letra”, ou seja, além do letramento grafocêntrico, 

atualmente, os textos exigem não apenas uma, mas várias práticas de 

letramentos, pois esses textos passam a ser multissemióticos, repletos de 

representatividade e diversidade cultural. 
 A partir de meados dos anos 90, no mundo inteiro, os letramentos 

sofrem uma modificação acentuada, em que já não bastam mais os 

letramentos da letra do Estado-Nação, ou seja, dos textos unidirecionais 

de um para muitos sem possibilidade de resposta, com valores muito 

fortes de autoria, porque já não são mais assim os textos a partir do 

surgimento do digital. Os textos passam a ser multissemióticos e 

hibridizam culturas muito diferenciadas. (ROJO, 2015, p.2) 

O conceito de multiletramentos, mencionados inicialmente pelo New 

London Group (2006), perpassa por alguns eixos importantes, “o primeiro 

argumento se engaja com a multiplicidade de canais e mídias de comunicação; o 

segundo com a crescente saliência de diversidade cultural e linguística.” (NEW 

 
977 Um dos primeiros relatos sobre a imersão em jogos, relato da Grécia Antiga sobre as Guerras 

na Pérsia. 
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LONDON GROUP,2006) sugerindo, assim, a precisão do pensar sobre novas 

formas de conduzir o processo de ensino-aprendizagem.  

Considerando a presença massiva das mídias digitais em nosso cotidiano, 

Jenkins (2009) aponta para o crescimento da produção de games, cada vez mais 

sofisticados e híbridos em suas construções narrativas “Queriam usar os games 

para explorar ideias que não caberiam em filmes de duas horas” (JENKINS, 2009, 

pag. 36). Isso seria reflexo das características sociais dos sujeitos, que segundo 

ele, passam de consumidores passivos, para ativos. 
Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 

consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis 

e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 

migratórios...Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os 

novos consumidores são mais conectados socialmente. (JENKINS, 2009, 

pag. 47) 

Porém, ainda que o desenvolvimento de games seja crescente a cada ano, 

é preciso desmistificar a ideia pela qual geralmente são mencionados, apenas 

como uma ferramenta de entretenimento, Mcgonigal (2012) refuta a ideia, 

demonstrando as potencialidades dos jogos quando trazidos para além do 

entretenimento. Para tanto, a teórica utiliza a história de Heródoto1 que por meio 

de um jogo de 978somar, chamado Mancala, enfrentaram a escassez de comida, 

utilizando o jogo como recurso estratégico para poupar os recursos da 

população. A dinâmica era passar um dia jogando, a fim de neutralizar a fome 

que sentiam, pois precisavam economizar seus recursos para sobreviverem.  

Em sua pesquisa, Mcgonigal (2012) também alerta sobre a urgência em 

considerarmos as mudanças sociais nas abordagens de ensino, segundo ela, é 

necessário envolver as crianças em práticas de letramentos digitais, a fim de que 

os mesmos, sintam-se participativos e não somente meros espectadores, das 

produções de sentido. 
As crianças de hoje, “nascidas no mundo digital” — a primeira geração 

a crescer com a internet, nascido de 1990 para cá — buscam os jogos 

de uma forma que as gerações mais antigas simplesmente não fazem. 

A maioria delas teve acesso fácil a jogos sofisticados e mundos virtuais 

durante toda a vida, e portanto, consideram que seja natural o 

envolvimento de alta intensidade e a participação ativa... E é por isso 

que as crianças de hoje, nascidas no mundo digital, estão sofrendo mais 

 
978 Disponível em: https://www.eurogamer.pt/articles/2019-01-09-god-of-war-guia-sobre-as-

armas-e-mecanicas-de-combate 

https://www.eurogamer.pt/articles/2019-01-09-god-of-war-guia-sobre-as-armas-e-mecanicas-de-combate
https://www.eurogamer.pt/articles/2019-01-09-god-of-war-guia-sobre-as-armas-e-mecanicas-de-combate
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nas salas de aula tradicionais do que qualquer outra geração anterior. 

(MCGONIGAL, 2012, pag. 133) 

Através da linguagem dos games, podemos refletir sobre novas 

abordagens de ensino, por constatar o potencial dos mesmos, não só como uma 

ferramenta, mas como gerador de construções semióticas. A possibilidade de 

promover, aos sujeitos, a cultura participativa da qual identificamos como 

fundamental para essa sociedade, demonstram o quanto os games podem 

contribuir para a formação de leitores críticos de suas realidades.  
Jogando videogames, as crianças desenvolveriam também habilidades 

metalinguísticas. Essa possibilidade de reflexão sobre o próprio código 

do jogo, por meio da consciência das diferenças de dificuldade entre as 

fases, da mudança das músicas em cada fase do jogo e assim por diante, 

levaria o reconhecimento, mesmo que ainda precário do design interno 

do game, do game como um sistema complexo de partes inter-

relacionadas, o que contribuiria para o desenvolvimento do senso 

crítico da criança. ( MATTAR, 2010, p. 31) 

 

3. Metodologia 

Este estudo foi desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa, uma 

vez que não objetivamos uma representatividade numérica para compreender os 

resultados obtidos pela pesquisa, mas sim, compreende-la com base em uma 

análise exploratória, aprofundando nossas buscas através das manifestações dos 

games, na sociedade, refletindo sobre seu uso e desenvolvimento no ensino de 

línguas.  

Para tanto, o artigo se baseia por meio de fontes secundárias, como: 

artigos, livros, imagens, games e sites. Para analisar e refletir sobre os 

multiletramentos e a linguagem dos mesmos games, James Paul Gee (2009), foi 

o principal teórico pelo qual essa análise se estrutura. 

Primeiramente, buscamos conteúdos que expressassem os elementos 

narrativos dos games, como os personagens, o cenário, o contexto histórico e as 

mitologias envolvidas, um exemplo disso se dá por meio da mitologia Nórdica, 

em God of war.  

Posteriormente, analisamos os games com base em algumas 

características importantes, consideradas por Gee, para que se dê a 

aprendizagem por meio dos games, são elas: identidade, interação, riscos, 

customização e contextualização.  

Em seguida, utilizamos o game The last of us, game que se passa através 

de um canário pós-apocalíptico, por meio dos personagens Joel e Ellie, 
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investigando os gêneros textuais encontrados. A narrativa desse game, chama 

atenção para a vasta possibilidade de expansão da compreensão narrativa, 

segundo o uso desses gêneros identificados. Para elencar esses gêneros textuais, 

foram coletadas imagens que elucidam por meio de representações miméticas 

de cartas, mapas, relatórios, entre outros. Porém, no presente artigo, 

mencionamos apenas alguns dos gêneros encontrados.  

 

4. Análise e Discussão de Dados  

Analisando a linguagem utilizada pelos games, utilizamos dois jogos, o 

primeiro é o God of war IV. O game baseia-se na mitologia nórdica, em maior 

parte do tempo, situado na antiga Noruega, no reino de Midgard. A partir desse 

contexto, o jogador tem a possibilidade de vivenciar a narrativa por meio de dois 

personagens: Kratos, que foi construído através dos jogos anteriores, como o 

deus da guerra. O outro personagem principal é o filho de Kratos, Atreus.  

Baseando-nos na concepção de aprendizagem, através dos games, 

segundo James Paul Gee (2009), os bons jogos, incorporam uma identidade. Para 

ele, a identidade é fundamental em qualquer situação de aprendizagem, é preciso 

assumir uma nova identidade para construir novos significados “Os bons 

videogames cativam os jogadores por meio da identidade. Ou os jogadores 

herdam uma personagem atraente e fortemente formada”, é o caso de God of 

war.  
 

  O segundo elemento, destacado por Gee, é a interação. Nada acontece 

se o jogador não agir, a partir da ação, o game proporciona novos problemas 

para serem desbravados.  
Em um bom jogo, as palavras e os atos são colocados no contexto de 

uma relação interativa entre o jogador e o mundo. Assim, também, na 

escola, os textos e livros precisam ser colocados em contextos de 

interação onde o mundo e as outras pessoas respondam.  (GEE, 2009, 

p.4) 

No ensino de línguas, devemos proporcionar sistemas de interação e 

feedback, pautados sempre por contextos. Ao utilizarmos os games, 

proporcionamos novos contextos pelos quais os alunos terão o desafio de 

interagir e identificar os códigos enviados pelo game, Gee ressalta que o jogador 

não apenas é o “leitor” mas também o “escritor” no universo do game. 

Os riscos, segundo Gee, ou a diminuição deles, é um recurso importante 

para a fluidez do game, um bom jogo precisa reduzir os danos quando falhamos. 
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Quando erramos, nos games, temos a oportunidade de continuar de onde 

paramos.   
Na verdade, fracassar em um game é uma coisa boa. Diante de um 

chefe, o jogador usa erros anteriores como formas de encontrar o 

padrão de funcionamento daquele chefe e de ganhar feedback sobre o 

progresso que está sendo feito. A escola costuma oferecer muito menos 

espaço para o risco, a exploração e o insucesso.  (GEE, 2009, p.4) 

O jogador possui outro recurso importante no diálogo com a linguagem 

do game, a customização. Nele o jogador adapta aquele game ao seu estilo de 

jogar, podendo priorizar equipamentos ou ataques que potencializem suas 

habilidades. No ensino de línguas, podemos utilizar os mesmos recursos, 

buscando evidenciar as habilidades dos alunos nas construções narrativas.  

Figura 1: Customização   

 
Fonte: Página eurogamer1 

Na imagem acima, podemos ob979servar o hibridismo, conjunto de texto 

que exigem diferentes letramentos, presente na linguagem dos games (GARCÍA-

CANCLINI, 2008[1989], p. 302-309). O jogador precisa conhecer o sistema do 

game, que se dá por meio das imagens, escrita, marcadores de feedback, 

animações, dentre outros recursos que contribuem para a compreensão e 

enriquecimento narrativo. 

Em The last of us , uma das características mais interessantes quanto a 

narrativa do game, é a multimodalidade do texto, que dialoga com diversos 

gêneros textuais.  
Os gêneros textuais são eventos realizados discursivamente por 

elementos linguísticos em diferentes planos...podem ser entendidos 

como linguagem culturalmente pertinente a uma dada situação, 

atravessada por discursos de ordens diversas. (Motta-Roth 2008, p. 247) 

Figura 2: Mapa  

 
979 Imagem capturada pelo autor.  
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Fonte: PS41 

Em The last of us, os jogad980ores podem dialogar com gêneros textuais 

como mapas, através da imagem, podemos localizar a rota traçada pelo game, 

assim elucidam por onde o jogador deverá conduzir os personagens para chegar 

até o objetivo final.  

Figura 3: Tutorial 

 
Fonte: PS41 

O tutorial corresponde ao q981ue Gee chama de “Na hora certa” e “a 

pedido”. Ou seja, um sistema que facilita a interação do jogador, por meio de 

instruções sobre tomadas de decisões. 
Os games quase sempre dão as informações verbais “na hora certa” – 

ou seja, quando os jogadores precisam dela e podem usá-la – ou “a 

pedido”, ou seja, quando o jogador sente necessidade dela, a deseja, 

está pronto para ela e pode fazer bom uso dela. A informação deveria 

funcionar do mesmo jeito na escola. (GEE, 2009, p.5) 

Como já mencionado, o caráter lúdico do game pode ter reforçado o 

paradigma de compreender o mesmo, apenas como uma forma de 

 
980 Imagem capturada pelo autor. 

 
981 Os inuítes são os membros da nação indígena esquimó que habitam as regiões árticas do 

Canadá, do Alasca e da Gronelândia. 
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entretenimento, porém a análise feita, mostra algumas das características  dos 

games, características que podem ser aproveitadas no ensino de línguas, por 

meio da contextualização, da ludicidade, da cultura participativa, da autonomia 

crítica e de decisões que podem ser tomadas pelo jogador. Os gêneros textuais 

reforçam a multimodalidade e a complexidade nas construções de sentido, 

porém também podem elevar a compreensão da narrativa de maneira imersiva, 

por meio de diversos estímulos que podem ser despertados através da liberdade 

interativa a qual os jogadores são submetidos. 
Não se lê criticamente como se fazê-lo fosse a mesma coisa que 

comprar mercadoria por atacado. Ler vinte livros, trinta livros. A leitura 

verdadeira me compromete de imediato com o texto que a mim se dá 

e a que me dou e de cuja compreensão fundamental me vou tornando 

também sujeito. Ao ler não me acho no puro encalço da inteligência do 

texto como se fosse ela produção apenas de seu autor ou de sua autora. 

(FREIRE, pg.14) 

Objetivando valorizar o desenvolvimento e uso de games no processo de 

ensino-aprendizagem, voltando-se para ensino de língua inglesa, utilizaremos o 

game intitulado Nanouk, ainda em desenvolvimento, pela graduanda em 

letras/Inglês da UFRRJ, como suporte para promover novas pesquisas, 

experiências e análises, com base na teoria de multiletramentos.  

O game tratará da multiculturalidade, através da cultura Inuit, provocando 

um diálogo com diversos gêneros textuais, através de representações miméticas 

de textos escritos, verbais e não-verbais na construção da narrativa, 

consequentemente evidenciando múltiplas práticas de letramento necessárias 

para estabelecer relações semióticas.  

Sobre os aspectos do game, trata-se de um jogo em modalidade 3D, single 

player em primeira pessoa, do gênero RPG, por contar com o forte recurso 

discursivo para estabelecer a narrativa, com base na cultura Inuit1. O game será 

disponibilizad982o na Web, posteriormente veremos a possibilidade de 

disponibilizar uma versão Mobile. A personagem principal é Nanouk, carrega o 

significado que deriva de Nanuq, que segundo a língua Inuktitut, significa “urso 

polar”, como tal, ela tem a missão de manter viva a cultura que originou seu povo 

e salvar os mesmos dos problemas ambientais enfrentados pela etnia em meio 

aos contextos do século XXI.   

Figura 4: Nanouk 

 
982  Imagem captura pelo autor. 
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Fonte: Blender 1 

 

5. Considerações Finais 

A mul983timodalidade e o hibridismo, presente nos games, possibilitam a 

utilizações dos mesmos, para além do entretenimento, como defende McGonigal 

(2012), os games podem contribuir em diversas áreas no ensino de línguas, 

sobretudo no ensino de gêneros textuais, pela constatação da variedade de 

manifestações desses processos discursivos, bem como no ensino de língua 

inglesa, por possibilitar o contato com o idioma de maneira lúdica, 

contextualizada e interativa. 

A linguagem dos games elevam o envolvimento e compreensão sobre a 

narrativa, sua complexidade exige do leitor, diversos tipos de práticas de 

letramentos, práticas que são importantes para o convívio social ao qual estamos 

inseridos, onde as relações de disseminação das culturais e linguagens ocorrem 

rapidamente e constantemente.  

Por isso, buscamos não apenas analisar a importância do o uso dos games 

no ensino de línguas, porém almejamos despertar a presença dos professores no 

desenvolvimento de games, a fim de aproximar o universo do aluno às práticas 

de letramentos e a construção de letramentos críticos, que segundo Paulo Freire 

(2002), dependem da compreensão do leitor, sobre sentir-se sujeito. Quando nos 

enxergamos como sujeitos, autônomos em nossas ações, interpretações e 

resoluções de problemas, podemos desempenhar a criticidade, fundamental para 

um leitor, não só de textos, mas um leitor do mundo. 

 

 

 
983 O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação Araucária/SETI, por meio de bolsa 

de pós-doutorado concedida à autora. Este capítulo é fruto de estágio de Pós-Doutorado 

realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob tutela da profª Cristina Vergnano-

Junger. 
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Abstract. The educational system faces challenges with the growing number of students 

with learning disabilities, which is independent of the year of schooling or training. Within 

classrooms, learning disabilities are as common a reality as other types of disorders, and 

teachers play a key role in the early identification of these cases even in early childhood 

education. Within a series of learning disorders, dysortography appears to be a very 

delicate difficulty, since it is a competence that will be required at various levels of 

education and vocational training. In recent years studies in neuroscience have sought 

to understand how the nervous system, when stimulated, works both in people with 

typical and atypical global development, seeking to understand how it processes 

information and the absorption of sounds. The inclusion of this information in music 

therapy clinical practices may add new experiences and studies on the application of the 

therapeutic use of music in health, as well as new clinical approaches for the treatment 

of specific learning problems. This work presents a literature review with records of the 

literature on Specific Learning Disorders (SDD) manifested by difficulties in the execution 

of writing, seeking a neuroscience basis for the practice of music therapy with a focus on 

improving writing, and the interaction of children and adolescents with specific disorders 

of the dysortographic spectrum. 

 

Resumo. O sistema de ensino educacional enfrenta desafios com o crescente número de 

discentes com distúrbios de aprendizagem, tal fato independe do ano de escolaridade 

ou formação. Dentro das salas de aulas as dificuldades de aprendizagem é uma realidade 

tão comum como outros tipos de distúrbios, fazendo com que o docente assuma um 

papel fundamental para a identificação precoce destes casos mesmo no ensino infantil. 

Dentro de uma série de distúrbios de aprendizagem, a disortografia aparece como uma 

dificuldade bastante delicada, pois a mesma é uma competência que exigirá em vários 

níveis de ensino e profissionalização. Nos últimos anos estudos em neurociência têm 
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buscado compreender como o sistema nervoso, quando estimulado, funciona tanto em 

pessoas com desenvolvimento global típico e atípico, buscando compreender como o 

mesmo processa as informações e a absorção dos sons. A inclusão destas informações 

nas práticas clínicas musicoterapêutica podem agregar novas experiências e estudos 

sobre a aplicação do uso terapêutico da música na saúde, assim como novas abordagens 

clínicas para o tratamento de problemas de aprendizagem específicas. Este trabalho 

apresenta uma revisão bibliográfica com registros da literatura sobre os Distúrbios de 

Aprendizagem Específicas (DAE) manifestados pelas dificuldades na execução da escrita, 

buscando uma fundamentação da neurociência para a prática da musicoterapia com foco 

na melhoria da escrita, e da interação de crianças e adolescentes com transtornos 

específicos do espectro disortográfico. 

Keywords: Distúrbios de aprendizagem; Dislexia; Neurociência; Ortografia; 

Música. 

 

Introdução 

Ao ingressar na escola a criança possui, nativamente, pequenos traços da 

fala e um certo domínio do sistema linguístico oral, manifestando suas 

habilidades linguística-cognitivas, aberta, para a aprendizagem da leitura e 

escrita. Entretanto, tais habilidades não fornecem elementos necessários para ler 

e escrever, demonstrando a necessidade de aprender novas técnicas as quais são 

necessárias para o desenvolvimento da capacidade metalinguística. 

De acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtorno Mentais 

– 5a Edição (DSM-5; Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders), o 

transtorno específico de aprendizagem é uma perturbação que afeta as aptidões 

das expressões de escrita, em particular a precisão ortográfica, a 

organização/estruturação das frases, bem como as regras gramaticais e 

morfossintáticas.  

A disortografia, é mencionada por diversos autores como um padrão de 

escrita que foge às regras ortográficas estabelecida pelo sistema alfabético. 

Pereira (2009) “define a disortografia como uma perturbação que afeta as 

aptidões da escrita traduzindo-se em dificuldades persistentes e recorrentes na 

capacidade da criança para produzir textos”. Sua origem é neurobiológica os 

portadores desse problema apresentam transtornos de leitura, matemática e 

escrita.  

A musicoterapia consegue reforçar o processamento dos sons da língua 

falada, relacionando cada som aos seus símbolos, ativando a concentração e o 

estimulo a memória, potencializando a autoestima e fortalecendo as relações 
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sociais. Os erros de natureza fonológica e ortográfica são características da 

disortografia, relacionando-se com a dificuldade do mecanismo de conversão 

letra-som. Neste sentido o presente trabalho descreve uma revisão bibliográfica 

relacionando a musicoterapia com a disortografia. 

Metodologia 

Os procedimentos metodológicos foram estabelecidos a partir de buscas 

realizadas nas bases de dados: Scielo Brazi, Web of Science, Sciense Direct, 

OneFile (GALE), Pubmed(Medline), Whiley Online e Springer. contidas no portal 

da CAPES, utilizando usuário e senha institucional, desta forma conseguindo 

acesso total das publicações existente no portal. Os termos utilizados na busca 

foram: “neurociência”, “disgrafia”, “dislexia”, “disortografia” e “musicoterapia”, bem 

como a computação aplicada a deficiência no ensino e dos mesmos objetivando 

identificar as publicações científicas mais recorrentes sobre o tema supracitado.  

Revisão da literatura 

Ao longo do tempo a educação infantil nas escolas vem tratando 

problemas tão comum como a dislexia e autismo, entretanto existem casos de 

alunos com transtorno específico da escrita, também conhecido como 

disortografia, onde há adulterações na planificação da linguagem escrita, 

causando anomalias na reprodução da escrita. Crianças com transtornos de 

aprendizagem apresentam dificuldades na associação dos símbolos às palavras, 

não conseguindo associar a leitura ao seu significado. Sendo estas portadoras de 

dificuldades em ordenar os sons das sílabas o que provoca um baixo nível de 

leitura e escrita. Apesar do seu nível intelectual e de escolaridade estarem 

adequados para sua idade a disortografia causa transtornos na aprendizagem da 

ortografia, gramática e redação. 

Nos anos de 1925 a 1937, vários estudos clínicos surgiram, a exemplo de 

trabalhos do neurologista (Samuel Torrey Orton, 1937) com crianças que 

apresentam dificuldades na aquisição da leitura, escrita e fala, chamando a 

atenção para um dos sintomas mais característicos – a inversão de letras e sílabas 

– mencionando que muitos poderiam ler melhor através da utilização de um 

espelho do que em uma leitura normal, devido uma variação resultante de falta 

de domínio do hemisfério unilateral. 

Para Morais (2006 p.135): “a disgrafia é definida como uma deficiência na 

qualidade do traçado gráfico, sendo que essa deficiência não pode ter como 

causa um déficit intelectual ou neurológico”. A disgrafia é popularmente chamada 

de letra feia e não está necessariamente associada à disortografia. 
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Hurtado (1933), “define disgrafia como um distúrbio de aprendizagem 

caracterizado pela falha no traçado e na disposição dos conjuntos gráficos no 

espac ̧o utilizado”. As letras são mal constituídas por haver mal controle motor ou 

por dificuldade construtiva.  

A disgrafia se refere especificamente ao ato motor de escrever, ou seja, a 

caligrafia toma a forma de garatuja e na maioria das vezes é indecifrável. 

A expressão dislexia ressurge em 1917, com Hinshelwood, que encontrara 

um paciente com inteligência normal e com dificuldade para aprender a ler e 

escrever. Observou distorções perceptivas em crianças que não conseguiam 

reconhecer ou compreender palavras impressas. 

Em 1970, Critchley relatou que, segundo a definição da World Federatio 

of Neurology (WFN), a dislexia é um transtorno manifestado por dificuldade na 

aprendizagem da leitura, independentemente de instrução convencional, 

inteligência adequada e oportunidade sociocultural.  

Diante disso para uma definição mais aprofundada da dislexia, faz-se 

necessário definir leitura, que, de forma ampla, é entendida como interpretação 

de qualquer sinal que, chegando aos órgãos dos sentidos, conduza o pensamento 

a outra situação além dele próprio. De forma restrita a leitura, refere-se à 

interpretação de sinais gráficos que uma comunidade convencionou utilizar para 

substituir os sinais linguísticos da fala, sendo um conjunto de sinais que formam 

palavras. 

Segundo Smith, Em 1989, Fala-se de leitura em sentido restrito quando 

nossa atenção se dirige para um texto escrito, não estando em jogo sua extensão 

ou complexidade. O texto pode conter apenas uma palavra ou pode estar 

expresso em muitas delas; assim como servir como aviso ou chamado; podendo 

servir para expor sentimentos e ideias ou para estimular a reflexão. A leitura está 

relacionada a uma forma de dar sentindo ao que está escrito e não de codificar a 

palavra em sons. 

Freire, em 1997, relata que a leitura é a capacidade de tirar conclusões 

utilizando mais do que as informações coletadas no texto, ou seja, capacidade de 

levantar hipóteses, de conceber novas ideias e soluções a partir da experiência da 

leitura.  

Foucambert, em 1994, explica que, na leitura voluntária, o significado de 

um texto escrito é principalmente dependente das informações da memória do 

leitor, pois têm de ser consideradas as informações do texto associadas às 

informações sonoras. 
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De acordo com (Deuschle e Cechella ,2009), todo aprendiz que precisa 

ler deverá compreender primeiramente a captar as correspondências existentes 

entre o som da linguagem e os símbolos visuais.  

A leitura e escrita são habilidades linguísticas construídas pelo homo 

sapiens. Trata-se de habilidades complexas que são desenvolvidas a partir de 

estímulos do ambiente em que o ser está inserido. Entretanto o módulo 

fonológico, na verdade, o único no genoma humano responsável por essas 

atividades não se desenvolve por instinto, afinal, ninguém nasce sabendo ler ou 

escrever (MARTINS, 2008). 

Neste sentindo, é evidente que a leitura é uma forma complexa de 

aprendizagem simbólica, na qual mudanças em uma palavra podem alterar 

completamente sua pronúncia e seu significado, sendo um processo que envolve 

linguagem escrita, atenção, habilidade motora, vários tipos de memória, 

organização de texto e imagem mental.  

Nas últimas décadas os estudos realizados com as modernas tecnologias 

de imagem, Ressonância Magnética Funcional, (fMRI) permitiram observar o 

funcionamento cerebral durante as atividades de leitura. Os resultados desses 

estudos vieram proporcionar uma prova visível e incontornável, da existência de 

uma “Perturbaça ̃o da Leitura e Escrita - Dislexia e Disortografia”, perturbação de 

gênese neurobiológica, causada por um défice no funcionamento das zonas 

cerebrais intervenientes nas atividades de leitura, um défice fonológico. 

“A dislexia é um distúrbio muito comum, na fase inicial da escolarização, 

e considerado um conjunto de transtornos que se manifesta ao longo da 

aprendizagem da leitura” (COSTE, 1980, p. 63).  

Para Hurtapo (1933), considera a dislexia como sendo um distúrbio 

causado por dificuldades de aprendizagem na leitura que na ̃o obedece a 

deficiências fono-articulatórias, sensoriais, psíquicas ou intelectuais, em uma 

criança com idade suficiente para adquirir aquela habito. 

“A disortografia é o transtorno da escrita caracterizado por inversões, 

reversões, omissões, aglutinações internas da palavra e, como consequência 

transtorno estrutural da frase” (HURTAPO, 933, p. 54). 

Segundo Pereira (2009), a disortografia pode ser definida como uma 

perturbação que afeta as aptidões da escrita traduzindo-se por dificuldades 

persistentes e recorrentes na capacidade de a criança produzir textos.  

Sampaio (2009) descreve algumas características de indivíduos que 

possuem disortografia, são elas: Trocas de letras que se parecem:  faca/vaca, 
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chinelo/jinelo; confusão de sílabas: encontraram/encontrarão; adições: 

ventitilador; omissões: cadeira/cadera, prato/pato;  fragmentações: em saiar, a 

noitecer; inversões: pipoca/picoca e junções: no meiodatarde, voltarei maistarde. 

“A música é uma das poucas atividades que envolvem o uso de todo o 

cérebro, é intrínseco a todas as culturas e pode ter benefícios surpreendentes não 

só para aprender a língua, melhorar a memória e focar a atenção, mas também 

para a coordenação e o desenvolvimento físico” (GFELLER, 2008). 

É notório que música está tão presente quanto a tecnologia no nosso dia-

dia, sendo bastante utilizada por grande parte dos veículos de comunicação. Por 

Edward Said (1992), pesquisador crítico musical, refere-se ao movimento da 

música afirmando que ela faz ”consistentes transgressões” para o interior de 

outros domínios como, a família, a escola, relações de classe, e muitas questões 

públicas abrangentes. 

A musicoterapia pode ser aplicada, por profissional qualificado com 

determinadas funções específicas, em várias patologias de pacientes: 

adolescentes e adultos normais, crianças, portadores de transtornos mentais, de 

aprendizagem, transtornos de movimentos, respiratórios, de linguagem, 

sensoriais, etc. 

A neurociência tem mostrado estudos que há traços biológicos inatos no 

ser humano mesmo quando bebê apresentando diversas habilidades musicais 

desde das primeiras semanas de vida, possuindo uma percepção de alturas e 

padrões rítmicos, uma noção da fonte sonora e movimentos (TREHUB, 2005; 

PASCUAL-LEONE, 2009). 

Contudo a utilização planejada da música para apoiar necessidades 

identificadas em que há disfunções físicas, intelectuais, sociais ou emocionais, a 

musicoterapia é baseada na humanidade da música, envolvendo o corpo, a mente 

e o espírito, sendo ainda a ponte para a comunicação (MARANTO-1993 apud 

BRUSCIA, 2000). 

Boa parte dos seres humanos carregam o maior dos males que sempre 

foi a impotência em relação a morte, neste sentido, a aflição e angústia inerente 

da consciência humana levou muitos indivíduos a procurarem explicações e 

modos de exacerbação e expressões emocionais de sentimentos ao mesmo 

instante que se tratavam dessas mazelas constantes através da terapia musical 

(LENINIG 1977, p.13). Logo, se faz presente a compreensão desde cedo a 

aplicação da musicoterapia para aliviar as crises e ansiedades. Isso comprova pela 

a análise de papiros médicos egípcios, ou até mesmo considerando escrituras 



 
 

 
4470 

presentes na Bíblia que apresenta a terapêutica musical que foi submetido ao rei 

saul por David com sua harpa, para aliviar e libertar da depressão e do sentimento 

de raiva LEINIG (1977). 

Muitos estudos nas últimas décadas em neurociência têm observado que 

as músicas instrumentais quanto outras canções agregam bastante elementos 

para estudo das emoções e comportamento em indivíduos de culturas diferentes. 

A música não somente ativa as emoções, mas também inicia o processo cognitivo 

específicos com a atenção, reflexão, memória de momentos, planejamentos e 

controle de impulsos. 

Neste sentido, com as inúmeras possiblidades que a tecnologia nos 

proporciona, novas formas de trabalho com o ensino e a aprendizagem se tornam 

atraentes, porém um desafio no tocante ao desenvolvimento de tecnologias que 

podem ser criadas para beneficiar crianças com esses distúrbios de aprendizagem 

(BAZZO, 1998), atenta-se para a necessidade de fornecer conexões 

individuais e coletivas, permitindo o desenvolvimento de projetos vinculados à 

realidade dos alunos. Tais projetos devem integrar diferentes áreas do 

conhecimento, mídias digitais e sistemas tecnológicos, bem como a criação dos 

espaços contextualizados com os objetivos propostos.  

Alunos com quadro de dislexia, o uso do software que aprimoram a 

aquisição da linguagem pragmática, fonológica, semântica e gramatical é de 

essencial importância para o desenvolvimento da criança. Segundo (Schirmer, 

Fontoura, Nunes 2014), com a utilização de softwares especializados, a criança 

pode construir o uso da linguagem.  

Pra (Amaral e Costa, 2011), por meio de ferramentas como software, é 

possível que o indivíduo faça uso de diferentes atividades, estimulando o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas e emocionais.  

Conclusão 

A presente revisão mostra que na literatura pesquisada termos 

relacionados com a neurociência, disgrafia, dislexia, disortografia, musicoterapia 

bem como a tecnologia aplicada no tratamento desses distúrbios, retornaram de 

forma individualizada uma grande quantidade de artigos relacionados aos temas, 

evidenciando a existência de várias pesquisas direcionadas aos supracitados 

temas. Entretanto, os resultados obtidos nas buscas relacionadas com 

musicoterapia aplicada no auxílio de indivíduos com distúrbios de aprendizagem 

específicas foram poucos. 
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Vale salientar que o resultado da busca do termo musicoterapia 

relacionado ao tratamento da disortografia, retornou em nenhum artigo 

encontrado, o que demonstrando a necessidade do desenvolvimento de 

pesquisas fazendo o uso da musicoterapia no tratamento específico do distúrbio 

disortográfico.  

  

Referencias 

ORTON, Samuel Torrey. Reading, writing and speech problems in children. 1937. 

SAMPAIO, Simaia. Dificuldades de aprendizagem: a psicopedagogia na relação 

sujeito, família e escola/-Rio de Janeiro: Wak Ed. 2009.PEREIRA, Rafael.  Dislexia e 

disortografia - Programa de intervenção.  Montigo: Humanity Friends Book, 

2009. 

MORAIS, António Manuel Pamplona. Distúrbios da Aprendizagem: Uma 

Abordagem Psicopedagógico. 12a ed, São Paulo. Ed. EDICON, 2006. 

TORRES, Rosa María Rivas; FERNÁNDEZ, Pilar Fernández. Dislexia, disortografía 

y disgrafía. Anaya-Spain, 2004. 

MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍTISCO DE TRANSTORNOS MENTAIS 

DSM-5/[American Psychiatric Association; tradução: Maria Inês Corrêa 

Nascimento]; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli [et al] 5  ed. -Dados 

eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2014 Disponível em 

https://dislexia.pt/blog/dsm-5-criterios-diagnostico-perturbacao-

aprendizagem-especifica/ Acesso em: 29 mai. 2019. 

QUEIROGA, B. A. M.; LINS, M. B.; PEREIRA, M. A. L. V. Conhecimento 

morfossintático e ortografia em crianças do ensino fundamental. Psic: Teor 

Pesq. 2006; 22 (1): 95-99. 

BOETS, Bart et al. Modelling relations between sensory processing, speech 

perception, orthographic and phonological ability, and literacy 

achievement. Brain and language, v. 106, n. 1, p. 29-40, 2008. 

GFELLER, K. E. Music: A human phenomenon and therapeutic tool. An 

introduction to music therapy theory and practice, v. 3, p. 41, 2008. 

TREHUB, SANDRA E. Part IV: Developmental and applied perspectives on 

music. Annals of the New York Academy of Sciences, v. 1060, n. 1, p. 198-201, 

2005. 

PASCAL-LEONE, A. The brain that make music and is changed by it. W: I. Peretz, 

RJ Zatorre. The Cognitive Neuroscience of Music, p. 396-409, 2009. 



 
 

 
4472 

BRUSCIA, Kenneth E.; MUSICOTERAPIA, Definindo. Tradução por Mariza VF 

Conde. 2000. 

LEINIG, Clotilde Espínola.Tratado de Musicoterapia. São Paulo: Sobral, 1977. 

Definição de Musicoterapia por Maranto (1993 apud BRUSCIA,200); 

HURTAPO, Johann G. G. Glossário Básico de Psicomotricidade e ciências afins. 

Curitiba: Educa, Editer, 1953. 

COSTE, Jean-Claude. Las 50 palabras claves de la psicomotricidad. Barcelona: 

Medica y Técnica S.A, 1980. 

HINSHELWOOD, James. Congenital word-blindness. The Lancet, v. 190, n. 4922, 

p. 980, 1917. 

CRITCHLEY, Macdonald. The dyslexic child. Heinemann Medical, 1970. 

SMITH, Frank. Compreendendo a leitura: uma análise psicolingüística da 

leitura e do aprender a ler. 1989. 

FREIRE, Paulo. Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la 

práctica educativa. siglo XXI, 1997. 

Foucambert, Jean. "A leitura em questão." (1994). 

Schirmer, C. R., Fontoura, D. R., & Nunes, M. L. (2004). Distúrbios da aquisição da 

linguagem e da aprendizagem. Jornal de pediatria, 80(2), 95-103.Abr. 2004. 

Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/%0D/jped/v80n2s0/v80n2Sa11.pdf> 

Acesso em: 30 Mai. 2019. 

BAZZO, Walter Antonio. Ciência, tecnologia e sociedade: eo contexto da 

educação tecnológica. Florianópolis: Editora da UFSC, 1998. 

AMARAL, Nayra Cristina; COSTA, Paulo Cezar. A informática como auxiliar no 

tratamento da dislexia. Revista Cientifica Eletrônica de Pedagogia, Garça, SP, 

ano, v. 9, p. 2, 2011. 

Deuschle. V. P., & Cechella, C. (2009). O déficit em consciência fonológica e sua 

relação com a dislexia diagnóstico e intervenção. Revista Cefac, 11(2). 

MARTINS, V. Como conhecer o cérebro dos disléxico. Revista soletras, São 

Gonçalo. RJ, ano 8,n 15,p 127, jan/jun. 2008 

 

 
 

 

 

  



 
 

 
4473 

NOVOS MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO DO REPERTÓRIO NO 

ENSINO DE REDAÇÃO ESCOLAR: UTILIZANDO O PADLET 

 

Renan Belmonte Mazzola 

Universidade Vale do Rio Verde 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir possibilidades de 

utilização da ferramenta digital “Padlet” em aulas de produção textual no Ensino 

Médio, com foco no desenvolvimento de alguns letramentos digitais. Para isso, 

parte das seguintes questões de pesquisa: a) como as tecnologias de informação 

e comunicação (TICs) podem ser efetivas no ensino? b) quais tipos de letramentos 

podem ser trabalhados com o auxílio da tecnologia, ou por meio dela? c) como 

podemos introduzir alguns recursos digitais em disciplinas de produção textual 

no ensino básico?A fundamentação teórica consiste no paradigma 

contemporâneo da teoria da comunicação, a partir de Jenkins (2008), enos 

estudos atuais de multiletramentos e letramentos digitais, a partir de Rojo (2012) 

e Dudeney, Hockly e Pegrum (2016). Além disso, detalhamos duas possibilidades 

de trabalho na fase de pré-escrita da redação escolar: uma que se volta para o 

letramento de informação e outra que se volta para o letramento participativo. 

Apoiando-nos no estudo de Rabelo (2017), este artigo ratifica as potencialidades 

de inserção de recursos digitais no ensino de redação, para a construção conjunta 

de significados sobre temas controversos discutidos em sala de aula, no contexto 

do ensino médio. 

Palavras-chave: Novas tecnologias; Produção textual; Educação básica. 

 

Abstract:This paper aims to present na discuss possibilities of using the digital 

tool "Padlet" in classes of textual production in High School, focusin GO nthe 

development of some digital literacies. To do so, we presente some research 

questions: a) How can information and communication technologies (ICTs) 

beeffective in teaching? b) what kinds of literacies can be worked withorth rough 

technology? c) how can we introduce some digital resources into textual 

production disciplines in basic education? The theoretical basisis the 

contemporary paradigm of communication theory, basedon Jenkins (2008), and 

in the current studies of multilearning and digital literacy, from Rojo (2012) and 

from Dudeney, Hockly and Pegrum (2016). In addition, we detail two possibilities 
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of work in the prewriting phase of schoolwriting: one that turnstoinformation 

literacy and another that turns to participatory literacy. Based on Rabelo's (2017) 

study, this article ratifies the potential of insertion of digital resources in the 

teaching of writing, for the joint constructionof meaningson controversial topics 

discussed in the classroom, in the contextof high school. 

Keywords: New Technologies; Writing; Basic education 

 

1. Introdução 

 

O acesso às tecnologias de informação e comunicação (TICs) é uma 

realidade para uma grande parcela dos alunos brasileiros. Esses alunos possuem, 

em geral, um dispositivo móvel: seja ele um smartphone, um notebook, um 

tablet, um e-reader, etc. A internet tornou-se não mais um mundo à parte, virtual, 

como defendem alguns, mas uma extensão da realidade. Ou a própria realidade 

estendida. Esses dispositivos móveis tornaram-se, há alguns anos, uma extensão 

de nossa própria mão, comparável a um garfo para comer ou a uma escova para 

escovar os dentes. 

 No entanto, seu uso produtivo em sala de aula é ainda controverso: de um 

lado, há pesquisas favoráveis à sua utilização no ensino (BRAGA; MORAES, 2009; 

RABELO, 2017), destacando as potencialidades que eles possuem. De outro lado, 

há pesquisas que questionam seu uso efetivo (DIAS; SILVA, 2010), revelando o 

descompasso entre o surgimento de novas tecnologias e sua aplicação em sala 

de aula ou em laboratórios informáticos ultrapassados. 

 De qualquer forma, esse é um tema sobre o qual devemos nos debruçar, 

uma vez que buscamos novas alternativas para um uso efetivo dessas tecnologias 

na educação básica brasileira. 

 Diante desse cenário, colocamos as seguintes perguntas de pesquisa: a) 

como as tecnologias de informação e comunicação (TICs) podem ser efetivas no 

ensino? b) quais tipos de letramentos podem ser trabalhados com o auxílio da 

tecnologia, ou por meio dela? c) como podemos introduzir alguns recursos 

digitais em disciplinas de produção textual no ensino básico? 

 A partir dessas perguntas, delineamos o objetivo desse artigo: discutir e 

apresentar possibilidades de utilização de uma ferramenta digital em aulas de 

produção textual no Ensino Médio, com foco no desenvolvimento de alguns 

letramentos digitais.  
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Para esse fim, este artigo apresenta quatro partes, além da introdução e 

das palavras finais: a primeira, que resgata o pensamento de Jenkins (2008) a 

respeito da “cultura da convergência”; a segunda, que discute o quadro de 

letramentos digitais de Dudney, Hockly e Pegrum (2016); a terceira, que apresenta 

a ferramentaPadlet; e a quarta, queaplica seu uso à construção do repertório do 

aluno para escrita da redação escolar. 

 

2. A cultura da convergência de Jenkins 

 

Antes de pensarmos a utilização dessa ferramenta em aulas de produção 

textual no Ensino Médio, é preciso entendermos o contexto de transformação 

midiática em que nos encontramos para nos situar um pouco melhor nesse 

terreno movediço. 

As mídias digitais envolvem, como veremos mais adiante, diversas 

naturezas de letramentos: ler jornais online, escrever e-mails, pesquisar 

conteúdos, consumir vídeos e músicas, interagir através das redes sociais, etc. 

Pode-se dizer, assim, que o uso da internet está ligado diretamente a 

determinadas práticas de leitura e escrita, e isso toca necessariamente a questão 

da autoria. Para melhor compreender esses regimes de consumo e produção de 

conteúdo, é preciso mobilizar um paradigma midiático para tomá-lo como pano 

de fundo para (re)pensarmos o ensino hoje. O professor de mídia comparada do 

MIT, Henry Jenkins, desenvolve um trabalho importante para pensar nossa 

relação com as mídias: chama-se “paradigma da convergência”. 

Segundo Jenkins (2008), as mídias tradicionais, que são passivas, coexistem 

com as mídias atuais, caracterizadas como participativas e interativas. Segundo 

ele, cujos trabalhos inserem-se no que podemos chamar de “paradigma 

contemporâneo” da teoria da comunicação, as mídias estão em pleno 

deslocamento – um movimento que ele denomina de Cultura da convergência (e 

descreve em livro homônimo), regido por três fatores: 

i. Convergência dos meios de comunicação, que se refere ao “fluxo de 

conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos 

mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação” (JENKINS, 2008, p. 27). Esse público possui agora um papel ativo 

de busca das experiências de entretenimento que deseja. O exemplo maior dessa 

convergência é o universo narrativo de Matrix, que foi produzido em diversas 

plataformas de comunicação – como o cinema, a animação e o game – sem que 
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nessas plataformas houvesse necessariamente o mesmo conteúdo e a mesma 

narrativa, mas partes deles, acessíveis diferentemente em cada uma das mídias 

correspondentes. 

ii. Cultura participativa, que contrasta com noções mais antigas sobre a 

passividade dos espectadores dos meios tradicionais de comunicação, porque 

“em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de 

papéis separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo 

de acordo com um novo conjunto de regras” (JENKINS, 2008, p. 28). Essas regras, 

bem entendido, ainda não são entendidas por completo. Como exemplo da 

cultura participativa, observamos a proliferação de youtubers e a configuração de 

novos regimes de trabalho, uma vez que, em tese, qualquer pessoa pode iniciar 

hoje a produção de conteúdo midiático e publicá-lo na plataforma de streaming 

da Google. 

iii. Inteligência coletiva, que parte do pressuposto de que “nenhum de nós 

pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar as peças, 

se associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades.” (JENKINS, 2008, p. 

28). Isto é, podemos utilizar as novas mídias como uma espécie de banco de 

dados sobre assuntos que nos interessam e que podem ter contribuição dos 

participantes dessa rede. A Wikipédia foi um exemplo claro do que se chama de 

“produção coletiva de significados”: a soma das partes de conhecimentos (ou 

informação) de cada um e sua disponibilização em um meio “pode levar” a uma 

forma de inteligência coletiva. Dizemos que “pode levar” porque ainda não 

sabemos como utilizar direito esse poder em nossas interações diárias dentro da 

cultura da convergência com fins educacionais, políticos, sociais, etc. mas apenas 

relacionados ao entretenimento. Aplicado à política e ao ensino, esse poder teria 

efeitos mais amplos e mais importantes. 

 

3. Letramentos: habilidades digitais em foco 

 

Os estudos sobre letramento no Brasil são variados. Podemos citar, no 

ensino da leitura, o trabalho de Angela Kleiman (2004); no ensino de escrita, o 

trabalho de Raquel Fiad (2011); nas reflexões sobre letramento, o trabalho de 

Magda Soares (2012); no ensino dos multiletramentos, o trabalho de Roxane Rojo 

(2012), etc. Esta última, ao definir o conceito de “multiletramento”, diferencia-o 

dos “letramentos (múltiplos)”. Em seu livro Multiletramentos na escola, lemos: 
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Diferentemente do conceito de letramentos (múltiplos), que não 

faz senão apontar para a multiplicidade e variedade das práticas 

letradas, valorizadas ou não nas sociedades em geral, o conceito 

de multiletramentos – é bom salientar – aponta para dois tipos 

específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas 

sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a 

multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade 

semiótica de constituição dos textos por meios dos quais ela se 

informa e se comunica.” (ROJO, 2012, p. 13, grifos da autora). 

 

 Rojo (2012)já se referia, nesse período, à multiplicidade de linguagens, 

modos ou semioses dos/nos textos em circulação. Se pensarmos em uma notícia 

em revista, temos a linguagem verbal, a diagramação e as imagens estáticas. No 

caso de uma notícia no telejornal, temos uma semiose verbal em áudio (falas do 

narrador, do âncora, do entrevistador e entrevistado), a modalidade do escrito 

(nas datas e lugares na legenda), imagens em movimento, imagens fixas 

incorporadas à edição, etc. Com relação à hipermídia – nos ambientes virtuais de 

aprendizagem, por exemplo –o aluno pode colocar áudio, imagens, links, etc. 

promovendo as possibilidades de criação, uma vez que qualquer um pode criar 

um vídeo em casa. 

 Dessa forma, para a autora, os letramentos múltiplos tornam-se 

multiletramentos devido à hipermídia e à hiperconectividade a que temos acesso, 

mesmo que indiretamente. 

 Esses multiletramentos estão fortemente vinculados às nossas relações 

com as mídias digitais, e essas relações passaram a ser objeto de estudo de 

diversos pesquisadores das áreas de educação e ensino nos últimos anos. Por 

isso, uma série de trabalhos se debruçaram (e se debruçam ainda) 

especificamente sobre a categoria dos “letramentos digitais. ”A discussão em 

torno do uso eficiente das tecnologias de informação e comunicação (TICs) no 

ensino básico, hoje, não pode dispensar os estudos desses letramentos. 

Letramentos digitais, para Dudney, Hockly e Pegrum (2016, p. 17), são as 

“habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, compartilhar e criar 

sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digitais”. 

Dessa forma, para pensarmos em maneiras de introduzir práticas pedagógicas 

que envolvam a utilização da tecnologia em sala de aula, precisamos entender 

quais dessas “habilidades individuais e sociais” podemos potencializar com o 

auxílio das TICs.  
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Em seu livro Letramentos digitais (2016), os autores Dudney, Hockly e 

Pegrum listam 16 tipos de letramentos, divididos em quatro categorias, que 

podem ser trabalhados a partir do contato dos alunos com as mídias digitais. 

Resumiremos a seguir cada uma dessas quatro categorias. 

A primeira categoria, com foco na “linguagem”, engloba sete tipos de 

letramentos: letramento impresso, em SMS, em hipertexto, em multimídia, em 

jogos, móvel e em codificação. A segunda categoria, com foco na “informação”, 

engloba quatro tipos de letramentos: letramento classificatório, em pesquisa, em 

informação e em filtragem. A terceira categoria, com fogo em “conexões”, 

engloba também quatro tipos de letramento: letramento pessoal, em rede, 

participativo e intercultural. A quarta e última categoria, com foco em 

“redesenho”, engloba apenas um tipo de letramento: letramento remix. Vejamos 

o quadro a seguir: 

 

Complexidade Primeiro foco: 

linguagem 

 

Segundo foco: 

informação 

Terceiro foco: 

conexões 

Quarto foco: 

redesenho 

* Letramento impresso 

 

   

Letramento em SMS 

 

   

** Letramento em 

hipertexto 

Letramento 

classificatório 

 

  

*** Letramento em 

multimídia 

Letramento em 

pesquisa 

 

Letramento 

pessoal 

 

 Letramento em 

informação 

Letramento em 

rede 
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 Letramento em 

filtragem 

 

Letramento 

participativo 

 

**** Letramento em jogos  Letramento 

intercultural 

 

 

Letramento móvel 

 

   

***** Letramento em 

codificação 

 

  Letramento 

remix 

Quadro dos letramentos digitais (DUDNEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 21) 

 

O trabalho com esses diversos tipos de letramentos digitais produz a 

construção da crítica por parte do aluno. O desenvolvimento do pensamento 

crítico é um dos objetivos a serem alcançados ao término da educação básica, 

segundo a lei 9.394/96 (BRASIL, 1996, grifo nosso): “O ensino médio, etapa final 

da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades (...) 

o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”. 

No contexto de ensino atual, o pensamento crítico é desenvolvido, em 

grande parte, nas aulas de produção textual (ou de redação). Nessas disciplinas, 

tem-se a materialização das ideias dos educandos sob a forma de textos, que 

podem ser avaliados pelos professores com relação à criticidade ali presente. 

A lei 9.394/96 (BRASIL, 1996, grifo nosso) também contempla, podemos 

dizer, o trabalho com as formas de linguagem digital:  

 

Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação 

processual e formativa serão organizados nas redes de ensino 
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por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, 

seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao 

final do ensino médio o educando demonstre: i) domínio dos 

princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; ii)conhecimento das formas contemporâneas de 

linguagem. 

 

 Para auxiliar, portanto, no trabalho e no desenvolvimento da crítica em 

aulas de produção textual e com esses diversos tipos de letramentos digitais em 

mente, iremos, no item seguinte, apresentar a ferramenta Padlet e suas variadas 

funcionalidades no ensino de redação no contexto do Ensino Médio. 

 

4. Padlets: uma ferramenta colaborativa 

 

É preciso dizer, inicialmente, que conhecemos essa ferramenta através da 

dissertação de Barbara Helena Rabelo (2017), intitulada “Tecnologias digitais da 

informação e da comunicação e produção de textos dissertativo-argumentativos 

no ensino médio: da sistematização de buscas ao desenvolvimento da criticidade” 

e defendida no Instituto de Letras e Linguística (Ileel) da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). 

Padlet é um mural online. É acessado através do domínio https://pt-

br.padlet.com. Esse mural, compartilhado entre professor e alunos, permite a 

fixação de posts, que podem ser textos, imagens, links, vídeos, música, PDFs, 

artigos e reportagens de blogs ou sites variados, etc. É, portanto, um mural de 

discussão e coleta de materiais multimodais diversos. Ao efetuarmos nosso 

registro, deparamo-nos com um mural em branco, sem nenhuma informação 

além do título e do subtítulo.  

 Nesse Padlet em branco, é possível customizar vários elementos, conforme 

os objetivos dos professores e dos alunos envolvidos nas atividades auxiliadas 

por essa ferramenta: por exemplo, é possível mudar o título do Padlet, a descrição 

abaixo do título, o ícone que representará a temática do mural, a cor de fundo do 

mural, inserir uma figura no segundo plano, para estímulo visual dos alunos, etc. 

 A ferramenta é muito versátil e serve a diversos fins. É de uso gratuito e 

pode ser acessada da escola ou de casa, permitindo uma participação assíncrona 

e contínua. No ensino de redação, ela é uma ferramenta valiosíssima: permite a 

coleta de textos divergentes sobre um tema controverso, realizada pelos próprios 

alunos. Para Rabelo (2017, p. 51), os alunos podem “ter acesso ao material 
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disponibilizado pelos colegas e ter tempo de formular suas ideias para, então, 

postá-las; ou até mesmo fazer suas buscas com calma, para então compartilhá-

las. Ou seja, há um tempo para o processamento das informações.” A seguir, 

elaboramos como exemplo um Padlet cujo tema é “O que é a arte?”: 

 

 
Fig. 1: Padlet sobre “arte” 

 

 Na figura acima, vemos o upload de um PDF de livro, de uma localização 

no Google Maps, de duas pinturas (Monet e Leonardo da Vinci) e de um link que 

leva a um blog. O trabalho com as linguagens multissemióticas é uma exigência 

para se pensar as novas formas de ensino da linguagem que se desenvolvem a 

partir das tecnologias de informação e comunicação (TICs). 
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Fig. 2: Opções de privacidade e compartilhamento do Padlet 

  

A figuras acima nos mostram as opções de privacidade e 

compartilhamento do Padlet, pois isso também é configurável. Como podemos 

ver do lado esquerdo, é possível criar um Padlet privado, em que só as pessoas 

convidadas por e-mail possuem acesso; um Padlet protegido por senha, em que 

somente os usuários com essa senha conseguem acessá-lo; um Padlet secreto, 

acessível com um link oculto que o professor disponibiliza para a classe; ou um 

Padlet público, aberto a todos, que pode até ser localizado em uma busca do 

Google.  

 Nas opções do lado direito, vemos as possiblidades de compartilhamento. 

São elas a) copiar link do Padlet, b) incorporar o Padlet em um blog ou site, c) 

enviar por e-mail, d) compartilhar no Facebook, e) compartilhar no Twitter, e f) 

compartilhar no Google Classroom. Além disso, também é possível exportar as 

informações contidas no mural, a partir das opções: a) salvar como imagem, b) 

salvar como PDF, c) salvar como CSV, d) salvar como arquivo do Excel, e e) 

imprimir. 

 Após essa apresentação, discutiremos sua pertinência para a utilização no 

ensino de produção textual na educação básica, particularmente no contexto do 

Ensino Médio, em que os alunos estão mais envolvidos com a escrita de textos 
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dissertativo-argumentativos em função do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e dos processos seletivos para ingresso nas universidades – nos quais a 

nota da redação possui grande peso e importância. 

5. Letramentos digitais e a construção do repertório 

 

 Para Rabelo (2017, p. 12), os professores de Língua Portuguesa e Redação 

no Ensino Médio percebem dificuldades relativas ao “repertório” dos alunos sobre 

os temas propostos para reflexão: 

 

Como professora de Língua Portuguesa e Redação no Ensino 

Médio, percebo que um dos dificultadores na produção de textos 

dissertativo-argumentativos dos alunos nesse nível de ensino 

tem sido a falta de informatividade bem como a falta de 

aplicação de conceitos de várias áreas de conhecimento 

decorrentes, dentre outros fatores, da falta de leitura e de busca 

de informações. Mas como os textos dissertativo-

argumentativos, por sua natureza, devem trabalhar não somente 

com o aspecto informativo mas também com o opinativo, surge 

a maior dificuldade: ao escreverem seus textos, os alunos tendem 

a parafrasear os textos motivadores ou ficarem apegados ao 

senso comum, não demonstrando opiniões próprias acerca dos 

temas desenvolvidos. Falta, além da informatividade, um 

posicionamento crítico sobre assuntos atuais, falta uma leitura de 

mundo feita por lentes próprias. 

 

 Dessa forma, o Padlet pode ser uma ferramenta produtiva se utilizada para 

que os alunos “coletem”as informações acerca do tema e “discutam” os diversos 

pontos de vista a partir desses documentos que eles mesmos colheram e 

disponibilizaram em um mural, para o acesso de todos. O papel do professor, 

nesse caso, é o de mediador do debate, trazendo para as aulas questões que 

geraram mais polêmica nas discussões através do Padlet e esforçando-se para 

reconhecer os traços de mudança de opinião dos alunos. 

 O Padlet, conforme discutido por Rabelo (2017), faz com que os alunos 

entrem em contato com outras vozes e, por consequência, com outros vieses de 

pensamento diferentes dos seus, o que pode contribuir para a flexibilização ou 

mesmo mudança de pontos de vista fixos ou conservadores a respeito de um 

determinado tema de estudo. O contato com outras vozes tende a construir, 

nesse processo, a criticidade do aluno. 
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Usamos as possibilidades pedagógicas oferecidas por essa 

ferramenta para colocar o aluno em contato com diferentes 

vozes e saberes para que ele, ao ouvir o outro, pudesse se ouvir; 

e para que, na sua voz, transparecesse uma abordagem mais 

crítica dos fatos que o rodeiam, não pela vivência em si de todos 

eles, mas pelo direcionamento de seu olhar por meio do olhar de 

outrem. (RABELO, 2017, p. 13). 

 

 A crítica, para Rabelo (2017), está associada principalmente a três fatores. 

Em primeiro lugar, ao diálogo e ao contato com outras vozes sociais que nascem 

da participação em um debate e da exposição das visões críticas controversas 

sobre o mundo, processo oriundo do dialogismo constitutivo dos discursos, de 

Bakhtin (2011). Em segundo lugar, está associada ao julgamento proposto ao 

aluno, quando se utiliza da internet como fonte de pesquisa e acesso a outros 

saberes, que acionam formas mais complexas de julgamento, derivadas do 

excesso de informações a que é constantemente exposto. Em terceiro lugar, ao 

questionamento – como  trabalhado por Freire (1996) –voltado a uma educação 

problematizadora, que permite a passagem de uma curiosidade ingênua 

(associada ao senso comum) para uma curiosidade epistemológica (associada à 

formação do sujeito como ser que analisa e pensa a realidade), permitindo ao 

educando desvencilhar-se das opiniões que possui como fixas, oriundas de suas 

condições de criação, de classe, de religião, de crenças, etc. 

 Assim, percebemos que a coleta e a discussão dos materiais expostos nos 

Padlets podem contribuir com a construção da criticidade dos alunos no processo 

depré-escrita da redação, e também permite ao professor trabalhar diversos tipos 

de letramento digitais, sumarizados no item 3 deste artigo. A seguir, iremos nos 

aprofundar em dois tipos de letramento que podem ser bastante trabalhados 

com o auxílio dos Padlets: o letramento em informação e o letramento 

participativo. 

 Em primeiro lugar, no momento em que os alunos estão – em sala de aula 

ou em casa – colhendo material e discutindo no Padlet sobre um tema específico 

de redação (“O que é a arte?”, por exemplo), o professor pode estar atento a esses 

uploads para trabalhar com questões associadas ao letramento em informação. 

 O letramento (crítico) em informação, para Dudeney, Hockly e Pegrum 

(2016, p. 40), define-se como a “habilidade de avaliar documentos e artefatos 

fazendo perguntas críticas, avaliando a credibilidade, comparando as fontes e 
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rastreando as origens da informação.” Esse tipo de letramento está fortemente 

vinculado ao letramento classificatório e ao letramento em pesquisa. Para os 

autores (2016, p. 39), “(...) o letramento em informação é um dos mais essenciais 

entre os letramentos contemporâneos.” Relaciona-se à avaliação crítica, 

amparada nas tradições pedagógicas do letramento crítico e do letramento 

crítico de mídias. 

 O panorama atual da internet define-se pela (quase) ausência de 

gatekeepers, isto é, de controladores de informação. Assim, 

 

A responsabilidade de checar, depois de ocorrido o fato, todos 

os documentos e artefatos – e não apenas as notícias – cabe 

atualmente aos usuários. Nossos estudantes precisam aprender 

a fazer perguntas críticas a respeito da informação encontrada 

online; compará-la com o patamar de conhecimento existente 

(portanto, eles precisam ter de memória os fatos amplamente 

aceitos) e, nos pontos em que seu patamar de conhecimento for 

inadequado, precisam comparar e contrastar; ou “triangular”, 

múltiplas fontes de informação. (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 

2016, p. 40). 

 

 No momento de coleta das informações para o Padlet, o professor pode 

checar as fontes de informação que os alunos estão trazendo (se é uma fonte 

confiável, tradicional, não confiável, desconhecida, falsa, um site paródico, etc.) e 

trabalhar essas questões em sala de aula. 

 Em segundo lugar, um outro letramento que pode ser bastante explorado 

é o participativo. Para Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 49), letramento 

participativo define-se como a “habilidade de contribuir para a inteligência 

coletiva das redes digitais e de alavancar a inteligência coletiva das redes 

mantidas a serviço de metas pessoais e/ou coletivas.” No contexto da web 2.0, 

em que os usuários são, ao mesmo tempo, consumidores e produtores de 

informação, criar e compartilhar conteúdos vai ao encontro do que Jenkins (2008, 

p. 28) rotulou de “cultura participativa”: “Neste livro, exploro como a produção 

coletiva de significados, na cultura popular, está começando a mudar o 

funcionamento das religiões, da educação, do direito, da política, da publicidade 

e mesmo do setor militar.”  
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Já Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 49) resgatam os conceitos de 

“produsuário” (produtor-usuário) ou “prossumidor” (produtor-consumidor), 

personagens da cultura da convergência e da web 2.0. 

 

As contribuições do estilo prossumidor ou produsuário(...) 

podem começar num nível simples, com os estudantes 

aprimorando uma gama de letramentos na medida em que 

editam verbetes na Wikipédia, em que colaboram com 

folksonomias para o Delicious ou o Diigo, em que partilham links 

no Twitter, fazem circular fotos no Flickr e vídeos no Youtube, ou 

na medida em que publicam aplicativos móveis – especialmente 

se forem estimulados a fazer com que seu trabalho possa ser 

reutilizado sob licenças Creative Commons.  

 

Nesse processo, ao selecionar os materiais mais adequados para serem 

carregados nos Padlets, os estudantes estão, cada um com sua parcela, 

contribuindo para o desenvolvimento do debate conjunto sobre um determinado 

tema de redação. Bem entendido, espera-se que haja não só coleta de 

informações, mas que essas coletas sejam filtradas e discutidas entre os próprios 

alunos no mural, o que é possibilitado pela inserção tanto de textos nos posts 

como de comentários em cada uma das postagens. Por isso, os alunos podem 

contribuir não só com seu “saldo cognitivo” para os projetos coletivos, mas 

também gerar feedbacks. 

 

6. Palavras finais 

 

Ensaiamos, neste artigo, demonstrar a produtividade de uma ferramenta 

digital (o Padlet) para auxiliar na construção coletiva do “repertório”, da 

“informatividade” e da “visão de mundo” dos alunos, em uma etapa de pré-escrita 

da redação escolar. Essa ferramenta teria uma utilização mais efetiva no contexto 

do Ensino Médio brasileiro, momento em que os alunos estão mais próximos da 

prática da escrita de textos dissertativo-argumentativos, um gênero sempre 

requisitado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e na maior parte dos 

concursos vestibulares para universidades brasileiras. 

Baseamo-nos no trabalho de Rabelo (2017), que comprovou em sua 

dissertação a eficácia do uso dessa ferramenta em aulas de produção textual 
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nessa etapa da educação básica, avaliando redações produzidas depois da 

utilização dessa ferramenta. 

Nossa contribuição visou a apresentação e o desenvolvimento de alguns 

tipos de letramentos digitais que podem ser explorados por meio desses recursos 

virtuais, como o letramento de informação e o letramento participativo. Essas 

reflexões e experimentos foram motivados pela necessidade de se (re)pensar 

práticas pedagógicas inovadoras na escola, que devem, a cada dia, procurar 

aproximar o contexto escolar da relação que os jovens brasileiros já têm com a 

tecnologia. 
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NUVEM DE PALAVRAS E MURAL VIRTUAL: DESCRIÇÃO E 

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DESSES OBJETOS DIGITAIS DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM1 

 

Greice da Silva Castela1 

 

984Resumo: Esta pesquisa se i985nsere no estágio pós-doutoral que estamos realizando 

na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O recorte aqui apresentado enfoca a 

descrição dos aplicativos WordClouds, Word Art, que são geradores de nuvem de 

palavras, e do aplicativo Padlet, que é um gerador de mural virtual. Além disso, 

elaboramos a proposição de possibilidades pedagógicas e de sugestões de atividades 

para os Objetos Digitais de Ensino e Aprendizagem (ODEAs) gerados a partir desses 

programas. Esta pesquisa baseia-se na perspectiva teórica da Linguística Aplicada, 

constitui um estudo documental com abordagem qualitativa de análise, com método de 

investigação exploratório. Elaboramos um quadro geral com breve descrição, 

possibilidades pedagógicas e sugestões de atividades para os ODEAs que podem ser 

criados e outro quadro específico que preenchemos com os dados de cada um dos 

aplicativos considerados. Esperamos contribuir para que docentes, não somente de 

Espanhol como Língua estrangeira, mas também de língua materna e de outras línguas 

estrangeiras, sintam-se motivados a experimentar a utilização de ODEAs gerados por 

esses aplicativos em suas aulas.  

Palavras-chave: Nuvem de palavras, Mural virtual, ODEAs, Descrição de aplicativos, 

Possibilidades pedagógicas. 

 

1. Introdução 

 

Este artigo é fruto da pesquisa de pós-doutoramento que estou 

desenvolvendo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O recorte aqui 

apresentado enfoca a descrição dos aplicativos WordClouds, Word Art e Padlet, 

bem como a proposição de possibilidades pedagógicas e sugestões de atividades 

para os Objetos Digitais de Ensino e Aprendizagem (ODEAs)1 gerados a partir 

 
984  Professora Associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Bolsista 

Fundação Araucária. greicecastela@yahoo.com.br  
985 Também denominado de Objeto de Aprendizagem (OA), Objetos Digitais de Aprendizagem 

(ODA), Recursos Educacionais Abertos (REA), Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA), Objeto 

Educacional (OE), Recursos de Aprendizagem (RA), Materiais de Aprendizagem On-line (MAO) e 

Objeto de Conhecimento (OC). 

mailto:greicecastela@yahoo.com.br
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destes pro986gramas. Os dois primeiros constituem geradores de nuvens de 

palavras e o terceiro é um gerador de mural virtual. 

Entendemos por ODEA qualquer material ou recurso digital que seja criado e/ou 

utilizado com fins educacionais para contribuir para aprendizagem de algo e que possa 

ser compartilhado, via Internet, e (re)utilizado por várias pessoas em diferentes lugares e 

contextos. Como afirma Leffa, este pode ser “qualquer arquivo digital (texto, imagem ou 

vídeo), desde que usado para facilitar e promover a aprendizagem” (LEFFA, 2006, p. 

7).   

Um ODEA pode possibilitar a combinação de diferentes linguagens e 

conteúdos multimodais com “organização dos fluxos informacionais em 

arquiteturas hipertextuais” (MOTTER, 2013, p. 145), a partir da inserção de links e 

hiperlinks. 

Esta pesquisa baseia-se na perspectiva teórica da Linguística Aplicada, 

constitui um estudo documental com abordagem qualitativa de análise, com 

método de investigação exploratório. Tem por objetivo final dar a conhecer aos 

professores possibilidades que as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) podem oferecer ao ensino e à aprendizagem de línguas e 

motivá-los a elaborarem seus próprios ODEAs.  

A seguir passamos a descrever dois aplicativos que possibilitam a criação 

de nuvens de palavras. Para tanto elaboramos um quadro geral com breve 

descrição, possibilidades pedagógicas e sugestões de atividades para os ODEAs 

que podem ser criados e outro quadro específico que preenchemos com os 

dados de cada um dos aplicativos considerados. 

 

2. Descrição dos aplicativos para gerar nuvens de palavras e sugestões de 

atividades 

 

A seguir enfocamos um tipo de ODEA, que é a nuvem de palavras, 

indicando possibilidades pedagógicas e sugestões de atividades (quadro 1). 

 

Quadro 1: Descrição, possibilidades pedagógicas e sugestões de atividades a 

partir de geradores de nuvem de palavras 

Tipo: Gerador de nuvem de palavras 

 
986 Isso pode ser acessado por meio do link: 

<http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/27590/1/Pe%C3%B1a.pdf> 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/27590/1/Pe%C3%B1a.pdf
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Breve 

descrição: 

Programa que permite a geração de nuvem de palavras. 

Possibilidades 

pedagógicas: 

Permite visualizar as palavras que mais se repetem em um 

texto dentro de uma forma que se relaciona a sua temática. 

As palavras mais frequentes aparecem em tamanho maior e 

mais vezes. É possível escrever seu próprio texto ou copiar o 

colar o texto de outro lugar para que a plataforma gere a 

nuvem de palavras. Também é possível escolher uma forma e 

digitar palavras associadas a uma determinada temática 

relacionada a esta. Pode ser utilizado em atividades de 

interpretação e produção de textos. 

Sugestões de 

atividades: 

 

Apps utilizados: WordClouds ou Word Art 

Tipos de 

atividade 

Objetivos Conteúdos 

Produção 

textual  

Ampliar o 

conhecimento lexical 

referente a sinônimos. 

Gênero discursivo 

nuvem de 

palavras.  

 

Sinônimos.  

Produção 

textual 

Utilizar adjetivos para 

se autocaracterizar ou 

para caracterizar 

alguém famoso e a 

turma tentar adivinhar 

de quem se trata. 

Gênero discursivo 

nuvem de 

palavras. 

 

Adjetivos. 

 

Descrição física e 

psicológica. 

 

Produção 

textual 

Sintetizar as ideias 

principais de uma 

apresentação, vídeo 

ou texto. 

Gênero discursivo 

nuvem de 

palavras. 

 

Síntese de 

informações. 
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Apresentação 

da disciplina 

Introduzir a disciplina 

por meio de uma 

nuvem de palavras. 

Termos referentes 

a conceitos e 

termos usados na 

disciplina do 

professor. 

Planejamento 

para produção 

textual 

Organizar as ideias 

principais por meio de 

uma nuvem de 

palavras para 

posteriormente 

produzir uma 

produção textual de 

outro gênero. 

Gênero discursivo 

nuvem de 

palavras. 

 

Etapa de 

planejamento da 

produção textual. 

Produção 

textual 

Sistematizar 

informações sobre 

algum país, conceito 

ou fato histórico. 

Gênero discursivo 

nuvem de 

palavras. 

 

Conteúdo 

referente ao país, 

conceito ou fato 

histórico 

escolhido. 

Adequado 

para: 

(     ) ensino fundamental I        ( x   ) ensino fundamental II          

( x   )  ensino médio                  (  x   ) ensino superior                   

(  x  ) professores  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Peña Pascual (2012) apresenta outras sugestões de atividades1 que os 

professores podem el987aborar utilizando aplicativo para geração de nuvem de 

palavras. Esta autora destaca como principais virtudes do aplicativo WordClouds: 

 

• Contenido: flexibilidad para adaptar textos auténticos de infinidad de 

 
987 Isso pode ver lido no link: 

<http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/aplicaciones-web/984-nubes-de-

palabras?start=4>. 

 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/aplicaciones-web/984-nubes-de-palabras?start=4
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/aplicaciones-web/984-nubes-de-palabras?start=4
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medios y disciplinas. 

• Comunicación: capacidad para resaltar el léxico más frecuente de 

manera visual. Amplias posibilidades de explotación en actividades 

participativas de introducción (warmers) y en las centradas en la 

construcción de estructuras o textos completos (por la naturaleza 

lingüísticamente incompleta, inconexa y desordenada de las nubes). 

• Cognición: desarrollo y práctica de distintas destrezas y habilidades 

cognitivas para resolver variadas tareas. Especialmente productivas 

para la práctica de habilidades relacionadas con la conexión y 

ordenación de elementos así como la comparación. 

• Cultura: potencial como herramienta rápida e indirecta para 

suministrar datos del conocimiento previo de los alumnos. Amplias 

posibilidades para promover la reflexión intercultural, especialmente, 

mediante la comparación de nubes. (PEÑA PASCUAL, 2012, p. 263) 

 

Ou seja, a autora destaca possibilidades de utilização pensando em 

conteúdo, comunicação, cognição e cultura. Já García Marquina (2011) apresenta 

várias outras sugestões1 para utilização de aplicati988vos de geração de nuvens 

de palavras. A seguir descrevemos separadamente dois aplicativos que se inserem 

neste quadro anterior mais geral, o WordClouds (quadro 2) e na sequência o 

Word Art (quadro 3). 

 

Quadro 2: Descrição do aplicativo WordClouds 

Programas deste tipo: 

-Nome: WordClouds 

- Site: <www.wordclouds.com/> / 

<www.nubedepalabras.es> 

- Aplicativo para 

Download:   

(   x   ) Sim, no Google Play Store e na App Store –

Apple     (     ) Não 

- Idioma: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Holandês. 

- Custo:   (  x   ) Gratuito    (     ) Pago     

 
988Aluna do curso técnico integrado em Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Campus Avançado Porto Franco. 

evadasilvabarbosa016@gmail.com; 

https://www.wordclouds.com/
http://www.nubedepalabras.es/
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- Link para tutorial:  < www.youtube.com/watch?v=RG2GiQyV5ks> 

- Idioma do tutorial: Espanhol 

- Nível de dificuldade:  (  x ) Fácil    (    ) Médio   (    ) Difícil 

- Customização: ( x  ) Sim    (    ) Não 

- Armazenamento da 

produção: 

( x  ) Sim    (    ) Não  

Permite armazenar o arquivo criado na própria 

plataforma, sendo que só quem o elaborou ou 

quem tem o link dele conseguem visualizá-lo. 

- Download da 

produção:  

( x  ) Sim    (    ) Não  

Permite baixar as produções em formato PNG, JPG, 

PDF e SVG. 

- Escrita colaborativa: (   ) Sim    (  x  ) Não 

- Compartilhamento: ( x  ) Sim    (    ) Não 

Possibilita compartilhar direto no perfil do usuário 

nas redes sociais do Twitter, Facebook, Pinterest e 

Google+. Também permite incorporar a produção a 

um site, blog e fórum. Outra opção é a de 

compartilhar o link direto para o arquivo. 

- Visualização: (   ) Pública     (   x  ) Restrita 

Só usuários com o link podem visualizar o arquivo.  

- Permite comentar a 

produção: 

(   ) Sim    (  x  ) Não 

- Permite imprimir: ( x  ) Sim    (    ) Não 

- Banco de imagens: ( x  ) Sim    (    ) Não 

Na seção ‘Forma’ há letras, números e imagens que 

podem servir para o formato da nuvem de 

palavras. Também é possível inserir uma imagem 

que o próprio usuário tenha salvo. 

Observação: Não necessita cadastro nem login.   

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Quadro 3: Descrição do aplicativo Word Art 

Programas deste tipo: 
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-Nome: Word Art 

- Site: < https://wordart.com/> 

- Aplicativo para 

Download:   

(   x  ) Sim, no Google Play Store e na App Store –

Apple     (     ) Não 

- Idioma: Inglês 

- Custo:   (  x   ) Gratuito    (     ) Pago     

- Link para tutorial:  <http://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-

content/uploads/2018/06/Tutorial-WordArt.pdf> 

- Idioma do tutorial: Português 

- Nível de dificuldade:  (  x ) Fácil    (    ) Médio   (    ) Difícil 

- Customização: ( x  ) Sim    (    ) Não 

- Armazenamento da 

produção: 

( x  ) Sim    (    ) Não  

Permite armazenar o arquivo criado na própria 

plataforma. 

- Download da 

produção:  

( x  ) Sim    (    ) Não  

Permite baixar as produções em formato PNG, JPG, 

PDF, SVG e CSV. 

- Escrita colaborativa: (   ) Sim    (  x  ) Não 

- Compartilhamento: ( x  ) Sim    (    ) Não 

Possibilita compartilhar direto no perfil do usuário 

nas redes sociais do Twitter e Facebook. Outra 

opção é a de compartilhar o link direto para o 

arquivo. 

- Visualização: ( x  ) Pública     (   x  ) Restrita 

Arquivos salvos na opção ‘gallery’ podem ser 

visualizados e editados por qualquer pessoa. Só 

usuários com o link podem visualizar o arquivo na 

opção pública e na privada só o criador pode ver a 

produção.  

- Permite comentar a 

produção: 

(  x ) Sim    (    ) Não 

- Permite imprimir: ( x  ) Sim    (    ) Não 

- Banco de imagens: ( x  ) Sim    (    ) Não 



 
 

 
4496 

Na seção ‘Emojis’ há  várias imagens que podem 

servir para o formato da nuvem de palavras. 

Observação: Não necessita cadastro nem login.   

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A seguir apresentamos quatro exemplos de nuvens de palavras em 

espanhol (figuras de 1 a 4), disponíveis na Internet, sobre diferentes temáticas. 

 

Figura 1: Exemplo de nuvem de palavras 

 
Fonte:<https://www.facebook.com/1069940519684929/photos/a.106994149301

8165/1070449716300676/?type=1&theater> 

 

Figura 2: Exemplo de nuvem de palavras 

https://www.facebook.com/1069940519684929/photos/a.1069941493018165/1070449716300676/?type=1&theater
https://www.facebook.com/1069940519684929/photos/a.1069941493018165/1070449716300676/?type=1&theater
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Fonte:<https://i.pinimg.com/originals/a9/7d/88/a97d887cf592a90e44e5c

471fc8d28d6.png> 

 

Figura 3: Exemplo de nuvem de palavras

 
Fonte:<https://i.pinimg.com/originals/53/eb/5d/53eb5d221448780e155c

917d2096a70c.png> 

 

Figura 4: Exemplo de nuvem de palavras 

https://i.pinimg.com/originals/a9/7d/88/a97d887cf592a90e44e5c471fc8d28d6.png
https://i.pinimg.com/originals/a9/7d/88/a97d887cf592a90e44e5c471fc8d28d6.png
https://i.pinimg.com/originals/53/eb/5d/53eb5d221448780e155c917d2096a70c.png
https://i.pinimg.com/originals/53/eb/5d/53eb5d221448780e155c917d2096a70c.png
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Fonte:<https://i.pinimg.com/originals/5c/1d/2a/5c1d2a5f47ed262df87fdf

53dad55894.png> 

 

A seguir passamos a descrever o tipo de ODEA mural virtual, considerando 

suas possibilidades pedagógicas e sugerindo atividades (quadro 4) que o 

professor pode utilizar ao utilizar o aplicativo Padlet, que é descrito 

detalhadamente no quadro 5. 

 

3. Descrição de aplicativo para gerar mural virtual e sugestões de atividades 

 

No quadro 4, trazemos as especificidades e sugestões de utilização para 

ODEAs que podem ser elaborados por meio de gerador de mural virtual. 

 

Quadro 4: Descrição, possibilidades pedagógicas e sugestões de atividades a 

partir de gerador de mural virtual 

Tipo: Gerador de mural virtual 

Breve 

descrição: 

Programas que permitem a construção de mural virtual. 

Possibilidades 

pedagógicas: 

Pesquisa sobre qualquer temática e elaboração de murais 

virtuais integrando textos verbais, não verbais (imagens e 

vídeos) e hiperlinks para outros textos relacionados, 

podendo ser solicitada também a apresentação oral para 

turma.  

App utilizado: Padlet 

https://i.pinimg.com/originals/5c/1d/2a/5c1d2a5f47ed262df87fdf53dad55894.png
https://i.pinimg.com/originals/5c/1d/2a/5c1d2a5f47ed262df87fdf53dad55894.png
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Sugestões de 

atividades: 

 

Tipos de 

atividade 

Objetivos Conteúdos 

Pesquisa/ 

Produção textual 

Produzir, em trios, 

um mural virtual a 

partir de vários 

textos verbais e não 

verbais sobre um 

tema. 

Qualquer 

temática dada 

para pesquisa. 

Pesquisa/ 

Produção textual 

Produzir, em trios,  

um mural virtual a 

partir do tema de 

uma música, 

selecionando a letra, 

o clipe, explicação 

sobre o tema,  

contexto da música, 

dados da banda/ 

cantor. 

Qualquer 

temática. 

Pesquisa/ 

Produção textual 

Produzir, em trios,  

um mural virtual a 

partir de um pintor 

ou escritor, com 

dados de sua 

biografia, nomes 

/imagens de obras, 

resumo de seus 

principais livros, 

movimento artístico 

ou literário de que 

faz parte. 

Qualquer pintor 

ou escritor 

Pesquisa/ 

Produção textual 

Produzir, em trios,  

um mural virtual a 

partir de um 

movimento artístico 

ou literário 

Qualquer 

movimento 

artístico ou 

literário 
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Pesquisa/ 

Produção textual 

Produzir, em trios,  

um mural virtual 

com várias versões 

de um mesmo texto, 

autores e contexto 

de produção deles. 

Intertextualidade. 

 

Gênero 

discursivo 

escolhido. 

 

Autores e 

contexto de 

produção. 

 Apresentação oral Apresentar 

oralmente, em trios,  

as pesquisas 

realizadas e 

colocadas no mural 

virtual. 

Habilidade de 

produção oral. 

 

Conteúdo 

abordado no 

mural virtual. 

Adequado 

para: 

(     ) ensino fundamental I        ( x   ) ensino fundamental II          

( x   )  ensino médio              (  x   ) ensino superior                  

(  x    ) professores  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Moreira e Kelecom (2017) relatam a realização de um projeto 

interdisciplinar bem sucedido nas turmas do Ensino Médio do Colégio Pedro II, 

envolvendo três línguas estrangeiras (inglês, francês e espanhol), e utilizando o 

aplicativo Padlet devido a seu caráter multimodal. Esta experiência também pode 

servir de inspiração para realização de outras propostas. 

A seguir descrevemos o aplicativos Padlet (quadro 5) que se insere neste 

quadro anterior mais geral. 

 

Quadro 5: Descrição do aplicativo Padlet 

Programas deste tipo: 

-Nome: Padlet 

- Site: < https://pt-br.padlet.com/> 

- Aplicativo para 

Download:   

(   x   ) Sim, no Google Play Store e na App Store –

Apple      (     ) Não 

https://pt-br.padlet.com/
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- Idioma: Várias línguas, incluindo Português, Inglês e 

Espanhol 

- Custo:   (  x   ) Gratuito    (  x   ) Pago   

Há versão gratuita e versão paga. 

- Link para tutorial:  < 

https://www.youtube.com/watch?v=4fWScxDVZF8

> 

- Idioma do tutorial: Português 

- Nível de dificuldade:  (   ) Fácil    (  x  ) Médio   (    ) Difícil 

- Customização: ( x  ) Sim    (    ) Não 

- Armazenamento da 

produção: 

( x  ) Sim    (    ) Não  

Permite armazenar os arquivos na própria 

plataforma. 

- Download da 

produção:  

( x  ) Sim    (    ) Não  

Permite baixar o mural virtual inteiro em formato 

JPG, PDF, CSV e planilha do Excel. Também é possível 

baixar arquivos referentes a postagens dentro de 

um mural. 

- Escrita colaborativa: (   ) Sim    (  x  ) Não 

- Compartilhamento: ( x  ) Sim    (    ) Não 

Há opção de compartilhamento direto da 

plataforma para Facebook, Twitter, Google sala de 

aula, email, blog, site ou compartilhar o link para o 

mural.   

- Visualização: ( x  ) Pública     (     ) Restrita 

- Permite comentar a 

produção: 

(  x  ) Sim    (  x  ) Não 

Permite-se marcar like ou deslike nas postagens de 

qualquer mural. Para estar disponível a opção 

comentários, o criador do mural necessita marcar 

esta opção. 

- Permite imprimir: ( x  ) Sim    (    ) Não 

https://www.youtube.com/watch?v=4fWScxDVZF8
https://www.youtube.com/watch?v=4fWScxDVZF8
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Pode-se imprimir tanto o mural inteiro de qualquer 

usuário como postagens específicas dentro de um 

mural. 

- Banco de imagens: ( x  ) Sim    (    ) Não 

Estão disponíveis fotos para papel de parede e 

figuras para indicar tema ao lado do título do 

mural. É possível inserir fotos tiradas pelo próprio 

usuário, imagens e vídeos retirados da internet por 

meio de seus links. 

Observação: Precisa de login para entrar na plataforma. A versão 

gratuita permite criar e manter 4 murais virtuais ao 

mesmo tempo, mas pode apagar e criar novos 

quantas vezes quiser. A opção ‘Remake’ permite 

copiar design, layout, papel de parede, tema, ícone, 

textos e anexos de outro mural virtual para poder 

ser editado e servir de modelo pra um novo. É 

possível inserir nas postagens links, vídeos, imagens, 

texto escrito, áudio, mapas, desenho digital, baixar 

os arquivos da internet ou do 

computador/smartphone ou iphone do usuário. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A seguir mostramos dois exemplos de murais virtuais para aulas de 

espanhol (figuras 5 e 6), que estão disponíveis na Internet e que foram elaborados 

utilizando o aplicativo Padlet. 

 

Figura 5: Exemplo de mural virtual 
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Fonte: https://padlet.com/dgwenaelle/dff4ww28txl1 

Figura 6: Exemplo de mural virtual 

 
Fonte:  https://es.padlet.com/capellacristina/hw6y1osa1s4q 

 

4. Considerações finais 

 

A pesquisa que estamos realizando abrange diversos tipos de aplicativos. 

Neste texto optamos por apresentar três programas. Com isso, esperamos 

contribuir para que docentes, não somente de Espanhol como Língua estrangeira, 

mas também de língua materna e de outras línguas estrangeiras, conheçam estes 

aplicativos e a partir das descrições e sugestões de atividades elencadas, sintam-

https://padlet.com/dgwenaelle/dff4ww28txl1
https://es.padlet.com/capellacristina/hw6y1osa1s4q
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se motivados a experimentar a utilização de ODEAs gerados por estes programas 

em suas aulas.  
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O APLICATIVO CONSUMO ELÉTRICO COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA: UMA ANÁLISE DO CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA E SUA INFLUÊNCIA NA ECONOMIA DOMÉSTICA DOS 

ALUNOS DO IFMA – CAMPUS AVANÇADO PORTO FRANCO 

 

Eva Da Silva Barbosa1 

Tárcila Horrana Belfort Lim989a1 

Mírian Ferreira da Silva Bo990gea1 

Diego Ted Rodrigues Bogea1 

 

991RESUMO: Conforme a problem992ática do descontrole de finanças domésticas 

existente na vida de diversas pessoas, foi realizado um minicurso cujo objetivo foi 

conscientizar e orientar os alunos do ensino médio do IFMA Campus Avançado Porto 

Franco em relação ao consumo racional de energia elétrica, com o intuito de auxiliar de 

forma significativa na economia do orçamento familiar local utilizando como ferramenta 

o aplicativo Consumo Elétrico. Tal medida buscou oportunizar aos alunos o 

conhecimento das taxas tarifárias dos talões de energia elétrica e ações básicas do dia a 

dia, a fim de reduzir a conta luz. O uso do software no cotidiano dos participantes trouxe 

grandes benefícios econômicos, pois ao final foi realizado um questionário com os 

participantes do minicurso objetivando avaliar a relevância do mesmo, bem como a 

 
989 Aluna do curso técnico integrado em Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Campus Avançado Porto Franco. 

tarcilalima91@gmail.com; 
990Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica (PPGEEB) 

da Universidade Federal do Maranhão. Professora das disciplinas de Arte e Metodologia Científica 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMA Campus Imperatriz. 

mirian.bogea@ifma.edu.br. 
991Mestre em Educação- Gestão de Ensino da Educação Básica pela Universidade Federal do 

Maranhão. Especialista em LIBRAS e em Tradução e Interpretação – LIBRAS pela Faculdade Santa 
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importância do gasto com energia elétrica no orçamento familiar. Os participantes 

sinalizaram positivamente em relação aos conhecimentos oriundos da Matemática 

Financeira contidos no aplicativo e sua contribuição na redução com o gasto mensal de 

energia elétrica.  

Palavras-chaves: Tecnologias aplicadas ao ensino; Redução; Energia Elétrica; Matemática 

Financeira; Consumo Elétrico.  

 

ABSTRACT: According to the problem of the lack of control of domestic finances existing 

in the lives of several people, a mini-course was carried out, whose objective was to raise 

awareness and guide the high school students of the IFMA Advanced Campus Porto 

Franco in relation to the rational consumption of electric energy, in order to help in the 

economy of the local family budget using the Electric Consumption application as a tool. 

This measure sought to provide students with the knowledge of electric energy bill rates 

and basic actions of the day to day, in order to reduce the light bill. The use of the 

software in the daily life of the participants brought great economic benefits, because in 

the end a questionnaire was carried out with the participants of the mini course aiming 

to evaluate the relevance of the same, as well as the importance of spending on electric 

energy in the family budget. The participants indicated positively in relation to the 

knowledge derived from the Financial Mathematics contained in the application and its 

contribution in the reduction with the monthly expenditure of electric energy. 

Keywords: Technologies applied to teaching; Saving; Electric Energy; Financial 

Mathematics; Electric Consumption. 

 

INTRODUÇÃO 

A absorção de conhecimento no paradigma das novas tecnologias 

eletrônicas e de comunicação e informação são uma realidade a ser enfrentada 

por alunos e professores (Kenski, 2006). 

A educação financeira é a base para o entendimento da correta utilização 

do dinheiro e o estabelecimento de bem-estar social nos diversos grupos sociais 

onde ele se faz necessário.  

Neste âmbito o papel da economia doméstica é essencial, tornando-se 

prática fundamental no cotidiano familiar, já que diversos fatores 

socioeconômicos, tais como a crise financeira e as altas taxas de desemprego vêm 

contribuindo na redução da renda mensal de grande parte dos lares em nosso 

país, bem como no município de Porto Franco localizado na região Sul do estado 

do Maranhão.  

É evidente que o controle das finanças de uma residência não depende 

exclusivamente de uma única pessoa, e sim de todos os membros que constituem 
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a família que ali residem. Com isso, se faz necessário a intervenção extrafamiliar 

de agentes que possam auxiliar e contribuir para minimizar esta problemática.   

D’Aquino (2008) cita em sua obra “Educação Financeira”, que se as escolas 

se preocuparem mais com a educação financeira, a inadimplência e o descontrole 

econômico poderá ser evitado no futuro.  Dessa forma, para atender a demanda 

atual, é necessário reinventar praticas pedagógicas, buscando novas 

metodologias para se garantir uma melhoria nesse processo. 

A inteligência coletiva é a possibilidade de que a união de competências 

individuais de uma equipe pode produzir resultados mais expressivos do que a 

soma dos resultados particulares de cada membro dessa equipe (Pais, 2005). O 

referido autor nos indica que este é um dos conceitos descritos por Lévy (1999), 

no livro A Inteligência Coletiva, o interesse que temos em projetá-lo no campo 

pedagógico fica mais evidente a partir do momento que se torna possível a 

utilização de suportes tecnológicos para dinamizar o trabalho coletivo. 

Diante do exposto, o presente trabalho traz como alternativa a aplicação 

da Matemática Financeira e o software Consumo Elétrico como ferramentas 

auxiliadoras na economia doméstica, tendo como público alvo os discentes do 

ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA) - Campus Avançado Porto Franco (CAPF).  

O aplicativo “Consumo Elétrico” foi selecionado para que pudesse auxiliar 

no cálculo das despesas mensais com energia elétrica, devido a sua facilidade de 

manuseio, a ter uma interface agradável, estar disponível para celulares com 

plataforma Android, visto que a maior parte da população faz uso desta, e por 

ser um software gratuito. Ele oferece ao usuário a capacidade de ter maior 

controle sobre sua conta de luz. Com poucos cliques é possível calcular quanto 

cada eletrodoméstico consome de energia (em kWh) e, consequentemente, 

quanto terá que pagar no fim do mês. 

O aplicativo conta também com dicas usuais de economia e utilização de 

energia, já que, nos dias de hoje, o consumo consciente de água e energia se 

tornou uma necessidade no nosso cotidiano. O aplicativo contribui 

significativamente nessa tarefa.  

Em síntese, o presente trabalho tem como finalidade induzir o aluno à uma 

prática racional do consumo de energia elétrica, utilizando como veículo 

catalisador a Matemática Financeira, visto que, a referida disciplina se faz presente 

como componente curricular da maioria das turmas do IFMA – Campus Avançado 
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Porto Franco, bem como em diversas situações vividas fora do ambiente escolar, 

e para incentivo ao uso de um software como um meio de auxiliar no processo. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa se deu através de algumas fases que apresentadas a seguir: 

 

1° passo: Pesquisa Diagnóstica 

 

Inicialmente foi feita uma pesquisa diagnóstica em sala de aula sobre 

economia nos lares, com alguns temas como: Pagamento de boletos “sem Juros”, 

compras de supermercado, conta de água, conta de energia elétrica. O estudo do 

talão de energia elétrica, igualmente às particularidades do cálculo do consumo 

dos eletrodomésticos nas residências foi sugerido como tema de pesquisa. Do 

mesmo modo, o aplicativo “Consumo Elétrico” foi selecionado para auxiliar nesta. 

 
Imagem 01- Ícone do Aplicativo Consumo Elétrico 

 
Fonte:www.techtudo.com.br. Acesso em: 24/05/2019 

 

2° passo: Idealização do minicurso (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia) 

 

Idealização e formatação de um minicurso a ser ministrado na SNCT com 

a finalidade de sanar dúvidas oriundas da tarifação da energia elétrica residencial 

e proporcionar formas para potencializar o consumo racional de tal modalidade 

de energia.  

 

http://www.techtudo.com.br/
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3° passo: Aplicação do minicurso  

 

Foi realizado um minicurso direcionado a um grupo de 13 alunos da 

instituição, visando o estudo e entendimento dos talões de energia elétrica 

disponibilizados mensalmente pela concessionária local, bem como, a utilização 

da Matemática Financeira e de um software no cálculo do consumo dos 

eletrodomésticos residenciais, visto que, o gasto com energia elétrica representa 

fatia considerável no orçamento familiar de uma residência. 

Assim, foram disponibilizadas instruções para otimizar a economia de 

eletricidade e realização de uma atividade prática que envolvia o cálculo do 

consumo de energia de diversos aparelhos e porcentagem de consumo dos 

mesmos em relação ao consumo total.   

 
Imagem 02 - Atividade prática. 

 
Fonte: Registro dos autores. 

 

4° passo: Utilização do aplicativo “Consumo Elétrico” 

 

Tendo em conta as dificuldades enfrentadas com a falta e o custo da 

energia elétrica atualmente, o aplicativo “Consumo Elétrico” é útil e seu uso 

resume-se em escolher o aparelho desejado, enumerar a quantidade, escrever a 
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potência (em watts), tempo de uso, e pronto. Em seguida, é só clicar em “Calcular” 

para saber quantos quilowatts os seus dispositivos consomem por mês e qual o 

custo mensal em reais. Tudo isso é feito no botão amarelo “Configurar”, fica do 

lado do “Sair”, no Menu principal. 

Para deixá-lo ainda mais eficiente é necessário configurar a tarifa cobrada 

pela concessionária local. Fazer isso também é simples: veja o valor na sua conta 

de energia e adicione-as nas configurações do aplicativo. 

Estas informações foram repassadas aos alunos presentes no minicurso e 

aplicadas durante este em uma atividade pratica (vide imagem 02) para auxiliar 

no calculo dos gastos de energia elétrica com cada aparelho em suas casas. 

 
Imagem 03 – Interface inicial do aplicativo “Consumo Elétrico” 

 
Fonte: www.techtudo.com.br. Acesso em: 20 de maio de 2019 
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Imagem 04 – Opção para escolher o aparelho para medição na interface do aplicativo.

 
Fonte: www.techtudo.com.br. Acesso em: 20 de maio de 2019. 

 

Imagem 05 – Calculando o gasto com determinado aparelho. 

 
Fonte: www.techtudo.com.br. Acesso em: 20 de maio de 2019. 

5° passo: Questionário pós minicurso  
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Em um quarto momento ocorreu a aplicação de um questionário com a 

finalidade de avaliar a eficácia e eficiência do minicurso, bem como acompanhar 

os efeitos da utilização do software no cotidiano dos referidos alunos. 

 

6° passo: Tabulação dos Resultados 

 

 A tabulação dos resultados obtidos no questionário mencionado na etapa 

anterior.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A intenção quanto à apresentação do minicurso, era a de promover uma 

conscientização sobre o consumo de energia elétrica. De acordo com uma 

pesquisa realizada através do Google Formulários com uma amostra de 13 

pessoas do IFMA – Campus Avançado Porto Franco, no minicurso tivemos em 

média 69,9% de pessoas do sexo masculino. Dentre elas, 46,2% afirmaram não 

ter nenhum conhecimento das informações contidas no talão de energia elétrica, 

enquanto 53,8% afirmaram ter um conhecimento parcial. 69,2% dos participantes 

afirmaram não ter nenhuma noção de que o conhecimento da matemática 

financeira poderia promover uma redução na conta de energia, com isso, 

percebe-se a importância do ensino da matemática financeira. Logo após o 

minicurso, 84,6% dos participantes relataram que a aplicação do conhecimento 

da matemática financeira através do minicurso gerou uma reflexão em relação ao 

gasto mensal de energia, e tempos depois, 69,2% afirmaram que a participação 

no minicurso proporcionou o uso racional dos aparelhos domésticos, com o fim 

de reduzir a conta de energia.   

A seguir, ilustramos os resultados obtidos na aplicação do questionário 

para avaliar a relevância do minicurso no auxilio do consumo racional de energia 

elétrica auxiliando na economia doméstica.  

O gráfico 1, presente na imagem 6 procurou mensurar o conhecimento 

prévio dos participantes em relação às informações contidas no talão de energia 

elétrica que recebem mensalmente em suas residências. 

 
Imagem 06 - Dados sobre o nível de conhecimento dos participantes sobre as informações do 

talão de energia elétrica. 
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Fonte: Google Forms. 

 

 

 

A porcentagem ilustrada no gráfico 2, presente na imagem 07 mostra que 

nenhum participante do minicurso possuía algum conhecimento prévio para 

interpretar as informações fornecidas pela concessionária de energia elétrica local 

no demonstrativo mensal desta energia.  

O gráfico 2 mostra que todos os participantes do minicurso refletiram em 

relação aos aparelhos que mais consomem energia em suas residências.  
 

Imagem 07 – Dados sobre o minicurso do aplicativo Consumo Elétrico 

 
Fonte: Google Forms. 

 

Em relação ao gráfico 3, presente na imagem 08, fica claro que a 

Matemática Financeira auxiliou de forma considerável em prol do consumo 

racional de energia elétrica residencial por parte dos participantes. 

 
Imagem 08 – Dados sobre o minicurso 
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Fonte: Google Forms. 

 

A importância do consumo racional de energia elétrica para contribuir no 

orçamento familiar foi amplamente esclarecida para os participantes de acordo 

com os resultados obtidos no gráfico 4, presente na imagem 09.  

 
Imagem 09 – Dados sobre o minicurso e sua inserção na realidade do aluno 

 

 
Fonte: Google Forms. 

 

O gráfico 5, presente na imagem 10 ilustra que grande parte dos 

participantes compreenderam a orientação em relação aos horários de maior 

tarifação no consumo de energia elétrica. 
 

Imagem 10 – Dados sobre o minicurso 
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Fonte: Google Forms. 

 

Os resultados obtidos no gráfico 6, presente na imagem 11, mostram que, 

apesar de uma pequena parcela ter se manifestado de forma negativa, a maioria 

dos participantes do minicurso consideraram relevante sua importância a respeito 

da utilização da matemática financeira para minimizar o valor a ser pago na conta 

de luz de uma residência.  
 

 

Imagem 11 – Dados sobre o minicurso 

 

 
Fonte: Google Forms. 

 

  

O gráfico 7, presente na imagem 12, deixa claro que o minicurso foi de 

extrema importância para que os participantes proporcionassem uma economia 

de energia elétrica em suas residências.  
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Imagem 12 – Dados sobre a relevância do minicurso 

 
Fonte: Google Forms. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto, nos resultados obtidos após a aplicação do 

questionário, concluímos que a aplicação do minicurso aos alunos do ensino 

médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

Campus Avançado Porto Franco (IFMA – CAPF) foi de suma importância para que 

os mesmos maximizassem seus conhecimentos referentes ao consumo racional 

de energia elétrica, bem como a relevância deste consumo no controle das 

finanças de suas famílias.  

Observou-se também que a Matemática Financeira colabora de forma 

considerável neste consumo racional e, também, na compreensão das tarifações 

e cobranças promovidas pela concessionária local. 

De igual forma, concluímos que o uso do aplicativo Consumo Elétrico é de 

grande relevância, pois auxilia no conhecimento matemático do aluno e contribui 

para um conhecimento do que é consumido de energia elétrica no ambiente 

familiar tornando assim, o consumo doméstico mais consciente. Desta forma, 

concretiza-se como um poderoso auxílio para a economia doméstica. 
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O APLICATIVO GEOGEBRA COMO FERRAMENTA PARA O 

ENSINO E A APRENDIZAGEM NA MATEMÁTICA: UM ESTUDO 

SOBRE A FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU 
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997RESUMO: O presente artigo 998analisa o uso do software GeoGebra aplicando-o 

como instrumento de construção didático-pedagógica aos alunos, com o objetivo de 

sanar algumas dificuldades relacionada às ciências exatas, uma vez analisada a falta de 
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afinidade de grande parte dos alunos com essa área do conhecimento, ora pela 

metodologia empregada, ora pela ineficiência das ações pedagógicas. Dessa maneira, 

propõe-se o estudo das funções polinomiais do primeiro grau através do aplicativo 

GeoGebra evidenciando as contribuições do mesmo no processo de aprendizagem do 

componente curricular. Objetiva-se assim proporcionar aos alunos uma alternativa de 

solucionar problemas de uma maneira mais dinâmica, simples e efetiva por meio das 

tecnologias. 

Palavras-chave: Matemática; GeoGebra; Tecnologias; Educação; Aprendizagem.  

 

ABSTACT: The present article analyzes the use of the GeoGebra software, applying it as 

a pedagogical-didactic construction tool to the students, in order to remedy some 

difficulties related to the exact sciences, once analyzed the lack of affinity of a great part 

of the students with this area of the knowledge, sometimes by the methodology used, 

or by the inefficiency of pedagogical actions. In this way, it is proposed to study the 

polynomial functions of the first degree through the application GeoGebra evidencing 

the contributions of the same in the learning process of the curricular component. The 

aim is to provide students with an alternative to solve problems in a more dynamic, 

simple and effective way through the technologies. 

 

Keywords: Mathematics; GeoGebra; Technologies; Education; Learning 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias constituem-se como uma nova ferramenta para a 

implementação de novas práticas na educação. Elas também se concretizam 

como um importante recurso para o professor no ensino de matemática, sendo 

assim, um estímulo para os alunos que nasceram num contexto por essa 

referência em seu cotidiano. Atualmente, alguns pesquisadores, evidenciam as 

contribuições que o uso de tecnologias digitais tem dado às aulas de Matemática. 

Podemos destacar as contribuições de Perius (2012) que nos afirma que:  
A utilização da tecnologia não se destina, simplesmente, a “facilitar” os 

cálculos ou as medidas, ela permite transformar os processos e 

pensamento e os processos de construção o conhecimento. Portanto, a 

tecnologia pode ser usada como recursos didático-pedagógicos, os 

professores buscam no mercado especializado softwares que melhor se 

adaptem a sua proposta de ensino, visando atingir os objetivos 

educacionais e a formação dos alunos (PERIUS, 2012, p.29). 
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É sabida a dificuldade dos alunos com as aulas de matemática, ora pela 

metodologia empregada, ora pela ineficiência das ações pedagógicas ou por 

ausência de identificação com a disciplina. A aplicação de tecnologias na 

educação tem como objetivo auxiliar no processo de aprendizagem, pois permite 

que o ensino seja dinâmico, o que reduz o abismo entre a teoria e prática. Sobre 

isso, Silva (2018) nos diz que:  
As ciências exatas se destacam em relação à outras áreas, a medida que 

diversas tecnologias se apresentam nas mais diversas formas para 

modelar, interpretar e dar soluções à vários questionamentos no mundo 

moderno. (SILVA, 2018, p.13) 

 

Com o avanço tecnológico no início do século XX, ampliou-se cada vez 

mais o acesso e a possibilidade do uso de aparelhos que auxiliam os estudantes 

e professores em suas atividades cientificas. Gerando assim, uma absorção acerca 

dos conteúdos ministrados em sala de aula. 

Assim, o desenvolvimento de novos meios de aprendizagem através de 

tecnologias, têm sido muito vantajosos no processo de absorção de conteúdos 

pelos alunos. 

Dentre os vários softwares na área de ciências exatas disponíveis para 

utilização do professor, podemos elencar o GeoGebra como uma possibilidade 

viável. Essa característica é fomentada devido à gratuidade na instalação, o seu 

manuseio em duas versões: off-line e online e por apresentar uma área de 

trabalho dinâmica e visualmente agradável. 
 

Imagem 01- Logotipo do Aplicativo GeoGebra. 

 
Fonte: www.geogebra.org 

 

Há uma grande diversidade de conteúdos que podem ser trabalhados com 

este aplicativo, dentre os quais podemos destacar: a geometria plana e as funções 

polinomiais do primeiro e segundo grau que são objetos deste estudo.  

 



 
 

 
4521 

2 O SOFTWARE GEOGEBRA E SUAS APLICAÇÕES NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

 

O GeoGebra foi criado por um alemão, Markus Hohenwarter, na 

Universidade de Salzburg, na Áustria, em 2001. Esse se trata de um software livre 

de Matemática dinâmica que reúne Geometria, Álgebra e Cálculo. Seu 

desenvolvedor o fez com o intuito de aprender e ensinar Matemática nas escolas. 

 

2.1 Ferramentas disponíveis no aplicativo GeoGebra 

   

Para o levantamento de dados sobre as ferramentas e funções do 

aplicativo nos baseamos no trabalho de Silva (2019). 

Na interface do aplicativo, há uma Barra de Ferramentas, uma Janela de 

Visualização, uma Janela de Álgebra e um Campo de Entrada. Na Imagem 02 

podemos visualizar uma construção na interface do GeoGebra 6.  

 
Imagem 02: Interface GeoGebra 

 
Fonte: Captura de Tela (Print Screen) GeoGebra (2018) 

 

 No total, 11 ícones compõem a barra de ferramentas do Software 

GeoGebra (Imagem 03). 
 

Imagem 03: Barra de Ferramentas 
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Fonte: Captura de Tela (Print Screen) GeoGebra (2018) 

 

 

Cada ícone apresenta um conjunto de ferramentas, que podem ser 

visualizadas clicando sobre o mesmo. Abaixo seguem alguns exemplos das 

ferramentas e sua descrição. Iniciando-se pelo ícone mover (Imagem 04).  
 

Imagem 04: Ícone mover 

 
Fonte: Captura de Tela (Print Screen) GeoGebra (2018) 

 

 • Mover: é possível mover e arrastar qualquer objeto livre ou quase livre que 

esteja na Janela de Visualização, além de fazer alterações nos objetos da Janela 

de Álgebra. 

• Função à Mão Livre: é possível desenhar uma função ou objeto geométrico. 

• Caneta: é possível escrever ou desenhar na Janela de Visualização. Na Imagem 

05 temos as ferramentas do ícone ponto.  
Imagem 05: Ícone ponto 
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Fonte: Captura de Tela (Print Screen) GeoGebra (2018) 

 

• Ponto: é possível criar pontos livres ou dependentes, como, por exemplo, na 

interseção de objetos. 

• Ponto em Objeto: permite criar um ponto dependente de um objeto. O ponto 

criado só poderá ser movido dentro do objeto.  

• Vincular / Desvincular Ponto: para anexar ou remover um ponto a um objeto. 

• Interseção de Dois Objetos: pode se criar os pontos de interseção de dois 

objetos, selecionando dois objetos, e assim todos os pontos de interseção serão 

criados; ou então, clicando sobre a interseção de duas linhas, assim o ponto de 

interseção será criado.  

• Ponto Médio ou Centro: é possível obter o ponto médio entre dois pontos ou 

de um segmento; além disso, é possível obter o centro de uma secção cônica.  

• Número Complexo: cria um ponto no plano imaginário, onde o eixo das 

abscissas x é o eixo real Re e o eixo das ordenadas y é o conjunto imagem Im.  

• Otimização: determina pontos de máximo e mínimo de funções.  

• Raízes: determina raiz (es) de funções. Ao lado do ícone ponto está o ícone reta 

(Imagem 06).  
Imagem 06: Ícone reta 
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Fonte: Captura de Tela (Print Screen) GeoGebra (2018) 

 

• Reta: cria reta a partir de dois pontos. 

• Segmento: cria segmento a partir de dois pontos.  

• Segmento com Comprimento Fixo: selecionando inicialmente um ponto e 

depois especificando o comprimento, é criado um segmento com uma 

extremidade no ponto escolhido e com o comprimento especificado. Depois 

usando a ferramenta mover é possível girar o segmento em torno do ponto 

inicial, além de movê-lo.  

• Semirreta: cria uma semirreta a partir de dois pontos, onde sua origem é no 

ponto marcado inicialmente.  

• Caminho Poligonal: calcula o caminho poligonal, selecionando-se todos os 

pontos, ou vértices, desejados. A linha poligonal deverá ser fechada ao clicar 

novamente no ponto inicial, assim o valor da soma das distâncias entre os pontos, 

ou vértices, será exibido.  

• Vetor: cria um vetor a partir de dois pontos, onde o primeiro será a origem e o 

segundo o extremo final.  

• Vetor a Partir de um Ponto: cria um vetor escolhendo-se um ponto e um vetor.  

Na Imagem 07 estão indicadas as ferramentas do ícone reta perpendicular.  

 
Imagem 07: Ícone reta perpendicular 
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Fonte: Captura de Tela (Print Screen) GeoGebra (2018) 

 

• Reta Perpendicular: cria uma reta perpendicular a partir de um ponto e uma 

reta, ou semirreta.  

• Reta Paralela: cria uma reta paralela selecionando um ponto e uma reta.  

• Mediatriz: cria a mediatriz a partir de dois pontos ou de um segmento.  

• Bissetriz: cria a bissetriz do ângulo formado a partir de três pontos; ou então 

selecionando duas retas, semirretas, segmentos de retas ou vetores. 

• Reta Tangente: cria a reta tangente a uma circunferência, cônica ou função a 

partir de um ponto.  

• Reta Polar ou Diametral: cria a reta polar ou diametral a uma cônica 

selecionando-se um ponto e uma cônica; ou uma linha ou vetor e uma cônica.  

• Reta de Regressão Linear: encontra a reta que melhor se ajusta a um conjunto 

de pontos.  

• Lugar Geométrico: constrói o lugar geométrico determinado pelo movimento 

de um objeto (ponto, reta, etc.) ao longo de uma trajetória. Ao lado do ícone reta 

perpendicular está o ícone ângulo (Imagem 8).  

 
Imagem 08: Ícone ângulo 
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Fonte: Captura de Tela (Print Screen) GeoGebra (2018) 

 

• Ângulo: determina um ângulo a partir de três pontos ou duas retas, semirretas, 

segmentos de reta ou vetores.  

• Ângulo com Amplitude Fixa: determina um ângulo a partir de um ponto, um 

vértice e uma amplitude. 

• Distância, Comprimento ou Perímetro: indica a distância entre dois pontos, ou 

entre um ponto e uma reta. Indica também o comprimento de um segmento, e o 

perímetro de um polígono, circunferência ou elipse.  

• Área: indica o valor da área de um polígono, círculo ou elipse.  

• Inclinação: indica a inclinação de uma reta. 

• Lista: cria uma lista com os objetos selecionados, como pontos, segmentos de 

reta, polígonos entre outros.  

• Relação: indica a relação entre dois objetos.  

• Inspetor de Funções: inspeciona funções em um determinado intervalo, 

explicitando máximo e mínimo, raízes, comprimento, área, etc. 

 

2.2 FUNÇÃO AFIM 

Segundo Lima (2016), a Função Polinomial de 1° Grau é definida conforme 

a seguinte sentença: Uma função f: R → R chama-se Afim quando existem 

constantes a, b ∈ R tais que f(x) = ax + b para todo x ∈ R. Utilizando-se Funções 
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Polinomiais do primeiro grau é possível modelar fenômenos do cotidiano em que 

a taxa de variação de determinada variável permanece constante.  

2..2.1 GRÁFICO DA FUNÇÃO AFIM 

O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau f(x) = ax + b é 

sempre uma reta. O coeficiente “a” é o chamado de coeficiente angular e o 

coeficiente “b” é chamado de coeficiente linear. Este primeiro determina a 

angulação da reta. E é dado pela tangente do ângulo formado no eixo x. Já o 

coeficiente linear é o responsável pela posição da reta no eixo cartesiano. Esse 

coeficiente determina o local em que a reta interceptará o eixo y. 

O gráfico da função afim é uma reta crescente ou decrescente. O que irá 

determinar isto é o coeficiente “a”, se este for positivo determinará uma função 

crescente, quando negativo, decrescente. 

 

2.2.2 RELAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA COM A FUNÇÃO AFIM 

 Segue abaixo um exemplo que estabelece a aplicação da Função 

Polinomial Do Primeiro Grau dentro do software GeoGebra: 

Atividade 1: Plote e customize os gráficos das retas r e s, dadas por r: y = 3x+7 e 

s: y = −4x+11, não paralelas entre si, e encontre as coordenadas do ponto de 

intersecção entre elas. 

 

• Passo 1: Construindo a reta r. 

Digitar na barra de Entrada: r: y = 3x + 7 e em seguida pressionar ENTER. 

Procedendo desta forma o software plotar a reta mostrada na Imagem 09.  

 
Imagem 09: Exercício 1 - Passo 1 

 
Fonte: Captura de Tela (Print Screen) GeoGebra (2018) 
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 • Passo 2: Construindo a reta s.  

 

Digitar na barra de Entrada: y = −4x + 11 e em seguida pressionar ENTER. 

 

Na Imagem 10 são mostradas as retas r e s com um ponto em comum, ou 

seja, são retas concorrentes entre si. De forma intuitiva, pode-se notar que o 

ponto de intersecção tem abscissa que está compreendida entre zero e um, assim 

também é possível observar que a ordenada encontra-se entre oito e nove 

unidades.  

Obtém-se assim as coordenadas do ponto de intersecção através de um 

sistema de equações do primeiro grau, utilizando as equações reduzidas de 

ambas as retas. Utilizando os tradicionais métodos da Adição e da subtração 

chega-se ao resultado esperado. Porém, como foram exigidas as coordenadas do 

Ponto A de intersecção entre r e s através do uso do software, as Imagem 10 e 11 

mostram o procedimento tomado no exercício, para que se confirme o resultado 

já encontrado. 

 
Imagem 10: Exercício 1 - Passo 2 

 
Fonte: Captura de Tela (Print Screen) GeoGebra (2018) 

 

• Passo 3: Localizar o ponto A de intersecção entre r e s. 

 

 A primeira janela de atalhos fornece uma lista suspensa para o ícone 

Ponto. Com o auxílio do cursor, click no ícone:  

 
Imagem 11: Exercício 1 - Passo 3 
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Fonte: Captura de Tela (Print Screen) GeoGebra (2018) 

 

 Com a função Intersecção de dois objetos selecionada, como mostra a 

Imagem 11, click nas retas r e s na Janela de Visualização. Dessa forma o ponto A 

que representa a intersecção das duas retas será criado e, automaticamente, as 

coordenadas de A aparecerão na Janela de Álgebra, como mostra a Imagem 12. 
Imagem 12: Exercício 1 - Passo 4 

 
Fonte: Captura de Tela (Print Screen) GeoGebra (2018) 
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O ponto A que representa a intersecção das retas r e s é A(0.57, 8.71). A 

interface de fácil operacionalidade permite que alunos, mesmo àqueles que não 

tenham contato usual com o computador, possam operá-lo sem muitas 

dificuldades. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Isto posto, são perceptíveis as dificuldades de alguns alunos com as 

ciências exatas, especificamente a matemática. O professor com as limitações 

impostas pela realidade educacional inclina-se para a resolução dessas 

adversidades exorbitando de suas funções como educador. 

O uso do GeoGebra mostra-nos que as aulas se tornam mais interativas, 

pois os alunos aprendem mais rápido devido a facilidade do manuseio do 

software. Além de incentivá-los a resolver problemas matemáticos sozinhos.  

Conforme explanamos no decorrer deste trabalho sobre o uso do 

GeoGebra na aprendizagem de matemática, concluímos que esta ferramenta 

contribui satisfatoriamente para a sua efetivação em sala de aula. 

 

REFERÊNCIAS  

 

LIMA, Elon Lages. A matemática do Ensino Médio – Volume 1. 7 ed. Rio de 

Janeiro: SBM, 2016. 

PERIUS, Ana Amélia Butzen. A tecnologia aliada ao ensino de matemática. 

Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Mídias na Educação. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cerro Largo, 2012. 

SILVA, Ana Paula. A utilização do software GeoGebra no ensino de Geometria: 

uma experiência em uma turma do 3° ano do Ensino Médio. Dissertação de 

Mestrado.  Universidade Federal de São João del Rei, São João del Rei, 2019. 

SILVA, Enildo Barbosa Chagas. Aplicação do GeoGebra no ensino das funções 

Polinomiais de Primeiro e Segundo Grau. Dissertação de mestrado. 

Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2018. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
4531 
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RESUMO: Analisamos a utilização do celular como ferramenta de medição na 

educação básica e na sala de aula de uma escola pública de São Luís - Maranhão, 

ancorada nas proposições feitas por diversos estudiosos das Tecnologias da 

Informação e Comunicação - TIC sobre o uso das  tecnologias móveis dentre 

estes Moura (2010), Lévy (2010), Valentine e Fagundes (2010) e Traxler, (2011). O 

objeto de estudo se restringe a procurar dados relevantes que justifiquem o uso 

do celular como ferramenta de medição m-learning. Apresentamos algumas 

apropriações educativas que embasam o uso do celular nas diversas 

componentes curriculares da escola básica como opção metodológica aceita 

pelos alunos dessa modalidade de ensino e no processo de ensino e 

aprendizagem em sala de aula. Os resultados mostraram que o celular pode ser 

um recurso didático otimizado se utilizado de forma planejada, auxiliando no 

processo de construção de autonomia e espirito critico construtivo do aluno, 

podendo ser identificado como m-learning no contexto escolar. 

Palavras-chave: Celular; Ferramenta; Mediação; M-learning; Educação Básica  

 

ABSTRACT: We analyzed the use of the cell phone as a measurement tool in 

basic education and in the classroom of a public school in São Luís - Maranhão, 

anchored in the propositions made by several ICT and Information Technology 

(ICT) scholars on the use of mobile technologies among these Moura (2010), Lévy 

(2010), Valentine and Fagundes (2010) and Traxler, (2011). The object of study is 

restricted to searching for relevant data that justify the use of the cell phone as 

an m-learning measurement tool. We present some educational appropriations 

that support the use of the cellular in the diverse curricular components of the 

basic school as a methodological option accepted by the students of this modality 

of teaching and in the process of teaching and learning in the classroom. The 

results showed that the cell phone can be an optimized didactic resource if used 

in a planned way, helping in the construction process of autonomy and critical 

constructive spirit of the student, being able to be identified as m-learning in the 

school context. 
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INTRODUÇÃO 

A tecnologia da informação e da comunicação – TIC tem apresentado 

rápidos avanços nas últimas décadas, especialmente no que se refere à 

mobilidade tecnológica. Tanto que atualmente temos aparelhos com capacidade 

para gerar chamadas de vídeo e trocar mensagens instantâneas com a ajuda da 

internet que otimizam a comunicação de forma ágil, eficaz e segura através de 

aplicativos como ICQ, Messenger, WhatsApp e Telegram, entre outros. 

Em meio a tudo isso, a presença dos smartphones e notebooks nas 

escolas deixaram de ser luxo para se tornar uma necessidade. Da mesma forma, 

passou-se a adotar ferramentas ainda mais leves e flexíveis, como os tablets e 

smartphones de ultima geração, que podem ser levados a qualquer lugar, 

contribuindo para avanços tecnológicos que permitem que os carreguemos no 

bolso, mas também são dispositivos que possuem a capacidade de integração de 

sistemas formando um verdadeiro centro de inteligência corporativo e ao mesmo 

tempo disperso e em rede, tanto que a partir de um único aparelho, qualquer 

pessoa pode acessar uma série de recursos que aperfeiçoam a comunicação 

mundial. 

Para Lévy (2010)  o uso dos dispositivos móveis na escola e na sala de 

aula pelos alunos é algo recente em nosso país, pois até bem pouco tempo atrás 

era terminantemente proibido a criança levar seu aparelho celular a escola, pois 

para gestores, professores e familiares dos alunos o aparelho seria instrumento 

de dispersão do aluno em relação aos ensinamentos transmitidos pelos 

professores.  

Nesse contexto temos a nossa frente um novo paradigma, conforme 

Moura (2010) e Lévy (2010) enfatizam em suas obras mais recentes, quando 

consideram o m-learning ou mobile learning como um paradigma educativo que 

possibilita aplicações e adaptações ao processo educativo em tempos e espaços 

escolares diferenciados. 

Segundo O’Malley et al. ((2003) m-learning pode ser definido como 

um tipo de aprendizagem que se dá quando o aluno não está fixado em um único 

lugar, predefinido como exclusivo para essa aprendizagem. Já Saccol & Reinhard 

(2007) m-learning é qualquer processo de aprendizagem que esteja orientado 

pelo o uso das tecnologias da informação e comunicação móveis e sem fio 
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possibilitando a mobilidade dos alunos, próximos ou distantes uns dos outros, 

em espaços formais ou informais de ensino e aprendizagem. 

Moura (2010) define m-learning como um processo de aprendizagem 

que utiliza dispositivos móveis, tendo por característica a portabilidade dos 

dispositivos e a mobilidade dos sujeitos que os utilizam, distanciados ou 

aproximados, em espaços físicos formais de educação, como a sala de aula. 

Destas definições podemos destacar o caráter central da mobilidade 

digital no processo educativo, seja na escola ou em outros espaços sociais, 

possibilitando uma aprendizagem móvel rápida, instantânea, variada e ramificada 

(Costa,2011). 

A partir desse entendimento procuramos observar e refletir sobre o 

uso dos dispositivos móveis em uma escola da zona urbana da cidade de São Luís 

para termos a percepção de que ali se encontra uma mudança paradigmática nas 

formas de ensinar e aprender com a colaboração dos gestores, professores e 

alunos que diariamente ousam aprender explorando tecnologias ubíquas a partir 

das redes de telefonia sem fio ampliando assim a noção de m-learning. 

 

MOBILLE LEARNING OU M-LEARNING 

 

Estes dois vocábulos podem ser traduzidos por “aprendizagem com 

mobilidade” e significam uma forma de ensinar e aprender através do uso de 

dispositivos móveis, tais como celulares comuns ou de última geração como 

tablets ou smartphones, os quais estão implicados nos contextos educativos na 

atualidade, na medida em que dificilmente hoje temos um aluno (a) que não 

possua um destes aparelhos de comunicação instantânea e simultânea.  

Segundo Moura (2010) o vocábulo mobile learning ou m-learning  

denotam conceitos de mobilidade (mobile) e aprendizagem (learning), em 

referência ao conceito de mobilidade, podendo significar tanto a mobilidade ou 

velocidade instantânea das tecnologias quanto do aluno  e mesmo dos objetos 

de aprendizagem, complementando Moura (2010) diz que tal mobilidade está 

posta em relação ao espaço, ao tempo e as fronteiras geográficas das tecnologias.  

De qual quer forma mediante consenso e dissenso dos especialistas 

na área das tecnologias a m-learning segundo Berge & Muilenburg (2013) utiliza 

os dispositivos móveis na relação de ensino e aprendizagem que melhora a 

interação entre professores e alunos; melhora a colaboração entre os próprios 

alunos e a rapidez na finalização das tarefas propostas pelos professores, além 
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de contribuir para a autonomia dos alunos e a motivação nas aulas, sem 

perdermos de vista que existe no uso das metodologias ativas e-learning uma 

aprendizagem sem limites diferenciada daquela que antes se restringia somente 

a sala de aula dando dessa forma autonomia aos alunos que por sua vez não 

existia no ensino tradicional (Valente (2002).  

No entanto, não podemos perder de vista que o uso do m-learning 

exige a criação de objetos de aprendizagem que contribui 

determinantemente para o desenvolvimento da mobilidade dessa 

aprendizagem, ou seja, são os objetos de aprendizagem que 

potencializam a utilização das tecnologias nos espaços escolares, tanto 

que objetos de aprendizagem podem ser definidos como ferramentas 

de apoio ao ensino, ou seja, agregam valor ao curso, mas não estão 

vinculadas só àquele treinamento (TRAXLER, 2001,p.38). 

 

Para Valentine & Fagundes (2010) na prática, os objetos de 

aprendizagem como vídeos, ipads, tablets, e-books e infográficos 

complementam o projeto de educação virtual. Existem também objetos de 

aprendizagem que são ferramentas promotoras da aprendizagem em curto 

espaço de tempo. São materiais breves cobrindo um tópico por vez que são 

denominados microlearning. A diferença começa pelo nome: em e-learning, o “e” 

significa eletrônico; portanto, qualquer forma de aprendizado por dispositivos 

eletrônicos conectados à grande rede.  

O e-learning na perspectiva de Masetto (2000) é uma modalidade do 

ensino a distância que utiliza tecnologia e ferramentas de comunicação digitais 

para produzir conteúdo educacional, mais extenso, composto, separado por 

vários tópicos e estruturado para uma plataforma de distribuição. Considera-se 

e-learning qualquer tipo de ensino que utilize um meio eletrônico para sua 

entrega, seja um computador conectado à internet, a intranet de uma empresa 

ou a própria televisão. 

Traxler (2011) diz que existem cinco formas do m-learning contribuir 

com a aprendizagem escolar: quando permite que os alunos possam experienciar 

situações vividas em diferentes contextos a qual ela chama de “aprendizagem 

contingente; aprendizagem situada, a qual ocorre em ambientes aplicáveis à 

aprendizagem; aprendizagem autentica quando as tarefas estão relacionadas aos 

objetivos da aprendizagem que se deseja atingir; a aprendizagem consciente do 

contexto, quando é informada pela sua própria história  e pelos seus objetivos; e 
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a aprendizagem personalizada, específica de cada aluno em termos de 

habilidades, interesses e preferencias. 

Dessa forma muitas são as estratégias didáticas que podem 

transformar a sala de aula convencional ao utilizar objetos de aprendizagem 

móveis, transformando a aprendizagem tradicional em interações positivas, as 

quais não seriam possíveis mediante a escola tradicional e o ensino conteudista 

e livresco da mesma.  

Para Berge & Muilenburg (2013) existe diferenciações marcantes entre 

o ensino tradicional e o m-learning, conforme podemos ver na Quadro 1: 

 

 ENSINO TRADICIONAL M-LEARNING  

Tempo  Muitas vezes limitado por 

horários escolares formais  

Sem restrição do tempo,  

em qualquer lugar e a 

qualquer hora bastando ter 

um dispositivo móvel  

Personalização Limitado de todos os aspectos 

de diferenciação e conceitos 

ensinados 

Personalizado através de 

aplicações/ revisões e 

conceitos 

Ensino Individualizado Não individual *(coletivo) Individual, pode ser 

altamente particular. 

Contexto Limitado a um local 

geograficamente definido 

A aprendizagem pode 

ocorrer em diversas 

situações distintas 

Formal / Não formal/ 

Informal 

 

Formal-centrada na sala de aula Pode ser qualquer 

contexto formal, não 

formal ou informal 

Aspecto sócio 

conectividade 

As conecções são pré-definidas 

e habilitadas para esse tipo de 

contexto 

atividades ou tarefas que 

podem ser obtidas através 

de mensagens 

Espontaneidade Não é espontâneo  Altamente espontâneo 

Direção e sentido de 

interação 

Ensino unilateral do professor 

para o aluno (unilateral) 

Pode ser de aluno para 

aluno ou de aluno para 

professor e vice-versa 

(bilateral) 

Capacidade de 

descobrir situações 

que possam favorecer 

o ensino e a 

aprendizagem 

As descobertas dos alunos são 

quase sempre centradas nas 

informações do professor 

Os alunos descobrem 

novas tarefas e aplicativos 

que facilitam e 

aprendizagem e 
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compartilham com colegas 

e professores 

Avaliação Avaliação mensurada a partir 

de conteúdos através de provas 

que qualifica o desempenho do 

aluno 

Diferentes métodos 

avaliativos disponibilizados 

desde que sejam 

planejados. 

Fonte: Berge, Z.L. & Muilenburg, L.Y. Handbook of mobile Learning. New York: Routledge, 

2013. 

 

Mediante o pensamento dos autores dessa pesquisa apresentada no 

Quadro 1 acima tais diferenciações resultou da comparação entre o ensino 

tradicional e a m-learning demonstrando que estes modelos de ensino e 

aprendizagem pode envolver diferentes posturas na sala de aula ou fora dela, na 

medida em que envolve o formalismo escolar e a informalidade cotidiana, o local 

e o global e o acesso a informação que esteja próxima ou distante,  

Para Kenski (2009), 

  

A m-learning envolve o uso de tecnologias móveis, isoladas ou em 

combinação com outras tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), permitindo a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Nesse viés a aprendizagem pode ocorrer de várias formas: as pessoas 

podem usar aparelhos móveis para acessar recursos educacionais, 

conectar-se a outras pessoas ou criar conteúdos, dentro ou fora da sala 

de aula. A aprendizagem móvel também abrange esforços em apoio a 

metas educacionais amplas, como a administração eficaz de sistemas 

escolares e a melhor comunicação entre escolas e famílias 

(KENSKI.2009, p.23). 

 

 

Entendemos que as tecnologias móveis estão em constante evolução 

e a diversidade de aparelhos atualmente no mercado é imensa, incluindo, em 

linhas gerais, telefones celulares, tablets, leitores de livros digitais (e-readers), 

aparelhos portáteis de áudio e consoles manuais de videogames.  

No futuro, segundo a UNESCO (2004) haverá ampla diversidade e 

divulgação de aparelhos móveis, pois por serem digitais, são facilmente portáteis, 

de propriedade e controle de um único indivíduo e não de uma instituição, com 

capacidade de acesso à internet e aspectos multimídia, podendo facilitar um 
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grande número de tarefas, particularmente aquelas relacionadas à comunicação 

que pode ser vista como onipresença.  

Atualmente segundo relatórios da CETIC.br (2015) existem mais de 3,2 

bilhões de assinantes de telefonia celular em todo o mundo, tornando as TIC a 

plataforma mais interativa e mais amplamente usada no planeta. Nos países 

europeus, 4 entre 5 pessoas possuem e usam um telefone celular, e, embora essa 

proporção seja significativamente menor nos países em desenvolvimento (2 entre 

5 pessoas), estes últimos também apresentam o crescimento mais rápido em 

taxas de penetração.  

Até 2017, esse mesmo relatório estimou que aproximadamente 

metade da população dos países em desenvolvimento terá pelo menos uma 

assinatura ativa de telefonia móvel (GSMA, 2015). Novas tecnologias móveis, 

como os tablets, estão mudando ainda mais o panorama das TIC. 

Hoje, as tecnologias móveis são comuns, mesmo em áreas onde 

escolas, livros e computadores são escassos. À medida que o preço dos telefones 

celulares vai diminuindo, provavelmente, cada vez mais pessoas, adquirem 

aparelhos móveis e aprendem a usá-los, inclusive aquelas que vivem em áreas 

mais vulneráveis, por outro lado, segundo a UNESCO (2016) 

 

Um número crescente de projetos tem mostrado que tecnologias 

móveis são um excelente meio para estender oportunidades 

educacionais a alunos que podem não ter acesso a escolas de alta 

qualidade. Por exemplo, existe a iniciativa BridgeIT, presente na 

América Latina e na Ásia, a qual leva conteúdos atualizados para as 

escolas que apoiam pedagogias de aprendizagem baseadas no 

questionamento, escolas essas geograficamente isoladas, e que são 

visitadas por meio de redes de celulares (UNESCO, 2016, p.8). 

 

Essas redes fornecem acesso à internet a instituições que não têm 

conexões por meio de linhas fixas. Outro projeto de grande porte, financiado pelo 

governo da Colômbia, tem desenvolvido esforços para erradicar o analfabetismo, 

através do fornecimento de aparelhos móveis baratos, equipados com programas 

educacionais, a maioria da população em idade escolar.  

Embora esses projetos melhorem a equidade na educação ao 

introduzir novas vias para a aprendizagem, e as ofertas educacionais existentes, 

eles não são substitutos, e sim complementos de investimentos educacionais já 

existentes para a educação de qualidade, como infraestruturas, treinamento, 
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hardware, livros e conteúdos, além da formação de professores habilitados a 

trabalharem em rede. 

As pesquisas da UNESCO revelaram que os aparelhos móveis podem 

auxiliar aos professores a usar o tempo de aula de forma mais efetiva. Quando os 

alunos utilizam as tecnologias móveis para completar tarefas passivas ou de 

memória, como ouvir uma aula expositiva ou decorar informações em casa, eles 

têm mais tempo para discutir ideias, compartilhar interpretações alternativas, 

trabalhar em grupo e participar de atividades de laboratório, na escola ou em 

outros centros de aprendizagem. Ao contrário do que se pensa a aprendizagem 

móvel não aumenta o isolamento, mas sim oferece às pessoas mais 

oportunidades para cultivar habilidades complexas exigidas para se trabalhar de 

forma produtiva com terceiros. 

O dispositivo móvel se tornou uma ferramenta tão eficiente que 

deixou de ser utilizado apenas para ligações ou envio de SMS. Segundo Lemos 

(2004, p. 6), 
 

O celular passa a ser um ‘teletudo’, um equipamento que é ao mesmo tempo 

telefone, máquina fotográfica, televisão, cinema, receptor de informações 

jornalísticas, difusor de e-mails e SMS7, WAP8, atualizador de sites (moblogs), 

localizados por GPS, tocador de música (MP3 e outros formatos), carteira 

eletrônica, fazendo com que a utilização de Notebooks e Netbooks queaté 

pouco tempo eram utilizados como dispositivos móveis. A maior parte dos 

bancos, hoje em dia, utiliza sistema Bank Phone, que ajuda o cliente a resolver 

qualquer problema com apenas um telefonema, esteja ele onde estiver. A 

partir disso, não precisa em momento algum enfrentar filas para se livrar de 

contas e problemas financeiros a serem resolvidos. 

 

 

Com o smartphone o aluno não precisa mais de um computador para 

fazer suas tarefas escolares, basta se conectar a internet e fazer tudo que faria em 

um computador só que de qualquer parte do mundo. A implantação de novas 

tecnologias na área de telefonia está tornando mais fácil resolver problemas de 

educacionais bem como de trabalho, pessoais e até monitorar seguranças de 

casas e empresas. As pessoas podem fazer videoconferências, pois, uma grande 

maioria de modelos dispõe de duas câmeras e ainda podem ser usados como 

webcam. 

Neste cenário, a evolução tecnológica, com a ampliação das 

possibilidades de comunicação on-line – agora, substancialmente móvel 

baseados no princípio do anytime, anywhere, anyhow, se viabiliza através de 
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dinâmicas plurais e recursos interativos da comunicação digital que acenam para 

a necessidade de uma diferenciada reformatação dos modelos e práticas na 

educação. 

 

METODOLOGIA 

 

Este artigo é oriundo de uma pesquisa em uma escola de ensino médio 

na qual procuramos através de uma enquete de cunho qualitativo , mas sem 

perder de vista a importância do quantitativo (MINAYO, 2010) conhecer como 

seus escolares vivenciam as TIC no âmbito das rotina escolar, partindo da 

premissa de que aproximadamente 90% dos seus alunos e professores possuem 

um dispositivo móvel e como podemos observar nessa escola os professores de 

algumas das componentes curriculares desenvolvem em parcerias com os alunos 

projetos interdisciplinares utilizando seus celulares, tablets ou smartphones.  

Para tanto elaboramos questionários para conhecer a escola por 

dentro, mediante as respostas obtidas a partir desses instrumentos. Nessa 

proposta investigativa procuramos caracterizar inicialmente os dados pessoais e 

a posse e uso de dispositivos móveis por parte dos alunos e professores da escola 

investigada. Assim podemos inferir que os dados da pesquisa mostram um 

cenário cada vez mais propício para a inclusão dos dispositivos móveis na sala de 

aula, ampliando e enriquecendo as atividades escolares conforme orientações 

oriundas das Diretrizes de politicas para aprendizagem móvel (UNESCO, 2014). 

Nessa escola de educação básica que atualmente oferece o ensino 

médio e os anos finais do ensino fundamental como modalidade de ensino 

obrigatória pela rede pública estudam 350 alunos e trabalham 22 professores e 

a0 auxiliares de ensino. Como auxiliares de ensino caracterizamos trabalhadores 

da limpeza, vigilância, merenda escolar e secretaria. Funciona na escola o ensino 

médio do 1º ao 3º anos e o ensino fundamental do 6º ao 9º anos. 

A partir da nossa pesquisa foi possível detectar que os alunos do 

ensino fundamental do 6º ao 9º ano estudam entre 11 a 15 anos de idade e que 

os alunos do ensino médio estão na faixa etária de 15 a 18 anos, portanto dentro 

da média que a lei de Diretrizes e Bases nacional de 20 de dezembro de 1996 ( 

LDB 9394/96) determina, destes alunos 87% possuem aparelhos digitais do tipo 

smatphones e tablets; 70% dos professores possuem notebooks..  

Esses números de aparelhos digitais estão diariamente na sala de aula 

e, portanto, sendo acessados no mínimo para comunicação entre pares, dado 
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importante para pensarmos a dinâmica de sal de aula a partir desses aparelhos 

conectados ininterruptamente. Quando questionados os sujeitos participantes 

dessa pesquisa sobre o hábito de usar internet com frequência, os mesmos 

responderam que sim, usam a internet em tempo integral pois a maioria dos 

aparelhos possuem wireless. Questionados sobre as ferramentas ou serviços que 

utilizam com frequência, respoderam que usam o correio eletrônico e as demais 

redes sociais, como facebook, Messenger, watchssap.  

Perguntados se consideram o celular como benéfico para seus 

estudos, responderam que sim é de muita utilidade e sempre usam nas atividades 

de sala de aula, por outro lado foi informado que fazem vídeos e gravam aulas e 

outras atividades na escola e na sala de aula, principalmente nas aulas de língua 

portuguesa, história, geografia e artes. 

Quanto aos professores mais de 50% do grupo que atua nesta escola 

considera que o celular quando bem orientado e planejado pode ser um 

dispositivo útil na melhoria da aprendizagem do aluno., principalmente para 

fazerem pesquisas online e desenvolverem trabalhos de grupo. Acham também 

que o uso da internet contribui para diminuir o isolamento social que é comum 

em alguns alunos pois independente do diálogo podem se comunicar online.  

Perguntamos se o celular pode ser considerado uma ferramenta de 

aprendizagem, responderam que sim, mas alguns professores inferiram que por 

vezes tirar a atenção do aluno em momentos de aulas expositivas, sendo 

necessário estabelecer tempos de uso do celular na sala de aula. Tais respostas 

nos apontam para uma quebra de paradigma da escola tradicional, pois temos a 

aceitação do celular na sala de aula e de modo em geral na escola, pois até pouco 

tempo atrás encontrávamos escolas que proibiam a entrada de celulares, e nas 

salas de aula não era permitido seu uso. 

Não podemos informar se ainda existem escolas que proíbem o uso 

do celular porque nossa pesquisa foi somente em uma escola, mas pretendemos 

continuar esse trabalho procurando conhecer o que pensam outros professores 

de outras escolas sobre o uso do celular como ferramenta de mediação na 

aprendizagem.  

 

CONCLUSÃO  

A pesquisa em curso apontou um aspecto de caráter estrutural, 

relacionado às condições para a entrada e a permanência de intervenções digitais 

em ambientes escolares, o qual chamou de tripé para a apropriação de 
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tecnologias digitais em escolas, que engloba, em primeiro lugar, a dimensão da 

infraestrutura, caracterizada pelas condições físicas e estruturais da escola para 

receber uma gama de equipamentos que demandam eletricidade, acesso e 

distribuição de internet, e segurança para evitar furtos e roubos. 

 As condições físicas de uma escola e a existência de equipamentos 

são cruciais para que uma solução tecnológica educacional possa ser instalada e 

mantida. Essa dimensão se torna ainda mais complexa em ações voltadas para 

escolas da rede publica que possuem salas lotadas com 50 a 60 alunos nas quais 

o acesso e as condições são, em geral, mais restritos.  

A segunda dimensão do tripé trata do campo técnico e se refere à 

capacidade dos grupos discente, docente e gestor da escola de lidar com as 

tecnologias digitais. Essa dimensão diz respeito à construção de competências 

para o uso qualificado das tecnologias e aos distintos esforços formativos que as 

iniciativas em curso buscam empreender. 

Essa capacidade de uso, entretanto, é totalmente dependente da 

terceira dimensão do tripé que é a mais complexa, aqui denominada de dimensão 

política. Neste campo se insere o diálogo entre os diversos envolvidos na 

iniciativa para alinhar o sentido da proposta, ou seja, quais são os seus objetivos 

e a sua relação com o projeto da escola, e em que medida faz parte do desejo e 

das intenções dos docentes e da gestão, este aspecto já está contemplado no 

Projeto Politico Pedagógico da escola, pois a tecnologia digital deve responder a 

uma necessidade clara e reconhecida pela escola.  

Foram observadas nessa pesquisa inquietações por vezes mediante a 

nossa presença por parte dos gestores, por perceberem o nosso olhar de fora 

para dentro da escola tendo em vista o nosso objeto de estudo que se apresenta 

como sendo algo não discutido embora já presente na escola muitas vezes 

descolado do planejamento da escola, o que coloca em xeque a sua relevância. 

Um termo marcante encontrado na pesquisa em tela foi a ausência das 

famílias na escola fato que constitui um elemento significativo para a educação 

escolar e para o planejamento escolar com vista a inclusão do celular na rotina 

da escola, pois alguns pais acham que celular deve ser usado fora da escola. 

Nesse sentido a inclusão das tecnologias digitais no ambiente escolar 

ainda precisa de uma dimensão política e pedagógica sendo, portanto necessário 

sua inclusão na proposta pedagógica da escola e dessa forma será objeto de 

inserção no planejamento letivo. A relação entre a dimensão de resultados da 

pesquisa e o tempo de seu amadurecimento permite-nos inferir que devido ao 
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alcance das transformações impostas pela cultura digital, um dos pontos mais 

desafiadores para as políticas de TIC na educação é a instalação de movimentos 

de mudança nas práticas educacionais.  

A partir dessa perspectiva, reconhecemos que a cultura digital pode 

constituir uma oportunidade para realizar mudanças profundas na escola visando 

a melhores aprendizagens e “saldar dívidas pendentes” em matéria de educação. 

Nesse sentido, é possível identificar três questões nas quais é necessário trabalhar 

na escola: a formação do professor; a prática do trabalho colaborativo, na 

construção de equipes de trabalho para orientar o uso das TIC na sala de aula 

escola, e a atuação da equipe gestora que deverá estar solidaria a inclusão das 

tecnologias na escola e sala de aula na medida em que muitas das decisões que 

são tomadas na escola emanam da gestão.  
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RESUMO: O presente artigo 1002foi desenvolvido a partir de um recorte do Projeto da 

disciplina Eletiva “Curta um Minuto RV: A cidadania em Foco” realizado com alunos do 
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Ensino Médio, de uma Escola Estadual Pública de Tempo Integral, na cidade de Macapá 

–AP e teve como objetivo despertar o interesse dos estudantes em conhecer e debater 

acerca de temas relativos aos direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal 

de 1988., a partir de uma dinâmica pedagógica em sala de aula com o uso do celular, em 

que se trabalhou o gênero textual Lei, de modo que a partir do estudo da lei o 

conhecimento gerasse uma mudança de pensamento e o interesse em atuar nas 

atividades sociais as quais fazem parte. Neste recorte será tratado sobre as demandas 

do Professor de Língua Portuguesa ante ao cenário contemporâneo onde surge a 

necessidade de múltiplos letramentos. Assim, foram trabalhadas com três propostas de 

letramento: primeiro, com atividades de leitura de texto em sala de aula; em segundo, 

com uso do celular de modo que o estudante relacionasse o gênero textual Lei e as 

problemáticas sociais percebidas em seu cotidiano através dos registros com o uso de 

seus celulares; e, em terceiro, a seleção e exposição fotográfica. Constatou-se que o 

estudo do gênero textual Lei tornou-se significativo e saiu da esfera abstrata para o 

entendimento e aprendizado sendo que as estratégias metodológicas utilizadas foram 

extremamente importantes pois permitiram que os conteúdos trabalhados se tornaram 

prazerosos e motivadores para uma aprendizagem ativa e efetiva sendo necessário para 

isso o aperfeiçoamento do profissional em suas práticas em sala de aula de modo 

eficiente e colaborativo para a realização de atividades em contexto escolar e 

proporcionando um conhecimento com qualidade para o crescimento pessoal, 

intelectual e social dos estudantes. 

Palavras-chave: Letramento; Professor; Celular; Aprendizagem; Direitos Sociais. 

 

ABSTRACT: This article was developed from a cut of the Elective Course “Short a Minute 

RV: Citizenship in Focus” carried out with high  school students, of a Public State School 

of Integral Time, in the city of Macapá – AP and had as an objective to arouse the 

students’ interest in knowing and debating about themes related to social rights foreseen 

in art. 6, of the Federal Constitution of 1988, from a pedagogical dynamic in the 

classroom using the cell phone, in which the textual genre Law was Worked, so that from 

the study of law knowledge generated a change of thought and the interest in acting in 

the social activities that  they are part of. In this section we will deal with the demands of 

the Portuguese Language Teacher before the contemporany scenario where the need for 

multiple literacies arises. Thus, three literacy proposals were worked out: first, with text 

reading activities in the classroom; secondly, with the use of the cell phone so that the 

student related the textual genre Law and the social problems perceived in their daily life 

through the registers with the use of their cell phone; and, third, the selection and 

photographic exhibition. It was found that the study of the textual genre Law became 

significant and left the abstract sphere for understading and learning and that the 

methodological strategies used were extremely important as they allowed the content 

worked to become pleasurable and motivating for an active and effective learning being 
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necessary for this the improvement of the professional in its practices in the classroom 

in an efficient and collaborative way to carry out activities in a school context and 

providing a knowledge with quality for the personal, intellectual and social growth of the 

students. 

Keywords: Lettering; Teacher; Smartphone; Learning; Social Rights. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O cenário global vem mostrando sociedades cada vez mais envolvidas com 

a tecnologia e com os sistemas de comunicação complexos e dinâmicos em que 

as interações comunicativas ao se utilizarem da língua apropriam-se de 

elementos da linguagem que demandam uma série de habilidades, o que tem 

provocado a urgência na mudança de comportamentos e a necessidade de se 

criar novos paradigmas de ensino diante dessa realidade vigente. O 

desenvolvimento humano tem demandado a inserção em um novo processo de 

comunicação, e porque não dizer outras atividades produtivas que se possibilite 

o desenvolvimento humano (COSCARELLI, 2005). 

  Diante deste cenário a escola assume papel de grande relevância tendo 

em vista que no processo de formação dos estudantes atua como mediadora do 

conhecimento, oportunizando mecanismos e situações que favoreçam o 

desenvolvimento crítico e consciente dos meios de comunicação, a fim de que 

possam usá-los de modo benéfico (AMORA, 2008, p. 27). Ou como diz Rojo 

(2013), que na contemporaneidade o aluno se configure como multicultural, ao 

estar apto à diversidade produtiva, ao pluralismo cívico e as identidades 

multifacetadas. 

Para Libâneo (1985) a definição de pedagogia progressista já considerava 

a educação como fator de transformação social e os professores e alunos como 

agentes ativos dessa transformação. Para que isso ocorra, o espaço escolar deve 

refletir e tratar criticamente das questões e demandas sociais nos/pelos currículos 

escolares, qualificando a participação dos alunos em suas práticas, propiciando 

experiências significativas com produções de diferentes culturas e práticas, 

procedimentos e gêneros que circulam nos mais variados ambientes (ROJO & 

JACQUELINE, 2015). 

Tendo em vista que dentro da proposta pedagógica e curricular da Língua 

Portuguesa estuda-se gêneros textuais é que se propôs trabalhar os direitos 

sociais disposto no art. 6º da Constituição Federal de 1988, o qual trata do direito 

“à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao 
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lazer, à segurança, à previdência social, a proteção à maternidade e à infância, à 

assistência aos desamparados”. 

Entendendo que o profissional da educação deva atuar de forma que o 

estudante tenha uma dimensão de preparação para as atividades sociais das 

quais necessite participar, sentindo-se como parte da sociedade e como ser social 

(RIBEIRO, 2005), é que o presente trabalho teve como objetivo despertar o 

interesse dos estudantes em conhecer e debater acerca de temas relativos aos 

direitos sociais, a partir de uma dinâmica pedagógica em sala de aula em que se 

trabalhou o gênero textual Lei, de modo que gerasse uma mudança de 

pensamento e o interesse em atuar nas atividades sociais as quais fazer parte de 

suas práticas sociais.  

Segundo Marcuschi, acerca do ponto de vista funcional, os gêneros 

textuais mostram o funcionamento da sociedade uma vez que é impossível não 

se comunicar verbalmente, por algum texto. uma vez que toda a manifestação 

verbal se dá sempre por meio de textos realizados em algum gênero (2008). 

Assim, o gênero textual Lei está inserido no rol de gêneros textuais prescritivos 

os quais são textos cuja finalidade é a instrução do leitor e não só fornecem uma 

informação, mas também incitam à ação, guiando a uma conduta. 

 Diante do contexto social vigente e das demandas do fazer do professor 

apto a atuar com as novas tecnologias na escola, viu-se a importância de se 

propor atividades em que os estudantes ao receber as informações teóricas, de 

âmbito social pudessem se apropriar do conhecimento, e que construíssem 

entendimentos que aplicassem na prática as definições apreendidas é que foi 

proposto que fizessem registros de situações do cotidiano com uso de seus 

celulares, tendo em vista a facilidade de manuseio destes aparelhos bem como a 

interação constante dos estudantes com esta ferramenta não só em seu dia a dia 

mas até mesmo em sala de aula. 

 

2. O CELULAR: DO MUNDO PARA A ESCOLA 

 

Desde sua criação pela empresa sueca Ericsson, em 1956 (Ericsson MTA 

– Mobile Telephony A) os aparelhos celulares passaram a ter diversas funções, de 

modo que seus recursos, capacidades e possibilidades foram sendo ampliadas a 

cada ano e empregadas nas mais variadas atividades cotidianas. A partir da 

década de 1980 a implantação do modelo AMPS (Advanced Mobile Phone 

System) e análise de sistemas de tecnologia celular, em todos os países do 
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continente americano, gerou um salto acerca dos novos modelos com mais 

recursos e atrativos como a conectividade com a internet (MERIJE, 2012, p. 24-

27). 

 Estas mudanças e inovações evidenciaram uma sociedade envolta de 

variadas tecnologias e aparatos tecnológicos de comunicação não sendo possível, 

portanto, ignorar tal realidade ou se pensar em tirar do cotidiano das pessoas 

essa ferramenta, a este respeito Merije diz que, 

 
Conectadas a todo momento e em qualquer lugar, as pessoas podem 

se comunicar e cooperar de novas maneiras. Hoje, em qualquer canto 

do mundo, os serviços de dados para dispositivos móveis tornaram-se 

uma plataforma importante, não apenas para receber ou enviar 

conteúdos em áudio e vídeo, mas sobretudo para a interação de 

grupos. (Merije, 2012, p. 34) 

 

Neste contexto, as Leis de Diretrizes e Bases para o Ensino Nacional 

(LDBEN) trouxeram o entendimento de que o currículo do Ensino Médio deveria 

destacar a educação tecnológica básica, de modo que o conhecimento teórico 

oriundo dos eventos sociais e culturais ocorridos fizessem sentido como um 

processo de transformação da sociedade e da cultura, pois o acesso ao 

conhecimento possibilitaria a reflexão e o exercício da cidadania (LDBEN, 1996). 

Assim, tendo essas diretrizes curriculares o papel de orientar o 

planejamento e a prática do profissional da educação de modo que o 

desenvolvimento do currículo não fosse algo estanque ou sem um sentido 

significativo (COSCARELLI, 2005) é que os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio reforçam que dentre as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas pelos estudantes, eles sejam capazes de “aplicar as tecnologias da 

comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos 

relevantes para sua vida”, sendo necessário que o professor atue em suas práticas 

pedagógicas pensando e buscando desenvolver essas habilidades nos educandos 

(PCNEM, 2018). 

Neste cenário, a escola tem papel de extrema importância, pois como 

mediadora do conhecimento, precisa, através daqueles que fazem parte do 

ambiente escolar, atuar revertendo as situações que surjam, pois entendendo 

como funciona a tecnologia e mecanismos desta, se faça uma relação entre teoria 

às suas práticas, onde ocorra o conhecimento apreendido nas aulas e a 

construção do saber para uma formação cidadã, possibilitando o 
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desenvolvimento das capacidades individuais dos estudantes na perspectiva do 

interacionismo social (ABREU, 2005). 

Com a diversidade das tecnologias da informação e comunicação, novos 

gêneros textuais surgiram, já da intensidade dos usos e as interferências nas 

atividades comunicativas sociais, gerou-se uma multiplicidade de linguagens 

presentes nas sociedades em geral o que demanda habilidades múltiplas e 

múltiplos letramentos. Diante disso, vê-se a importância do trabalho com os 

gêneros textuais como produção de atividades interativas de modo a fazer com 

que os textos propostos e analisados nas aulas tenham sentido significativo para 

os estudantes (Rojo, 2009). 

Diante dessas mudanças, o ensino de Língua Portuguesa precisou (e 

ainda precisa) adequar-se, assumindo um viés de várias possibilidades e de 

interrelações entre as práticas sociais do mundo contemporâneo aos objetos de 

ensino da vida escolar, refletindo os comportamentos com o uso das tecnologias 

móveis, não só em ambiente escolar.  

Nessa esteira, o uso do celular em sala de aula pode ser empregado como 

ferramenta para um ensino dinâmico, criativo e interessante aos olhos e anseios 

dos jovens que tanto usam e vivem continuamente com essa tecnologia móvel e 

não consideram este aparelho como vilão, mas como uma ferramenta que 

permite múltiplas possibilidades tendo em vista os diversos recursos disponíveis 

nele, tais como câmeras fotográficas com flash, leitura de textos (e-book), assistir 

vídeos/filmes/séries, ouvir músicas, edição/criação de vídeos, recebimento e 

envio de arquivos, e-mails e mensagens de textos, bem como a conversa 

instantânea, dentre outros (RIBEIRO, 2005). 

Partindo dessa realidade é que se propôs atividades em que se 

relacionasse o estudo de gêneros textuais e os temas sociais debatidos em sala 

com atividades práticas, em que se aplicasse o assunto estudado, para tanto é 

que após os debates foi solicitado aos alunos que registrassem com o uso de 

seus celulares situações de descaso e desamparo dos direitos sociais.  

 

3. ATIVIDADE PRÁTICA 

 

A atividade deu-se a partir do recorte de um projeto realizado na disciplina 

Eletiva1 denominado: Curta um minuto1003 RV: A Cidadania em Foco, o qual 

contou com a participação de 35 alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, de 

 
1003 Estudante de Graduação – Curso de Pedagogia – Universidade Federal do Maranhão - UFMA 
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uma Escola Estadual Pública de Ensino durante o segundo semestre de 2018. A 

referida escola desenvolve suas atividades em tempo integral, na cidade de 

Macapá, no Estado do Amapá.  

Tendo sido realizado de forma transdisciplinar o projeto: Curta Um Minuto 

RV: A Cidadania em Foco, inicialmente envolveu professores das disciplinas de 

História, Língua Portuguesa e Língua Inglesa e teve como objetivo estimular a 

consciência crítica dos estudantes acerca das questões sociais percebidas em seu 

cotidiano. 

Assim, a partir da previsão em Língua Portuguesa, do estudo de gêneros 

textuais, pois este faz parte do componente curricular de Linguagem e Códigos, 

é que se trabalhou o gênero textual Lei, com a leitura e estudo do artigo 6º da 

Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos sociais. 

  As discussões iniciais se deram com a sugestão de algumas temáticas de 

cunho social a partir do tema gerador: Cidadania, a partir daí foi apresentado o 

gênero textual, texto de Lei, onde se conceituou e analisou não só a estrutura, 

formato e intenção de uma Lei, enquanto norma, mas se explicou sobre os 

direitos sociais previstos no art. 6º da CF/1988. 

Posteriormente, foi feita a demonstração de algumas situações do 

cotidiano através de imagens da internet de onde surgiram indagações e 

interações, em que os estudantes pudessem identificar quais os direitos que 

percebiam em cada contexto. Nesse momento surgiram alguns debates e relatos 

acerca do que já haviam visto ou vivido, onde em suas falas demonstraram que 

as disposições legais previstas no artigo 6º muitas vezes não ocorreram, e que 

portanto percebiam que não se confirmava a garantia desses direitos. O que de 

certa forma gerou o sentimento de angústia e revolta por saber que seus direitos 

muitas vezes foram usurpados e/ou negligenciados pelo Estado. 

Diante desta angústia, foi apresentado aos estudantes a possibilidade de 

se manifestar como uma forma de denúncia aos descasos, sendo proposto que 

registrassem com seus celulares as situações cotidianas que demonstrassem a 

violação ou não cumprimento dos direitos sociais para que posteriormente 

pudessem mostrar a toda a comunidade escolar e civil o que eles perceberam. 
 

Imagem 1 e 67: algumas fotos
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Dentre os muitos registros foram selecionadas as 20 melhores fotos que 

os estudantes captaram, para posterior organização em painéis, conforme os 

temas previstos no art. 6º da Constituição Federal de 1988. 

 

 3.2 As exposições 

 

Para a realização das exposições foi solicitado parceria de algumas 

instituições para que cedessem um espaço no qual fosse possível expor os 

trabalhos dos estudantes, tendo se disponibilizado a Secretaria de Educação do 

Estado e o SESC - Amapá. A primeira exposição ocorreu no hall de entrada da 

Secretaria de Educação do estado, na semana do dia 03 a 07/12/2018, pensou-se 

em outros espaços da sociedade que não a escola, uma vez que neste último já 

sentem um certo conforto em apresentar seus trabalhos pois é um ambiente do 

qual já estão acostumados.  

  

 
Imagem 3: seleção das fotos 

 
Imagem 4: estudantes organizando painéis

 

Aos estudantes foi solicitado que organizassem os materiais fotográficos 

selecionados. Tendo sido feito o convite para toda a comunidade civil em Rádio 

da cidade.  
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Imagem 5 e 6: Falando sobre os registros fotográficos

 

Com a intenção de interagir e divulgar as capturas fotográficas realizadas 

pelos estudantes, no momento da exposição eles puderam expressar suas 

impressões, opiniões e perspectivas enquanto cidadãos a cada indagação e 

interação com as pessoas que circulavam, bem como com os funcionários 

daquele espaço. 

 

 

 

 

           Imagem 7 e 8: reportagem sobre exposição 
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Após a primeira exposição, foram organizadas as legendas as quais 

identificassem autor da fotografia e as respectivas obras e palavras chave 

relacionadas às questões sociais para a exposição que ocorreria na galeria do Sesc 

Amapá.  

Para este evento foi feito o convite para toda a comunidade via redes 

sociais para prestigiarem a exposição realizada pelos alunos da referida escola. E, 

no dia 12/12/2018, ocorreu a 1ª Exposição Fotográfica RV: Um olhar sobre os 

direitos sociais, no SESC Amapá.  

 

  
Imagem 9: Convite da Exposição 

 

Os estudantes se mostraram bastante empolgados com a ideia de seus 

trabalhos serem expostos em uma galeria e de seus trabalhos estarem sob os 

olhares de diversas pessoas da comunidade, perceberam a importância em saber 

seus direitos, em construir e expor uma opinião de forma fundamentada de modo 

a se manifestar sobre as questões sociais.  

 

        
 

Imagem 10 e 11: Organizando a exposição 

 

 



 
 

 

4554 

               

   

 
Imagem 12 e 13: autor e obra 
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Como último desdobramento das atividades realizadas com os estudantes 

foi realizado momento de indagações sobre suas opiniões e impressões acerca das 

atividades, o estudo de forma diversificada do Gênero Textual Lei, bem como a 

relação entre o conteúdo trabalhado e a atividade prática de registro das situações-

problemas, a temática para debate e para coleta de imagens com o uso de seus 

aparelhos celulares, o uso do aparelho celular em atividades de aprendizagem em 

sala de aula, o que aprenderam, qual a importância desse trabalho para suas vidas. 

A partir dos comentários feitos pelos alunos foi possível analisar suas impressões 

acerca dos temas sociais apresentados.  

 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir das informações e comentários dos estudantes percebeu-se que as 

questões sociais apresentadas a partir do gênero textual Lei foi significativo e 

importante em suas vidas uma vez que disseram ter aprendido e compreendido as 

situações que os cercavam. 

Merije (2012, p. 8) afirma que “a educação, obrigatoriamente, deve 

acompanhar essas transformações não só das tecnologias, mas da sociedade, ou 

então se distanciará cada vez mais do mundo real”. Para tanto é extremamente 

importante que os educadores aprendam, busquem conhecer mais a respeito das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) e aprimorem suas práticas a fim 

de corroborar “para uma educação emancipadora, agregando qualidade aos 

conteúdos curriculares e à formação ética e cidadã do educando”. 

Constata-se com isso que o profissional da educação, aqui tratando 

especificamente dos professores de Língua Portuguesa, uma vez que a variedade 

de linguagens e ferramentas tecnológicas perpassam por todas as práticas sociais 

e por isso precisam estar a par das mudanças sociais com o advento da tecnologia 

e da presença dos celulares na sala de aula, devendo buscar pelo conhecimento das 

tecnologias digitais e das possibilidades dessas ferramentas a fim de possibilitar um 

ensino dos gêneros textuais com práticas educacionais dinâmicas e efetivas. 

Pode-se afirmar que a prática pedagógica utilizando o celular como uma 

ferramenta para uma aprendizagem significativa é extremamente válida quando o 

professor enquanto mediador do conhecimento, ou facilitador no processo de 

desenvolvimento cognitivo do estudante possibilita uma gama de oportunidades 

com algo que é comum na vida e no cotidiano deles - o celular- potencializando o 

ensino-aprendizagem de forma interessante, criativa e atual, possibilitando 
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múltiplos letramentos para o desenvolvimento, saindo dos moldes do ensino 

tradicional que muitas vezes dispersa e não desperta o interesse dos estudantes.  

O estudo do gênero textual – texto de Lei tornou-se significativo e saiu da 

esfera abstrata para o entendimento e aprendizado significativo. A partir da 

exposição fotográfica os estudantes perceberam as possibilidades de uso do celular 

como uma ferramenta de produção e busca do conhecimento com qualidade para 

seu crescimento pessoal, intelectual e social, sendo que as estratégias 

metodológicas utilizadas foram extremamente importantes pois permitiu uma 

maior organização de suas atividades, onde os conteúdos trabalhados e disciplinas 

ministradas, se tornaram prazerosas e motivadoras para uma aprendizagem ativa e 

efetiva.  

A exposição dos registros fotográficos dos estudantes, causou em muitos 

telespectadores o impacto de ver aquelas imagens relativas a questões tão 

importantes em nossa sociedade que muitas vezes são vistas mas ignoradas, o 

orgulho de alguns pais em verem os trabalhos de seus filhos em uma produção de 

qualidade e com um sentido social, da alegria em ver os estudantes falando a 

respeito das questões percebidas nas imagens, bem como em suas posturas em 

afirmar o desejo de mudanças, em buscar por seus direitos, em reivindicar o que 

está previsto na lei. 

Percebeu-se que a partir do momento que os estudantes se apropriavam dos 

conceitos e do entendimento do texto da Lei, disposto no art. 6º da CF/1988 estes 

se expressavam com maior segurança, de modo que manifestavam seus 

pensamentos e opiniões com maior autonomia.  

Portanto, a partir dos dados coletados foi possível constatar que o uso do 

aparelho celular não atrapalha o desenvolvimento das atividades, nem prejudica a 

execução das mesmas, sendo necessário para isso o aperfeiçoamento do 

profissional em suas práticas em sala de aula saindo da zona de conforto de aulas 

estáticas e a contínua orientação aos estudantes acerca de como potencializar o 

uso do celular como uma ferramenta tecnológica de modo eficiente e colaborativo 

para a realização de atividades em contexto escolar.  
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Resumo: O presente artigo1007 apresenta a linha de ação do Projeto de Extensão Escola 

Laboratório – PEL, o curso de Alfabetização e Letramento Digital: diálogos e apropriações, 

que vem proporcionando inclusão digital através do processo de comunicação que o 

computador junto com a internet pode proporcionar, o público alvo é formado por adultos 

e idosos, trabalhadores da universidade e moradores dos bairros próximos, o curso tem por 

base o diálogo, que é usado para conhecer os participantes, bem como qual interesse em 

relação a esse campo tão rico eles desejam conhecer, o curso apresenta diversas 

experiências ao longo dos seus 5 anos de existência, além da mudança na vida dos 

participantes da ação, vem proporcionando aos bolsistas e voluntários do PEL, um novo 

olhar para as demandas sociais, bem como para a inserção de adultos e idosos no mundo 

tecnológico ainda tão excludente para esse público. 

 

Palavras chave: Extensão Universitária; Diálogo; Inclusão Digital; Comunicação; 
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Abstract: The present article presents the line of action of the Extension School Laboratory 

Project - PEL, the course of Literacy and Digital Literacy: dialogues and appropriations, 

which has been providing digital inclusion through the communication process that the 

computer with the internet can provide, the target audience is formed by adults and seniors, 

university workers and neighborhood residents, the course is based on the dialogue, which 

is used to get to know the participants, as well as what interest in this field so rich they want 

to know, the This course presents several experiences during its 5 years of existence, besides 

the change in the life of the participants of the action, has provided to the PEL grantees and 

volunteers, a new look at the social demands, as well as the insertion of adults and the 

elderly in the technological world that is still so exclusive to this public. 

 

Keywords: University Extension; Dialogue; Digital inclusion; Communication; Experiences 

 

Introdução 

Vivemos a era digital em toda sua força, com todas as facilidades que ela 

pode nos proporcionar e na educação não é diferente, são infinitos aplicativos, 

jogos, recursos que visam facilitar a aprendizagem e inserir os indivíduos no mundo 

tecnológico que nos cerca, mas apesar de toda essa facilidade e modernidade 

oferecida ainda é comum ver pessoas que não se beneficiam do que a tecnologia 

pode nos oferecer, é o caso de adultos e idosos, que por ter dificuldade de acesso 

às ferramentas, não conseguem participar ativamente desse mundo tão rico, que 

para alguns é ainda desconhecido. 

Foi pensando nessa dificuldade de acesso causada por não possuir um 

computador, bem como por não saber manusear essa ferramenta de comunicação 

que o Projeto de Extensão Escola Laboratório, criou no ano de 2013 o curso 

Alfabetização e Letramento Digital: diálogos e apropriações para proporcionar aos 

trabalhadores da Universidade Federal do Maranhão, acesso e autonomia no 

manuseio do computador, aproveitando assim das facilidades que ele pode 

oferecer a quem consegue usá-lo. 

O referido curso surgiu na disciplina de Fundamentos e Metodologias da 

Alfabetização no 4º período do curso de Pedagogia no ano de 2013, nasceu como 

forma de aquisição de nota na disciplina, sem nos darmos conta foi ganhando 

identidade e a procura tornou-se grande, passando a ser considerado linha de ação 

do Projeto Escola Laboratório - PEL, Projeto de Extensão com 23 anos de existência 

no curso de Pedagogia na Universidade Federal do Maranhão. Inicialmente atendia 

os trabalhadores da empresa que cuida da limpeza e manutenção da universidade, 

com o tempo passou a atender também moradores dos bairros próximos a 

universidade, público esse formado em sua maioria por adultos e idosos, o curso 

proporciona aos voluntários e bolsistas do PEL vivenciar uma extensão com vistas a 
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mudança da sociedade, pois possibilita a socialização dos saberes histórico e 

cientificamente produzidos, estabelecendo assim uma relação dialógica onde 

universidade e sociedade ensinam e aprendem. 

A extensão universitária praticada no Projeto Escola Laboratório – PEL é 

uma extensão com vistas a dimensão da mudança social, aonde a universidade deve 

comunicar-se com o seu meio através de seus projetos, proporcionando a 

sociedade uma reflexão crítica dos problemas vivenciados, uma extensão 

comunicação como pensada por Freire (1979): 

 
A comunicação, pelo contrário, implica numa reciprocidade que não pode 

ser rompida. Por isto não é possível compreender o pensamento de sua 

dupla função: cognoscitiva e comunicativa. Esta função, por sua vez, não 

é extensão do conteúdo significante do significado, objeto do pensar do 

conhecer. Comunicar é comunicar-se em torno do significado significante. 

Desta forma, na comunicação, não há sujeitos passivos. Os sujeitos co-

intencionados ao objeto de seu pensar se comunicam com seu conteúdo. 

O que caracteriza a comunicação enquanto este comunicar comunicando-

se, é que ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo. Em relação 

dialógica-comunicativa, os sujeitos interlocutores se expressam, como já 

vimos, através de um mesmo sistema de signos linguísticos. É então 

indispensável ao ato comunicativo, para que este seja eficiente, o acordo 

entre os sujeitos, reciprocamente comunicantes (FREIRE, 1979 p.67).  

 
 

A perspectiva de extensão comunicação vivenciada nas ações do PEL, 

leva os futuros professores, ao processo de comunicação com o meio social ao qual 

a universidade está inserida, levando o conhecimento produzido na universidade 

possibilitando, assim, sua realimentação face a problemática dessa sociedade, 

proporcionando segundo Gurgel (1986) “uma reflexão crítica e uma revisão 

permanente de suas funções de ensino e pesquisa”. 

Essa relação entre universidade e sociedade deve privilegiar também o 

conhecimento que é trazido do meio social que circunda as universidades, 

vivenciando uma perspectiva colaborativa de construção de saberes necessários a 

transformação social, bem como oferecer aos futuros profissionais docentes a 

chance de aliar o conhecimento teórico-prático na busca por formas inovadoras de 

responder as demandas sociais. 

O que as pessoas que participam do curso demandavam e demandam é 

a inserção nesse mundo fascinante e ainda tão excludente que é o mundo digital. 
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Alfabetização e Letramento Digital de adultos e idosos: diálogos e 

apropriações 

 

Alfabetização e Letramento são processos distintos, porém, inseparáveis. 

A alfabetização é compreendida como o processo de aquisição das primeiras letras, 

para ser alfabetizado o indivíduo precisa dominar o sistema alfabético e ortográfico, 

ou seja, saber ler e escrever (codificar e decodificar); o letramento segundo Kleiman 

(2016, pag. 19) está relacionado com os usos da escrita em sociedade e com o 

impacto da língua escrita na vida cotidiana. Há alguns anos ser alfabetizado 

significava ter domínio do código alfabético, mas hoje o que se espera é que o 

indivíduo consiga se comunicar por meio da escrita, em diversas situações. O termo 

letramento emergiu na literatura especializada, para se referir a um conjunto de 

práticas e usos da escrita que vinham modificando profundamente a sociedade, 

mais amplo do que as práticas escolares de uso da escrita, incluindo-as, porém. 

(KLEIMAN, 2016). 

No contexto digital alfabetização e letramento são vistos da seguinte 

maneira; por alfabetização digital nos referirmos ao preparo e capacidade de 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC de forma plena, ou 

seja, valendo-se de suas possibilidades múltiplas, em suas diferenciadas 

plataformas, a partir das ferramentas encontradas para melhorar o desempenho, a 

ação e a condição de trabalho. Significa, por exemplo, entender como funcionam 

recursos como planilhas, processadores de texto, apresentações em slides, 

comunicadores virtuais, redes sociais, ferramentas de edição de vídeos e músicas e 

tantas outras funcionalidades que estão presentes no universo digital. 

Por letramento Digital compreende-se a capacidade que o indivíduo tem 

de responder de forma adequada as demandas sociais que envolvem a utilização 

dos recursos tecnológicos e da escrita no meio digital. O letramento digital é mais 

que o conhecimento técnico. Ele inclui ainda, segundo Carmo (2003), “habilidades 

para construir sentido a partir de textos multimodais, isto é, textos que mesclam 

palavras, elementos pictóricos e sonoros numa mesma superfície”. Inclui também a 

capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente informações disponibilizadas 

eletronicamente, ou seja, é a capacidade de manusear naturalmente e com 

agilidade as regras da comunicação em ambiente digital. 

Para Soares (2002), não existe “o letramento”, mas, “letramentos”, a tela 

do computador se constitui, neste sentido, como um novo suporte para a leitura e 

escrita digital. Segundo ela, a tela é considerada como um novo espaço de escrita 

e traz mudanças significativas nas formas de interação entre escritor e leitor, entre 
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escritor e texto, entre leitor e texto e até mesmo entre o ser humano e o 

conhecimento. 

O letramento no meio digital implica a realização de práticas de leitura 

e escrita diferentes da maneira que conhecemos e que vem sendo praticada nas 

formas tradicionais de letramento e alfabetização. Segundo Xavier (2005) ser 

letrado digitalmente “pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os 

códigos e sinais verbais e não-verbais [...]”. É necessário desenvolver novas formas 

de ação aos usos da linguagem verbal e não-verbal, mas é preciso que se diga que 

não se pretende substituir letramento alfabético pelo letramento digital, pois um 

tem o outro como ponto de partida, o alfabético serve de base para que o digital 

aconteça de forma satisfatória para a aprendizagem.  

O computador ferramenta usada no curso é empregado como forma de 

expressar pensamentos, sentimentos, opiniões, os participantes expõem através da 

escrita no portador digital o que muitas vezes lhe são negados no dia-a-dia, a 

oportunidade de opinar, de dialogar, de ser ouvido como sujeito comunicante, 

quantas vezes são tratados como invisíveis por nós na correria cotidiana, o curso e 

as atividades propostas são pensadas para que essa falha seja corrigida. 

O curso foi sistematizado, tendo no diálogo o principal mediador para o 

conhecimento, inicialmente utilizado para conhecer os participantes da ação, dar 

vez e voz a essas pessoas, e num segundo momento para conversarmos sobre os 

assuntos cotidianos. A ação foi assim organizada: 

 

 

 

1º momento 

 

 

Leitura de textos 

diversos 

É levado aos participantes do curso 

textos diversos (política, cultura, 

atualidades, novas tecnologias), que 

são lidos por todos em roda. 

 

 

2º momento 

 

 

 

 

Roda de diálogo 

É aberto o dialogo a respeito do que foi 

lido, aonde cada participante expõe sua 

opinião sobre o assunto, partilhando 

experiências, renovando opiniões 

acerca do que foi lido. 
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3º momento 

 

 

 

 

 

Produção no 

computador 

É pedido que os alunos produzam algo 

previamente planejado na ferramenta 

digital com base no texto que foi lido. 

Exemplo: em discussão sobre os índices 

de violência contra a mulher, foi 

proposto que os mesmos utilizassem os 

dados presentes no texto para a 

construção de gráficos; em épocas de 

eleição foi proposto a criação de tabelas 

com aquilo que consideravam 

importante que o candidato a prefeito 

viesse a dar maior atenção se eleito 

fosse. Ou seja, o que é trabalhado na 

ferramenta digital está contextualizado 

com o que foi lido. 

Sistematização do curso Alfabetização e Letramento Digital 

 

Os textos discutidos são assuntos do cotidiano de todos nós, é comum 

também ouvirmos o que elas e eles querem aprender, qual a necessidade do 

momento, e assim a construção dos conteúdos é feita para atender as necessidades 

dos participantes, ouvindo-os, sobre isso Freire (1987, p. 56) diz: 

 
Os conteúdos de ensino são resultados de uma metodologia dialógica. 

Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si 

próprio, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos 

quais se parte. O importante não é transmitir conteúdo específicos, mas 

despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. A 

transmissão de conteúdos estruturados fora do contexto social do 

educando é considerada “invasão cultural” ou “depósito de informações” 

porque não emerge do saber popular 

  

Entendo os participantes do curso como sujeitos do seu processo de 

conhecimento, não podemos simplesmente levar o conteúdo referente ao campo 

digital sem considerar se o aluno já compreendeu determinado assunto para passar 

para outro, por isso o curso não é um curso de informática puro e simples, vai além 

de ensinar o que é o Word para que serve, quais ferramentas ele oferece, não, o 
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curso se propõe a ser mais que isso, pretendemos com essa ação de extensão inserir 

o participante de forma consciente e autônoma no mundo digital, para isso 

contextualizamos a vida cotidiana com as possibilidades que o comutador a 

tecnologia oferece. 

Ainda nesse sentido diferente de um curso de informática como 

conhecemos, o curso que o PEL oferece leva em conta os interesses dos 

participantes, suas histórias de vida, suas opiniões, trazendo um aprendizado com 

significados para os envolvidos, fazendo-os participantes ativos do seu próprio 

conhecimento, partindo daquilo que elas e eles tinham e tem interesse em 

conhecer, tudo baseado na interação, no diálogo, na troca de experiências, segundo 

Freire (2002) a relação professor-aluno: “Para ser um ato de conhecimento [...] 

demanda, entre educadores e educandos, uma relação de autêntico diálogo”. 

Esse diálogo nos proporcionou conhecer desejos simples como ligar um 

computador, passando pelo desejo de comunicação que a ferramenta junto com a 

internet proporciona, até mudanças profissionais, os relatos abaixo nos mostra isso. 
“Eu quero aprender tudo o que puder, pois não sabia nem ligar um 

computador, agora já sei, com a ajuda dos instrutores quer se esforçam o 

máximo para nos orientar, futuramente com o esforço quem sabe 

conseguir algo melhor, um emprego nessa área, pois esse mundo é a 

modernidade total, facilita muito o nosso dia a dia.” 

 

“Eu gostaria de aprender muito a usar o computador, porque meu sonho 

é entrar na internet para comunicar-me com o mundo inteiro. Mas a minha 

mente é tão curta, que não entra quase nada. Eu tento e nada. O que eu 

posso fazer para eu aprender essa confusão toda? Será que a minha mente 

é aberta ou fechada? Professoras, por favor, expliquem-me. Porque eu 

tenho e quero aprender a entrar no mundo da internet, pois eu acho o 

máximo ver as pessoas nos seus computadores, digitando e se 

comunicando com pessoas do outro lado do mundo, fazendo amizades, 

se conhecendo, namorando ou até algo mais importantes que fazem 

chegar mesmo até ao casamento. “Por isso eu repito as minhas frases 

anteriores: Eu quero, preciso e devo aprender a entrar no mundo da 

internet”. 

 

É perceptivo o quão importante é a oportunidade dada a essas pessoas 

que estão na universidade todo dia, trabalhando, atravessando entre um bairro e 

outro, encarados por muitos como passantes, como invisíveis, sem voz e ao ser dada 

a oportunidade de participar de uma atividade aonde eles são os protagonistas, 

sujeitos do conhecimento, participes das atividades da universidade, percebemos 

que um novo horizonte foi aberto para essas pessoas, novas possibilidades, novos 

sonhos, que para nós pode ser simples, ligar e desligar o computador, mas para 
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quem nunca teve contato com a ferramenta é muito grande e torna-se o início para 

mobilizar outros desejos nessas pessoas.  Negroponte (1995, p. 16) sobre essa 

transição: 
 

Fazemos parte de uma sociedade conectada, cuja principal característica 

é a rapidez na comunicação [...]. Ocorre que, diante da evolução 

tecnológica, somos ainda da era analógica, ou seja, passamos por um 

momento de transição, enquanto as crianças e adolescentes já nascem na 

era digital 

 

O curso já conta com 5 anos de existência e muitas produções feitas, de 

um simples ato de ligar o computador ao que hoje essas pessoas conseguem, que 

é comunicar-se através dessa ferramenta, já tivemos três edições de seminários no 

curso, indo para a quarta edição, evento esse aonde os participantes, apresentam 

os temas por eles escolhidos, assuntos que elas e eles consideram interessante ser 

dividido com o grupo, nós bolsistas e voluntários, ensinamos como produzir um 

slide, apresentando todos os recursos que o Power Point oferece e eles montam 

suas apresentações, essas apresentações nos levam a uma troca intensa de 

conhecimentos, eu mesma não sabia o que eram fractais (figuras geométricas, 

produzidas por meio de equações matemáticas, geralmente criadas no 

computador, mas também podendo ser encontrados na natureza, os fractais tem 

por característica a autossimilaridade, contem copias dentro de si, que vão se 

repetindo em formas menores dentro deles mesmos sucessivamente), descobri em 

uma das edições do seminário o que era, outra descoberta por nós foi o trato com 

balões de festa, que para muitos se resume a decisão de enche-los soprando ou 

com a bombinha, no seminário descobrimos toda uma arte para a montagem de 

painéis, figuras; o curso dentro das ações de extensão universitária vivenciadas no 

PEL vem sendo extremamente gratificante, pois vimos o quanto a ação vem 

mudando a relação de todos nós com a aprendizagem, os participantes tornando-

se sujeitos da informação e os futuros professores construindo uma identidade 

docente. Quando perguntamos a uma das participantes sobre o sentimento relativo 

a este momento, tivemos a seguinte resposta “Foi um momento de grande 

realização, tanto com os colegas, como os monitores, houve interação de ambas as 

partes”. 

Outro grande momento dentro do curso, que atesta a mudança de 

relação com a tecnologia, foi a escrita de um livro autobiográfico cada um/a falou 

de si, sobre seus momentos marcantes no curso relatando suas experiências de vida, 

seus desejos, o processo de escrita desses livros foi enriquecedor, pois ali 

conhecemos um pouco mais sobre cada participante, mobilizou neles também o 
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processo da escrita, da escrita sobre si, um registro dos momentos vistos, vividos, 

sentidos, sobre esse processo de escrita sobre si mesmo, Foucault (2009) entende 

com um cuidado de si, cuidado esse que segundo ele são diversos, com a saúde, 

com o corpo, cuidado com os pensamentos, que seriam postos em prática através 

da escrita, sobre isso ele aponta que “em torno dos cuidados consigo toda uma 

atividade de palavra e de escrita se desenvolveu, na qual se ligam o trabalho de si 

para consigo e a comunicação com outrem” (FOUCAULT, 2009, p. 57). 

O processo de criação do livro envolveu o uso da escrita no Word, aonde os 

participantes conheceram as ferramentas básicas para formatar o próprio texto, 

desenvolvendo assim autonomia no trato com os recursos oferecidos, essa 

autonomia é posta em prática na vida social delas, temos alunas idosas de cursos 

de graduação da universidade, o pouco que já aprenderam elas usam para produzir 

os próprios trabalhos, não mais dependendo de outras pessoas para isso, outro 

recurso utilizado foi na criação das capas do livro, utilizamos uma ferramenta de 

Desing gratuito chamado Canva que oferece diversos modelos de arte, usados para 

diversas atividades, cada participante pôde escolher a arte que melhor identificava 

sua história de vida, usando a criatividade para contar em uma imagem aquilo que 

foi escrito. 

Essa atividade foi rica, pois ao mesmo tempo que escreviam, elas e eles 

conversavam sobre seus momentos uns com os outros, houve momentos de 

alegrias, aonde o riso predominava, momentos de tristeza que nos levou a reflexão 

através dos momentos vividos e dos aprendizados tirados, foi uma atividade que 

trouxe muitos sentimentos à tona, fora a felicidade que o ato de escrever um livro, 

de fazê-los sentir-se autores trouxe a cada um e uma presente nas aulas para o 

processo de escrita.  

 

CONCLUSÃO 

 

São muitas atividades produzidas ao longo do tempo no curso e mais 

do que a produção em si, o que fica é a relação com o conhecimento que foi e vem 

sendo estabelecida ao longo dos anos, é perceptível a mudança nessas pessoas, o 

quanto eles evoluíram em suas relações com a tecnologia, bem como relações 

pessoais. 

Mudanças ocorridas não somente entre os participantes atendidos, mas 

entre os bolsistas e voluntários presentes na ação, pois a mesma proporciona um 

novo olhar, as necessidades educativas entre o público da EJA, por que não os 

incluir também nesse mundo tão rico? Qual lugar os adultos e idosos ocupam na 

oferta de tantos jogos e aplicativos educativos? Por que não recorrer a ferramenta 
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digital como metodologia de ensino para esse público? Questionamentos que 

passam a ser feitos e soluções pensadas para que essa distância entre o público 

adulto, idoso seja diminuída em relação ao uso e autonomia no mundo digital. 

Por hora o curso vem respondendo aos anseios dessas pessoas, vem 

proporcionando a inclusão tão sonhada, é comum ouvirmos relatos do tipo “É fato 

consolidado, o curso deu toda possibilidade para nós alunos, entrar no mundo da 

tecnologia” ou “Eu aprendi coisas que eu não sabia, como: entrar no Microsoft 

Office Word, Slides, Planilha de gastos, Gráfico no Word, formatar, se eu for falar de 

tudo que eu aprendi não vou terminar hoje”. Além de inserir essas pessoas no 

campo tecnológico com autonomia e criticidade, vem também possibilitando aos 

discentes enxergar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

fortalecendo a formação inicial daqueles que passam pelo PEL, podemos vivenciar 

uma experiência concreta que segundo Rosa (2010) “colabora com a estética de um 

habitus professoral”. 

A tecnologia faz parte da nossa vida, em algum momento iremos nos 

deparar com esse novo mundo, não saber como se relacionar com esse mundo rico 

de possibilidades, é ser excluído de usufruir de todos esses benefícios, deixado à 

margem de uma sociedade altamente conectada, oferecer a chance igualitária a 

todas e todos de aproveitar dessas facilidades é uma questão também social. 
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RESUMO: Este artigo, tem como finalidade compreender e analisar a tecnologia 

empregada no contexto da educação, e a sua diversidade presente no processo de 

ensino aprendizagem. Este trabalho, está baseado na percepção do que as 

tecnologias propiciam ao processo de ensino aprendizagem. É notório que a 

educação, desde os primórdios até os dias atuais, sempre obteve contato com 

algum tipo de tecnologia.  No entanto, busca-se analisar a evolução do conceito de 

tecnologia que está presente na contemporaneidade, ou seja, os pontos favoráveis 

e desfavoráveis que permeiam esse processo. Esse estudo, leva-nos a refletirmos e 

fazemos uma análise crítica sobre o advento da tecnologia na sociedade quanto na 

educação, e compreender o contexto em que estamos inseridos nessa era. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica qualitativa, efetuada em livros, 

revistas científicas e periódicos da CAPES, e também o estudo de caso, que consiste 

em ‘’ A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou Documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, 

com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-

ação, pesquisa participante, etc.) (FONSECA, 2002).’’ 

Palavras chave: tecnologia, educação, ensino. 

 

Introdução 

    O termo tecnologia está diretamente relacionado ao progresso, comodidade, e 

em um mundo globalizado, no qual vivemos, temos acesso à informação a qualquer 

momento, onde estamos situados em uma sociedade da informação que surgiu 

graças à interligação dos computadores e à Internet (COLL; MONEREO, 2010). 

Segundo os referidos autores, esta pode ser definida como um novo estágio de 

desenvolvimento das sociedades humanas.  Segundo Teixeira, Freitas, Terra Uébe 

(2015p: 07), sob o aspecto das Tecnologias da Informação e Comunicação, a 

Sociedade da Informação é caracterizada pela capacidade das pessoas de obter e 

compartilhar informações rapidamente, em qualquer lugar e na forma preferida. 

Tais características têm influenciado as mais diversas áreas de atuação humana, na 

história da humanidade, pois verificam-se traços de uma tecnologia elementar, 

fundamental para a produção de tarefas necessárias para a sobrevivência do ser 

humano. Todavia, compreender o conceito de tecnologia, vai além dos benefícios 
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que ela propicia, a submissão da tecnologia e o seu uso exagerado, pode trazer 

transtornos, no entanto significa que possa causar malefícios e benefícios a 

depender do modo que sejam usadas. Veremos mais detalhadamente essa 

constatação no decorrer deste trabalho. Que tem por finalidade, analisar o papel da 

tecnologia na sociedade contemporânea e seus impactos. Verifica-se, porém, que o 

sistema educacional ainda se encontra organizado, em geral, apenas em torno da 

escola e do livro (FREITAS, 2011). É preciso alterar essa realidade e isso inclui, como 

princípio básico, entender que as tecnologias digitais (TD) podem não só 

representar um conjunto de ferramentas auxiliares para o trabalho do professor e 

dos alunos, como podem abrir novas oportunidades de aprendizagem. 

 

Desenvolvimento 

   O conceito-chave de tecnologia é ser um produto da ciência que 

envolva um conjunto de instrumentos e técnicas cujo objetivos é a resolução de 

problemas. O termo vem do grego tekhme que significa ‘’técnica’’ ‘’arte’’ ou ‘’ofício’’.  

(WUNSCH 2018 p,18).                                                           
‘’ela é a ciência da técnica que estuda a materialização da realidade 

objetiva do ser humano em instrumentos e máquinas’. (VIEIRA 2005 

P,23) 

O conceito de tecnologia, engloba tudo que é construído pelo homem 

através da utilização de diversos recursos naturais, vinculando-se um 

meio onde são realizadas atividades. Com a finalidade de criar 

ferramentas instrumentais e simbólicas, para ultrapassar as barreiras 

que são impostas pela natureza.  (WUNSCH 2018 p,19). 

  ‘’ A sociedade é responsável por dar forma a tecnologia conforme as 

suas necessidades, seus interesses e seus valores.’’ (WUNSH 2018, p.20.) 

O homem pode ser considerado, um ser racional. Pelo atributo que os 

diferencia dos demais seres vivos, ele tem a capacidade plena de refletir, pensar e 

ter o senso crítico sobre suas próprias ações, traçando planos e estratégias 

buscando transpor as adversidades, na tentativa de controlar fenômenos naturais. 

Há uma tendência em se pensar, que quando o assunto é tecnologia a tendência é 

pensar em artefatos digitais como computadores, smartphones, tablets. Mas a 

tecnologia abrange a inteligência e criatividade do cérebro humano de criar coisas 

magníficas e eficientes. Se voltarmos na história há dois milhões de anos, em que 

as ferramentas de pedra otimizaram a capacidade das unhas de cortar e de matar 

animais, perceberemos que o homem usava armas e elementos da natureza para a 

sua sobrevivência e defesa, e logo foram surgindo novas tecnologias que estão 

presentes nos dias de hoje. Levando em conta, que recursos tecnológicos são 

considerados técnicas que efetivam as possibilidades. 
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Com o passar do tempo o homem evoluiu, e houve a necessidade de 

adaptação do meio em que vive. Criaram-se então a linguagem, e a escrita que foi 

criada pelos sumérios. Cujo fenômeno comunicativo, está presente há mais de 2 

milhões de anos. Os números roupas, habitações, cidades meios de locomoção, 

mecanismos que contribuíram para o desenvolvimento social econômico é cultural 

dos povos e nações. No entanto, diante de todo esse progresso ainda somos 

dependentes da tecnologia, onde para Karl Marx defende os fetichismos, onde 

aborda que a tecnologia tenha mais valor do que as próprias pessoas, através desse 

cenário percebe-se que. A tecnologia instiga, hipnotiza e atrai as pessoas, mas 

provoca o individualismo. Perante a Sociologia, o ser humano é um ser social e que 

necessita de socialização com um mundo presencial e não tecnológico.   
As tecnologias geram impacto econômico, político e social. As novas 

configurações trazem, portanto, benefícios e prejuízos já que facilitam 

por um lado e por outro demandam a necessidade de um 

conhecimento maior para acessá-las, além de afastar os indivíduos do 

contato físico, trazer diferenças sociais à tona e evidenciar que o poder 

está cada vez mais nas mãos de poucos. BRITOS (2002 p,25). 

No entanto, a evolução tecnológica provocou o empobrecimento   de 

uma grande parte da população.  Através da revolução verde (fenômeno presente 

na agricultura), foi o pontapé que diversificou as práticas agrícolas e aumentou a 

produção de alimentos no mundo, e também aumentou o desemprego estrutural, 

o que levou os trabalhadores do campo a migrarem para a cidade. As máquinas 

robotizadas substituíram a mão de obra, dando espaço para as desigualdades 

sociais, e contribuindo drasticamente para o aumento da pobreza.  Todavia isso nos 

leva a pensar, que todo ser humano, por instinto de sobrevivência e a preservação 

de sua existência, acaba se apropriando dos meios disponíveis já que as mudanças 

e modificações do meio são inevitáveis, no qual, ele busca formas de adaptação, 

essa característica pode ser dominada de ambivalência onde há um sentido duplo 

de valores. 

  Onde aquilo que se pretende com a tecnologia é encontrar formas mais 

eficientes de fazer algo, o objetivo aparente da tecnologia é mudar o 

funcionamento do mundo de modo a atingir-se “uma maior eficiência”. Nesse 

aspecto evidencia-se que a tecnologia, tem seus aspectos positivos e negativos, 

pode transformar uma sociedade, mas também pode levar o ser humano a 

decadência.  Diante do exposto, é possível abordar a dimensão política da 

tecnologia, de acordo com o dicionário Aurélio, onde diz que ‘’política é definida 

como a Direção de um Estado e determinação das formas de sua organização. 

Política Conjunto dos negócios de Estado, maneira de os conduzir’’. 
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    Nessa concepção, política e tecnologia exercem um papel muito claro, 

pois através da tecnologia o país irá se desenvolver e alcançar o progresso. Alguns 

países priorizam bastante o saber e o desenvolvimento da tecnologia, onde 

investem constantemente em pesquisas tecnológicas, com o auxílio das ciências. 

Enquanto outros, investem maciçamente em equipamentos agrícolas e na utilização 

de agrotóxicos. No lugar de dar atenção a agricultura orgânica visando apenas o 

lucro e a competitividade no agronegócio.   As tecnologias favorecem o 

entretenimento, comodidade e praticidade. A internet e uma ferramenta acessível 

e utilizada diariamente por milhares de pessoas, e diante do exposto, vemos a 

necessidade de esforços dos órgãos públicos e de empresas privadas. Estas 

viabilizam a sustentabilidade, para que haja a utilização de tecnologias sem agredir 

o meio ambiente, relacionando ao fato de investimentos direcionados a energias 

renováveis e no seu uso consciente. 

   Além disso pode perceber que a tecnologia consegue controlar o 

homem, um sujeito que é manipulado seja nos meios de comunicação, trabalho, 

nas estruturas urbanas. A tecnologia exerce um poder, sobre a sociedade. No 

entanto, antes o trabalhador que detinha o controle sobre sua própria invenção, 

hoje é dominado pelas condições de trabalho, vindo a se tornar um escravo. Já 

aqueles que tem a capacidade de controlar, conseguem obter vantagens sobre os 

demais, e consequentemente acabam tendo um maior crescimento econômico e 

prestígio social. O papel principal da tecnologia, é oferecer condições para que o 

homem possa melhorar suas habilidades, e que ele consiga aprimorar os seus 

conhecimentos, que hoje em dia é cada vez mais valioso no mercado de trabalho, 

promovendo assim descobertas e novidades que ampliem a praticidade com a qual 

realizamos determinadas situações. 

 

Contexto histórico da tecnologia na educação 

 

Primeiramente, é preciso enfatizar que a educação é um dos pilares da 

sociedade, podendo ser considerada um ponto de interseção entre as demaiss 

áreas. Não é utópico e tampouco demagógico afirmar que a escola é um dos 

espaços em que se promove a educação, razão porque não   pode ficar alheia aos 

recursos digitais que interferem em nosso modo de ser e de conviver. 

Contudo, Wunsch (2013) diz que é preciso também  compreender o que 

significa novo, sobretudo quando o termo aparece em expressões como novas 

metodologias, novas tecnologias etc.    Em um contexto repleto de informações 

advindas de todos os meios, torna-se relevante a análise de como os recursos 

digitais de informação e comunicação estão impactando tais necessidades e 
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promovendo outras novas constantemente. A partir do momento em que nos 

damos conta dos conceitos que cercam o universo das tecnologias e, ainda como, 

estas são incorporadas de forma tão intensa na sociedade ao longo dos tempos, 

chega a hora de analisarmos quais e de que forma estão vinculadas à educação. 

Segundo Brito & Purificação, (2011) a necessidade incentiva o impulso 

às criações tecnológicas como a ábaco artefato usado por povos primitivos, para 

ajudar na contagem, no entanto, foi considerado  como o primeiro computador 

(p.59). os computadores modernos, surgiram na década de 40,   no auge da 

segunda guerra mundial, durante a dácade de 60 nos Estados Unidos, e se difundiu 

o microcomputador, e o mesmo se tornou  ferramenta princial voltada para o 

trabalho. Durante a década de 90, a internet proporcionou grandes mudanças nas 

áres sociais e econômicas, no qual abrangeram também o âmbito escolar. Nos anos 

70 característica marcante do tecnicismo de Augusto Comte, era observado  

movimento da informática presente na educação, tanto nas eferas administrativas, 

setores eletrônicos de informação. Na década de 80 no Brasil, houve grandes 

investimentos dos setores públicos, voltados para a informática na educação. 

Depois desse contexto histórico, a informática foi mais difundida no contexto 

educacional, onde o sistema educacional brasileiro foi se adaptando a essa nova 

modalidade, e essas novas tecnologia de informação na educação vem sendo 

inovadas a cada dia. As denominadas ‘’ novas tecnologias da informação e 

comunicação’’ são geralmente empregadas para descrever todos os recursos 

eletrônicos digitais ou não. Alguns autores defendem que as tecnologias sempre 

existiram e sempre estarão em evolução, portanto não são novas. Por outro lado há 

autores com perspectivas contrárias que argumentam que, no final do século XX e 

início do XXI, surgiram ‘’ novos’’  recursos e ‘’novas’’ aplicações deles. Sua aplicação 

é similar às TIC. (WUNSH 2018 P:60 ).  Onde todas estão corretas, dependendo de 

sua aplicação  no discurso. O  século XXI, parece estar marcado pelo progresso das 

tecnologias, onde permeia  o progresso  das TIC (Tecnologias da Informação e da 

Comunicação) ou TIDIC (Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação), 

particularmente o uso de tecnologias em educação, onde  as diferenças são 

imensas, a começar pelo surgimento da internet (ainda no final do século passado), 

mas que se difundiu mais neste século. Isso mudou tudo, não só na educação: 

conectou as pessoas de maneiras não possíveis anteriormente, questionou os 

poderes constituídos (inclusive  políticos e soberanos), possibilitou a expansão 

intensa da educação a distância, do mobile learning e assim por diante. Agora há 

outras tecnologias que prometem influenciar a educação, de maneira também 

muito diferente dos séculos anteriores, como realidade virtual, realidade 

aumentada, tecnologias vestíveis etc. Todas elas, de alguma maneira, estão 
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fundadas nas possibilidades  geradas pela comunicação instantânea on-line. Então, 

no caso das TIC, uma diferença marcante é a web . (WUNSH 2018 P:61).  Um 

exemplo que ajuda a mostar a presença das tecnologias na educação nem sempre 

são compeendidas ou não são mostradas com muita clareza. No que se refere ao 

projeto UCA realizado no ano de 2005, onde  o governo sem muita clareza criou o 

projeto ‘’ Um Computador por Aluno’’,  com objetivo de  estimular o uso da 

tecnologia da informação nas escolas. Após um longo processo de licitação em 

2008 o  governo realizou a compra de 150 mil laptops onde foram comtempladas 

300 escolas brasileiras. Este fornecimento deu-se por meio de empresas 

classificadas em uma licitação na modalidade leilão. Vemos a influências de grandes 

empresas que viabilizam lucros através de investimentos do governo, no qual, 

verbas e aparelhos que as escolas são comtempladas acabam ocasionando em um 

desperdício, pois  não se utilizam tais equipamentos, devido o fato das escolas não 

possuírem uma estrutura adequada, e nem a capacitação necessária para manusear  

esses equipamentos. Assim torna-se possível notar que a escola é uma consumidora 

de tecnologia. 

Pesquisas (por exemplo CGI>BR, 2016; Michos.Petrovic, 2016) destacam 

que integrar tecnologias em cenários presenciais de aula ainda é um desafio para 

professores e alunos, principalmente  por ser uma inovação que não está totalmente 

ligada aos recursos em si, mas à metodologia a ser utilizada. É sabido que as 

tecnologias são usadas em seus cotidianos, mas não de forma pedagógica em prol 

do ensino formal. Para saber se são boas fontes de incentivo às atividades realizadas 

na escola, é preciso que os professores se questionem: são realmente fontes de 

apoio para a melhoria dos procedimentos pedagógicos ou servirão apenas para 

digitalizar o que já é realizado.  O computador é utilizado como um recurso 

pedagógico, que pode tornar melhor o processo de ensino aprendizagem. Onde o 

discente, é  um construtor do conhecimento, e o docente e um mediador entre o 

computador e o saber. Onde esse contexto, do meio contribui para o 

desenvolvimento do sujeito, está relacionado ao interacionismo de Vygotsky, que 

ressalta a importância do meio para o desenvolvimento da criança. Cujo processo 

se refere  ao desenvolvimento cognitivo e ao processo de ensinar e aprender. 

Observando os autores, que estão diretamente relacionados a essa temática, 

destaca-se Pierre Lévy, onde é empregado principalmente nos estudos que 

abordam ‘’ internet e educação’’. Para enfatizar conceitos como ‘’ciberespaço’’, 

‘’virtual e real’’, ecologia cognitiva, pode-se afirmar que este teórico tem enfatizado 

o discurso pedagógico sobre o uso dos computadores. Jean Piaget, possuí uma 

temática que é encontrada em artigos, que se referem ao uso do computador, na 

perspectiva relacionada  na mediação pedagógica e no desenvolvimento pleno da 
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aprendizagem do discente, que manuseia o computador. Onde são consideradas as 

fases do desenvolvimento que são estágios universalidados por Piaget. 

 No entanto, a utilização das tecnologias como ferramentas pedagógicas 

podem ajudar o discente no processo de construção do conhecimento, mas a 

capacitação do docente e a inclusão digital do profissional da educação, que atuará 

nessa área é fundamental, pois o professor é mediador e o aluno o construtor do 

conhecimento. 

 

   Dessa forma, Libâneo (1998, p.29) afirma que o professor situa à relação do 

aluno com a matéria, por meio de conteúdos próprios de sua disciplina, mas 

considera o conhecimento, a experiência e o significado que o aluno leva à sala 

de aula, seu potencial cognitivo, sua capacidade e interesse, seu procedimento 

de pensar, seu modo de trabalhar, onde o conhecimento de mundo tem de ser 

respeitado e ampliado. A dinâmica da visão moderna sobre tecnologia é 

caracterizada como uma ferramenta, ou como um meio para o uso humano, onde 

a tecnologia engloba a cultura e a sociedade. Tal processo se reflete na 

abordagem da tecnologia nas práticas pedagógicas.  Isso se revela nos estudos 

que enfatizam a assimilação das tecnologias a educação, portanto, não é preciso 

trocar o velho pelo novo, mas tornar a tecnologia um recurso eficaz, dentro do 

ambiente escolar que norteie as práticas pedagógicas. Para essa mudança é 

necessária uma postura dos docentes onde façam a escolha de recursos e adotem 

em suas aulas com a finalidade de tornarem significativos para os discentes. Dessa 

forma, a utilização de tecnologias de comunicação e informação no âmbito 

escolar, tem por finalidade instigar a diversidade cultural e a ruptura do 

paradigma cultural de massa. Visando também, o desencadeamento, marcas, 

conflitos históricos entre as diversas culturas, por meio de encurtamento de 

distâncias entre diversas formas de expressões culturais presente no planeta de 

diferentes povos e etnias, propiciando a interação entre ambas, buscando a 

conservação da identidade cultural, proporcionando tanto a inclusão digital 

quanto social. 

 

Considerações Finais 

 

Por meio dos estudos realizados, para a elaboração deste trabalho 

podemos refletir e analisar criticamente a respeito da tecnologia, tanto na 

sociedade como na educação. Ao reconhecermos o papel de tecnologia, 

percebemos que estamos introduzidos nessa conjuntura, como educadores e 
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consumidores, e é apresentada qual a conduta que devemos tomar, diante dos 

apontamentos e hipóteses abordadas no decorrer do texto. 

 Com a inovação concedida pelo advento da tecnologia, analisamos 

uma forma de modificar a realidade de forma que a sociedade e a educação sejam 

as principais beneficiadas. No entanto, incubem-se aos usuários, fazerem uma 

análise a respeito das consequências sociais propiciadas pelas inovações, já que 

o advento da era tecnológica tem contribuído para favorecer o capital, e não o 

bem-estar do ser humano. Portanto, o homem deve utilizar a tecnologia, em prol 

do bem comum, com a concepção que viva de maneira consciente, onde a 

utilização de recursos naturais é de suma importância para a sobrevivência da 

raça-humana. 
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1011RESUMO: O trabalho intitul1012ado “O Currículo e o Uso das Tecnologias 

Contemporâneas”, buscou compreender o currículo e sua relação com a prática 

pedagógica, utilizando as tecnologias educacionais no ensino fundamental de nove anos. 

Para alcançar os objetivos, utilizou-se de revisão bibliográfica, com embasamento teórico 

na legislação educacional e autores, tais como: Anastasiou (2004), Kensky (2007), Lévy 

(1998), Perrenoud (2000), Sacristán (2000), Vasconcelos (1996), entre outros. No decorrer 

da pesquisa buscou-se desenvolver análise qualitativa. Quanto aos resultados, os mesmos 

foram satisfatórios, pois possibilitaram a busca de novas pesquisas direcionadas as práticas 

pedagógicas, curriculares e uso das tecnologias no ensino fundamental de nove anos. 

PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Prática Pedagógica; Tecnologia. 

 

ABSTRACT: The work entitled, “The Curriculum and Use of Contemplative Technologies”, it 

sought to understand the curriculum and its relation with the pedagogical practice, using 

the educational technologies in primary education of nine years. In order to reach the 

objectives, a bibliographical revision was used, with theoretical basis in the educational 

legislation and authors, such as: Anastasiou (2004), Kensky (2007), Lévy (1998), Perrenoud 

(2000), Sacristán (1996), among others. In the course of the research, we attempted to 

develop qualitative analysis. As for the results, they were satisfactory, as they enabled the 
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search for new research aimed at the pedagogical practices, curricular and technology use 

in primary education of nine years. 

KEYWORDS: Curriculum; Pedagogical Practice; Technology. 

 

Introdução 

Na contemporaneidade as discussões e produções cientificas, sobre o 

currículo e uso das tecnologias tem aumentado, dessa forma este trabalho 

intitulado: The Curriculum and Use of Contemplative Technologies. Buscou analisar 

o processo de ensinagem dos professores que atuam no ensino fundamental de 

nove anos; compreender o currículo e sua relação com a prática pedagógica, 

utilizando as tecnologias educacionais. Além disso pretendeu ainda, discutir como 

a prática pedagógica e uso das tecnologias auxiliam os professores no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos.  

Visando alcançar os objetivos propostos utilizou-se de revisão bibliográfica 

que buscou embasamento teórico na legislação educacional e em autores que 

trabalham a temática, tais como: Anastasiou (1998; 2003; 2004), Kensky (2007), Lévy 

(1994; 1996; 1997; 1998), Perrenoud (1995; 2000), Sacristán (2000), Vasconcelos 

(1996), entre outros.  

No decorrer da pesquisa buscou-se desenvolver análise qualitativa. Quanto 

ao resultado da pesquisa, os resultados foram satisfatórios, pois possibilitaram a 

busca de novas pesquisas direcionadas as práticas pedagógicas, curriculares e uso 

das tecnologias no ensino fundamental de nove anos, essas discussões serviram de 

amostragem para os educadores, visto que o sistema educacional atual exige 

profissionais com uma nova postura criativa e inovadora.  

Dessa forma, conclui-se que as práticas pedagógicas curriculares e uso das 

tecnologias no ensino fundamental de nove anos, tem um grande papel no 

processo de ensino e aprendizagem e que o professor precisa cada vez mais aliar a 

sua prática a tais recursos tecnológicos. 

 

Currículo e o processo de ensino escolar de nove anos 

Por mais que o conceito de currículo já tenha sido discutido por décadas por 

muitos pesquisadores, ainda na atualidade para muitos educadores, não é fácil 

definir currículo, dessa forma, passamos a levar alguns questionamentos: O que 

todos os alunos deveriam saber ao deixar a escola? O que todos os professores têm 

que ensinar na escola? A resposta para essas perguntas não é simples. Para que tais 

perguntas sejam de certa forma respondidas precisamos entender o que vem a ser 

currículo, qual seu conceito dentro do ambiente escolar. 
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De acordo com Hamilton, etimologicamente, curriculum é uma expressão 

latina significando pista ou circuito atlético, tinha ressonâncias similares com 

“ordem como sequência” e “ordem como estrutura” (HAMILTON, 1992, p. 10). 

Já para Sacristân o termo vem da palavra latina currere, referindo-se à 

carreira, um percurso a ser atingido. Enquanto a escolaridade é um caminho/de 

curso, o currículo é considerado seu recheio, seu conteúdo e guia que levam ao 

progresso do sujeito pela escolaridade (SACRISTÁN, 2000, p. 37). 

Retomando a Hamilton, que aborda ainda as origens do curriculum, o mesmo relata 

que: 
a mesma é escassa. Atribui ao Oxford English Dictionary o mérito de ser a 

fonte bibliográfica mais antiga em que localizou o termo “curriculum”, nos 

registros de 1633 da Universidade de Glasgow. Relata que “a palavra 

aparece num atestado concedido a um mestre quando de sua graduação; 

e está vazada numa forma que, assim O afirma a reimpressão feita no 

século XIX, tinha sido promulgada 'logo após' que Universidade tinha sido 

reformada pelos protestantes em 1577". Em 1582 a palavra aparece nos 

registros da Universidade de Leiden (uma instituição fundada pelos 

Calvinistas) (HAMILTON, 1992, p. 41). 

 

Ao analisar as colocações dos autores percebe-se que currículo não tem 

um só significado. Entretanto possui uma evolução ao longo dos anos de acordo 

com a evolução da sociedade. Segundo Sacristán, 1989, (apud LIBÂNEO, 2004, 

p.170), diz que o currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola 

e à educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos 

alunos; entre a teoria (ideias, suposições e aspirações) e a prática possível, dadas 

determinadas condições. 

Por outro lado, na perspectiva do senso comum, ainda predomina a ideia de 

currículo como o conjunto das disciplinas que o aluno deve percorrer, ou seja, o 

plano de estudos ou a matriz curricular, a fim de obter uma titulação ou um diploma 

(LIBÂNEO, 2004, p. 171). 

Para reforçar o debate, o autor Young, professor emérito do Instituto de 

Educação da Universidade de Londres, especialista em Currículo, o mesmo afirma, 

o que importa nas discussões sobre currículo é saber se o conhecimento 

disponibilizado na escola é “conhecimento poderoso”, ou seja, um conhecimento 

que permite que os alunos compreendam o mundo em que vive, acrescenta ainda: 
as escolas devem perguntar: "Este currículo é um meio para que os alunos 

possam adquirir conhecimento poderoso?". Para crianças de lares 

desfavorecidos, a participação ativa na escola pode ser a única 

oportunidade de adquirirem conhecimento poderoso e serem capazes de 

caminhar, ao menos intelectualmente, para além de suas circunstâncias 
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locais e particulares. Não há nenhuma utilidade para os alunos em se 

construir um currículo em torno da sua experiência, para que este currículo 

possa ser validado e, como resultado, deixá-los sempre na mesma 

condição (YOUNG, 2007, p. 1297). 

Além da definição de currículo, estudos realizados mostram que existe vários 

níveis ou tipos de currículo, todavia tais níveis servem para fazer a distinção do que 

o aluno aprendeu ou deixou de aprender. Sendo assim, três tipos, níveis ou faces 

do currículo são bem difundidos pelos autores, tais como: o formal, o real e o oculto. 

Conforme Perrenoud, o currículo formal controla de certa forma, o processo 

educativo em determinado contexto, em que ele é utilizado como balizador das 

práticas pedagógicas cotidianas e da avaliação. Para o autor, 
[...] a cultura que deve ser concretamente ensinada e avaliada na aula é 

apenas balizada pelo currículo formal. Este apenas fornece uma trama, a 

partir da qual os professores devem elaborar um tecido cerrado de 

noções, esquemas, informações, métodos, códigos, regras que vão tentar 

transmitir (PERRENOUD, 1995, p. 42-43). 

Além disso, é denominado por alguns autores também como curriculo 

formal, oficial e explícito, esse tipo de currículo pressupõe os conteúdos que vão 

ser trabalhados nas disciplinas, sendo assim constitui-se de documentos como 

parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares, projeto político 

pedagógico (PPP) entre outros, e têm por finalidade oferecer uma base comum, de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, no Art. 

26 e de acordo com a redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013 que diz: 
os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 

da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 1996, p. 01). 

Devido a tais contextos, observa-se que o currículo é um conjunto de normas 

federais, estaduais e municipais da educação. Sendo considerado o currículo oposto 

ao currículo real, que não é elaborado no dia a dia da escola. Sendo assim, 

Perrenoud, define currículo real ao dizer que: 
o currículo real é a forma como se concretiza no dia a dia o currículo 

prescrito. Por mais pormenorizado que seja, o currículo prescrito não 

consegue “programar” completamente tudo o que será realizado em sala 

de aula. Desta forma, cabe ao professor realizar uma manobra 

interpretativa que leve em consideração tudo o que a instituição prescreve 

(ainda que de forma vaga), bem como as preferências de seus alunos, suas 

próprias preferências e as limitações da instituição de ensino. 

(PERRENOUD, 1995, p. 45). 
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Nessa abordagem, percebe-se que é o currículo real que de fato acontece na 

sala de aula, na execução do plano de aula, as mudanças ocorridas em uma aula, 

na realização de atividades, tarefas, das experiências de professores, alunos, 

gestores e de toda comunidade escolar com suas culturas diferentes que geram 

atividades. Dessa forma, Perrenoud afirma ainda que: 
[...] o currículo real nunca é a estrita realização de uma intenção do 

professor. As atividades, o trabalho escolar dos alunos escapa 

parcialmente ao seu controle, porque, no seu percurso didático, nem tudo 

é escolhido de forma perfeitamente consciente e, sobretudo, porque as 

resistências dos alunos e as eventualidades da prática pedagógica e da 

vida quotidiana na aula fazem com que as atividades nunca se desenrolem 

exatamente como estava previsto (PERRENOUD, 1995, p.51). 

Corroborando com Perrenoud, Libâneo aborda questões sobre o currículo real, o 

mesmo diz que: 
é o currículo que de fato acontece na sala de aula em decorrência de um 

projeto pedagógico e um plano de ensino. E a execução de um plano é a 

efetivação do que foi planejado, mesmo que neste caminho de planejar e 

executar aconteça mudanças, intervenção da própria experiência dos 

professores, decorrente de seus valores, crenças e significados. (LIBANEO, 

2007, p. 172). 

Nessa abordagem percebe-se que o currículo do ensino fundamental de 

nove anos deve considerar as especificidades do contexto escolar, considerando a 

cultura local, os projetos pedagógicos e a prática pedagógica do corpo docente, 

bem como o uso dos recursos tecnológicos existes no espaço escolar, visando o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos 

docentes e discentes. 

Já no que se refere ao currículo oculto Perrenoud (1995), comenta que o 

mesmo ocorre no cotidiano escolar, por meio de uma série de situações de 

aprendizagens nas quais são interiorizados conhecimentos que não estão previstos 

e nem planejados anteriormente, ou explicitamente. 

É notável que ao trabalhar em sala de aula o currículo oculto, o educador 

oportuniza aos alunos a exposição de conhecimentos implícitos, que de alguma 

forma, implica no alcance de princípios de conduta, normas sociais e novos modos 

de pensar. Na maioria das vezes, essas aprendizagens, que são apreendidas no 

domínio do não dito, constituem-se como currículo oculto ou escondido. Dessa 

forma, ainda nas palavras de Libâneo, o currículo oculto é: 
representado pelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e 

o trabalho do professor provenientes da experiência cultural, dos valores 

e significados trazidos pelas pessoas de seu meio social e vivenciado na 

própria escola, ou seja, das práticas e experiências compartilhadas em 

escola e na sala de aula (LIBANEO, 2007, p. 172). 
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Cabe salientar, que também é por meio do currículo oculto, que são 

designados os fatores que afetam a aprendizagem dos alunos e consequentemente 

o trabalho do professor. Pois tal currículo não está presente oficialmente no 

planejamento escolar, nas diretrizes, nem mesmo no planejamento do professor, 

porém ele ocorre frequentemente no cotidiano escolar, por meio de uma conversa 

informal, utilização de um recurso tecnológico ou desenvolvimento de alguma 

prática pedagógica no cotidiano do professor e aluno. 

Portanto, percebe-se que o conceito de currículo depende de muitos fatores 

e que é influenciado pela sociedade e principalmente pela comunidade escolar. 

Deve-se considerar ainda que o mesmo possui ligação com aspectos como: relação 

professor-aluno, experiência familiar, escola e comunidade, entre outros aspectos 

que nos leva a considerar que o currículo é que deve ser levando em consideração 

para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, discutir currículo e o processo de ensino de nove anos nos faz 

lembrar que o verbo ensinar, vem do latim insignare, que significa marcar com um 

sinal, que deveria ser de vida, buscar e despertar para o conhecimento. Assim, 

quando falamos em ensinar, logo pensamos em educação e consequentemente, na 

escola, uma vez que representa um ensino oficial e sistematizado. 

Por isso, faz bem nos lembrar que a educação não acontece apenas em um 

prédio, mas em todo e qualquer lugar, uma vez que as pessoas aprendem também 

por meio da interação, conforme esclarece Vygotsky (1998), por meio de mediações 

com mais experiente com um adulto e também na relação com os objetos. O 

processo educativo é parte da vida de todos os seres humanos, pois “a educação 

aparece sempre que alguém surge formas sociais de condução e controle da 

aventura de ensinar e aprender” (BRANDÃO, 1998, p.26). Dessa forma, podemos 

questionar, então o que seria ensinar? 

Na prática ensinar é apresentar ou explicar o conteúdo numa exposição, 

ensinar é o que a grande maioria dos docentes procuram fazer com a habilidade 

que dispõe e se pré-dispõe; por isso existe uma busca por técnicas de exposição ou 

oratória, como sendo o elemento essencial para a competência docente. Mas, 

quanto ao aprendizado. De acordo com Perrenoud (2000, p. 30) “aprender não é 

primeiramente memorizar estocar informações, mas reestruturar seu sistema de 

compreensão de mundo”. Nesse sentido, destaca-se a importância da formação dos 

docentes, a necessidade de atualização de conhecimentos para melhorar a sua 

prática pedagógica. 

Dessa forma, para aperfeiçoar essa prática pedagógica se faz necessário uma 

organização do trabalho pedagógico, em que deve estar focada no 

desenvolvimento do aluno. Assim é preciso, reconhecer em cada aluno seu ritmo e 
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maneira diferente para realizar toda e qualquer atividade, tais como: andar, falar, 

correr, ler, escrever, brincar entre outras. 

Considerando as Orientações Gerais para o Ensino de nove anos, que 

estabelece as características que visa o desenvolvimento do aluno, considerando 

que: 
todos aprendem em tempos e em ritmos diferentes; o desenvolvimento 

humano é um processo contínuo; o conhecimento deve ser abordado em 

uma perspectiva de totalidade; o conhecimento deve ser construído e 

reconstruído continuamente e processualmente; a diversidade 

metodológica e a avaliação diagnóstica, processual e formativa devem 

estar comprometidas com uma aprendizagem significativa, em que o 

aluno, dentro da escola, aprenda de fato (BRASIL, 2004, p. 13). 

Dentro deste contexto, os educadores devem focar nas especificidades do 

tempo e espaço no fazer pedagógico, considerando o currículo, as práticas 

pedagógicas e o uso dos recursos tecnológicos no processo de ensinagem. Visto 

que a principal função social da escola é: ensinar e aprender. Dessa forma, é nesta 

perspectiva que devem ser organizados o trabalho pedagógico, para que toda a 

comunidade escolar participe desse movimento dinâmico do cotidiano escolar. O 

educador deve considerar o tempo, espaço e movimento dos alunos, respeitando 

o desenvolvimento de cada um. 

Além disso, quando o ensino curricular é organizado considerando as 

necessidades do aluno, essa prática oportuniza o desenvolvimento de cada um em 

seu tempo, espaço e movimento. Pois as os alunos, o espaço escolar deve ser o 

lugar em que devem se sentir acolhidos para que possam aprender criativamente, 

sem perder a sua naturalidade. 

De acordo com Paulo Freire, a escola deve propiciar educação de base com 

qualidade, que alargue e potencialize as capacidades dos alunos, para isso é 

necessário desenvolver o uso dos processos internos, biológicos e sociais. A 

compreensão e a criatividade devem ser buscadas pela escola e pelo educador, 

visando assim estimular o conhecimento transferido. É imprescindível que o aluno 

possa agir com autonomia, ou seja, sujeitos próprios corresponsáveis pelas suas 

aprendizagens e susceptíveis às transformações (FREIRE, 2006). 

É importante salientar que o professor precisa ter domínio das metodologias 

de ensino, principalmente quando pretende integrar as atividades curriculares e uso 

das tecnologias, pois os alunos são característicos de uma sociedade tecnológica, 

onde o uso dos recursos tecnológicos quando bem planejados, possibilitam que a 

prática pedagógica do professor se torne mais atrativas. 

Em virtude disso, o educador precisa sensibilizar-se de que suas práticas 

pedagógicas estejam voltadas para às mudanças existentes na sociedade 
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tecnológica, que criam novas necessidades e possibilidades no processo de ensino, 

sendo assim, o docente somente estará desempenhando um bom papel ao se 

ajustar a ação e as novas formas de pensar, para que assim possam buscar melhores 

meios de se obter uma aprendizagem de qualidade. 

É bom lembrar que para “mobilização do processo de ensino e aquisição do 

conhecimento”, de acordo com Vasconcellos (1995), cabe ao professor procurar 

formas de atrair o seu aluno até a mais próxima face do saber que porventura esteja 

em destaque. Para que isso ocorra, há de existir vontade e interesse de ambos os 

lados. Pois a promoção da relação do aluno para com o objeto de estudo é o desafio 

maior desta etapa. 

Sendo assim, Veiga (2008) aponta três dimensões da relação pedagógica no 

cotidiano escolar: a linguagem — que são as interações entre professor e aluno; a 

pessoal —- que é o vínculo afetivo versus o vínculo formal — que corresponde à 

relação pessoal; e a cognitiva - que é o papel significativo do conhecimento para os 

alunos. Essas dimensões norteiam o processo ensino- aprendizagem, fortalecendo 

e integrando o grupo (professor e aluno). 

Diante dessa realidade, observa-se que o cotidiano escolar quando está 

pautado na visão tradicional durante o processo de ensino-aprendizagem, ele nem 

sempre é um processo neutro, transparente, afastado da conjuntura de poder e 

contexto histórico-social. Assim, o processo ensino-aprendizagem deve ser 

compreendido como uma política cultural, isto é como um empreendimento 

pedagógico que considera com seriedade as relações de raça, classe, gênero e 

poder na produção e legitimação do significado e da experiência. 

Para Anastasiou, embora seja ressaltado a necessidade de compreender a 

aprendizagem como um processo ativo por parte dos sujeitos e o ensino como uma 

atividade complexa, que possui duas dimensões “utilização intencional e resultado”, 

o que presenciamos, na realidade são práticas que não fazem à devida correlação 

entre ensino-aprendizagem. (ANASTASIOU, 2003, p.13). 

Já para o filósofo colombiano Bernardo Toro, quando diz que: “o ensino é 

mais importante que a aprendizagem, algo vai mal, os culpados são os alunos. Se a 

aprendizagem é mais importante, nós, adultos é que temos a responsabilidade de 

mudar as coisas. A escola é lugar de aprender e não de ensinar”. 

Logo, compreende-se que se trata de uma ação do ensino da qual resulta a 

aprendizagem do estudante, superando assim o simples dizer do conteúdo por 

parte do professor, pois sabe-se que na aula tradicional, as simples exposições de 

tópicos, só há a garantia da citada exposição, e não se pode afirmar acerca da 

apreensão desse conteúdo por parte do aluno. Nessa superação da exposição 
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tradicional, como única forma de explicitar os conteúdos, é que se inserem as 

estratégias de ensinagem. (ANASTASIOU, 1998, p.37). 

Assim, para os autores Anastasiou e Alves, quando surgiu o termo 

ensinagem, o mesmo indica a superação da visão fragmentada do processo de 

ensino e aprendizagem, pois essa é uma prática social complexa efetivada entre os 

sujeitos, professor e aluno, englobando tanto a ação de ensinar quanto a de 

aprender em um processo contratual de parceria deliberada e consciente para o 

enfrentamento na construção do conhecimento escolar, decorrente de ações 

efetivadas na sala de aula e fora dela. Pode-se dizer que ela funciona como 

elemento transformador da teoria na prática (ANASTASIOU apud ALVES, 2004, p. 

14). 

Vale ressaltar ainda, que referindo-se ao processo da ensinagem, 

Vasconcelos definiu três momentos fundamentais: 
1) Mobilização do conhecimento: possibilita ao aluno um clima 

favorável a interação, provocando uma tomada de consciência crítica e 

construtiva. 2) Construção do conhecimento: se consegue através do 

desenvolvimento operacional, pesquisa individual. 3) Elaboração da 

síntese do conhecimento pelo aluno: consolidação dos conceitos 

(VASCONCELOS, 1995, p. 56). 

 

Portanto, a ação de ensinar, dependerá de diversos fatores, entre eles se 

encontram os temporais (quanto tempo o aluno terá para estudar, para realizar os 

trabalhos escolar e extraescolar), deve ser considerado ainda, o planejamento das 

atividades curriculares, a prática pedagógica, o uso dos recursos tecnológicos, bem 

como a participação conjunta dos sujeitos envolvidos no processo - professores e 

alunos. 

Pois de acordo com Gonsalves “[...] educar é prática, é ação, é ser criativo. 

Não se educa 'teoricamente”. O processo educativo se realiza quando existe uma 

materialização, isto é uma mudança interior que se traduz no comportamento das 

pessoas” (GONSALVES, 2009, p.23). 

Dessa forma, referindo-se ao processo de ensino-aprendizagem, observa-se 

que vários são os fatores que interferem nos resultados esperados: as condições 

estruturais da instituição de ensino, as condições de trabalho dos docentes, as 

condições sociais dos alunos, os recursos disponíveis. Bem como, as estratégias de 

ensino utilizadas pelos docentes. 

Em decorrência dessa realidade, percebe-se que a aprendizagem na escola 

não é uma ação simples, oportunizada somente pelos professores, mas um 

processo complexo que exige o envolvimento efetivo de todos os integrantes da 

comunidade educativa, por isso é muito importante que haja uma relação com o 
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processo de ensino e aprendizagem, de forma que seja marcado por um 

envolvimento, tanto do professor, quanto do aluno. E neste envolvimento, ambos 

estão sendo, à sua maneira, inseridos no processo ensino/aprendizagem, e 

experimentando o prazer das apropriações e da construção do conhecimento. 

Prática pedagógica e o uso das tecnologias na contemporaneidade 

Em algumas instituições de ensino, desenvolver pratica pedagógica que 

integre as tecnologias na atualidade, tem se tornado um grande desafio, o trabalho 

mediado por tecnologias pode ser constituído pela própria prática do professor, 

onde ele pode relacionar as referências anteriores e as novas possibilidades do 

momento, colocando-as em ação, analisando e reformulando situações que 

permitem assumir uma postura reflexiva e investigativa de sua ação pedagógica 

com vista a integrar o uso dos recursos tecnológicos no planejamento das 

atividades escolares. 

Cabe salientar que promover uma prática pedagógica lúdica que integre o 

uso das tecnologias modernas no ensino fundamental de nove anos, não é fácil mas 

essas atividades pedagógicas exercitam a habilidade mental e a imaginação, pois 

agradam, entretém, prende a atenção e entusiasma os alunos, esses recursos 

tecnológicos facilitam o processo de ensino e aprendizagem, pois são capazes de 

promover um ensino lúdico agradável. 

É importante a equipe diretiva junto com os professores durante seu 

planejamento e elaboração do Projeto Político Pedagógico, projetos disciplinares e 

interdisciplinares, discutirem e analisarem a prática pedagógica visando a 

integração das tecnologias no trabalho docente. Pois a equipe escolar, que articula 

essas ações no Projeto Político Pedagógico da escola, bem como no planejamento 

de sala de aula dos professores, essas atividades se constituem em ferramentas que 

bem utilizadas, propiciam enquanto divertem o processo de ensino e aprendizagem 

dos docentes e discentes de forma prazerosa.  

Pois quando professores e alunos se sentem mais familiarizados com as 

questões tecnológicas, a tendência será dedicar-se à exploração de mais atividades 

pedagógicas sofisticadas. Possibilitando trabalhar conteúdos disciplinares e 

interdisciplinares, utilizando os recursos das tecnologias digitais, desafiando os 

alunos de forma prazerosa a desenvolver suas competências e habilidades, 

buscando sempre que possível atingir os objetivos pedagógicos determinado em 

seu planejamento (VALENTE, 2002). 

Desse modo, a prática pedagógica quando integra a tecnologia, no processo 

de ensino e aprendizagem, são capazes de propiciar tanto ao docente quanto ao 

discente, novos conhecimentos que possibilitem desenvolver uma prática educativa 

de qualidade. Tornando o professor o mediador da aprendizagem dos alunos, essas 
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ações são necessárias por que viabilizam a articulação entre currículo, processo de 

ensinagem, prática pedagógica e uso das tecnologias no ensino fundamental. 

Dentro desse contexto, convém salientar que, as tecnologias nos dias atuais 

têm contribuído positivamente no exercício da cidadania, a exemplo disso, temos o 

voto eletrônico. Hoje o computador faz parte do cotidiano das pessoas, as 

informações estão disponíveis em nuvens, e podem ser acessadas a qualquer 

momento através das tecnologias midiáticas, essas se tornam cada vez mais 

inovadoras, o que demanda novas formas de pensar, agir, conviver e principalmente 

aprender, com e por meio destas. 

Por isso, é evidente que o profissional que busca se qualificar, está se 

oportunizando, a dar um estatuto ao saber da experiência. Mas nesse jogo de 

interlocuções as tecnologias são ferramentas que estão sendo bem utilizadas para 

mediar esse processo de formação para a ciência, o dinamismo, a rapidez e a 

facilidade de acesso as informações, elas proporcionam mudanças significativas: é 

cada dia mais fácil, rápido e econômico fazer contato com outros pesquisadores 

conhecidos ou desconhecido, que estejam distantes geograficamente. 

Nesse sentido, o uso das ferramentas tecnológicas, quando planejadas e 

trabalhadas de forma lúdica pela equipe escolar, esses promovem a criatividade do 

aluno, possibilitando aprender a explorar, pesquisar, a ser curioso, alimentando a 

imaginação e estimulando a intuição durante o processo de ensino e aprendizagem. 

Dessa forma, sob a luz das discussões a respeito da facilidade de acesso as 

muitas informações por meio da tecnologia, cabe salientar que essas discussões 

nos aproximam ainda mais das ideias de Pierre Lévy, um pensador contemporâneo 

que, em sua forma peculiar de olhar o mundo que emerge sob a tutela das 

tecnologias da informação e da comunicação, apontam para a relevância de se 

problematizar pontos que permitam edificar uma sociedade que respeite e valorize 

a diversidade humana. De acordo com Lévy: 
Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no 

mundo das comunicações e da informática. As relações entre os homens, 

o trabalho, a própria inteligência depende, na verdade, da metamorfose 

incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, 

visão, audição, criação e aprendizagem são capturadas por uma 

Informática cada vez mais avançada. (LÉVY, 1994, p. 04). 

Nesse sentido, complementa Kinski afirmando que: Essas transformações 

ecoam com maior força no comportamento das novas gerações (principalmente 

entre crianças e jovens que nasceram a partir dos anos 90 e que convivem 

naturalmente com computadores e redes) e suas relações com a educação. (KENSKI, 

2007, p. 49). 
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Ainda na visão da autora, o atual processo de avanços tecnológicos trouxe 

transformação significativa para a vida em sociedade: agilizando, organizando, 

ampliando as relações e as comunicações. 

Conforme Pierre Lévy (1997) todos os indivíduos são inteligentes, por 

possuírem um conjunto de capacidades para perceber, aprender, imaginar e 

raciocinar. Permite ainda, que a riqueza da diversidade humana seja percebida e 

valorizada em toda a sua singularidade. O mesmo caracteriza que a inteligência 

coletiva refere-se à:  
Uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências". Como produto de processos sociais, a inteligência 

encontra-se distribuída por toda parte e, por isso, “ninguém sabe tudo, 

todos sabem alguma coisa e todo o saber está na humanidade (Lévy 1997, 

p.28). 

Por tanto, visto que ninguém sabe tudo e os saberes estão em toda parte, as 

tecnologias vão além do entretenimento, elas servem para mediar a prática 

pedagógica do educador que implicará diretamente no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos. Mas para que esse trabalho seja desenvolvido de forma 

qualitativa, a equipe escolar deve planejar, organizar e acompanhar as atividades de 

ensino, principalmente as atividades curriculares que integrem as tecnologias, pois 

as mesmas devem criar as condições ideais para que os professores dominem o 

processo de ensinagem por meio de suas práticas pedagógicas. 

Considerações finais 

O interesse para desenvolvimento desse estudo surgiu devido a escola ser 

considerada o espaço destinado ao desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. Todavia, para que seja desenvolvido um ensino de qualidade, é 

preciso que se inove a condução desse processo, com metodologias inovadoras e 

práticas pedagógicas que permitam a exploração de todos os recursos disponíveis 

no espaço escolar. 

Em síntese ao considerar o curriculo aliado as práticas pedagógicas e uso 

das tecnologias ao planejar e desenvolver atividades de ensinagem no cotidiano da 

sala de aula, deve-se ter em mente que o aluno é o foco principal neste processo. 

Sabe-se que o uso de tecnologia na escola e essencialmente em sala de aula 

não é fácil. A prática pedagógica lúdica inserida em sala de aula pode vir a ser uma 

atividade que pode exercitar vários tipos de habilidades, tais como, a imaginação. E 

isso faz com que as crianças interajam e despertem a atenção mais facilmente por 

a aula ser diferenciada e transforme-se numa aprendizagem significativa. 
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Portanto, nesse contexto é válido afirmar que a prática pedagógica com uso 

da tecnologia é capaz de facilitar o processo de ensinagem, pois ela promove um 

ensino lúdico desejável e agradável tanto para os professors quanto para os alunos. 
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O DIÁRIO DE CLASSE E O SEU CONTEXTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

AMPLIANDO A COMPREENSÃO DO USO DAS TECNOLOGIAS NA 

EDUCAÇÃO 

 

Ana Patrícia Henzel Richter1 

Marcos Hivan Petter Machado1013 

Elisabete Cerutti 1 

RESUMO:1014 As escolas de Educa1015ção Básica, sob regulação das Secretarias e 

Coordenadorias Regionais do Estado do Rio Grande do Sul, a cada ano letivo, produzem um 

arcabouço documental, cuja finalidade é sedimentar o desenrolar acadêmico dos estudantes. Dentre 

os vários itens que são emitidos, está o Diário de Classe, o qual, está no topo de relevância diante 

de toda comunidade escolar. Com o intuito de investigar o uso de um sistema computacional, 

originalmente desenvolvido para automatizar o preenchimento do diário, esta pesquisa utilizou 

como metodologia um estudo de caso exploratório, com abordagem quanti-qualitativa, em um 

universo de 241 professores oriundos de 20 escolas públicas gaúchas. Dentre os diversos achados, 

constatou-se que o software, ainda que necessite de alguns ajustes, está em conformidade com o 

que é construído em sala de aula, o que aponta a sua grande expressão enquanto ferramenta 

pedagógica no ambiente escolar. 

Palavras-chave: Diário de Classe. Educação Básica. Educação e Tecnologias.  

 

Abstract: The Basic Education schools, under the regulation of the Secretariats and Regional 

Coordinators of the State of Rio Grande do Sul, each school year, produce a documentary framework, 

whose purpose is to sediment the academic development of the students. Among the various items 

that are issued are the Class Diary, which is at the top of relevance to the entire school community. 

In order to investigate the use of a computer system, originally developed to automate the filling of 

the journal, this research used as methodology an exploratory case study, with quantitative-

qualitative approach, in a universe of 241 teachers from 20 public schools in Rio Grande do Sul state. 

Among the several findings, it was found that the software, although it needs some adjustments, is 

in conformity with what is built in the classroom, which points to its great expression as a 

pedagogical tool in the school environment. 

Keywords: Class Diary. Basic Education. Education and Technologies. 

 

Introdução 

 
1013 Mestre em Desenvolvimento Regional, graduado em Administração e Ciências Políticas, diretor 

do Colégio Estadual Três Mártires em Palmeira das Missões, RS. 
1014 Doutora em Educação, Mestre em Educação, graduada em Pedagogia e professora titular do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 

das Missões (URI). 
1015 Possibilita a criação e aplicação de questionários, facilitando o alcance de um universo de 

usuários que se encontram geograficamente distantes. Disponível em: 

https://www.google.com/forms. Acesso em 14/08/2018. 
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 As escolas de Educação Básica, sob regulação das Secretarias e 

Coordenadorias Regionais do Estado do Rio Grande do Sul, a cada ano letivo, 

produzem um arcabouço documental, cuja finalidade é sedimentar o desenrolar 

acadêmico de seus estudantes. Dentre os vários itens que são emitidos, assinados, 

catalogados e arquivados, está o Diário de Classe, que, certamente, está no topo de 

relevância diante de toda a comunidade escolar. 

 Nesse contexto, é comum que professores e gestores promovam, na cultura 

escolar, alguns debates sobre as melhores formas de preenchimento para tal 

documento, uma vez que, turmas, carga horária, disciplinas, conteúdos, avaliações, 

presenças e faltas (dentre outros) são elementos que alimentam um banco de dados 

que, independentemente do tempo em que o educando permanece na escola, 

ficará sempre disponível para consultas futuras (por exemplo, o Histórico Escolar do 

aluno). Portanto, a sua legibilidade e organização, fará toda a diferença quando o 

mesmo assume características comprobatórias, principalmente se trâmites legais 

estão envolvidos. 

 No entanto, a presente pesquisa, não tem a pretensão de discutir ou apontar 

formas de preenchimento dos diários, mas, sim, realizar um estudo comparativo 

anterior/posterior à adoção de uma ferramenta (em sua versão beta), que gera um 

controle digital, por meio de aplicativo para celular ou emulação em navegador 

desktop de internet. 

 Diante disso, esta investigação usou como metodologia um estudo de caso 

exploratório, com abordagem quanti-qualitativa, que buscou envolver 241 

professores oriundos de vinte escolas públicas estaduais gaúchas, a conhecer:  

Adelina da Cunha, Cônego Paulo de Nadal, Coronel Afonso Emílio Massot, Cristóvão 

Colombo, Dolores Alcatraz Caldas, Dr. Oscar Tollens, Francisco Viera Caldas Júnior, 

José Augusto Henemann, Marechal Rondon, Olindo Flores da Silva, Otávio 

Mangabeira, Padre Léo, Pedro Sirangelo, Presidente Arthur da Costa e Silva, 

Professora Guilhermina Javorski, Professor Sarmento Leite, Professora Aurora 

Peixoto de Azevedo, Raul Pilla, Senador Ernesto Dornelles e Três Mártires, 

distribuídas em seis municípios (Jaguari, Palmeira das Missões, Parobé, Pelotas, 

Porto Alegre e São Leopoldo). 

 O estudo de caso é um método, nesse contexto, relevante porque “permite 

uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos 

eventos da vida real - tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais 

e administrativos [...]” (YIN, 2001, p. 21). 

Em relação às análises qualitativas, pode-se dizer que “criam e atribuem 

significados às coisas e às pessoas nas interações sociais e estas podem ser descritas 



 
 

 

4594 

e analisadas, prescindindo de quantificações estatísticas” (CHIZZOTTI, 2014, p. 28-

29). 

Durante os meses agosto e setembro de 2018 foram, portanto, distribuídos 

241 questionários, disponibilizados através da ferramenta Google Formulários1, 

compostos de identificador1016es como faixa etária, sexo, data, escola e município, 

mais 26 questões fechadas e duas questões abertas dirigidas, sendo que, o mesmo 

foi dividido em duas partes: a primeira, abordando o Diário de Classe no formato 

impresso (gerado via sistema ISE) e a segunda, o formato digital (aplicativo “Tua 

Escola Professor”), que poderia ser acessado por meio de computadores 

(navegadores) ou dispositivos móveis (tablets ou smartphones). 

Para que o grupo de professores tivesse acesso ao questionário, estes 

deveriam ter uma conta ativa no Google. Um link foi enviando via e-mail (Gmail)1 e, 

com um clique do mouse, 1017o conteúdo era aberto e acessado desde que, o 

usuário estivesse conectado (em login) com a ferramenta. Em média, 15 minutos 

foram suficientes para que fossem avaliadas e respondidas todas as questões. 

Assim, na primeira parte da pesquisa, os professores tiveram que atentar para 

uma série de questionamentos sobre como se dava o preenchimento manual do 

Diário de Classe. As questões iniciais  estavam inseridas em como organizavam o 

diário (recolhiam assinatura e depois preenchiam? usavam rascunho? trabalhavam 

com o documento final?); que grau de importância o diário possuía; o quão 

trabalhoso era preenchê-lo; a quantidade de turmas que trabalha; informar sobre 

os possíveis erros e/ou rasuras que poderiam acontecer, entre outros. 

Na segunda parte, houve um direcionamento para as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC), em especial, o aplicativo “Tua Escola Professor”, 

que encontra-se em fase de testes. Por isso, questões como: de que maneira o 

professor usa o sistema (smartphone, tablet ou computador)?; as dificuldades de 

uso e/ou atualizações; layout e interface; atualização de dados em tempo real com 

o ISE etc., foram necessárias para se ter um retorno sobre a possível aceitação (ou 

não) da ferramenta, por parte do universo de usuários envolvidos. 

A relevância qualitativa da investigação ocorreu por meio de duas questões: 

uma delas instava se o professor recomendaria o aplicativo às demais escolas 

 
1016 Observamos que, a maioria dos professores envolvidos com a pesquisa, já possuíam uma conta 

ativa no Google, devido à projetos anteriores, comumente ofertados pelos NTEs (Núcleo de 

Tecnologias Educacionais) das coordenadorias regionais de educação. 
1017 A resolução CEED/RS 233/1997 faz a regulamentação do controle da frequência escolar nos 

estabelecimentos de Educação Básica, nos níveis Fundamental e Médio, nos termos do artigo 24, 

inciso VI, da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 

http://lproweb.procempa.com.br. Acesso em 07/11/2018. 
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públicas gaúchas, e, a outra, oportunizava que os docentes dessem sugestões de 

melhoria para o aplicativo. 

As análises estatísticas que sucederam os questionários, cujo escrutínio se 

deu por meio de resultados quantitativos, também foram possibilitadas pelo 

retorno instrumental, isto é, a ferramenta acima descrita (Google Formulários) 

possibilitou armazenamento, estruturação, configuração, disponibilização on-line e 

feedback das respostas referentes ao universo de professores investigado, 

conforme será observado no próximo subtítulo. 

 Igualmente importante, foi buscarmos aportes teóricos e marcos legais, para 

que o tema tratado fosse devidamente embasado e justificado. Diante disso, 

iniciamos o nosso diálogo realizando uma breve reflexão sobre a importância do 

Diário de Classe na organização pedagógica da Educação Básica; após, indicamos 

alguns apontamentos sobre a especificidade do diário, dependendo do nível de 

ensino em que se encontre; descrevemos algumas características de 

imprevisibilidade quando do preenchimento do diário impresso, e, para finalizar o 

aporte teórico, discorremos sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação no 

ambiente escolar.   

 

A importância do Diário de Classe na organização pedagógica   

 Quando observamos o dia a dia escolar, podemos perceber que, além do 

desempenho didático e metodológico afetos à competência dos professores, suas 

ações também são permeadas pelo arcabouço documental, fato esse que pode ser 

destacado pela importância do preenchimento da “Chamada” ou “Diário de Classe”. 

 Salienta-se que o “Diário de Classe é um instrumento legal1 de registro do 

planejamento1018 e do desenvolvimento das atividades pedagógicas do(a) 

professor(a) e das situações didáticas da vida escolar dos(as) estudantes, do 

acompanhamento das suas aprendizagens e do desempenho escolar”1. 

 Por isso, é considerado c1019omo um documento de alta expressão para 

todo o sistema educacional (professores, gestores, secretaria escolar, 

coordenadorias e secretaria de educação), apresentando diversas particularidades 

dado o nível de ensino em que se encontre. Isto é, os diários que são utilizados no 

Ensino Fundamental, apesar de não indicarem diferenciação de layout, carregam 

 
1018 Disponível em: http://moodle.educacao.rs.gov.br/. Acesso em 20/08/2018. 
1019 Originalmente desenvolvido e implementado pela Procergs, o sistema que é utilizado hoje no 

Estado do Rio Grande do Sul é denominado ISE (Informatização da Secretaria de Educação), o qual 

permite que secretários, diretores, vice-diretores e coordenadorias “realizem consultas em tempo 

real à todas as informações referentes à escola”. Disponível em: http://moodle.educacao.rs.gov.br. 

Acesso em 14/08/2018. 
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sutilezas de preenchimento que se distinguem do Ensino Médio, Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e Cursos Técnicos, por exemplo. 

 A organização do que é trabalhado em sala de aula, assim como a frequência 

e desempenho dos alunos no decorrer do ano letivo, são, em um primeiro 

momento, inseridos no Diário de Classe para, posteriormente, alimentarem um 

banco de dados via sistema1. Nesse sentido, vale observ1020ar que, tal documento 

é um item que está no topo da lista de relevância, pois, é o primeiro a avalizar o 

desenrolar acadêmico dos estudantes. 

 Existem diversas especulações e muito se discute sobre métodos de 

preenchimento do Diário de Classe, o que assinala variados pontos de vista, 

principalmente, quando o tema é quantidade de turmas e períodos que cada 

docente recebe no início do ano letivo (ou semestre letivo, como é o caso dos 

Cursos Técnicos e EJA), conforme a sua carga horária semanal (20, 30, 40 etc. 

horas/aula). Isso quer dizer que, quanto menor o número de aulas semanais 

distribuídas entre professores e suas respectivas disciplinas, maior será a 

quantidade de turmas de que eles irão dispor.  

Nesse sentido, o número de períodos é inversamente proporcional à 

quantidade de turmas (sempre considerando a carga horária semanal do professor), 

por isso, é fator que incide diretamente sobre os percalços enfrentados quanto ao 

preenchimento dos diários. 

 Durante o trimestre (Ensino Fundamental e Médio) muitas ocorrências 

podem acontecer, principalmente quando o assunto é dia letivo. Assim, é bastante 

comum que a equipe gestora e seu respectivo setor pedagógico, informem a 

necessidade de se registrar datas retroativas, em caso de esquecimento do 

professor (pode ocorrer que alguns sábados letivos, de forma não intencional, 

tenham sido ignorados), a fim de suprirem a demanda do que é considerado aula, 

uma vez que há uma legislação que regulamenta um cronograma mínimo (200 

dias)1. Tal documento, via de regr1021a, é seguido fielmente pelas escolas públicas 

gaúchas. Justamente a partir dessa ação, os revézes começam a aparecer, o que 

provoca mal estar entre os docentes de forma generalizada. 

 Diante disso, cabe alguns questionamentos que embasaram esta 

investigação: como o professor preenche o seu Diário de Classe, uma vez que pode 

 
1020 Segundo Cordiolli, quando se refere a jornada escolar anual, observa que “é determinada pelas 

escolas a partir de parâmetros dos sistemas de ensino. Todas as instituições escolares de Educação 

Básica devem ofertar pelo menos 800 horas anuais, distribuídas em 200 dias letivos” (CORDIOLLI, 

2014, p. 179). 
1021 O Decreto nº 41.850 de 2002, regulamenta e dá as disposições gerais sobre a unidocência. 

Disponível em: http://www.al.rs.gov.br/legis. Acesso em 21/08/2018. 
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ser necessário inserir datas retroativas? Existe a possibilidade de prever/manter um 

acompanhamento provisório (rascunho) das aulas? Como realizar/viabilizar um 

diário livre de rasuras, ainda que se precise praticar inserções não planejadas? 

 

O diário e os níveis de ensino: alguns apontamentos 

 Como já observado anteriormente, dependendo o nível de ensino em que o 

professor está inserido, a edição e manutenção do Diário de Classe sofre algumas 

alterações, o que pressupõe que os regimentos existentes em cada escola e, até 

mesmo, as diferentes metodologias aplicadas em sala de aula influenciam o seu 

preenchimento. 

 Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, os docentes vivem o seu cotidiano 

escolar com base em uma matriz curricular que está pautada na alfabetização e 

letramento, pois “o currículo define o que ensinar, o para que ensinar e as formas 

de avaliação, em estreita colaboração com a didática” (LIBÂNEO, 2004, p. 169). 

Nesse sentido, a prática dos professores envolve todas as disciplinas (unidocência)1, 

que de forma contextual, v1022ão sendo construídas com os pequenos alunos. 

Nesse sentido, são considerados dias letivos (currículo por atividades), ao invés de 

períodos, como acontece nos Anos Finais, Ensino Médio, EJA e Cursos Técnicos. 

Portanto, quando há contratempos e os discentes, ocasionalmente, deixam de 

frequentar algumas aulas, os mesmos recebem apenas uma falta/dia.  

Em relação à avaliação, pode-se dizer que tal tema é sempre pauta de 

discussões entre os docentes e, existe muitas formas de construí-la, com cada 

escola defendendo o seu método. Isto é, “cada instituição, tendo por base as 

normas próprias do seu sistema de ensino, seja municipal, seja estadual, tem 

autonomia para organizar seu organograma de funcionamento”. Diante disso, “as 

atribuições e responsabilidades de cada parte da comunidade escolar devem ser 

normatizadas pelo projeto político-pedagógico (PPP) e pelo regimento interno” 

(GROCHOSKA, 2014, p. 56).  

Conforme observa Both, “a avaliação não se prende unicamente a exercer de 

forma pontual sua relação com a aprendizagem”. Isto é, “ela igualmente cumpre 

funções curriculares, identificando quais são os conteúdos mais relevantes na 

composição de um tema de determinada disciplina que integra a grade curricular 

de um curso” (BOTH, 2012, p. 43). 

 
1022 Trata-se do Colégio Estadual Três Mártires, uma instituição pública que proporciona Educação 

Básica há mais de 60 anos. Hoje, com cerca de 1.200 alunos, dispõe de quase todos os níveis de 

ensino: Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e Cursos Técnicos (Curso Técnico em Administração, Curso Técnico em Contabilidade, Curso 

Técnico em Informática e Curso Técnico em Saúde Bucal). 
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Portanto, com o objetivo de exemplificar e vislumbrar algumas ações, cabe 

citar um colégio localizado ao noroeste do Estado do Rio Grande do Sul1, que, 

conforme argumenta o 1023seu Regimento Escolar1, nos Anos Iniciais do 

Ensin1024o Fundamental avalia seus educandos por pareceres.  

É importante apontar que, os Parâmetros Curriculares Nacionais, em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e a LDBEN nº 9.394/1996, 

esclarece que cabe às escolas a tarefa de estabelecer “uma série de instrumentos 

para registro e documentação da avaliação”, assim como também, criar “os 

atestados oficiais para aproveitamento” (BRASIL, 1997, p. 60). 

Diante disso, quando do preenchimento do Diário de Classe, é observado a 

palavra “parecer”, e não uma nota (como acontece em seus Anos Finais do Ensino 

Fundamental e/ou Ensino Médio). Já, na parte destinada aos conteúdos, há uma 

preocupação de registro detalhado de cada atividade, o que, consequentemente, 

indica um banco de informações que irá contribuir na construção do parecer 

individual ao final de cada trimestre. 

 Nessa mesma instituição citada, os Anos Finais do Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio, possuem metodologias de preenchimento do Diário de Classe 

praticamente idênticas, diferindo-se apenas pelo teor e profundidade dos 

conteúdos construídos. Portanto, os dias letivos são controlados por meio de 

períodos (cinco períodos por turno, 45 minutos cada período); os períodos são 

distribuídos entre as diferentes disciplinas ministradas; cada disciplina tem o seu 

respectivo professor; as avaliações são atribuídas por meio de notas; as notas são 

categorizadas por área. Nesse sentido, as avaliações finais desses alunos possuem 

caráter “cumulativo e diagnóstico”, sendo estruturadas em conjunto pelo grupo de 

professores envolvidos. 

 A Educação de Jovens e Adultos, ou EJA (que também está devidamente 

regimentada pela Lei nº 9.394/1996 e Diretrizes Curriculares Nacionais), possui 

particularidades inerentes à avaliação (o aluno avança ou não para a próxima etapa), 

que é concatenada por meio de percentuais (e não por notas), que são moduladas 

por área assim como acontece nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio. Apesar de a grade curricular corresponder a praticada pelo Ensino Médio, 

os níveis de ensino (1º, 2º e 3º anos) são eliminados a cada semestre. Diante disso, 

a quantidade mínima de frequência atribuída aos alunos é maior em proporção, 

 
1023 CETM – RE - Regimento Escolar. Colégio Estadual Três Mártires: Palmeira das Missões, 2018. 
1024 A educação profissional de nível médio, é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira nº 9.394/1996 e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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quando comparamos com o Ensino Médio, por outro lado, a sua carga horária total 

é menor. 

 Os Cursos Técnicos1 são organizados por uma est1025rutura curricular 

particular, pois se dá por competências, que por sua vez, são concebidas por 

diferentes habilidades. As avaliações finais (pareceres) são alimentadas por 

avaliações iniciais (APTO ou NÃO APTO), onde cada professor pode atribuir 

relevância de acordo com a atividade que está sendo desenvolvida junto de seus 

alunos (presença, testes/provas, participação em aula, atividades práticas, etc.). 

Esses pesos, assim como nos outros níveis de ensino, também possuem caráter 

diagnóstico e cumulativo, destituindo-se de antigas origens classificatórias e/ou 

discriminatórias. 

 Quando falamos em avaliação, convém observar a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira (LDBEN nº 9.394/1996)1, a qual aponta alguns avanç1026os 

nessa área, principalmente quando à comparamos com as legislações anteriores 

(leis nº 4.024/61 e nº 5.692/71), uma vez que, a mesma permite um horizonte 

diagnóstico, numa perspectiva em que se pense a avaliação como um processo, 

como possibilidade de aprendizagem/crescimento coletivo para todos os sujeitos 

envolvidos. 

Em relação aos dias letivos, os Cursos Técnicos seguem a mesma 

regulamentação atribuída aos demais níveis de ensino, quando são estruturados os 

horários de aula e períodos semanais. No entanto, a carga horária, em alguns 

cursos, também é menor, com hora/aula de 50 minutos cada, e,  no máximo, quatro 

períodos por dia. 

 Diante disso, as escolas públicas estaduais gaúchas, de uma forma geral, 

buscam inserir os estudantes, não importando em que fase da vida se encontrem, 

pois, esses ambientes são intencionalmente concebidos, para que todos, sejam 

aceitos e respeitados em suas subjetividades. Pois, como afirma Morin, “a educação 

deve contribuir para a autoformação da pessoa [...] e ensinar como se tornar 

cidadão” (MORIN, 2008, p. 65). 

 

O preenchimento do Diário de Classe impresso e a sua imprevisibilidade 

 A cada início de ano ( janeiro ou fevereiro), a coordenação pedagógica das 

escolas públicas estaduais de Educação Básica do Estado do Rio Grande do Sul, 

 
1025 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 9.394/1996, disponível em: 

https://www2.senado.leg.br. Acesso em 26/08/2018. 
1026 Disponível em: http://www.educacao.rs.gov.br/calendario-escolar-de-2018. Acesso em 

22/08/2018. 
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recebem o calendário escolar (oriundos da Secretaria de Educação e encaminhados 

às suas coordenadorias), com uma configuração prévia de dias a serem cumpridos, 

ainda que, permita a discussão com o grande grupo de professores sobre possíveis 

feriados e/ou sábados letivos futuros. Tal metodologia é necessária, pois, a 

comunidade escolar, precisa/deve estar organizada, dentro da realidade de tempo 

mínimo em que o estudante permanece em sala de aula, que é amparada por 

legislação, conforme já observado. 

 O calendário escolar de 2018, por exemplo, foi publicado no Diário Oficial da 

União1 no dia 22 de fevereiro do m1027esmo ano, por meio do Decreto nº 53.925 

de 21 de fevereiro de 2018. No entanto, observa-se que, os estabelecimentos de 

ensino “poderão elaborar calendários escolares diferenciados que serão aprovados 

pelo Conselho Escolar e submetidos à análise e homologação da respectiva 

Coordenadoria Regional de Educação e da Secretaria de Educação”1. 
 Diante disso, é important1028e esclarecer que o “Departamento Pedagógico 

da Secretaria de Educação possui uma divisão responsável por orientar, 

acompanhar e oferecer suporte técnico-pedagógico ao trabalho das 

Coordenadorias Regionais de Educação no que se refere à estrutura e 

funcionamento das escolas”1. 

 Após reuniões e/ou formaç1029ões pedagógicas que acontecem a cada 

retorno das férias, antecedendo a volta dos estudantes, dentre os vários itens que 

são discutidos, combinados e organizados, o calendário escolar, torna-se um 

cronograma que será, via de regra, distribuído entre a equipe de gestores, 

pedagogos e professores e formará a base para o preenchimento linear do Diário 

de Classe, assim como também, alicerça os respectivos Planos de Trabalho e Estudo, 

arquitetados para o transcorrer do ano letivo.  

Salienta-se que, o planejamento não é apenas uma tarefa burocrática a ser 

cumprida; acima de tudo, ele diz muito sobre as concepções de escola e professor, 

pois "é o processo de decisão sobre atuação concreta dos professores, no cotidiano 

de seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações, em constante 

interações entre professor e alunos e entre os próprios alunos” (PADILHA, 2001, p. 

33).  

 
1027 Disponível em: http://www.educacao.rs.gov.br. Acesso em 22/08/2018. 
1028 Idem. 
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Já, quando pensamos sobre a formação dos professores, cabe observar as 

palavras de Nóvoa1, quando aponta que “é impos1030sível imaginar alguma 

mudança que não passe pela formação de professores”. Para ele, é necessário “uma 

outra concepção, que situe o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

professores ao longo dos diferentes ciclos de vida”. Isso quer dizer que, precisamos 

“construir lógicas de formação que valorizem a experiência como aluno, como 

aluno-mestre, como estagiário, como professor participante, como professor titular 

e, até, como professor reformado” (NÓVOA, 1999, p. 18). 

Dada a carga horária distribuída entre as disciplinas (ou habilidades, como é 

o caso dos Cursos Técnicos) e seus educadores correspondentes (não esquecer a 

unidocência), à medida que as aulas vão acontecendo e, os dias no calendário 

avançando, os professores realizam o devido preenchimento em seus diários, ou 

seja, presenças, faltas, conteúdos, avaliações, metodologias aplicadas, etc. 

 No entanto, como já anteriormente frisado, muita coisa pode decorrer desta 

rotina, principalmente, quando esquecemos e/ou nos equivocamos em relação ao 

que é inserido no Diário de Classe. Um bom exemplo, é quando atribuímos, 

erroneamente, falta em quem está em aula, ou presença para o estudante ausente. 

Isso é comum de acontecer, em especial, quando estamos trabalhando com turmas 

mais agitadas do que outras. Um outro problema frequente, é, por qualquer motivo, 

esquecermos de registrar algum sábado letivo, que, na maioria das vezes, incide 

devido à um feriado em dia de semana. 

 Levantadas essas constatações, muitos docentes, na intenção de 

alimentar/manter um diário organizado, independentemente de possíveis 

imprevisibilidades, adotam provisão alternativa na forma de rascunho, para, então, 

ao final do período (trimestre ou semestre), inserirem os dados em um documento 

final, que será revisado, analisado e arquivado junto à secretaria da escola, com o 

devido aval do professor. Essa ação viabiliza, portanto, um documento livre de 

rasuras, que, quando houver necessidade, poderá ser consultado e/ou averiguado 

sem deixar margem para dúvidas ou falácias interpretativas.  

Por outro lado, esse mecanismo resulta em redundância, pois, estamos 

realizando a mesma ação duas vezes, além disso, para o grupo de professores que 

possui um maior número de turmas, fica praticamente impossível de ser 

administrada, justamente pelo tempo despendido para tal prática. 

 Outro apontamento importante, é em relação ao espaço para preenchimento 

de conteúdos do Diário de Classe, que, muitas vezes, gera questionamentos pelos 

docentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por exemplo, uma vez que, 

 
1030 Conhecimento Tecnológico, Pedagógico e de Conteúdo. 
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como anteriormente observado, precisam descrever profundamente as atividades 

construídas em sala de aula. 

 Além disso, existe diversos outros problemas que poderiam ser aqui 

elencados, no entanto, destacamos que, não é a nossa intenção adentrarmos em 

discussões amplas sobre os métodos de preenchimento dos diários, mas, sim, 

pensar em alternativas que facilitariam essa ação pedagógica, uma vez que, o 

tempo gasto poderia ser investido em outras atividades (formação, planejamento, 

organização de materiais, pesquisa) que favoreceria, direta e indiretamente, a 

construção do conhecimento de nossos alunos.  

 Por isso, cabe-nos agora, realizar uma breve reflexão sobre as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) dentro do contexto escolar. 

 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no contexto 

escolar 

 A inserção de computadores e seus periféricos (impressoras, scanners, 

multimídia etc.), nos ambientes das escolas públicas é tema que, há muito, vem 

sendo questionado entre os docentes e, em várias das instâncias do conhecimento. 

O início dos anos 1980, por exemplo, pontua esse extenso debate. Portanto, não 

faltaram seminários, diálogos, artigos em jornais, revistas especializadas, 

conferências de especialistas, projetos etc., tudo com a intenção de observar o ônus 

e o bônus dessas tecnologias mediando alunos e professores (BRITO; PURIFICAÇÃO, 

2012). 

Por outro lado, o instrumental possibilitado pela internet, organizando em 

rede um “cardápio” variado para o arsenal móvel (smartphones e tablets), abre um 

novo leque de discussões e opiniões, que variam conforme o nível de conhecimento 

e relacionamento que se tem com essas tecnologias digitais. Luz (2016, p. 69) 

observa que, 
Existem vários tópicos entre as TICs que se mantêm polêmicos, como o 

caso do uso do celular em sala de aula. Por outro lado, ferramentas e 

estratégias de ensino e aprendizagem com apelo tecnológico têm 

recebido grande atenção por parte dos estudiosos da educação. Há muito 

tempo não havia tantos debates acerca de recursos didáticos e suas 

aplicações. 

 

 Diante disso, não basta que se imponha ao docente novos métodos de 

ensino, ou de aprendizagem, apoiados pelas TDIC, mas, sim, que se insira ao 

cotidiano escolar outras práticas, amparadas por conhecimentos pedagógico, 

tecnológico, didático e de conteúdo agregados à novas possibilidades de 

construção do conhecimento, desde que munidos de significado (aos alunos e 
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professores) envolvidos no processo. Portanto, é nesse cenário que surge o modelo 

Technological Pedagogical Content Knowledge1, cuja sigla TPACK, refere-s1031e à 

ação docente atrelada a um conjunto de conhecimentos e atitudes, como a 

flexibilidade e a fluência na tecnologia, na pedagogia, no conteúdo curricular e, no 

contexto envolvido, sendo que cada componente influencia diretamente o outro 

(CIBOTTO; OLIVEIRA, 2017). 

 É nesse complexo contexto, portanto, que vale analisar a possibilidade de 

um sistema informático vir a se tornar um facilitador para o controle pedagógico, 

principalmente, quando amplia a autonomia do docente para registrar os itens que 

são necessários ao Diário de Classe, a tal ponto de prever, organizar, articular, 

calcular, editar e gerar informações livre de erros e/ou com baixa probabilidade de 

redundância ou inconsistência de dados. 

 Um bom exemplo dessa prática é o aplicativo “Tua Escola Professor”, que é 

um programa on-line, originalmente desenvolvido para smartphones ou tablets, 

mas que pode ser utilizado via navegador em sistema operacional desktop. 

Mantendo uma comunicação direta com o ISE, o “Tua Escola Professor” é fruto de 

pesquisas da Procergs1, e abrange atualmente um un1032iverso limitado de 

usuários a priori, encontrando-se em fase de experimentação, cuja versão “beta” 

está sendo testada, analisada, discutida, organizada e reorganizada, com objetivos 

claros de conciliar os saberes pedagógicos, tecnológicos e metodológicos. 

 Disponibilizado via “Google Play” ou protocolo “http://” desde abril de 2018, 

o “Tua Escola Professor” (Figura_1) vem sendo utilizado em vinte escolas públicas 

(estaduais) gaúchas, que ofertam desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental até 

os Cursos Técnicos, que por sua vez, são estruturadas com a ajuda de um extenso 

quadro de professores, oriundos das mais diferentes áreas do conhecimento. De 

abril até setembro de 2018, por meio do aplicativo, foram gerados cerca de 4.700 

diários e 671 instrumentos de avaliação1. 

 

Figura_1: Área de trabalh1033o do aplicativo Tua Escola Professor, emulado via 

Google Chrome 

 
1031 Trata-se da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul e, “é uma 

empresa de economia mista, que iniciou suas atividades em 28 de Dezembro de 1972 como órgão 

executor da política de informática do Estado”. Disponível em: http://www.procergs.rs.gov.br. Acesso 

em 15/08/2018. 
1032 Conforme dados disponibilizados pela Procergs. 
1033 A página adendo pode ser inserida ao final de cada trimestre (ou semestre) letivo, cujo objetivo 

é organizar a carga horária, conforme ela foi sendo ministrada durante o calendário. 
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Fonte: https://secweb.procergs.com.br/ise-mobile/ 

 

O “Tua Escola Professor” possui diversas funcionalidades, como por exemplo, 

a seleção da escola à qual o professor pertence (é comum o docente atender mais 

de uma instituição); a seleção da data da aula e seus respectivos períodos; a inserção 

de faltas (basta mover o ícone do aluno, para que a falta seja computada); a inserção 

de conteúdos (existe uma generosa área para que esse item seja informado); 

cadastramento de avaliações (parecer, nota ou percentual); histórico de atividades 

(é possível visualizar/consultar registros anteriores); resultados por componente 

(permite inserir o parecer/nota/percentual final); cumpridas todas estas etapas, é 

possível gerar e/ou imprimir o Diário de Classe em formato PDF. 

 Além de todas as ações citadas anteriormente, o aplicativo “Tua Escola 

Professor”, atualiza as informações inseridas pelos professores em “tempo real”, 

enviando-as diretamente para o banco de dados do sistema ISE, desde que o 

professor esteja on-line com o seu computador ou smartphone (ou tablet). Esta 

possibilidade, evita a redundância de dados, pois o diário manual, que antes, era 

preenchido pelo professor, também deveria ser lançado no sistema via secretaria 

escolar. 

 Cabe aqui observar que, o layout da chamada impressa, que é gerado pelo 

“Tua Escola Professor”, obedece aos mesmos critérios antes estabelecidos 

diretamente pelo sistema ISE, isto é, mantém fielmente as características e 

legibilidade que tal documento exige. 

 É importante esclarecer que, os dados que aparecem no “Tua Escola 

Professor”, como a instituição em que o professor trabalha, as turmas e disciplinas 

(ou competências) que ele leciona, o calendário que está sendo seguido, é fruto da 
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base de dados do ISE, que por sua vez, são alimentados pelas secretarias de escolas, 

dada as homologações de turmas a cada início de ano (ou semestre, para os Cursos 

Técnicos e EJA) efetuadas pelas coordenadorias regionais de educação. 

Vale também observar que, a equipe de programadores, analistas, 

professores e pedagogos envolvidos com o projeto, articularam um importante 

canal de comunicação, que foi/é mantido, com a contribuição de docentes-usuários 

do aplicativo, que, além de atuarem como multiplicadores, oferecendo suporte aos 

colegas, apontam as possíveis falhas e/ou ajustes necessários para que o software 

se adapte à realidade de cada escola. 

 Outro importante apontamento, é em relação à flexibilidade/flexibilização do 

sistema, ou seja, os seus desenvolvedores, à medida que estão mantendo contato 

com usuários, procuram adequar os heterogêneos cotidianos institucionais, uma 

vez que, como já observado, os diferentes tipos de avaliações, que podem ser 

implementadas nas escolas gaúchas, devem também ser visualizadas pelo sistema 

informático. Nesse sentido, a fim de garantir a autonomia dos professores em suas 

metodologias oficialmente regimentadas, precisa/deve haver a liberdade de 

inserção de notas, conceitos, pareceres, percentuais etc., em comum acordo com o 

que está sendo praticado em cada escola. 

  

Análise e descrição de resultados 

 A partir deste momento, cabe-nos apresentar algumas análises e descrição 

de resultados sobre esta investigação. Por isso, destaca-se que, dos 241 professores 

que representavam o universo de usuários, obtivemos 58 respostas, o que significa 

que 24,07% dos docentes participaram da pesquisa.  

Em relação aos dados identificadores, os quais eram os primeiros itens a 

serem respondidos, observou-se que 40% dos usuários estão na faixa etária que 

vai dos 36 aos 46 anos; 27% dos 47 aos 57 anos; 24% dos 25 aos 35 anos; e o 

restante 9% estão na faixa etária acima dos 57 anos. Quanto ao gênero, 72% 

equivale ao universo feminino e 28% ao masculino. 

 Novamente, salientamos que o questionário se dividiu em duas partes: a 

primeira foi sobre as formas de preenchimento e/ou percalços quanto ao Diário de 

Classe manual (ou impresso), que anteriormente era gerado via sistema ISE, pela 

secretaria escolar e entregue aos professores à cada início de ano (ou semestre) 

letivo. Já a segunda parte, foi voltada ao uso do aplicativo “Tua Escola Professor”, 

cuja versão beta ainda está sendo testada (como já apontamos). 

 Em relação à forma de preenchimento do diário manual, ao qual era 

executada antes do aplicativo, dos 58 professores que participaram da pesquisa, 

70,7% destes o preenchiam direto em sala de aula, portanto, não utilizavam 
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rascunho como alternativa; 27,6%  faziam uso do rascunho, na intenção de evitar 

rasuras e/ou inserção equivocada de informações; e 1,7% preferiu não responder.  

Dentro desse contexto, também buscamos se os professores, à medida em 

que as aulas avançavam, preenchiam os espaços referentes ao conteúdo 

trabalhado em sala de aula. Assim, 51,7% informou que já preenche o espaço 

destinado ao conteúdo no transcorrer dos períodos; 24,1% anota o conteúdo em 

caderno separado para depois lançar no diário (com calma); 19% dependerá do 

comportamento da turma, pois, quanto mais agitados estão os alunos, mais difícil 

de organizar em aula os dados da chamada; e 5,2% dos docentes preferiu não 

responder. 

 Quando questionados sobre a importância do Diário de Classe como 

instrumental pedagógico, 48,3% do público o considera como um dos documentos 

mais importantes na vida do aluno; 32,8% o considera de média importância; 12% 

nenhuma importância; e o restante, ou seja, 6,9% preferiu não responder. 

 Em relação às dificuldades de preenchimento, observou-se que 46,6% dos 

docentes investigados defendem que é muito trabalhoso preencher o Diário de 

Classe impresso; 34,5% acredita que o trabalho é médio; 17,2% não vê dificuldade 

alguma em executar esta tarefa; e o restante 1,7% preferiu não responder. 

 Foi necessário também, relacionar a quantidade de turmas com os 

contratempos de preenchimento do diário, isto é, quanto menos períodos semanais 

o professor dispõe, mais turmas ele deverá assumir, o que resulta em grande 

demanda manual. Diante disso, dos 58 docentes que responderam a pesquisa, 

62,1% entende que quanto mais turmas, mais trabalhoso será o preenchimento do 

diário impresso; 20,7% acredita que a relação é equilibrada (não faz diferença a 

quantidade de turmas); 15,5% não percebe relação alguma/não acreditam que isso 

é fator complicador; e o restante 1,7% preferiu não responder. 

 Quando instados sobre as possíveis rasuras e/ou equívocos de 

preenchimento, que poderiam (ou não) acontecer no diário impresso, 74,2% dos 

pesquisados admitem que rasuras e/ou equívocos são normais; 24,1% respondeu 

que é muito raro este tipo de problema acontecer; e 1,7% preferiu não responder.  

Diante disso, coube-nos questionar também, como seriam solucionadas as 

possíveis rasuras e/ou equívocos de preenchimento, uma vez que o diário impresso 

é um documento oficial e a sua legibilidade é imperativa. Portanto, dos 58 

professores que responderam as questões, 56,9% informa que se o diário impresso 

for rasurado, ele deverá ser descartado e um novo diário preenchido; 39,7% diz 

resolver por meio de líquido corretivo; 1,7% diz que é possível efetuar a correção 

somente pela caneta; e 1,7% preferiu não responder à esta questão. 
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 Em relação aos instrumentos avaliativos, como por exemplo, cálculo de 

notas e/ou percentuais que são executados em alguns níveis de ensino, 87,9% dos 

usuários concordam que “seria mais interessante um diário que, de alguma forma, 

retornasse os resultados finais, sem a necessidade de calcular manualmente”; 7% 

dos investigados diz ser indiferente quanto a informatização ou não do Diário de 

Classe; 3,4% preferiu não responder; e 1,7% entende que “é bastante tranquila a 

forma como se calcula os resultados finais, não sendo problema a realização desta 

tarefa”, portanto, ele não vê necessidade de informatização.  

Nesse mesmo contexto, também abordamos o cálculo de faltas, ou seja, 

86,2% dos docentes entendem que é muito tedioso o cálculo manual das faltas 

(anotar os valores e depois usar a calculadora); 8,6% se vê indiferente quanto à essa 

ação; 1,8% não acha que o cálculo manual das faltas é trabalhoso/nem dificulta o 

preenchimento do Diário de Classe; e 3,4% preferiu não responder. 

 Também foi considerada relevante, a adição de dias letivos, que, 

eventualmente, tenham sido esquecidos pelo professor. Portanto, 55,2% do público 

respondeu que pode adicionar esses dias no final do diário; 31% refaz todo o diário 

novamente; 8,6% diz realizar uma “página adendo”1; e 5,2% preferiu não 

respon1034der. 

 Finalizando esta primeira parte da investigação, os professores foram 

instigados a opinar sobre a incidência dos dados que são preenchidos no Diário de 

Classe impresso, em relação ao sistema ISE, ao qual é alimentado pelas secretarias 

escolares. Portanto, dos 58 docentes que participaram da pesquisa, 93,1% entende 

que a informatização do Diário de Classe facilita a ação do professor/dá maior 

autonomia ao preenchimento de dias letivos, faltas, presenças e conteúdos; e o 

restante 6,9% preferiu não responder. 

 Neste momento do estudo, partimos para a segunda parte do questionário, 

a qual refere-se ao uso do app “Tua Escola Professor”. Para isso, foi necessário 

investigar sobre a relação que os docentes têm com as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (computadores, internet, tablets, smartphones etc.). 

Portanto, das 58 pessoas que responderam à pesquisa, 91,4% admitem possuir 

familiaridade com tais ferramentas, uma vez que as usam cotidianamente; 6,9% 

conhecem estas ferramentas, mas raramente utilizam, salvo quando há 

necessidade; e o restante 1,7% preferiu não responder. 

 Ainda analisando dados quantitativos, foi questionado se o smartphone (ou 

tablet) poderia vir a assumir a característica de ferramenta pedagógica. Portanto, 

 
1034 Graduado em Administração pela UEMA, Especialização em Docência do Ensino Superior. 

Professor do IEMA. 
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96,6% dos pesquisados acreditam que em breve, estes instrumentos serão uma 

realidade em muitas escolas brasileiras, cujo objetivo será o de facilitador das ações 

dos professores; 1,7% é completamente indiferente ao uso desta tecnologia; e o 

restante 1,7% acha muito difícil que ele terá tal utilidade algum dia. 

 Em relação ao primeiro contato com o aplicativo “Tua Escola Professor”, é 

oportuno apontar que 84,5% dos 58 professores que participaram da pesquisa, 

realizaram-no por meio de formação pedagógica, proporcionada pela escola em 

que atuam; 6,9% pelas dicas que obtiveram de algum colega; 6,9% por meio de 

reunião pedagógica ofertada por sua respectiva coordenadoria; e 1,7% preferiu não 

responder. 

 Quanto aos acessos ao aplicativo, observa-se que 77,6% deles são 

executados pelo smartphone (ou tablet); e o restante 22,4% pelo computador, 

usando um navegador de internet. Por outro lado, quando questionamos sobre a 

instalação do app no smartphone (ou tablet), 79,3% responde que foi uma tarefa 

muito fácil de ser realizada, sendo que não tiveram dificuldade em executá-la; 19% 

entende que foi uma tarefa de “média dificuldade”, pois necessitou de ajuda para 

executá-la; 1,7% preferiu não responder. 

 Já sobre o layout do app, 94,8% dos usuários o visualizam como “leve, 

acessível e intuitivo, sendo fácil de ser utilizado”; 3,4% é indiferente à interface do 

programa; e 1,8% preferiu não responder. 

 Quanto ao cálculo de presenças e faltas, o que, visivelmente operacionaliza 

uma tarefa rotineira e repetitiva, 98,3% entende que o “aplicativo tornou mais fácil 

o controle de presenças e faltas, pois ele calcula estas ações”, portanto, o controle 

se tornou mais especializado. No entanto, 1,7% não acha que o aplicativo as 

facilitou e ainda prefere o diário em seu formato impresso.  

Nessa mesma linha, também foi questionado sobre o cálculo de médias (por 

disciplina) que o “Tua Escola Professor” executa, assim, 86,2% dos 58 usuários que 

responderam a pesquisa, entendem que este cálculo “facilitou a ação, pois não há 

necessidade de o professor realizá-lo manualmente, o que aperfeiçoou o controle”; 

10,4% preferiu não responder; e 3,4% diz ser “indiferente à esta possibilidade”. 

 Sobre o preenchimento do conteúdo do diário por meio do aplicativo, dos 

58 usuários que responderam à pesquisa, 96,6% entende que “tornou-se uma 

tarefa fácil de ser executada, uma vez que há liberdade de inclusão de conteúdos, 

pois não há limitação de espaço”, o que de fato, não acontece com o Diário de 

Classe impresso (o conteúdo deve, obrigatoriamente, estar na mesma folha dos dias 

letivos); porém 3,4% preferiu não responder.  No caso da inclusão retroativa de dias 

letivos, há um consenso entre os usuários, pois 100% dos professores entendem 

que esta tarefa foi melhorada pelo software. 
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 Em relação à relevância do banco de dados, os quais estão sendo 

alimentados diretamente pelos professores em “tempo real”, 98,3% dos docentes 

que participaram da pesquisa entendem que tal tarefa “facilitou/especializou” a 

ação, uma vez que evita a inserção redundante de dados, ou seja, com o Diário de 

Classe impresso, o professor inseria os dados dos alunos e, posteriormente, a 

secretaria escolar alimentava o sistema com os mesmos dados, portanto, essa 

prática era executada duas vezes; e 1,7% diz ser indiferente à esta possibilidade. 

 O app “Tua Escola Professor” permite a geração do Diário de Classe em PDF, 

que é resultante das inserções de dados executadas ao longo do trimestre ou 

semestre letivo. Essa possibilidade recria um diário organizado e livre de rasuras e, 

além disso, padroniza um formato de “saída de dados”. Nesse sentido, contatou-se 

que 98,3% dos usuários concordam que tal documento realmente “ficou mais 

organizado e livre de rasuras, pois os equívocos de preenchimento podem ser 

editados”; e 1,7% preferiu não responder. 

 Quanto à operacionalização (informatização) do Diário de Classe, ofertada 

pelo “Tua Escola Professor”, 98,3% dos docentes demonstraram que essa 

implementação “facilitou algumas ações pedagógicas” que são executadas pelos 

professores; mas 1,7% preferiu não responder. Já finalizando a análise quantitativa, 

também foi questionado sobre as atualizações do “Tua Escola Professor” que, 

frequentemente, devem ser aplicadas pela Google Play. Portanto, 84,5% dos 

usuários dizem que são bastante tranquilas e não encontram dificuldade em realizá-

la; 12,1% diz que conseguiu atualizar o aplicativo, mas precisou de auxílio; 1,7% diz 

que “enfrentou muitas dificuldades e não conseguiu completar a tarefa”; e 1,7% 

preferiu não responder. 

 De forma intencional, deixamos para o final do questionário, as duas 

questões abertas dirigidas, e de caráter qualitativo, a fim de levantar a possível 

eficiência/eficácia do aplicativo, assim como também, contribuir com um canal para 

sugestões e/ou melhorias. Diante disso, dos 58 professores-usuários do aplicativo, 

100% deste universo afirma que “sim, recomendaria o software aos demais 

professores da rede pública estadual”.  

Para isso, foram formalizadas diferentes justificativas. São elas: especialização 

do preenchimento do diário; facilidade de preenchimento, contagem de períodos, 

notas e frequência dos alunos; as rasuras foram suprimidas pelo aplicativo; a tarefa 

de preenchimento do diário tornou-se eficiente/eficaz; as informações geradas 

podem ser disseminadas rapidamente; as informações geradas são precisas e 

legíveis; o professor passa a fazer parte da “era digital”; facilitou a inserção de datas 

retroativas; simplificou tarefas rotineiras/repetitivas e que demandavam muito 

tempo para serem executadas; o aplicativo oferece segurança e agilidade nas 
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informações; o aplicativo simplificou tarefas e permite a reedição quantas vezes 

forem necessárias; o software facilitou a organização do trabalho pedagógico do 

professor; o processo é simples de ser executado e evita impressão desnecessária 

de folhas; o app é tecnicamente “menos burocrático” do que o preenchimento 

manual; as TDIC otimizam o trabalho pedagógico; o sistema atualiza em “tempo 

real” a vida escolar do aluno; o aplicativo representa um avanço tecnológico para a 

escola; e o “Tua Escola Professor” é uma ferramenta prática. 

Dos 58 professores-usuários que participaram da pesquisa, 41 ou 70,69% 

elogiaram o app e/ou sugeriram melhorias, as quais estão aqui elencadas: 

oportunizar que os professores também possam realizar o controle por habilidades 

(cursos técnicos); disponibilizar espaço para eventos ocorridos em sala de aula (ata 

e/ou observações); oferecer a possibilidade de se trabalhar com casas decimais; 

permitir mais espaço para descrição detalhada das avaliações; tornar o aplicativo 

mais sincronizado com o iOS (iPhone); a soma por componente curricular deve ser 

executada pelo app; a coordenação e a direção da escola precisam ter acesso ao 

app como setores de gestão/controle pedagógico; aumentar o espaço destinado à 

inserção de conteúdos, assim como também possibilitar “negritar” palavras-chaves; 

melhorar o controle (soma) de períodos (por professor, por área, por componente 

curricular etc.);  e ampliação do espaço para digitação dos pareceres. 

 

Considerações finais 

Por mais que um sistema informático, seja de grande valia para a educação 

de hoje, há ainda um longo caminho a ser percorrido, quando 

pensamos/propagamos a inserção das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação na escola pública, a começar pelo diálogo que deve haver entre 

governos, coordenadorias, escolas, equipe gestora, setor pedagógico e professores. 

Nesse sentido, há muito o que questionarmos, e sobram razões para refletirmos o 

assunto, principalmente, se o objetivo é o crescimento/desenvolvimento intelectual 

do nosso maior bem – os alunos. 

 Finalizando esse texto, cabe-nos realizar alguns apontamentos sobre os 

dados resultantes dessa pesquisa. Portanto, iniciamos pela relevância do Diário de 

Classe, enquanto documento oficialmente regulamentado pelo Conselho Estadual 

de Educação e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, isto é, trata-se 

de um registro linear, em que muitos dados são coletados, para que alimentem um 

sistema ainda maior, cuja base vai fomentar o Histórico Escolar do estudante, por 

exemplo.  

Nesse sentido, preenchê-lo não é uma mera formalidade burocrática, seja 

ele impresso ou digital, ao contrário, pois se trata da representação definitiva de 
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toda a vida escolar pregressa do aluno. Por isso, algumas reflexões quanto ao 

porquê das respostas decorrentes dessa investigação são necessárias, uma vez que, 

menos da metade dos professores pesquisados (48,3%) lhe dão à devida 

importância dentro do contexto educacional. 

 O correto preenchimento e a legibilidade do diário são itens essenciais ao 

setor pedagógico e secretaria escolar, a tal ponto de trimestralmente (ou 

semestralmente) lhe destinarem uma revisão detalhada, o que evita a inserção de 

dados inconsistentes no banco de dados central (sistema ISE). Assim, em 

decorrência do grande volume de diários que são gerados a cada período, os 

professores coordenadores pedagógicos dedicam horas/dias de averiguação 

minuciosa. 

 Por isso, itens como presenças/faltas, avaliações por nota/conceito/parecer, 

datas, períodos, percentual de frequência, observações etc., devem ser adicionados 

de forma correta e clara, ainda que o sistema esteja sendo implementado por meio 

digital. Quanto mais organizado for esse controle, melhor para o aluno, para o 

professor e para a escola. Portanto rasuras, páginas adendo e o uso de corretivos 

precisam ser evitados, pois, essas inconsistências podem comprometer a 

legitimidade do documento. 

 Quando comparamos o uso do diário impresso com o aplicativo em estudo, 

observa-se que o mesmo é aceito positivamente pelo grupo de usuários, isto é, 

93,1% entende que esse processo de informatização facilita e dá autonomia a ação 

do professor e, além disso, automatiza o percentual de presença, a quantidade de 

faltas, o cálculo de médias, o que vai ao encontro do tempo que o docente dispõe 

para realizar esta atividade, ou seja, há, de certa forma, uma “libertação” de tarefas 

que são maçantes e repetitivas, dada a quantidade de turmas que são assumidas, 

mas são impreteríveis para a caminhada acadêmica do discente. 

 Outra questão relevante é sobre o preenchimento de conteúdos, que, 

dependendo do nível de ensino em que o professor ministra as suas aulas, mais 

detalhada será a sua ação em classe. Aqui, também é categórica a prevalência da 

legibilidade, o que, via de regra, é reforçada pelo aplicativo, pois, no momento em 

que o diário é gerado em PDF e emitido para análise e posterior arquivamento (essa 

ação ainda se faz necessária), as fontes são produzidas e não escritas de próprio 

punho. Tal generalização da clareza, somente é possível por meio de processos 

informatizados – a escrita cursiva humana – nem sempre é fácil de ser 

lida/interpretada, por exemplo. 

 Em relação às sugestões de melhorias, que foram apontadas pelo universo 

pesquisado, observa-se que: no caso dos Cursos Técnicos, os quais necessitam de 

controle das habilidades trabalhadas, pois elas são unidades avaliativas que 
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compõem um parecer final da competência, a Procergs informou que isto está 

sendo implementado, com previsão de funcionamento, a princípio, para o ano 

letivo de 2019. Quanto aos espaços para preenchimento de eventos em sala de aula, 

o aplicativo, hoje, permite a inserção de tais dados por aluno e por turma, assim 

como também, foi acrescido uma casa após a vírgula, o que é relevante quanto ao 

arredondamento de médias. Já, as avaliações praticadas, também dispõem de mais 

espaço para o seu detalhamento; porém, em relação à sincronização com o iPhone, 

os desenvolvedores esclarecem que o professor deve estar atento à versão que roda 

em seu smartphone, ou seja, o app “Tua Escola Professor” apresenta limitações de 

execução, em sistemas operacionais desatualizados e/ou muito antigos. 

 No caso da soma por componente curricular e/ou área, a Procergs entende 

que, cada área pode ter um método avaliativo, o que dificulta a padronização do 

cálculo final. Além disso, cada área possui um professor designado pelo grupo que 

fará a inserção da média final do estudante no aplicativo; essa “heterogeneidade” 

avaliativa, torna-se um “entrave para auto somas”, e, portanto, o software ainda não 

visualiza essa dinâmica como algo passível de ser automatizado. 

 Em se tratando de dados disponíveis para a equipe gestora e coordenação 

pedagógica, foi desenvolvido o aplicativo “Tua Escola Gestor”, o qual fornece um 

feedback do que foi preenchido pelo “Tua Escola Professor”, ou seja, é possível 

acompanhar em tempo real as ações sobre o Diário de Classe on-line que todos os 

professores executam (ou não), conforme o que é instruído nas reuniões 

pedagógicas, e que acontecem ao longo do ano letivo. 

 Os desenvolvedores do aplicativo ainda não disponibilizaram a edição de 

texto inserido (ainda não é possível destacar palavras), mas tal sugestão, ainda está 

sendo analisada. E, por fim, o espaço para a digitação de pareceres foi ampliado 

significativamente, conforme solicitação docente. 

 Diante de tais observações aqui descritas, o app “Tua Escola Professor”, por 

mais que necessite de alguns ajustes (não podemos esquecer que se trata de uma 

versão beta), está em conformidade com o que é procedido em sala de aula, o que 

nos deixa constatar a sua alta relevância e utilidade enquanto ferramenta 

pedagógica. 
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1036Resumo: Este trabalho tem como foco, contribuir para o reconhecimento da educação 

inclusiva no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão (IEMA), 

tendo como recorte de estudo, os alunos de baixa visão. Oportunizando, assim, 

compreender o desenvolvimento social, escolar e tecnológico desses alunos. Então, para 

que houvesse a elaboração e análise deste estudo, partiu-se do tema “inclusão dos alunos 

com deficiência visual no processo pedagógico no IEMA”, sendo necessário articular as 

pesquisas exploratória, bibliográfica, qualitativa e por fim, investigação descritiva. 

Concluindo-se que é inegável aplicação do ensino especial nesse espaço, pois, de antemão, 

constatou-se a existência de fato do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que é 

concretizado nas ações educacionais dos alunos com baixa visão, isso implicará no 

crescimento e expansão da educação de qualidade e efetivação dos direitos das pessoas 

com deficiência. Por isso, este estudo pretende de forma objetiva, relatar a proposta 

educacional oferecida por essa instituição. Sendo, assim, este artigo está organizado em 

dois capítulos, além da introdução. No segundo capítulo aborda sobre educação inclusiva 

e sua particularidade, destacando a inclusão das pessoas com deficiência visual no ensino 

educacional. No terceiro apresenta o debate entorno do ensino de informática e as 

experiências observadas no IEMA, o qual inseri os alunos com baixa visão, e por fim, tece 

algumas considerações finais deste estudo. 

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Deficiência Visual; Alunos com baixa visão, 

Informática. 

 

Abstract: This work focuses on contributing to the recongntion of inclusive education in 

the Institte of Education, Science and Technology of the State of Maranhão (IEMA), having 

as a study ct, low vision students. This way, it is possible to understand the social, school 

and technological development of these students. So, to have the elaboration and analysis 

of this study, it started from the theme “inclusion of students with visual impairment in the 

pedagogical process in IEMA”, being necessary to articlate the exploratory research, 
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bibliographic, qualitative and finally, descriptive research. Concluding tjhat is undeniable 

application of special education in this space, because, beforehand, it was fond the existente 

of the facto Specialized Educational Service (AEE), which is concretized in the educational 

actions of students with low vision, this will imply the growth and expansion of quality 

education and effective rights of people with disabilities. Therefore, this study intends to 

objectively report the educational proposal offered by this institution. Thus, this article is 

organized into two chapters, in addition to the introduction. In the second chapter 

addresses inclusive education and its particularity, highlighting the inclusion of people with 

visual impairment in educational education. In the third chapter presents a debate 

surrounding the teaching of computer science and the experiences observed in the IEMA, 

which I inserted students with low vision, and finally, makes some final considerations of 

this study. 

Keywords: Education; Inclusion; Visual Impairment; Students with low vision; Computing. 

 

Introdução 

 

A sociedade digital estar diante de nossos olhos com inúmeras ferramentas digitais 

e tecnológicas, sofrendo rapidamente modificações e produzindo transformações 

socioculturais. Atualmente os programas e as funções da tecnologia da informação 

têm sido primordiais para a humanidade e o seu progresso, o qual vem exigir 

constante aprimoramento e aprendizado, no que refere a educação e o ensino da 

informática.  

Vivemos hoje em um mundo globalizado, em que a informática extrapola os muros 

da comunicação e continuamente requer profissionais que valorizam não somente 

comunicar-se bem, ser versátil, proativo, construir trabalho multidisciplinar e 

interdisciplinar, como também utilizar equipamentos sofisticados, que perpassam a 

capacidade de adquirir e processar novas informações. É preciso saber o que é o 

software, e os componentes físicos de um computador ou manusear programas 

essenciais como editores de texto, apresentadores de slides, planilhas eletrônicas, 

entre outros.    

Tendo como base a educação como direito de todos, é necessário também pensar 

na educação inclusiva. Fica claro que a informática exerce um importante papel para 

ensino-aprendizado, constituindo instrumento de inclusão para os alunos com 

deficiência. Neste sentido, este trabalho tem como objeto de estudo a informática 

como processo pedagógico para o ensino dos alunos com deficiência visual da 

Unidade Plena de Bacabeira do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – IEMA.  

O fator para elaboração deste texto partiu do interesse pessoal de compreender a 

experiência educacional dos alunos com deficiência visual, bem como a 
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necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o ensino e aprendizado no IEMA. 

Assim, tendo como objetivo geral, identificar como ocorre a inclusão da tecnologia, 

como ferramenta de ensino-aprendizado na escola pública para os alunos com 

baixa visão (BV). Logo, foi possível perceber a utilização da tecnologia e os recursos 

computacionais diante das políticas educacionais, assim, podendo apreender os 

recursos materiais como sala/laboratórios de informática para os alunos ingresso 

com BV.  

A partir da convivência diária com os alunos, pode-se produzir com clareza e 

desenvolver ideia para subsidiar a reflexão da importância do ensino de informática 

na educação dentro do ensino público e tendo como recorte, os alunos com BV, 

portanto, partindo para o conhecimento mais crítico sobre isso.   

Como proposta metodológica, (re)buscou o materialismo histórico-dialético, pois 

este “[...] método dialético é que [...] permitiu à teoria marxista repensar um dos 

principais dilemas enfrentados no campo da epistemologia sociológica: a relação 

entre indivíduo e sociedade” (SELL, 2002, p. 164). Diante da importância do estudo 

pragmático e social do método do materialismo histórico e dialético, far-se-á por 

esta opção, tendo em vista compreender a sociedade e a realidade diante do viés 

crítico, no qual compreende a sociedade e suas contradições, estando entrelaçadas 

nas relações sociais, históricas, econômicas, culturais, educacionais. 

Para obtenção dos resultados proposto por este estudo, a metodologia empregada 

nesta pesquisa perpassou, além da pesquisa bibliográfica e exploratória, a pesquisa 

qualitativa, esta abordagem visa aproximação do sujeito com objeto, pois 

“conhecimento é um processo dinâmico e inacabado, serve como referencial para 

a pesquisa tanto qualitativa como quantitativa das relações sociais, como forma de 

busca de conhecimento próprios das ciências exatas e experimentais” (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 17 apud TARTUCE, 2006, p. 5). O desenvolvimento desta 

produção partiu da experiência de caso no IEMA, este sendo o universo empírico 

da pesquisa.  

 

Educação inclusiva e baixa visão: reflexão e contribuição 

 

A deficiência física, intelectual ou mental ainda permanece sendo obstáculo para 

inserção desse público no seio da sociedade e na organização social. 

Historicamente, foi durante o pós-Segunda Guerra Mundial que possibilitou a 

inclusão de pessoas com deficiência no seio social, pois neste caso, a guerra “trouxe 

o aumento do número pessoas de assistência e de condições para reassumir o 

trabalho, devido ao fato de retornarem do embate com alguma deficiência” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 33).  
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E consequentemente a isto, levou-se a criação e inovação de tecnologias para este 

segmento, pois: 

 

Além do paradigma positivista, que corrobora com pressupostos dos testes a 

quantificação da inteligência, cabe destacar a forte influência emergente do 

capitalismo nas sociedades ocidentais, principalmente dos Estados Unidos que se 

torna potência mundial após segunda Guerra. A partir desse processo, 

principalmente, posterior a Guerra Fria, que pressupõe a disputa acirrada pelo 

poder, as novas tecnologias emergem rapidamente. (FREITAS, 2012, p. 189). 

 

Portanto, diante daquele contexto sócio-histórico “é valido frisar que esse foi um 

momento importante para o crescimento de organizações de reivindicações e 

consequente fortalecimento do movimento de inclusão.” (OLIVEIRA, 2010, p. 33). 

Fala-se muito de inclusão nos tempos de hoje, mas será que existe de fato a inclusão 

de alunos com deficiência na educação? E como seria o ensino para esses alunos? 

Sabe-se que há inúmeras barreiras de acesso e permanência de alunos com 

deficiência no ensino regular (BORGES; SILVA; CARVALHO, 2018).  

Em relação as regulamentações, o Brasil já possui o aparato legal como leis, 

decretos e legislações que regulamentam o ensino para criança e adolescente com 

algum tipo de deficiência. No que tange a isto, o Estatuto da Criança e adolescentes 

(ECA), Lei nº 8.069/1990, vem dá visibilidade ao direito das crianças e adolescente 

com algum tipo de deficiência, diante disso, no artigo 54, demonstra que “é dever 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente: III-atendimento educacional 

especial aos ‘portadores’ de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino.” Outra lei que ressalta a educação especial é a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº9.394/96, insere no capítulo V, artigo 58, inciso III, 

assim, garantindo o “atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação1”. 

A educação inclusiva é de1037lineada e desenvolvida a partir da Política Nacional 

de Educação Especial (2008) voltada para o atendimento educacional especializado 

para alunos com deficiência, assim, passando a ser amplamente divulgada e 

disseminada, assumindo papel central na necessidade para sua implementação, 

garantindo a inclusão e o atendimento especial para esse segmento.   

 
1037 Tecnologia assistiva é um leque de equipamentos, serviços e práticas, que contribuem para 

viabilizar e ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, promovendo inclusão e 

autonomia.  
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Nessa perspectiva de análise a educação especial para aluno com deficiência vem 

de longas reivindicações para o atendimento às demandas educacionais atuais por 

inclusão, sendo que a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) está incluída como parte 

do currículo escolar dos professores e alunos em algumas instituições educacionais, 

havendo, sobretudo, a difusão da sua obrigatoriedade nas escolas. No entanto, a 

educação especial para os alunos com deficiência visual ainda se demonstra inexiste 

e quando existe, possui vários desafios para sua inserção no ensino educacional. 

 

A inclusão dos indivíduos com deficiência na escola e no trabalho não tem sido fácil 

em nossa realidade, não só pelo acentuado grau de desequilíbrio nas condições 

socioeconômicas vigentes no país, agravado pela ineficaz aplicabilidade das 

políticas públicas de atendimento educacional a esse segmento da população, mas, 

sobretudo, pela imagem social da deficiência ainda vista como doença impeditiva 

de aprendizagem, de difícil controle e dominação pela sociedade produtiva de 

classes. (CUNHA, 2011, p.51).  

 

O que se observa é a exclusão, pois muitas das instituições ainda negam o acesso 

de pessoas com deficiência, e várias instituições educacionais ainda não possuem 

estrutura física e material ou recurso humano qualificado. Borges; Silva; Carvalho 

(2018, p. 267 apud Barros 2013) reafirma que ainda há escolas públicas “[...] onde a 

falta de recursos financeiros resulta na ausência de recursos materiais, instalações 

físicas adequadas às necessidades das pessoas com deficiência, formação 

continuada de professores para a viabilização da inclusão escolar.” Desse modo, “é 

preciso tomarmos consciências dos fatores históricos e sociais que ainda permitem 

a exclusão na escola e no mundo do trabalho. (CUNHA, 2011, p. 131).”  

 

No campo da organização da educação básica, por exemplo, que deveria ser 

encarada como um direito social de todos, é cada vez mais associada a ideia de um 

serviço prestado e adquirido no mercado ou na filantropia. [...] Levando em conta 

as escolas mantidas pelo Estado, apenas a atitude generalizada nos leva a chama-

la de pública, já que constitui somente um eufemismo para o termo ‘estatal’, ou a 

declaração de uma intenção cada vez mais difícil de ser concretizada.  (GOMES; 

COLARES, 2012, p. 285). 

 

A educação inclusiva especializada vem como objetivo de amparar os alunos com 

deficiência, promovendo a superação de preconceitos e com participação e 

preparação dos alunos para vida, bem como para o mercado de trabalho. Com 

relação ao mercado, com a Lei de cota (Lei nº 8.213/91), as empresas devem 
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preencher um percentual ínfimo, por enquanto, com pessoas com deficiência. 

Contudo, esta lei “destinada apenas para um pequeno público considerado mais 

‘habilitado’ ou ‘reabilitado’, a grande maioria dos trabalhadores com deficiência 

encontra-se excluída [...]” (CUNHA, 2011, p. 55). 

Entretanto, no cenário brasileiro o governo federal vem adotando políticas e 

programas que atendem à demanda social por uma educação inclusiva, vindo 

estimular e promover iniciativas acadêmicas, científicas, tecnológicas, culturas e 

inovações para esse público, bem como assegurando o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), com apoio técnico e financeiros para educação inclusiva e 

acessibilidade, isso já ocorre em Escolas Técnicas vinculadas como: Colégio 

Universitário (COLUN-UFMA), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão (IFMA) e também no Instituto Estadual de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão (IEMA), onde esta pesquisa foi realizada. 

Deve-se consolidar o direito de todos à educação e tornar a escola um espaço 

inclusivo, prestando uma educação de qualidade que promova competências 

sociais e multidisciplinares para as pessoas com deficiência. Tendo em vista a 

deficiência auditiva e visual, deve-se atender de forma qualificada e especializada 

cada deficiência, prestando atenção nas suas particularidades e singulares. “Esse 

ensino de qualidade implica prever e prover professores capacitados para trabalhar 

com alunos com deficiência em salas regulares, considerando as inúmeras barreiras 

pedagógicas, que surgem no cotidiano docente das salas inclusiva. (BORGES; SILVA; 

CARVALHO, 2018, p. 278”  

Considera deficiência visual, as pessoas que possuem cegueira ou baixa visão, 

sendo classificada como congênita ou adquirida. A deficiência visual adquirida é 

aquela que se desenvolve após os cincos anos de idade pela decorrência de 

patologia, de ação ou traumas oftalmológicos após acidentes. A congênita, como 

próprio nome diz, é decorrente de doença congênita ou hereditária que se 

desenvolve até os cincos anos (BORGES; SILVA; CARVALHO, 2018, p. 268), por isso 

a obrigatoriedade em realizar o teste de olhinho em criança ainda recém-nascida.  

 

Com base na população mundial, a Organização Mundial de Saúde estima que mais 

de 161 milhões de pessoas sejam “portadoras” de deficiência visual, das quais 124 

milhões teriam baixa visão e 37milhões seriam cegas. Desse total, estima-se que o 

total de 90,0% concentra-se nos países em desenvolvimento e a maior parte 

poderia ser evitada por prevenção ou tratamento existente. Projetando para o Brasil, 

estima-se que existam aproximadamente 1,2 milhões de cegos e cerca de 4 milhões 

de indivíduos com baixa visão. (GASPARETTO, 2012, p. 160-161 apud WEST; SOMER, 

2001; HADDAD; SAMPAIO, 2010) 
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Logo, construir um trabalho educacional adequado e especializado para os alunos 

com deficiência visual, é preciso ter um diagnóstico exato do tipo de deficiência, 

para assim, desenvolver estratégias pedagógicas para inclusão e adaptação desses 

alunos no ensino. Por isto, “as inúmeras definições e classificações são apenas 

subsídios para embasar o processo de inclusão dos alunos com deficiência visual 

na perspectiva do aprimoramento de práticas cada mais democráticas [...]” 

(BORGES; SILVA; CARVALHO, 2018, p. 270).  

Sendo indispensável a utilização de recursos didáticos e tecnologia assistiva1, pois 

são meios/instrumento1038s essenciais para o ensino-aprendizado, tais como: 

máquina braile; computadores e notebook com programas sonoros, ampliados e 

adaptados com leitores de tela feito por NVDA (Nonvisual Desktop Acess) – “que é 

um leitor para a tela do Windows desenvolvido na Austrália por Michael Curran em 

2006, de acesso livre” (GASPARETTO, 2012, p. 167); gravador e fotocopiadora que 

amplie textos; livros em braille e áudio; soroban; impressora em braile; e scanner de 

voz. Esses são apenas alguns recursos materiais com enfoque na estratégia para os 

deficientes visuais, desse modo, vindo proporcionar metodologias educacionais e 

recursos tecnológicos para uma adaptação do ensino.  

A educação inclusiva por via tecnológica, deve ser realizada por meio de recursos 

de informática, pois este tem papel essencial para promoção da educação especial, 

além disso, sendo usado como metodologia inclusiva para o desenvolvimento do 

estudo, do lazer, da pesquisa e do trabalho, o que favorece a independência e 

autonomia das pessoas com deficiência visual (GASPARETTO, 2012).    

A informática como proposta de ensino inclusiva 

 

Este capítulo visa explanar e aprofundar o conhecimento sobre os estudantes com 

BV por meio da experiência digital no IEMA. Nesse sentido, esta proposta objetiva 

compreender a inclusão da tecnologia, como instrumento para ensino-

aprendizado, constituindo relato de experiência escolar e educacional. 

Destarte, conhecer as metodologias educacionais a partir do ensino da informática 

que ocorre nas escolas públicas para os alunos com deficientes visuais é essencial, 

pois hoje em dia: 

  

com a utilização do computador na educação é possível ao professor e à escola 

dinamizarem o processo de ensino-aprendizagem com aulas mais criativas, mais 

 
1038 Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática - PPECEM/UFMA. 
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motivadoras e que despertem, nos alunos, a curiosidade e o desejo de aprender, 

conhecer e fazer descobertas. (NASCIMENTO, 2009, p. 36). 

 

Como enfatiza Moran (1998, p. 80) “a internet também está explodindo na 

educação. Universidades e colégios correm para torna-se visíveis, para não ficar 

para trás.” Sem dúvidas, a internet e os instrumentos de informática mudaram a vida 

da humanidade, não somente na interação, como também na busca pela 

informação, na educação e economia. O mesmo autor acima vem ressaltar que “na 

internet encontramos vários tipos de aplicação educacional: de divulgação, de 

pesquisa, de apoio ao ensino e de comunicação” (Id., Ibid.;).  

A era digital vem se modificando rapidamente e trazendo acelerados progressos. O 

uso da informática não está somente inserido no cotidiano do divertimento, como 

também está intrinsicamente ligado ao mundo competitivo do mercado de 

trabalho. Não saber o básico do funcionamento de uma rede de computadores, ou 

como fazer uso do computador, é ficar “excluído” do mundo tecnológico e suas 

dimensões.  Constantemente observamos mudanças, pois vivemos numa sociedade 

globalizada, onde se impõe o rápido desenvolvimento de novas tecnologias, além 

da busca de novos conhecimentos para expansão das informações. As redes, em 

especial a internet, tem sido o precursor e a grande sensação deste século.  

 

[Com isso] o Brasil, em sua fase atual de desenvolvimento socioeconômico, deve 

enfrentar o desafio de educar sua população e formar recursos humanos altamente 

qualificados para consolidar uma política de ciência, educação e tecnologia, 

comprometida com a permanente construção de bases cientificas, tecnológicas e 

de inovação requeridas à sustentabilidade social, ambiental, econômica, espacial e 

política cultural (BRASIL, 2012, p. 7).  

 

Por isso, a educação e a informática devem ser incluídas dentro dos parâmetros das 

ações não só pelo Ministério de Educação como também como proposta de 

programas dos governos municipais e estaduais, visando trabalhar dentro de uma 

visão educacional tecnológica. No IEMA, por exemplo, destaca-se a disciplina de 

Fundamentos de informática e Programas Aplicativos, como também a disciplina 

de Robótica Aplicada (disciplinas estas ministradas na Unidade Plena Bacabeira), 

assim, para que se possam inserir novos processos de abordagem e abrir o leque 

de possibilidade para o desenvolvimento da informática.  

Com base no projeto pedagógico-educação inclusiva do IEMA, este promove uma 

proposta de Educação Inclusiva centrada no Atendimento Educacional 

Especializado visando desenvolver as potencialidades e estimular senso crítico dos 
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estudantes, com a missão “promover educação profissional, científica e tecnológica 

de forma gratuita, inovadora e de qualidade, visando à formação integral dos jovens 

[...] de maneira autônoma, solidária e competente sendo acessível a todos.” 

(GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2016). 

A maioria das escolas municipais/estaduais, que possuem laboratório de 

informática, não utilizam ou por falta de profissionais ou falta de incentivo e 

investimento, entretanto, na UP-Bacabeira, além de funcionário técnico para dar 

assistência e suporte; as demais disciplinas são ministradas por um corpo docente 

qualificado, incluindo professores para AEE. Os professores e alunos utilizam o 

laboratório, com rede Wi-fi, e os equipamentos em geral. E mediante alguma 

descoberta de novo software e/ou aplicativo é levado para análise e implementado.  

O ponto de partida desta pesquisa é pensar o mundo global e suas tecnologias 

consolidadas no mundo contemporâneo, inseridas no âmbito educacional. Uma vez 

que as tecnologias vêm ganhando destaque no momento atual e principalmente 

no universo da escola. Logo, alguns questionamentos foram feitos para 

entendimento do tema: 1- quais os materiais utilizados pelos alunos com baixa 

visão na escola: Os alunos com baixa visão utilizam na realização das provas, 

principalmente de olimpíadas, a Lupa Eletrônica, além do scanner com reprodutor 

de voz, os Talkback, que já vem em todos os celulares com qualquer sistema 

operacional, além do DosVox (sistema para microcomputadores da linha PC que se 

comunica com o usuário através de síntese de voz). Viabilizando, deste modo, o uso 

de computadores e o estudo de informática por deficientes visuais, que adquirem 

assim, um alto grau de independência no estudo e no trabalho. O sistema realiza a 

comunicação com o deficiente visual através de síntese de voz em Português, sendo 

que a síntese de textos pode ser configurada para outros idiomas. 3- existe 

professores qualificado para o ensino de informática: Possuímos na UP Bacabeira, o 

técnico com formação comprovado e um docente com titulação na área, além de 

mais um professor com experiência profissional de mais de 25 anos; 4- Há estrutura 

boa para os alunos, ou seja, acessibilidade, por exemplo: A escola é toda sinalizada 

com piso tátil para pessoas com deficiência visual ou baixa visão para poderem se 

locomover o mais autônomo possível, os demais alunos são ensinados a 

respeitarem e darem sempre preferência e tratarem normalmente esses alunos com 

deficiência, além disso, esta sendo implantado em todas as salas placas informativas 

em braile, informando a sala e curso, o que esta sendo ministrada na sala, bem 

como cada setor educacional.   

Abaixo demonstra-se alguns recursos e a composição das salas de recursos 

multifuncional do IEMA, sendo importante destacar que o AEE apresenta-se como 

oferta obrigatória aos sistema de ensino, e sendo direito do estudante público da 
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Educação Especial. 

 
Fonte: Projeto pedagógico-educação inclusiva. São Luís, 2016. 

 

Além disso, como equipamento e materiais didático/pedagógico, o IEMA possui: 01 

impressora braile, 01 máquina de datilografia braile, 01, reglete de mesa, 01 punção, 

01, sorobam, 01 guia de assinatura, 01 kit de desenho geométrico e 01 calculadora 

sonora. Constituindo equipamentos necessários para a inclusão dos estudantes 

com baixa visão. 

  

Considerações finais 

A educação em prol da informática, implica na garantia do acesso a 

informação, e com isso promove aos alunos aprendizagem e desenvolvimento 

científico, no intuito de atender as novas descobertas tecnológicas que estão sendo 

demandados pela sociedade e com interesse coletivo.  

É necessário entender não só a dinâmica do mundo virtual, como 

também levantar dados para que a sociedade possa conhecer a realidade das 

condições da educação, além disso, o que inclui a educação inclusiva e ensino 

especial no território do Estado do Maranhão.  
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Por isso, a informática tem sido uma ferramenta importante no campo 

educacional e dentro das experiências pedagógicas, com intuito de formar e 

qualificar os profissionais para o mercado de trabalho. Logo, é importante pontuar, 

que a informática tem seu papel fundamental na construção do conhecimento e 

sendo uma das ferramentas essenciais para o ensino-aprendizado.  

Sabe-se que há uma disparidade tanto na estrutura, quanto no ensino 

privado e público. Portanto, é importante reconhecer que as escolas estão inseridas 

diante de uma perspectiva neoliberal, fazendo com que o sistema educacional 

enfrente na conjuntura atual, uma profunda crise de eficiência, eficácia e 

produtividade (GOMES; COLARES, 2012, p. 286), ou seja, o ensino ainda continua 

sendo falho e às vezes possui suas discrepâncias. Ressalta-se, inclusive, que não só 

a educação brasileira, como também maranhense privilegia a educação configurada 

em torno do sistema mercadológico. 

Portanto, a educação inclusiva no IEMA, bem como em outras 

instituições educacionais públicas, tem sido indispensável para protagonizar o 

processo do ensino-aprendizado e oferecendo a educação de qualidade, vindo 

objetivar a produção e recepção de conhecimento, efetivando a inclusão da 

educação especial nas escolas. Diante de tantos obstáculos que a educação pública 

possui, existe uma real ação de investimento e expansão do ensino tecnológico nos 

outros municípios do Maranhão, bem como efetivação da educação inclusiva, como 

é o caso do IEMA. 

Observa-se, então, que essa instituição educacional possui de fato 

estrutura física e recurso humano para o atendimento dos alunos com BV. O que 

comprova a inclusão e a expansão do ensino especializado. É claro, que há vários 

desafios e obstáculos presentes de modo geral, todavia, reafirma-se os impactos 

positivos da educação inclusiva e seu avanço para viabilização da educação 

especial, pois, ultimamente ganha-se destaque para desmitificação das pessoas 

com deficiência e a superação do preconceito. 
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RESUMO: Esta pesquisa objetivou analisar as publicações no Congresso Brasileiro de 

Informática na Educação (CBIE) que versam sobre as tecnologias assistivas (TA), as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como metodologia de ensino para 

inclusão de alunos com deficiência no âmbito escolar e o ensino de Matemática, 

publicados nos últimos cinco anos. A investigação caracteriza-se como de perspectiva 

qualitativa e de cunho bibliográfico em que foram analisados 20 trabalhos. Com a 

realização desta investigação percebe-se um número expressivo de trabalhos 

desenvolvidos com a intenção de incluir as pessoas com algum tipo de deficiência no 

ambiente educacional e proporcionar acessibilidade diante das mais variadas opções de 

dispositivos tecnológicos. Evidenciou que a deficiência visual é o tipo de deficiência mais 

pautada pelo desenvolvimento de TA nos trabalhos do CBIE.  

 

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva; Revisão de Literatura; Ensino; TIC; Educação 

Especial  

 

ABSTRACT: This research aimed to analyze the publications in the Brazilian Congress of 

Informatics in Education (CBIE) that deal with assistive technologies (TA), Information and 

Communication Technologies (TIC) as teaching methodology for inclusion of students 
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with disabilities in school and the teaching of Mathematics, published in the last five 

years. The research is characterized as a qualitative and bibliographical perspective in 

which 20 papers were analyzed. With the accomplishment of this investigation it is 

noticed an expressive number of works developed with the intention to include the 

people with some type of deficiency in the educational environment and to provide 

accessibility before the most varied options of technological devices. It has been shown 

that visual impairment is the most deficient type of disorder due to the development of 

TA in the work of CBIE. 

 

Keywords: Assistive Technology; Literature review; Teaching; TIC; Special Education 

 

1 Introdução  

Por muitos anos, os alunos com alguma deficiência, que frequentavam a educação básica 

brasileira, eram recebidos nas escolas para serem classificados e segregados dos outros 

estudantes. Eram rotulados como os débeis, os retardados, os anormais e que não 

podiam ser inclusos nas mesmas classes dos demais alunos ditos “normais”. Em distintos 

momentos históricos, o meio social buscou identificar e marcar aqueles indivíduos que 

não se encaixavam nos padrões de normalidade. As diversas deficiências eram exploradas 

como figuras de anormalidade (o cego, o deficiente mental, o deficiente físico, o surdo, 

etc.) (SANTOS, 2010).  

Glat e Fernandes (2005) pontuam que essa realidade começou a ser reconfigurada a partir 

da década de 1980, mas ganhou força na segunda metade da década de 1990. Para as 

autoras, essa mudança deveu-se à difusão da Declaração de Salamanca, que defende o 

acesso das crianças com necessidades especiais às escolas regulares, além de atribuir às 

instituições de ensino: a responsabilidade pelas adequações necessárias para suprir as 

necessidades da criança; ser um meio capaz de combater a discriminação para a 

construção de uma sociedade inclusiva e alcançar a educação para todos. Nota-se que a 

educação dos estudantes com necessidades especiais, que antes se pautava num 

atendimento segregado, voltou-se para uma educação inclusiva (UNESCO, 1994).  

A perspectiva do rompimento com a segregação de pessoas deficientes, vislumbrando 

novos meios de incluí-las na sociedade, valendo-se das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) como possibilidade de novas concepções e novas práticas 

pedagógicas, desencadeou as questões norteadoras: Como a utilização da tecnologia 

assistiva (TA) vem sendo abordada nos trabalhos publicados no Congresso Brasileiro de 

Informática na Educação (CBIE)? Há dentre esses trabalhos divulgados no CBIE, 

contribuições para o ensino inclusivo de Matemática nos variados níveis de ensino? 

O Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE) é realizado pela Comissão 

Especial de Informática na Educação (CE-IE) da Sociedade Brasileira de Computação. É um 

evento em nível internacional e itinerante. Engloba os primeiros eventos de Informática na 

Educação do Brasil, como o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, que está na 

28ª edição, e o Workshop de Informática na Escola, que está na 23ª edição, além de 
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Jornadas de Atualização em Informática na Educação (JAIE). O CBIE tem por objetivo 

promover e incentivar nas comunidades científicas, a produção de conhecimento na área 

de Informática na Educação (SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 2017). 

Esta pesquisa se propõe a catalogar e analisar as publicações do Congresso Brasileiro de 

Informática na Educação (CBIE) que versam sobre as tecnologias assistivas nos últimos 

cinco anos, revestindo-se de relevância, no intuito de contribuir com as áreas de ensino.  

2 A Tecnologia Assistiva 

Para que a inclusão escolar da pessoa com deficiência se efetive no ensino regular, é de 

fundamental importância que as escolas estejam empenhadas em conhecer e colocar em 

prática a TA com vista a atender especificamente a necessidade de cada um, e segundo 

Bersch (2009, p. 21): “O conhecimento e a aplicação da tecnologia assistiva no contexto 

educacional é um dos fatores que contribuem para a inclusão escolar.”, e nesse sentido, se 

faz necessário entender o que é TA. 

Em 1988, o termo assistive technology foi criado como um elemento jurídico significativo 

compondo a legislação norte-americana conhecida como Public Law 100-4, renovado no 

ano de 1998 como Assistivve Technology Act de 1998 (P.L. 105-394, S.2432). Constitui, com 

outras leis, o ADA - American with Disabili_es Act, que legitima os direitos dos cidadãos 

com deficiência nos EUA, além de prover a base legal dos fundos públicos para aquisição 

dos recursos que esses necessitam (SARTORETTO; BERSCH, 2019). 

O Assistive Technology Act de 1998 afirma que o termo tecnologia assistiva tem o 

significado de uma tecnologia projetada para ser utilizada em dispositivo de TA ou serviço 

de TA. Um dispositivo de tecnologia assistiva é qualquer item, peças de equipamentos ou 

sistemas produzidos, adquirido comercialmente, personalizado ou modificado, com a 

finalidade de aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais de pessoas com 

deficiências. O serviço de tecnologia assistiva é qualquer serviço que ajude diretamente um 

indivíduo com deficiência ao selecionar, adquirir ou usar dispositivos de TA. (ASSISTIVE 

TECHNOLOGY ACT, 1998). 

No Brasil, o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) construiu o conceito de TA, aprovado de 

forma unânime na reunião plenária de 14 de dezembro de 2007. Assim sendo, definiu-se 

TA como uma área do conhecimento, caracterizada por sua interdisciplinaridade, que 

abrange serviços, práticas, estratégias, metodologias, recursos e produtos, visando 

oportunizar a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, objetivando inclusão social, 

independência, autonomia e qualidade de vida. Garcia e Galvão Filho (2012) mencionam 

que o CAT determinou também a utilização da expressão unicamente no singular, pois se 

refere a uma área do conhecimento.  

Manzini (2005) informa que os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos, eles 

podem passar despercebidos e outrora nos impactar devido à tecnologia que 

apresentam, pois, “Tecnologia assistiva pode ser compreendida como recursos, 

equipamentos ou aparatos que auxiliam, funcionalmente, no desempenho de alguma 

atividade.” (Ibid., p. 82).  
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No sentido amplo, o objeto da tecnologia assistiva é uma vasta variedade de recursos 

que têm por finalidade, dar suporte (computadorizado, eletrônico, elétrico, mecânico, 

etc.) às pessoas com deficiência – física, visual, auditiva, mental ou múltipla. Uma 

tecnologia assistiva pode ser: “uma cadeira de rodas, uma prótese, uma órtese e inúmeras 

adaptações, aparelhos e equipamentos nas mais, diversas áreas de necessidade pessoal 

(comunicação, alimentação, transporte, educação, lazer, esporte, trabalhos, elementos 

arquitetônicos e outras)”. (LAUAND apud MANZINI, 2005, p. 82). 

Bersch (2017) lista as categorias de tecnologia assistiva da seguinte maneira: auxílios para 

a vida diária e vida prática; CAA – Comunicação Aumentativa e Alternativa; recursos de 

acessibilidade ao computador; sistema de controle de ambiente; projetos arquitetônicos 

para a acessibilidade; órteses e próteses; adequação postural; auxílios de mobilidade; 

auxílios para ampliação da função visual e recursos que traduzem conteúdos visuais em 

áudio ou informação tátil; auxílios para melhorar a função auditiva e recursos utilizados 

para traduzir os conteúdos de áudio em imagens, texto e língua de sinais; mobilidade em 

veículos e por fim, esporte e lazer. Algumas dessas categorias serão exploradas nos 

resultados e discussões desta investigação. 

Após essa breve introdução sobre tecnologias assistivas, entende-se que é indispensável 

explanar a relevância atribuída ao uso de TA nas práticas educacionais inclusivas.  

 

2.1 Práticas Educacionais Inclusivas no Contexto das Tecnologias Assistivas 

Percebe-se em Calheiros, Mendes e Lourenço (2018) um apontamento para a TA como 

uma área promissora com grande relevância social, como prova disso os autores chamam 

a atenção para os investimentos provenientes de órgãos governamentais que visam 

desenvolvê-la. Para eles, essa realidade gera expectativas positivas aos pesquisadores e 

profissionais da área, que contemplam sua área de estudo crescer e alcançar visibilidade 

nacional, assim como para as pessoas com funcionalidades comprometidas, pois sua 

plena participação social é potencializada, através de produtos, recursos, metodologias, 

práticas, estratégias e serviços de TA. 

Rodrigues e Alves (2013, p. 172) afirmam que: “[...] nessa nova perspectiva de sociedade 

que se mobiliza para garantir a participação de todos, independentemente de quaisquer 

características, surge a necessidade de ampliação dos recursos de TA nos mais diferentes 

espaços.”. Nesse sentido, faz-se necessário o entendimento que os âmbitos educacionais 

precisam ser alcançados por iniciativas, partindo da ideia de que todas as pessoas tem o 

potencial para desempenhar alguma atividade, desde que conte com um suporte 

especial. 

São inúmeras as possibilidades de disponibilizar nas salas de aula inclusivas, recursos 

simples e de baixo custo que atendam às necessidades educacionais especiais dos alunos. 

São exemplos: suportes para visualizar livros ou textos; canetas e engrossadores de lápis 

confeccionados com esponjas enroladas e amaradas; fixação do papel ou caderno na 

mesa com fitas adesivas; substituição da mesa por pranchas de madeira ou acrílico 

fixadas na cadeira de rodas, e etc. (GARCIA; GALVÃO FILHO, 2012). 
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Como enfatizado, a TA varia desde recursos simples às mais sofisticadas tecnologias 

desenvolvidas de modo a atender as especificidades da pessoa com deficiência que 

usufruirá delas. Bersh (2013) organizou uma relação de recursos de TA que são do 

interesse da área educacional: Recursos de acessibilidade ao computador (Recursos para 

acesso direto; Alternativas para adequação do teclado; Alternativas em mouse ou 

dispositivos apontadores; Recursos para acesso indireto; Ativação indireta; Vocalizadores; 

Mobilidade, adequação postural e mobiliário); Softwares educacionais com recursos de 

acessibilidade; Recursos para alunos com baixa visão. 

É importante frisar o fato de que a TA não deve ser confundida com a tecnologia 

educacional, com as tecnologias de reabilitação ou com aquelas aplicadas na área médica. 

Esse é um alerta advindo de Bersch (2017) que nos informa a finalidade da tecnologia no 

campo da saúde, ao facilitar e qualificar a atividade dos profissionais em procedimento de 

intervenção e avaliação terapêutica. Equipamentos são usados para diagnósticos, 

tratamento de doenças ou especificamente em atividade de reabilitação. “Estes 

equipamentos não são tecnologia assistiva e sim tecnologia médica ou de reabilitação.”. 

Concernente à tecnologia educacional exemplifica: um aluno com deficiência física nos 

membros inferiores que usa cadeira de rodas fará uso do computador com objetivos iguais 

aos dos demais alunos: construir textos, tabular informações, organizar suas apresentações, 

entre outros. “O computador é para este aluno, como para seus colegas, uma ferramenta 

tecnológica aplicada no contexto educacional e, neste caso, não se trata de uma Tecnologia 

Assistiva.”, diz Bersch (2017, p.12).  

Para confirmar se uma tecnologia inserida no contexto educacional é ou não uma 

tecnologia assistiva, Bersch (2017, p. 12) sugere que sejam feitas estas três perguntas:  

• O recurso está sendo utilizado por um aluno que enfrenta alguma 

barreira em função de sua deficiência (sensorial, motora ou intelectual) 

e este recurso/estratégia o auxilia na superação desta barreira? 

• O recurso está apoiando o aluno na realização de uma tarefa e 

proporcionando a ele a participação autônoma no desafio educacional, 

visando sempre chegar ao objetivo educacional proposto? 

• Sem este recurso o aluno estaria em desvantagem ou excluído de 

participação? 

 

Deste modo, nem sempre uma tecnologia educacional comum será uma tecnologia 

assistiva. Pode-se afirmar que é TA quando essa tecnologia for retirada do aluno e esse 

ficar com dificuldade de realizar a atividade ou ser excluído da participação. 

 

2.2 Outros Cenários em Revisões de Literatura 

As revisões sistemáticas tem se mostrado comuns sobre o tema de TA. Servem como 

elementos norteadores para as diversas abordagens feitas a respeito dessa temática, 

permitindo assim, compreender esse cenário e dimensionar os impactos da adoção de 

tecnologias assistivas na educação. 
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Da Costa et al. (2015) fizeram uma revisão crítica da literatura em TA, e para tanto, 

foram pesquisados os trabalhos, entre os anos de 2002 e 2013, conforme palavras chave 

nas bases de dados MEDLINE, LILACS e SciELO. Buscaram identificar os fatores associados 

ao abandono do uso de tecnologias assistivas. Constatou-se que os fatores mais comuns 

relacionados ao abandono dos dispositivos são desde problemas com o estado físico do 

usuário até a falta de treinamento para o uso da TA. Esse estudo se torna relevante pois 

permite a eficácia da prescrição e da intervenção com TA. 

O estudo de Calheiros, Mendes e Lourenço (2018) apresentou resultados a respeito 

de aplicações de TA no campo educacional. Nessa pesquisa, foram relatadas as práticas e 

conceitos estabelecidos, as definições utilizadas, as políticas para o uso na educação. Os 

pesquisadores identificaram três grandes obstáculos para o uso de TA aplicada à educação: 

a imprecisão do atual conceito de TA, as dificuldades no acesso aos recursos e a falta de 

formação dos profissionais envolvidos. A pesquisa mostra que há contínuos avanços que 

se manifestam em investimentos para capacitação de recursos humanos e em recursos de 

TA em diversas modalidades, o que impacta no desenvolvimento de políticas mais 

eficientes para o uso de TA no contexto educacional.  

Alves e Matsukura (2014) investigaram, em 6 bases de dados (CINAHAL, Eric, GALE, 

LILACS, MEDLINE e PsycInfo), as avaliações mais utilizadas por profissionais que subsidiam 

a indicação e implementação de dispositivos de tecnologia assistiva. Não foram 

encontrados textos nacionais. Os resultados mostraram que as avaliações Quebec User  

Evaluation  of  Satisfaction  with Assistive  technology  - QUEST, Psychosocial Impact of 

Assistive Device Scale - PIADS, Individually Prioritised Problem Assessment - IPPA e a 

Matching Person and Technology - MPT foram as mais citadas nos estudos. Os 

pesquisadores identificaram que as avaliações mais empregadas levam em consideração 

os aspectos pessoais e funcionais dos assistidos. 

O Centro De Gestão e Estudos Estratégico (2012) em seu relatório buscou 

caracterizar a situação atual de desenvolvimento e fomento de TA no país, e para tanto, 

apresentou o cenário das pesquisas em institutos e universidades pelo país, bem como seus 

órgãos financiadores e seus produtos. Diversos estudos foram apresentados, buscando 

assim, alicerçar a formulação de propostas de políticas públicas, identificando as principais 

restrições e potencialidades, incentivando produção nacional de bens em TA. 

Uma compressão do cenário de uso e desenvolvimento de TA, permite aos usuários 

e governos, uma melhor compreensão e dimensionamento para efetividade e alcance 

dessa TA de modo a impactar positivamente na vida dos indivíduos usuários. Diante dos 

esclarecimentos a respeito da TA dar-se-á continuidade, apresentando o percurso 

metodológico utilizado nesta investigação e discutindo os resultados alcançados. 

 

3 Percurso Metodológico  

Neste trabalho, foi realizada uma Revisão Sistemática na Literatura (RSL), definida por 

Kitchenham (2004) como um meio de identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas 

disponíveis e com relevância para uma questão de pesquisa, fenômeno de interesse ou 
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área temática. A RSL é um tipo de estudo secundário que têm a contribuição dos estudos 

primários para sua realização. Primeiramente elaborou-se o protocolo de pesquisa que 

contém as diretrizes que orientam a pesquisa. Os itens que constituem o protocolo de 

pesquisa são: a justificativa; as questões de pesquisa; estratégia de busca dos estudos 

primários; critérios de seleção, inclusão e exclusão dos artigos; estratégia de extração dos 

dados e síntese dos dados extraídos (KITCHENHAM, 2004).  

 

3.1 Estratégias de Busca, Seleção, Inclusão e Exclusão dos Estudos Primários 

Os artigos analisados compõem o acervo dos anais dos eventos do Congresso Brasileiro 

de Informática na Educação (CBIE). Para incluir uma publicação, seu tema precisa fazer 

menção a tecnologias voltadas para pessoas com deficiências e ter sido publicados nos 

últimos cinco anos (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Foram selecionados os resultados para 

as buscas dos termos: Educação inclusiva, inclusão, Pessoa Com Deficiência, PCDs, surdez, 

LIBRAS e Tecnologia Assistiva.  

Na pré-seleção dos artigos, obteve-se 26 artigos a partir da leitura do “título”, “resumo”, 

“palavras-chaves” e “conclusão”. Após a leitura dos textos completos, foram excluídos 6 

trabalhos por não se enquadrarem nos objetivos desta investigação, o que resultou na 

permanência de 20 artigos. 

 

3.2 Extração dos Dados 

Na etapa da extração dos dados, procurou-se acessar informações para responder as 

perguntas da investigação. Os dados coletados foram organizados em planilhas 

eletrônicas. 

Após o levantamento dos dados, deu-se seguimento com a interpretação das informações 

retiradas dos textos selecionados com o propósito de responder as questões de pesquisa. 

Os dados foram organizados em planilha, originando as apresentações dos resultados em 

textos, tabelas e gráficos. 

4 Discussão e Resultados  

Nesta etapa da pesquisa apoia-se em Garcia e Galvão filho (2012) e em Bersch (2017) para 

a discussão dos dados extraídos. Os dados serão analisados em aspectos qualitativos e 

quantitativos (MARCONI; LAKATOS, 2017). 

Entre os anos de 2014 até 2018 foram analisadas 20 publicações, sendo que 15 foram 

publicadas nos anos de 2016 e 2017. As publicações ocorreram a partir de 2015. Em 2018 

nota-se um número menor de publicações em relação aos dois anos anteriores. 

As pesquisas aqui relacionadas, tem sua origem em 16 Instituições de Ensino Superior (IES), 

a saber: UFABC, UDESC, FAMAQUI, IFAP, USP, UFRN, IFPI, UECE, UFU, IFAM, UFRRJ, UFRGS, 

com uma única pesquisa publicada e analisada; UFPE, UFAL, UNIVALI, UFF, com duas 

pesquisas cada. Frente os dados apresentados, e em razão do número elevado de IES com  

iniciativa de desenvolvimento de TA para dar suporte às pessoas com deficiência, não é 

possível, nesse horizonte, destacar um centro de destaque nas pesquisas em TA, mas Garcia 

e Galvão filho (2012), apontam como centros de desenvolvimento das pesquisas de TA, IES 



 
 

 

4634 

nos estados do Rio grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, percebe-se 

que as pesquisas e os produtos são bem diversificados e distribuídos nas IES de grande 

parte do Brasil, mas com concentração de projetos de pesquisa nos estados das Regiões 

Sudeste e Sul, (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICO, 2012). 

Quando agrupamos as publicações por IES e suas unidades federativas, foi evidenciado 

que Santa Catarina apresenta o maior número de publicações, seguida pelo Rio de Janeiro. 

Mas quando a análise ocorre numa perspectiva regional, constata-se que o Nordeste tem 

a maior concentração de trabalhos publicados nos anais do evento investigado com 40% 

das publicações, seguido por Sul, Sudeste, e Norte, nessa ordem, conforme se constata na 

Figura 1.  

 

Figura 1: Distribuição das publicações por Unidade Federativa 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Garcia e Galvão filho (2012) apontaram para a desatenção de alguns estados brasileiros 

para a pesquisa nessa área, fato que vem se modificando ao longo dos anos. O Centro de 

Gestão e Estudos Estratégico (2012) já apontava pesquisas nos seguintes estados: SP, RJ, 

RS, SC, MG, PR, DF, PE, MA, CE, MS, MT, ES, RN. Conforme observado na análise deste 

trabalho, houve uma significativa participação de variados estados, 12 (doze) no total. 

Referente aos tipos de deficiências 45% das publicações visam auxiliar as pessoas com 

deficiência visual. A deficiência intelectual está representada por 25% dos artigos. Com 

menor representatividade tem-se: Audição com 15%, Física/motora e Física/visão/audição 

juntas resultaram em um percentual de 10% e apenas 1 trabalho aborda sobre TA 

desenvolvida para a fala, conforme consta no Quadro 1.  

Quadro 1: Distribuição dos tipos atendidos nas pesquisas em TA 

Tipos de deficiências Publicações 

Fala 1 

Visão 9 

Audição 3 

Intelectual/Mental 5 

Física/motora 1 
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Física/visão/audição 1 

Fonte: Autoria Própria 

Garcia e Galvão filho (2012) evidenciaram que a maior parte dos projetos desenvolvidos se 

voltava para as pessoas com deficiência física. Atribuíram esse fato à concessão de próteses 

e órteses pelo Sistema único de Saúde e pontuaram como sugestão que o poder público 

investisse em pesquisas que visassem atender necessidades específicas para contemplar as 

mais variadas deficiências. Nas pesquisas publicadas no CBIE percebe-se redução 

significativa da contemplação à deficiência física/motora com um foco maior para diversos 

outros tipos de deficiências que necessitam de TA. 

Partindo da classificação funcional organizada por Bersch (2017) que expõe onze tipos 

distintos apresentados no tópico anterior, nesta pesquisa foram evidenciados apenas 

quatro tipos, apresentados na Figura 2.  

Figura 2: Classificação Funcional 

 
Fonte: Autoria Própria 

A partir da Figura 2, é possível destacar que auxílios para cegos ou para visão subnormal 

tiveram maior representatividade, se somado com a Comunicação Aumentativa e 

Alternativa resultam em 75% dos artigos selecionados, distintamente, os auxílios para 

pessoas com surdez ou com déficit auditivo e os recursos de acessibilidade ao computador 

juntamente com outros – trabalhos que apresentam mais de um tipo de funcionalidade de 

acordo a classificação de Bersch (2017) – aparecem em número menos expressivo.  

Investigou-se a forma de participação ou a ausência das pessoas com deficiência no 

processo de desenvolvimento da TA. Garcia e Galvão Filho (2012) aludem para a 

necessidade da participação do usuário final em todas as decisões referentes à 

implementação de TA. O Quadro 2 foi adaptado de Garcia e Galvão Filho (2012), e 

apresenta uma estratificação sobre a participação de indivíduos com alguma deficiência no 

desenvolvimento das pesquisas. 

Quadro 2: Participação das pessoas com deficiência nas pesquisas estudadas 

0%
CAA -
Comunicação
Aumentativa e
Alternativa.
35%

Recursos de
acessibilidade ao
computador.
5%

Auxílios para
cegos ou para
pessoas com
visão subnormal.
40%

Auxílios para
pessoas com
surdez ou com
déficit auditivo.
15%

Outros
5%

Classificação funcional
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Participação das pessoas com 

deficiência no processo 

desenvolvimento dos trabalhos. 

(Adaptado de Garcia e Galvão Filho 

(2012). 

Quantidade de publicações 

Participaram como objeto de estudo. 0 

Participaram durante a fase inicial de 

elaboração. 

2 

Participaram durante a fase de testes 8 

Participaram como integrantes da equipe 

técnica 

2 

Não houve participação 6 

Outros 2 

Fonte: Autoria Própria 

Constatou-se nesta investigação que a participação predominante de indivíduos 

com deficiência e que necessitam de TA, foi na fase de validação das pesquisas. Próximo a 

esse quantitativo, há um número considerável de pesquisas que não ficou evidenciada a 

participação de indivíduos com necessidade de TA. Entre os trabalhos selecionados 

evidenciou-se incentivos ao uso da TA tanto pelos professores quanto pelos alunos com a 

oferta de curso capacitação, esta forma de participação ainda que seja muito importante, 

aparece caracterizada como “outros” no Quadro 2 já apresentado. 

Por se tratar de um evento direcionado especificamente para a área de informática, os 

trabalhos se voltaram para a criação/adaptação de softwares (13 trabalhos), Softwares e 

hardwares (6 trabalhos) e 1 trabalho se debruçou na análise de acessibilidade de um 

repositório de objetos de aprendizagem. 

Perante o intenso avanço e uso dos dispositivos móveis, quase a metade da TA evidenciada 

foi desenvolvida dispondo de versão para dispositivos móveis. A outra parte foi 

desenvolvida para computadores e dispositivos móveis e em diversas plataformas. 5 

trabalhos dos 20 analisados não especificaram para quais dispositivos sua TA é voltada, 

uma parte menor, é de trabalhos com TA apenas para computador ou contemplam outros 

tipos de dispositivos (mapas táteis e interface de programação tangível), com três trabalhos 

cada.  

Quase a totalidade, 18 dos 20 trabalhos, desenvolveram TA para uso com fins educacionais, 

e com a intenção de melhoria nos processos de ensino e aprendizagem. Entre as disciplinas 

e assuntos contemplados estão Química, Geografia, Alfabetização e Letramento, Conteúdo 

da área de informática, Capacitação de professores e alunos, aprendizado de LIBRAS e TA 

para diversos fins educacionais. Notou-se que apesar dos fins educacionais aos quais é 

proposta a variedade de TA, não há dentre os trabalhos algum que se volte para o ensino 

de matemática. Além disso, nenhum dos trabalhos apresenta experiências em sala de aula 

aplicados no cotidiano escolar, a TA desenvolvida alcançou as pessoas com deficiência 

somente na fase de elaboração, desenvolvimento e validação da TA. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização desta investigação percebe-se um número expressivo de trabalhos 

desenvolvidos com a intenção de incluir as pessoas com algum tipo de deficiência no 

ambiente educacional, desejando proporcionar acessibilidade diante das mais variadas 

opções de dispositivos tecnológicos, dentre esses dispositivos, as pesquisas evocaram o 

uso dos dispositivos móveis. Evidenciamos que a deficiência visual é o tipo de deficiência 

com maior destaque no desenvolvimento de TA nos trabalhos pertencentes à amostra 

analisada.  

Notou-se que apesar dos fins educacionais aos quais é proposta a variedade de TA, não há 

dentre os trabalhos algum, que se volte para o ensino de matemática e além disso nenhum 

dos trabalhos apresenta experiências em sala de aula, ou aplicados no cotidiano escolar. A 

TA desenvolvida alcançou as pessoas com deficiência somente na fase de elaboração, 

desenvolvimento ou validação da TA. 

As pesquisas estão distribuídas em várias IES de várias regiões do Brasil. Considerando o 

grande número de IES envolvidas em pesquisas em TA, é possível afirmar que o estudo e 

desenvolvimento de TA é tema de interesse nas IES no Brasil, em especial nas regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul.   

Os trabalhos analisados apontam como principais benefícios proporcionados pela 

tecnologia assistiva: a educação inclusiva, inclusão social, inclusão digital, acessibilidade, 

comunicação, autonomia e interação entre professores e alunos (pessoas com deficiência) 

e desses com a família e demais pessoas que os cercam.  

Como sugestão, propomos que a atenção dos professores-investigadores se volte ainda 

mais a esta temática, para que compartilhem e compreendam os impactos que a TA gera 

no ensino inclusivo de qualidade. Aos desenvolvedores de TA, este estudo sugere que mais 

softwares com foco em TA sejam desenvolvidos para as disciplinas educação básica, em 

especial para Matemática nos mais variados níveis de ensino, de modo a permitir que 

alunos com algum tipo de deficiência e que necessitam de uma TA, possam realizar 

processos de aprendizagem próprios à vida escolar e social. 

 

REFERÊNCIAS  

ALVES, A.; MATSUKURA, T. Revisão sobre avaliações para indicação de dispositivos de 

tecnologia assistiva. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 25, 

n. 2, p. 199-207, 14 out. 2014. 

ASSISTIVE TECHNOLOGY ACT (1998). Disponível em: 

<https://en.wikisource.org/wiki/Assistive_Technology_Act_of_1998#Sec._3.> Acesso em: 

10 maio de 2019. 

BERSCH, R. de F. R. Design de um serviço de tecnologia assistiva em escolas públicas. Tese 

(Mestrado em design). Porto Alegre – RS, 2009. 



 
 

 

4638 

BERSCH, R. Introdução à tecnologia assistiva. Porto Alegre, 2017. Disponível em: 

<http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf>. Acesso em: 10 Maio 

2019. 

BERSCH, R. Recursos Pedagógicos Acessíveis: Tecnologia Assistiva (TA) e processo de 

Avaliação nas escolas. 2013. Disponível em: 

<http://www.assistiva.com.br/Recursos_Ped_Acessiveis_Avaliacao_ABR2013.pdf>. Acesso 

em: 10 Maio 2019. 

CALHEIROS, D. dos. S.; MENDES, E. G.; LOURENÇO, G. F. Considerações acerca da 

Tecnologia Assistiva no cenário educacional brasileiro. Revista Educação Especial, v. 31, 

n. 60, p. 229-244, 2018. 

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICO (CGEE). Mapeamento de Competências 

em Tecnologia Assistiva: Relatório Final. Brasília: CGEE, 2012. Disponível 

em:<https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/CGEE+Rela 

t%C3%B3rio+Estudo+de+Tecnologia+Assistiva_12022014_9207.pdf/dc70dcb2-c96c-

49e0-a2f2-9a23870076f6?version=1.0.> Acesso em: 14 jun 2019. 

DA  COSTA,  Celso  R.  et  al.  Dispositivos  de  tecnologia  assistiva:  fatores  relacionados  

ao abandono. Cadernos de Terapia Ocupacional, v. 23, n. 3, p. 611-624. 2015. 

GARCIA, Jesus Carlos Delgado. GALVÃO FILHO, Teófilo Alves. Pesquisa Nacional de 

Tecnologia assistiva. São Paulo: ITS Brasil/MCTI-SECIS, 2012 

GLAT, R.; FERNANDES, E. M. Da educação segregada à educação inclusiva: uma breve 

reflexão sobre os paradigmas educacionais no contexto da educação especial 

brasileira. Revista Inclusão, v. 1, n. 1, p. 35-39, 2005. 

KITCHENHAM, B.; DYBÅ, T.; JORGENSEN, M. Evidence-based Software Engineering. 26th 

International Conference on Software Engineering, (ICSE ’04), Proceedings. IEEE, 

Washington DC, USA, 2004, p. 273 – 281. 

LAUAND, G. B. A. Tese (Doutorado em Educação Especial). Universidade Federal de São 

Carlos. São Carlos, 2005. 

MANZINI, E. J. Tecnologia assistiva para educação: recursos pedagógicos adaptados. In: 

Ensaios pedagógicos: construindo escolas inclusivas. Brasília: SEESP/MEC, p. 82-86, 2005. 

MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica, 7. ed. São 

Paulo: Editora Atlas. 2017 

RODRIGUES, Patrícia Rocha; ALVES, Lynn Rosalina Gama. Tecnologia assistiva-uma revisão 

do tema. HOLOS, ano 29, vol 6. p. 170 - 180. 2013. 

SANTOS, I. U. M. dos. Inclusão escolar e a educação para todos. 2010. Tese de doutorado 

em Educação. Porto Alegre – RS, 2010. 

SARTORETTO, M. L.; BERSCH, R. Assistiva: Tecnologia e educação. Disponível em: 

<http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html#categorias>. Acesso em: 28 Maio 2019. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (Brasil). Sociedade Brasileira de Computação 

(Ed.). CBIE - Congresso Brasileiro de Informática na Educação. 2017. Disponível em: < 

http://sbc.org.br/2-uncategorised/1808-cbie-congresso-brasileiro-de-informatica-na-

educacao>. Acesso em: 21 jun. 2019. 



 
 

 

4639 

UNESCO. Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas 

Especiais. Brasília: CORDE 

AGRADECIMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Maranhão - FAPEMA, pelo apoio financeiro. 

  



 
 

 

4640 

O HOME STUDIO COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA 

PREPARAÇÃO DE UMA OBRA MUSICAL PARA POSTERIOR 

APRESENTAÇÃO 

 

Daniel Souza de Araújo 

Instituto Federal de Goiás (IFG) 

clarinetadna@gmail.com 

 

Francisco Vanderlei Alves dos Santos 

Instituto Federal de Goiás (IFG) 

vanderleialves18@hotmail.com 

 

Thiago Henrique Costa Vieira 

Instituto Federal de Goiás (IFG) 

guitarmusicproducoes@gmail.com 
 

 

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é compreender como o home studio pode auxiliar no 

processo de preparação das obras musicais que serão tocadas em público e responder a 

pergunta: Qual é a importância do ‘Home Studio’ para um estudante de música?  Para isso, 

foram realizadas gravações dos ensaios semanais do grupo de saxofones do Curso Técnico 

Integrado em Instrumento Musical (CTIIM) do Instituto Federal de Goiás - Campus Goiânia. 

Este trabalho foi dividido em três etapas: Revisão bibliográfica, Gravação e Aplicação de um 

questionário estruturado. A revisão bibliográfica foi realizada com literaturas que abordasse 

assuntos, tais como: preparação para performance musical, ansiedade e pânico na 

performance musical, além de música e tecnologia. Observa-se que esta pesquisa ajudou 

aos músicos participantes em três aspectos: Perceberem o que estão tocando; escutar mais 

o grupo e obterem mais confiança para tocar, uma vez que alguns problemas técnicos 

foram percebidos e apontados para possíveis soluções durante os ensaios. 

 

Palavras-chave: home studio; performance musical; preparação de uma obra musical; 

ansiedade e pânico na performance musical; música e tecnologia. 

 

ABSTRACT: The purpose of this research is to understand how ‘home studio’ can help in 

the preparation of music pieces that will be presented in public and answer the question: 

What is the importance of the ‘home studio’ for a music student? Thereunto, recordings of 

the weekely rehearsals of the group of saxopones of the Curso Técnico Integrado em 

Instrumento Musical (CTIIM) do Instituto Federal de Goiás - Campus Goiânia were made. 

This work was divided in three parts: literature review, record and application of structurate 
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questionary. The literature reviews were made with sources that had the subjects: 

preparation for musical performance, anxiety and panic in the music performance, besides 

music and tecnologies. We observe that this research helped the participants in threee 

aspects: Perceive what they are playing, listen more the whole group and get more 

confidence to play, once the technical problems were perceived and appointed to possible 

solutions in the rehearshals. 

 

Keywords: home studio; musical performance; preparation in the music performance; 

anxiety and panic in the music performance; music and technology. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Após a criação do transistor, foi a expansão da capacidade dos dispositivos de 

armazenamento e a invenção da internet, viabilizaram e popularizaram o acesso ao 

mundo digital.  Um bom exemplo de inserção tecnológica no cotidiano ocorreu 

com a criação dos algoritmos de compactação e distribuição digital de arquivos, 

onde as grandes gravadoras assistiram inertes suas músicas serem distribuídas 

entre milhares de usuários da rede mundial de computadores e armazenadas em 

“players” que poderiam ser levados a qualquer parte. Com isso, podemos observar 

um fenômeno de socialização baseado no agrupamento de um estilo musical 

conforme afirma GOHN (2011, p.29) “as recentes tecnologias da comunicação 

facilitam a formação de agrupamentos com interesses comuns, criados em torno 

de um determinado estilo musical, um compositor ou um intérprete específico”.  

Estamos imersos em um mundo digital seja através de uma TV smart, 

computadores, tablets e celulares entre outros.  A popularização destes aparelhos 

pode ser explicada pela produção em larga escala de componentes (microchips), o 

que permitiu, através dos preços mais acessíveis, a compra por grande parte da 

população. 

Estes recursos digitais invadiram o ambiente acadêmico e na música não poderia 

ser diferente. Tal qual Aguiar (2008, p.63) afirma “O uso das novas tecnologias 

propicia trabalhar em sala de aula com investigação e experimentação [...] 

considerando que permite ao aprendiz vivenciar experiências, interferir, fomentar e 

construir o próprio conhecimento”.   

A produção musical (composição e gravação) passou na década de 1990 por uma 

verdadeira revolução, pois o que antes necessitava de um grande aparato 

tecnológico e muito dinheiro, atualmente esta tecnologia encontra-se inclusive em 

nossas casas como é o caso do Home Studio. 

De acordo Vieira (2010, p.23- 24) 
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A terminologia home studio, empregada na língua inglesa, faz referência 

à gravação feita “em casa” tanto em texto em português como em inglês. 

[...] O home studio, ou estúdio caseiro, é um ambiente de produção 

musical que utiliza de diferentes tecnologias para conceber um 

determinado produto musical, pedagógico ou sonoro. Constitui-se de um 

conjunto de equipamentos computacionais físicos e lógicos (pacote de 

softwares, placa de som, memória, hard disk...) de equipamentos 

eletrônicos, tais como, mesa de som, microfones e monitores, e de 

instrumentos musicais, em especial os teclados por possuírem interface 

MIDI. Dentre as possibilidades oferecidas por um home studio encontra-

se a de gravar performances e composições, produzir músicas, criar 

material didático, produzir trilha sonora, digitalizar partituras e re-arranjar 

obras musicais através de colagens, recortes e manipulação do som. [...] 

Neste sentido, estúdios caseiros têm sobrevivido utilizando dos mesmos 

suportes tecnológicos que a indústria fonográfica propõe, por exemplo, a 

internet como meio de divulgação e distribuição de material. (VIEIRA, 

2010, p. 23- 24) 

Basicamente, para a montagem de um ‘Home Studio’ é necessário um computador, 

uma interface de áudio (placa de som com baixa latência), microfones, monitores 

de referência e um software com uma DAW. A qualidade do som captado está 

diretamente ligada à qualidade dos componentes empregados. 

Todavia, qual é a importância do ‘Home Studio’ para um estudante de música? 

Como este aparelho torna-se uma ferramenta tecnológica no auxílio da preparação 

de uma obra que será apresentada performaticamente? 

Quando referimos ao aprendizado de um instrumento temos basicamente dois 

modelos de metodológicos: o ensino individual e o ensino coletivo. FOWLER (1988, 

apud CERQUEIRA, 2013, p.49) declara que “Uma das questões mais discutidas sobre 

o ensino de instrumento trata da falta de um suporte teórico e metodológico mais 

sólido acerca das aulas individuais”. 

Ensino Individual é também chamado de ensino tutorial e conforme (TOURINHO, 

2007, p.2) “O professor de aulas tutoriais se baseia no modelo de Conservatório e 

defende a atenção exclusiva ao estudante como a única forma de poder conseguir 

um resultado efetivo”. 

Geralmente, em um modelo aplicado nos conservatórios, o ensino de um 

instrumento baseia-se unicamente da experiência do professor para guiar o aluno 

ao pleno desenvolvimento técnico e performático, ratificando as palavras de 

(HARNONCOURT, 1988, p. 29) onde afirma que:  
O músico formava aprendizes de acordo com a sua especialidade; quer 

dizer, havia uma relação entre aprendiz e mestre na música, similar àquela 

que, durante séculos, houve entre os artesãos. Ia-se a um determinado 

mestre para aprender com ele o ‘ofício’, sua maneira de fazer música. 
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Tratava-se, antes de mais nada, da técnica música: composição e 

instrumento; a esta acrescentava-se a retórica, a fim de se tornar a música 

eloquente. (HARNONCOURT, 1988, p. 29) 

O problema que encontramos neste tipo de abordagem é que no momento da 

performance “o músico se sente ‘nu’ diante da plateia, e seu domínio técnico é 

colocado à prova na primeira frase executada”, conforme as palavras de (RAY, 2009, 

p. 156).   

Para Sinico e Winter (2013): 
Na preparação do repertório para apresentações públicas, o músico 

costuma se confrontar não somente com dificuldades e demandas 

técnico-interpretativas que necessitam ser aprendidas e superadas, mas 

também com prazos, desejos e expectativas - tanto do executante quanto 

dos espectadores - e que podem conduzir o músico a um estado de 

ansiedade perante esta situação. (SINICO; WINTER, 2013, p. 240) 

Assim, os alunos deste modelo de ensino são afetados pelo stress, a ansiedade e, 

em alguns casos, pelo pânico quando se fala em subir no palco para uma 

apresentação pública. Tais sintomas dar-se uma vez que precisam ler as notas e 

conhecer o seu dedilhado no instrumento, respirar corretamente, tocar os ritmos e 

as articulações pedidas, sem contar a preocupação com o resultado sonoro e 

interpretativo.  

O ensino coletivo de instrumento traz para o aluno os benefícios que o CRUVINEL 

(2003, p. 65 - 70) destaca:  
A interação entre os alunos, despertando a socialização, a cooperação, a 

motivação, o rendimento, entre outros [...]  o ambiente lúdico, 

desenvolvimento do repertório de maneira mais rápida [...], afinação do 

grupo [...], desenvolvimento do ouvido harmônico do aluno [...], A 

economia de tempo, [...]  baixa desistência dos alunos [...], melhora a auto-

estima dos alunos [...] , maior rendimento, estímulo, disciplina [...], 

cooperação e desinibição. CRUVINEL (2003, p.65 - 10) 

O objeto deta pesquisa são os alunos de saxofones do Curso Técnico Integrado em 

Instrumento Musical do Instituto Federal de Goiás CTIIM - IFG, Campus Goiânia 

onde possuem em sua matriz, matérias coletivas como a banda de música e o coro 

sinfônico, além das aulas de cunho técnico. A coordenação deste curso optou por 

usar o ensino coletivo de instrumento conforme descrito nos objetivos do PPC do 

Curso Técnico Integrado em Instrumento Musical:  
Formar técnicos em Instrumento Musical, para atuar nas áreas de 

produção, desenvolvimento científico, extensão e desenvolver sua 

capacidade para a performance; [...] Incentivar o aluno no 

desenvolvimento de atividades extracurriculares, tais como: organização e 

participação em eventos e órgãos de representação; projetos de extensão 

(oficinas e Núcleos); exigindo para a integralização do curso o 
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cumprimento de uma carga horária nestas atividades consideradas 

complementares; [...] Desenvolver a capacidade nos alunos de 

convivência em grupo, de forma a contribuir com sua formação ética 

política e cultural; [...]  (IFG, 2011, p.14 - 15, grifo nosso) 

 

Para atender a necessidade da turma de saxofone em ler um repertório voltado para 

a música de câmara com saxofones, eles também participam de projetos de ensino1 

elaborado com o objetivo de1042 produzir nos discentes as condições técnicas e 

psicológicas. Nestes projetos de ensino foram trabalhados: estudos de fraseologia, 

refinamento da afinação e articulação, aprimoramento da criatividade e improviso, 

a manutenção do pulso e do ritmo quando em conjunto sem a necessidade de um 

condutor. Além de explorar as diversas sonoridades do instrumento (saxofone) em 

um repertório diversificado a fim de apresentarem em público. 

No ano de 2018, foi agregado ao projeto de ensino uma pesquisa desenvolvida 

pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) fomentado pelo 

IFG. Esta pesquisa teve como objetivo compreender de que forma o ‘home studio’ 

pode auxiliar na preparação das obras que serão tocadas em público. Para tanto, 

foi realizado gravações dos ensaios semanais do grupo de saxofone. 

Segundo CERQUEIRA (2011), durante a etapa de estudo e execução de uma obra, 

temos as seguintes ferramentas: 
Análise da obra (observação e definição dos movimentos através 

de dedilhado, digitação, golpe de arco, impostação vocal e 

embocadura, entre outros), Estudo da forma (estratégia baseada 

na forma da peça estudada, exigindo Compreensão e análise 

musical), repetição (estratégia para armazenamento das 

informações, utilizada para consolidação dos vários tipos de 

Memória na etapa Estudo e reforço destas informações na etapa 

Execução), variação (modificação das estruturas musicais para 

aquisição de novas habilidades técnicas) Gravação (estratégia 

utilizada para desenvolver a autocrítica na interpretação 

musical e atenuar a ansiedade na Performance), Apresentação 

Pública (mesmo sendo o produto final do trabalho, pode ser 

utilizada sob finalidades didáticas, permitindo observar pontos que 

necessitam de mais estudo, amadurecer o repertório em público e 

desenvolver a autocrítica, visando ao crescimento musical e 

melhoria nas apresentações futuras) e Ensaio Mental (estratégia 

 
1042 Segundo FIEL (2017) a “Pesquisa Quali-Quantitativa É a pesquisa que inclui pesquisa qualitativa 

e pesquisa quantitativa, pois embora sejam diferentes, elas não se excluem. Desse modo é possível 

que a pesquisa tenha uma parte quantitativa com coleta de dados e no mesmo trabalho poderá 

especular quais as causas dos resultados, caso isso aconteça a pesquisa será quali-quantitativa”. 
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onde não há realização prática externa, baseada na imaginação da 

sonoridade e as habilidades necessárias para sua realização). 

CERQUEIRA (2011, p. 19-20, grifo nosso) 

 

Vieira (2010, p. 64-65) afirma que a gravação permite acompanhar a evolução do 

aluno através do registro sonoro, possibilitando observar seu desenvolvimento e 

refletir sobre possíveis mudanças na abordagem metodológica. Desta forma, o 

home studio surge como ferramenta a fim de auxiliar no estudo e preparação de 

uma obra para apresentação pública. 

A justificativa para utilização de um home studio e não uma gravação por outro 

dispositivo (celular) está na qualidade e recurso que os equipamentos 

proporcionam, possibilitando, com qualidade considerável, a captação e o registro 

deste material. Vieira (2010) cita entre alguns benefícios de uma boa gravação: 

[...] a análise dos pontos fracos e fortes da execução instrumental 

e/ou vocal e em conjunto se empenhem em melhorar cada dia mais 

no desenvolvimento de uma dada performance, [...] o 

desenvolvimento de um ouvido clínico que reconhecerá possíveis 

problemas, viabilizando a procura por possíveis soluções [...] a 

gravação de aula tende a incentivar o aluno a buscar uma melhor 

sonoridade de seu instrumento, tornando-o mais participativo do 

processo. (VIEIRA, 2010, p.64-65) 
Assim, este artigo tem como objetivo demonstrar os resultados parciais alcançados 

da pesquisa realizada durante o PIBIC e tentar responder às seguintes perguntas: 

como o home studio pode ajudar no desenvolvimento rítmico, do improviso e da 

criatividade? O home studio pode desenvolver o senso de conjunto? Como essa 

Ferramenta pode ajudar na timbragem do grupo? Houve melhora na performance 

do grupo após o contato com a ferramenta?  

 

METODOLOGIA 

 

A análise de dados deste trabalho foi baseada no método de pesquisa quanti-quali1, 

caracterizado como sendo u1043m método misto. Utilizaremos a metodologia de 

pesquisa participante uma vez que, segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 67):  

[...] Essa pesquisa, assim como a pesquisa-ação, caracteriza-se pela 

interação entre pesquisadores e membros das situações 

investigadas. A descoberta do universo vivido pela população 

 
1043 Segundo Casillo (2003, p. 26)  Sharewares: são softwares distribuídos gratuitamente para teste 

por um determinado período de tempo, caso haja interesse na aquisição permanente o software 

deve ser comprado. 
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implica compreender, numa perspectiva interna, o ponto de vista 

dos indivíduos e dos grupos acerca das situações que vivem. 
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 67) 

Dividimos essa pesquisa em três etapas: Revisão bibliográfica, Gravação e Aplicação 

de um questionário estruturado. Ao longo de dez semanas houve dois momentos 

de uma hora e trinta minutos cada. Um momento (sem o equipamento de gravação) 

para o estudo da obra, da técnica a ser empregada e da sonoridade. Em outro 

momento foi realizado a gravação e aferição da evolução técnica / performática do 

grupo.   

A revisão bibliográfica foi realizada baseada em literaturas que abordasse os 

assuntos: preparação para performance, ansiedade e pânico na performance 

musical e música e tecnologia.   

No processo de gravação, foi usado um notebook, uma interface de áudio com dois 

canais, dois microfones condensador unidirecional com resposta de frequência 

entre 40 Hz - 18 kHz, um amplificador para fone de ouvido com oito saídas, seis 

fones de ouvido para estúdio, dois pedestais para microfone, cabos para conexão 

dos fones e microfones. Optamos para a gravação, o “Reaper", um software de 

licença shareware1, por ser um ambiente comple1044to de produção. Todas as 

gravações foram realizadas na estrutura física cedida pelo IFG (uma sala de música 

com janelas isoladas acusticamente e ar condicionado). O uso do amplificador para 

fone de ouvido foi necessário para que todos os envolvidos na sessão de gravação 

(seis participantes: quatro instrumentistas e dois pesquisadores) tivessem acesso 

em tempo real tanto do click do metrônomo quanto o som dos instrumentistas 

envolvidos na experiência. 

O processo de coleta dos áudios foi divido em quatro momentos: 

Em um primeiro momento, fizemos uma gravação sem usar os fones de ouvido 

como retorno, a fim de que todo o processo fosse gravado simulando uma 

performance “ao vivo”. Após o registro, todo o grupo analisou a gravação, 

anotaram-se os pontos que deveriam ser corrigidos em um próximo encontro.   

No segundo momento, fizemos um grupo de estudo onde analisamos as partituras, 

anotando as respirações, início e fim de frase, pontos de apoio para afinação, 

baseado nas gravações coletadas. 

Em um terceiro momento, houve o registro semanal dos ensaios, com a utilização 

de microfones e fones de ouvido individuais. Os fones de ouvido foram importantes 

 
1044 Professora do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Campina Grande do Sul –PR. Possui 

graduação em Pedagogia com especialização em História e Geografia do Paraná pelo ITECNE- 

Instituto tecnológico Educacional de Curitiba. Atualmente exerce a função de supervisão educacional das 

escolas municipais. E-mail: expeditaesilva@hotmail.com  

mailto:expeditaesilva@hotmail.com
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porque permitiram aos músicos ouvirem além do metrônomo, o próprio som e o 

som dos colegas.  

Após a sessão de gravação, realizou-se análise crítica junto aos componentes do 

grupo sobre o áudio registrado, com o propósito de apontar possíveis soluções 

para os problemas encontrados.  

Na quarta etapa, registramos a performance do grupo no recital de encerramento 

do projeto para aferir o resultado final.  

Finalmente, aplicou-se individualmente um questionário estruturado com onze 

perguntas na forma de entrevista com o intuito de coletar informações sobre a 

impressão concernente ao desenvolvimento dos participantes, bem como a 

percepção deles em com relação ao grupo após a utilização da ferramenta ‘home 

studio’. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Faremos uma breve exposição e análise de algumas perguntas feitas no 

questionário. O questionário foi aplicado aos quatros integrantes do grupo 

individualmente em forma de entrevista registrada em vídeo.   

Para averiguar de que forma o home studio afetou na visão de mercado dos alunos 

participantes realizou-se a seguinte pergunta Quais suas perspectivas no mundo 

profissional após o contato com o home studio? Entre todas as respostas podemos 

dizer que 75% dos participantes se interessaram pelo tema home studio. Seja para 

continuar os estudos ou vislumbrando um engajamento profissional. Um dos 

participantes declarou “Eu não sei se vou conseguir me engajar nessa carreira. Ter 

um home Studio me permitiria me preparar mais”.  Logo podemos concluir que 

houve um despertar para o mercado de trabalho em estúdios de gravação, contudo 

eles perceberam a necessidade de refinamento técnico que deveria ser atendida 

para um possível contrato. 

Quais as suas sensações positivas e negativas durante a pesquisa e recital?  

Para esta pergunta tivemos uma resposta que foi dividida em dois momentos: 

Durante a pesquisa e no recital de encerramento (ao vivo). Vale a pena ressaltar que 

durante a coleta foram usados fones de ouvido que trazia amplificado o click do 

metrônomo e o som do grupo, o quê não aconteceu durante a gravação do recital. 

As gravações durante a pesquisa ocorreu em uma sala de 12 m2 e o recital foi 

realizado no teatro do IFG no campus Goiânia com lotação de 319 assentos 

distribuídos entre as plateias inferior e superior, em outras palavras, o recital foi 

realizado em uma sala de concerto bem maior que a sala de ensaio. Contudo, o 

grupo já tinha contato com o ambiente, uma vez que os integrantes ensaiam 

semanalmente junto a banda de música do CTIIM. Mas vale a pena lembrar que o 
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objetivo da pesquisa era criar um ambiente controlado (home studio) para verificar 

se a ferramenta ajudaria na sonoridade do grupo e na manutenção do ritmo para 

uma futura apresentação. Assim, no recital “ao vivo”, não se fez necessário à 

utilização do fone de ouvido. 

Certamente o fator positivo durante a pesquisa foi o fato de todos ouvirem melhor 

um ao outro. Inicialmente o click do metrônomo foi um agente para a ansiedade e 

apreensão. Todavia, ao decorrer das gravações o metrônomo passou a ser um 

referencial de segurança.  

Durante o recital, a maior dificuldade foi gerada pela falta do fone de ouvido como 

referencial para sintonia do senso rítmico e retorno instantâneo para os demais 

integrantes do grupo como declara o participante 02 “[...] estava ouvindo mais o 

grupo durante a pesquisa, mas pela falta de fone de ouvido no recital senti 

dificuldade em ouvir mais o grupo”. Contudo, por se ouvirem no decorrer dos 

ensaios, garantiu uma segurança durante o recital, mesmo não tendo a referência 

gerada pelo fone de ouvido.  

 
Gráfico 1: impressões no primeiro contato com o home studio 

 
Quais foram as suas primeiras impressões ao trabalhar com o home studio? Nesta 

pergunta tentou-se determinar qual o grau de ansiedade que o home studio trouxe 

para os participantes. A maior dificuldade encontrada pelos participantes foi a falta 

do costume em escutar o próprio som e o som do colega conforme declarou um 

dos participantes “Achei muito difícil escutar o meu som. Na hora [da apresentação 

ao vivo, sem os fones], você não presta muito atenção no seu som e no som das 

outras pessoas”. A segunda maior dificuldade foi ouvir o click do metrônomo como 

declarou outro participante à frase “[...] por causa do andamento que precisava 

seguir e tocar em grupo, [...] você escuta tudo, e aí você tem que tocar de acordo 

[junto] com as pessoas”.  Dois entrevistados afirmaram que a maior dificuldade era 
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por ser “algo novo, que nunca tiveram contato”. A afirmação “Foi algo totalmente 

diferente, nunca tinha experimentado, fiquei impressionado com a audição” veio 

juntamente com a expressão “tudo que é novo traz ansiedade, nervosismo” de 

outro participante.  Todavia todos concordam que as “dificuldades” foram 

resolvidas no decorrer da pesquisa. 

 

Gráfico 2: Percepções geradas no pelo home studio 

 
Na pergunta “O ‘home studio’ ajudou a perceber problemas técnico ou musical?” 

observamos que devido ao filtro formado pelo microfone e o fone de ouvido, os 

instrumentistas participantes tiveram em tempo real o retorno do som de seus 

instrumentos e o click do metrônomo amplificados. Essa sensação permitiu que 

50% deles perceberem os problemas de sintonia com a digitação técnico-mecânica 

do instrumento como relata a participante “A digitação eu vejo que tem muitas 

falhas, percebi através das gravações” e a participante 2 “Algumas passagens que 

ficavam sujas eu consegui escutar mais, por exemplo, as dinâmicas era para crescer 

eu escutava mais, às vezes também para fazer um piano”. Como relatado alguns 

dos participantes nunca haviam escutado o próprio som do ponto de vista de uma 

gravação. Alguns achavam o próprio som feio. Uma explicação para isso está no 

apoio do dente na boquilha. Com o apoio do dente na boquilha, as vibrações da 

palheta na parede da boquilha chegam distorcidas no ouvido interno, uma vez que 

o maxilar está ligado aos ossos do ouvido interno. Com o fone de ouvido, o som é 

amplificado chegando quase imediatamente ao ouvido trazendo para o músico 

uma referência totalmente diferente. 

Com a finalidade de determinar o nível de nervosismo dos instrumentistas 

participantes envolvidos na pesquisa, pediu-se para graduar de 1 a 5 o grau de 

nervosismo gerado no início da pesquisa, bem como durante a apresentação “ao 

vivo” no recital de encerramento.  
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O fato de subir no palco para tocar foi um agente significativo que gerou ansiedade, 

mostrando a importância de uma preparação elaborada de forma que o músico 

tenha um bom desenvolvimento e segurança para se apresentar em público.   

Gráfico 3: Nível de ansiedade durante o recital de encerramento da pesquisa 

 
A resposta do participante 02 dá um panorama do nível de nervosismo do grupo durante 

o recital “[...] Mesmo com o nervosismo, O home Studio me deu mais segurança por ouvir 

as outras pessoas, e sentir que eu estou fazendo parte do grupo”. Ficar nervoso momentos 

antes da apresentação, até certo ponto, é normal. Porém conforme as palavras de Ray 

(2009, p. 158) “[...] se não houver o estabelecimento de um estado de relaxamento e 

autocontrole, esta tensão pode se elevar a níveis altíssimos gerando efeitos negativos na 

atuação do músico em público”. O que podemos perceber é que o uso do fone de ouvido 

durante as sessões de ensaio fez com que os participantes se sentissem mais próximos um 

do outros, proporcionando uma espécie de “porto seguro” e inserindo-os em um ambiente 

mais amigável, trazendo, um estado de relaxamento e autocontrole mesmo com o fator 

externo chamado público. 

 

CONCLUSÃO 

Mediante as discussões acima torna-se evidente que o home studio é uma 

ferramenta eficaz para a preparação de uma boa apresentação, uma vez que os 

equipamentos utilizados (microfone, interface e fone de ouvido) formam uma 

espécie de filtro do ambiente externo. Este fenômeno trouxe aos participantes uma 

sensação de aproximação sonora, permitindo que se ouvissem melhor e com maior 

precisão rítmica, fazendo que percebessem alguns problemas técnicos para 

buscarem possíveis soluções. Inicialmente o contato com o equipamento (fones de 

ouvido e microfones) causou estranheza por não se escutarem em uma 

performance “ao vivo”, contudo no decorrer da pesquisa houve a adaptação por 
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parte dos integrantes. O click do metrônomo foi um agente para a ansiedade e 

apreensão. Não obstante, ao decorrer das gravações o metrônomo passou a ser um 

referencial de segurança. Certamente o fator positivo durante a pesquisa foi o fato 

de todos ouvirem melhor um ao outro. Entre todas as respostas podemos dizer que 

75% dos participantes se interessaram pelo tema home studio. Seja para continuar 

os estudos ou vislumbrando um engajamento profissional. Em suma, o projeto 

ajudou aos participantes em três aspectos: Perceberem o que estão tocando, 

escutar mais o grupo e obterem mais confiança para tocar, uma vez que alguns 

problemas técnicos foram percebidos e apontados para possíveis soluções durante 

os ensaios. 
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O “JEITINHO” PARA ACABAR COM A CORRUPÇÃO: 

HONESTIDADE 

 

 

Expedita Estevão da Silva1 

 

RESUMO: O artigo apresenta1045 o resultado do trabalho desenvolvido com alunos do 5º 

ano do Ensino Fundamental de uma escola pública na região metropolitana de Curitiba 

sobre o uso metodológico do jornal impresso e digital em sala de aula acerca do tema 

corrupção. Teve início a partir de comentários que as crianças faziam em sala de aula sobre 

a situação do país na época e o mais interessante era a forma como se referiam aos 

políticos, sempre como corruptos. Isso acontecia todos os dias, enquanto conversavam 

sobre notícias apresentadas na televisão. Inicialmente passavam despercebidos pela 

professora, que tinha a preocupação em dar conta dos conteúdos curriculares previstos 

para o bimestre, acreditava que era um tanto complicado falar sobre corrupção e política 

em sala de aula, por pensar que os alunos ainda fossem imaturos. No entanto, não foi 

possível fugir da realidade trazida para a escola, pois, além de ensinar ler e escrever a escola 

precisa ensinar seus alunos a expressar suas ideias, emitir e argumentar suas opiniões. 

Conforme defende Freire, (1991): “não basta saber ler que Eva viu a uva”.  Foi necessário 

repensar a prática  e planejar atividades, a partir das quais foram exploradas matérias 

publicadas em jornais digitais e impressos, fazendo interdisciplinaridade e estabelecendo 

importantes parcerias com órgãos como o fórum, onde as crianças puderam ter contato 

direto com a juíza, o promotor e ter esclarecimentos sobre o que é a corrupção, além de 

pesquisas na internet.  Os resultados do trabalho foram compartilhados com a comunidade 

com o objetivo de integrar a família e valorizar o aprendizado dos alunos. 

 

Palavras-chave: Tecnologias educacionais; corrupção; jornal; interdisciplinaridade; 

aprendizagem significativa. 

 

 

ABSTRACT: The article presents the results of a group work developed, in class, by 5th 

grade students of theprimary public school in the metropolitan region of Curitiba. The 

subject in matter is about the methodological use of the printed and digital 

newspaper around public corruption. It all started from casual commentary that children 

made about the political situation of the country (Brasil) at the time. And the mos 

tinteresting thing was the pejorative way they referred to politicians, always attributing 

them ascorrupted; this happened every day when the students talked about the News they 

 
1045 Graduado em Ciências da Natureza – Licenciatura pela Universidade Federal do Pampa. Pós-

graduando em Ensino de Ciências da Natureza pela Universidade Federal do Pampa. 
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sawon television. Initially it went unnoticed by the teacher, who was already occupied 

teaching all the curricular contents for the two-month period. The teacher believed that it 

was a bit complicated talking about corruption and politics in classroom, since he 

thought the students were still a littleimmature to have political opinions. However, it was 

not possible to escape the reality brought to school by the country's political situation. In 

addition to teaching reading and writing, the school must teach its students to express their 

ideas, expose and debate their opinions. As the educator and philosopher Paulo Freire said: 

"It is not enough to know that Eve saw the grape." It was necessary torethink the practice 

and plan activities. From there we analyzed digital articles and printed newspapers, focusing 

in interdisciplinary contents and establishing important partnerships with public 

organizations such as the local Forum, where the children could have direct contact with a 

judge, prosecutor and have a better interpretation of what corruption really is. We shared 

the conclusions with the community intendingto blend family values with the students 

education. 

 

keywords: Educational technologies; corruption; newspaper; interdisciplinarity; 

learning. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Ao longo do tempo a sociedade passa por transformações em diferentes 

aspectos e com a educação não tem sido diferente sendo dentre outras função da 

escola formar sujeitos autônomos e que possam compreender e atuar de maneira 

positiva e consciente no lugar onde vivem.  Dentro desse contexto a escola precisa 

entender que as tecnologias podem e devem ser incorporadas as práticas 

pedagógicas, pois os alunos já chegam à escola com uma grande bagagem de 

conhecimento tecnológico que muitas vezes é ignorado por seus professores, os 

quais continuam com metodologias que não são nada atrativas  e perdem a 

oportunidade de ensinar o uso consciente das tecnologias para essa geração.  

Cabe ao professor traçar um caminho que leve seu aluno a despertar o gosto 

pela leitura e consequentemente, passe a gostar e escreva melhor durante as aulas, 

além de ter argumentos quando precisar defender suas ideias. Para isso a escolha 

de materiais para leitura e o modo como serão desenvolvidas essas aulas são 

indispensáveis para obter tais resultados. 

 Dentro desse contexto, o uso do jornal como material pedagógico pode 

enriquecer as aulas e despertar o interesse dos alunos com relação à leitura pelo 

fato de apresentar assuntos variados e por tratar de temas reais, além das 

facilidades de acesso devido ao advento da internet que permite a visualização de 

jornais importantes do mundo todo em tempo real e que os alunos podem acessar 

de aparelhos de celulares em qualquer lugar.  
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O trabalho apresentado neste artigo é resultado de uma experiência 

pedagógica desenvolvida com uma turma de alunos de 5º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública de um município da região metropolitana de 

Curitiba.  

Surgiu a partir de comentários que os alunos faziam em sala de aula sobre 

a situação política do país na época e o mais interessante era a forma como se 

referiam aos políticos, sempre os chamavam de corruptos. Muitos até mesmo sem 

entender ao certo o significado dessa expressão. Isso acontecia praticamente todos 

os dias no início da aula e a princípio eram ignorados porque a professora tinha um 

quadro de conteúdos curriculares a cumprir durante o bimestre.  

  No entanto, um determinado dia a professora estava na sala dos professores 

quando ouviu umas menininhas do primeiro ano, ou seja, com cinco aninhos de 

idade, passando no corredor e comentando sobre o que estava prestes a acontecer 

com a presidente Dilma. Dessa forma, logo percebeu-se  que poderia abordar o 

tema com os alunos do  quinto ano e que não havia momento mais oportuno, pois, 

a história estava acontecendo lá fora e não podia fechar a janela da sala de aula 

para que os alunos não a vissem, abrir uma gaveta e retirar conteúdos sem 

significados no momento. Pois, estamos vivendo um momento muito complicado 

em nossa sociedade, o país passa por problemas políticos, econômicos e sociais 

que acabam refletindo no ambiente escolar. Sendo assim, torna-se importante 

abordar em sala de aula temas como cidadania para que os estudantes possam 

adquirir valores e hábitos que contribuam para a construção de um mundo sem 

corrupção. 

Também é importante destacar que os alunos estavam comentando assuntos 

do dia a dia, que fazem parte da sociedade e seria importante a escola não 

ignorasse esse momento, mais que isso seria necessário dar voz às crianças e a 

partir dali desenvolver uma sequência didática onde o aprendizado tivesse 

significado, levando em conta os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

assunto em questão.  Nesse sentido vale a pena relembrar Paulo Freire quando diz 

que: 

 

 

É preciso insistir: este saber necessário ao professor -- que ensinar 

não é transferir conhecimento --- não apenas precisa ser 

apreendido por ele pelos educandos nas suas razões de ser -- nas 

suas razões de -- ontológica, política, ética, epistemológica, 

pedagógica, mas também precisa de ser constantemente 

testemunhado, vivido. (FREIRE, 1996) 
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Dessa forma, é importante que o professor perceba a necessidade que 

aparece nos dias atuais de estar cada vez mais levando para a sala de aula materiais 

que propiciem uma aula diferente dos padrões tradicionais, pois cada vez mais a 

escola está recebendo alunos que vivem em meio a tecnologias, munidos de 

informação dos mais variado meios de comunicação e o professor precisa saber 

lidar com isso e trabalhar de forma para que eles aprendam a fazer uso desses 

recursos de forma consciente, desenvolvendo a cidadania.  

Assim, percebendo a importância de explorar este assunto com as crianças, 

desenvolveu-se o trabalho com objetivo de promover discussões e conscientização 

acerca do problema corrupção. A base para o encaminhamento metodológico 

foram   de matérias publicadas em jornais impressos e digitais destacando a 

importância de mudanças de atitudes para que haja mudança na sociedade, 

compreendendo que a corrupção é uma ação que acontece no dia a dia em atitudes 

aparentemente simples e inofensivas.  

 Foram abordados os conhecimentos prévios dos alunos sobre o que eles 

entendiam por corrupção e em seguida a professora estabeleceu os seguintes 

objetivos específicos: 

• Proporcionar com o jornal impresso e digital momentos de leituras, 

reflexões e discussões para aprimorar o senso crítico; 

• definir o que é corrupção; 

•  realizar atividades tendo o texto do jornal como base; 

• organizar um jornal mural em sala de aula;  

• refletir sobre atitudes diárias que podem dar início a grandes 

corrupções; 

• programar uma visita monitorada ao fórum; 

• refletir sobre a existência de corrupção em atitudes do cotidiano, para 

além de personalidades políticas que aparecem nos meios de comunicação; 

• destacar a importância da honestidade bem como, outros valores 

que contribuem para um mundo melhor; 

• elaborar e apresentar um júri simulado a partir de uma matéria 

publicada no jornal. 

O trabalho durou todo o ano letivo e pode ser replicado no ano seguinte 

com outras turmas apresentando resultados significantes para o aprendizado dos 

alunos sob diversos aspectos. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
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2.1. JORNAL: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA METODOLÓGICA EM SALA DE 

AULA  

 

 Sabe-se que um dos primeiros jornais de que se tem conhecimento na 

história da humanidade foi o Acta Diurna , o qual foi fundado pelo famoso 

imperador Júlio César , aproximadamente no ano 59 a. C.  “Eram tábuas gravadas 

que traziam ordens militares, notícias e eventos organizados pelo imperador, a fim 

de que todos ficassem sabendo o que ocorria naquele período. O Acta Diurna era 

afixado em locais públicos”. (FREITAS & ORTIZ, 2009).  

Ao longo da história esse meio de comunicação veio se modernizando, com a 

invenção de Gutenberg, quando os textos já passaram a ser impressos até os dias 

atuais, onde já é possível ler as notícias on line na tela de um computador.  

 

No jornal, há todo tipo de informação, por exemplo sobre o que 

está ocorrendo na ocorrendo na política brasileira e na estrangeira, 

na economia, nas cidades; há cadernos de esportes, cultura e de 

opinião. Existem, inclusive, ofertas de emprego nos cadernos de 

classificados, casas e carros para comprar, máquinas de lavar e 

passar, além de ofertas de serviços diversos, etc. (FREITAS & ORTIZ, 

200. P.21-22) 

 

 

 Com tantas informações apresentadas nos jornais, eles podem ser utilizados 

como uma maneira de proporcionar ao aluno um maior contato com tipos de 

linguagens utilizadas na atualidade. “A linguagem jornalística oferece hoje uma 

espécie de ‘português fundamental’, uma língua base não restrita, que limite o 

crescimento lingüístico do aluno, e nem tão ampla, que torne difícil ou inacessível 

o texto escrito ao comum dos estudantes.” (FARIA, 1989). 

 Os textos apresentados nos jornais permitem que o professor possa abordar 

diferentes disciplinas, com os diversos assuntos que podem ser explorados, o que 

possibilita que o aluno pratique atividades de leitura e escrita no decorrer das aulas.  

 Eles podem ser utilizados diariamente em sala de aula, quebrando um pouco 

da rotina, onde o trabalho muitas vezes é centrado no livro didático e deixando o 

aluno trabalhar com assuntos do dia a dia, levando-o fazer reflexões e expor seus 

pontos de vistas sobre os mais variados assuntos.   

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) sugerem que o jornal seja 

utilizado em sala de aula como material pedagógico, pois defendem que os 

assuntos abordados servem como meio de iniciar um trabalho acerca dos temas 



 
 

 

4658 

transversais e que além disso, o aluno ainda poderá praticar a leitura, a 

interpretação e ser capaz de refletir com criticidade a respeito da realidade que 

vivencia.  

 O jornal pode servir como uma espécie de ponte que permite a ligação entre 

a escola e o mundo lá fora que pode fazer com que o aluno seja capaz de 

estabelecer relações entre conhecimentos que já adquiriu fora da escola com os 

novos que passa a obter a partir das leituras dos textos jornalísticos, até mesmo 

porque com o desenvolvimento cada vez mais avançado das tecnologias a sala de 

aula não é o único lugar onde as pessoas têm acesso à informação e de acordo com 

Moran: 

 

A internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos, pela 

novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que 

oferece. A internet oportuniza interações significativas, através dos 

e-mails, as listas de discussão, os fóruns, os chatas, os blogs, as 

ferramentas de comunicação instantâneas, os sites de 

relacionamentos (2000, p.53) 

 

 

 No entanto, o professor ocupa um importante papel na orientação de seus 

alunos com relação ao uso consciente dos recursos tecnológicos, em especial da 

internet. É preciso fazer com que a informação buscada seja significativa, sabendo 

escolher o que realmente pode contribuir para a elaboração do conhecimento. O 

jornal digital é uma importante ferramenta para um trabalho significativo com o 

uso da internet em sala de aula. De acordo com Zancheta:  

 

Mais recentemente, o jornal configura-se, ainda que de maneira 

discreta, como um objeto de estudo. A informação jornalística 

passou a fazer parte do currículo escolar. Basta notar que boa parte 

do material pedagógico contemporâneo reproduz informações de 

imprensa, para o tratamento de temas sociais (vida urbana, 

juventude, problemas cotidianos, violência, meio ambiente, entre 

outros), principalmente. ( 2007, p. 57) 

 

 Pode se dizer que essa ferramenta pedagógica quando utilizada em sala de 

aula apresenta como objetivo principal o desenvolvimento de uma leitura de forma 

mais crítica, deixando o aluno informado a respeito dos problemas que envolvem a 

sociedade, possibilitando elementos para participar de discussões a respeito desses 

problemas.  
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A produção de texto passa a ser uma forma de aprimoramento do que foi lido, 

analisado, discutido a partir do jornal. Vai refletir toda a prática que a antecede e 

com tantos subsídios que envolvem a leitura do jornal em sala de aula, os textos 

terão mais coerência, seqüência lógica, argumentação, entre tantos outros 

elementos.  

Levar o jornal para dentro da sala de aula sendo no formato impresso ou digital 

transforma-o em um material capaz de motivar o aprendizado dos estudantes. Pois 

os alunos se interessam muito mais por assuntos que são diferentes daqueles 

caracterizados pelo ambiente escolar e isso já é algo provado desde os tempos do 

grande estudioso Celestin Freinet quando teve a grande idéia de introduzir a prática 

de textos diferentes dos que estavam acostumados a serem explorados nas escolas 

de sua época, o que acabou despertando o interesse de seus alunos a escreverem 

de forma livre, contando sobre experiências vividas em aulas passeios, em 

observações, expressões de sentimentos. Com essas atitudes ele conseguiu 

resultados surpreendentes o que levou a e ainda leva a reflexão de professores do 

mundo todo acerca da importância da prática docente. Também vem dele a ideia 

de levar a imprensa para a sala de aula.  

Quando o aluno não demonstra nenhum interesse pelo trabalho proposto pelo 

professor pode haver até “uma espécie de aversão fisiológica pelo alimento 

intelectual, e de bloquear, talvez para sempre, os caminhos que levam às 

profundidades fecundas do ser. (FREINET, 1988, p. 16). 

 

2.2  RELATO  DE UMA  EXPERIÊNCIA  

 

O trabalho teve início a partir de comentários que os alunos faziam em sala 

de aula sobre a atual situação do país e o mais interessante era a forma como se 

referiam aos políticos, como corruptos, isso acontecia praticamente todos os dias 

no início da aula. Nos primeiros a professora eu os ouvia, conversava um pouco 

com eles e continuava trabalhando os conteúdos programados para aqueles dias, 

que não tinha nada a ver com o esse tema, pois, acreditava que era um tanto 

complicado falar sobre corrupção em sala de aula, além da preocupação em vencer 

os conteúdos programados para aquele bimestre. No entanto, um dia estava na sala 

dos professores quando ouviu umas menininhas do primeiro ano, ou seja, com 

cinco aninhos de idade, passando no corredor e comentando sobre o que estava 

prestes a acontecer com a presidente Dilma. Dessa forma, logo percebeu-se que 

poderia aprofundar o tema com os alunos do quinto ano e que não havia momento 

mais oportuno, pois, a história estava acontecendo lá fora e não podia fechar a 

janela da sala de aula para que os alunos não a vissem, abrir uma gaveta e retirar 
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conteúdos sem significados no momento,  pois, como diz o grande mestre Paulo 

Freire(2003): “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para sua própria produção ou a sua construção e que o conhecimento precisa ser 

vivido e testemunhado pelo agente pedagógico.” 

Assim, na aula seguinte, mais uma vez alguns alunos comentaram sobre a 

situação do país com relação aos políticos e dessa vez foram questionados sobre o 

que seria a corrupção. Todos os alunos responderam que os corruptos eram os 

políticos porque roubavam as coisas do Brasil. A professora procurou não 

interrompê-los e não aprofundar a discussão naquele momento e no dia seguinte 

trabalhou com uma matéria publicada no Jornal, intitulada Operação Sonho de 

valsa, o caso do bombom. Antes da leitura, apresentou apenas o título e questionou 

se imaginavam do que se trataria. 

As respostas foram diversas desde uma valsa que alguém teria que dançar 

em um determinado salão até uma reclamação ao PROCOM devido a alterações 

numa embalagem de bombom sonho de valsa. Foi um momento bem interessante, 

ou seja, uma preparação para a leitura.  

 

Após esse momento os alunos receberam uma cópia do texto para realizar a 

leitura, foram orientados a destacar as partes que achassem importantes para 

debate. Após leitura e discussões, realizaram atividades no caderno para um melhor 

entendimento do texto, trabalhar questões específicas de Língua Portuguesa como 

interpretação, o lead da notícia, uso do dicionário, reescrita de trechos do texto, 

informações escondidas nas entrelinhas, as siglas que aparecem no texto, entre 

outras.  

Em um momento de discussão sobre a história apresentada na notícia, a 

professora solicitou que os alunos se posicionassem a favor ou contra a faxineira 

ou ao delegado e justificassem suas decisões. Por unanimidade ficaram a favor da 

faxineira, alegando que ninguém pode ir preso apenas por roubar um bombom, 

que o delegado era rico, ganhava bem e teria dinheiro para comprar muitos outros 

bombons... no momento a professora não interferiu  nas decisões deles.  

Após a conclusão das crianças, a professora apresentou alguns exemplos de 

situações parecidas com o caso do bombom, mas perguntando como reagiriam se 

fossem o delegado ou a pessoa que foi prejudicada na história, se devemos pegar 

coisas alheias sem permissão, como devemos agir nessas situações, enfim, o intuito 

não era fazer com que os alunos condenassem a faxineira, mas que percebessem 

que a corrupção começa com atitudes aparentemente inofensivas.  

Na outra aula os alunos procuraram essa notícia na internet e puderam ver a 

opinião de outros leitores, depois transformaram o texto numa história em 
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quadrinhos, na qual deveriam expor a situação e ampliar, criando uma solução para 

o problema.  

No dia seguinte realizaram mais uma pesquisa na internet onde deveriam 

buscar significados acerca da palavra corrupção e também sobre a importância da 

honestidade no dia a dia. Depois em grupos os  alunos destacaram as informações 

importantes e mais uma vez foi possível fazer uma roda de conversa para discussões 

acerca dos resultados das pesquisas.  

Foi pertinente a leitura da história em quadrinhos que a professora baixou 

da internet: Não caia na do corrupto! Publicada na Revista Plenarinho e disponível 

no site, a qual apresenta situações de corrupção dentro do espaço escolar onde os 

personagens dão sempre um “jeitinho” para se dar bem.  É importante destacar que 

de acordo com Kenski: 

 

Tecnologia e educação são conceitos indissociáveis. Educação diz 

respeito ao “processo de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando à 

sua melhor integração individual e social”. Para que ocorra essa 

integração, é preciso que conhecimentos, valores, hábitos, atitudes 

e comportamentos do grupo sejam ensinados e aprendidos, ou 

seja, que se utilize a educação para ensinar sobre as tecnologias 

que estão na base da identidade e da ação do grupo e que se faça 

uso delas para ensinar as bases da educação. ( 2007, p. 43). 

 

Nesse sentido, o uso metodológico da internet foi essencial para dar sentido  

a aprendizagem e continuidade ao trabalho. 

Dessa forma, após a leitura, as crianças foram orientadas a perceber quem 

são os corruptos da história e um debate foi aberto sobre o “jeitinho” para resolver 

as coisas, que é a partir desse jeitinho que muitas vezes se dá início a grandes 

corrupções.  

Fizeram uma lista corrupção no ambiente escolar e confeccionaram cartazes 

chamando a atenção para a importância da honestidade em todas as circunstâncias 

e os tipos de atitudes que podem ser consideradas corruptas em diversos 

ambientes. Em seguida a professora lançou um desafio para eles. Qual seria o 

melhor jeito de se combater a corrupção? A palavra mais sugerida por eles foi a 

honestidade. A partir dessa discussão surgiu o nome do trabalho, numa frase que 

fomos escrever no quadro de forma coletiva, apropriando-se de termos que usam 

nas redes sociais, como facebook e instagran.  
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Produziram um de texto a partir de uma charge que  um aluno encontrou na 

internet, a qual apresenta um pai fazendo pirataria de CDs para seu filho.  

A partir dos materiais pesquisados na internet, os alunos levaram para casa 

uma entrevista para que uma pessoa adulta respondesse com algumas questões do 

dia a dia que passam despercebidas mas que podem ser classificadas como 

corrupção. Os dados foram tabulados, transformados em gráficos e analisados pela 

turma.  

Depois um aluno sugeriu que fazer a pesquisa na prática, ou seja, testando 

a honestidade dos alunos da própria escola, a exemplo do que fez um professor da 

UTFPR, que colocou um freezer cheio de picolés no pátio da universidade e a pessoa 

que quisesse pegar um picolé era só depositar um real numa caixa, sem ninguém 

para cobrar, ou seja, deveria apenas usar sua consciência se deveria ou não pagar. 

Porém, no caso da escola não seria possível fazer a pesquisa com picolés ou 

qualquer outro tipo de alimento devido ao fato do público da escola ser composto 

por crianças. Então, uma das meninas sugeriu que a pesquisa fosse feita utilizando 

uma caixa com lápis enfeitados para que todos os alunos da escola pudessem trocar 

o “toquinho” de lápis velho por um lápis novo. E assim se fez, conseguiram com a 

diretora uma doação de cem lápis, as meninas enfeitaram, fizeram um cartaz com 

a seguinte frase: Troque seu lápis velho por um lápis novo e colocaram num 

ponto estratégico do corredor. O resultado foi impressionante.  Durante o intervalo 

os alunos da turma ficaram observando disfarçadamente como os alunos das outras 

turmas reagiam diante da proposta. Muitas crianças não entendiam que poderiam 

trocar o lápis sem alguém para intermediar, outras pegaram o lápis sem fazer troca 

porque não tinha ninguém por perto e outros fizeram a troca, mas a maioria com a 

sensação de que estavam fazendo coisa errada. Alguns alunos relataram que viram 

crianças pegando mais de um lápis e sair correndo. Essa foi uma ótima 

oportunidade para conversar com os alunos sobre a importância de saber escolher, 

tomar uma decisão e as conseqüências que uma escolha certa ou errada poderá 

proporcionar.  

Em outro momento, a professora convidou um advogado, pai de uma aluna 

da turma que gentilmente foi  dar uma palestra sobre pequenas corrupções no dia 

a dia e ainda analisou os alunos a história do jornal, O caso do bombom (operação 

sonho de valsa), a qual deu origem a este trabalho, levando os alunos a reflexão 

sobre a atitude da faxineira e as conseqüências após tal atitude.  A palestra foi um 

momento bem importante pois, os alunos puderam participar questionando suas 

dúvidas sobre o assunto em destaque e de certa forma, conversar, buscar 

informações com uma pessoa especializada dá mais credibilidade ao aprendizado.  
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Após a palestra, mais informações, os alunos fizeram a dramatização da história do 

bombom em forma de um júri. Para isso tiveram que reescrever a notícia, criar um 

texto com diálogo para os personagens e ainda criar uma solução para o caso.  

A princípio essa era uma atividade apenas de sala de aula, porém, houve a 

necessidade de ser ampliada e no decorrer de todo o ano letivo  utilizou-se matérias 

publicadas nos jornais impressos, os quais os alunos tinham acesso a seis 

exemplares de um jornal do estado que a escola no momento disponibilizava de 

seis assinaturas diárias. Em outros momentos a leitura era do formato digital. Para 

isso a professora disponibilizava o sinal de internet do celular e conectava o 

notebook na televisão da sala onde realiza uma leitura dirigida e as crianças podiam 

também fazer pesquisas sobre matérias que abordavam o tema corrupção. A partir 

da leitura diária dos jornais a turma passou a desenvolver  um gosto especial pela 

leitura das charges por tratar de situações envolvendo personagens conhecidos por 

meio da mídia. Assim, era comum  acessarem a página do jornal e ir direto procurar 

este tipo de texto. A partir daí, foi possível organizar leitura, discussões, produções 

de textos, cartazes, entre outras atividades.  

Também foi muito interessante trabalhar com uma cópia da primeira 

publicação do jornal mais importante do estado, que a turma ganhou durante uma 

visita à edição do jornal. As crianças puderam manuseá-lo. Em outro momento 

realizaram a leitura de uma notícia publicada em Fevereiro de 1919 intitulada “Um 

collector preso” que também abordava o tema corrupção. Os alunos puderam 

comparar a evolução da história do jornal daquela época destacando as principais 

características e comparando com os formatos disponíveis hoje, inclusive na 

internet. Foi um momento bem significativo do trabalho.  

Ainda foram trabalhadas com as revistas Brasilzinho e a Cartilha da Justiça, 

uma parceria com o Projeto Cidadania e justiça também se aprendem na escola, 

promovido pela AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros, as quais abordam 

o tema cidadania e apresentam diferentes situações que chamam a atenção sobre 

atitudes corretas, enquanto cidadãos. Todos esses materiais foram pesquisados na 

internet pelos alunos e professora.  

Terminada essa etapa das atividades, a professora solicitou que os alunos 

registrassem suas opiniões respondendo a seguinte questão: O que eu aprendi com 

essa história que poderá me ajudar a tomar decisões corretas para melhorar minha 

convivência em diversos ambientes? 

Dando continuidade ao trabalho, conseguimos agendar uma visita no fórum, 

onde os alunos foram recebidos pela própria juíza, a qual organizou uma 

apresentação especialmente para eles abordando temas como direitos da criança, 

política, corrupção entre outros, além de mostrar todas as dependências do prédio 
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e dar liberdade para os alunos esclarecer todas as dúvidas que tinham.  A juíza ainda 

convidou os alunos para participar de um júri simulado organizado por ela, 

promotores e advogados e apresentado no próprio fórum para outras escolas do 

município e cidades vizinhas.   

 Houve a necessidade de repassar o que aprenderam, pois, não era justo 

tanto conhecimento ficar apensas dentro da sala de aula. Dessa forma, foi 

organizado uma apresentação para o dia da Feira do conhecimento, evento 

organizado pela escola anualmente aberto à comunidade, para os alunos 

apresentarem seus trabalhos para os familiares e outras pessoas da comunidade, 

onde também encenaram um júri simulado sobre a notícia do bombom e sob  

orientação da professora  fizeram uma explanação de todo o trabalho realizado, 

explicando o que é corrupção e chamando a atenção dos presentes para as atitudes 

que representam pequenas corrupções em diferentes ambientes e destacando a 

importância de praticar a honestidade.  

O evento foi um sucesso e com certeza foi um momento de reflexão para os pais e 

outras pessoas presentes conforme é possível constatar nos depoimentos que 

recebidos.   O pai de uma das alunas da turma, que é escritor de livros infantis 

demonstrou interesse e o trabalho teve continuidade, pois, um de seus livros aborda 

o tema corrupção de maneira bem lúdica.  

Ainda no decorrer do desenvolvimento do trabalho os alunos tiveram a 

oportunidade de visitar a câmara de vereadores da cidade, conhecer o trabalho 

realizado pelos vereadores dentro desse espaço, fazer questionamentos além de 

receber uma cartilha para estudar na escola sobre o funcionamento dos três 

poderes. Santos (2008), apresenta as sete atitudes recomendadas nos ambientes de 

aula:  

1. Dar sentido ao conteúdo: toda aprendizagem parte de um 

significado contextual e emocional.  

2. Especificar: após contextualizar o educando precisa ser levado a 

perceber as características específicas do que está sendo estudado.  

3. Compreender: é quando se dá a construção do conceito, que 

garante a possibilidade de utilização do conhecimento em diversos 

contextos.  

4. Definir: significa esclarecer um conceito. O aluno deve definir 

com suas palavras, de forma que o conceito lhe seja claro.  

5. Argumentar: após definir, o aluno precisa relacionar logicamente 

vários conceitos e isso ocorre por meio do texto falado, escrito, 

verbal e não verbal.  

6. Discutir: nesse passo, o aluno deve formular uma cadeia de 

raciocínio pela argumentação.  
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7. Levar para a vida: o sétimo e último passo da (re) construção do 

conhecimento é a transformação. O fim último da aprendizagem 

significativa é a intervenção na realidade. Sem esse propósito, 

qualquer aprendizagem é inócua. (SANTOS, 2008, p. 73-74). 

 

Analisando a metodologia utilizada nessa experiência pedagógica e as 

atitudes recomendadas pelo autor é possível perceber que estes alunos 

participaram de aulas com significados para a vida além da sala de aula e foi 

possível desenvolver o trabalho novamente com outras turmas de quinto ano da 

escola nos anos seguintes.  

 

3. CONCLUSÃO 

Ensinando e aprendendo? Ou aprendendo e ensinando?  O que houve 

durante a realização deste trabalho foi um grande compartilhamento de pesquisa, 

informação que se transformou num grande aprendizado. Ao realizar este projeto 

com alunos do quinto ano, pode-se  dizer sem nenhuma dúvida que a professora 

mais aprendeu do que ensinou, pois teve que pesquisar, ler muito, refletir, buscar, 

parcerias, conversar com pessoas com formação apropriada para dar maiores 

explicações aos alunos, como foi o caso da palestra com o advogado em sala de 

aula, pois muitos termos do Direito não era do conhecimento e não poderia deixar 

as crianças com dúvidas ou simplesmente ficar no debate do senso comum, já que 

estavam demonstrando tanto interesse em saber mais sobre um tema que faz parte 

da realidade da vida de cada brasileiro.  

Vale a pena destacar que a partir de uma matéria publicada no jornal foi 

possível desenvolver todo esse trabalho envolvendo cidadania o qual que teve 

início no mês de fevereiro e foi tomando forma com outras matérias do jornal e 

outros materiais e  ainda é possível dar continuidade por todo o ano letivo. Dessa 

forma comprovando que é possível desenvolver um trabalho significativo em sala 

de aula tendo o jornal sendo ele impresso ou digital como base. As aulas ficam mais 

atrativas e os alunos mais interessados em participar por se tratar de assuntos 

ligados a realidade.  

Acredita-se que ao desenvolver este trabalho os alunos conseguiram 

ultrapassar as paredes da escola, pois foi possível de maneira bem simples abordar 

temas, assuntos que fazem parte da realidade política do país, levando as crianças 

a perceberem que cada um de nós podemos fazer nosso papel para termos um país 

melhor, participando com ética da sociedade onde se vive e que não precisa ser 

gente grande para atuar, pelo contrário, desde pequenos podem e devem 

demonstrar atitudes  que contribuam para viver democraticamente e para isso, é 
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necessário dar a devida importância e resgatar importantes valores como a 

honestidade.  

Ainda é possível afirmar que os objetivos foram alcançados e os alunos 

demonstraram que aprenderam muito.apresentaram melhoras na leitura, na 

interpretação e na escrita, além de participar de atividades em grupos, expor suas 

opiniões criticamente de forma democrática e mais que isso, aprenderam  lições 

que vão além de ler e escrever, aprenderam e principalmente ensinaram 

importantes lições, destacando a importância de praticar a honestidade.  

Participaram de atividades que serão significativas para toda a vida, ou seja, 

verdadeiras lições de cidadania e ainda conseguiram sensibilizar as famílias 

repassando o que aprenderam, deixando claro que a escola precisa estar aberta a 

novas ferramentas e metodologias.  
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Resumo: Este trabalho apre1049senta o relato da produção e aplicação de um jogo didático para o 

ensino de ligações químicas, tendo como objetivo promover a aprendizagem significativa dos 

estudantes do ensino médio através da contextualização dos conceitos abordados na componente 

de Química. A utilização do jogo didático torna-se relevante pelo docente, pois se distancia da 

metodologia tradicional, uma vez que o professor deve ser condutor da aprendizagem através de 

uma prática inovadora a qual possibilite diversificar a sua atuação em sala de aula. A inserção de 

tecnologias digitais no contexto da sala de aula faz-se necessária diante da atual sociedade em que 

vivemos e vem de encontro a práticas de ensino mais dinâmicas, motivadoras e atrativas. Diante de 

que as tecnologias disponíveis podem colaborar significativamente nos processos de ensino e 

aprendizagem, destacou-se a produção do jogo didático e a utilização do celular como recursos 

capazes de instigar a busca pelo conhecimento por parte dos estudantes.  O jogo Bingo das Ligações 

Químicas foi aplicado para dezessete estudantes do Ensino Médio de uma escola estadual do 

município de Dom Pedrito - RS. 

Palavras chaves: Ensino de Química; Ludicidade; Aprendizagem; Tecnologias; Jogo Didático. 

 
Abstract: This work presents the report of the production and application of a didactic game for the 

teaching of chemical bonds, aiming to promote the meaningful learning of high school students 

through the contextualization of the concepts addressed in the Chemistry component. The use of 

didactic game is made relevant by the teacher, because it distances itself from the traditional 

methodology, since the teacher must be the driver of learning through an innovative practice that 

allows to diversify its performance in the classroom. The insertion of digital technologies in the 
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context of the classroom is necessary in the present society in which we live and comes against more 

dynamic, motivating and attractive teaching practices. In view of the fact that the available 

technologies can contribute significantly to the teaching and learning processes, it was highlighted 

the production of the didactic game and the use of the cell phone as resources capable of instigating 

students' search for knowledge. The Bingo Game of Chemical Bonds was applied to seventeen high 

school students from a state school in the municipality of Dom Pedrito - RS. 

Keywords: Chemistry teaching; Ludicidade; Learning; Technologies; Didactic Game. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante de intensos avanços tecnológicos, que por sua vez, acarretam em uma 

intensa fase de produção de conhecimentos, o Ensino de Química ainda é abordado 

em sala de aula por meio de uma metodologia tradicional, dificultando o 

entendimento de conceitos pelos estudantes e suas relações com o cotidiano. 

Nesse sentido, uma série de recursos didáticos surge com o intuito de melhorar o 

Ensino de Química, disciplina que segundo Chassot (1995), é difícil de aprender e, 

segundo os próprios estudantes, em muitos aspectos ainda continua 

descontextualizada e sem sentido algum para eles e até mesmo para os professores.  

Segundo Freitas (2007), os recursos didáticos envolvem todo e qualquer 

material utilizado em um procedimento de ensino, visando à motivação do 

estudante e à sua aproximação do conteúdo. Para esta autora, uma das principais 

funções do material didático é dinamizar a aula, aguçando a curiosidade do 

estudante e despertando sua atenção para o que vai ser tratado naquele momento. 

Dentre esses recursos temos o jogo didático como recurso lúdico e dinâmico, 

que garante resultados eficazes na educação, apesar de exigir extremo 

planejamento e cuidado na execução da atividade elaborada. Segundo Soares et al. 

(2014, p.87), o lúdico pode ser utilizado como promotor da aprendizagem, nas 

práticas escolares, possibilitando a aproximação dos estudantes com o 

conhecimento. 

Em relação ao jogo, Chateau (1987) nos diz que ele faz crescer a alma e a 

inteligência do indivíduo: estudar sem considerar o brinquedo e o jogo seria a 

mesma coisa que crescer sem considerar a etapa de formação e escolha do próprio 

ser. Para esse autor, “[...] o jogo desenvolve as funções latentes sendo que o 

indivíduo mais bem-dotado é aquele que joga mais” (Ibid, 1987, p. 34). 

É necessário que o estudante deixe de ser um telespectador no processo de 

aprendizagem, tornando-se atuante, agindo, interferindo e questionando, 

alcançando objetivos e chegando a conclusões a partir da dinâmica presente nos 

jogos. Construir é inserir no cotidiano escolar ferramentas didático-pedagógicas 

que incentivem o estudante a desenvolver ou estimular a construção de 
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conhecimentos. É possibilitar uma aprendizagem mais inovadora e cativante, 

tornando os conteúdos curriculares prazerosos em relação a sua assimilação, 

fomentando assim, habilidades cognitivas para a edificação de aprendizagens.  

De acordo com Ausebel (1982), a aprendizagem significativa ocorre quando a 

informação dada pelo professor faz sentido ao estudante, interagindo e 

relacionando com conceitos já consistentes em sua estrutura. Neste sentido o 

trabalho desenvolvido tem por objetivo abordar os conceitos sobre ligações 

químicas através do jogo de bingo, promovendo a socialização entre os estudantes 

e a contextualização dos conceitos abordados. 

 

O Ensino de Química e a utilização dos jogos didáticos. 

 

A abordagem da Química no ensino médio, em relação aos processos de 

ensino-aprendizagem, é algo extremamente desafiador para o professor. A 

utilização de novas técnicas e métodos que despertem a atenção e o interesse dos 

estudantes, frente aos conteúdos abordados em sala de aula, torna-se uma 

necessidade (ROXAEL et al., 2015; GONICK; CRIDDLE, 2013; BARROS, 2011). 

O contexto social em que estamos inseridos está cada vez mais marcado pelos 

avanços na comunicação, na informática e por outras tantas transformações 

tecnológicas e científicas. Neste sentido, integrar as tecnologias como apoio ao 

ensino aprendizagem é um grande desafio para a educação, especialmente na rede 

pública de ensino para dar igualdade de condições aos estudantes (RAMOS, 2012). 

O estudante tem de fazer suas próprias mudanças dos paradigmas ao uso das 

novas tecnologias, pois, sabe-se que o ensino tradicional que ocorre apenas na 

transferência de conhecimentos prontos, como pacotes, terá de ser substituído. O 

estudante tem de passar a ser o responsável pela conquista e produção do seu 

próprio conhecimento, passando a ser o protagonista ao invés de assistente ou 

expectador (CARNEIRO, 2012). 

Conforme afirma Dowbor: 

 

O grande desafio da educação é o de mobilizar as suas forças para 

reconstruir uma convergência entre o potencial tecnológico e os interesses 

humanos. O mundo da educação, no Brasil, juntando alunos e professores, 

representa cerca de 40 milhões de pessoas. É uma força. O novo peso do 

conhecimento no planeta, e da educação nos processos de reprodução 

social, podem construir uma poderosa alavanca de humanização social 

(DOWBOR, 2013, p. 50). 
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O professor tem de instruir-se a deixar os jovens desempenharem suas 

diferenças, pois, a sociedade moderna exige os mais diversos conhecimentos e 

sabe-se que cada estudante é um ser único e indivisível, com todas as suas 

indagações, necessidades, curiosidades; o professor deve levá-lo a construir seu 

próprio saber, saber este em sentido amplo e direcionado à aplicabilidade prática e 

realista (RAMOS, 2012). 

O professor necessita buscar ferramentas eletrônicas para atender a 

necessidade e a curiosidade dos estudantes. São necessárias novas competências e 

atitudes para que os processos ensino e aprendizagem sejam significativos. A 

utilização de novas técnicas e métodos que despertem a atenção e o interesse dos 

estudantes, frente aos conteúdos abordados em sala de aula, torna-se uma 

necessidade. 

De maneira geral, existe um forte desinteresse dos estudantes do ensino 

médio em relação à Química. Isso pode estar diretamente relacionado à limitação 

de recursos tradicionalmente utilizados pelos professores, que muitas vezes se 

limitam ao giz ou pincel, lousa, livros didáticos e exercícios de fixação. 

Na maioria das escolas tem-se dado maior ênfase à transmissão de conteúdos 

e à memorização de fatos, símbolos, nomes, fórmulas, deixando de lado a 

construção do conhecimento científico dos estudantes e a desvinculação entre o 

conhecimento químico e o cotidiano. Essa prática tem influenciado negativamente 

na aprendizagem dos estudantes, uma vez que não conseguem perceber a relação 

entre aquilo que estuda em sala de aula, a natureza e a sua própria vida (MIRANDA; 

COSTA, 2007). 

Em geral, nos cronogramas escolares verifica-se uma quantidade enorme de 

conteúdos a serem desenvolvidos, com minuciosidades desnecessárias, de modo 

que os professores sentem-se obrigados a práticas mais rápidas em relação ao 

conteúdo a ser desenvolvido, depositando no estudante conceitos que se tornam 

abstratos e sem contextualização. Percebe-se um currículo de Química divergente 

das propostas defendidas pela comunidade de pesquisadores em Educação 

Química, que consideram nos processos de construção do conhecimento escolar a 

inter-relação dinâmica de conceitos cotidianos e químicos, de saberes teóricos e 

práticos, não na perspectiva da conversão de um no outro, nem da substituição de 

um pelo outro, mas, sim pelo diálogo capaz de ajudar no estabelecimento de 

relações entre conhecimentos diversificados, pela constituição de um 

conhecimento plural capaz de potencializar a melhoria da vida. 

Sabe-se que o aprendizado das ligações químicas é um dos tópicos mais 

importantes da componente de Química do Ensino Médio, uma vez que o 

entendimento de inúmeros outros conceitos irá depender direta ou indiretamente 
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da compreensão de como os átomos interagem formando as substâncias. No 

entanto, inúmeras pesquisas (TOMA, 1997; FERNANDEZ; MARCONDES, 2006) 

apontam que o ensino de ligações químicas que se tem feito atualmente na maioria 

das escolas de modo insuficiente.  

Grande parte das dificuldades apresentadas pelos estudantes durante a 

abordagem das ligações químicas está no modelo explicativo usado pela maioria 

dos professores e livros didáticos baseado nos fundamentos da regra do octeto 

(PEREIRA JR; AZEVEDO; SOARES, 2010; MORTIMER; MOL; DUARTE, 1994). Para 

Borges (2002), os professores de Ciências, tanto do ensino fundamental quanto do 

ensino médio acreditam na importância de aulas práticas, porém há evidentes 

falhas como a falta de equipamentos e laboratório, falta de tempo para 

planejamento de aulas práticas, etc.  

Nesse contexto, as dificuldades em relação à aprendizagem são notáveis, pois 

o professor acaba utilizando de metodologias que não suprem essas lacunas, o que 

acaba dificultando a aprendizagem de inúmeros conceitos pelos estudantes.  No 

que tange ao entendimento da formação da tabela periódica, elementos que a 

compõem e as ligações desses elementos, derivando em produtos do nosso dia a 

dia, muitas vezes passam despercebidos do entendimento do estudante. E nessa 

perspectiva torna-se importante que o professor reavalie sua prática, pois na falta 

de um ambiente especial reservado para atividades práticas experimentais, utilizar 

de outros recursos que possibilitem motivar a aprendizagem dos estudantes. 

Segundo Bizzo (2002), existe uma ampla gama de materiais disponíveis que o 

professor pode utilizar e que contribuem para a melhoria de seu trabalho, porém, 

o grande desafio é decidir quais são adequados à realidade dos estudantes e como 

utilizá-los. Além disso, o tipo de material a ser utilizado dependerá da condição de 

oferta, finalidade da disciplina, público-alvo e da combinação das tecnologias 

(BANDEIRA, 2009).  

Nesse contexto a utilização de recursos didático-pedagógicos torna-se 

importante por atuarem como agentes mediadores entre o professor, o conteúdo 

trabalhado e o estudante. Souza (2007) coloca que os recursos didáticos são todos 

os materiais utilizados como auxílio no processo de ensino e aprendizagem de 

determinado conteúdo proposto pelo professor aos estudantes.  

Para Santos (2009, p. 35) “[...] o material confeccionado pode melhorar a 

prática docente, sendo um subsídio de aplicação pedagógica relevante em diversos 

momentos da sala de aula”.  Diferentes métodos ativos, com a utilização de 

observações, experimentação, jogos, diferentes fontes textuais para obter e 

comparar informações, por exemplo, despertam o interesse dos estudantes pelos 
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conteúdos e conferem sentidos à natureza e à ciência que não são possíveis ao se 

estudar apenas em um livro didático.   

Segundo Miranda (2001), mediante o jogo didático, vários objetivos podem 

ser atingidos, relacionados à cognição (desenvolvimento da inteligência e da 

personalidade, fundamentais para a construção de conhecimentos); afeição 

(desenvolvimento da sensibilidade e da estima e atuação no sentido de estreitar 

laços de amizade e afetividade); socialização (simulação de vida em grupo); 

motivação (envolvimento da ação, do desafio e mobilização da curiosidade) e 

criatividade. 

Para Kishimoto (1996), o jogo desenvolve além da cognição, ou seja, a 

construção de representações mentais, a afetividade, as funções sensórias motoras 

e a área social, ou seja, as relações entre os estudantes e a percepção das regras. 

Observa-se a importância de atividades lúdicas e o uso de tecnologias nos 

processos de ensino aprendizagem de conceitos de Química, pois ambos 

contribuem na construção de diferentes conhecimentos, utilizando de estratégias 

desafiadoras, motivando o estudante a aprender, pois o aprendizado será 

permeado por desafios constantes.   

Assim na escola, a prática pedagógica com a utilização das diversas 

tecnologias precisa realizar-se de maneira crítica para compreender, propor e 

desenvolver as estratégias de construção do conhecimento, e democrática para que 

esteja a serviço de uma educação preocupada com a mudança na sociedade, 

pretendendo a democratização dos saberes e das mídias.  

Portanto, o objetivo principal da prática pedagógica deve ser a ampliação do 

saber dos estudantes, utilizando-se de todos os meios tecnológicos de informação 

e comunicação. Assim, pode-se relacionar o contexto dos estudantes com os 

conteúdos a serem trabalhados em sala, como as ligações químicas através de um 

jogo de bingo. 

O jogo Bingo das ligações foi elaborado pensando nos Três Momentos 

Pedagógicos os quais “[...] são um dos organizadores utilizados para garantir uma 

prática sistemática do diálogo” (PERNAMBUCO, 2002, p. 33), assim a aproximação 

das aulas, sob esses organizadores buscou uma possibilidade de minimização da 

fragmentação dos conteúdos escolares, e a aproximação de um trabalho 

pedagógico por tema, mas ainda pontual com o caráter de eixo temático como 

orientador da prática docente.  

O primeiro momento desenvolvido foi o da Problematização Inicial: 

 
[...] Organiza-se esse momento de tal modo que os alunos sejam desafiados 

a expor o que estão pensando sobre as situações. Inicialmente, a descrição 
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feita por eles prevalece, para o professor poder ir conhecendo o que 

pensam. [...] é fazer com que o aluno sinta a necessidade da aquisição de 

outros conhecimentos que ainda detém, ou seja, procura-se configurar a 

situação em discussão como um problema que precisa ser enfrentado. 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 200 e 201).  

 

O segundo momento pedagógico, determinado de Organização do 

Conhecimento requer ações educativas que reorganizem o conhecimento. 

 
Os conhecimentos selecionados como necessários para a compreensão 

dos temas e da problematização inicial são sistematicamente estudados 

neste momento, sob a orientação do professor. As mais variadas atividades 

são então empregadas, de modo que o professor possa desenvolver a 

conceituação identificada como fundamental para uma compreensão 

científica das situações problematizadas. (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011, p. 201). 

 

O terceiro e último momento foi a Aplicação do Conhecimento, o qual: 

 

Destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o conhecimento que 

vem sendo incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as 

situações iniciais que determinaram seu estudo como outras situações, 

que embora não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, podem ser 

compreendidas pelo mesmo conhecimento. (DELIZOICOV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2011, p. 202). 

 

Nesse contexto, busca-se com a abordagem metodológica dos Três 

Momentos Pedagógicos um meio de contribuir com o diálogo em sala de aula 

valorizando as concepções dos estudantes, problematizando e contextualizando 

situações através de atividade lúdica com objetivo de ampliar sua visão do mundo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O jogo bingo das ligações foi aplicado para dezessete estudantes do ensino 

médio de uma escola estadual do município de Dom Pedrito RS, com o objetivo de 

proporcionar através da utilização de um jogo didático um melhor entendimento 

sobre os conceitos de ligações químicas e sua relação no contexto dos estudantes.  

A abordagem metodológica aplicada na prática docente embasou-se nos três 

momentos pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2011), que tem 

como ponto de partida a problemática, que emerge o diálogo acerca de 

determinada situação. 
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Abaixo a tabela com os respectivos objetivos e atividades relacionados a 

abordagem metodológica. 

 
Tabela 1- Abordagem metodológica com os objetivos e atividades correspondentes. 

Momento pedagógico Objetivo Atividade 

Problematização Inicial 

Identificar a visão dos 

estudantes acerca das 

ligações químicas. 

Nuvem de palavras com 

o uso do aplicativo word 

cloud. 

Organização do 

Conhecimento 

Conhecer os conceitos 

referentes às ligações 

químicas. 

Jogo didático. 

Aplicação do 

conhecimento 

Reconhecer as ligações 

químicas no cotidiano. 
Confecção de cartaz. 

Fonte: Autores (2019). 

 

Na Problematização inicial foi solicitado aos estudantes que escrevessem 

utilizando aplicativo do celular word cloud, o que eles entendiam por ligações 

químicas e suas percepções em relação ao cotidiano tendo em vista que esses 

conceitos já haviam sido abordados em sala de aula pelo professor anteriormente. 

O desenvolvimento durante a organização do conhecimento se deu por meio 

de um jogo didático do bingo e a utilização do celular que envolveu conceitos 

relacionados as ligações químicas de forma dinâmica. O jogo intitulado Bingo das 

Ligações é composto por 4 cartelas, cada uma com nove elementos que 

encontramos na natureza e uma caixa contendo fichas com diferentes elementos 

químicos e ligações químicas. 

Os dezessete estudantes foram divididos em quatro grupos. Cada grupo 

recebeu uma cartela e conforme as fichas eram sorteadas os estudantes com a 

ajuda do celular pesquisaram sobre a utilização desse elemento na natureza.  

Abaixo (Imagem 1) as cartelas utilizadas na aplicação do jogo didático.  
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Imagem 1 Cartelas utilizadas na aplicação do jogo didático.

 
Fonte: Autores (2019). 

 

O terceiro e último momento foi a aplicação do conhecimento, o qual os 

estudantes descreveram em cartazes onde encontramos ligações químicas em 

nosso cotidiano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No 1° momento foi solicitado aos estudantes que escrevessem utilizando 

aplicativo do celular word cloud, o que eles entendiam por ligações químicas e suas 

percepções em relação ao cotidiano. Na nuvem de palavras formadas com o uso 

do aplicativo (Imagem 2) obteve-se as seguintes respostas: 

 
Imagem 2: Nuvem de palavras conforme respostas dos estudantes.

 
Fonte: Autores (2019). 
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Percebe-se diante das respostas dos estudantes que o entendimento em 

relação as ligações químicas precedem a teoria abordada em sala de aula a que 

vimos nos livros didáticos.  

No segundo momento (Imagem 3) foi aplicado o jogo didático bingo das 

ligações para que os estudantes percebessem a existência das ligações químicas em 

vários elementos do nosso cotidiano. 

 

Imagem 3: Aplicação do jogo bingo das ligações. 

 
Fonte: Autores (2019). 

Durante a aplicação do jogo percebeu-se um grande envolvimento dos 

estudantes para o preenchimento das cartelas. Conforme as fichas eram sorteadas, 

os estudantes pesquisavam no celular a utilização desse elemento no cotidiano 

reconhecendo assim que vários produtos, objetos do nosso contexto são formados 

por ligações químicas.  

No terceiro momento referente à aplicação do conhecimento, com o objetivo 

que os estudantes reconhecessem as ligações químicas no cotidiano foi proposto 

que confeccionassem cartazes enunciando elementos que são formados por 

ligações químicas. Nos cartazes confeccionados pelos grupos (Imagem 4) tivemos 

os seguintes elementos descritos: 
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Imagem 4: Elementos encontrados no nosso cotidiano descritos pelos estudantes.

 
Fonte: Autores (2019). 

 

Diante das respostas apresentadas pelos estudantes no terceiro momento 

percebeu-se grande diferença em relação ao primeiro momento, pois as ligações 

químicas foram reconhecidas presentes no cotidiano dos estudantes conforme 

descritas nos cartazes. Observa-se que conceitos foram organizados de modo que 

a teoria abordada nos conceitos de ligações químicas fosse contextualizada através 

da aplicação do jogo didático com o cotidiano do estudante.  

 

CONCLUSÃO 

O trabalho desenvolvido através de um jogo integrou a turma em busca de 

respostas, novos conceitos foram formados mediante a pesquisa e 

contextualização. A aplicação do jogo para o ensino de Química fugiu ao tradicional 

método de transmissão de conhecimento, possibilitando uma forma dinâmica e 

motivadora no processo de aprendizagem, permitindo ao estudante relacionar os 

conceitos abordados com o seu cotidiano.  

O jogo tornou-se importante, pois embora os conceitos de ligações químicas 

já houvessem sido abordados em sala de aula, os estudantes não relacionavam com 

elementos presentes no dia a dia percebendo as ligações somente de modo 

conceitual. A função educativa do jogo foi observada durante sua aplicação, 

verificando que o mesmo favorece a aquisição de conhecimentos de modo 
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prazeroso pelo estudante, fazendo-o a atuar significativamente no desenvolver do 

mesmo, questionando, interagindo e formando hipóteses.  

Através do que foi exposto, concluiu-se que o jogo didático deve merecer 

um espaço e um tempo maior na prática pedagógica cotidiana dos professores de 

Química, pois é uma ferramenta capaz de modificar o desenvolvimento das aulas, 

tornando o ensino e aprendizagem significativos.   
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O JOGO THE SIMS 4 COMO SUPORTE PEDAGÓGICO NA 

AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA LÍNGUA 

 

Letícia Gantzias Abreu (UFMA)1 

 

Resumo: O estudo apresenta1050 uma alternativa no processo ensino-aprendizagem de 

uma segunda língua por meio de um jogo eletrônico mundialmente famoso: The Sims 4. 

Realiza-se uma reflexão sobre como professores de línguas estrangeiras (LE) podem utilizar 

o jogo como uma possibilidade pedagógica no que cerne o campo da linguagem, tendo 

como foco a aprendizagem do vocabulário, auxiliando o aluno a desenvolver melhor 

sua proficiência na aquisição de uma segunda língua. O jogo em questão possui milhões 

de fãs ao redor do mundo e é uma plataforma eletrônica de simulação da vida real onde o 

jogador cria e controla a vida de pessoas virtuais (chamadas de "Sims"). Nesse 

sentido, busca-se ampliar a concepção de que os jogos digitais são favoráveis ao 

aprendizado, tendo como suporte a interação da criança\adolescente com o game. Os 

resultados desta pesquisa constituem uma valiosa contribuição para o uso 

de jogos e tecnologias digitais na Educação.    

Palavras-chave: Tecnologias digitais; Jogos Eletrônicos; Ensino; Aprendizagem; Línguas 

estrangeiras;  

 

Abstract: The study presents an alternative in the teaching-learning process of a 

second language through a world-famous electronic game: The Sims 4. A reflection 

on how teachers of foreign languages can use the game as a pedagogical possibility 

in the field of language, focusing on vocabulary learning, helping students to better 

develop their proficiency in acquiring a second language. The game in question has 

millions of fans around the world and is an electronic real-life simulation platform 

where the player creates and controls the lives of virtual people (called "Sims"). In 

this sense, we seek to broaden the conception that digital games are conducive to 

learning, having as support the interaction of the child\adolescent with the game. 

The results of this research constitute a valuable contribution to the use of digital 

games and technologies in Education. 

Keywords: Digital technologies; Electronic games; Teaching; Learning; Foreign languages; 

 

Introdução 

 
1050 Os prints estão em Língua Portuguesa porém essa questão do idioma pode ser mudada na 

instalação do jogo. O internauta possui uma variedade imensa de línguas estrangeiras para escolher 

em qual quer jogar. (Nota da autora) 
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Os jogos eletrônicos emergiram em meados dos anos 60 e no decorrer do 

tempo foram se sofisticando, ganhando funcionalidades nunca vistas antes por 

meio de uma tecnologia avançada. Inúmeros jogos de ação, esporte, estratégia, 

luta, RPG e de simulação, por exemplo, conseguiram cativar o público e 

possibilitaram o gigantesco sucesso da indústria eletrônica. Partindo desse viés, 

optamos a pesquisa em um jogo de simulação por conter “multinarrativas, nas 

quais os roteiristas não criam uma história única do início ao fim, mas uma 

variedade de enredo, com múltiplas possibilidades e combinações que fazem com 

que o jogo obtenha várias histórias diferentes a depender do jogador” (Alves et 

al., 2004, p. 4), atendendo aos objetivos do estudo. 

O jogo The Sims é uma série de jogos eletrônicos de simulação da vida real 

produzido pela empresa Maxis. O primeiro jogo da série foi lançado em 4 de 

fevereiro de 2000. A proposta do game consiste no jogador poder criar e controlar 

a vida de pessoas virtuais (denominadas "Sims") além de construir imóveis onde 

esses Sims irão morar, visitar, trabalhar etc. Os jogos dessa franquia fizeram (e 

continuam fazendo) tanto sucesso que foram disponibilizados para várias 

plataformas, entre elas Nintendo, Playstation, GameCub, Android, iOS, Xbox. Desse 

modo, podemos afirmar que o jogo se tornou uma febre mundial, estando 

atualmente na sua quarta versão, The Sims 4. Carelli (2005, apud Neto e Dias, 0000, 

p.05) acrescenta que  
O sucesso do jogo se deve não somente pela sua alta tecnologia, que 

disponibiliza um acervo fascinante de imagens, sons e cenas, mas 

também pela possibilidade que ele dispõe para o exercício da fantasia 

na invenção de histórias, incluindo a construção de cenários e a sensação 

de controle, de poder onipotente sobre a história e a vida dos 

personagens. 

Nessa perspectiva, Segundo Winnicott (1975), os jogos eletrônicos são um 

“espaço potencial” entre a realidade interna e a externa. Funcionam como um 

espaço neutro entre o mundo interno e a realidade concreta onde é possível o 

jogador “vivenciar” uma relação criativa com o mundo. No caso do The Sims, os 

jogadores podem experimentar, criar ou inventar formas de vida, se relacionar com 

outros Sims, explorando as relações humanas. Will Wright (apud Gallo, 2002), 

designer criador do jogo, expõe que: 
The Sims consegue trazer para dentro do jogo muitos aspectos 

cotidianos enfadonhos da vida urbana contemporânea, como a limpeza 

de banheiro, o pagamento de contas, a quebra de um cano d'água da 

cozinha etc, e entreter com isso os jogadores, que talvez tenham que 

dolorosamente passar por tais processos em suas próprias vidas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maxis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nintendo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Playstation
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Assim, devido a popularidade e a dinâmica que o game oferece com relação 

ao uso da língua dentro do jogo, nosso objetivo principal é propor aqui o uso dele 

no processo de ensino-aprendizagem de LE, auxiliando a aprendizagem de 

crianças e adolescentes “nativos digitais”, ou seja, indivíduos que já “nasceram 

digitais” e possuem contato desde cedo com as tecnologias. (Palfrey, 2011). É 

importante destacar que, até então, há dificuldade em encontrarmos pesquisas 

que tenham como base esse jogo em específico na Educação. Para este trabalho, 

escolhemos a última versão do jogo, The Sims 4, por ser mais atual e estar 

disponível no mercado, além de conter recursos e novas funcionalidades que 

ampliam as possibilidades do jogador. 

The Sims 4 e a aquisição de uma segunda língua 

 

Pensando na proposta de nos atentarmos para a funcionalidade do jogo 

The Sims 4 no ensino de uma LE, partimos do pressuposto de que o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em sala de aula viabiliza ao 

professor maior proximidade com a linguagem dos alunos. Utilizar o jogo como 

instrumento educacional midiático atrai atenção dos estudantes devido a fluidez 

de sons e imagens que capturam o interesse, auxiliando na aquisição de novos 

conhecimentos e construção da criticidade. É notório que fazer o estudante refletir 

e se interessar pelo estudo sempre foi um desafio para os professores, pois o 

modelo tradicional não proporciona tal comportamento. 

Sob essa ótica, a fundamentação teórica transcorre à luz de autores que 

estudam o uso de tecnologias na educação como Teruya (2009), que defende que 

a linguagem midiática é importante para o processo de ensino e aprendizagem na 

educação, dado que é uma ferramenta mediadora de conhecimento que provoca 

a curiosidade dos alunos e que vem tornando-se presente nas salas de aulas ao 

longo dos anos. O game fornece valores cognitivos essenciais para o 

desenvolvimento social, visto que exercita diversos sentidos por meio dos 

elementos visuais como áudio, vídeo, imagens, voz humana e efeitos visuais 

porém, no âmbito educacional, é fato que o professor não deve depender somente 

desse recurso, mas possibilitar sua imersão em sala de aula pode trazer melhores 

resultados. Dessa maneira, é preciso que o professor esteja preparado para 

trabalhar com essa plataforma. Fonseca (2005, p. 07) aponta que 
O The Sims pode ser empregado estrategicamente pelo professor para 

conhecer o contexto sócio-cultural dos seus aprendizes, o que possibilita 

a construção de diversas multinarrativas, com variedades de enredos, 

apresentando múltiplas possibilidades de combinações. Isso permitirá 

ao professor desenvolver as atividades, a partir das diversidades culturais 

existentes na sua sala de aula, onde as crianças irão construir os seus 
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conhecimentos, tendo como ponto de partida os seus próprios 

interesses, desenvolvendo, assim, a autonomia, a criatividade e o senso 

de responsabilidade. 

Com isso, vemos que o jogo permite aos jogadores uma imersão em um 

campo de aprendizagem flexível e interativo o que nos leva a processo de ensino-

aprendizagem de maneira colaborativa. De acordo com Vygotsky (1994, p. 99), 

para a construção do conhecimento, é necessário que haja interatividade entre o 

sujeito e o objeto. O jogo eletrônico pode ser o potencializador do processo de 

ensino-aprendizagem, facilitando o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

sociocultural dos indivíduos, e o professor seria o mediador de todo o processo. 

Nessa mesma óptica, Fonseca (2005, p. 09) acentua que: 
As crianças inseridas no mundo digital estão mais aptas a desenvolverem 

maiores habilidades cognitivas, afetivas e sociais mediadas pelas 

tecnologias. A interatividade proporcionada pelos jogos eletrônicos de 

simulação permite ao jogador buscar uma realidade e controlá-la com 

quiser. Por não haver pressão de um vencedor, a criança sente-se à 

vontade para jogar, estimulando o senso de responsabilidade, a partir 

dos momentos que simula problemas e situações que acontecem no seu 

dia-a-dia. 

 

Nessa perspectiva, o jogo pode ampliar as possibilidades de aprendizagem, 

oferecendo uma plataforma dinâmica e participativa. O ensino de uma segunda 

língua, durante muito tempo, se baseou somente na tradução de textos e atividade 

mecânicas e repetitivas de aprendizagem, algo que não estimulava os estudantes. 

Concorda-se com Belloni (2001, p. 69), ao afirmar que “O avanço tecnológico no 

campo das comunicações torna indispensável e urgente que a escola integre esta 

nova linguagem audiovisual - que é a linguagem dos alunos - sob pena de perder 

o contato com as novas gerações.”  

A utilização desse jogo em sala de aula, enquanto recurso didático, requer 

um bom planejamento por parte do professor, sendo necessário também um 

estudo prévio da realidade da turma, inclusive, das possibilidades materiais e 

tecnológicas que a escola oferece. É fato que muito estudantes possuem 

dificuldades na aprendizagem de uma LE ao relacioná-la com seu cotidiano. Logo, 

há uma necessidade em explorar alternativas e o The Sims 4 pode ser uma 

ferramenta muito produtiva. Alves (2007, p. 63) expressa que:  
O jogo é um elemento da cultura que contribui para o desenvolvimento 

social, cognitivo e afetivo dos sujeitos, se constituindo assim, em uma 

atividade universal, com características singulares que permitem a 

ressignificação de diferentes conceitos. Portanto, os diferentes jogos, e, 
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em especial, os jogos eletrônicos, podem ser denominados como 

tecnologias intelectuais. 

 

Nesse viés, para aprendizagem de uma segunda língua, tomamos por 

suporte os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), onde enfatizam que a 

aprendizagem da Língua Estrangeira (LE) Moderna qualifica a compreensão das 

possibilidades de concepções de mundo e de diversas culturas, permitindo o 

acesso à informação e à comunicação internacional, habilidades essenciais para o 

desenvolvimento integral do estudante na sociedade contemporânea. Tal 

sociedade é globalizada, portanto o uso de tecnologias é fundamental para o 

desenvolvimento desse tipo de aprendizagem sobre a qual falam os PCNs.  

 

A teoria no game: resultados encontrados 

 

A pesquisa apresentada nesse artigo é de base qualitativa, uma vez que 

dispensa o controle estatístico na análise dos dados obtidos, contando, sobretudo, 

com o olhar interpretativo do pesquisador. A abordagem qualitativa permite uma 

leitura melhor qualificada para a interpretação dos dados recolhidos para a 

pesquisa. Ressalta-se que a pesquisadora é usuária ativa do game, ou seja, já 

possuía um conhecimento participante, o que possibilitou comparar experiências 

permitindo ter uma visão ampla de como acontece a linguagem nesse ambiente. 

Visto isso, durante algumas semanas foram implementadas estratégias de 

investigação, como levantamento bibliográfico e análise dos mesmos. Logo em 

seguida, o jogador foi analisado em várias situações, como nos três prints1 a seguir: 
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(Interação na a1051cademia com outro Sim - Print retirado pela autora) 

 
 

( 

Tarefas no computador - Print retirado pela autora) 

(Comprando um micro-ondas - Print retirado pela autora) 

 

 
1051 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Especialista em 

Supervisão e Gestão Escola pelo Grupo Santa Fé - GSF e Graduada em Pedagogia pela Universidade 

Estadual do Maranhão - UEMA. Atualmente é professora do Instituto Federal do Maranhão – IFMA/ 

Campus Barreirinhas.   
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Com base nisso, delineou-se alguns aspectos da língua que podem ser 

trabalhados no ensino de LE, dependendo do conteúdo programático escolar, são 

eles: Vocabulário\léxico de construção, famílias, conversações, relações pessoais, 

profissões, objetos domésticos, lugares, roupas, partes do corpo, dentre inúmeros 

outros coisas que perpassam o cotidiano. Por exemplo, uma das primeiras tarefas 

do jogo é construir ou comprar um casa\lote e o jogador precisa mobiliá-la. 

Portanto, o jogador têm contato com o todo o vocabulário uma casa padrão, de 

aspectos da construção até os mais variados móveis domésticos. Então, isso já se 

distingue do ensino tradicional, onde o estudante estuda esse tipo de conteúdo 

apenas por meio de fotos ou imagens no livro ou ainda em um slide projetado no 

quadro. Logo, o vocabulário presente no jogo podem partir de debates, discussões 

ou leituras prévias de textos assim como uma aula expositiva sobre o tema 

abordado.  

O jogo permite a simulação de inúmeras ações do cotidiano, incluindo a 

reflexão sobre suas ações pessoais, suas relações com os outras pessoas (visto que 

pode ser jogado em equipe dependendo da plataforma). O jogador apenas tem 

contato com o vocabulário escrito e o aspecto visual, ou seja, com a língua escrita 

e a representação gráfica (a imagem). A língua oral presente foi produzida em uma 

montagem de criada para o jogo, logo, é impossível a compreensão do que os 

“Sims” falam. Assim, ao clicar em cima de um fogão, o jogador têm acesso a palavra 

escrita e a imagem do objeto em questão, e deve escolher o local onde esse objeto 

móvel ficará no lote, por exemplo. Dessa maneira, o estudante tem um contato 

direto com situações reais do dia-a-dia, o que gera uma aprendizagem mais lúdica 

e bem realista, e proporcionando ao professor desenvolver variadas práticas 

pedagógicas. 

De acordo com o observado na análise, podemos afirmar que o jogo exige 

um conhecimento linguístico básico em LE porque todas as tarefas e ações do Sim 

necessita de uma competência linguística mínima no tange a leitura e a 

compreensão. Portanto, o jogo amplia e contextualiza o vocabulário do cotidiano 

da vida de uma pessoa. Entretanto, a competência linguística presente no jogo 

corresponde apenas à leitura (A leitura é uma das quatro habilidades principais do 

aprendizado de uma LE) e para desenvolver as demais competências 

(Compreensão, fala e escrita) é preciso que o professor elabore atividades extras 

relacionadas ao game, como exposto: 

 

Competências Sugestões de como o professor pode 

desenvolver 
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Leitura 

- O jogo desenvolve nitidamente a 

habilidade de leitura, sendo primordial 

para o entendimento e a compreensão 

do jogo. O game inteiro é permeado 

por textos, quase sempre verbais. Os 

textos não-verbais também exigem 

uma capacidade de interpretação por 

parte do jogador. 

- O que o professor pode fazer: 

Separar os estudantes em grupos na 

sala de aula e pedir para os alunos 

construírem uma 

casa\apartamento\lote com um 

determinado vocabulário (doméstico, 

de construção etc.) na LE, e depois 

pedir para os estudantes 

apresentarem na LE o lote construído; 

 

 

 

Compreensão 

- O jogo não desenvolve essa 

competência. 

- O que o professor pode fazer: utilizar 

outros recursos como vídeos de 

youtubers estrangeiros falando do 

jogo em questão ou de outros jogos. 

 

 

 

Escrita 

- O jogo não desenvolve essa 

habilidade. 

- O que o professor pode fazer: pedir 

que os alunos escrevam coisas 

relacionadas ao jogo, redações 

contando suas vidas virtuais, 

questionários sobre o game etc. 

 

 

 

 

 

 

Fala 

- O jogo também não abrange essa 

habilidade. 

- O que o professor pode fazer: 

Realizar seminários e debates onde os 

alunos apresentem ou conversem em 

LE sobre situações dentro do jogo, 

dividir a turma em duplas e pedir para 
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cada dupla criar um “Sim” em sua 

totalidade, com as diversas roupas e 

personalidades, e após isso, cada 

dupla pode apresentar seu “Sim” para 

o restante da turma etc. 

 

 
 

Sabemos que dominar um idioma nem sempre é algo fácil porém dominar 

uma habilidade é bem mais rápido para muito aprendizes de LE. No caso do jogo, 

o aprendiz pode aprimorar muito sua habilidade de leitura. Com relação à 

interdependência entre leitura e conhecimento vocabular, Koda (2005, p. 69-70) 

afirma que na fase inicial da aprendizagem da leitura, o conhecimento do 

vocabulário ajuda na compreensão dos textos mas nos estágios mais avançados 

do estudo, a ampliação vocabular é consequência de uma leitura assídua pois 

palavras e expressões mais frequentes em textos escritos e serão aprendidas por 

meio da leitura, e muitas vezes o aprendiz nem se dá conta desse processo de 

aprendizagem. Assim, desenvolver a competência leitora é essencial pois, 

conforme assegura Magnani (1994, p. 13-14) 
A leitura, compreendida em seu sentido lato, e sobretudo em seu caráter 

plural e dialógico, constitui-se em precioso instrumento no processo de 

produção do conhecimento por possibilitar o contato do leitor com 

diferentes formas de vivenciar e compreender o mundo. 

 

Nesse sentido ressaltamos também o pensamento Isabel Solé (1998) sobre 

as estratégias de leitura serem instrumentos necessários para o desenvolvimento 

de uma leitura proficiente. Podemos dizer que o jogo The Sims 4 funciona como 

um instrumento para o aprendiz aprimorar a sua leitura e, consequentemente seu 

vocabulário, sendo o game uma estratégia de leitura moderna. Além da aquisição 

de vocabulário, o jogo ajuda os alunos a saber administrar a sua vida cotidiana, 

seja anotando os preços das mobílias e gerenciando o dinheiro disponível, ou 

organizando e planejando as tarefas do dia-a-dia. Os estudantes podem ainda 

jogar o jogo em casa, fazendo o uso da LE em fora da escola. 

Aprimorar a Leitura é um dos pontos principais para um aprendizado 

eficiente de um idioma estrangeiro, já que é por meio dela os estudantes 

conseguem desenvolver melhor as demais habilidades, fazendo com que a leitura 

seja de suma importância para conseguir a fluência em uma LE. Desse modo, o 

jogo permite refinar a competência leitora de maneira lúdica, colocando o 

aprendiz em contato com uma experiência quase real de vivência da língua. As 
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experiências similares ao cotidiano ajudam a expandir o conhecimento e fixam 

melhor o conteúdo. Lógico que o jogo não vai, sozinho, solucionar todos os 

problemas, é necessário que o professor esteja preparado para criar estratégias 

pedagógicas além de organizar aulas prévias sobre determinado conteúdo que 

pode ser abordado dentro do jogo.  

 

Considerações finais 

 

A reflexão realizada neste artigo apresenta o The Sims 4 como uma 

ferramenta pedagógica que facilita a construção colaborativa do conhecimento, 

atuando como uma ferramenta didática de interação e significação no processo 

de ensino-aprendizagem de LE. O fato é que os crianças e adolescentes 

atualmente são nativos digitais e é importante que a tecnologia seja incorporada 

na aprendizagem. O jogo desenvolve de forma satisfatória a habilidade de leitura 

e a aprendizagem e ampliação de vocabulário, já que a língua escrita permeia todo 

o ambiente, inserindo o jogador em um contexto bastante próximo da realidade. 

Em suma, o game contribui para a aquisição incidental de LE.  

Tais propostas pedagógicas apresentada aqui surgiram após uma aula de 

vocabulário de LE (língua espanhola) sobre as partes do corpo humano, para 

alunos do 8º ano do Colégio Universitário (COLUN) da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) durante o estágio obrigatório da pesquisadora. Depois, a ideia 

foi executada em outra aula de Espanhol para o 7ª ano em uma escola particular. 

À princípio, houve uma aula expositiva\dialogada e, em sequência, o jogo foi 

exposto em classe onde os alunos construíram seus “Sims” de acordo com o 

pedido pela professora. Essa ação tornou a aula dinâmica e divertida, gerando um 

saldo bastante positivo na recepção, no interesse e na aprendizagem dos 

estudantes. 

Aprender um conteúdo de forma lúdica muda totalmente nossa concepção 

de aprendizagem. Nessa conjuntura, salienta-se a necessidade de pesquisas 

exploratórias mais aprofundadas que podem nos permitir resultados mais precisos 

sobre esse ou outros jogos de simulação. The Sims 4 é um jogo simples, divertido, 

leve, e apesar de comportar apenas uma habilidade linguística, a leitura, o jogo 

pode funcionar como suporte para inúmeras atividades envolvendo as demais 

competências, cabe ao professor buscar estratégias de ensino-aprendizagem.  
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RESUMO: Este texto é parte da pesquisa que analisa o processo de convergência entre 

estratégias metodológicas de ensino desenvolvidas em ambientes virtuais e no presencial 

nos cursos do pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

IFMA. Tendo em vista a conjuntura atual, fortemente marcada pela velocidade na geração 

e distribuição de conhecimento. Além disso, a utilização de novas tecnologias digitais, o 

respeito às diferenças étnicas, sexuais e culturais e a preservação de uma postura ética, 

colocam-se como grandes desafios para a sociedade contemporânea, especialmente na 

perspectiva da educação. Esse cenário define o aparecimento e o rápido crescimento das 

iniciativas de inserção da cultura tecnológica nas instituições de ensino brasileiras. O texto 

em questão tem como objetivo propor uma reflexão acerca do uso de recursos 

tecnológicos digitais com propostas de metodologias ativas no ensino, de modo a 

promover mudanças na dinâmica do ambiente educacional, por meio da convergência de 

estratégias pedagógicas virtuais e presenciais. Apresenta a discussão a partir da utilização 

de ferramentas do Google Classroom e aplicativos como Kahoot na ministração de 

Componentes Curriculares da dimensão pedagógica nos cursos do IFMA, Campus 

Barreirinhas. 

Palavras–chave: Metodologias ativas; Kahoot; Ensino; Aprendizagem. 

 

ABSTRACT: This text is part of the research that analyzes the process of convergence 

between methodological strategies of teaching developed in virtual environments and in 

the classroom in the courses of the Federal Institute of Education, Science and Technology 

of Maranhão - IFMA. Given the current situation, strongly marked by speed in the 

generation and distribution of knowledge. In addition, the use of new digital technologies, 

respect for ethnic, sexual and cultural differences and the preservation of an ethical stance 

pose major challenges for contemporary society, especially in the perspective of education. 

This scenario defines the appearance and the rapid growth of the initiatives of insertion of 

the technological culture in the Brazilian educational institutions. The text in question aims 

to propose a reflection about the use of digital technological resources with proposals of 

active methodologies in teaching, in order to promote changes in the dynamics of the 

educational environment, through the convergence of virtual and classroom pedagogical 

strategies. It presents the discussion from the use of tools from Google Classroom and 
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applications such as Kahoot in the administration of Curricular Components of the 

pedagogical dimension in the courses of the IFMA, Campus Barreirinhas. 

 

Keywords: Active methodologies; Kahoot; Teaching; Learning. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira tem passado por profundas transformações em 

praticamente todos os seus segmentos, principalmente, no que tange ao campo 

social, político, econômico e científico, decorrentes do desenvolvimento 

tecnológico e da passagem para a denominada sociedade do conhecimento.  

As mudanças afetaram o comportamento das pessoas, no modo de pensar 

e atuar, nas relações sociais, no trabalho, enfim, em todos os aspectos da vida 

humana.  Com a incorporação das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) foram suscitadas novas perspectivas para o processo 

educativo, assim, a educação passou a ter como desafio de desenvolver práticas 

inovadoras e solidas para os processos de ensino e de aprendizagem. 

As inovações nesse campo das tecnologias, em especial a internet, 

provocaram mudanças nas mais diversas áreas, setores e serviços da sociedade 

contemporânea. Na área da educação, favoreceram a criação de ambientes 

educacionais mais flexíveis que podem ser acessados a qualquer tempo, de diversos 

lugares para a realização de atividades colaborativas e ainda, o acesso aos 

conteúdos, bibliotecas virtuais e o compartilhamento de informações. 

Este cenário de mudanças impõe novos ritmos e dimensões aos processos 

de ensino e de aprendizagem (KENSKI, 2003). A difusão e os avanços tecnológicos 

favoreceram a remodelagem dos processos de ensino e, propiciaram a difusão de 

novos modelos e projetos. Nesse sentido, emerge a necessidade de diversificar 

estratégias de uso dos recursos tecnológicos de modo a criar condições mais 

efetivas para a aprendizagem. 

No âmbito destas mudanças, o presente estudo versará sobre a 

incorporação das TDIC e as perspectivas para o processo de ensino e aprendizagem, 

frente à incorporação dessas tecnologias como ferramentas educacionais, com 

vistas a uma atuação mais dinâmica e participativa de estratégias virtuais e 

presenciais de ensino. 

A proposta de aprendizagem invertida é abordada por Bergmann (2018), 

sobre a perspectiva da interação dos alunos com material introdutório antes de ir 

para sala de aula. Segundo o autor, esse material substituiria a instrução direta em 

sala de aula, por vezes considerada aula expositiva. O propósito de inversão da sala 
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de aula consiste no melhor aproveitamento do tempo em sala de aula para 

dedicação à aplicação, análise e prática dos conteúdos trabalhados. 

O interesse pela temática em questão se constitui na busca da 

compreensão das relações que se estabelecem na interação dos componentes 

educação e tecnologia, notadamente, no que se refere à formação dos profissionais 

que trabalham nas instituições de ensino e a sintonia dessa formação aos 

requerimentos da sociedade atual.  

A formação e atuação de professores para o uso das tecnologias na 

Educação envolve o domínio dos recursos tecnológicos com a ação pedagógica e 

com os conhecimentos teóricos necessários para refletir, compreender e 

transformar esta ação.  

No âmbito dessa discussão, é importante o conhecimento das políticas 

destinadas à educação “tecnologizada”. Sendo necessário também, compreender 

quais os efeitos práticos no contexto educacional, considerando a dinâmica 

acelerada do desenvolvimento tecnológico e a sua influência na flexibilização do 

acesso ao conhecimento. 

No teor dessas preocupações, pretende-se possibilitar reflexões acerca dos 

novos rumos da educação na era do conhecimento, os quais passam, 

necessariamente, pelas políticas na conjuntura atual e pelas ações que precisam ser 

desenvolvidas nas Instituições formadoras para adaptação do currículo aos desafios 

de convergência de estratégias para uma educação que contemple metodologias e 

ferramentas numa perspectiva híbrida de ensino.  

 

2 METODOLOGIAS ATIVAS E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Embora o ensino superior presencial seja o segmento de maior oferta em 

termos quantitativos, no qual o professor é o principal responsável pelo conteúdo; 

o ensino mediatizado, especialmente o ensino a distância, vem ganhando cada vez 

mais evidência no cenário brasileiro e trazendo um enfoque de ressignificação ao 

papel do professor, não mais como a fonte principal de informação, mas como um 

facilitador da aprendizagem, exigindo o conhecimento de novas tecnologias, 

diversificando as abordagens pedagógicas para facilitar o aprendizado dos 

estudantes (ALAVA, 2002). 

As tecnologias digitais utilizadas na modalidade a distância, especialmente 

os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), abrem um leque de aplicações ao 

contexto educacional presencial, que podem favorecer o ensino e a aprendizagem. 

As ferramentas e funcionalidades dos AVAs, indispensáveis à modalidade de ensino 

a distância, podem ser igualmente exploradas no ensino presencial. 
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Para tanto, torna-se indispensável ao professor a formação técnico-

pedagógica que o habilite a planejar, organizar e empregar o AVA em suas práticas 

docentes de forma a propiciar a interação, a cooperação e a participação ativa dos 

educandos.  

Na perspectiva de refletir sobre os novos rumos da educação na era do 

conhecimento, faz-se necessário desenvolver nas Instituições formadoras um novo 

olhar para o currículo, de modo a proporcionar a convergência de estratégias para 

uma educação que contemple metodologias e ferramentas numa perspectiva 

híbrida de ensino.  

Assim, a compreensão é que a nova realidade passa a exigir outras formas 

de mediação entre o homem e o conhecimento, que já não se esgotavam no 

trabalho ou na memorização de conteúdo ou formas de fazer e de condutas.  

O desenvolvimento de estudos referentes ao processo educativo exige 

reflexões cuidadosas, tendo em vista o movimento histórico do real como fator 

significativo para construção do objeto que se deseja conhecer. 

A formulação da perspectiva sociointeracionista de Vygotsky (1998) nos 

leva a perceber que os processos de aprendizagem e de desenvolvimento ocorrem 

a partir das interações entre sujeitos em diferentes estágios cognitivos.  

Assim, pensar os processos educativos pressupõe a elaboração de 

metodologias que contemplem estratégias e espaços que promovam atividades 

colaborativas oportunizando aos estudantes o contato com os demais sujeitos do 

processo educativo e o compartilhamento de saberes e experiências. 

Tomando por base o pensamento de Vygotsky (1998), que pressupõe ser a 

interação a chave da construção do conhecimento, podemos deduzir que a partir 

da colaboração com o outro, seja este um professor ou um colega, o sujeito pode 

adquirir habilidades sociais e cognitivas que poderá utilizar em aplicações diversas 

do seu cotidiano. 

Nesse sentido, Moran (2000) contribui ao revelar que aprendemos melhor 

quando vivenciamos, experimentamos, sentimos, relacionamos, estabelecemos 

laços entre o que estava disperso, dando-lhe significado, e encontrando um novo 

sentido. São diversas as investigações que confirmam as potencialidades das 

práticas colaborativas nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Para Bessa e Fontaine (2002) as práticas cooperativas consistem na divisão 

da turma em pequenos grupos organizados, de forma a existir uma 

heterogeneidade de todos os elementos, permitindo, o desenvolvimento de 

atividades de forma conjunta, o que faz com que os estudantes adquiram 

competências que poderão ser utilizadas no cotidiano, tornando-se cidadãos mais 

responsáveis, livres, cooperantes e solidários. 



 
 

 

4697 

O desenvolvimento de atividades colaborativas requer do sujeito envolvido 

uma postura de autoria do conhecimento, tornando-se, segundo Freire (1997, 

p.140), “um arquiteto de sua própria prática cognoscitiva”. Ou seja, a colaboração 

passa a ser um processo não apenas uma participação sem ação consciente da 

construção, mas um processo de autonomia. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de investigar a articulação pedagógica das tecnologias 

digitais de informação e comunicação em articulação com as ações nos cursos 

presenciais, adotou-se procedimentos metodológicos que fundamentaram o 

tratamento que se deu, optou-se pela metodologia de abordagem qualitativa 

(descritivo-exploratória), tanto na coleta e análise dos dados quanto em sua 

apresentação, por entender que assim se pode traçar um itinerário para alcance dos 

objetivos.  

Conforme Prestes (2003, p. 30), a metodologia de abordagem qualitativa, 

“preocupa-se em analisar e interpretar os aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre 

as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento”. 

Convém destacar que um estudo de caráter exploratório tem como objetivo 

instigar questionamentos e não encontrar conclusões; revelar perspectivas; 

familiarizar-se com o fato; permitir a identificação de problemas para estudos 

posteriores (CERVO, BERVIAN e DA SILVA, 2010). 

Desenvolveu-se basicamente três etapas para a construção deste trabalho. 

A primeira etapa consistiu em uma revisão bibliográfica que serviu para subsidiar o 

aporte teórico e a análise dos dados coletados. Na segunda etapa, ocorreu o 

planejamento e estruturação de uma proposta didática com base na utilização do 

aplicativo Kahoot e a ferramenta do Google Classroom.  

Nessa etapa, foi realizado um levantamento acerca dos conhecimentos dos 

estudantes sobre das ferramentas e o repasse de orientações sobre a proposta 

didática de como acessar e utilizar nos três componentes curriculares ministrados 

no semestre letivo 2018.1, 2018.2 e 2019.1, no Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, do IFMA/Campus Barreirinhas. 

As turmas de LicBio2014 (20 alunos), LicBio2015 (23 alunos), LicBio2016 (20 

alunos), LicBio2017 (28 alunos) e LicBio2018 (30 alunos), sendo que para as turmas 

LicBio2014 e LicBio2015 foi trabalhada a disciplina Educação a Distância com 45h; 

para LicBio2016 ministrou-se Política e Planejamento Educacional 60 h, Avaliação 

45h e Didática Geral 75; LicBio2017 foi ministrado Política e Planejamento 
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Educacional 60 h e na LicBio2018 o componente História da Educação 60h (Figura 

1). 

 

 
Figura 1 – Registro das Turmas de Licenciatura em Biologia. 

Fonte: Google app. 

 

Na etapa final, realizou-se a tabulação, a análise e a discussão dos dados 

coletados. Para a coleta dos dados utiliza-se basicamente o registro oriundo do 

acompanhamento das participações nas atividades em sala presencial com o 

Kahoot, na sala de aula virtual (classroom) e o feedback numa roda de conversa ao 

fim das disciplinas.  

Conforme Kosik (1976, p. 45), os modos de agir resultam da busca por 

procedimentos de trabalho sistematicamente organizados, que possibilitariam o 

conhecimento da realidade histórica num processo de apropriação teórica, 

englobando crítica, interpretação e avaliação dos fatos.   

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A tecnologia se caracteriza como um agente de mudança, sendo a rede 

mundial de computadores – a Internet – um propulsor para a inovação. Após 

influenciar a forma como as pessoas se comunicam e fazem negócios, a Internet 

também vem influenciando o modo como as pessoas aprendem, deverá estar 

associada à forma como os recursos educacionais serão projetados, desenvolvidos, 
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gerenciados e integrados para serem disponibilizados aos estudantes.  

A partir das observações da participação e realização das atividades, o fato 

que despertou mais atenção foi a adesão e motivação dos estudantes para 

conhecer as ferramentas. Os participantes estavam envolvidos e pela facilidade de 

acesso tanto pelos computadores como dispositivos móveis tornou factível a 

adesão de grande parte dos estudantes.  

Foi possível constatar, a partir da sondagem de conhecimento dos recursos, 

que na LicBio2014 somente um estudante conhecia o recurso e na LicBio 2016 dois 

já conheciam, mas nunca haviam utilizado ou participado de proposta 

metodológica com uso do Classroom.  

Seguiu-se a proposta didática com apresentação do recurso e inclusão na 

sala de aula virtual para cada turma e disciplina.  

Quanto ao Kahoot a aceitação foi de aceitação unanime nas turmas 

LicBio2018, LicBio2015 e LicBio2016, não foi utilizado o aplicativo na LicBio2014. 

Considerando a participação facultativa ao recurso Classroom, acredita-se 

que houve êxito pela participação de 17 dos 20 estudantes da turma LicBio2014, 14 

dos 20 da turma LicBio2016, LicBio2015 houve adesão total.  

Além da participação nas atividades livres postadas no Classroom, os 

estudantes também acessaram os materiais complementares disponibilizados nas 

salas, conforme Figura 2. 

 
Figura 2 – Registro das Atividades da Turma LicBio2015 Componente EaD. 

Fonte: Google app. 
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Ao final do componente curricular obteve-se o retorno da avaliação da 

utilização das ferramentas, evidenciando que os estudantes que utilizaram 

aprovaram e já estavam requerendo que os demais professores do Campus 

Barreirinhas utilizassem.  

Considerou-se que o uso dos aplicativos e dos ambientes virtuais são 

grandes possibilidades, de fácil acesso e utilização, bem como sem custos e de 

capacidade de armazenamento que oportunizam melhoria ao trabalho docente 

tanto no presencial como a distância. 

De acordo com Lévy (1993, p.75), “as tecnologias têm papel fundamental 

no estabelecimento dos referenciais intelectuais e espaço-temporais das 

sociedades humanas; isto é, todas as formas de construção do conhecimento estão 

estruturadas em alguma tecnologia”. 

Ressalta-se que o projeto do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

do IFMA/Campus Barreirinhas aprovado com oferta inicial em 2013 não previa a 

utilização da previsão legal da porcentagem de até 20h da carga horária na 

modalidade a Distância. Sendo, que com a reformulação do projeto aprovada em 

2018, contemplou a Portaria nº1.428, de 31 dezembro de 2018, quanto a oferta de 

disciplinas na modalidade a distância (BRASIL, 2019). 

Para tanto, apresenta-se a convergência entre estratégias virtuais e 

presenciais como uma das possibilidades de favorecer o desenvolvimento 

sustentável do processo ensino e aprendizagem, a partir da gestão de processos 

que permitam ao educando se encontrar e construir/reconstruir seu caminho com 

liberdade de tentar, de errar e de retomar ao invés de ser dirigido para um ponto 

escolhido.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O êxito na definição e implementação de uma metodologia de ensino e de 

aprendizagem apropriada à linguagem pedagógica, com suporte das diversas 

mídias disponíveis, com processos estruturados, objetivos definidos e, um desenho 

instrucional que contemple todas as etapas e agentes do processo. 

Além disso, nenhuma tecnologia sozinha pode resolver os problemas, bem 

como o sucesso no aprendizado depende mais da forma como esta tecnologia está 

aplicada no curso, do que do tipo de tecnologia utilizada. Estratégias de ensino 

envolvendo ferramentas como o Kahoot e o Classroom pressupõem interação e 

colaboração.  

Assim, o foco passa de uma educação centrada em um indivíduo isolado 

com suas potencialidades limitadas para uma proposta de educação focada na 
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coletividade, que permite o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, 

contribuindo para a formação integral dos sujeitos.  

Nesse sentido, é fundamental que os docentes estejam preparados para 

utilizar as ferramentas a fim de promover situações didáticas que propiciem 

interações e cooperações entre todos os envolvidos no processo de ensino e de 

aprendizagem.  

A partir das reflexões oriundas da experiência adquirida com esta pesquisa 

espera-se que este trabalho seja propulsor de novos estudos sobre esse tema de 

significativa relevância, quem tem muito a contribuir tanto com situações de ensino 

na modalidade a distância, como na modalidade presencial 

À guisa de conclusões, mas sem a pretensão de esgotar a temática, para 

uma efetiva articulação pedagógica das tecnologias digitais de informação e 

comunicação em articulação com as ações nos cursos presenciais deduz-se que a 

EaD apresenta potencial para ampliar os horizontes, não só pela flexibilidade, mas 

acima de tudo por proporcionar novas competências e novas formas de 

aprendizado.  

Para tanto, as instituições que trabalham na formação e capacitação de 

gestores escolares devem contemplar nas suas estruturas curriculares 

conhecimentos pertinentes às TDIC.  A formação e atuação de professores para o 

uso das tecnologias na Educação precisa ser desenvolvida sob o aspecto do 

domínio dos recursos tecnológicos com a ação pedagógica e com os 

conhecimentos teóricos necessários para refletir, compreender e transformar esta 

ação.  

Outrossim, ressalta-se ainda a necessidade de uma organização 

administrativa e pedagógica destas instituições, no sentido de articular os 

componentes espaço escolar e cultura tecnológica, utilizando como ferramentas as 

tecnologias de informação e comunicação oportunizando uma formação holística 

tanto por meio virtual como presencial ou convergindo estratégias híbridas de 

ensino. 
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RESUMO: O presente trabalho fundamentou-se na influência das atividades lúdicas 

aliadas as tecnologias digitais na construção do desenvolvimento da criança. 

Percebeu-se que embora as brincadeiras e as tecnologias façam parte do cotidiano 

infantil, elas não são obrigatoriedade escolar. Nesta perspectiva, o objetivo é 

analisar os pensamentos dos professores sobre a importância do lúdico aliado as 

tecnologias na Educação Infantil. A pesquisa caracteriza-se como uma revisão de 

literatura dos descritos do lúdico e tecnologias digitais no âmbito escolar. Verificou-

se que os jogos, brincadeiras e tecnologias digitais fazem parte do processo de 

formação, portanto, não podem ser excluídos como instrumentos didáticos no 

campo escolar. Enfatizou-se também a necessidade do professor ter competência 

para utilizar essas tecnologias junto às atividades lúdicas, onde o planejamento, 

organização e a base teórica não podem faltar no planejamento diário. Foi 

observado o relacionamento entre o brincar e aprender percebeu-se que alguns 

professores desconheciam os princípios básicos da Educação Infantil, explicitados 

no Referencial Curricular Nacional. Verificou-se que os professores precisam utilizar 

esse recurso bem familiar na vida das pessoas, além da formação continuada para 

capacitá-los, já que atualmente a maioria das crianças estão inseridas no contexto 

do avanço tecnológico. O grande desafio é a dificuldade no desenvolvimento das 

aulas para trabalhar com atividades lúdicas e com o uso das tecnologias. Esse foi o 

principal motivo que levou também a buscar mais conhecimento sobre a ludicidade 
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aliada as tecnologias digitais e as competências necessárias ao professor da 

Educação Infantil. 

Palavras-chave: Lúdico; Educação Infantil; Desafios; Possibilidades; Tecnologias 

Digitais.  

 

ABSTRACT: The present work was based on the influence of the ludic activities 

allied to the digital technologies in the construction of the development of the child. 

It was noticed that although the games and the technologies are part of the daily 

routine of children, they are not compulsory school. In this perspective, the objective 

is to analyze the teachers' thoughts about the importance of the playful allied 

technologies in Early Childhood Education. The research is characterized as a 

literature review of the described of the playful and digital technologies in the 

school scope. It was found that games, games and digital technologies are part of 

the training process, therefore, can not be excluded as educational tools in the 

school field. It was also emphasized the teacher's need to be able to use these 

technologies in play activities, where planning, organization and the theoretical 

basis can not be lacking in daily planning. It was observed the relationship between 

play and learning, it was noticed that some teachers were unaware of the basic 

principles of Early Childhood Education, explained in the National Curriculum 

Framework. It was found that teachers need to use this familiar resource in people's 

lives, in addition to continuing training to enable them, since nowadays most 

children are included in the context of technological advancement. The great 

challenge is the difficulty in developing the classes to work with leisure activities 

and with the use of technologies. This was the main motive that also led to the 

search for more knowledge about the playfulness associated with the digital 

technologies and the necessary skills to the teacher of Early Childhood Education. 

Keywords: Playful; Child education; Challenges; Possibilities; Digital Technologies 

 

INTRODUÇÃO 

 

O lúdico aliado com as tecnologias digitais é um assunto que necessita de 

investigação, estudo e construção de conhecimentos sobre as possibilidades e os 

desafios na educação infantil. A cultura do lúdico no contexto de suas brincadeiras, 

brinquedos e jogos no atual mundo contemporâneo têm mudado sua concepção, 

hoje as crianças buscam sua diversão nos meios eletrônicos cada vez mais (LEITE et 

al, 2003). 

Verifica-se que nos dias atuais as evoluções tecnológicas trazem mudanças 

no modo de viver da sociedade, pois com o passar do tempo a tecnologia ganha 



 
 

 

4705 

cada vez mais espaço no trabalho e na vida das crianças e dos adultos. Hoje, grande 

parte do que adquiri é através do uso dos instrumentos digitais que estão presente 

nas lojas, supermercados, consultórios, indústrias, agricultura e outros setores. Este 

acontecimento traz repercussão na área educacional, influenciando a forma de 

trabalhar em educação, de aprender e de educar bem como a maneira de 

encaminhar o aluno para ser um verdadeiro cidadão capaz de criar e recriar 

conhecimentos. Sabendo que esse processo de ensinar e aprender é algo contínuo 

em nossa vida (MARCELLINO, 2002). 

No contexto contemporâneo, as crianças estão diante de uma infinidade de 

informações e recursos tecnológicos que as possibilitam desenvolver-se de forma 

autônoma e participativa. Quando chegam à escola, trazem conhecimentos prévios 

que devem ser considerados, são os nativos digitais, os sujeitos que nascem imersos 

nesse mundo interagindo, simultaneamente, com as diferentes mídias, por estarem 

diante de um ambiente no qual as tecnologias são vivenciadas em sociedade 

(ALVES, 2008). 

Pois as novas tecnologias surgiram para facilitar a vida de cada um de nós, 

possibilitando desta forma, socializar e trocar as experiências diminuindo a distância 

entre as pessoas, oportunizando conhecer a diversidade de jogos, recursos e 

atividades pedagógicas sem sair de casa, também, é um recurso muito importante 

para construir conhecimentos além dos muros da escola. Isso traz consequências 

para a área educacional, temos de um lado os alunos que conhecem, manuseiam e 

interagem com diferentes mídias, e de outro lado os professores que conhecem as 

mídias, mas muitas vezes não usam para fins pedagógicos, com medo de implantar 

novos procedimentos metodológicos e ou falta de domínio sobre o assunto 

(DOHME, 2003). 

Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças condições 

para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de 

situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos. 

Com o estudo mais aprofundado deste assunto, o trabalho tem o intuito de ampliar 

os conhecimentos sobre a importância da inclusão digital para o desenvolvimento 

do ensino aprendizagem na educação infantil quando realizada com planejamento 

e conhecimento. 

 

É necessário analisar a importância que o lúdico e as tecnologias digitais 

desempenham na Educação Infantil e as competências que são necessárias ao 

professor para melhorar a forma como são utilizados no cotidiano da escola; refletir 

os pensamentos dos professores sobre a importância que o lúdico aliado às 

tecnologias digitais desempenha no processo ensino aprendizagem da criança e 
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como os educadores está desenvolvendo a atividade na Educação Infantil; verificar 

se há uma relação de interdisciplinaridade ou algum tipo de integração do lúdico e 

das tecnologias digitais em todas as áreas da Educação Infantil; compreender que 

através das tecnologias digitais podemos conhecer a variedade de atividades 

lúdicas, de jogos, recursos digitais e atividades pedagógicas, também, construir e 

socializar os conhecimentos; examinar a contribuição do lúdico para o 

desenvolvimento e rendimento da criança na aprendizagem. 

 

1.1 O Lúdico na Educação Infantil: um resgate histórico 

 
O lúdico tem sua origem na palavra latina; ludus&quot; que quer dizer "jogo”. 

Se achasse confinado a sua origem, o termo lúdico estaria se referindo apenas ao 

jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo. O lúdico passou a ser reconhecido 

como traço essencial de psicofisiologia (ramo biológico da psicologia que estuda as 

relações mentais e as funções físicas, procurando o entendimento da relação corpo-

mente e dos processos psíquicos com os fisiológicos) do comportamento humano. 

De modo que a definição deixou de ser o simples sinônimo de jogo. As implicações 

da necessidade lúdica extrapolaram as demarcações do brincar espontâneo 

(ALMEIDA, 2009). 

Portanto, quando brincamos ou aplicamos um jogo aliado as tecnologias 

digitais, seja dentro ou fora da sala de aula, estamos praticando uma ação lúdica e 

educativa. No mundo contemporâneo, pautado pela competência, inovação 

tecnológica, qualidade, produtividade e conhecimentos, faz-se necessário uma 

formação profissional contínua para atender às exigências atuais do mercado do 

trabalho (ALMEIDA, 2004). 

Para o professor, a criança brincando na escola vai possibilitar o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem e também uma situação em que a 

criança constitui tanto para a assimilação dos papéis sociais e compreensão das 

relações afetivas que ocorrem em seu meio, como para a construção do 

conhecimento (ALMEIDA, 2000). 

Diante destas realidades em que vivemos as crianças têm que ser motivadas 

para o ensino-aprendizagem por todos os meios, isso facilitará uma visão de futuro 

e também uma visão mais ampla para o mundo em que elas vivem. 

 

A ludicidade na educação infantil como instrumento pedagógico 
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Brincar é um espaço privilegiado, proporciona à criança, como sujeito, a 

oportunidade de viver entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. 

Brincando a criança vai, lentamente, estabelecendo vínculos, brinca com os objetos 

externos e internos num processo de trocas intensas com a realidade e com a 

fantasia. O brincar proporciona ao sujeito liberar o medo do novo, do desconhecido. 

A criança brinca com o desconhecido para torná-lo conhecido, brinca com o medo 

para que possa dominá-lo (LIMA, 2006). 

É o brinquedo que estimula a sua fantasia, auxilia a superar medos, lançar 

desafios e promover a superação, aguçar a sensibilidade, estimular a criatividade e a 

comunicação. Quando brinca, a criança é participativa, aprende, interage com os 

colegas e amigos, cria e respeita regras; desenvolve a capacidade de observação e 

julgamento, a atenção, a colaboração com o grupo, o respeito pelo companheiro, 

pelas suas opiniões (CUNHA, 2007). 

Para que o lúdico e as tecnologias digitais tragam benefícios é preciso que o 

professor trabalhe de forma prática os jogos e brincadeiras, acrescentando um 

ingrediente indispensável no relacionamento entre as pessoas, permitindo que a 

criatividade aflore. Sabe-se que o lúdico e as tecnologias digitais são reconhecidos 

como meio que favorecem a criança em um ambiente agradável, motivador, 

planejado e enriquecedor que possibilitam o ensino e o aprendizado de várias 

habilidades trabalhando também o desempenho dentro e fora de sala de aula 

(CUNHA, 2007). 

As atividades lúdicas e tecnológicas o que importa não é apenas o produto 

da atividade, o que dela resulta, mas a própria ação, o momento vivido. É brincando 

que a criança explora o "ambiente" e enriquece o conhecimento, aprende a discernir 

entre o certo e o errado. No plano fantasioso, a criança entende aprende 

comportamentos formais, como, respeitar regras e imposições da sociedade onde 

está inserida é possível pensar numa infância sem o brincar, é desenvolver um 

cidadão sem identidade social, com limitações intelectuais excluído de sua cultura 

(CUNHA, 1995). 

Na Educação Infantil a criança consegue lidar com a representação. É neste 

momento que começam a aparecer as brincadeiras envolvendo o imaginário, o faz-

de-conta, onde um pedaço de madeira pode ser um carrinho ou um microfone, 

dependendo da imaginação e da situação de brinquedo que a criança está 

envolvida (BARBOSA; BOTELHO, 2008). 

Segundo a autora Rojas (2007), o brincar se inicia pelas experiências 

interativas entre a mãe e a criança, que tem uma natureza simbólica, de imitação 

do cotidiano, de gestos e cantos. É o espaço propício para ação iniciada da criança, 

o primeiro ambiente lúdico que permite a expressão e determinação. As ideias e 
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ações adquiridas pelas crianças provêm desse mundo social, incluindo a família e 

seu círculo de relacionamentos. 

Então, a educação da criança precisa proporcionar aprendizagem que gere 

desenvolvimento, que se destacam pela atividade prática, a brincadeira, a 

ludicidade, as atividades tecnológicas como partes constitutivas do 

desenvolvimento e da educação das crianças dando destaque às suas capacidades 

e potencialidades. 

 
As possibilidades e desafios educacionais através das tecnologias digitais 

 
As novas tecnologias digitais vêm proporcionando contribuições 

significativas na área educacional, social e econômica; possibilitando que as pessoas 

conheçam cada vez mais novas formas de construir conhecimentos, oportunizando 

a compreensão de que um diferente momento, espaço e ambiente, são possíveis 

construir conhecimento e cultura. Todo este aparato reflete na escola e no trabalho 

educacional dos profissionais de educação (CASTELLS, 2003). 

Nessa perspectiva o papel do professor hoje exige ensinar diferenciado, de 

forma dinâmica e atrativa atendendo as expectativas dos alunos, segundo Lévy 

(1999, p 264) “é necessário uma pedagogia que o oriente o aprender coletivo e 

personalizado ao mesmo tempo. Neste contexto, o professor é incentivado a tornar-

se um animador da consciência coletiva de seus grupos de alunos em vez de 

fornecedor direto de conhecimentos” Esta questão considerada significante, nesta 

forma é necessário mudar algumas práticas mecânicas e engessadas, buscar com 

autonomia diferentes metodologias que instiguem de fato a criar e construir 

conhecimentos de maneira coletiva e individual, pois cada aluno tem interesses, 

limitações e ritmos diferentes, é importante que os profissionais de educação 

sintam necessidades de inovar na construção do saber (LÉVY, 1999). 

Hoje é possível através de a tecnologia apresentar novos meios de 

aprendizagem como utilizar jogos que possam apresentar conteúdos dados em sala 

de aula de maneira que chame a atenção da criança na hora do aprender. Em certos 

jogos educativos é possível trabalhar a coordenação motora, desenvolver o 

raciocínio lógico rápido, a socialização, estimular a memória, dá às crianças a 

oportunidade de se conectarem com o mundo externo (FLEISCHMANN, 2001). 

Atualmente, encontramos jogos e aplicativos que ajudam as crianças a 

desenvolver a prática da leitura, oralidade, matemática e outros. Vale ressaltar que 

esses recursos estimulam à criança a promover o desenvolvimento cognitivo, 

também, auxiliando o professor a desenvolver suas aulas na busca de um novo 
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instrumento para tornar elas mais atrativas e interessantes. As crianças ao longo do 

seu desenvolvimento tem curiosidade de aprender, conhecer e conquistar seu 

espaço. Lembrando que a tecnologia não vem substituir o professor nem muito 

menos os lápis, papel, brincadeiras. Assim, vem somar, contribuindo para um novo 

conhecimento, como menciona o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil) (SAMPAIO, 1999). 

Como administrar o desenvolvimento infantil aliado ao uso de diferentes 

recursos de mídias e tecnologias já que as crianças lindam muito bem com as 

tecnologias. Contudo, não significa que elas saibam tudo aquilo que têm de 

aprender na educação infantil, ou seja, precisa da intervenção e orientação dos 

professores e da escola para construir sua identidade e autonomia, desenvolver a 

coordenação motora, construir valores de respeito e cooperação, conhecer o 

mundo letrado, perceber e experimentar, expressar-se e ler acesso à Cultura, entre 

muitos outros objetivos absolutamente relevantes (STAA, 2011). 

Diante desta realidade, a aprendizagem precisa ser planejada com toda 

comunidade escolar, pois é importante conhecer o interesse das crianças, seus 

conhecimentos prévios, verificar a vantagem que o uso das tecnologias vai trazer 

para o desenvolvimento das crianças, para que possa acontecer um ensino de 

qualidade com o equilíbrio entre o lúdico que é fundamental para o crescimento 

infantil. Neste sentido o conhecimento da equipe é fundamental para articular 

uma prática pedagógica que seja significativa para os alunos (GOMES, 2011). 

Pois as crianças hoje já nascem em um mundo de contexto digital, um mundo 

voltado às novas tecnologias onde elas exploram novos saberes. O papel do 

professor é preparar e ajudar os alunos no seu desenvolvimento. As crianças já têm 

a tecnologia em seu meio e brincadeiras. Devemos usar essa ferramenta, a favor da 

aprendizagem de maneira prática e coerente no nosso cotidiano escolar (GOMES, 

2011). 

A evolução das tecnologias proporciona acesso as informações em qualquer 

lugar bastam ter um computador, smartphone, notebook ou um tablet com acesso 

à internet que é possível comunicar-se, buscar informações e socializar suas 

atividades realizadas, de acordo com o interesse e a necessidade dos alunos. 

Globalização do conhecimento em rede precisam ser considerados pela escola no 

sentido de incluí-los no processo educacional, pois elas têm contribuído 

significativamente para as mudanças das práticas educativas, na leitura, escrita, 

também nas questões brinquedos eletrônicos, brincadeiras entre outros (MORAN, 

2007). 

Atualmente a tecnologia móvel obtém crescentes números em relação aos 

usuários, devido à possibilidade de o usuário poder adaptar ao seu gosto, baixando 
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e instalando os aplicativos educativos que acompanham a maturidade de cada 

criança tornando útil ao um ensino de qualidade, além de possuírem em sua grande 

maioria, acesso gratuito á internet através da tecnologia Wi-Fi. Na escola com o uso 

dos smartphones como um recurso pedagógico tornou-se uma atividade mais 

acessível, facilitando o acesso à internet na hora da pesquisa de conteúdos 

pedagógicos como também, a divulgação dos trabalhos acadêmicos (CELANI, 

2016). 

As crianças hoje já nascem em um mundo de contexto digital, um mundo 

voltado às novas tecnologias onde elas exploram novo saberes. O papel do 

professor é preparar e ajudar os alunos no seu desenvolvimento. As crianças já têm 

a tecnologia em seu meio e brincadeiras. Devemos usar essa ferramenta, a favor da 

aprendizagem de maneira prática e coerente no nosso cotidiano escolar (CELANI, 

2016). 

Diante dessa nova realidade surgem questionamentos, o que pensam os 

docentes sobre a importância do lúdico e das tecnologias digitais no processo 

ensino aprendizagem e que competências seriam necessárias ao professor para 

implementação do lúdico na Educação Infantil? 

Não devemos só pensar nas condições materiais de nossas salas, embora 

reconhecendo que para certas atividades recreativas, lúdicas depende do espaço, 

dos recursos tecnológicos e da formação dos professores. A escola e o professor 

precisam favorecer o desenvolvimento de várias atividades criadoras, 

desenvolvendo na criança sua capacidade de autoexpressão, tais como: música, 

artes manuais, educação física, clubes literários, de teatro e outros (OLIVEIRA; SILVA, 

2007). 

O lúdico com as tecnologias digitais na Educação Infantil pode ser trabalhado 

em todas as áreas, pois é uma maneira de aprender/ensinar, despertar o prazer e, 

dessa forma realizar a aprendizagem. No entanto, o verdadeiro sentido da educação 

lúdica só está garantido se o professor estiver preparado para realizá-la, tendo 

conhecimento sobre os conteúdos e as metodologias que devem aplicá-las. Sendo 

as atividades bem orientadas e planejadas têm na vida da criança, disponibilizar ao 

professor mais um recurso para deixar suas aulas interativas, dinâmicas baseadas 

na realidade e interesse das crianças (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 

2014). 

De maneira diferenciada podemos usar a tecnologia em busca de novas 

possibilidades educacionais fazendo com que as aulas estimulem o aprendizado da 

criança de maneira simples e eficaz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Portanto, podemos acreditar que os professores estão cientes da 

importância dos jogos pedagógicos e eletrônicos, brinquedos e brincadeiras, mas, 

muitas vezes, têm dificuldade em desenvolver uma metodologia nova, no contexto 

escolar. 

Percebe-se que embora as brincadeiras, brinquedos, jogos e as tecnologias 

digitais façam parte do cotidiano infantil, eles não fazem parte dos planejamentos 

pedagógicos e nem do cotidiano escolar. A escola destaca-se como espaço formal 

onde se deve aprender a ler e a escrever. Ás vezes, os jogos e as tecnologias não 

fazem parte deste ambiente, com exceção de algumas atividades desenvolvidas nas 

aulas de Educação Física ou Informática. 

Através deste estudo, foi percebido que as atividades lúdicas, jogo e as 

tecnologias digitais intervêm no processo de aprendizagem da criança em sala de 

aula. Esses recursos são agradáveis, motivadores e enriquecedores, possibilitam o 

aprendizado de várias habilidades e também auxiliando no desenvolvimento mental, 

na cognição e no raciocínio infantil, as metodologias diferenciadas precisam ser 

usadas por todos os professores, independente da disciplina que atuam, dentro e 

fora da sala de aula. 

No contexto educacional, o professor que utiliza as tecnologias digitais na 

sua programação pedagógica possibilita que a criança experimente sentimentos 

múltiplos e faça uma generalização da experiência educativa para situações da vida 

cotidiana. Somando a esse aspecto, o professor abre um espaço para a criança 

conhecer suas habilidades, superar limitações, desenvolver valores e considerar 

individualidades. 

Diante dos estudos chegam-se à conclusão da importância do uso das 

tecnologias aliadas ao lúdico na Educação Infantil, pois os professores fazem aquilo 

com que eles se identificam, levando em conta a formação como processo 

permanente em suas vidas e primeiramente, conhecendo o público alvo, os seus 

interesses e as necessidades dos alunos, sempre à procura de ensino atrativo, 

significativo e de qualidade. 
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Resumo: As Novas Tecnolog1058ias da Informação e Comunicação (NTIC) tornaram-se 

um dos principais assuntos que transitam nos campos acadêmicos. Com forte influência 

na educação, colocam em pauta aspectos internos e externos à escola. Este artigo é 

resultado de uma pesquisa bibliográfica aliada à pesquisa de campo, no qual se buscou 

compreender como as novas tecnologias informacionais influenciam no papel da escola 

frente o processo de ensino aprendizagem. O estudo abordou como objetivo geral: 

Compreender como as novas tecnologias informacionais influenciam no papel da escola 

e dos professores frente o processo de ensino aprendizagem. Quantos aos objetivos 

específicos foram definidos: Refletir acerca do processo de ensino e aprendizagem na 

abordagem das novas tecnologias; Identificar aspectos positivos e negativos na 

perspectiva discente e docente em relação à abordagem das novas tecnologias; Analisar 

a influência que as novas tecnologias informacionais exercem na vida social e escolar dos 

alunos. Utilizou-se um levantamento bibliográfico para aprofundamento teórico da 

temática, assim como, aplicação de questionário a fim de responder a seguinte 

problemática: como as novas tecnologias informacionais influenciam no papel da escola 

frente o processo de ensino aprendizagem? Como resultado, concluiu-se que, essa 

influência ocorre por conta de fatores externos à escola, como o uso de redes sociais e 

aparelhos de mídias sem finalidades educacionais, além de pesquisas realizadas via 

internet sem mediação adequada, etc. quanto às novas tecnologias (software e 

hardware), estas são referências na vida dos alunos, e condicionam práticas que 

perpassam os mais diversos segmentos da sociedade.  
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Abstract: The New Information and Communication Technologies (NICT) have become 

one of the main subjects that pass in the academic fields. With a strong influence on 

education, they put into question aspects internal and external to the school. This article 

is the result of a bibliographical research associated to the field research, in which it was 

sought to understand how the new informational technologies influence the school in 

the teaching learning process. The study approached as a general objective: To 

understand how new informational technologies influence the school and teachers in the 

teaching learning process. In relation to the specific objectives were defined: Reflect on 

the teaching and learning process in the approach of new technologies; Identify positive 

and negative aspects in the student and teacher regarding the approach to the new 

technologies; To analyze the influence that the new informational technologies develop 

in the student’s social and school life. A bibliographic study was used to deepen the 

theoretical framework of the subject, as well as the application of a questionnaire in order 

to answer the following problem: how do new informational technologies influence the 

school in the teaching learning process? As a result, it was concluded that this influence 

occurs due to factors external to the school, such as the use of social networks and media 

devices without educational purposes, as well as surveys conducted through the internet 

without adequate mediation, etc. in terms of new technologies (software and hardware), 

these are references in students' lives, and condition practices that permeate the most 

diverse segments of society. 

Keywords: NTIC; Teaching Learning; School; Teacher; Student. 

 

INTRODUÇÃO 

As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) tornaram-se 

um dos principais assuntos que transitam nos campos acadêmicos. Com forte 

influência na educação, esta temática coloca em pauta aspectos internos e 

externos à escola, que enquanto agente que deve promover a educação formal, 

não deve a mesma, ignorar as mudanças do mundo contemporâneo, devendo 

assim, definir novos caminhos e novo perfil para os sujeitos que a compõe.   

Dessa forma, observa-se que tais mudanças decorrentes do século 

passado, influenciam nos dias atuais com efeitos consideráveis no campo da 

educação, políticas educacionais, currículo, formação profissional, do ensino, 

assim como das novas e rigorosas exigências para ingresso no mercado de 

trabalho. Destarte, conhecer e utilizar as Novas Tecnologias da Informação e 
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Comunicação (NTIC) se justifica pela necessidade de compreender como a 

presença das mesmas na vida social e escolar influencia o papel da escola nos 

dias atuais.  

Sendo assim, este estudo encontra-se subsidiado em concepções de 

autores como Demo (2009), Almeida (2005), Borba (2001), Bettega (2010), além 

da LDB 9394/96 e da Constituição Federal de 1988. O estudo em questão foi 

desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica aliada à pesquisa de campo. 

Através desta postulou-se o problema: Como as novas tecnologias 

informacionais influenciam o papel da escola frente o processo de ensino 

aprendizagem?  

Com isso, este trabalho teve por objetivo geral: Compreender como as 

novas tecnologias informacionais influenciam no papel da escola e dos 

professores frente o processo de ensino aprendizagem. Quantos aos objetivos 

específicos foram definidos: Refletir acerca do processo de ensino e 

aprendizagem na abordagem das novas tecnologias; Identificar aspectos 

positivos e negativos na perspectiva discente e docente em relação à abordagem 

das novas tecnologias; Analisar a influência que as novas tecnologias 

informacionais exercem na vida social e escolar dos alunos. 

ESCOLA E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (NTIC) 

Considerando os avanços da economia, da política, da tecnologia, assim 

como das demandas sociais, é possível perceber o reflexo das NTICs nos mais 

diversos segmentos da sociedade, ressignificando a forma de vida das pessoas, 

inlfuenciando nas novas exigências para ingresso no mercado de trabalho e, 

sobretudo, o papel desempenhado por muitos profissionais. 

Em vista disso as NTIC devem fazer parte da realidade das escolas, pois 

como afirma Tajra (2000, pág.104), “a importância da utilização da tecnologia 

computacional na área educacional é indiscutível e necessária, seja no sentido 

pedagógico, seja no sentido social”. Neste fragmento, se faz necessário a reflexão 

sobre a relação de aprendizagem que perpassa os muros da escola e transcende 

o campo da própria educação. Borba (2001, p.56) reforça ao dizer que: 

 
O acesso à Informática deve ser visto como um direito e, portanto, nas 

escolas o estudante deve poder usufruir uma educação que no 

momento atual inclua, no mínimo, uma alfabetização tecnológica’. Tal 
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alfabetização deve ser vista não como um curso de Informática, mas, 

sim, como um aprender a ler essa nova mídia. 

 

Diante disso, fica evidente que tanto a escola, quanto a sociedade e a 

família devem ser colocadas em discurso, no sentido de apresentar 

especificidades de deveres e direitos que devem ser assumidos por cada agente 

diante do desafio de desenvolver uma escola dialeticamente capaz de promover 

aprendizagem aos jovens.  

Conforme os PCN’s (BRASIL, 1997), “cabe à escola, em parceria com o 

Estado e a sociedade, fazer do jovem um cidadão e um trabalhador mais flexível 

e adaptável às rápidas mudanças que a tecnologia vem impondo à vida moderna” 

(p. 186). Estes argumentos colocam em questão os desafios enfrentados pela 

escola, uma vez que, o contato com as novas tecnologias não significa ter o 

domínio da prática adequada, pois como menciona debatida por Demo (2009), a 

aprendizagem significativa constitui um processo com base na qualidade e na 

ligação direta entre o aluno e o mundo a sua volta.  

Segundo Libâneo (1998, p.48), “[...] Para serem enfrentados os desafios 

do avanço acelerado da ciência e da tecnologia, da mundialização da economia, 

da transformação dos processos de produção, do consumismo, do relativismo 

moral, é preciso um maciço investimento na educação escolar [...]”.  

Com isso, o perfil da escola deve contribuir para promover uma educação 

de qualidade possibilitando um espaço livre de exclusão social e digital, com as 

condições de igualdade asseguradas e resguardadas no viés de uma educação 

transformadora. Sobre tal educação, Demo (2009) chama atenção para suas 

possibilidades e limitações quando analisa o espaço escolar do ponto de vista da 

inserção das NTIC. O autor afirma que não se pode analisar o processo de forma 

isolada, e diz que a aprendizagem deve ser o resultado daquilo que se busca com 

ações planejadas e desenvolvidas. Essas afirmações são ratificadas por Behrens 

(2005, p.77) quando diz que: 

 
Os ambientes educativos devem ter como foco central a autonomia, a 

criatividade e o espírito investigativo. Com esse desafio presente, o 

professor precisa optar por metodologias que contemplem o 

paradigma emergente, a partir de contextualizações que busquem 

levantar situações-problema, que levem a produções individuais e 

coletivas e a discussões críticas e reflexivas, e, especialmente, que visem 

à aprendizagem colaborativa. 
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Para o autor, as situações-problemas são as principais fontes 

metodológicas para práticas cotidianas que envolvam as tecnologias. Presencia-

se, praticamente em todos os espaços, uma sociedade marcada pela 

universalização da tecnologia, com a finalidade de facilitar o trabalho humano, 

realidade essa que está presente nas diversas tarefas que envolvem os aspectos 

administrativo, pedagógico e financeiro.  

Portanto, colocar o aluno em contato com essa realidade constitui, uma 

das competências presentes na BNCC1 (2016), que tem como objeti1059vo, 

oferecer aos jovens, condições para uma aprendizagem, condizente com os 

princípios de uma educação de qualidade.  

A esse respeito, Bettega (2010, p.18) pondera ao falar que “a presença de 

novas tecnologias na escola não é garantia, por si só, de maior qualidade na 

educação, pois a aparente modernidade pode esconder um ensino tradicional 

baseado na recepção e na memorização de informações”. Nesse sentido, Almeida 

(2005, p.72) enfatiza que, “o professor que associa a TIC aos métodos ativos de 

aprendizagem, desenvolve a habilidade técnica relacionada ao domínio da 

tecnologia e, sobretudo, articula esse domínio com a prática pedagógica e com 

as teorias educacionais que o auxiliam a refletir sobre a própria prática e a 

transformá-las”.  

Surge assim a importância da dinâmica docente no processo de ensino 

aprendizagem. Nessa dinâmica, Almeida (2005, p.72) afirma que:  

 
Cabe ao professor promover o desenvolvimento de atividades que 

provoquem o envolvimento e a livre participação do aluno, assim como 

a interação que gera a co-autoria e a articulação entre informações e 

conhecimentos, com vistas a construir novos conhecimentos que levem 

à compreensão do mundo e à atuação crítica no contexto. 

 

Conforme exposto, o perfil do professor consiste em evitar que a prática 

esteja resumida apenas à técnica sem está atrelado ao aspecto didático e 

pedagógico. Com isso, o professor surge como um mediador, assumindo um 

perfil perante o aluno e a aprendizagem. Esse perfil deve ser capaz de contribuir 

para o desenvolvimento de uma rede de conhecimentos e ações que direcionem 
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o processo de ensino para uma realidade possível para todos. Nessa realidade as 

NTIC devem ser contempladas.  

Segundo Demo (2009, p. 96) “A aprendizagem tecnologicamente correta 

significa aquela que estabelece com tecnologia a relação adequada no sentido 

de aprimorar a oportunidade de aprender melhor”. Demo (2009, p. 73, apud 

SILVA, 2011): “Devemos buscar caminhos que conduzam o professor a praticar 

um ensino de qualidade em meio às mudanças velozes e estruturais das esferas 

dos conhecimentos, saberes e práticas que ocorrem na atualidade”. 

Quanto ao perfil do professor frente às novas tecnologias, este deve 

assumir uma postura de profissional mediador, crítico e reflexivo de sua própria 

prática, que está além da compreensão do ensino e da aprendizagem em sala de 

aula, aceitando essas tecnologias e integrando-as à sua prática.   

A qualidade da educação, portanto, não depende apenas do professor, 

do gestor ou da própria instituição, mas cabe a todos os envolvidos que 

participem ativamente do processo de ensino aprendizagem como via de 

possibilidade de se alcançar uma educação de qualidade, sendo as NTIC uma das 

alternativas para que esse objetivo seja uma realização possível.  

 

METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

O presente artigo aborda o tema informática na educação, delimitado 

sobre o papel da escola e frente às novas tecnologias informacionais. Quanto à 

finalidade, caracteriza-se como pesquisa Básica Pura, que segundo Gil (2017, 

p.25) são “pesquisas destinada unicamente à ampliação do conhecimento, sem 

qualquer preocupação com seus possíveis benefícios”. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é de caráter exploratório, como 

ressalvado por PRODANOV; FREITAS (2013, p. 51), esta: “envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática”. 

Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa se caracteriza como 

bibliográfica, pois trabalhou com o levantamento de dados a partir de materiais 

científicos, e pesquisa de Campo. Quanto ao local da pesquisa, esta foi realizada 

em uma escola da rede estadual de ensino, localizada na Rua Francisco 

Fernandes, Município de Capitão de Campos, Estado do Piauí. A instituição possui 

um amplo espaço físico e atende ao público da Educação de Jovens e Adultos, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

A realização da pesquisa de campo esteve condicionada a fatores 

determinantes quanto à delimitação do universo, dentre eles, a compatibilidade 
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de horários para aplicação do questionário com os respectivos horários de aula, 

ficando assim, estabelecido pela direção da escola uma quantidade que não 

causasse prejuízo aos alunos e a turma em geral. Com isso, o universo (amostra) 

da pesquisa foi constituído de 15 (quinze) alunos matriculados nas turmas do 7º 

ao 9º Ano Fundamental e um grupo de 03 (três) docentes das respectivas turmas, 

totalizando 18 (dezoito) indivíduos.  

O trabalho de campo foi organizado em dois encontros. No primeiro 

momento, foi realizada uma visita à escola para levantamento de dados 

preliminares, como quantidade de docentes e discentes, além da disponibilidade 

de aplicação do questionário.  

A análise dos dados levantados levou em consideração à problemática e 

os objetivos propostos, a técnica utilizada para análise de dados foi á análise de 

conteúdo, que segundo Bardin (1979, p.42), “consiste em uma técnica que tem 

como principais características: objetividade, sistematização e inferência”. 

Os dados foram tabulados e dispostos em quadros e em gráficos 

utilizando softwares de edição de textos e planilhas eletrônicas, posteriormente 

convertidas para um formato acessível e de linguagem compreensiva. Os 

questionários foram elaborados contenho 4 (quatro) perguntas abertas, 

possibilitando aos sujeitos, uma resposta direta ou contextualizada, condicionada 

à interpretação com base nos objetivos e problemática da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Levando em consideração o objetivo geral deste artigo, buscou-se 

dialogar com os docentes sobre o uso das novas tecnologias em sala de aula, e 

posteriormente confrontar com os dados obtidos nas perguntas direcionadas aos 

discentes. 

Quando questionados sobre a utilização das novas tecnologias nos 

espaços escolares e o papel da escola frente esse contexto, os professores A e B 

relataram fazer uso das novas tecnologias. O professor A relata que “é 

interessante manter-se informado e preparado para utilizá-las” nesse contexto de 

mudanças impactado pelo surgimento das novas tecnologias. O professor B relata 

fazer uso apenas às vezes alegando que a escola não disponibiliza tais recursos.  

Os docentes também foram indagados sobre os aspectos positivos e 

negativos percebidos no processo de inserção das novas tecnologias. Esta 

pergunta foi elaborada levando em consideração o segundo objetivo específico 
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deste artigo, sobre identificar os aspectos positivos e negativos, constatando as 

respostas listadas no quadro abaixo. 

 
Tabela 1: Aspectos positivos e negativos no processo de inserção das novas tecnologias 

 Aspectos  

Docentes Positivo Negativo Considerações 

A Atenção do aluno; - 
“O aluno sempre fica mais conectado a 

aula se é utilizado (alguma) tecnologia”; 

B 

Facilidade na 

aquisição de novos 

conhecimentos e 

aprendizagens 

Uso exagerado 

ou desconexo 

dos conteúdos 

“os aspectos positivos são as facilidades 

que obtemos em resolver qualquer que 

seja o questionamento, os negativos são 

os usos exagerados”; 

C 

Facilita o trabalho 

docente; 

Melhora a 

aprendizagem; 

Coordenação 

motora 

comprometida; 

Vícios 

ortográficos 

“na forma positiva facilita o trabalho do 

professor e, melhora o aprendizado do 

aluno. A negatividade e que o uso 

constante (Datashow) poderá atrapalhar 

na escrita do aluno, uma vez que o 

mesmo irá praticar essa escrita 

raramente”. 

Fonte: Autor (2019) 

De acordo com os professores, os processos de inserção das NTIC 

apresentam aspectos positivos e negativos. São apontados como negativos, o 

uso demasiado e desconexo das NTICs, o comprometimento da coordenação 

motora, os vícios de linguagem e etc. Já os aspectos positivos apontados, 

consideram que, o uso dessas novas tecnologias, possibilita uma maior interação 

entre os alunos, amplia a atenção do mesmo as aulas, além de facilitar o trabalho 

docente. 

Em relação aos aspectos abordados no parágrafo anterior, o uso 

demasiado dessas ferramentas estão em consonância com a ideia de Kenski 

(2011, p.21), “a evolução tecnológica não se restringe apenas aos novos usos de 

determinado equipamento e produtos”. Por outro lado, em relação aos aspectos 

positivos, é possível concordar com Almeida (2005, p. 72): “o professor que 

associa a TIC aos métodos ativos de aprendizagem desenvolve a habilidade 
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técnica relacionada ao domínio da tecnologia e, sobretudo, articula esse domínio 

com a prática pedagógica e com as teorias educacionais que o auxiliem a refletir 

sobre a própria prática”.  

Os docentes também foram questionados sobre as características do 

perfil docente frente às novas tecnologias em sala de aula e colocou em evidência 

argumentos relevantes para refletir o objetivo geral e a problemática da pesquisa. 
Tabela 2: Perfil dos professores frente às novas tecnologias em sala de aula 

 Perfil  

Docentes Inovador Não inovador Considerações 

A 

Colaborador, 

pesquisador, 

ativo e 

dinâmico. 

Ser resistente às novas 

tecnologias e ministrar aulas 

tradicionais. 

“Sempre procurar inovar nas 

aulas e despertar (abrir o olho 

dos alunos) para os benefícios 

das novas tecnologias” 

B 
Mediador e 

dinâmico. 

Limitar o aluno no uso das 

novas tecnologias 

“Mediar o uso dessas 

tecnologias de forma que esta 

não seja usada de forma 

abusiva” 

C 

Inovador, 

pesquisador e 

dinâmico. 

Evitar o uso das novas 

tecnologias, não realizar 

pesquisas para 

aprofundamento de novos 

conhecimentos. 

“conhecimento aprofundado 

para poder ministrar de forma 

educativa tais tecnologias” 

Fonte: Autor (2019) 

Segundo os professores entrevistados, o perfil desse profissional deve 

acompanhar as mudanças de paradigmas, e também subsidiada de uma didática 

inovadora e autônoma, pela qual, este possa se posicionar de forma crítica acerca 

de sua prática. Nesse contexto, Almeida (2005, p. 72) ressalta que, “cabe ao 

professor promover o desenvolvimento de atividades que provoquem o 

envolvimento e a livre participação discente, assim como a interação que gera a 

coautoria e a articulação entre informações e conhecimentos”. 

Por fim, indagaram-se os docentes sobre o papel da escola no contexto 

das novas tecnologias, considerando as condições de aprendizagem para os 

alunos. Segundo os professores, a escola deve assumir uma postura 
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incentivadora, assim como também prover meios para que os mesmos façam uso 

dessas novas tecnologias. 

Ainda para justificar a realização da pesquisa, com base nos objetivos 

específicos, entrevistou-se os alunos. A análise e organização dos resultados 

foram feitas por meio de gráficos. Nos dados mostrados na figura abaixo, é 

possível perceber o índice de alunos que fazem uso das novas tecnologias para 

finalidades educacionais. 

 
Figura 1.   Você faz uso das novas tecnologias para finalidades educacionais? 

 
Fonte: Autor (2019) 

Segundo os dados coletados, 12 dos 15 alunos entrevistados, fazem uso 

das tecnologias para finalidades educacionais, para realização de trabalhos 

escolares, pesquisas, fazem uso de jogos educativos, enquanto, os que 

responderam que não usam, justificaram suas respostas. O acesso às tecnologias 

digitais embora sejam uma realidade para praticamente todas as pessoas no 

século XXI, infelizmente ocorre que pesquisas não representam uma totalidade 

dos dados coletados, uma vez que, é comum nos dias atuais, que muitas pessoas 

ainda não tenham acesso a tais recursos.  

Outro aspecto importante de ser relatado, é que os alunos em suas 

justificativas, não apenas expõem a dificuldade de acesso a recursos tecnológicos, 

mas acabam relatando a dificuldade de usar as novas tecnologias para finalidades 

educacionais, muitas vezes por falta de acompanhamento pedagógico nos 

espaços escolares ou mesmo no âmbito familiar.  

80%

20%
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Os discentes também foram indagados sobre como gostariam que fosse 

a escola no contexto das novas tecnologias. Todos relataram que gostariam de 

uma escola com equipamentos e professores aptos (capacitados) para fazer uso 

destes, além de aulas mais interativas e mais uso do meio virtual para realização 

de trabalhos e tarefas em sala de aula.  

Para Almeida Apud Prado (1999, p. 04), “A utilização das novas 

tecnologias de informação e comunicação, como ferramenta, traz uma enorme 

contribuição para a prática escolar”. Para o autor, a demanda pelo uso das novas 

tecnologias em sala de aula, apenas reafirma o apelo dos alunos por uma 

educação com inclusão digital. 

Quanto ao posicionamento dos alunos, quando questionados sobre os 

pontos positivos e negativos da influência dessas novas tecnologias em suas 

rotinas social e escolar, responderam que o que difere é a forma como se encara 

o uso das mesmas, sugerindo que o uso exagerado ou inadequado ocasionará 

resultados que nada contribuem para a vida social e escolar.  

No tocante aos pontos positivos podem ser considerados, a atribuição 

da facilidade em pesquisas educacionais, uso de aplicativos interativos para todas 

as disciplinas, explanação dinâmica dos conteúdos e etc. Quanto aos pontos 

negativos, o uso demasiado ainda é considerado o mais influente dentro dos 

espaços escolares, uma vez que, na ausência de orientação adequada e mediação 

para uso com finalidades especificas é comum que os discentes façam uso 

inadequado e ocasionando em prejuízo educacional para os mesmos. 
Figura 2.  As novas tecnologias influenciam positiva ou negativamente na sua rotina social e 

escolar? 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Em suma, há uma grande necessidade de aulas dinâmicas, com 

interatividade e conectividade, ou seja, aulas mediadas por uma série de recursos 

que possibilite ampla explanação dos conteúdos curriculares, explorando a 

interação entre os alunos e possibilitando um contato direto com as novas 

tecnologias.  

Esses argumentos refletem diretamente na problemática deste artigo, 

quando se busca compreender sobre o papel da escola frente às novas 

tecnologias. Para o aluno, o mundo evolui apenas fora dos muros da escola, o 

papel da escola, não é apenas possibilitar esse contato do aluno com a tecnologia, 

mas propiciar uma vivência e uma conexão entre o aluno e a realidade que vive. 

Uma vez que, o aluno tem hoje a necessidade de se sentir seguro e preparado 

para o mundo que é percebido aos seus olhos. Quanto ao professor, este sente a 

necessidade de recursos para possibilitar essa aprendizagem aos alunos. 

Nesse sentido, os problemas emergem dos vários segmentos 

educacionais, encontram-se relacionados às questões políticas e organizacionais 

que independe apenas da escola ou mesmo do professor e da vontade do aluno. 

As condições adequadas para uma inclusão digital nas escolas já se trata de uma 

luta desde a implementação do PROINFO, que tem como objetivo promover o 

uso pedagógico da informática, (BETTEGA 2009). Dessa maneira, infelizmente 

ainda se vive um descaso no país e em várias regiões que se refletem na realidade 

da instituição pesquisada. Esse contexto coloca em evidência a necessidade de 

que novas pesquisas e propostas de intervenção sejam planejadas, elaboradas e 

executadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Menciona-se, pois, que o século XX foi marcado pelo advento da 

tecnologia e pela luta constante por uma educação de qualidade. Assim, é 

oportuno perceber o conectivo entre esses fatos históricos, representado no atual 

momento por uma reflexão acerca do movimento que interliga a escola às 

mudanças sociais que perpassam seus aspectos formativos. 

No contexto das novas tecnologias informacionais, a escola vê-se 

atrelada ao papel de inclusão digital característico do novo paradigma 

educacional, que reforça a ideia de uma educação cidadã baseada na autonomia 

e na capacidade reflexiva de analisar a realidade, bem como na possibilidade de 

intervir na perspectiva de um mundo melhor e mais justo. Nesse sentido, as novas 

tecnologias surgem no contexto escolar como contribuição para a aprendizagem 
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do aluno. No entanto, alguns fatores dificultam que esse propósito seja alcançado 

no contexto da educação do século XXI. 

Com isso, se fez necessária a observação de aspectos positivos e 

negativos na perspectiva discente e docente em relação à abordagem das novas 

tecnologias, constatou-se que, é possível criar uma condição que favoreça a 

prevalência da existência de um grau de positividade em maior escala, 

principalmente na presença de uma prática de sinergia coletiva, que possibilite 

aos sujeitos envolvidos a tomarem consciência de suas obrigações. 

Em vista disso, os posicionamentos dos alunos e dos professores 

deixaram claro que essa influência ocorre também por conta de fatores externos 

à escola. Até porque, as novas tecnologias são referências na vida em sociedade, 

condicionando práticas que perpassam os mais diversos segmentos da 

sociedade. 

Nesse sentido, do ponto de vista analítico, conclui-se em relação aos 

resultados do presente estudo, que a realidade apresentada pelos alunos e 

professores, representa um reflexo das mudanças que marcam o mundo 

contemporâneo e colocam em evidência um cenário de rupturas das práticas 

tradicionais de ensino. Assim, as ideias e concepções aqui expressas, não podem 

ser generalizadas, no entanto, contribuem para uma reflexão crítica e para ampliar 

os debates que envolvem a temática nos mais diversos espaços educacionais. 
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O PAPEL DAS MÍDIAS E SUA RELEVÂNCIA NO ENSINO À 
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RESUMO: Estudo sobre o pap1063el das mídias no que tange ao processo de ensino 

aprendizagem e sua relevância para o sistema educacional na propagação do ensino à 

distância. Objetiva, introduzir os conceitos a cerca das tecnologias aplicadas no campo 

da educação através das mídias para detectar sua relevância para a construção do campo 

científico do conhecimento assim como seu impacto na sociedade contemporânea.  

Apresenta o percurso histórico das mídias, munido de instrumentos auxiliadores como 

referência para atingir o objetivo.  Ressalva a importância da construção do 

conhecimento e suas nuances feito através do processo online. A metodologia utilizada 

está embasada em pesquisa exploratória, através da revisão de literatura, para a 

descrição dos aspectos no processo evolutivo ao teorizar alguns estudiosos para 

compreensão do método de ensino no processo evolutivo no mundo globalizado. 

Conclui que as mudanças foram significativas para a sociedade que tem o privilégio de 

obter o conhecimento independente do espaço geográfico em que se encontra, por estar 

inserido no contexto de uma sociedade em rede. 

Palavras-chave: Mídias; Comunicação; TICs; Ensino a distância (EAD); Sociedade em 

rede. 

 

ABSTRACT: Study about the role of the media in the teaching learning process and its 

relevance to the educational system in the spread of distance learning. Objective, to 

introduce the concepts around the technologies applied in the field of education through 
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the media to detect their relevance to the construction of the scientific field of knowledge 

as well as its impact on contemporary society. It presents the historical path of the media, 

provided with auxiliary tools as a reference to reach the goal. It underscores the 

importance of building knowledge and its nuances done through the online process. The 

methodology used is based on exploratory research, through the literature review, for 

the description of the aspects in the evolutionary process when theorizing some students 

to understand the teaching method in the evolutionary process in the globalized world. 

It concludes that the changes were significant for the society that has the privilege of 

obtaining the knowledge independent of the geographic space in which it is, since it is 

inserted in the context of a networked society. 

 

Keywords: Media; Communication; TICs; Distance learning; Networked society. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O método de transmissão da aprendizagem perpassa por várias 

modificações ao longo do tempo, desde o momento em que o homem foi 

descobrindo novas técnicas de explorar o conhecimento utilizando-se de técnicas 

capaz de propiciar a realização das suas mínimas tarefas, o que se pode afirmar 

que o mesmo desde tempos remotos já se utilizava das técnicas e /ou tecnologias 

para alcançar seus objetivos. 

Considerando a importância do ensino e da aprendizagem no processo de 

inclusão das tecnologias, o presente estudo tem por objetivo introduzir os 

conceitos a cerca das tecnologias aplicadas no campo da educação através das 

mídias para detectar sua relevância para a construção do campo científico do 

conhecimento pela modalidade do EAD e seu impacto na sociedade 

contemporânea. 

A pesquisa é de caráter exploratório, embasado nas leituras dos teóricos 

de alguns teóricos, para embasamento ao estudo e compreensão do ensino e 

suas nuances para a socialização do conhecimento.  

O trabalho está estruturado em revisões literárias sobre as mídias e as 

tecnologias de informação e comunicação - (TIC) para a compreensão do 

processo evolutivo na construção e aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem 

na dimensão do ensino à distância. 

Em seguida faz uma abordagem sobre o ensino e análise da modalidade 

do ensino a distancia EAD, como parâmetro a difusão do acesso ao conhecimento 
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no uso de metodologias utilizadas através da internet que propicia a inclusão e 

acesso e, por fim a conclusão, com considerações pertinentes à temática. 

 

2 MÍDIAS 

 

As mídias estão presentes desde o século XX, mais especificamente entre 

as décadas de 1940 a 1970. Neste percurso houve o avanço tecnológico que 

permitiu inovações e adaptações em várias esferas da sociedade e o impacto 

sobre a educação foi primordial para a difusão do ensino através de outras 

modalidades. 

O termo mídia pode ser definido na atualidade como qualquer meio físico 

que seja usado para dar suporte à difusão e veiculação da informação, quer seja 

o rádio, televisão, jornal e, para gerar a informação temos a máquina fotográfica 

e filmadora, analógicas ou digitais. 

Segundo Dorigani e Silva (2008, p.2) sobre as mídias, ressalva: 
No que se refere à área educacional, a mídia esteve sempre presente na 

educação formal, porém não raras vezes, sofreu certa resistência, em 

relação a sua aplicação na escola. Porém o impacto social causado pela 

penetração da tecnologia da informação e comunicação (TIC) nos 

últimos anos ocasionou intensas transformações nas principais 

instituições sociais. 

 

Na atualidade, encontram-se basicamente três tipos de mídias, a saber: 

digital, eletrônica e a impressa, cada uma com seu enfoque comunicacional. A 

mídia digital baseia-se em tecnologia digital (internet), os programas 

educacionais e os jogos de computador; na mídia eletrônica (televisão, o rádio e 

cinema), que se configuram como formas de comunicação unidirecional, 

enquanto que na impressa o formato de mídia mais antigo, é composta por 

elementos como jornais, revistas, mala-direta, fôlderes e catálogos. 

Neste contexto e uso das mídias no processo de ensino, utiliza-se como 

ferramentas auxiliadoras, o correio eletrônico (email), espaços de interação e 

discussão (fóruns), locais de conversa (chats), blogs, ferramentas colaborativas e 

a world wide web (navegação livre na internet), que permitem o acesso em tempo 

hábil. 

Neste sentido, SILVA (2013, p.3), afirma: 
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Com o avanço da midiatização sobre a sociedade, os diversos produtos 

midiáticos, dentre os quais, a internet, é permeada por dinâmicas 

variadas e vêm atingindo todas as áreas, inclusive a educacional. 

Produzem significativas mudanças sobre a organização e 

funcionamento dos processos de interações, estruturando uma nova 

arquitetura comunicacional.  

 

Destaca-se como mídia mais utilizada atualmente no viés informacional 

entre emissor e receptor e segundo Gottschalg-Duque (2016, p. 168), “[...] O 

facebook e o twitter, devem ser utilizados para avisar os usuários sobre conteúdos 

informacionais, horários e datas de funcionamento, novos serviços etc.[...]”. 

Reportando ao que tange ao ensino a distância, essas mídias detêm um elevado 

poder de comunicação, tendo cuidado, portanto, no modo de uso para que uma 

comunicação clara e objetiva. 

Considerando que a comunicação social é essencial para o alcance do 

aprendizado coletivo, as instituições devem primar pelo planejamento e uso de 

plataforma de EAD que venha atender a demanda, em observância a construção 

de projeto em que a maioria das pessoas acessa a web por meio iphone, 

smartfone e tablet.  

Dentre as mídias e ferramentas auxiliadoras mais utilizadas no processo de 

aprendizagem na modalidade a distância além dos celulares, destaca-se a 

teleconferência e videoconferência como uma tecnologia de vídeo que permite a 

interação em tempo real entre professores e alunos. 

Por teleconferência, concorda-se com Cruz (2015, p.54), ao caracterizar o 

programa como: "[...] A teleconferência é um programa produzido em um estúdio 

de televisão e recebido, via rede aberta, por parabólicas sintonizadas em canais 

que viabilizam o sinal adequado para a sua transmissão [...]". Em um programa de 

Ensino à Distância, permite uma interação ao vivo dirigida por tutores para sanar 

as dúvidas de forma individual ou a um seleto grupo de alunos. 

Por videoconferência, Almeida (2015, p.55) referencia:  
                                         [...] é o meio de comunicação que mais se aproxima da situação 

convencional da sala de aula, porque possibilita a conversa em duas 

vias, permitindo que o processo de ensino/ aprendizagem ocorra em 

tempo real (on-line) e possa ser interativo, com transmissão simultânea 

de imagem e som [...]. 

 

A transmissão viabiliza a comunicação através de microfones no formato 

desktop por intermédio da câmara acoplado ao periférico (webcam) ou em sala 
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onde os alunos matem-se no recinto em forma tradicional de sala de aula. Esses 

meios de transmissão geram possibilidades para a formação profissional e 

socialização dos saberes, independente do espaço físico e geográfico. 

As mídias permitem a intensificação do aprendizado na exposição de 

matérias, correção de atividades, contudo, não basta inserir se não houver um 

bom planejamento, focado no perfil dos alunos na elaboração da interface da 

plataforma EAD para que os alunos tenham facilidade ao acesso no requisito 

processamento técnico para compartilhar o conteúdo.    

 
A educação à distância e as mídias são entendidas como estímulo a 

construir uma auto avaliação do conhecimento do sujeito, pois o sujeito 

é foco de sua aprendizagem permitindo a releitura, a leitura seletiva, o 

maior ou O menor aprofundamento do que se lê e constrói e também 

oferece grande capacidade de armazenamento de 

informações.(SANTANA, 2013.p.3) 

 

Portanto, a incorporação das mídias e suas tecnologias no aporte para o 

trabalho didático na modalidade de EAD é imprescindível aos rumos 

educacionais, cuja contribuição esteja voltada ao desenvolvimento cultural com 

foco na prestação de uma educação de qualidade. 

 

2.1 Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

 

A gestão das TIC é um fator fundamental para o seu sucesso, visto que, 

dependendo dos casos, as opções adequadas podem funcionar para uns e não 

para outro. (ABADAL; ANGLADA, 2016). Nesta percepção, o gestor deve prover-

se de aporte ao gerenciamento das ferramentas que serão utilizadas como 

serviços meio para aquisição de um serviço de qualidade. 

 
As tecnologias de informação e comunicação ajudam as corporações a 

superar as restrições impostas pelas dimensões tempo e espaço. 

Recursos de multimídia e altas velocidades de transmissão e de 

processamento fazem presentes os ausentes. Em um ambiente virtual, 

as organizações necessariamente adquirem feições virtuais, no todo ou 

em parte. (BRANDÃO, 2015, p.141) 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação envolve toda e qualquer 

informação por meios eletrônicos, especificamente, a aquisição, o 



 

 
4733 

armazenamento, o processamento e a distribuição da informação por meios 

eletrônicos, como o rádio, televisão, telefone e computadores, entre outros; em 

síntese pode-se considerar a TIC no sentido de igualdade com informática, 

telecomunicação e mídia.  

Neste sentido, observa-se que a informação gera o conhecimento e que o 

estudo do conhecimento humano é tão antigo quanto à própria história do 

homem, onde desde o período grego, refrutou como tema principal a filosofia e 

a epistemologia. 

A informação gera poder e, pode ser definida como um objeto complexo 

e intangível, sendo produzida pelo homem, pelo senso comum e científico, a 

partir do agrupamento das informações obtidas e armazenadas em um processo 

cognitivo. 

Segundo Kohn e Moraes (2007, p. 5): 
A sociedade transita hoje no que se convencionou denominar Era 

Digital. Os computadores ocupam espaço importante e essencial no 

atual modelo de sociabilidade que configura todos os setores da 

sociedade, comércio, política, serviços, entretenimento, informação, 

relacionamentos. Os resultados desse processo são evidentes, sendo 

que essas transformações mudaram o cenário social na busca pela 

melhoria e pela facilitação da vida e das práticas dos indivíduos.  

 

Neste contexto, fica explícita que a atividade relacionada com a 

comunicação constitui que mais se beneficiou com a implantação das novas 

tecnologias, onde tudo se tornou mais ágil e barateado com os custos para gerar 

possibilidades de acesso.  

A tecnologia potencializa o desenvolvimento social ao incorporar a 

capacidade de transformação das sociedades, contudo, a sociedade tem que 

buscar domínio e desenvolvimento das habilidades para tracejar seu destino, 

adequar-se a nova realidade de vivência em uma sociedade em rede com 

perspectiva de uma mudança social imposta com a evolução das nações. 

Com base nas potencialidades e integração da TIC no desenvolvimento 

profissional, (BONORINO E ABEGG, p.206), discorre como um processo: "[...] 

interativo e colaborativo, visto que é um canal que viabiliza a produção do 

conhecimento não só individual [...]". Neste aspecto todos os envolvidos 

compartilham ideias e experiências cujas possibilidades são propiciadas através 

da rede.  
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3 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 

No cenário atual, fala-se muito em educação/ensino a distância e, dentre 

às características que norteiam este processo, pode-se dizer que a falta de tempo 

é um dos fatores primordial que configura a expansão deste método de ensino. 

Como parâmetro balizador para a expansão e mediação da educação a 

distância, tem-se as Tecnologias Educacionais em rede (TER). Nesta linha de 

raciocínio, Bonorino e Abegg (2017, p. 207) ressalva: 

 
[...] sendo um locus em potencial para gerar a democratização da 

integração das ferramentas digitais, bem como para propiciar cursos 

voltados ao aperfeiçoamento profissional, ou seja, uma forma de inovar 

e democratizar a educação através das TER [...]. 

 

Nesta modalidade de ensino é perceptível a mediação entre o aluno e o 

professor através do aparato tecnológico para desenvolver o processo 

educacional, onde o aluno torna-se um discente autônomo e preponente para 

conciliar o estudo e trabalho sem ter que dirigir-se a uma universidade. 

Neste contexto, é notório o impacto ocasionado pela mudança 

tecnológica, em que implica profundas alterações nos processos de 

compreensão, interação social, construção da aprendizagem e do conhecimento 

em um processo de inclusão digital e acessibilidade a redes sociais. 

Segundo Dorigani e Silva (2008, p.3).   
 

O avanço tecnológico se colocou presentes em todos os setores da vida 

social, e na educação não poderia ser diferente, pois o impacto desse 

avanço se efetiva como processo social atingindo todas as instituições, 

invadindo a vida do homem no interior de sua casa, na rua onde mora, 

nas salas de aulas com os alunos, etc. Desta forma, os aparelhos 

tecnológicos dirigem suas atividades e condicionam seu pensar, seu 

agir, seu sentir, seu raciocínio e sua relação com as pessoas. 

 

Este condicionamento ao aparato tecnológico na educação abrange uma 

dimensão social do conhecimento que se apresenta por meio da inclusão digital 

quer seja ela formal ou informal. Para Leite e Suaiden (2006, p.105), “[...] é insumo 

e produto da capacidade crítica, competência, comprometimento e 

compartilhamento dos saberes dos educadores e dos educandos [...]”. Portanto, 

cabe ao educador/tutor tenha em mente a clara função de mediador, para que os 
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ensinamentos atinjam a formação a que se propõe a instituição proporcionando 

desta forma, uma formação de qualidade e credibilidade no mercado 

competitivo. 

Características do ensino a distância, segundo o Portal da Educação: 
A Educação a Distância é caracterizada basicamente pela separação do 

professor e aluno no tempo e no espaço (geograficamente), sendo que 

o controle do aprendizado é realizado de forma mais intensa pelo 

aluno, o que caracteriza o estudo como independente. A comunicação 

entre alunos e professores é mediada por documentos impressos ou 

alguma forma de tecnologia, sendo o tutor o elo entre universidade, 

professor e aluno. (Portal da educação). 

 

Sobre a importância da Educação a Distância na sociedade atual, Martins 

e From (2010), evidencia: “[...] A nova ordem econômica global e desenvolvimento 

tecnológico redimensionam as formas de pensar e trazem para discussão 

diferentes práticas pedagógicas [...]”. Desse modo, essa modalidade de educação, 

propicia a produção do conhecimento nas ofertas dos mais variados cursos tanto 

de graduação e pós-graduação. 

A Educação a Distância aponta para um novo paradigma com a ruptura do 

ensino tradicional, trazendo novas formas de acesso e aprendizado aliado às 

circunstâncias e disponibilidade individual para realização dos anseios neste 

panorama social. 

Percebe-se que é uma realidade essa prática pedagógica e que para a 

execução de sua atividade tem como parâmetro os aspectos legais que norteiam 

o reconhecimento pelas instâncias superiores de avaliação do ensino no âmbito 

Nacional, ou seja, o Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

Segundo Lemgruber (2008, p.3), em referência ao aspecto legal constata: 
Pode-se dizer que o marco legal da expansão apresentada foi o artigo 

80 da LDB (Lei 9.394 de 1996), cujo caput dispõe que “o Poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino 

a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada”. 

 

A realidade tem enfoque na oferta de vários cursos que de certo modo 

potencializa o mercado competitivo na formação de mão de obra qualificada. 

Contudo, há controvérsias sobre essa modalidade de ensino como parâmetro a 

possibilidade da universalização, democratização descentralizada, de justiça 

social e de prosperidade geral. 
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 Mancebo e Silva Júnior (apud MATTELART, 2002.) faz a seguinte afirmativa: 

“[...] Todavia, o que tem sido apresentado como justificativa para a acelerada 

expansão da EAD traduz uma crença quase que milagrosa nos poderes das TIC 

para a resolução de problemas os mais diversos [...]”. Destaca-se a qualificação e 

a atualização, onde muitos profissionais têm procurado por cursos ofertados na 

modalidade EAD para continuidade aos estudos, tendo em vista a sua 

flexibilidade aos meios de acesso a educação. 

Para a aprendizagem em educação à distância o ambiente virtual 

caracteriza-se como um dos recursos fundamentais e requer análise minuciosa 

quanto ao uso da tecnologia a ser adotada no processo de ensino aprendizagem. 

 
É importante ressaltar que a EAD se expandiu com rapidez no País após 

a criação do Sistema de Universidade Aberta do Brasil. Atualmente é 

gerenciada pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino 

Superior (CAPES). Foi oficializada em 2005 pelo Decreto n 5.800, de 

08.06.2006, com o objetivo de proporcionar a ampliação e 

interiorização de oferta do ensino superior no Brasil. (PAESE, 2012, p.5). 

 

Nesta modalidade de ensino, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA), fazem a mediação pertinente às trocas de informação entre tutor, 

orientador e aluno em interação virtual para a produção do conhecimento.  

Como em toda organização de sucesso, a gestão da educação a distância 

requer um planejamento bem estruturado na perspectiva de angariar sucesso na 

oferta em que as atividades sejam desenvolvidas com eficiência e eficácia para a 

condução da tomada de decisões das ações na promoção de um ensino de 

qualidade. 

A consolidação de um curso nesta modalidade deve primar por ações que 

permitam a comunicação e interação de forma ininterrupta em EAD, tendo em 

vista que o processo envolve metodologia, escolha do ambiente de 

aprendizagem, proposta pedagógica e toda uma estrutura que atenda as 

necessidades na dinâmica em todo o contexto. 

Em síntese, a educação a distância é uma realidade e abrange várias 

dimensões como aporte ao auxílio para formação pedagógica e profissional em 

sua modalidade onde desde a década de 1990 passou a ser uma “modalidade” 

de educação que tem e merece destaque no âmbito das políticas educacionais. 

 

4 CONCLUSÃO 
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Em virtude dos fatos mencionados foram constatados que as mídias têm 

papel de grande relevância para a educação através da inserção dos aparatos 

tecnológicos como subsidio para a interação do indivíduo na sociedade em rede. 

Constatou-se que as mídias em seu processo evolutivo sugiram como uma 

nova perspectiva de adequação ao sistema de ensino, no momento em que o 

indivíduo, ser social, prima pela obtenção da informação como forma de poder 

na aquisição do conhecimento científico, rompendo desse modo as barreiras que 

em outra época seria impossível. 

Neste sentido, conclui-se que objetivo do trabalho teve alcance ao analisar 

a evolução do processo midiático, o uso das tecnologias como agente propulsor 

das mudanças na estrutura educacional, para contribuição do aprendizado 

através da modalidade aplicada ao sistema de ensino à distância. 

Em síntese, essas transformações têm e sempre terão impactos nas 

instituições de ensino na sociedade contemporânea, quando novos 

conhecimentos propiciarão novos métodos e técnicas para estruturar o que já é 

uma realidade ao alcance dos que anseiam uma formação independente do 

espaço geográfico, ou seja, o ensino à distância. 
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O PÊNDULO SIMPLES EM REGIME NÃO LINEAR: UMA ANÁLISE 

COM FUNÇÕES ELÍPTICAS DE JACOBI E INTEGRAIS ELÍPTICAS 

André Rick Gonçalves Dias1 

Thiago Prudêncio1 

 

Resumo: 1064O pêndulo simples 1065aparece em cursos introdutórios de Física com 

uma abordagem linear, e é considerando como um oscilador harmônico simples. Neste 

trabalho busca-se por um aprofundamento no tema, analisando o comportamento 

oscilatório desse sistema em regime não linear, fazendo uso de integrais elípticas, 

funções elípticas de Jacobi e recursos computacionais. Desenvolveu-se a equação que 

modela o pêndulo simples não amortecido para encontrar a expressão que descreve o 

período de oscilação em termos da integral elíptica completa de primeira espécie 𝐾(𝑘), 

onde o cálculo desta se dá através da implementação de um algoritmo computacional, 

possibilitando encontrar resultados para o período e sua posterior análise para vários 

valores da amplitude inicial, além da solução exata da equação que modela o pêndulo 

simples em termos da função elíptica de Jacobi 𝑠𝑛(𝑢, 𝑘).  

Palavras-chave: Pêndulo simples; Regime não linear; Integrais elípticas; Funções elípticas 

de Jacobi; Recursos computacionais. 

 

Abstract:  The simple pendulum appears in introductory Physics courses with a linear 

approach, and is considered as a simple harmonic oscillator. In this work we search for a 

deepening in the subject, analyzing the oscillatory behavior of this system in a nonlinear 

regime, making use of elliptic integrals, Jacobi elliptic functions and computational 

resources. The equation that models the non-damped simple pendulum has been 

developed to find the expression that describes the period of oscillation in terms of the 

complete elliptic integral of the first species 𝐾(𝑘), where the calculation of this occurs 

through the implementation of a computational algorithm, allowing the finding of results 

for the period and its subsequent analysis for several values of initial amplitude, in 

addition to the exact solution of the equation that models the simple pendulum in terms 

of the elliptic function of Jacobi 𝑠𝑛 (𝑢, 𝑘). 

Keywords: Simple pendulum; Nonlinear regime; Elliptic integrals; Jacobi’s elliptic 

functions; Computational resources. 
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INTRODUÇÃO 

 O pêndulo simples, figura 1, é um dos sistemas oscilatórios não lineares mais 

simples. Devido a isso, também é um dos mais estudados e mais populares entre os 

sistemas não lineares. Ele é constituído por uma massa 𝑚 suspensa por um fio 

inextensível de comprimento 𝑙, onde a massa do fio é desprezível. 

 A massa 𝑚 se move em um plano vertical sob a ação da força peso 𝑚𝑔 e da 

tensão com o fio 𝑇. Quando se afasta a massa 𝑚 do repouso e a solta, ela começa a 

oscilar em torno da sua posição de equilíbrio. 

Figura 1 – Pêndulo Simples. 

 

 A força peso pode ser decomposta em suas componentes tangencial (em verde) 

e radial (em amarelo). A componente radial (𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝜃) se anula com a tensão do fio, 

fazendo com que a componente tangencial (𝑚𝑔 𝑠𝑒𝑛 𝜃) seja a causadora do movimento 

oscilatório, que faz com que a massa tenda a retornar a sua posição de equilíbrio. Ela 

também é conhecida como força restauradora, e assim: 

𝐹(𝜃) = − 𝑚𝑔 𝑠𝑒𝑛 𝜃. (1) 

 Nota-se que para a posição de equilíbrio, 𝜃 = 0, a tensão se cancela 

completamente com a força peso, enquanto para as duas posições angulares simétricas 

𝜃1 e −𝜃1, têm-se forças sem sentidos de inversão na direção tangencial, de mesmo 

módulo, isto é 𝐹(𝜃1) = −𝐹(𝜃1). 

 Pode-se concluir que o movimento de um pêndulo simples não descreve de 

modo geral um Movimento Harmônico Simples (MHS), pois a força que encontrada é 

proporcional ao seno da elongação e não a própria elongação. Portanto, o seno do 

ângulo é o termo responsável pela não linearidade do pêndulo simples. 
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 Porém, sabe-se que o movimento periódico realizado pelo pêndulo simples é 

harmônico apenas para pequenos desvios da posição de equilíbrio, ou seja, para 

oscilações de pequenos ângulos, onde se tem 𝑠𝑒𝑛 𝜃 ≈ 𝜃. 

 

INTEGRAIS ELÍPTICAS E FUNÇÕES ELÍPTICAS DE JACOBI 

 As integrais elípticas são definidas, de modo geral, por meio de relações integrais 

do tipo: 

∫
𝐹(𝑦)

√𝑃(𝑦)
𝑑𝑦 (2) 

onde 𝐹(𝑦) é uma função racional e 𝑃(𝑦) é um polinômio do terceiro ou quarto grau. Se 

𝑃(𝑦) fosse de primeiro ou segundo grau se teria uma integral elementar do cálculo 

integral. Em 1655 houve o primeiro relato sobre integrais elípticas (SIMÃO, 2013, p.19), 

quando John Wallis (1616-1703) começou a estudar o comprimento do arco de uma 

elipse. Essa teoria foi ainda desenvolvida por grandes nomes da matemática como 

Leonhard Euler (1707-1783), mas foi Adrien Marie Legendre (1752-1833) que contribuiu 

vastamente para o desenvolvimento das integrais elípticas. 

 O trabalho de Legendre é considerado como a base da teoria das integrais 

elípticas. Legendre teve grande importância no estudo destas integrais, principalmente, 

por reduzir integrais do tipo da equação (2) em três formas canônicas (SIMÃO, 2013, 

p.14), de primeira, segunda e terceira espécie. Ele também percebeu que essas integrais 

não podem ser reduzidas a integrais elementares comumente conhecidas do cálculo 

integral, e que são calculadas numericamente (SILVA, 2013, p.16). As reduções são 

encontradas em Piedade (1875). 

 A integral elíptica de primeira espécie aparece naturalmente na resolução da 

equação diferencial do movimento de um pêndulo simples (BOYER, 1974, p.358), já a de 

segunda espécie quando se calcula o comprimento de arco da elipse. Essas duas funções 

têm sido utilizadas frequentemente em cálculos envolvendo equações diferenciais não 

lineares (FILHO e VASCONCELOS, 1993, p.2). São definidas trigonometricamente por: 

𝐹(𝜑, 𝑘) =  ∫
𝑑𝜑

√1 − 𝑘2𝑠𝑒𝑛2𝜑

𝜑

0

 (3) 

E  

𝐸(𝜑, 𝑘) =  ∫ √1 − 𝑘2𝑠𝑒𝑛2𝜑 𝑑𝜑
𝜑

0

, (4) 

respectivamente de primeira e segunda espécie. Onde 𝑘 é o módulo, que se identifica 

com a excentricidade de uma dada elipse, e 𝜑 é a amplitude. As equações (3) e (4) são 
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limitadas por 0 ≤ 𝑘 ≤ 1 e −
𝜋

2
≤ 𝜑 ≤

𝜋

2
 . Quando a amplitude é igual a 

𝜋

2
, tem-se a integral 

elíptica completa de primeira espécie (BAKER, 1890, p.24), que é definida por: 

𝐾(𝑘) = ∫
𝑑𝜑

√1 − 𝑘2𝑠𝑒𝑛2𝜑

𝜋
2

0

 , (5) 

que será usada neste artigo para o cálculo do período do pêndulo simples e a sua solução 

exata. 

 De Kovacic e Brennan (2011, p.133) tem-se uma expansão em série dessa integral, 

𝐾(𝑘) =
𝜋

2
(1 +

1

4
𝑘2 +

9

64
𝑘4 +

25

256
𝑘6 + ⋯ ). (6) 

 Aproveitando o trabalho de Legendre, Niels Henrik Abel (1802-1829) e Carl 

Gustav Jakob Jacobi (1804-1851) estudaram concomitantemente as integrais elípticas e 

viram que invertendo a relação funcional das variáveis nessas integrais era obtida uma 

nova função, ou seja, pelas funções inversas das integrais elípticas chegavam a uma 

função. 

 Jacobi introduziu a notação utilizada atualmente para essas funções e chamou de 

funções elípticas somente as inversões das integrais elípticas completas de primeira 

espécie (SILVA, 2013, p.18). 

 As três funções elípticas de Jacobi mais conhecidas são: 𝑠𝑛 (𝑢, 𝑘), 𝑐𝑛 (𝑢, 𝑘) =

√1 − 𝑠𝑛2(𝑢, 𝑘) e 𝑑𝑛(𝑢, 𝑘) = √1 − 𝑘2𝑠𝑛2(𝑢, 𝑘), onde 𝑢 é o argumento que determina o 

comprimento de arco de uma elipse. As funções 𝑠𝑛 e 𝑐𝑛 (lê-se: senoidal e cnoidal) são 

os correspondentes elípticos das funções seno e cosseno. Já 𝑑𝑛 (lê-se: dnoidal) surge 

porque o raio em uma elipse não é constante, essa função é igual a 1 para uma 

circunferência. Têm-se ainda que 𝑠𝑛(−𝑢, 𝑘) = −𝑠𝑛 (𝑢, 𝑘), 𝑐𝑛(−𝑢, 𝑘) = 𝑐𝑛 (𝑢, 𝑘) e 

𝑑𝑛(−𝑢, 𝑘) = 𝑑𝑛 (𝑢, 𝑘). 

 As inversões das integrais em funções elípticas, trouxeram a possibilidade de uma 

teoria análoga a das funções trigonométricas. E, assim como as funções trigonométricas, 

as funções elípticas de Jacobi são periódicas, mas apresentando um duplo período (um 

real e outro imaginário). No campo real, a função 𝑑𝑛 possui período igual a 2𝐾, enquanto 

que as funções 𝑠𝑛 e 𝑐𝑛 possuem período igual a 4𝐾. As funções elípticas de Jacobi se 

diferem, ainda, no fato de que seu período não é um número absoluto, porque o valor 

assumido por 𝐾 depende do valor do módulo, isto é, da excentricidade da elipse. 

 As funções elípticas de Jacobi são muito importantes na resolução de equações 

diferenciais não lineares, como o caso do pêndulo simples em regime não linear, que é 

tratado neste artigo, onde se fez uso da função 𝑠𝑛(𝑢, 𝑘). 
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RESOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DO PÊNDULO SIMPLES 

 Seguindo Beléndez et al. (2007), aplica-se a segunda lei de Newton a esse sistema 

físico e é obtida a seguinte equação diferencial, que descreve a aceleração angular do 

pêndulo em função do tempo 

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2 + 𝜔𝑜
2 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 0. (7) 

Esta é a equação que modela o pêndulo simples não amortecido. Onde 𝜃 é o 

deslocamento angular, 𝑡 é o tempo e 𝜔0 é definido a partir do período de oscilação em 

regime linear, 𝜔0 = √
𝑔

𝑙
 , onde 𝑔 é a aceleração da gravidade e 𝑙 o comprimento do fio. 

 As condições iniciais tomadas para as oscilações do pêndulo são: o 

deslocamento angular inicial diferente de zero e a velocidade angular inicial nula, ou 

seja, 𝜃(0) = 𝜃0 e (
𝑑𝜃

𝑑𝑡
)

𝑡=0
= 0, sendo 𝜃0 a amplitude angular inicial de oscilação. O 

sistema oscila entre limites simétricos [−𝜃0, +𝜃0]. A velocidade angular 𝜔 = 𝜔(𝑡) será 

então obtida, e poderá ser visto que diferente do caso linear, ela em geral dependerá 

da amplitude 𝜃0, assim como a solução periódica 𝜃(𝑡) da equação (7). 

 Multiplicando a equação (7) por 
𝑑𝜃

𝑑𝑡
 e a integrando, 

1

2
 (

𝑑𝜃

𝑑𝑡
)

2

− 𝜔𝑜
2 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑐𝑡𝑒, (8) 

tem-se então uma quantidade conservada, constante de integração, que depende das 

condições iniciais. E assim, 𝑐𝑡𝑒 = −𝜔0
2 𝑐𝑜𝑠 𝜃0. Substituindo na equação (8) e usando a 

relação trigonométrica 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 1 − 2 𝑠𝑒𝑛2 (
𝜃

2
), 

(
𝑑𝜃

𝑑𝑡
)

2

= 4 𝜔𝑜
2  [𝑠𝑒𝑛2 (

𝜃0

2
) − 𝑠𝑒𝑛2 (

𝜃

2
)]. (9) 

Onde se definem as variáveis 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛 (
𝜃

2
) e 𝑘 = 𝑠𝑒𝑛2 (

𝜃0

2
), com 𝑦 ∈ [−1,1], 𝑘 ∈ [0,1]. 

Então se obtém o valor de 
𝑑𝜃

𝑑𝑡
 em função de 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
, 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
[𝑠𝑒𝑛 (

𝜃

2
)]. (10) 

O resultado dessa diferenciação elevada ao quadrado e em termos de 𝑦 é igual a: 

(
𝑑𝜃

𝑑𝑡
)

2

= (
𝑑𝑦

𝑑𝑡
)

2 4

1 − 𝑦2 . (11) 

Substituindo os valores de 𝑦, 𝑘 e a equação (11) na equação (9), 
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(
𝑑𝑦

𝑑𝑡
)

2

= 𝜔𝑜
2 𝑘 (1 −

𝑦2

𝑘
) (1 − 𝑦2). (12) 

Novamente se definem novas variáveis, 𝜉(𝑡) = 𝜔0𝑡 e 𝑧(𝑡) =
𝑦

√𝑘
 . Onde 𝑑𝑡 =

𝑑𝜉

𝜔0
 e 𝑑𝑦 =

√𝑘 𝑑𝑧, e ainda, 𝑧(0) = 1 e (
𝑑𝑧

𝑑𝜉
)

𝜉=0
= 0. Feita as devidas substituições, a equação (12) 

resolvida para 𝑑𝜉 se torna: 

𝑑𝜉 = ±
𝑑𝑧

√(1 − 𝑧2)(1 − 𝑘𝑧2)
 . (13) 

Integrando ambos os membros 

𝜉 = ± ∫
𝑑𝑧

√(1 − 𝑧2)(1 − 𝑘𝑧2)
∓ ∫

𝑑𝑧

√(1 − 𝑧2)(1 − 𝑘𝑧2)

𝑧

0

1

0

 . (14) 

Essas são as integrais elípticas de primeira espécie em forma algébrica (cartesiana). 

Obtém-se então 𝜉 em função de 𝑧 e 𝑘 como 

𝜉 = ±[𝐹(𝑧(0) , 𝑘) − 𝐹(𝑧, 𝑘)]. (15) 

Fazendo a substituição de variáveis 𝑧 = 𝑠𝑒𝑛 𝜑 na primeira integral é obtida a integral 

elíptica completa de primeira espécie, 𝐾(𝑘), logo 

𝜉 = ±[𝐾(𝑘) − 𝐹(𝑧, 𝑘)]. (16) 

 

PERÍODO DO PÊNDULO SIMPLES 

 Considerando a posição angular inicial, com relação à posição de equilíbrio, 

tem-se que o período de oscilação 𝜏 é quatro vezes o tempo tomado pelo pêndulo 

para oscilar de 𝜃 = 0 (𝑧 = 0) para 𝜃 = 𝜃0 (𝑧 = 1), e como 𝜉 = 𝜔0𝑡, então 

𝜏 = 4 𝑡 =
4

𝜔0
𝜉, (17) 

e a seguinte expressão pode ser obtida 

𝜏 = ±
4

𝜔0
[𝐾(𝑘) − 𝐹(𝑧(𝜉) , 𝑘)]. (18) 

 Como 𝜃 = 0 → 𝑧(𝜉) = 0, fica clara a exclusão do subtraendo da expressão em 

colchetes na equação (18). E pela proposição de Meyer (2001, p.7), que define 𝐾 como 

uma função analítica real positiva de 𝑘 para −1 < 𝑘 < 1, pode-se obter 

𝜏 =
4

𝜔0
𝐾(𝑘) =

2

𝜋
 𝜏0 𝐾(𝑘). (19) 

Onde 
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𝜏0 =
2𝜋

𝜔0
= 2𝜋√

𝑙

𝑔
 , (20) 

em que 𝜏0 é o período do pêndulo para pequenos ângulos. Quando 𝐾(𝑘) =
𝜋

2
, tem-se 

uma aproximação linear, pois 𝜏 = 𝜏0. Substituindo a equação (20) em (19), tem-se a 

expressão final 

𝜏 = 4√
𝑙

𝑔
 𝐾(𝑘). (21) 

Usando a expansão de 𝐾 da equação (6), o período se torna 

𝜏 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 (1 +

1

4
𝑘2 +

9

64
𝑘4 +

25

256
𝑘6 + ⋯ ). (22) 

 

SOLUÇÃO EXATA 

Da equação (14), tem-se que: 

𝐹(𝑧, 𝑘) = ∫
𝑑𝑧

√(1 − 𝑧2)(1 − 𝑘𝑧2)

𝑧

0

 . (23) 

Fazendo a mudança de variável 𝑧 = 𝑠𝑒𝑛 𝜑, onde 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 𝑧 e 𝑑𝑧 = 𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑑𝜑, e para 

𝑧 = 0, onde 𝜑(0) = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 0 = 0, pode-se reescrever 

𝐹(𝜑, 𝑘) = ∫
cos 𝜑

√(1 − 𝑠𝑒𝑛 2𝜑)(1 − 𝑘2𝑠𝑒𝑛2𝜑)

𝜑=𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 𝑧

0

𝑑𝜑, (24) 

que agora depende de uma posição angular 𝜑. Pela relação fundamental da 

trigonometria, 𝑐𝑜𝑠2𝜑 = 1 − 𝑠𝑒𝑛2𝜑. Evidenciando 𝑐𝑜𝑠 𝜑 da raiz e cancelando com o do 

numerador, chega-se a uma forma simplificada 

𝐹(𝜑, 𝑘) =  ∫
𝑑𝜑

√1 − 𝑘2𝑠𝑒𝑛2𝜑

𝜑

0

 , (25) 

ou ainda 𝐹[𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (𝑧), 𝑘]. Substituindo na equação (16), 

𝜉 = 𝐾(𝑘) − 𝐹[𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑧), 𝑘], (26) 

e assim 

𝐹[𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑧), 𝑘] = 𝐾(𝑘) − 𝜉. (27) 

 Escrevendo em termos da função elíptica de Jacobi 𝑠𝑛, 

𝑧 = 𝑠𝑛 [𝐾(𝑘) − 𝜉 , 𝑘]. (28) 
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Reescrevendo em termos das variáveis originais, 

𝑠𝑒𝑛 (
𝜃

2
) = 𝑠𝑒𝑛 (

𝜃0

2
)  𝑠𝑛 [𝐾 (𝑠𝑒𝑛2 (

𝜃0

2
)) − 𝜔0𝑡 , 𝑠𝑒𝑛2 (

𝜃0

2
)]. (29) 

Expressando 𝜃 em função de 𝑡, chega-se à posição angular para qualquer amplitude 

inicial em função do tempo, dadas as condições iniciais, 

𝜃(𝑡) = 2 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 {𝑠𝑒𝑛 (
𝜃0

2
)  𝑠𝑛 [𝐾 (𝑠𝑒𝑛2 (

𝜃0

2
)) − 𝜔0𝑡 , 𝑠𝑒𝑛2 (

𝜃0

2
)]}, (30) 

que é o deslocamento angular exato em função de 𝜔0𝑡 para diferentes valores da 

amplitude de oscilação. Pode-se também escrever 

𝜃(𝑡) = 2 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 {𝑠𝑒𝑛 (
𝜃0

2
)  𝑠𝑛 [𝐾 (𝑠𝑒𝑛2 (

𝜃0

2
)) − 𝑡 √

𝑔

𝑙
 , 𝑠𝑒𝑛2 (

𝜃0

2
)]} . (31) 

 Já a velocidade angular em função de 𝜃0 é definida por 
2𝜋

𝜔(𝜃0)
=

4

𝜔0
𝐾(𝑘), (32) 

então, 

𝜔(𝜃0) =
𝜋 𝜔0

2 𝐾 (𝑠𝑒𝑛2 (
𝜃0

2
))

 
(33) 

ou 

𝜔(𝜃0) =
𝜋 √

𝑔
𝑙

2 𝐾 (𝑠𝑒𝑛2 (
𝜃0

2
))

 . (34) 

Tem-se assim, de modo geral, a influência de uma dupla periodicidade da função 

elíptica de Jacobi na posição angular do pêndulo simples para um dado tempo 𝑡. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para o cálculo do período 𝜏 pela equação (21) é primeiro necessária uma forma 

de calcular a integral elíptica completa de primeira espécie 𝐾(𝑘). Para tanto, 

implementou-se um algoritmo em linguagem C, figura 2, usando como embasamento 

um polinômio encontrado em Hastings (1955, p.172) que reescreve a integral elíptica 

completa de primeira espécie em forma polinomial, 

𝐾∗(𝑘) = {𝑎0 + 𝑎1𝜂 + ⋯ + 𝑎4𝜂4} + {𝑏0 + 𝑏1𝜂 + ⋯ + 𝑏4𝜂4} ln
1

𝜂
 , (35) 
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sendo 𝜂 = 1 − 𝑘2. E também por meio de Filho e Vasconcelos (1993, p.10) que criou o 

subprograma FELLPK, que é baseado nessa forma polinomial, em linguagem FORTRAN, 

que calcula os valores de 𝐾(𝑘). 

Figura 2 – Algoritmo que calcula a integral elíptica completa de primeira espécie.

 

 A partir do algoritmo criado torna-se possível determinar o período do pêndulo 

simples para diferentes amplitudes 𝜃0. Para a demonstração dos resultados considerou-

se um pêndulo simples com 𝑙 = 0,3 𝑚 e 𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠2, os valores obtidos estão no 

quadro 1. 

Quadro 1 – Valores do período 𝜏 para diferentes amplitudes. 

𝜃0(o) 𝑘 𝐾(𝑘) 𝜏 (𝑠) 

0,5 0,000019 1,570796 1,098767 

1 0,000076 1,570796 1,098767 

2 0,000305 1,570796 1,098767 

3 0,000685 1,570797 1,098768 

4 0,001218 1,570797 1,098768 

5 0,001903 1,570798 1,098768 
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6 0,002739 1,570799 1,098769 

𝜃0(o) 𝑘 𝐾(𝑘) 𝜏 (𝑠) 

7 0,003727 1,570802 1,098771 

8 0,004866 1,570806 1,098774 

9 0,006156 1,570811 1,098778 

10 0,007596 1,570819 1,098783 

20 0,030154 1,571154 1,099018 

30 0,066987 1,572563 1,100003 

40 0,116978 1,576212 1,102556 

50 0,178606 1,583553 1,107691 

60 0,25 1,596242 1,116566 

70 0,328990 1,616100 1,130457 

80 0,413176 1,645152 1,150779 

90 0,5 1,685750 1,179177 

100 0,586824 1,740788 1,217676 

110 0,671010 1,814078 1,268942 

120 0,75 1,910990 1,336732 

130 0,821394 2,039654 1,426732 

140 0,883022 2,213464 1,548311 

150 0,933013 2,457178 1,718789 

160 0,969846 2,825579 1,976484 



 

 
4749 

170 0,992404 3,491154 2,442052 

180 1 ∞ ∞ 

 

 Quando 𝑘 = 0, tem-se uma aproximação linear, 𝜏 = 𝜏0. Já para 𝑘 = 1, 𝜏 → ∞, 

pode-se interpretar que o pêndulo permanece em um ponto de equilíbrio instável, 

figura 3, onde uma perturbação infinitesimal é suficiente para tirar o sistema dessa 

condição. 

Figura 3 – Pêndulo simples em um ponto de equilíbrio instável. 

 

 Esse comportamento pode ser considerado quando o pêndulo parte do 

repouso com um ângulo inicial de 180º, permanecendo no repouso. 

 Calculou-se também o período do pêndulo para pequenos ângulos 𝜏0 através 

da equação (20), obtendo-se o valor de 1,098768 𝑠, que é igual ao encontrado para os 

ângulos 3, 4 e 5. 

 A figura 4 compara os valores de 𝜏 e 𝜏0. Aproximando essa figura pode-se ver 

que para pequenos ângulos da amplitude de oscilação, 𝜏 ≈ 𝜏0, se verifica um oscilador 

harmônico simples, figura 5. 

Figura 4 – Gráfico comparativo entre períodos (comportamentos linear e não linear). 
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Figura 5 – Gráfico comparativo entre períodos (pequenas amplitudes de oscilação). 

 

 Pode-se ainda ver o comportamento da integral elíptica completa de primeira 

espécie, pela figura 6, sendo 𝐾(0) =
𝜋

2
 e 𝐾(1) → ∞. Essa abordagem numérica pode ser 

bastante apropriada para previsões em diversas situações físicas de interesse onde a 

aproximação linear não é válida. 

Figura 6 – Gráfico de 𝐾(𝑘). 
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CONCLUSÃO 

 No movimento harmônico simples, o período de oscilação não depende da 

amplitude inicial, o que é conhecido como o isocronismo das pequenas oscilações do 

pêndulo. Diferentemente disto, foi visto que para amplitudes maiores, ou seja, para o 

pêndulo em regime não linear, ele deixa de ser isócrono, pois o período passa a 

depender da amplitude. 

 O pêndulo é um importante sistema oscilatório para cursos básicos de Física, 

diante disto, buscou-se a utilização de recursos como o algoritmo aqui implementado 

para uma análise mais aprofundada do tema, com o uso de integrais elípticas e funções 

elípticas de Jacobi, permitindo o seu estudo em regime não linear e possibilitando 

também comparações com resultados experimentais, fortalecendo então, o ensino e 

estudo de sistemas oscilatórios em um primeiro contato com sistemas não lineares. 

 

Todos os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses 

referente a este artigo. 
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O PROGRAMA LEXIQUE PRO COMO FERRAMENTA DE ENSINO: 

SABERES LEXICOGRÁFICOS EM SALA DE AULA 

 

Luís Henrique Serra1 

Universidade Federal do Mar1066anhão, campus VII, Codó 

 

Resumo: Neste texto, trabalha-se com o conceito de letramento digital e com o ensino 

de língua portuguesa nessa dimensão. Nesse sentido, busca-se também apresentar 

caminhos para as diferentes habilidades e para os diferentes conteúdos do ensino de 

língua materna, sobretudo, dos gêneros textuais de referência, que são considerados 

verdadeiros tesouros do conhecimento adquirido pela humanidade. No texto, são 

apresentadas as ferramentas do programa Lexique Pro, do instituo SIL (Summer Institute 

of lingusistic) que facilita a produção de dicionários digitais. Com o programa, é possível 

trabalhar com os alunos a produção de dicionários e como eles se organizam. Entende-

se que o trabalho com o programa em sala de aula atende-se dois pontos importantes 

do ensino inovador e tecnológico: o trabalho com os gêneros textuais de uma maneira 

geral (com ênfase nos gêneros digitais) e com o Letramento digital, que é a nova 

demanda de uma sociedade que não é mais só grafocêntrica, mas tecnocêntrica. 

 

Palavras-chave: Ensino de Língua Materna; Dicionários; Letramento Digital. 

 

Abstract: In this text, we work with the concept of digital literacy and with the teaching 

of Portuguese in this dimension. In this sense, it is also sought to present ways to different 

abilities and to the different contents of the teaching of mother tongue, above all, of the 

textual reference genres, which are considered true treasures of knowledge acquired by 

humanity. In the text, the tools of the program Lexique Pro, of the Institute SIL (Summer 

Institute of linguistic) that facilitates the production of digital dictionaries are presented. 

With the program, it is possible to work with students to produce dictionaries and how 

they organize themselves. It is understood that working with the classroom program 

addresses two important points of innovative and technological teaching: work with 

textual genres in general (with emphasis on digital genres) and with Digital Literacy, 

which is the new demand of a society that is no longer just grafocentric, but 

technocentric. 

 

Keyword: Mother tongue teaching; Dictionary; Digital Literacy.  
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1. INTRODUÇÃO 

O saber lexicográfico é o conhecimento que um indivíduo tem em 

manusear, produzir e extrair informações de gêneros textuais de consulta, como 

dicionários, glossários e léxicos gerais ou especializado. Esse tipo de texto exige 

de seus leitores conhecimentos específicos para ter acesso às informações 

disponibilizadas em um texto dicionarístico. Nesse sentido, é importante lembrar 

que os gêneros de consulta ou bibliográficos são gêneros que organizam as 

informações a ponto de deixar essas informações disponíveis para usos 

específicos e diretos, como ler, escrever e ter informações pontuais.  

Cumpre lembrar, desse modo, que mesmo nas versões impressas, esses 

gêneros textuais apresentam muitas dificuldades para um leitor não acostumado, 

o que leva a necessidade de se trabalhar esses gêneros em sala de aula. Num 

primeiro momento, é necessário um trabalho de descoberta do funcionamento 

do gênero e de suas especificidades, para, além disso, buscar com que os alunos 

criem os seus próprios dicionários ou centro de informações onde ele possa 

organizar bem o seu material de pesquisa. O trabalho com gêneros de consulta 

em sala de aula colabora para o desenvolvimento de habilidades de linguagem, 

como a leitura, a escrita em diferentes perspectivas. 

Considerando essa realidade, este estudo apresenta considerações sobre 

a importância do dicionário como uma ferramenta didática e, para além disso, o 

dicionário digital como um instrumento de um letramento digital responsável 

pelo desenvolvimento de competência leitora e escritora em espaços digitais e 

ou impressos.  

 

2. O LETRAMENTO DIGITAL E OS GÊNEROS TEXTUAIS: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

Documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares de Língua 

Portuguesa (PCN) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apontam que, na 

aula de língua portuguesa, sobretudo no ensino de leitura e de escrita, é 

importante que o aluno tenha conhecimentos sobre os diferentes gêneros 

textuais e sociais. Fora isso, a atualidade exige um conhecimento e vivência com 

as diferentes ferramentas digitais que são disponibilizadas diariamente na 

internet. Nesse sentido é que a tecnologia digital deve passar a ser um 

componente das diferentes aulas do currículo regular da escola. Na disciplina de 

língua portuguesa, por exemplo, o conhecimento dos gêneros textuais digitais é 
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uma nova exigência que se apresenta, não só para os alunos, mas para os 

professores também. 

Em outras palavras, o letramento digital é a nova exigência de uma 

sociedade que, agora, não é mais só grafocêntrica, mas é também tecnocêntrica, 

em que tudo está em volto de uma tecnologia. Para Dudeney, Hockly e Pergrum 

(2016, p.17), o Letramento Digital é um conjunto de “habilidades individuais e 

sociais e necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentindo 

eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital”. Essas são 

habilidades necessárias para a sociedade múltipla e complexa como a atual 

precisa ser problematizada em sala de aula, para além disso, precisa ser objeto 

de sala de aula. 

Como se observa no discurso dos autores canadenses, o letramento 

digital está centrado na comunicação em redes digitais de diferentes 

complexidades. Para os autores, a comunicação em redes e ambientes virtuais 

exige diferentes habilidades que vão desde a construção do sentido e de 

mensagens até a interpretação de sinais e símbolos próprios desses ambientes. 

Os autores tratam também de imperatismos que levam a escola a precisar tratar 

do letramento digital como um elemento da nova escola. Para eles, existem 

imperatismos que são externos e internos à escola e que operam sobre a atual 

sociedade e sobre os indivíduos para que ele se desenvolva com qualidade. 

Imperativos externos referem-se à necessidade de preparar 

nossos alunos para a vida social, o emprego e a cidadania em um 

mundo digitalmente conectado fora da sala de aula. (...) os 

imperativos internos dizem respeito aos benefícios que as 

tecnologias digitais podem oferecer dentro da sala de aula, 

principalmente por após abordagens pedagógicas 

construtivistas, centradas no aluno. (DUDENEY, HOCKLY E 

PERGRUM, 2016, p. 20) 

 Nesse sentido, os autores explicam ainda que os imperativos são 

habilidades necessárias na sociedade moderna que os alunos precisam adquirir 

para uma plena participação na sociedade, para além da sala de aula, muito 

embora, esse conhecimento também possa enriquecer sua participação nas salas 

de aula como um indivíduo de um novo mundo mais exigente, conectado e 

informado. 

Sobre essa questão, Rojo (2012) lembra que, na sociedade multicultural, 

multisistêmica e multisemiótica e que exige um agrupamento de habilidades, o 
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conceito de multiletramento é indispensável e leva a entender os processos de 

comunicação existentes em nossa sociedade, que não é mais só o tradicional 

escrito. Nas palavras da autora, o multiletramento diz respeito à “multiplicidade 

culturas das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos 

por meio dos quais ela se informa e se comunica.” (ROJO, 2012, p. 13). Essa nova 

realidade aponta para um conjunto de semioses/linguagens atuais e digitais, uma 

nova característica dos povos da modernidade.  

Coscarelli (2016, p. 20), por sua vez, lembra que, na atualidade, “A 

participação na cultura letrada passou a ser medida por vários dispositivos e por 

outras maneiras de ler que desafiam concepções de leitura mais tradicionais” o 

que tem mudado a própria concepção do que é ler e escrever. Enquanto que, 

anteriormente, ler era a decifração de letras e a construção de sentido a partir 

dessa decifração, ler, na atualidade, é juntar um conjunto de elementos 

linguísticos e de semioses diferenciadas para a construção de um dos muitos 

sentidos que determinadas mensagem poderia fazer surgir. Desse modo é que o 

Letramento Digital passa a também trazer transformações no modo de ler e de 

se escrever. Coscarelli (2016, p. 20) lembra ainda que “O letramento digital parte 

desse pluralismo, vai exigir tanto a apropriação das tecnologias(...) quanto o 

desenvolvimento de habilidades para produzir associações e compreensões no 

espaço do multimidiático.”.  

Em um contexto de escola em que as mudanças sociais são aceitas, o os 

gêneros digitais ou gêneros emergenciais, como denominava Marchusci (2014), 

são elementos importantíssimos, ou seja, os gêneros digitais ganham força nos 

conteúdos de sala de aula e passam a ser um objeto interessante de estudos. No 

entanto, para que se recupere a essência dos gêneros textuais, é necessário que 

se pense nas teorias sobre os gêneros textuais desde sua concepção mais pura. 

Na linha do pensamento Bekhtiniano, gênero é uma ação ou uma 

atividade humana ligada à linguagem. As diferentes esferas da atividade humana 

são atividades que se organizam em torno da linguagem e a materialização da 

linguagem depende sempre de um gênero, tendo em vista que são os gêneros 

textuais que moldam e identificam uma atividade da outra. Desse modo, o 

filósofo russo também lembra que os gêneros são enunciados relativamente 

estáveis e que sua forma está atrelada às práticas de uma cultura e de um povo.  

No ambiente digital, o gênero sofre um conjunto de mutações e de 

instabilidades que são próprias do ambiente. Sobre essas mudanças, Bezerra 

(2009, p. 50) explica que 
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A natureza do meio eletrônico interfere de modo significativo 

nos gêneros que comporta, seja acrescentando-lhes um caráter 

mais dinâmico e interativo, por seus recursos multimidiáticos, 

seja fazendo surgir novos gêneros, que por suas características 

próprias constituem um desafio para os estudiosos. Dois traços 

particularmente relevantes na configuração dos gêneros em 

apreço são a hipertextualidade e a multimodalidade. Esses traços 

não são necessariamente exclusivos do ambiente digital, mas 

encontram nele um terreno fértil para sua Intensificação. 

 

Nesse sentido, Hipertextualidade e a multimodalidade são características 

do texto virtual de se utilizar múltiplos elementos de linguagem 

(multimodalidade) e a característica do texto digital se relacionar com o outro 

texto em uma rede de links e tags que interligam esses elementos textuais 

(hipertextualidade). 

Atualmente, existem versões online ou virtual de uma série de gêneros, 

dentre eles, o dicionário digital passou a ser uma ferramenta comum no cotidiano 

de muitos usuários de dicionários. Por conta de seu alto potencial de recepção e 

organização de dados, o dicionário online passou a ser uma importante 

ferramenta dos lexicógrafos, indivíduos que produzem dicionários. A Lexicografia, 

campo do saber humano que produz dicionários, tem crescido muito e muitos 

têm sido os dicionários que vêm surgindo na atualidade para atender a um 

público cada vez maior de indivíduos usuários de dicionários digitais.  

Embora o dicionário virtual ou eletrônico seja uma realidade bastante 

fundamentada, ainda se pensa pouco nesses dicionários como uma ferramenta 

pedagógica, a despeito do que se faz com os dicionários impressos. Desse modo, 

os recursos disponibilizados pelo dicionário eletrônico são inúmeros e infindáveis 

e devemos considera-los, inclusive na sala de aula. Krieger (2012) afirma que 

qualquer dicionário tem um potencial de ser uma ferramenta didática e 

acrescentamos que esse potencial se eleva, sobretudo quando se tem um 

dicionário eletrônico. 

Cumpre lembrar que o gênero dicionário ainda é um grande desafio para 

muitos consulentes e professores, visto que o acesso às informações 

disponibilizadas ainda é muito difícil. Parte dessa problemática se dá por conta 

da própria ausência de estudos sobre os gêneros textuais existentes e sobre o 

uso desses gêneros no cotidiano, não só na sala de aula. Por conta dessa 
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ausência, o dicionário passa a ser um artefato estranho que engrossa a pilha de 

livros não utilizados por uma família, isso quanto se tem livros na casa dos alunos. 

A partir disso, o trabalho com o dicionário e o seu uso em diferentes práticas de 

linguagem no nosso cotidiano é uma tarefa da família que pode começar em 

casa. O aluno deve saber que o dicionário é uma importante ferramenta, não só 

para saber significados e ortografia das palavras, mas também, suas relações e 

seus diferentes sentidos, a depender sempre do contexto em que ela é 

empregada.   

 

2.1. O programa LEXIQUE PRO: uma ferramenta para produção de 

dicionários 

O programa Lexique Pro é uma ferramenta digital para a produção de 

dicionários gerais e especializados, digitais e impressos. O programa é um 

software gratuito disponibilizado pela Summit International Linguistic (SIL), 

companhia americana que se interessa pelo registro de línguas de povos nativos, 

como as tribos africanas e indígenas do mundo inteiro. A companhia busca o 

desenvolvimento de ferramentas eletrônicas para o processamento de línguas 

naturais e tradução.  

O programa Lexique Pro tem uma interface para organização de 

informações lexicográficas (dicionarísticas) que estarão disponíveis aos 

consulentes, além de possibilitar a distribuição do dicionário por meio de 

recursos digitais quanto por meio de elementos de links em páginas disponíveis 

na internet. O programa permite ainda a produção de dicionário que utiliza 

diversos recursos imagéticos e digitais que podem colaborar com a leitura e 

compreensão do consulente. Lima (2010, p. 90, grifos originais) afirma que o 

programa Lexique Pro “(...) é um software que permite criar base de dados, 

gerenciar arquivos em formato de dicionários para o word ou para Web conforme 

a escolha do usuário.”.  

A seguir, apresentamos uma imagem com a interface do programa. Nela, 

podemos observar um verbete de uma unidade lexical em que o consulente 

poderá ter inúmeras informações sobre o elemento que está sendo repertoriado. 

IMAGEM 01: interface do programa Lexique Pro 
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Fonte: Google imagens 

 

Do lado direito da imagem, o consulente tem as letras do alfabeto. 

Clicando sobre alguma dessas letras, serão organizados e apresentados todos os 

itens lexicais ou verbetes que estão relacionados a letra selecionada. Um clique 

sobre as imagens apresentadas, é aberta uma imagem maior mostrando mais 

detalhes sobre ela. Além de imagens, o programa permite disponibilizar vídeos, 

formatos .mp4 e .avi, e áudio, em formato .mp3. O programa permite também 

fazer dicionários/glossários multilíngue, como no da figura 01, em que é possível 

haver diversas abas em diversas línguas. 

O programa trabalha por meio de indexação, ou seja, siglas 

disponibilizadas pelo próprio programa organizam a informação do modo que o 

autor desejar. Essas siglas permitem com que o autor do glossário coloque um 

conjunto bastante grande de todas as informações possíveis sobre um item 

lexical. Desse modo, informações gramaticais, como categoria das palavras, 

formação morfológica, etimologia, relação com outras palavras entre outras 

informações gramaticais importantes para o consulente. 

 IMAGEM 02: etiquetas do Lexique Pro 
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Fonte: SERRA (2012) 

 

Por exemplo, a etiqueta /lx, no programa, é colocada no espaço onde o 

consulente queira que fique a entrada do verbete. É por meio dessa etiqueta que 

poderemos identificar no dicionário ou glossário. Assim, todas as funções que 

podem ser disponibilizadas pelo dicionário são operadas por meio das etiquetas 

do programa. Além disso, o programa permite o acréscimo de notas 

enciclopédicas com as quais informações sobre os usos ou tipos de usos e 

curiosidades sobre a palavra podem ser disponibilizadas ao consulente.  

O programa também permite ao usuário produzir um dicionário 

impresso, com a organização e ilustrações (imagens) organizadas em ordem 

alfabética ou em coluna. Na versão impressa produzida a partir do programa, o 

usuário pode fazer modificações e ajustes. No menu arquivos (files), existe a 

opção de transformação, em que o usuário pode operar a modificação. 

É importante comentar que não é necessário que o usuário memorize 

todas as etiquetas, uma vez que todas elas ficam disponibilizadas ao usuário na 

caixa de diálogo das etiquetas, conforme a imagem 02, anteriormente 

apresentada.  

 

3. O LEXIQUE PRO COMO FERRAMENTA DE ENSINO: ALGUMAS IDEIAS 

Considerando que o ensino de gêneros textuais é uma nova 

recomendação dos documentos oficiais e estudiosos da linguagem, sobretudo 

para pensar a linguagem em seu funcionamento real e não idealizado, como se 

observa em um estudo mais idealizado, neste ponto, apresentamos algumas 

ideias para que o professor e o próprio aluno possa aproveitar o ensino de língua 

portuguesa de maneira mais satisfatório e fugir de um ensino mais tradicional e 
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de uma escola que tem um modelo organizacional e uma maneira de ensinar 

antiga e sem resultados satisfatórios. 

Obviamente que as ideias que apresentamos aqui têm melhores 

resultados em uma atividade que vise o desenvolvimento do indivíduo como 

usuário da língua e como indivíduo que assume diferentes papeis sociais no 

cotidiano e que é permeado por práticas de linguagem no seu cotidiano, ao 

contrário de uma ideia de aluno como um indivíduo que só exerce a função de 

educando em uma escola. Desse modo, a compreensão de práticas e eventos de 

letramentos precisa fundamentar essa prática e, acima de tudo, fazer com que 

esse ensino seja um importante meio de abertura da consciência da 

língua/linguagem como um artefato múltiplo e mutável.  

Nesse sentido, o professor poderá apresentar a estrutura de um 

dicionário e como as informações estão disponibilizados nele. Por exemplo, o 

professor poderia mostrar dicionários impressos e online. Destes, vários estão 

disponíveis na internet e que tem acesso aberto ao seu conteúdo. O docente deve 

apresentar aos alunos como o dicionário está organizado e os critérios que fazem 

com que a obra tenha a forma que se apresente. É necessário, no entanto, fazer 

com que os alunos entendam que nem todo dicionário é igual e que existem uma 

série grande de tipos de dicionários que podem colaborar em diferentes práticas 

de linguagem no cotidiano. Nesse sentido, o professor pode, em duas ou três 

aulas, trabalhar com os alunos o gênero dicionário e entender que o dicionário 

não é uma ferramenta de consultas esporádicas, como é comumente utilizado. 

É preciso que o professor também trabalhe a questão dos diferentes 

formatos de dicionários. Os digitais online, off-line e os dicionários impressos. Na 

categoria dos dicionários online e digitais, o professor poderá mostrar para os 

alunos que existem vários dicionários de língua materna ou estrangeira que têm 

acesso aberto e gratuito a todos os interessados. A exemplo de grandes 

dicionários de língua materna que estão disponíveis na internet, temos o grande 

dicionário Caldas Aulete. A seguir, uma ilustração da página online do Grande 

Dicionário Caldas Aulete, o Aulete Digital. 

 

Imagem 03: Dicionário Aulete Digital 
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Fonte: Própria 

 

Após as apresentações desses elementos, o professor poderá levar o 

aluno a conhecer um dicionário digital off-line. Obviamente que o professor 

deverá saber trabalhar com a ferramente, para isso, recomendamos as leituras 

dos Textos de Serra (2011) e de Lima (2010) que dão importantes dicas e 

caminhos para o trabalho com o programa. Após saber trabalhar com o 

programa, o professor poderá fazer uma oficina utilizando o programa para que 

os próprios alunos construam os seus dicionários com os temas que melhor 

desejarem. O docente também poderá trabalhar com dicionários temáticos, 

pedindo que os alunos produzam, a exemplo, dicionários eletrônicos e impressos 

com temáticas como o bumba-meu-boi, culinária maranhense, produtos 

extrativistas ou agroextrativistas do Maranhão. Esse tipo de atividade poderá 

levar o professor a fazer com que o aluno conheça o dicionário e saiba qual o seu 

funcionamento e sua organização, além de conhecer melhor o gênero e suas 

diferenças. Na oficina, que pode ser feita no laboratório da escola, visto que o 

programa funciona em modo off-line. 

Certamente, em uma aula em que os alunos em equipe ou independentes 

trabalhem a produção de dicionários, ou seja, de um gênero textual digital tão 

acessível e tão fácil de ser produzido, aprendendo sobre as palavras e sobre o 

ofício/arte de fazer um dicionário, o aluno poderá reconhecer essa ferramenta de 

linguagem. Mesmo nas salas de aulas em que haja poucos recursos eletrônicos, 

o professor poderá trabalhar o dicionário impresso, chamando a atenção para a 

importância da importância do dicionário. Só o trabalho inicial já é um grande 



 

 
4763 

diferencial na aula do professor. O uso do programa demanda tecnologia e 

computadores, onde se possa contar com esses recursos, seria interessante que 

o professor trabalhasse não só esse gênero, dicionário, mas outros que possam 

ser uteis aos alunos no cotidiano deles. 

 

4. ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

Ao longo do texto, buscamos apresentar as discussões acerca do ensino 

de gêneros textuais na escola e o ensino de língua voltado para o uso da língua 

em seu cotidiano, sobretudo em ambientes virtuais e digitais. Desse modo, neste 

estudo, buscamos apresentar as perspectivas de uma escola que considere o 

letramento digital como uma nova forma de o homem se relacionar no mundo, 

um novo ambiente em que o homem é e produz. Nesse contexto, os gêneros 

textuais digitais, de um modo geral, são uma amostra desse fazer do homem 

nesse novo ambiente, que é a internet. Pensar em práticas de linguagem em 

ambiente virtual é uma nova necessidade humana que a escola precisa considerar 

como objeto em sala de aula. No que diz respeito ao ensino de língua portuguesa, 

o ensino de gêneros digitais, tanto em sua constituição quanto em seu uso, deve 

passar a constar nas aulas de língua materna e estrangeira.  

Pouco se tem pensado sobre os dicionários digitais como ferramenta de 

ensino e isso precisa ser resolvido, considerando, sobretudo, o potencial didático 

que todo dicionário, geral, de aprendizagem, especializado tem. É necessário que 

se apresente o dicionário na sala de aula não apenas como uma ferramenta 

qualquer, mas, acima de tudo, como uma ferramenta de aprendizado. 
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RESUMO: Esse artigo está centrado em dois objetivos: o primeiro, apresentar o projeto 

PHET Simulações Interativas; e, o segundo, tabular os aplicativos produzidos para o 

ensino de Matemática para a Educação Básica. Como aporte teórico, busca-se 

embasamento no livro de Borba, Silva e Gadanidis (2014) para fazer uma breve 

retrospectiva do uso das Tecnologias Digitais na Educação Matemática, e, assim, poder 

situar no tempo e no espaço a produção dos aplicativos digitais produzidos pelo projeto 

PHET. Logo depois, realiza-se uma apresentação do projeto PHET e faz-se uma tabulação 

dos aplicativos digitais que foram produzidos para o ensino de Matemática. Como 

principais conclusões, enfatiza-se que o projeto PHET Simulações Interativas é uma 

plataforma de aplicativos digitais aplicáveis ao ensino de Matemática, e que há um 

número considerável de aplicativos digitais para o ensino/aprendizagem de Matemática 

a nível de Ensino Básico. 

Palavras-chave: Aplicativos digitais; PHET; Ensino Básico; Ensino de Matemática; 

Aprendizagem. 
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ABSTRACT: This article focuses on two objectives: the first, to present the PHET project 

Interactive Simulations; and, second, to tabulate the applications produced for the 

teaching of Mathematics for Basic Education. As a theoretical contribution, we seek to 

base the book on Borba, Silva and Gadanidis (2014) to give a brief retrospective of the 

use of Digital Technologies in Mathematics Education, and thus be able to place in time 

and space the production of digital applications produced by the PHET project. Soon 

after, a presentation of the PHET project is made and a tabulation of the digital 

applications that were produced for the teaching of Mathematics is made. As the main 

conclusions, it is emphasized that the PHET Simulations Interactive project is a platform 

of digital applications applicable to the teaching of Mathematics, and that there are a 

considerable number of digital applications for the teaching / learning of Mathematics 

in Basic Education. 

Keywords: Aplications; PHET; Basic Education; Mathematics Teaching; Learning. 

 

1. Introdução 

A internet, assim como as Tecnologias Digitais (TDs), seria considerada em tempos atuais 

uma necessidade básica, tal como são as redes de água e luz, para qualquer cidadão do 

mundo, essa foi uma afirmação de Lemos (2010). A perspectiva desse autor pode ser 

considerada visionária, pois ele escreveu esse livro no início dos anos 2000; E como se 

pode verificar, atualmente, as pessoas estão imersas em TDs e da presença da internet e 

usam essas tecnologias em quase todos os setores de sua vida, desde as tarefas mais 

básicas, como despertar utilizando-se de um aplicativo digital de um smartphone para 

esse fim, até o uso de TDs na educação, especificamente, em sala de aula para lecionar 

certo conteúdo com o objetivo de facilitar o processo de ensino e aprendizagem como, 

por exemplo, ensinar Geometria através de um computador munido de softwares ou 

aplicativos digitais e educacionais. 

Nessa perspectiva, o uso de TDs tem sido considerado, nos últimos anos, um desafio 

para os docentes do Ensino Básico de diversas áreas do conhecimento, e para um 

docente de Matemática não é diferente, pois ensina conteúdos que muitas vezes se 

ajustam ao uso desses recursos digitais em suas aulas. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto PHET 

Simulações Interativas, e, na sequência, tabular os aplicativos produzidos para o ensino 

de Matemática, no nível de Educação Básica. 

Contudo, antes de adentrar nesse tópico, faz-se breve retrospectiva do uso das TDs na 

Educação Matemática.  

      

2. Tecnologias Digitais na Educação Matemática 
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Nessa seção faz-se uma retrospectiva sobre as fases das TDs na Educação Matemática, 

tendo como principal referência o livro escrito por Borba, Silva e Gadanidis (2014). Esses 

autores trazem uma discussão sobre as fases das tecnologias digitais a fim de estabelecer 

particularidades e semelhanças entre elas, em que se enfatizavam a(s) teoria(s) 

pedagógica(s) presente(s) em cada fase.  

Desta forma, segundo os supracitados autores, a 1ª fase (anos de 1980) foi marcada pela 

presença das calculadoras simples e científicas, assim como, também, pela presença de 

computadores munidos do software LOGO, o qual tinha como principal teoria 

pedagógica o construcionismo de Seymour Papert. Esse pesquisador enfatizava as 

relações entre uma linguagem de programação pensada por ele e o pensamento lógico-

matemático. Ainda essa fase foi marcada, no Brasil, pelo surgimento de perspectivas de 

uso de Laboratórios de Informática e de projetos ligados ao Ministério da Educação 

(MEC) quanto ao uso pedagógico desses laboratórios, como, por exemplo, o projeto 

EDUCOM.  

A 2ª fase, a partir dos anos de 1990, é marcada pelo uso de computadores pessoais, mas 

que serviam, também, para fins profissionais. Nela ocorreu o surgimento de softwares 

educacionais, principalmente, de geometria dinâmica e gráfica, que acabaram por 

remodelar o pensamento matemático sobre os estudos de conceitos geométricos que 

permitiam um dinamismo de ações que o uso de lápis e papel não permitia. Nessa fase, 

foi desenvolvido o conceito do coletivo seres-humanos-com-mídias, baseado na 

afirmativa de que, historicamente, o ser humano gera e molda o conhecimento através 

do uso de alguma tecnologia analógica e/ou digital. 

Já a 3ª fase, que iniciou em torno de 1999, foi marcada pela presença da internet como 

meio para facilitar a comunicação, interações e troca de informações entre docentes e 

discentes. Nessa fase, também, acontecem formações continuadas de professores via 

ferramentas que a internet oferece: fóruns de discussões, e-mails e chats. Essas 

formações, geralmente, são ofertadas por instituições de ensino superior públicas. Isso 

ocorre por meio da presença de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) para ofertar 

cursos a distância se utilizando das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). 

Por fim, a 4ª fase, iniciada em meados de 2004 e acontecendo atualmente, é marcada 

pelo aprimoramento da internet, tornando-a mais veloz. Nessa fase, a expressão 

Tecnologias Digitais (TDs) vem sendo muito mais utilizada para expressar outras ideias, 

tais como: Geogebra, multimodalidade, novos designs e interatividade, tecnologias 

móveis e portáteis, performance e performance matemática digital. 

Os aplicativos digitais do projeto PHET que são discutidos neste artigo inserem-se na 

segunda, terceira e quarta fases apontadas anteriormente. A seguir exploram-se o 

projeto PHET e o uso dos aplicativos digitais para ensino de Matemática. 
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3. Apresentação do projeto PHET e tabulação dos principais aplicativos digitais para 

o ensino de matemática na Educação Básica 

O projeto PHET Simulações Criativas foi criado em 2002, por pesquisadores da 

Universidade de Colorado, e visa criar simulações criativas, ofertadas gratuitamente, para 

aulas da educação básica nas áreas de Matemática e Ciências.  

De acordo com a apresentação do projeto PHET, no endereço eletrônico 

<https://phet.colorado.edu/pt_BR/>, os aplicativos (aplicativos) digitais criados 

“baseiam-se em extensa pesquisa em educação e envolvem os alunos através de um 

ambiente intuitivo, estilo jogo, onde os alunos aprendem através da exploração e da 

descoberta” (PHET, 2019). 

Os aplicativos digitais do projeto PHET para o ensino de Matemática contam, até o 

presente momento, com vinte aplicativos para serem aplicados nas aulas dessa área. O 

diferencial desses aplicativos é que eles podem ser usados off-line e não ocupam um 

espaço considerável no disco rígido dos computadores, pois se utilizam dos recursos da 

web 2.0. 

A partir disso, este trabalho tabulou os principais aplicativos digitais de Matemática 

produzidos pelo projeto PHET. Contudo, o quadro a seguir mostra somente os 

aplicativos digitais e os objetivos de aprendizagem que se pretende atingir 

pedagogicamente. Cabe ressaltar que os objetivos de aprendizagem foram diretamente 

extraídos do site do projeto PHET. 

 

Principais aplicativos para ensino de Matemática (Ensino Fundamental) 

Aplicativos do PHET Objetivos de aprendizagem 

 
Figura 1: Tela do aplicativoAreaBuilder 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/a

rea-builder 

-Encontrar a área de uma forma 

contando quadrículas 

- Descrever a relação entre área e 

perímetro. 

- Construir formas com uma 

determinada área e/ou perímetro 

- Encontrar a área de uma forma 

irregular pela decomposição em partes 

menores, formas regulares (por 

exemplo, retângulos, triângulos, 

quadrados) 

- Determinar o fator de escala de 

formas semelhantes 

- Generalizar como a área e perímetro 

mudam ao redimensionar formas 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/area-builder
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/area-builder
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Figura 2: Tela do aplicativoArithmetic 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/a

rithmetic 

- Explicar como a tabuada ajuda a 

entender a multiplicar, fatorar e dividir. 

- Usar um modelo com seta para 

entender multiplicação, fatoração e 

divisão. 

- Aumentar sua precisão ao multiplicar, 

fatorar e dividir. 

- Desenvolver múltiplas estratégias 

para problemas aritméticos. 

 

 
Figura 3: Tela do aplicativoEquality Explorer 

Fonte:  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/e

quality-explorer 

- Resolver e manipular equações 

algébricas aplicando propriedades de 

números reais (em particular, as 

propriedades inversas de adição e 

multiplicação) e propriedades de 

igualdade 

- Resolver e manipular equações 

algébricas substituindo valores 

diferentes por uma variável 

- Usar uma balança modelo para 

resolver uma equação para um valor 

desconhecido e justificar suas 

estratégias para resolvê-la 

- Resolver uma equação usando apenas 

operações universais 

 

- Usar um modelo de balanceamento 

para resolver uma equação com um 

valor desconhecido e justifique suas 

estratégias para resolver 

- Usar o raciocínio proporcional para 

determinar o valor de um único objeto 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/arithmetic
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/arithmetic
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/equality-explorer
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/equality-explorer
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Figura 4: Tela do aplicativoEquality Explorer: 

Basics 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/e

quality-explorer-basics 

 
Figura 5: Tela do aplicativoEquality Explorer: 

twovariables 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/e

quality-explorer-two-variables 

- Resolver e manipular equações 

algébricas substituindo valores 

diferentes por uma variável 

- Usar um modelo de balança para 

resolver uma equação para um valor 

desconhecido e justificar suas 

estratégias para resolver 

- Construir um sistema de equações 

- Determinar a solução conjunto de um 

sistema de equações 

 

 
Figura 6: Tela do aplicativoFractionMatcher 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/f

raction-matcher 

- Encontrar frações correspondentes 

usando números e imagens. 

- Montar as mesmas frações, usando 

números diferentes 

- Encontrar frações equivalentes entre 

diferentes padrões de imagens 

- Comparar frações, utilizando números 

e padrões. 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/equality-explorer-basics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/equality-explorer-basics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/equality-explorer-two-variables
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/equality-explorer-two-variables
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/fraction-matcher
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/fraction-matcher
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Figura 7: Tela do aplicativoFractions: equality 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/f

ractions-equality 

- Montar frações equivalentes, usando 

números diferentes 

- Comparar frações em diferentes 

padrões de imagem 

- Comparar frações em uma reta 

numérica 

 

 
Figura 8: Tela do aplicativoFractions: 

mixednumbers 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/f

ractions-mixed-numbers 

- Prever e explicar como a alteração do 

numerador de uma fração afeta o valor 

da fração 

- Prever e explicar como mudar o 

denominador de uma fração afeta o 

valor da fração 

- Converter entre uma imagem de uma 

fração, uma fração imprópria e um 

número misto 

- Montar frações correspondentes 

usando números e figuras 

 

- Prever e explicar como mudar o 

numerador afeta o valor da fração 

- Prever e explicar como mudar o 

denominador afeta o valor da fração 

- Converter entre a imagem de uma 

fração, uma fração numérica, e um 

ponto em uma linha de número 

- Encontrar frações correspondentes 

usando números e imagens 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/fractions-equality
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/fractions-equality
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/fractions-mixed-numbers
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/fractions-mixed-numbers
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Figura 9: Tela do aplicativoFractions: intro 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/f

ractions-intro 

- Comparar frações usando números e 

padrões 

 

 
Figura 10: Tela do aplicativo Build Fractions 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/

build-a-fraction 

- Construir frações equivalentes usando 

números e imagens 

- Comparar frações usando números e 

padrões 

- Reconhecer frações equivalentes 

simplificadas e não simplificadas 

 

 
Figura 11: Tela do 

aplicativoAreaModelAlgebra 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/a

rea-model-algebra 

- Desenvolver e justificar um método 

para usar o modelo de área para 

determinar o produto de um monômio 

e um binômio ou o produto de dois 

binômios. 

- Fatorar uma expressão, incluindo 

expressões contendo uma variável. 

- Reconhecer que a área representa o 

produto de dois números e é aditiva. 

- Representar um problema de 

multiplicação como a área de um 

retângulo, proporcionalmente ou 

usando uma área genérica. 

- Desenvolver e justificar uma 

estratégia para determinar o produto 

de dois números de dígitos múltiplos 

representando o produto como uma 

área ou a soma de áreas 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/fractions-intro
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/fractions-intro
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/build-a-fraction
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/build-a-fraction
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/area-model-algebra
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/area-model-algebra
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Figura 12: Tela do aplicativoAreaModel 

Decimais 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/a

rea-model-decimals 

- Reconhecer que a área representa o 

produto de dois números e é aditiva. 

- Desenvolver e justificar uma 

estratégia que use o modelo de área 

para simplificar um problema de 

multiplicação decimal. 

- Conceber uma estratégia para 

determinar o produto de dois números 

racionais (ou um número inteiro e um 

número racional), representando o 

produto como uma área ou a soma de 

áreas. 

- Usar um modelo de área para 

entender por que multiplicar um 

determinado número por um decimal 

menor que 1 resulta em um produto 

menor que o número fornecido. 

- Interpretar o produto de dois 

números racionais usando telhas de 

base dez 

 
Figura 13: Tela do 

aplicativoAreaModelMultiplication 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/a

rea-model-multiplication 

- Reconhecer que a área representa o 

produto de dois números e é aditiva. 

- Representar um problema de 

multiplicação como a área de um 

retângulo, proporcionalmente ou 

usando uma área genérica. 

- Desenvolver e justificar uma 

estratégia para determinar o produto 

de dois números (com mais de um 

algarismo), representando o produto 

como uma área ou a soma de áreas. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/area-model-decimals
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/area-model-decimals
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/area-model-multiplication
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/area-model-multiplication
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Figura 14: Tela do aplicativoGraphingLines 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/

graphing-lines 

- Explicar como a inclinação de uma 

linha representada graficamente pode 

ser calculada. 

- Desenhar a linha no gráfico dada uma 

equação tanto na forma inclinação-

intersecção quanto ponto-inclinação. 

- Escrever uma equação na forma 

inclinação-intersecção ou ponto-

inclinação dada uma linha representada 

graficamente. 

- Prever como a mudança de variáveis 

em uma equação linear afetará a linha 

representada graficamente. 

 
Figura 15: Tela do aplicativoProportion 

Playground 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/

proportion-playground 

- Usar uma razão como uma 

característica descritiva 

- Comparar o significado de uma razão 

em diferentes contextos 

- Usar a escala para criar proporções ou 

encontrar um valor faltante em uma 

proporção 

- Simplificar frações para construir 

proporções ou encontrar um valor 

faltante em uma proporção 

- Usar o raciocínio multiplicativo para 

resolver problemas 

 
Figura 16: Tela do aplicativoGraphingSlope-

Intercept 

- Fazer o gráfico de uma linha dada 

uma equação na forma de 

interceptação de inclinação. 

- Escrever uma equação na forma de 

interceptação de inclinação, a partir do 

gráfico de uma linha. 

- Prever como a mudança nos valores 

de uma equação linear afeta o gráfico 

de uma linha. 

- Prever como a mudança no gráfico de 

uma linha afeta a equação. 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/graphing-lines
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/graphing-lines
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/proportion-playground
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/proportion-playground
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Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/

graphing-slope-intercept 

 
Figura 17: Tela do 

aplicativoGraphingQuadratics 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/

graphing-quadratics 

- Descrever como mudar os 

coeficientes de uma função quadrática 

muda o gráfico da função. 

- Prever como o gráfico de uma 

parábola mudará se os coeficientes ou 

constantes forem variados. 

- Identificar o vértice, o eixo de 

simetria, as raízes e diretriz para o 

gráfico de uma equação quadrática. 

- Usar a forma de vértice de uma 

função quadrática para descrever o 

gráfico da função. 

- Descrever a relação entre o foco e a 

diretriz e a parábola resultante. 

- Prever o gráfico de uma parábola 

com foco e diretriz. 

 
Figura 18: Tela do aplicativo Expression 

Exchange 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/e

xpression-exchange 

-Simplificar expressões combinando 

termos semelhantes 

- Contextualizar os coeficientes e os 

termos similares/diferentes 

- Interpretar uma expressão em 

representações abstratas e concretas 

- Criar uma expressão que seja 

equivalente a um alvo 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/graphing-slope-intercept
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/graphing-slope-intercept
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/graphing-quadratics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/graphing-quadratics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/expression-exchange
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/expression-exchange
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Figura 19: Tela do aplicativoFunctionBuilder 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/f

unction-builder 

- Definir uma função como uma regra 

relativa a cada entrada para 

exatamente uma saída e 

previsivelmente agindo em entradas 

- Prever saídas de uma função usando 

entradas dadas 

- Compor funções para criar uma nova 

função 

- Interpretar, comparar e traduzir entre 

múltiplas representações de uma 

função algébrica 

 
Figura 20: Tela do aplicativoBalancingAct 

Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/

balancing-act 

- Prever como objetos de massas 

diferentes podem ser usados para 

colocar equilibrar uma balança. 

- Predizer como mudar as posições das 

massas sobre a prancha afetará seu 

movimento. 

- Escrever regras para prever para onde 

a prancha irá inclinar quando objetos 

forem colocados sobre ela. 

- Usar suas regras para resolver 

quebra-cabeças sobre o equilíbrio. 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/by-level/middle-school 

 

Percebe-se que há um número considerável de aplicativos digitais que o projeto PHET já 

produziu para o ensino de Matemática. Contudo, ainda há ausência de aplicativos digitais 

para alguns conceitos matemáticos como, por exemplo, produzir um aplicativo digital 

sobre o sistema de numeração decimal através de manipulação do ábaco ou de material 

dourado digitalizados, não há também um aplicativo digital que trabalhe conceitos 

advindos da geometria espacial. 

Cabe ressaltar que, o presente artigo só apresentou o projeto PHET e tabulou os 

aplicativos digitais produzidos para a área de Matemática. Para análises mais concisas, 

serão aprofundados estudos sobre esses aplicativos.  

 

4. Considerações finais e encaminhamentos futuros 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/function-builder
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/function-builder
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/balancing-act
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/balancing-act
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/by-level/middle-school
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Como considerações finais, enfatiza-se que o projeto PHET Simulações Interativas é uma 

plataforma de aplicativos digitais aplicáveis ao ensino de Matemática e Ciências. E, 

também, que há um número considerável de aplicativos digitais para o ensino e a 

aprendizagem de Matemática, na Educação Básica. 

Ainda como conclusão, aponta-se que há mais aplicativos digitais aplicáveis ao Ensino 

Fundamental do que ao Ensino Médio. No total, são cinco aplicativos digitais para este 

e quinze aplicativos digitais para aquele. 

Contudo, como esses aplicativos digitais foram produzidos para manipulação tanto do 

docente como do discente, pairam as seguintes dúvidas quanto a sua usabilidade: Esses 

aplicativos são apropriados para o ensino e a aprendizagem de Matemática? Esses 

aplicativos podem ser utilizados nos laboratórios de informática educativa através da 

ferramenta UCA (Um Computador por Aluno)? Quais conteúdos poderiam ser abordados 

para além dos que já existem? Como os objetivos de aprendizagem apresentados no site 

do projeto PHET alinham-se com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)? Esses 

aplicativos se adequam ao uso pedagógico em diferentes modalidades de ensino? 

Essas perguntas serão base para futuras investigações na área de Educação Matemática 

e Tecnologias Digitais na Educação. 
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RESUMO:1074 As novas propostas para ensino de ciência através de ferramentas 

culturais associadas a situações problemas dimensiona a apreensão de habilidades pelos 

alunos à medida que se tornam atores ativos pelos métodos disponíveis. Nesta ótica, 

este trabalho busca a construção de uma Sequência Didática (SD) pautada no referencial 

teórico de (GUIMARÃES e GIORDAM, 2012). Essa abordagem foi baseada no Scratch®, 

como Objeto de Aprendizagem (OA) e ferramenta sociocultural mediadora do ensino, 

com a finalidade de estabelecer conceitos relacionados ao tema de Soluções Químicas 

por meio de uma Linguagem de Programação (LP) em blocos. A SD foi aplicada numa 

escola estadual do município de Bacabal-Ma com alunos do 9º ano. O método de coleta 

de dados foi realizado por meio de áudios, imagens e vídeos através do registro geral 

feito com uma câmera com tripé. Os resultados obtidos foram estruturados e baseado 

no modelo topológico de ensino proposto por GIORDAM (2008) e analisados frente à 

Teoria da Ação Mediada (WERTSCH, 1998, 1991). 

Palavras-chave: Sequência Didática. Scratch. Ferramenta Sociocultural. Soluções 

Químicas. Linguagem de programação.  
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Com o advento da tecnologia, a cada dia o ser humano precisa buscar novas 

formas de adaptação nesse cenário, frente às suas necessidades formativas no 

mundo do trabalho, uma vez que estabelece modificações em suas relações 

vinculadas à sociedade, não sendo diferente na educação. 

No contexto de ensino podemos evidenciar os Objetos de Aprendizagem (OA) 

como ferramentas culturais (WERTSCH, 1991, 1998), que certamente se mostram 

atrativos, mas que devem ser adaptados às finalidades do trabalho docente em 

cada instituição de ensino. 

Santos (2007) destaca que o professor de Ciência deve promover situações-

problemas que se relacionem com o cotidiano dos alunos, e estes pensem 

maneira crítica e reflexiva. Para atingir tais objetivos, Brito (2001, p. 13) ressalta 

que “os recursos computacionais, quando adequadamente empregados, podem 

ampliar o conceito de aula, além de criar novas pontes cognitivas”. 

No que se refere ao conteúdo de soluções química, a abordagem pedagógica 

ainda é, em inúmeros contextos escolares, vinculada a uma concepção 

representativa e fidedigna ao livro didático através de ilustrações em que é 

evidenciado, sem muita compreensão, a interação das forças intermoleculares. 

Permitir que ferramentas culturais, como o Scratch, faça parte desse processo de 

significação de conceitos é, sem dúvida, possibilitar uma ampliação da percepção 

do alunado, fazendo com que se tornem agentes ativos. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é desenvolver uma Sequência Didática 

(SD) para avaliar o nível de domínio e apropriação da linguagem de programação 

em blocos, por meio do Scratch®, como ferramenta sociocultural de ensino para 

a compreensão dos conceitos de soluções químicas nas aulas de Ciência.   

 

1. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E O ENSINO DE CIÊNCIAS: O Scratch como 

ferramenta mediacional 

As políticas de implantação da informática dentro da educação brasileira com 

direção a uma mudança pedagógica, remonta desde a década de 80, tendo 

influência de outros países, como os Estados Unidos da América e França. O 

exemplo mais marcante de uma proposta que enfatizava um novo ambiente de 

aprendizagem, por meio de uma Linguagem de Programação (LP), era a 

linguagem LOGO, desenvolvida em 1967 pautada nas ideias de Piaget e da 

Inteligência Artificial (PAPERT, 1994). Essa LP foi utilizada na educação brasileira 

até o início dos anos 90 (VALENTE, 1999). 
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A inserção da tecnologia e computação, recomeça a ganhar fôlego, com uso da 

LP, somente na presente década no contexto brasileiro, em que já é realidade nos 

currículos escolares da educação básica de alguns países, como Austrália, Reino 

Unido e Estados Unidos. Em cada componente curricular, além de tratar sobre a 

tecnologia de uma forma geral, é ensinado lógica de programação para o 

desenvolvimento do pensamento computacional nos estudantes. 

A partir disso, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), discute 

sobre a importância de se implementar práticas tecnológicas dentro do contexto 

da sala de aula, como elemento essencial para a formação dos alunos. Para isso, 

elaborou um Currículo de Referência em Tecnologia e Computação com a 

iniciativa de trazer uma orientação para as redes de ensino de todo o Brasil, 

alinhado com a Base Nacional Comum Curricular-BNCC (CIEB, 2018). 

 

1.1  O currículo de computação na educação básica de alguns países e no 

Brasil 

Na Austrália, essa realidade ocorre a partir de 2014, em que o componente 

curricular de tecnologia presente no currículo australiano está organizado em 

dois temas: Design e Tecnologias; e Tecnologias Digitais. Para cada um dos temas, 

são definidas habilidades que devem ser alcançadas pelos alunos. Para isso, há 

sugestões de práticas e conteúdos que direcionam o cumprimento de cada 

habilidade a ser desenvolvida. 

No Reino Unido, a disciplina de computação se tornou obrigatória desde 2011. A 

organização do seu currículo de computação (National Curriculum for 

computing) está baseada em quatro macro-níveis de ensino (Key Stage), 

dispostas em três dimensões: Ciência da Computação, Tecnologia da 

Computação e Letramento Digital. Dessa forma, as habilidades encontram-se 

presentes em cada macro-nível, num ritmo gradual em conformidade com a 

série/ano que os alunos estejam cursando. 

Nos Estados Unidos da América encontramos o currículo NGSS (Next Generation 

Science Standards), que focaliza o ensino de ciência e da engenharia.  Tal currículo 

está estruturado em três dimensões distintas, que se complementam na 

aprendizagem pelos alunos: Interdisciplinaridade, Práticas (Ciência e Engenharia) 

e Conceitos Principais. Neste sentido, as competências e habilidades são definidas 

na relação do desempenho dos alunos em cada ano. 

No Brasil, uma das primeiras propostas curriculares é lançada pela SBC, na qual 

define os conhecimentos considerados fundamentais para a formação dos 
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estudantes para provê conhecimentos sobre o mundo digital (SBC, 2017). Na sua 

estrutura, os referenciais curriculares se organizam em três eixos principais: 

Pensamento Computacional; Mundo Digital; Cultura Digital. Porém, tal proposta 

apresentava uma base muito técnica, o que incentivou o CIEB a buscar fontes 

internacionais, já citadas, para estruturar o currículo nos seguintes Eixos 

Estruturantes: Cultura Digital; Tecnologia Digital e Pensamento Computacional. 

Sendo estes atrelados às competências e habilidades da BNCC.  

 

1.2 O Scratch no Ensino de Ciências no Brasil 

No Brasil, iniciativas para o uso da Lógica de Programação no ensino de ciências, 

tem ocorrido a partir do emprego do Scratch, que foi idealizado por uma equipe 

do Media Laboratory do Massachusetts of Insitute of Technolgy (MIT) e permite 

a criação de jogos e várias animações (WEBBER et al, 2016). O Scratch é bem 

simples de manipular e pode ser utilizado por crianças, adolescentes e adultos, 

em que o usuário pode, a qualquer momento, fazer a correção do seu algoritmo, 

simplesmente movendo os blocos de comando como desejar. 

Dentro do panorama brasileiro, algumas pesquisas apontam a linguagem de 

programação através do Scratch como sendo uma importante ferramenta para o 

ensino de ciências, a citar: Fernades, Souza e Denis (2017); Spindola, et al (2016); 

Costa, (2017); Silva, Moraes (2013); Medeiro, (2018); Rody, et al (2017); 

Sápiras,Vecchia e Maltempi (2015). Todas elas demonstram a importância dessa 

abordagem e o quanto o processo de ensino e aprendizagem poderia ser mais 

significativo com a inserção de um componente curricular obrigatório, tendo em 

vista que o meio digital já faz parte da cultura de muitos jovens.  

 

1.3 A Teoria da Ação Mediada 

O Scratch, ao ser utilizado nas aulas de ciências, pode ter como aporte a Teoria 

da Ação Mediada de James V. Wertsch (1998), pois esta se fundamenta 

primordialmente na dimensão sociocultural em que: “A função da aproximação 

sociocultural é explicar a relação entre a ação humana, por um lado e o contexto 

institucional, histórico e cultural no qual a ação ocorre por um outro” (WERTSCH, 

p. 24, 1998). Em outras palavras, ao usar o Scratch como ferramenta mediacional 

no processo de ensino e aprendizagem, essa teoria busca analisar a ação que 

ocorre a partir de tal uso no contexto institucional, histórico e cultural do 

ambiente escolar, principalmente em termos de domínio e apropriação.  
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Os processos de domínio e apropriação estão ligados à internalização por meio 

da ação mediada. Wertsch (1998) prefere esses termos para não implicar em uma 

oposição entre os processos mentais internos e externos. A ideia de domínio 

possui grandes vantagens com relação à noção mais geral de internalização, pois 

recorda a uma imagem na qual os processos realizados inicialmente em um plano 

externo passam a ser realizados em uma espécie de plano interno. 

Para entendermos melhor o processo de domínio e apropriação em termos do 

uso das ferramentas, tomemos o seguinte exemplo relacionado a esta pesquisa: 

os alunos utilizaram o Scratch para construir jogos relacionados a questões 

socioambientais da cidade, então, aprender a usar habilmente a ferramenta para 

construir o jogo caracteriza-se como domínio, pois a ferramenta foi utilizada 

corretamente e no contexto em que foi proposta. Porém, se os alunos utilizarem 

a ferramenta em outro contexto, como, por exemplo, relacionar o conteúdo 

científico com as questões socioambientais e outras áreas de conhecimento de 

modo interdisciplinar, podendo enxergar seu papel enquanto cidadão frente 

àquele problema, estaria essa atividade relacionada à apropriação. Portanto, é 

concebível que ocorra o domínio, mas não é garantia que ocorra a apropriação, 

tanto da ferramenta como dos conceitos científicos.  

Neste sentido é importante considerar que a preocupação de Wertsch não se 

pauta em explicar “o que acontece na cabeça dos indivíduos”, mas entender, 

através do meio social e material, como se processa a ação humana (WERTSCH, 

1991). Assim surge a ação mediada através das ferramentas culturais presentes 

no contexto sociocultural dos indivíduos, considerada como uma unidade de 

análise que se fundamenta no funcionamento da mente humana, como a 

elaboração de significados por meio de instrumentos mediacionais (PEREIRA; 

OSTERMANN, 2012).  Wertsch (1998, p.23-71) definiu, além do domínio e 

apropriação, mais oito propriedades que compõe sua teoria, algumas delas serão 

comentadas nos resultados. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a elaboração, validação e aplicação da sequência didática a fim de se 

trabalhar a lógica de programação pelo Scratch, foram utilizados os pressupostos 

teóricos de Giordan, Guimarães (2012, 2013), Giordan e Guimarães e Massi (2012) 

e a Teoria da Ação Mediada, para a construção das questões socioambientais. 

Dessa forma a SD foi baseada em sete momentos: 
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Figura 1: Esquema da Sequência Didática  

 

 

Fonte: Autores (2019) 

 

A escola estadual militar Tiradentes, que possui ensino fundamental, foi 

contactada e aceitou que o projeto fosse aplicado. A coleta de dados foi realizada 

por meio de captura sincronizada (GIORDAN & GÓIS, 2005) com uso de webcams 

e do software Vokoscreen® (para Linux), mas infelizmente somente um 

computador possuia o sistema operacional (Linux Educacional) com versão 

compatível com o software. Deste modo, a maioria dos dados foi coletado por 

meio de uma câmera com tripé, fazendo o registro geral de todos os alunos e 

através de nota de campo. 

Os dados foram organizados segundo o Modelo Topológico de Ensino de 

Marcelo Giordan (2008), que é proveniente da Teoria da Ação Mediada, como 

segue no mapeamento das aulas dos resultados (Quadro 1). A partir disso, foram 

definidas três categorias: Limites, dificuldades e desafios; Interação e Produção 

de Significados no processo de ensino e aprendizagem; e Motivação e 

Criatividade por meio da produção de jogos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Produção da Sequência Didática e Mapeamento das aulas 

 

A produção da SD constitui-se como um resultado desta pesquisa por ter sido 

planejada frente aos pressupostos teóricos, já mencionados, em uma perspectiva 

sociocultural de ensino, que buscou integrar o meio digital, comum ao cotidiano 

dos alunos, com o contexto escolar. A SD foi dividida e aplicada de acordo com o 

esquema da Figura 1, e o Mapa de aulas (Quadro 2) apresenta uma síntese da 

1º momento
- Apresentação inicial do 

projeto;
- Termos e Questionários;

2º momento
- Cod.org;

- Lógica de programação;

3º momento
- Estruturas de 

programação: loops;

4º momento
- Interação entre 

personagens e cenários;
- Reforçar as estruturas 

de programação;

5º momento
- Situações-problema 
(Soluções Químicas);

- Elaboração do 
jogo/animação;

6º momento
- Produção do 

jogo/animação em sala 
(Soluções Químicas);

7º momento
- Apresentação dos 

trabalhos;
- Soluções Químicas;

- Discussões
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interação ocorrida em sala de aula em cada um dos momentos. Vale ressaltar que 

para a construção do Mapa de aulas todos os vídeos gravados foram assistidos, 

bem como as notas de campo revisadas, isso permitiu sintetizar os dados e gerar 

as categorias de análise, discutida nos próximos tópicos. 

As interações discursivas realizadas em cada encontro são caracterizadas por 

Mortimer e Scott (2002, 2003) como: “interativa-dialógica”, quando o professor 

interage com os alunos a partir de seus conhecimentos cotidiano; “interativa-de 

autoridade”, quando há interação, mas somente o ponto de vista científico 

prevalece no discurso;  “não interativa-dialógica”, não há interação, mas o 

discurso dos alunos (cotidiano ou científico) é levado em consideração;  “não 

interativa-de autoridade”, somente o professor expõe o conteúdo sem haver 

interação e nem considerar o discurso dos alunos. 

3.2 Limites, dificuldades e desafios 

 

Um dos grandes limites ao se trabalhar o uso da informática em sala de aula 

(como jogos digitais) é o tempo curricular reduzido frente ao conteúdo, o que 

nos impossibilitou de aplicar a SD junto às aulas da professora e com sua 

participação, tendo em vista que os alunos necessitariam aprender utilizar a 

ferramenta e isso ocasionaria um desfalque no cronograma das aulas. Deste 

modo, a SD foi aplicada no contraturno e a professora pôde participar apenas do 

planejamento das atividades devido à outros compromissos, assim, apenas 6 

alunos, dos 20 que iniciaram, estiveram presentes até o último momento, mas 

isso não é um ponto negativo, tendo em vista o interesse desses alunos, pois a 

escola estava com outros projetos e na semana de avaliação. 

Como pode ser observado no mapa de aulas, os encontros detiveram-se em 

maior parte ao aprendizado das ferramentas e da lógica de programação, embora 

os objetivos de se trabalhar com o conteúdo de soluções químicas fossem a todo 

tempo pontuados. Esse processo era necessário, pois para Wertsch (1998), o 

domínio está relacionado a saber dominar habilmente a ferramenta para só 

depois chegar ao um nível de apropriação, no qual deve ser carregado de 

propósito e significado fora do contexto de aplicação da ferramenta, para não ser 

utilizado de maneira mecânica. Lembrando que o domínio também está ligado à 

produção de significado dos conceitos científicos, em que estes deveriam ser 

gerados a partir das três situações problemas de cunho socioambiental 

(momento 5 e 6) na construção do jogo ou animação, para depois dialogar a 

respeito da tomada de decisão enquanto cidadãos críticos (momento 7), 



 

 
4785 

caracterizando assim uma possível apropriação, tanto da ferramenta, quanto dos 

conceitos.   

Diante da dificuldade do emprego imediato das situações problemas para logo 

iniciar a produção dos jogos ou animações, tendo em vista que os alunos 

precisavam dominar a ferramenta e estas fossem carregadas de propósitos, 

encontramos o desafio, em um curto espaço de tempo, de inserir a cultura digital 

no ambiente escolar e os alunos pudessem se enxergar como produtores de seu 

próprio conhecimento. Deste modo, e compreensivelmente, investe-se muito 

tempo para o aprendizado da computação, o que leva-nos a refletir sobre a 

inserção curricular de uma disciplina para o desenvolvimento do pensamento 

computacional, o que agregaria na produção de significados. Pensando nisso é 

que o CIEB (2018) propôs, em articulação com a BNCC (2017), o Currículo de 

Referência em Tecnologia e Computação, no qual busca apoiar as redes de 

ensino, oferecendo um material de excelência, de forma prática e flexível. 
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Quadro 1 - Mapeamento das aulas 

SEQUÊNCIA 

DOS 

ENCONTROS 

TEMA CONCEITO 

ATIVIDADE 

Tempo 

(h:min:s) 

Propósito 
Formas de 

Interação 
Materiais utilizados Situacionalidade 

Momento 1 

28/08/2018 

Contatos iniciais Contato inicial 1:00:00 

Apresentar os objetivos da 

pesquisa com as plataformas 

utilizadas e como seria trabalhado 

com o conteúdo de Soluções. 

Posteriormente os alunos 

interessados foram selecionados e 

um termo de livre consentimento e 

assentimento lhes foram 

entregues. 

Interativa – 

dialógica 

Slides, termo de livre 

consentimento e 

assentimento, 

plataformas on-line e 

Scratch. 

Após apresentar todos os 

objetivos da SD foi aberto 

para que os alunos 

pudessem tirar dúvidas e 

logo em seguida os 

termos lhes foram 

entregues.  

Momento 2  

14/09/2018 

Aprendendo os passos 

iniciais da lógica de 

programação no 

Code.org 

Conceitos iniciais 

de programação. 
1:00:00 

Apresentação da plataforma on-

line code.org e acesso ao curso de 

lógica de programação em blocos 

por meio de jogos interativos com 

diferentes personagens e 

apresentação de alguns vídeos 

tutorias disponibilizados no 

Google sala para conhecimento e 

manipulação do Scratch. 

Interativa-

dialógica 

 

Não interativa- 

de autoridade 

Computadores (um 

com webcam), 

Plataforma on-line 

code.org, Vídeos 

tutoriais, Google sala 

de aula, Scratch e 

Câmera com tripé. 

A atividade foi inserida 

após dialogar com os 

alunos sobre a 

importância da lógica de 

programação e como ela 

iria ser articulada com o 

conteúdo de Soluções 

químicas em situações 

socioambientais. 
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Momento 3 

20/09/2018 

Aprofundando-se no 

Code.org e ambientando-

se com o Scratch  

Conceitos mais 

avançados de 

programação e 

articulação com o 

Code.org. 

1:00:00 

Conhecer as diferentes estruturas 

de programação: sequências, 

estrutura condicional e estrutura 

de repetição (loops) e por meio 

dos cursos disponibilizados na 

plataforma do Code.org. 

Interativa-

dialógica 

 

Não interativa- 

de autoridade 

Computadores (um 

com webcam), 

Plataforma on-line 

code.org, Vídeos 

tutoriais, Google sala 

de aula, Scratch e 

Câmera com tripé. 

Neste momento os alunos 

foram direcionados a 

fazerem as atividades 

dispostas no curso 

acelerado do Code.org e 

instruídos a conhecer mais 

o Scratch através de 

vídeos tutoriais dentro do 

Google sala de aula. 

Momento 4 

27/09/2018 

Como programar no 

Scratch? 
Conceitos mais 

avançados de 

programação e 

articulação com o 

Scratch.  

1:00:00 

 Reforçar as diferentes estruturas 

de programação vistas no 

encontro anterior e desenvolver 

histórias com interação entre 

diferentes personagens. 

Interativa-

dialógica 

 

Não interativa- 

de autoridade 

Computadores (um 

com webcam), Vídeos 

tutoriais, Scratch e 

Câmera com tripé. 

Observando que muitos 

alunos estavam com 

dificuldade, foi então 

reproduzido um dos 

vídeos tutoriais dentro de 

sala e implementado no 

Scratch com o auxílio do 

professor-pesquisador. 

Momento 5 

05/10/2018 

 

O Scratch no estudo das 

Soluções Químicas - I 

Soluções Químicas 

por meio do 

Scratch: 

construção dos 

roteiros 

1:00:00 

Elaborar um jogo ou animação em 

Scratch por meio de situações 

problemas que relacionem o 

conteúdo de Substâncias e 

Soluções Químicas; 

Interativa-

dialógica 

 

Não interativa- 

de autoridade 

Computadores (um 

com webcam), Roteiro 

com problemáticas, 

Scratch e Câmera com 

tripé. 

Os alunos foram divididos 

em duplas para discutirem 

e criarem um roteiro para 

o possível jogo diante das 

situações problemas que 

foram inseridas, as quais 

tratavam da 

conscientização do 

consumo de água, da 

poluição atmosférica por 
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meio das queimadas e a 

poluição dos rios. 

Momento 6 

18/10/2018 

 

O Scratch no estudo das 

Soluções Químicas - II 

Soluções Químicas 

e as questões 

socioambientais: 

bate papo 

interativo de 

acompanhamento 

1:00:00 

Acompanhar o desenvolvimento 

das problemáticas, auxiliando os 

alunos na elaboração dos seus 

projetos em Scratch. 

Interativa-

dialógica 

 

Não interativa- 

de autoridade 

Computadores (um 

com webcam), Roteiro 

com problemáticas, 

Scratch e Câmera com 

tripé. 

Nesta segunda parte de 

construção do jogo, os 

alunos ficaram livres para 

mostrarem o que 

pensaram em construir 

frente às problemáticas. 

Desse modo, o professor-

pesquisador deu algumas 

orientações e sugestões. 

Assim, as duplas formadas 

começaram a discutir 

como pensavam nos 

objetivos do jogo. 

Momento 7 

27/10/2018 

 

Apresentações dos jogos 

e/ou animações 

construídas Momento 

avaliativo por 

meio da 

apresentação dos 

jogos. 

1:00:00 

Promover um espaço de discussão 

para avaliar o desempenho dos 

alunos sobre o conteúdo de 

Soluções Químicas, tendo em vista 

o Scratch como ferramenta 

sociocultural de ensino e analisar a 

contribuição do projeto na 

formação cidadã frente às 

problemáticas inseridas. 

Interativa-

dialógica 

 

Slides, Scratch e 

Câmera com tripé. 

Este foi o último momento 

com os alunos. Cada dupla 

apresentou o que 

conseguiu desenvolver 

baseado nas orientações 

recebidas. Em seguida foi 

feito uma roda de 

conversa entre todos os 

presentes com o propósito 

de identificar o nível de 



 

 4670 

aceitação da abordagem 

da SD.  
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Isso pode ser relacionado com uma das propriedades da Teoria da Ação Mediada, 

que diz que os novos modos de mediação transformam a ação, ou seja, a nova 

ferramenta cultural cria uma espécie de desproporção na organização sistêmica 

da ação mediada e isso desencadeia mudanças nos outros elementos da ação, 

como por exemplo, no agente, podendo levar ao surgimento de uma ação 

mediada completamente diferente da anterior, levando-o ao caminho da 

apropriação.   

3.3 Interação e Produção de Significados no processo de ensino e 

aprendizagem 

Uma das grandes vantagens ao se utilizar metodologias com resolução de 

problemas e uso da informática, principalmente para a construção de jogos, é a 

possibilidade de interação social entre os alunos (Figura 2). Giordan (2008, p.100), 

ressalta a necessidade de considerar as “formas mediadas de interação social da 

sala de aula quando se planeja o ensino com base na inserção dos alunos em 

práticas culturais superiores como aquelas mediadas por abstrações e conceitos 

científicos", dando atenção os momentos dialógicos ocorridos nessa interação. 

Figura 2: momento de interação entre os alunos e a ferramenta 

  
Fonte: Autores (2019) 

A interação com as ferramentas (code.org e Scracth) também era constante, e 

essa se manteve bastante acentuada durante todos esses momentos. Cabe 

ressaltar que um dos alunos, em especial, parecia dominar a lógica de 

programação no code.org, realizando uma grande quantidade das atividades 

propostas, pois o professor tinha acesso on-line ao progresso de cada aluno. 

No quinto, somente a dupla A (haviam duplas A, B, C e D) conseguiu montar um 

jogo de acordo com as ferramentas apreendidas durante os encontros passados. 

A dupla B e C ficaram somente na proposta de jogo ou roteiro, uma vez que não 

tiveram presentes em todos os encontros devido a algumas dificuldades já 

comentadas, fazendo com que fossem prejudicados com relação à aprendizagem 

da lógica de programação e, consequentemente a implementação do jogo no 

Scratch. Já a dupla D, iniciou a construção do jogo, buscando ideias na internet e 

usando a criatividade, mas um dos participantes da dupla informou, por descuido, 

tudo que já tinham conseguido desenvolver no Scratch, dando a entender que 

não iniciariam novamente. O resultado final foi um jogo e duas propostas, 

apresentadas e discutidas no sétimo encontro. 
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A interação e a busca por outras ferramentas, como informações em sites, livros, 

etc, demonstra que os alunos estavam significando os conteúdos por meio de 

seu “kit de ferramentas. Wertsch (1991) ressalta que quanto mais ferramentas 

culturais os alunos tiverem acesso, maior será o rol apreciativo para significar os 

conteúdos científicos. Essa dinâmica, nos ajuda a entender as formas de 

abordagem sociocultural da ação mediada e que estas possuem diferenças 

culturais, históricas e institucionais no domínio e apropriação dos agentes.  

A partir da problemática distribuída às duplas no quinto momento, os alunos 

puderam refletir e iniciaram o seu desenvolvimento no sexto momento. A dupla 

A, ao trabalhar com a poluição atmosférica causada pelas intensas queimas da 

cidade, mostrou a interação da molécula de água (H20) com o fogo, e este último 

com as árvores, tendo apenas uma pequena relação com a mistura gasosa do ar. 

O objetivo principal era usar a molécula de água para capturar as chamas antes 

que chegassem às árvores e, assim, evitar que fossem queimadas.  

Apesar do jogo não responder de maneira tão visível à problemática, as alunas 

discutiram suas consequências, mostrando que a eliminação de gás carbônico 

proveniente das queimadas interfere de maneira negativa no efeito estufa e traz 

problemas respiratórios para as pessoas. Como solução, chamam a atenção para 

a necessidade do reflorestamento, associando o processo de fotossíntese à 

captura de gás carbônico e produção de oxigênio. Nesse caso, podemos observar 

que a dupla conseguiu dominar a ferramenta com os conceitos e a utilizou com 

o propósito de criar um jogo que pudesse refletir não só o conteúdo de soluções 

químicas, através das substâncias presentes, mas também de discuti-lo de 

maneira socioambiental, atribuindo significado por meio da ferramenta e 

caminhando em direção à apropriação, isto é, na visão de um cidadão crítico e 

participativo aos problemas locais ao qual fazem parte.   

Podemos, também, notar a interação dos alunos com o professor ao discutir a 

relação do jogo com o conteúdo, pois, um aluno da dupla D, que expressa de 

maneira verbal a fórmula química da glicose (C6H12O6), mostra a relação com a 

fotossíntese, discutida até então. O comportamento assumido pelo aluno pode 

ser encarado como uma das propriedades da ação mediada por meio de um 

discurso de autoridade diante dos outros alunos, tendo em vista a apropriação 

de um conceito (a fórmula química) presente no currículo oficial de ciências que 

tomou emprestado para formular sua hipótese. 

A dupla B construiu uma proposta de jogo sobre a mesma problemática, 

atribuindo o tema: Menos poluição, mais conscientização. Apesar de não 



 

 
4673 

conseguirem construir o jogo em Scratch, a discussão se seguiu sobre os mesmos 

caminhos da dupla A. Para Wertsch, essa variedade de possibilidades está 

associada aos objetivos atribuídos através da ação mediada que se relacionam 

com o contexto sociocultural dos indivíduos, por exemplo, por meio de situações 

práticas do cotidiano. 

Uma outra problemática foi discutida através do roteiro de jogo criado pela dupla 

C, sobre as condições de poluição do rio Mearim que passa pelo município de 

Bacabal-Ma. A recolha inteligente, nome do jogo atribuído pela dupla, tinha 

como objetivo promover a conscientização das pessoas de que o rio não é o local 

adequado para o descarte de lixo. O jogador teria que empregar os métodos de 

separação de misturas de maneira adequada para remover o lixo e realizar a 

separação em recicláveis e não recicláveis para o destino correto. 

Na transcrição da fala do aluno C1, da dupla C, percebemos que a construção do 

jogo foi subsidiada através de outras ferramentas, como a internet e as anotações 

do caderno feitas ainda quando a professora de ciências deu o referido conteúdo.  
C1: Eu não encontrei uma separação adequada para esse tipo, mas eu 

encontrei separações que podem ser usadas tipo a levigação, a 

peneiração e a catação. 

Professor: Tu encontraste isso no livro didático? 

C1: Não, eu pesquisei na internet, mas também tem no caderno que a 

professora passou. 

 

O que podemos observar é que o fato de o aluno C1 sustentar suas hipóteses 

sobre os métodos de separação química de maneira adequada, baseado numa 

ferramenta de pesquisa, seja a internet ou as suas anotações feitas no caderno 

durante a aula da professora de ciências, caracteriza-se como uma tensão 

irredutível entre o agente e as ferramentas mediacionais, à medida que os dois 

atuam de maneira conjunta em busca dos objetivos, o que Wertsch determina 

como “indivíduos-atuando-com-ferramentas-culturais”. Desta forma, as 

interações estabelecidas durante toda a SD (aluno-aluno; aluno-ferramenta; 

aluno-professor; dupla-dupla.), como destaca Wertsch, foram essenciais para a 

internalização de conceitos, passando do plano externo através das relações 

sociais estabelecidas, para o plano interno ou psicológico dos alunos. 

3.4 Motivação e Criatividade por meio da produção de jogos 

 

Desde o contato inicial com a professora de ciências e com os alunos, 

percebemos que a proposta seria viabilizada, uma vez que muitos dos alunos 
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demonstraram interesse em participar da pesquisa, ficando entusiasmados para 

a data a qual o projeto se iniciaria. 

No final da SD, foi reservado um momento para os alunos externarem suas 

opiniões a respeito dos métodos utilizados para a construção de jogos: 

 
Professor: Qual a contribuição do projeto para a formação de vocês? 

C1: Foi legal essa experiência porque a gente adquiriu vários 

conhecimentos, com a apresentação do trabalho e como criar jogos e 

adquirir esses métodos no dia a dia. 

Professor: E sobre a ferramenta do Scratch o que achou? 

C1: Foi bom, mas também eu achei muito difícil. 

B2: Eu achei muito bom o projeto porque ele abriu mais a nossa mente 

sobre esse mundo dos jogos, fez a gente revisar mais um pouco do 

assunto que a gente viu no começo do ano. Eu acho que o projeto 

contribui cada vez mais pra gente poder viver mais socialmente, poder 

abrir mais a nossa mente sobre esses tipos de situação. 

 

Na fala do Aluno C1, percebemos o que já comentamos anteriormente em relação 

à dificuldade associada à aprendizagem ou domínio da ferramenta. Entretanto, 

foi evidente, citado na fala do Aluno B2, que as experiências da SD contribuíram 

para a formação cidadã de maneira mais autônoma e crítica, frente às 

problemáticas inseridas e relacionadas ao contexto sociocultural, integrando 

aspectos socioambientais de suas próprias realidades.  

 

4. CONCLUSÃO 

Apostar em novas propostas metodológicas de ensino e aprendizagem para a 

área da ciência é, certamente, um caminho que implica desafios tanto para os 

alunos como para os educadores. Cada iniciativa precisa estar bem articulada 

com o propósito da aprendizagem, de maneira a nortear o ensino por um 

caminho mais compreensível para os alunos. 

O direcionamento à construção ou apropriação do conhecimento baseado nos 

objetivos da SD aqui desenvolvida e aplicada no contexto situacional de ensino, 

revela que as ferramentas socioculturais ou mediacionais, algumas delas 

inerentes ao próprio indivíduo, são partes fundamentais para a construção do 

conhecimento científico, ajudando a promover diferentes habilidades por meio 

das interações que se estabelecem com os alunos. Neste sentido, com o uso da 

ferramenta Scratch, para se estudar a relação das substâncias químicas no 

cotidiano através da realidade social dos alunos, notamos que nem todas as 
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duplas conseguirem criar um jogo, mas a motivação se manteve e foram atrás de 

outras ferramentas para criar propostas de jogo que pudesse dialogar com o 

conteúdo de maneira socioambiental. 

Portanto, algumas barreiras precisam ser vencidas, tanto do ponto de vista 

estrutural em termos de equipamentos atualizados e com acesso a internet, 

tendo em vista que várias plataformas funcionam on-line, como da inserção da 

informática como componente curricular obrigatória, pois a cultura digital já faz 

parte da vida de muitos jovens.  Uma preocupação já relatada pela própria BNCC, 

por meio das suas competências gerais, que indicam a necessidade de se 

trabalhar temas ligados à tecnologia da informação que possibilite novos 

ambientes de aprendizagem. 
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RESUMO: O objetivo do pres1076ente artigo é analisar uma atividade experimental 

sobre o uso do smartphone na aprendizagem dos alunos que frequentam a Educação 

de Jovens e Adultos da Escola Municipal Joaquim de Brito Paranaguá, de Araguaína – TO, 

problematizando referenciais teóricos com autores que abordam e debatem o tema, 

convergindo com a reflexão da experiência empírica. Trata-se de um trabalho de natureza 

documental e bibliográfica com abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, utilizou-

se de questionários aplicados a alunos e professores da escola, além de um simulado em 

ambiente e formato digital com uso do smartphone.  

Palavras-Chave: Smartphone; Ferramenta pedagógica; Aprendizagem. 

 

ABSTRACT: The aim of the present article is to analyze an experimental activity 

about the of smartphone use to learning of students attending the Youth and 

Adult Education of the Joaquim de Brito Paranaguá Municipal School, Araguaína 

- TO. There is a theoretical reference with authors that approach the subject. This 

work was configured as being of a documentary, bibliographic and qualitative 

nature. To collect data, we used questionnaires applied to students and teachers 

of the school, in addition to a simulation using smartphone. 

Keywords: Smartphone; Pedagogical tool; Learning. 

 

INTRODUÇÃO 

 
1075 Professor Adjunto da Universidade Federal do Tocantins-UFT-Campus de Araguaína, Doutor 

em História pela UNESP-Franca, e-mail:brazbv@gmail.com.br 
1076 Em 2015 92% da população era considerada alfabetizada, segundo Observátorio do PNE, 

portanto a meta não foi cumprida, não apresentando dados atuais. 
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A escola é o ambiente onde ocorre o encontro de uma enorme quantidade 

de culturas e raças, em que as pessoas se encontram em busca de um mesmo 

objetivo, construir conhecimento para que possam, assim, transformar suas 

realidades. 

O público alvo deste artigo é formado por 4 turmas do 2º segmento da 

EJA (6º a 9º ano) do 2º semestre letivo do ano de 2018, no período noturno. São 

alunos que fazem parte do grande contingente que vive em um território 

socialmente vulnerável e exposto a vários fatores de risco social, como uso de 

drogas, gravidez na adolescência, dentre outros motivos, que fizeram com que se 

afastassem da escola, e a partir daí, recebessem uma educação não escolar, mas 

que contribuiu muito para a formação dessas pessoas como cidadãos. 

Com o avanço das tecnologias digitais é importante, também, que a escola 

fique atenta às mudanças que vêm ocorrendo na sociedade e observe de que 

forma esses recursos podem contribuir para o processo educacional. Verifica-se, 

na contemporaneidade, que o uso dos smartphones, além das questões de 

ordem técnica e tecnológica, gera também novas práticas e comportamentos 

culturais decorrentes das apropriações e utilizações desse tipo de equipamento, 

adquiridos e estimulados fora dos muros da escola, e trazida para a sala de aula 

através dos alunos, gerando uma grande discussão nos meios acadêmicos. 

Vale lembrar que o Estado do Tocantins possui legislação vigente, a Lei. nº 

2.075, de 06/07/2009, a qual proibe o uso de aparelhos celulares em sala de aula. 

Conforme define o Art. 1º, “É proibida a utilização de aparelhos de telefonia 

celular dentro das salas de aula dos estabelecimentos de ensino da rede pública” 

(TOCANTINS, 2009). 

Partindo desse princípio este artigo tem como objetivo analisar uma 

atividade experimental sobre a contribuição no processo de aprendizagem com 

o uso do smartphone na Educação de Jovens e Adultos, e sua importância no 

desenvolvimento crítico e social das turmas de EJA da Escola Municipal Joaquim 

de Brito Paranaguá, de Araguaína – TO 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

Enquanto instituição que tem o papel de formar cidadãos críticos e capazes 

de atuar e modificar suas vidas, a escola não pode de maneira nenhuma fechar 

as portas para os jovens e adultos que buscam na educação oportunidades de 

ascensão social, ou ao menos o mínimo necessário para ingressar ou se firmar no 

mercado de trabalho. Segundo Capucho (2012), o papel da educação como 
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espaço privilegiado para a construção de sujeitos de direitos traz a necessidade 

de se pensar o cidadão em suas relações com o direito à educação e a efetiva 

participação nas estruturas político – econômico – social e cultural da sociedade.  

Desde sua criação, um dos grandes desafios para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) tem sido combater a evasão e incentivar a permanência dos alunos 

trabalhadores em sala de aula. O que abre precedentes para que as aulas dessa 

modalidade envolvam situações problema da rotina dos alunos, em busca de 

formação ampla, incluindo a preparação básica para o mundo do trabalho, 

oportunizando aos educandos o acesso a conhecimentos fundamentais para sua 

inserção no mercado de trabalho e o fortalecimento da autoestima frente às 

tomadas de decisões na vida profissional. 

Nesta perspectiva, a concepção de EJA como modalidade da educação 

básica é assim referendada, no art. 4º da LDB 9394/96: 
 

O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: [...] VII – oferta de educação regular para jovens 

e adultos, com características e modalidades adequadas às suas 

necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 

trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola (BRASIL, 

1996).  

 

A EJA é também contemplada nas metas 9 e 10 do Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2014), a partir do qual buscou-se elevar a taxa de alfabetização 

da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 20151, erradicar, até o final da 

1077vigência do PNE, o analfabetismo absoluto, reduzir em 50% a taxa de 

analfabetismo funcional e oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação 

de jovens e adultos (EJA) na forma integrada à educação profissional nos anos 

finais do ensino fundamental e no ensino médio. 

É importante pontuar que nas competências gerais da Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2017), quanto a construção de conhecimentos, no 

desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores nos termos 

da LDB, destaca-se que a 5ª competência geral a ser desenvolvida versa sobre: 
 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

 
1077 Ação que se caracteriza em mostrar, compartilhar e curtir o que está se fazendo no momento, 

concomitantemente a ação. 
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práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 

2017). 

 

Para que a educação exerça efetivamente seu papel de formar cidadãos, 

seja no ensino regular ou na Educação de Jovens e Adultos, além de se pautar 

pela realidade social de seu público, esta deve não apenas acompanhar, mas 

participar das transformações culturais do mundo contemporâneo.  

O espaço escolar se encontra cada vez mais em movimento, ampliando 

limites e fronteiras. Cada vez mais as tecnologias digitais estão presentes no 

cotidiano escolar, tanto dos alunos como dos professores, mudando, assim, o 

cenário educacional.  

Nesse sentido, é mais que urgente que os professores busquem novos 

meios e formas de usar a tecnologia como uma aliada pedagógica a mais, criando 

espaços, momentos de aprendizagem, e transformando a escola em um espaço 

de transformação social, em busca de competências e habilidades para o pleno 

desenvolvimento de cidadãos críticos e participativos em uma sociedade cada 

vez mais globalizada.  

Portanto, a utilização dos smartphones como ferramentas na educação 

não é mais opção e sim uma exigência da sociedade atual. Segundo Freire (1987), 

esta relação pedagógica há de estar sempre se renovando e ampliando-se. Sendo 

tarefa do educador trabalhar a investigação, devolvendo-a ao educando como 

situação problema, e não como resultado.  

Assim, podemos dizer que o smartphone, enquanto um aparato técnico e 

artefato cultural, é um incentivador do mais novo desejo de se conectar e 

compartilhar as experiências nas diversas plataformas, serviços e redes sociais, 

pois o apelo ao presenteísmo1 vem mudando as práticas soc1078ioculturais, 

permitindo novas formas de agrupamentos e mobilizações sociais. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS  

A presente pesquisa, utilizou se de metodologia participativa e  análise 

com abordagem qualitativa, foi realizada em uma escola situada na cidade de 

Araguaína, no setor Eldorado, no norte do estado do Tocantins, a 384 km da 

Capital, Palmas, que atende cerca de 680 alunos, da educação infantil, ensino 

 
1078 Cf.: https://www.google.com/intl/pt-BR/docs/about/  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
https://www.google.com/intl/pt-BR/docs/about/
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fundamental dos anos iniciais e EJA 2º segmento do ensino fundamental dos 

anos finais, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Sendo a atividade 

realizada com 92 alunos e 6 professores da EJA. 

O simulado foi elaborado na plataforma do GoogleDocs1, a partir do qual 

foi gerad1079o o link e encaminhado aos alunos via WhatsApp, nos grupos das 

respectivas turmas. Após aplicação do simulado em formato digital, foi 

encaminhado novo link a professores regentes das turmas e aos alunos das 02 

turmas do 4º período (9º ano), com os questionários para avaliar a atividade. Os 

questionários seguiram o mesmo modelo de desenvolvimento do simulado. 

Utilizou-se, também, de questionários socioeconômico, aplicados a alunos 

e professores da EJA, a pessoas de diferentes faixas etárias a partir dos 15 anos, 

residentes em diferentes regiões da cidade, em sua maioria, oriundas de famílias 

de baixa renda. Para tal processo utilizou-se a 20% do total de 92 alunos da EJA, 

e 100% dos professores da referida modalidade, a partir dos questionários 

aplicados, um direcionado aos alunos de 02 turmas do 4º período (9º ano) e um 

para os docentes que atuam na modalidade da EJA no mês de novembro de 2018.  

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Do público investigado, incluindo o corpo docente e discente, é composto 

por 23 participantes, cerca de 60% são mulheres, e 95% afirmaram ter acesso à 

internet diariamente via smartphone, tanto em casa quanto na escola, ficando 

conectados num período superior a três horas diárias. Porém, menos da metade 

dos envolvidos identificou essa ferramenta em atividades pedagógicas, sendo na 

maioria das vezes utilizada somente para entretenimento, o que acaba 

atrapalhando o andamento das aulas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Avançar numa nova concepção de educação frente à rapidez com que as 

tecnologias digitais da comunicação e informação ocupam espaços no dia a dia 

requer da escola repensar seu papel frente à formação pessoal, social e 

profissional dos educandos, com isso, julga-se imprescindível, no desenvolver das 

aulas, o uso de tecnologias digitais, assim como as viabilizadas pelo smartphone 

 
1079 Bacharel em Ciência da Computação - CEULP/ULBRA, Especialista na Docência em Sistemas 

de Informações - Unyleya e atua como Analista de Suporte na Prefeitura Municipal de Conceição 

do Araguaia - PA. 
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de modo que possam aperfeiçoar o trabalho do professor em sala de aula e 

facilitar a compreensão dos alunos quanto aos conteúdos de forma dinâmica e 

atrativa. 

Portanto, o desafio precisa ser encarado, o de ampliar o uso do 

smartphone nos processos educacionais, pois o mesmo não pode mais ser 

considerado somente como um aparelho de comunicação, mas um aparelho que 

viabiliza acesso às tecnologias digitais, que está transformando a maneira de 

interação e comunicação da sociedade contemporânea. Os dados nos permitem 

refletir sobre nossa prática enquanto educadores, sobre a relação do papel da 

escola, as contradições, desafios, avanços e suas possibilidades.  
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O TRABALHO COLABORATIVO COM USO DO GOOGLE DRIVE EM 

SALA DE AULA 
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Resumo: A 1080partir de uma revisão bibliográfica, este artigo trata sobre a 

aprendizagem colaborativa, compreendendo-a como processo ativo que preza pela 

participação de alunos na construção de conhecimento, favorecendo procedimentos 

coletivos e significativos na educação. O estudo teve como objetivo demonstrar alguns 

benefícios que o trabalho colaborativo pode propiciar no processo de ensino-

aprendizagem. Estudos têm indicado que o ensino conciliado com as tecnologias 

possibilita criar um ambiente mais agradável e interativo com inovações metodológicas 

na atividade educativa, fazendo com que o professor deixe de ser o detentor do 

conhecimento para se tornar o operador desses recursos na sala de aula. 

Palavras-chave: Tecnologias; Abordagem colaborativa; Ensino-aprendizagem; Google 

Drive; Groupware. 

Abstract: From a bibliographic review, this article deals with collaborative learning, 

understanding it as an active process that values students' participation in the 

construction of knowledge, favoring collective and significant procedures in education. 

The study aimed to demonstrate some benefits that collaborative work can provide in 

teaching and learning processes. Studies have indicated that when teaching is reconciled 

with the technologies, it allows to create a more pleasant and interactive environment, 

with methodological innovations in the educational activity, causing that the teacher 

stops being the center of the knowledge to become the mediator of these resources in 

the room of class. 

Keywords: Technologies; Collaborative approach; Teaching and learning; Google Drive; 

Groupware. 

 

Introdução 

A tecnologia se encontra em praticamente todas as áreas do 

conhecimento humano. Diante disso, surgem vários questionamentos em torno 

do uso das novas tecnologias em sala de aula no ensino e na aprendizagem. Por 

sua vez, a escola tem o papel de formar cidadãos vinculando-se ao mundo do 

 
1080 Mestra em Educação: Gestão de Ensino da Educação Básica, Graduada em Pedagogia pela 

Universidade Federal do Maranhão. karol.lay@hotmail.com 



 

 
4686 

trabalho e à prática social, bem como às suas inovações. Esse contexto revela a 

necessidade de integrar as tecnologias às práticas escolares como parte do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Além do apoio pedagógico, os instrumentos tecnológicos também 

favorecem a inclusão social dos alunos. A partir das alternativas no modo de 

ensinar, com a inclusão da tecnologia no processo de ensino, modificam-se 

também as formas de aprendizagem, produzindo condições favoráveis ao 

surgimento de maior interesse dos alunos pelo conteúdo trabalhado em sala de 

aula. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias com ênfase na aprendizagem 

favorece a interação e convivência no âmbito escolar. 

Neste cenário, a questão determinante não é a própria tecnologia, mas a 

possibilidade de sua utilização no processo de ensino-aprendizagem, 

principalmente enquanto trabalho colaborativo. Neste sentido, Guedes (2003) 

cita Vygotsky que se refere ao processo de ensino e de aprendizagem de forma 

interacionista, onde o indivíduo se forma a partir de seu convívio com a realidade, 

interagindo com as pessoas e o ambiente. Para o autor, este processo está 

incorporado a interdependência dos indivíduos envolvidos, fazendo com que o 

mesmo adquira um conceito mais abrangente, sempre envolvendo interação 

social. 

 A interação social é importante porque o professor pode mostrar a seus 

alunos a melhor solução de um dado problema, e simultaneamente, acompanhar 

o progresso de sua turma. Desta forma, são facilitados o desenvolvimento e 

aquisição de conhecimentos cognitivos individuais (VYGOTSKY apud GUEDES, 

2003). 

A metodologia de ensino baseada em interação social pode proporcionar 

o desenvolvimento do senso de equipe dos alunos, o compartilhamento dos 

conhecimentos individuais, a valorização e a obtenção de valores e respeito 

mútuo. Além do mais, este método possibilita que cada integrante possa expor 

suas próprias ideias, expressar-se livremente, tendo em vista um consenso. 

 Sendo assim, no ambiente da sala de aula o professor passa de transmissor 

para facilitador de interações, ajudando seus alunos a construírem seus próprios 

conhecimentos. Na aprendizagem colaborativa, o aprendizado ocorre em 

conjunto, bem como é propiciada maior autonomia dos alunos. 

 Este artigo está organizado a partir desta introdução, com seções que 

discorrem sobre o trabalho colaborativo, os groupwares, destacando a 

ferramenta Google Drive, sendo encerrado com as considerações finais. 
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Trabalho colaborativo 

O trabalho colaborativo se refere a uma atividade desenvolvida em grupo, 

onde os estudantes interagem de forma mútua, desta forma todos contribuem 

para a mesma finalidade, produção e compartilhamento de conhecimentos, sem 

se prender ao poder de outras pessoas e nem impor hierarquias. Esta abordagem 

é uma estratégia de ensino que estimula a participação do estudante em um 

processo de aprendizagem ativa e efetiva, sendo considerada como um conjunto 

de abordagens educacionais conhecidas como aprendizagem cooperativa ou 

aprendizagem em grupo pequeno (SILVA, 2015). 

A aprendizagem colaborativa é um modelo de aprendizado onde duas ou 

mais pessoas procuram aprender em conjunto. Parceria que não visa a 

padronização, mas a diversidade que possibilita novas formas de relações entre 

pares (VASCONCELOS; ALONSO, 2018). Este modo de aprendizagem proporciona 

uma prática de grupo que permite atingir objetivos com mais qualidade no 

conteúdo, dado que incorpora propostas e soluções dos integrantes do grupo. 

Assim como no nível pessoal, os alunos aprendem a cooperar com os demais e a 

depender dos mesmos para conseguir atingir os objetivos de sua aprendizagem, 

melhorando os resultados no processo. 

Para Torres, Alcântara e Irala (2004) a abordagem colaborativa parte da 

ideia da qual o conhecimento é formado socialmente, na relação entre as pessoas 

ao invés de ser por meio da transferência do professor para o aluno. Os autores 

rejeitam a metodologia de formação do conhecimento que ainda está 

estabelecida no cotidiano das escolas, onde o aluno é sujeito passivo no processo 

de ensino-aprendizagem. 

A nova perspectiva é que o processo de ensino-aprendizagem não esteja 

totalmente concentrado no professor. O docente deve concentrar-se na 

construção de contextos e ambientes apropriados para que seus alunos sejam 

capazes de desenvolver suas habilidades cognitivas e sociais de forma criativa, na 

interação interpessoal na sala de aula. 

Com base em vários estudos sobre a aprendizagem em grupo, Queiróz 

(2003) reconhece que o modo colaborativo de ensino produz melhores 

resultados, do que as metodologias que lidam com alunos de modo não 

interativo. A cooperação na solução das atividades, o preenchimento de 

competências e habilidades, a riqueza de interpretações e diversos pontos de 
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vista da realidade, desenvolvem uma visão mais vasta do objeto de estudo e assim 

aumenta a aprendizagem individual de cada integrante do grupo. 

Ademais, outra vantagem do trabalho em grupo, demonstrado por Shon 

(apud QUEIROZ, 2003) é a possibilidade de o integrante do grupo trabalhar 

ativamente suas ideias, realizando reflexões e refinações, que de acordo com o 

autor, como resultado é produzido uma melhoria do trabalho e do aprendizado. 

Neste sentido, Hiltz (apud QUEIROZ, 2003) destaca que o trabalho em grupo tem 

como retorno a contribuição significativa para a identificação de incoerências, 

falhas de raciocínio, sendo capaz de buscar ideias simultaneamente, informações 

e referências na solução de problemas complexos. 

Na seção a seguir são apresentados o conceito de groupwares e suas 

características em atividade de interação. 

 

Groupwares 

Os groupwares são tecnologias colaborativas de trabalho em grupo que 

possibilitam as pessoas realizarem atividades em conjunto, por meio de uma 

variedade de aplicações que incluem conferência eletrônica, gerência de fluxo de 

trabalho (workflow), correio eletrônico e entre outros (CAMPOS; TEIXEIRA, 2004). 

As tecnologias groupwares afetam a modo com que as pessoas se 

comunicam umas com as outras, enquanto resultado tem-se um impacto na 

forma de como as mesmas trabalham, e casualmente na estrutura de suas 

organizações. Além disso, seus recursos ajudam no processo de comunicação 

tanto entre pequenos grupos quanto grandes grupos. Segundo Magalhães 
as ferramentas de Groupware representam uma evolução das antigas 

ferramentas de workgroup, as quais apresentavam maior produtividade 

para cada pessoa isoladamente. A evolução para o Groupware 

representa um marco para este tipo de ferramenta, pois de agenda 

passa a ser colaborativa; sendo por intermédio da rede, todos podem 

ver as agendas dos demais e até mesmo agendar reuniões (2002, p. 67). 

 

Para produtividade colaborativa de groupwares é importante destacar que 

não basta apenas querer colaborar, pois os recursos e tempo devem ser 

coordenados de maneira eficaz por meio de metodologias e softwares para que 

a colaboração ocorra de fato e ajude no desenvolvimento do aprendizado. 

Para Candotti e Hoppen (1999) as ferramentas de groupware são 

embasadas em três conceitos (3C’s) associados a como as pessoas podem 

trabalhar em grupo: 
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1. Comunicação: Integração rápida e fácil dos grupos por meio do envio de 

solicitações, informações e instruções. Exemplo de softwares que seguem 

esta ideia: 

a. Correio Eletrônico: possibilita a troca de mensagens eletrônicas 

entre duas ou mais pessoas, esta comunicação ocorre de forma 

assíncrona; 

b. Chat: comunicação entre pessoas por meio de mensagens 

eletrônicas, em tempo real, utilizando a internet; 

c. Videoconferência: comunicação por meio da transmissão de áudio 

e vídeo, via internet em tempo real. 

2. Colaboração: permite que os indivíduos trabalhem em grupo, em projetos 

ou atividades comuns, possibilitando a combinação de experiência e 

compartilhamento de informações. Esses tipos de tecnologias são 

influenciados por duas tendências: a globalização e a tecnologia de redes. 

3. Coordenação: permite a automatização e gerenciamento de uma 

sequência de tarefas ou ações que têm em vista atingir um objetivo. Para 

isso, é definida a sequência em que as tarefas serão realizadas e as pessoas 

incluídas na realização destas tarefas. Por exemplo, o workflow, com este 

é possível automatizar e coordenar os processos de uma empresa, usando-

se os processos que precisam da preparação das informações estruturadas 

e ordenadas. 

O modelo 3C nasceu do artigo semanal de Ellis et al., em 1991. Esse 

modelo é usado para a classificação do suporte computacional à colaboração, 

que pode ser decomposta em tarefas e cada tarefa em subtarefas com um 

planejamento, participantes e metodologias próprias. Cada subtarefa possui 

necessidades específicas de comunicação, coordenação e cooperação (GADELHA, 

2011). 

Na colaboração, o projeto é renegociado dinamicamente, não havendo 

possibilidade de separar completamente a coordenação da cooperação. 

Enquanto houver colaboração entre os indivíduos, eles aprendem e refinam os 

processos do trabalho, renegociando as propostas iniciais e intercalando ação e 

negociação. O groupware precisa ser capaz de dar suporte para esta flexibilidade 

de renegociar as propostas e exercer simultaneamente a comunicação, 

coordenação e cooperação (GADELHA, 2011) 

Visto que a característica principal do groupware é proporcionar a 

interação, torna-se uma ferramenta capaz de promover o aprendizado 
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colaborativo. No ambiente escolar, tanto alunos quanto os professores podem 

ser participantes ativos no processo de ensino-aprendizagem com suporte de um 

groupware. Nesse contexto, pode-se analisar que o conhecimento não é a 

informação proporcionada pelo professor, mas o conteúdo capturado pelo aluno 

por meio de sua própria experiência e por meio de debates entre os outros 

colegas do grupo e com o professor. 

 

Google Drive 

 O Google Drive é um ambiente de armazenamento em nuvem que apenas 

requer conexão com a internet para se ter acesso, não sendo necessário a 

instalação de outros programas. Por meio de seus aplicativos, é possível criar, 

editar e visualizar arquivos de textos, planilhas, apresentações, desenhos e 

formulários online (SANTOS; SANTIAGO, 2014). 

O serviço Google Drive permite o compartilhamento total ou parcial dos arquivos 

armazenados, conforme Santos e Santiago (2014), isso garante aos usuários 

manipularem os arquivos com outras pessoas em tempo real, podendo incluir 

comentários e realizar conversas por meio do chat. Os arquivos de textos, 

planilhas e apresentações podem ser baixados e convertidos para vários 

formatos. Além disso, possui um registro histórico de revisões, onde as versões 

anteriores do documento podem ser acessadas. Os autores Serafim, Pimentel e 

Souza dizem que esses aplicativos do Google Drive são similares aos programas 

do Microsoft Office e OpenOffice (apud SANTOS; SANTIAGO, 2014). 

As formas de interações do Google Drive são chamadas de comunicação 

síncrona ou assíncrona. A comunicação síncrona, de acordo com Pavezi, é quando 

se comunica em tempo real, por exemplo, por chats ou vídeos conferências. Já a 

comunicação assíncrona, não precisa de conversação simultânea, sendo utilizadas 

em e-mails, fóruns, blogs e dentre outros meios (PAVEZI apud MORAES; 

MONTEIRO, 2017). 

 Para Alves et al. (2006), a comunicação síncrona é melhor pela razão de 

que se tem o feedback de imediato entre os participantes do grupo, assimilando-

se com a interação que ocorre em sala de aula. E além disso, proporciona um 

melhor acompanhamento para os professores. No entanto, essa interação requer 

uma estrutura mais elaborada e flexibilidade dos integrantes do grupo, pois 

depende de uma boa conexão com a internet, dependendo de como irão se 

comunicar, e tempo disponível para estar presente virtualmente no horário do 

compromisso. Quanto a comunicação assíncrona, apesar de sua implantação ser 
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mais fácil e um possuir um custo menor, acaba deixando os participantes mais 

isolados e menos motivados (ALVES et al., 2006). 

Um dos recursos do Google Drive são os formulários que podem ser 

utilizados para se fazer pesquisas com variados tipos de perguntas que este 

recurso possui, e quando finalizado a sua produção, o mesmo pode ser enviado 

via link para que outras pessoas tenham acesso, e ao final da pesquisa, pode-se 

gerar gráficos estatísticos (SANTOS; SANTIAGO, 2014). Em relação aos arquivos 

de desenho, é possível criar desde uma simples linha até vários tipos de 

diagramas. Por outro lado, o trabalho em grupo supera as limitações geográficas 

e temporais, visto que a interação pode acontecer, simultaneamente ou não, a 

qualquer momento em qualquer lugar, fazendo com que os processos de ensino 

e de aprendizagem sejam dinâmicos (PEREIRA apud MORAES; MONTEIRO, 2017). 

 Sobre os possíveis trabalhos pedagógicos que podem ser realizadas por 

meio da ferramenta Google Drive, os autores Heidemann e Oliveira (2010) 

salientam que quando o professor elabora um planejamento pedagógico 

considerando os conteúdos didáticos que precisam ser compreendidos pelos 

alunos é possível produzir com êxito atividades por meio deste recurso. Por 

exemplo na realização de tarefas em grupo, o professor pode criar uma pasta e 

compartilhá-la com seus alunos, onde os mesmos irão desenvolver a atividade 

solicitada pelo professor. Desta forma, o docente poderá visualizar e acompanhar 

o desenvolvimento do trabalho para saber se está sendo realizado com a 

participação de todos os integrantes da equipe. 

 

Considerações Finais 

Na perspectiva de impulsionar a aprendizagem dos estudantes no atual 

contexto tecnológico, a utilização de ferramentas de groupware têm se mostrado 

como alternativa para realização de atividades educativas modo interativo. 

Através do trabalho colaborativo, os educadores identificam e incrementam as 

práticas pedagógicas que já trazem bons resultados. 

Para uma aprendizagem colaborativa o professor deve criar ambientes em 

que o aluno discuta e troque ideias com seus parceiros de equipe, assim 

ampliando seu interesse pela aprendizagem, de forma a construir seu próprio 

conhecimento. Além do mais, o estudante deve participar de debates e aceitar a 

responsabilidade pela sua aprendizagem. 

Os professores podem fazer uso das ferramentas groupwares para 

construção de ambientes em que as informações são mais fluidas e eficientes 
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entre os alunos de sua turma, visto que essas ferramentas diminuem a sensação 

de impessoalidade e distância. Vários estudos demonstram que as ocorrências 

importantes, como mudanças na forma de interação ou do foco de interesse 

podem ser percebidas e interpretadas pelos alunos, sem a necessidade de 

descontinuar o processo de aprendizado. Portanto, a interação desempenha um 

papel fundamental na dinâmica social, visto que esta é a principal responsável 

pelo desenvolvimento das relações pessoais. 

O ato de aprender não pode ser visto como uma ação individualizada e 

isolada de seu contexto, já que está intimamente ligado ao ato de ensinar. Com a 

utilização de ferramentas como o Google Drive a aprendizagem pode ser 

desenvolvida de forma conjunta com professores e alunos, em interações 

interpessoais. 

 O Google Drive facilita a construção de novas estratégias de ensino e de 

aprendizagem, e seu uso no ambiente educacional se dá mediante sua facilidade 

no armazenamento e edição online de arquivos, na colaboração e no acesso por 

meio do browser, além de ser gratuito. Além disso, o professor pode fazer o 

acompanhamento do desenvolvimento de seus alunos, e ao mesmo tempo 

ajudá-los com adequações no processo de ensino. Com um bom planejamento, 

o professor pode usar tecnologias no ensino para proporcionar uma 

aprendizagem a partir da interação em diversos ambientes. 

O serviço do Google Drive garante o desenvolvimento de atividades de 

forma conjunta, independentemente da localização de cada integrante, contanto 

que cada um tenha um meio de acesso à internet. Com essa ferramenta, o 

professor pode modernizar suas metodologias, de modo a contribuir para novas 

alternativas de ensino, favorecendo o aprendizado e até ampliar o conhecimento 

de seus alunos além do que se espera. Além disso, o docente também pode 

contribuir com a formação de um aluno autônomo, participativo e criativo. 
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RESUMO: Canva.com é uma ferramenta de edição online que permite a elaboração de 

textos em diversos formatos. Possibilita, inclusive o uso de imagens variadas como 

fotografias, gráficos e desenhos. Nessa perspectiva, este trabalho teve como objetivo 

identificar e analisar os tipos de representações gráficas produzidas por meio da 

ferramenta Canva.com por licenciandas em Ciências Biológicas sobre conteúdos do tema 

Evolução. Na identificação do tipo utilizou-se o referencial que sistematiza as imagens 

em: ilustrações, diagramas visuais diagramas verbais e representações quantitativas.      A 

utilização da ferramenta Canva.com proporcionou a elaboração de diferentes tipos de 

representações gráficas, a citar: desenhos, ilustração, diagrama e esquema, e o uso de 

recursos variados como forma de contribuir nas explicações dos conteúdos abordados 

nas imagens. De maneira geral, enfatiza-se que a escolha das imagens deve ser realizada 

com cautela, uma vez que pode auxiliar na desconstrução da ideia de evolução linear ou 

contribuir para perpetuação de erros conceituais sobre Evolução.  

Palavras-chave: Canva; Ensino de Biologia; imagem; representação gráfica; ferramenta 

 

ABSTRACT: Canva.com is an online editing tool that allows the preparation of texts in 

several formats. It allows the use of varied images such as photographs, graphics and 

drawings. In this perspective, this work had as objective to identify and analyze the types 

of graphic representations produced through the Canva.com tool by future teacher in 

Biological Sciences on contents of the theme Evolution. In the identification of the type 

was used the reference that systematizes the images in: illustrations, diagrams visual 

diagrams and quantitative representations. The use of the tool Canva.com provided the 

preparation of different types of graphic representations, to mention: drawings, 

illustration, diagram and scheme, and the use of varied resources as a way of contributing 

to the explanations of the contents covered in the images. In general, it is emphasized 

that the choice of images should be made with caution, since it can help in the 
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deconstruction of the idea of linear evolution or contribute to the perpetuation of 

conceptual errors about Evolution. 

 

Keywords: Canva; Biology teaching; Images; Graphical representation; tool.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias digitais presentes no dia a dia provocam mudanças 

estruturais no modo de vida da população e nas relações estabelecidas entre as 

pessoas (TEIXEIRA, 2014). De acordo com Santana, Pinto e Costa (2015) a 

tecnologiadigital possibilita que qualquer pessoa torne-se autora e colaboradora 

de  material divulgado globalmente devido as  interfaces da web.  

A ferramenta de design online Canva.com é um exemplo que  permite a 

criação e publicação de materiais digitais diversos. A sua fundação ocorreu no 

ano de 2012 por Melanie Perkins. Para utilizar a ferramenta, é necessário que o 

usuário primeiramente crie uma conta e em seguida poderá optar pela versão 

gratuita ou paga.  

 Em sequência é realizada a escolher do perfil de usuário (professor, 

estudante, pessoal, pequena empresa, empresa de grande porte ou organização 

beneficente). Essa escolha do perfil serve para que sejam recomendados designs 

de acordo com os objetivos dos usuários. O uso pode ser individual ou também 

pode ser montada uma equipe para colaborar na elaboração dos designs, caso o 

usuário queira montar uma equipe, basta incluir os e-mails dos membros.  

Com recursos de edição de textos e imagens disponíveis, os usuários 

podem criar anuários, apresentações, banners, cartazes, cartões, capas de CD, 

livro e revista, certificados, convites, currículos, documentos, etiquetas, 

infográficos, logotipos, menus, panfletos, planos de aula, posts para redes sociais 

e outras mídias.   

Pela variedade de perfis de usuários e tipos de edições, é possível 

identificar que a ferramenta Canva.com pode ser utilizada em diferentes situações 

e finalidades. Em uma situação didática os alunos do ensino médio utilizaram a 

ferramenta para a produção de infográficos e afirmam que a escolha foi realizada 

devido à grande quantidade de formatos, configurações disponíveis e também 

pelo fácil manuseio (BOTTENTUIT; MENDES; SILVA, 2017).  

 Chimainski (2018) salienta que, em situações de ensino, o uso do 

Canva.com pode proporcionar diferentes atividades relacionadas a leitura e a 
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escrita e também pode auxiliar na persuasão visual, que é constituída de 

elementos fundamentais que os alunos precisam compreender.  

Em relação aos aspectos visuais disponibilizados pela ferramenta, podem 

ser utilizadas imagens, ilustrações, formas e também a produção de outras 

imagens, como gráficos e ilustrações. As imagens correspondem às 

representações gráficas e se constituem como artefatos visuais elaborados com 

o objetivo de expressar informações (ENGELHARDT, 2002). No contexto escolar, 

o uso de representações gráficas pode possibilitar que sejam utilizadas com 

diferentes objetivos: explicar, visualizar, ilustrar, esclarecer, informar, resumir, 

transmitir, mediar, elucidar, apresentar e dar percepções, instruir, etc. 

(PETTERSSON, 1998).  

 Em relação ao ensino de Biologia Tsui e Treagust (2012) afirmam que é 

caracterizada como uma disciplina que tem por objetivo estudar os organismos 

vivos desde a perspectiva molecular e celular até os organismos como um todo, 

em grupos e populações. Em processos biológicos não é possível que sejam 

visíveis a olho nu e para isso são utilizadas representações gráficas na 

compreensão dos conteúdos. No que se refere ao ensino de Evolução, foco desta 

pesquisa, Alberti e Castanho (2014) identificam que o uso de imagens como os 

cladogramas que são um tipo de diagrama técnico pode possibilitar a 

visualização da classificação biológica e a diversificação evolutiva dos caracteres. 

 Quando as tecnologias digitais de comunicação e informação são 

disseminadas socialmente, promovem modificações nas formações e atribuições 

profissionais, na forma como trabalham, informam-se, se comunicam e vivem 

cotidianamente. Para Lobo e Maia (2015) é inegável que as ferramentas 

tecnológicas são importantes em situações de ensino, e as discussões atuais 

devem estar centradas em debater de que maneira elas podem ser utilizadas de 

acordo com os objetivos pedagógicos. Portanto, o objetivo deste artigo consistiu 

em identificar e analisar os tipos de representações gráficas produzidas por meio 

da ferramenta Canva.com por licenciandas em Ciências Biológicas sobre  

conteúdos do tema Evolução.  

 

METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa que é caracterizada 

pela “obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto” (LÜDKE; 
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ANDRÉ, 1986, p. 13). Quanto a tipologia de pesquisa, corresponde a um estudo 

de caso. Para Yin (2001) esse tipo de investigação científica pode contribuir para 

a compreensão de processos sociais, visto que tem por objetivo explorar e 

investigar de forma detalhada e em profundidade uma realidade.  

 Esta investigação ocorreu com oito alunas de licenciatura em Ciências 

Biológicas na disciplina Tópicos Especiais em Educação, que corresponde a uma 

disciplina eletiva do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do 

Maranhão, Cidade Universitária Dom Delgado.  

 No planejamento do cronograma da disciplina foi incluída uma aula sobre 

a temática Representações Gráficas sobre Evolução, em que foram discutidos os 

referenciais teóricos sobre o assunto, exemplos de tipos de representações em 

livros didáticos sobre a temática Evolução.  

 Em seguida foram realizados três momentos de atividades. No primeiro 

momento foi ocorreu uma oficina sobre a ferramenta Canva.com, com a 

explicação de algumas possibilidades de produções e foram tiradas algumas 

dúvidas. No segundo momento, cada aluna escolheu uma representação gráfica 

sobre qualquer assunto de Evolução que poderia ser utilizada em aula para o 

público do Ensino Fundamental, e em seguida foi solicitado que fizessem alguma 

intervenção nessa imagem tornando-a apta ao público alvo em questão. 

 Em seguida, no terceiro momento, foi solicitado que as aulas elaborassem 

uma representação gráfica sobre algum conceito ou processo sobre Evolução 

para os alunos do Ensino Médio, incluindo para qual ano poderia ser utilizado, 

qual conceito ou processo e o (s) objetivo (os) ao utilizar essa imagem e incluir as 

estratégias didáticas que poderiam ser utilizadas.  

 Para a identificação dos tipos das representações gráficas produzidas pelas 

alunas, utilizamos como referencial López-Manjón e Postigo (2014). Segundo esses 

autores, as representações gráficas podem ser categorizadas como ilustrações 

(fotografias, ultrassom, radiografias e desenhos); diagramas visuais (diagramas de 

estrutura e processo); diagramas verbais (mapa conceitual, tabelas, quadros e 

esquemas) e representações quantitativas (tabelas e gráficos).  

Todas as alunas participantes da pesquisa concordaram e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) produzido pelas pesquisadoras que continha 

informações sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



 

 
4699 

 As alunas produziram um total de dez representações gráficas, oito 

elaboradas individualmente (correspondente a segunda etapa da atividade- 

intervenção) e duas em grupo (correspondente a terceira etapa da atividade- 

produção). Identificamos alguns tipos de representações gráficas produzidas 

pelas licenciandas para tratar de conceitos e ou processos sobre Evolução, a citar: 

desenhos, diagrama de processo e esquema.  

          A figura 1 corresponde a uma representação do tipo desenho. Serve para 

ilustrar aspectos do conceito de Evolução, evidenciando algumas diferenças entre 

os organismos representados. Como podemos identificar a seguir: 

    

 
Figura 1 - Representação gráfica do tipo desenho 

 

O desenho é acompanhado da utilização de símbolos matemáticos (sinal 

de igualdade e diferença) para explicar sobre o conceito de Evolução.  O uso 

desses símbolos nos permite inferir que Evolução corresponde a mudanças que 

ocorrem ao longo de gerações e não é sinônimo de melhorias. Essa proposta de 

abordagem do conteúdo pode ajudar a desmistificar a ideia de progresso, 

apontada por Santos e Calor (2007) como uma das principais dificuldades dos 

professores e alunos ao tratarem sobre os conteúdos de Evolução. Para ajudar a 

superar essa dificuldade e possibilitar a compreensão de que a Evolução 

prioritariamente não envolve melhoria, Valença e Falcão (2012) sugerem 

discussões de variabilidade genética em organismos como bactérias, uma vez que 

a existência delas em diferentes ambientes é evidenciada há milhões de anos.  
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A compreensão da figura 2 é possível a partir da interpretação da 

expressão (Expectativa X Realidade), que é considerada um meme amplamente 

divulgado nas redes sociais:  
Figura 2 - Representação gráfica híbrida (ilustração e diagrama de processo -árvore filogenética).  

 

O conceito de meme foi cunhado por Richard Dawkins (1976), em que 

baseado em uma perspectiva evolucionista, ele compara a evolução cultural com 

a genética, assim o termo “meme” corresponde ao “gene”, que se perpetua por 

meio das pessoas (replicadores). Para Recuero (2007) a partir das interações 

sociais e nas escolhas da população é que há a propagação dos memes.   

A compreensão desse meme (Expectativa x Realidade) é fundamental para 

inferir que a evolução pode ser explicada de outra forma com o auxílio de uma 

árvore filogenética, em que apresenta a ideia da existência de vários organismos 

nessa relação de evolução, em que há o compartilhamento de um ancestral 

comum.  Dependendo da maneira em que o professor utilize essa representação, 

pode ajudar a problematizar o uso da primeira ilustração (expectativa) no ensino 

de Evolução, pois ela isoladamente perpetua a ideia de linearidade.  
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          Observamos também a presença de símbolos comuns da comunicação das 

redes sociais na (Figura 2). Em que podemos identificar três ícones: primeiro em 

vermelho (ícone warning - alerta/aviso), o segundo em verde (check mark - 

verificação) e o terceiro em laranja (light bulp - ideia). De acordo com Moro (2016) 

esses ícones visuais são pictogramas que correspondem a um conjunto de 

símbolos gráficos e formam um sistema de sinalização e comunicação. Para que 

haja compreensão dos pictogramas deve-se considerar a cultura em que o sujeito 

está inserido, a experiência com a comunicação virtual e os preceitos pessoais. 

Portanto, o uso desses ícones (warning, check mark e light bulp) pode ajudar na 

compreensão da representação pela grande maioria dos alunos, pois são uns dos 

pictogramas mais conhecidos e amplamente utilizados em softwares e 

aplicativos.  

O uso de imagens na produção das representações gráficas pode 

contribuir para a construção de erros conceituais, como pudemos identificar em 

algumas representações produzidas pelas futuras professoras. Dentre esses 

exemplos, destacamos o uso da imagem do pescoço da girafa sendo utilizada em 

associação às teorias da evolutivas. O uso dessa imagem deve ser questionado, 

pois conforme Berllini (2006) na obra Filosofia Zoológica, Lamarck apresentou a 

ideia de mutação e para isso descreveu vários animais e entre eles a girafa. Ainda 

de acordo com o autor a citação em relação a girafa nos trabalhos de Lamarck 

não teve a importância que os livros didáticos enfatizam, e o uso acaba por 

reforçar a ideia de Evolução como um progresso.  

          Em relação ao texto original da obra Origem das Espécies (1859) de Darwin, 

há apenas menção sobre a cauda da girafa e não ao seu pescoço. Segundo Roque 

(2003) a importância do comprimento do pescoço da girafa é para a utilização 

em disputas entre os machos e também possibilidade de observação do predador 

e não para a alternativa de alimentar-se das folhas nas copas das árvores.  

          Na figura 3 a imagem do pescoço é utilizada para explicar duas teorias 

evolutivas: Lamarckismo e Darwinismo:  
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Figura 3 – Representação do tipo desenho 

          

           Esta imagem muito utilizada ao tratar sobre Evolução põe em xeque os 

verdadeiros postulados sobre as teorias evolutivas, pois as imagens e as 

informações textuais apresentam informações equivocadas a respeito das teorias 

evolutivas.  

          Foram produzidas duas representações gráficas em grupo, 

correspondendo a atividade do terceiro momento. Essas representações são 

direcionadas ao Ensino Médio e as futuras professoras informaram sobre qual 
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conteúdo ou processo se trata, o objetivo e as estratégias didáticas para o uso 

com os alunos.  

 
 O grupo A produziu uma representação identificada por elas como esquema 

ilustrativo, tratando sobre o processo de fossilização com o objetivo de que os 

alunos sejam capazes de: conhecer o processo de fossilização; relacionar este 

processo com o papel evolutivo dos fósseis e reconhecer a importância dos 

fósseis como evidência evolutiva. A figura 4 corresponde a representação 

elaborada pelo grupo A:  

 

Figura 4 -  Representação gráfica do tipo esquema 

 

 A figura 4 corresponde a um esquema, apresentando relações entre os 

conteúdos conceituais dispostos em caixas e o uso de elementos gráficos por 

meio de setas transmite a ideia de sequência entre as etapas do processo de 

fossilização.  

          Nesta imagem chamamos a atenção para a linguagem utilizada, em que o 

uso da palavra “petrificada” simplifica a explicação sobre essa etapa, uma vez que 
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é direcionada ao Ensino Médio, poderia ser substituída por “permineralização” 

que consiste no processo de preenchimento dos troncos de árvores e poros de 

ossos de organismos por mineirais (ZUCON, 2011).  

 
O grupo B produziu uma representação identifica como desenho, tratando sobre 

o conceito de Deriva Genética, com o objetivo de que os alunos sejam capazes 

de: visualizar e identificar a deriva genética como um dos fatores evolutivos.  A 

imagem a seguir (Figura 5) foi a representação gráfica elaborada pelo grupo B:  

 

Figura 5 - Representação gráfica do tipo Desenho 

 

          Na figura 5 o desenho ilustra aspectos do conceito de Deriva Genética, 

enfatizando que com o terremoto uma das espécies foi dizimada. No entanto, a 

partir da leitura da legenda elaborada pelas licenciandas, não é possível distinguir 

entre os bovinos brancos e bovinos pretos, pois ambos possuem as duas cores. 

O uso das cores nas representações e sua especificação na legenda é importante 

para que o interlocutor compreenda a representação. De acordo com Padovani 
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(2012) no processo de elaboração de representações gráficas, é preciso revisar o 

conteúdo em cada nova modificação, a fim de evitar a transmissão de 

informações equivocadas. Nesse contexto, a construção da legenda também 

deve seguir esse preceito.  

          Em relação a legenda e ao conceito de Deriva Genética, é necessário que 

ela seja reelaborada, embora o termo “sorte” esteja entre aspas, deixa de lado o 

acaso que está mencionado na imagem. O conceito de Deriva Genética é 

considerado por alguns professores como sendo o mais difícil para o estudante 

entender (MOURA; SANTANA, 2012), portanto, é necessário cautela na 

elaboração.  

          O uso da ferramenta Canva.com possibilitou a elaboração de diferentes 

tipos de representações gráficas, com a utilização de vários recursos para auxiliar 

nas explicações dos conteúdos abordados nas imagens. De maneira geral, a 

produção de representações gráfica requer o planejamento que considere para 

além dos recursos gráficos, como também o domínio do conteúdo que será 

abordado. Padovani (2012) ressalta que a elaboração de uma reapresentação 

gráfica pode fazer pensar mais do que a produção de um resumo sobre a mesma 

temática.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

          Este estudo revela dados pertinentes, a partir dos quais podem ser 

propostas discussões para o Ensino de Ciências e Biologia. O primeiro aspecto é 

quanto ao uso da ferramenta Canva.com como uma alternativa eficaz para a 

produção de diferentes produtos visuais como: cartazes, panfletos, slides e outros 

que podem ser utilizados em situações de ensino. 

          Outra característica é que o uso da ferramenta em diferentes momentos 

pelas futuras professoras possibilitou a construção de imagens cada vez mais 

elaboradas e com mais recursos gráficos. Destacamos, portanto, que a 

aprendizagem por meio de ferramentas digitais deve ser processual, dando 

tempo para que o aluno se familiarize e produza trabalhos com mais autonomia.  

          Outro aspecto diz respeito aos recursos visuais como ícones, símbolos e 

setas disponíveis pela ferramenta, pois são importantes na interpretação das 

representações. Inclusive o conhecimento sobre um meme específico da internet 

também é fundamental para a compreensão de uma delas. De maneira geral, os 
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simbolismos e as particularidade da cultura digital são elementos que devem ser 

considerados ao propor atividades como essas. 

          Em suma, a escolha das imagens para a produção de representações 

gráficas sobre Evolução deve ser feita de forma cuidadosa, pois dependendo da 

forma de uso, podem ajudar a desmistificar a ideia de evolução linear ou 

contribuir para propagação de erros conceituais sobre Evolução.  
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Resumo: O presente artigo parte dos conceitos de leitura literária e do uso das 

tecnologias para analisar prática docente que propõe a gameficação de contos como 

estratégia de formação de leitores literários. Além da apresentação de referencial teórico 

relativo aos temas abordados, o artigo traz breve relato de sequência didática aplicada 

em turma de 8º ano do Ensino Fundamental de escola localizada no interior do Rio 

Grande do Sul no ano de 2017. A experiência transcorreu como proposta pedagógica 

experimental dentro de componente curricular do Mestrado Profissional em Ensino de 

Línguas da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). 

Palavras-chave: Leitura literária; Tecnologias; Gamificação; Formação de leitores. 

 

Abstract: This article is based on the concepts of literary reading and the use of 

technologies to analyze teaching practice that proposes the gamification of short stories 

as a strategy for the training of literary readers. In addition to the presentation of a 

theoretical reference on the topics addressed, the article presents a brief report on the 

didactic sequence applied in the 8th grade class of Elementary School located in the 

interior of Rio Grande do Sul in the year 2017. The experience was an experimental 

pedagogical proposal within the curricular component of the Professional Master's 

Degree in Language Teaching at the Federal University of Pampa (UNIPAMPA). 

Keywords: Literary reading; Technologies; Gamification; Training of readers. 

 

Introdução 

Este artigo analisa uma proposta metodológica que adota a gamificação como 

estratégia motivadora da formação de leitores literários e foi desenvolvida junto 

ao Mestrado Profissional em Ensino de Línguas da Universidade Federal do 

Pampa, RS. 
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 A investigação surgiu das inquietações das autoras em relação a dificuldades em 

promover, de modo significativo, a leitura de textos literários na escola. Sabe-se 

que existem várias alternativas disponíveis para enfrentar a questão, e a 

gamificação surge como alternativa metodológica digital ativa, capaz de envolver 

os alunos nas práticas leitoras e no campo literário. Quando a gameficação é 

empregada com base em conceitos fundamentados, podemos ter alunos e 

professores mais motivados e aulas mais dinâmicas, interativas e que promovam 

maior interesse pela própria aprendizagem. 

Entende-se gamificação como o uso de elementos dos jogos no intuito de 

promover o engajamento e a motivação nas aulas, tornando-as mais atraentes e 

produtivas às novas gerações de alunos. 

Entende-se por literários os textos que mobilizem aspectos do imaginário, que 

sejam criativos, motivadores de experiências estéticas, encontrados em obras 

diversas - atuais ou não, canônicas ou não. 

 Para Carlos Reis (2003, p.169), o texto literário é “[...] o resultado articulado e 

coerentemente organizado da enunciação da linguagem literária.” Desta forma, 

além de possuir certas características de natureza ficcional, deve evidenciar 

coerência semântica e ser constituído de vários níveis de expressão, dialogando 

e se projetando em outros textos, sobretudo os escritos. Sabendo que ainda 

persistem, no espaço escolar, práticas de leitura literária pouco eficazes, 

sobretudo porque são realizadas de forma descontínua e muitas vezes 

desconexa, buscou-se elaborar intervenção que proporcionasse formação leitora 

integrada às tecnologias digitais, neste caso, mais especificamente, a gamificação. 

A gamificação é uma estratégia já usada há bastante tempo no meio empresarial, 

no entanto, propostas desta natureza na educação ainda são tímidas e limitadas. 

De um modo geral, é frequente a noção de que gamificação é sinônimo de jogo, 

embora gamificar seja mais que jogar. Na educação, a gamificação possibilita ao 

aluno ser agente do próprio processo de aprendizagem, enquanto o professor é 

o facilitador, o mediador, em uma tendência de que as aulas possam ser mais 

contextualizadas para os alunos que, neste sentido, tomam decisões próprias e 

não apenas recebem informações e comandos de forma passiva.  

O estudioso de questões relativas a letramento literário Rildo Cosson (2016, p.48) 

cita o filósofo alemão Peter Sloterdijk para conceituar nossa sociedade como pós-

literária, uma vez que o conhecimento de um cânone literário que caracterizava 

o letrado da sociedade burguês-nacionalista perdeu o sentido na sociedade de 

massas em que vivemos atualmente. Para que esse sentido potencial, formador e 
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estético da literatura não desapareça, é importante fazer o encontro das novas 

tecnologias com o processo de formação do leitor literário, tornando-o 

significativo e de fácil entendimento para os alunos. 

O acesso à literatura pode colaborar para a formação integral dos sujeitos, que 

têm direito à cultura e à arte, ao conhecimento e reconhecimento do belo e de 

sua fruição. Nesse sentido, Antonio Candido (1995, p.461), ao tratar de direitos 

humanos, afirma que o direito de um é também direito de todos, então, a 

literatura é um direito de todos, de modo que deveria ser ensinada na escola, 

instituição que também deve ser entendida como  um direito fundamental a ser 

garantido a crianças e jovens da nação. 

A proposta de intervenção aqui apresentada foi desenvolvida no período de maio 

a julho de 2017 em uma turma de 8º ano do ensino fundamental de escola 

pública, município de Alegrete, RS, através do projeto “A gamificação como 

estratégia para a formação de leitores literários no ensino fundamental”, o qual 

propiciou aos alunos momentos de leitura e ampliação do repertório de leituras 

literárias, bem como a construção de atividades gamificadas a partir das leituras 

feitas.  

Nesse cenário, a escola, como uma das principais instituições responsáveis pela 

formação cultural dos sujeitos e sendo um espaço favorável ao desenvolvimento 

das habilidades de leitura e escrita, tem função essencial como formadora de 

leitores, como pondera Kleiman (2004, p.16), ao afirmar que “[...] as práticas de 

leitura são muitas vezes destituídas de sentido e desmotivadoras, privando, assim, 

o educando de dominar sua língua materna”. 

A metodologia adotada para realização do estudo envolveu pesquisa 

bibliográfica e pesquisa-ação, que se deu a partir da implantação de sequência 

de atividades voltada à formação de leitores literários no ensino fundamental. As 

atividades foram analisadas e interpretadas pelo conteúdo apresentado com base 

nos pressupostos apresentados na fundamentação teórica. 

A percepção da necessidade de usar novas tecnologias e metodologias para 

contribuir para a formação de leitores em um contexto de escola pública, com 

todas as mazelas e desafios já conhecidos, justificam a pesquisa, considerando a 

leitura literária como meio de transformação e auto percepção. 

A proposta metodológica descrita neste artigo foi embasada em estudos teóricos 

organizados em três eixos: leitura literária na escola, letramento digital e 

gamificação e nas premissas legais que embasam o ensino da leitura literária no 

ensino fundamental: 
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1 Leitura literária na escola 

A leitura é um ato fundamental para todos os seres humanos, pois, além de 

ampliar a visão de mundo, capacita para interagir de diferentes formas. No 

entanto, ler não é somente decodificar palavras organizadas em textos, é preciso 

reconhecer o sentido das palavras e o contexto no qual se encontram. 

Paulo Freire destaca a complexidade da leitura e, ao mesmo tempo, o quanto é 

gratificante aprender e ensinar a leitura, fato que envolve conhecimentos 

linguísticos prévios como o reconhecimento de fonemas e letras para que se 

possa decodificar o que está escrito. Como atividade humana, é ação das mais 

ricas, pois permite a comunicação, a construção e reconstrução dos sentidos do 

discurso, a conexão com o outro e o crescimento pessoal na interação entre leitor, 

texto e autor. 

O texto literário liga a palavra, a imaginação, as emoções, os tempos e espaços, 

leva à reflexão, à construção e reconstrução dos sujeitos como integrantes da 

humanidade. No entanto, no contexto da educação brasileira, as ações adotadas 

têm servido mais ao conhecimento histórico do que à prática da leitura como 

pregam os documentos oficiais vigentes para a educação. 

Para que a escola forme leitores literários, é imprescindível que os professores 

tenham uma formação adequada que instrumentalize para desenvolver 

atividades que permitam o contato direto com a leitura. É de se esperar que o 

docente da área das linguagens e códigos tenha como característica fundamental 

o gosto pela leitura, pois não se pode querer formar leitores se não se é leitor; 

um professor que não percebe a importância da leitura e da literatura na 

formação integral dos sujeitos dificilmente poderá convencer seus alunos da 

relevância desta ação e da formação desse hábito. 

A esse respeito, Ana Maria Machado (2001, p. 122) manifesta-se assim: “[...] 

imaginar que quem não lê pode fazer ler é tão absurdo quanto pensar que 

alguém que não sabe nadar pode se converter em instrutor de natação.” Porém, 

é isso que estamos fazendo.  

A leitura se dá num processo de interação entre leitor e texto, processo este que 

tenta satisfazer os objetivos que motivaram a leitura, já que, quando lemos, temos 

algum objetivo, por exemplo: diversão, entretenimento, estudo. Na escola, os 

objetivos que levam à realização de leituras são vários: procurar informações, 

conhecer histórias, realizar atividades, enfim são variadas as atividades, senão a 

maioria, que exigem a leitura como meio de entendimento (SOLÉ, 1998 p.22). 
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Para ler necessitamos manejar as habilidades de decodificação e ligar aos textos 

nossas expectativas, objetivos, ideias e experiências prévias para melhor 

compreensão do que foi lido. 

A leitura na escola não é um ato solitário, e o professor precisa estar ciente da 

sua importância nesse processo, ele poderia motivar o diálogo acerca da obra 

literária para promover o exercício da liberdade de expressão, suprimindo assim 

a possibilidade da interpretação única. Em geral, é o professor quem vai oferecer 

os textos literários, indicar títulos, falar de autores, facilitar o transitar da leitura 

conforme as preferências e interesses. É o professor quem irá possibilitar a 

ampliação de repertório, enquanto seus alunos ainda não caminham sozinhos 

pelo mundo literário. 

 

2 Letramento digital e gamificação 

O letramento digital faz parte de um conjunto de competências ligadas à 

qualidade de vida e à autonomia, destacando que, na sociedade do 

conhecimento contemporânea, o processo ensino-aprendizagem precisa estar 

focado na preparação do sujeito para que este interaja e compreenda o meio em 

que vive, construindo conhecimentos a partir do manuseio das tecnologias 

digitais (CASTELLS, 1993). 

Além de novos hábitos de consumo, novas modalidades de lazer, como as redes 

sociais, novas áreas de atuação profissional, como os telemarketings, 

comportamentos, formas de pensamentos e diversas outras mudanças surgem 

graças às tecnologias digitais. A presença destas transformações em nossa cultura 

traz possibilidades abertas de expressão, criação e comunicação e, como fazem 

parte do dia-a-dia de muitas pessoas, também devem ser ensinadas e aprendidas. 

Lévy (1999) e Santaella (2003) falam de uma nova cultura, a digital, e destacam 

uma nova convergência de mídias - escrita, audiovisual, telecomunicativa e a 

informatizada - que hoje já podem ser armazenadas, manipuladas, reproduzidas 

e distribuídas de forma digital, com a facilidade de obtenção, compartilhamento 

e produção das informações.  

O letramento digital visto como parte de uma cultura digital de mídias 

convergentes pode estimular professores e alunos ao uso de habilidades e 

competências cognitivas como o pensamento não linear, a capacidade de autoria 

e busca, a cooperação e o trabalho colaborativo. Nos ambientes escolares, o 

desenvolvimento destas habilidades pode trazer uma participação mais ativa e 

criativa em muitas áreas do conhecimento. 
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O uso de games ( jogos digitais) é bastante comum entre pessoas de todas as 

faixas etárias. Os jogos são poderosos meios também para se promover a 

aprendizagem em diversas áreas do conhecimento, existindo uma área dedicada 

à aplicação de games na aprendizagem (FARDO, 2013) trazendo para o meio 

educacional um número crescente de abordagens pedagógicas baseadas em 

estratégias, elementos e dinâmica de jogos, o que chamamos de gameficação, 

gamificação ou ainda gamification, em inglês. 

A gamificação consiste no uso de elementos dos games (mecânicas, estratégias, 

pensamentos) fora do contexto dos games, com a finalidade de motivar os 

indivíduos à ação para auxiliar na solução de problemas e promover 

aprendizagens (KAPP, 2012). Segundo Martins, 2015, gamificação é a utilização 

de elementos de jogos digitais em atividades que, na sua origem, não são jogos. 

Ou seja, gamificar uma atividade prática não significa criar um jogo ou 

simplesmente jogar. 

Para Deterding (2013), a gamification é um fenômeno da Tecnologia da 

Informação (TI) cujo conceito é considerado por alguns apenas um modismo, 

uma simples buzzword, e, por outros, uma solução real para diversos problemas 

organizacionais. Basicamente a gamificação consiste em usar as dinâmicas dos 

jogos em variadas áreas como a educação, a saúde, o ramo empresarial e/ou 

social e recreativo, promovendo a interatividade, o engajamento e a motivação.  

No contexto educacional, muitas vezes a eficiência dos métodos pedagógicos é 

questionada por não atender ao perfil dos novos alunos, na maioria das vezes já 

nascidos em meio às tecnologias digitais e dotados de um padrão de raciocínio 

diferente daquele das gerações anteriores. 

 A partir de Prensky (2001), surgiram os conceitos de nativos digitais, designando 

os nascidos na era da tecnologia digital, e imigrantes digitais, que teriam nascido 

na era analógica, migrando depois para o mundo digital. Por consequência, 

nativos e imigrantes digitais processariam informações e pensariam de maneiras 

distintas (PRENSKY, 2001). Segundo este autor, a forma de pensar desses jovens 

é bastante distinta, e as escolas, tanto em sua estrutura física quanto em seu 

corpo docente, devem adaptar-se a esses alunos portadores de novas 

competências tecnológicas que merecem ser exploradas em sala de aula 

(COELHO, 2012). 

Nas últimas duas décadas, vêm ocorrendo a chamada revolução tecnológica, que 

considera o avanço das tecnologias de comunicação e sua contribuição para o 

surgimento de novas práticas de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a 
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gamificação é uma ferramenta possível, pela qual os alunos são capazes de 

perceber o efeito de suas ações em tempo real, diferente do que se dá nas 

metodologias tradicionais de ensino onde normalmente acontece o inverso, e os 

alunos só conseguem visualizar seus resultados depois de certo tempo. 

O letramento digital visto como parte de uma cultura digital de mídias 

convergentes pode estimular professores e alunos ao uso de habilidades e 

competências cognitivas como o pensamento não linear, a capacidade de autoria 

e busca, a cooperação e o trabalho colaborativo. Nos ambientes escolares, o 

desenvolvimento destas habilidades pode trazer uma participação mais ativa e 

criativa em muitas áreas do conhecimento. 

Para que nossas escolas proporcionem as condições de aprendizagem digitais, é 

imprescindível que a formação dos professores, tanto a inicial quanto a 

continuada, volte-se ao letramento digital. Desse modo, os docentes 

ressignificarão suas práticas e poderão mediar e auxiliar na inclusão dos alunos 

no mundo tecnológico. 

Desse modo, ao repensar as práticas docentes, é impossível ignorar os avanços e 

a interatividade permitida pela tecnologia digital. O desejo de um ensino mais 

dialógico, que rompe com a passividade e leva o aluno a construir seu próprio 

conhecimento, passa pelo planejamento e engajamento dos professores na e pela 

contemporaneidade. 

 

3 Premissas legais e a leitura literária 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira, LDB (Lei Federal n. 9.394, 20/12/1996) consolidam e ampliam o dever 

do poder público para com a educação em geral e em particular com o ensino 

fundamental. O artigo 22, diz que a educação básica, da qual o ensino 

fundamental é parte integrante, deve assegurar a todos “a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores”, sendo que o domínio da língua escrita e 

falada é tido como prioridade juntamente com outras áreas do conhecimento. 

A LDB, nos capítulos 2 e 4, insere a literatura nas práticas discursivas da leitura, 

assim a leitura é vista como um ato dialógico e discursivo, que deve proporcionar 

a familiaridade com os diversos tipos e gêneros textuais, considerar o contexto 

de produção sócio histórico e as finalidades do autor e do texto que devem ser 

ensinadas e aprendidas na escola. Nesse sentido, ensinar literatura significa 

também formar uma visão crítica acerca da história, do homem e do mundo. 
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2016 e que regula a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental aborda a literatura como um dos 

objetivos norteadores do componente curricular Língua Portuguesa, com um eixo 

específico referente à Educação Literária.  

O documento pressupõe a formação de um leitor com um mínimo de repertório 

nacional e que compreenda a literatura como objeto de fruição e que tenha sua 

visão de mundo ampliada a partir das leituras feitas na escola. 

O texto a seguir esclarece sobre o eixo “Educação Literária”: 
[...] o eixo Educação literária tem estreita relação 

com o eixo Leitura, mas se diferencia deste por seus 

objetivos: se, no eixo Leitura, predominam o 

desenvolvimento e a aprendizagem de habilidades 

de compreensão e interpretação de textos, no eixo 

Educação literária predomina a formação para 

conhecer e apreciar textos literários orais e escritos, 

de autores de língua portuguesa e de traduções de 

autores de clássicos da literatura internacional. Além 

disso, se a leitura literária possibilita a vivência de 

mundos ficcionais, possibilita também ampliação da 

visão de mundo, pela experiência vicária com outras 

épocas, outros espaços, outras culturas, outros 

modos de vida, outros seres humanos (BNCC, 2016, 

p.65). 

 

De uma forma geral, a BNCC contempla o trabalho com a literatura, no que tange 

à educação infantil e ensino fundamental, levando em conta aspectos sociais, 

culturais, históricos e humanos, cabendo ao professor ajudar a desenvolver o 

pensamento crítico e emancipatório de seus alunos a partir de textos literários. 

Pelo demonstrado até aqui, é possível dizer que a literatura e a leitura literária 

estão presentes nos principais documentos oficiais vigentes em nossa legislação 

tanto estadual quanto federal, permitindo que as escolas construam seus planos 

de estudos e desenvolvam metodologias específicas ao ensino da leitura literária 

com base na normatização legal. 

 

Desenvolvimento da proposta 

A proposta pedagógica que envolveu a gamificação na formação de leitores 

literários foi realizada em duas etapas, que totalizaram 37 horas- aula, nos meses 

de maio, junho e julho do ano de 2017. A primeira etapa propôs observar a 
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relação dos alunos com a leitura e ainda as possibilidades do uso de elementos 

da gamificação na construção de jogos não digitais pelos alunos. A segunda 

etapa correspondeu à investigação da viabilidade da gamificação envolvendo 

ambientes digitais como estratégia para a formação de leitores literários.  

Estas duas etapas foram realizadas em uma escola pública estadual da cidade de 

Alegrete, RS, em uma turma de oitavo ano do ensino fundamental. A escola 

localiza-se na periferia da cidade, em uma comunidade bastante carente de 

recursos materiais e de eventos culturais; os alunos, em sua maioria, são solícitos 

e dispostos a participar de projetos e das atividades propostas. 

A concepção de ensino-aprendizagem em que se baseiam as atividades 

desenvolvidas nesta proposta metodológica é a da mediação, de acordo com o 

enfoque interaccionista de Lev Vygotsky (1998) e de aprendizagem significativa 

através da interação social (Moran, 2000). 

A primeira etapa fez o diagnóstico do perfil leitor dos alunos a partir do conto 

“Felicidade Clandestina”, de Clarice Lispector. Para que os alunos identificassem 

suas trajetórias leitoras e seus repertórios de leitura e refletissem sobre isso, 

montou-se um painel com referências (títulos, relatos de leitura, citações, 

memórias) de leituras já feitas e uma roda de conversas sobre a leitura e as 

perspectivas que esta proporciona. 
Figura 1: Painel da trajetória leitora. 

 
Fonte: Autoras (2017) 

 

Ao final dessa primeira etapa, os alunos construíram jogos simples (Memória, 

Quem sou eu? Tabuleiro) a partir das leituras anteriormente feitas, envolvendo 
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elementos próprios da gameficação como a presença de objetivos claros, 

formulação de regras, possibilidade de retorno imediato, pontuação ou 

premiação final.   
 

Figura 2: Roda de conversa sobre os sentidos dos contos 

 
Fonte: Autoras (2017) 

 

 

 

Figuras 3 e 4: Livros utilizados na proposta. 

 
Fonte: Autoras (2017) 

 

Figura 5 e 6 : Alunos com jogos construídos de forma analógica 
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Fonte : Autoras (2017) 

 

A segunda etapa do projeto piloto envolveu a leitura de narrativas curtas (contos) 

selecionadas pela professora a partir da indicação de temática da preferência dos 

alunos, manifestada na roda de conversa. Essa atividade buscou promover o 

encontro entre leitor e texto ao privilegiar obras              com temáticas pertinentes 

aos interesses da turma. Nessa etapa, a professora realizou a exploração dos 

sentidos e da estrutura dos contos (personagens, narrador, tempo, espaço, 

enredo, clímax, desfecho). Após a análise, os alunos realizaram uma nova leitura 

dos textos para fazer um comparativo de suas percepções antes e depois da 

análise. A terceira etapa do projeto consistiu na elaboração de atividades 

gameficadas a partir das leituras feitas pela turma. A escolha dos ambientes 

virtuais utilizados se deu pela facilidade, gratuidade e pela adequação à proposta 

de gamificar atividades a partir dos textos literários lidos. Os alunos construíram 

jogos e atividades gameficadas nos ambientes virtuais ELO e Go Conqr, histórias 

em quadrinhos interativas no CANVA, as quais estão disponíveis online. 

Os resultados alcançados no desenvolvimento da proposta pedagógica aqui 

descrita demonstram que a gameficação favoreceu a promoção da leitura de 

narrativas e estimulou a interação entre leitores e textos literários. Durante as 

atividades, os alunos leram, envolveram-se com as leituras, criaram atividades 

gamificadas e releram os textos literários. Julgamos, por isso, que o uso de 

tecnologias digitais em sala de aula tornou este ambiente mais próximo do 

universo vivido ou almejado pelos jovens: o tecnológico.  

Analisando as etapas da proposta metodológica aplicada e os resultados obtidos, 

é possível afirmar que a gamificação de forma analógica ou digital pode 

contribuir com vários dos processos pedagógicos e, em relação à leitura literária 

especificamente, a contribuição foi positiva. 
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Considerações Finais 

 

Desenvolver práticas pedagógicas que promovam a formação de leitores 

literários é tarefa primordial das escolas, pois a leitura literária é condição 

necessária para a conquista da cidadania e para o acesso a informações que 

circulam nas diversas mídias existentes, bem como para ingressar no mundo do 

trabalho. No entanto, mesmo diante de sua relevância, a leitura ainda é habilidade 

dominada adequadamente por um número muito pequeno de brasileiros. 

Após a aplicação desta proposta, avaliamos como positiva a utilização da 

gamificação na formação de leitores literários a partir da experiência de 

intervenção prática. A gamificação das atividades pode motivar os alunos à ação 

e estimular o uso de diversas competências e habilidades, auxiliando no 

desenvolvimento de saberes necessários para tornar-se um indivíduo 

cooperativo, colaborativo e muitas vezes resiliente. 

No entanto, é pertinente fazer algumas ressalvas quanto ao uso da gamificação: 

é necessário apropriar-se do conceito e do alcance dos elementos dos jogos que 

podem ser utilizados para gamificar uma narrativa literária; é preciso conhecer o 

público alvo a fim de elaborar propostas que estejam de acordo com os objetivos; 

é preciso considerar a gamificação como mais uma estratégia à disposição do 

professor e de seus alunos, e não como recurso presente em todas as aulas, uma 

vez que poderia perder a função e tornar-se enfadonha e usual.  

É necessário salientar, ainda, que há obras literárias que não se prestam a serem 

adaptadas para uma proposta gamificada, enquanto outras são extremamente 

propícias a essa ação. A gamificação também não pode ser entendida como uma 

“solução mágica” para resolver todos os problemas da educação, ou mesmo 

como fator de motivação e engajamento dos estudantes. Ela representa 

fundamentalmente mais uma metodologia ativa, possível e viável. 

Assim, a aplicação da gamificação, como todas as práticas pedagógicas, também 

deve estar calcada na ética para que possa cumprir com seus objetivos de forma 

positiva. 
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RESUMO: Este presente arti1085go aborda em sua essência as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), e em específico o uso da internet no aplicativo 

whatsapp, que está inserida no contexto das tecnologias de informação. Este artigo tem 

como objetivo trazer em foco de que modo essas tecnologias, em especifico o aplicativo 

whatsapp estão influenciando na comunicação linguística, diária, informativa, 

educacional e etc. Para tanto, apresentamos uma revisão sistemática da literatura sobre 

o assunto, analisando as produções disponíveis em algumas bases de dados acerca da 

temática no contexto educativo. Para esse objetivo, analisamos 10 trabalhos disponíveis 

online (Scielo, Google Acadêmico, Biblioteca Nacional Digital, Jstor, Portal de Periódicos 

da Capes e Domínio Público) nos quais encontramos estudos empíricos e/ou teóricos 

sobre o uso da Internet no aplicativo whatsapp no contexto educacional. Os resultados 

mostram uma quantidade mais centralizada de trabalhos bibliográficos, grosso modo, 

mostram como a Internet atrelada ao whatsapp pode ser utilizado no espaço escolar. 
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Para a organização do trabalho, fizemos uma breve introdução sobre a nossa temática 

onde esclarecemos os nossos objetivos para essa abordagem. Em seguida, damos início 

ao nosso desenvolvimento, buscando relacionar a internet e o whatsapp como meio de 

comunicação, enfatizando os dados encontrados na pesquisa sistemática da literatura, 

após esse processo, fizemos a metodologia e em seguida trazemos os dados 

relacionando-os com a educação, neste percurso nos preocupamos em abordar a 

influência da TIC nas escolas, para crianças, jovens, adultos, e idosos, ou seja, todos que 

estão envolvidos no contexto escolar. E por fim enceramos o presente trabalho dando as 

nossas considerações finais sobre as nossas implicações. 

Palavras-Chave: Tic; Internet; Whatsapp; Educação; Revisão Sistemática de Literatura; 

 

ABSTRACT: This article addresses in essence the Information and Communication 

Technologies (ICT), and in particular the use of the internet in the whatsapp application, 

which is inserted in the context of information technologies. This article aims to bring 

into focus how these technologies in specific the whatsapp application are influencing in 

linguistic, daily, informational, educational and so on. To do so, we present a systematic 

review of the literature on the subject, analyzing the productions available in some 

databases on the subject in the educational context. To that end, we analyzed 10 works 

available online (Scielo, Google Academic, National Digital Library, Jstor, Capes Journals 

Portal and Public Domain) in which we found empirical and / or theoretical studies about 

the use of the Internet in the whatsapp application in the educational context . The results 

show a more centralized amount of bibliographic works, roughly show how the Internet 

attached to whatsapp can be used in the school space. For the organization of the work, 

we made a brief introduction about our theme where we clarified our objectives for this 

approach. Then, we begin our development, seeking to relate the internet and whatsapp 

as a means of communication, emphasizing the data found in the systematic research of 

literature, after this process, we did the methodology and then we bring the data relating 

them to education , we are concerned with addressing the influence of ICT in schools for 

children, young people, adults, and the elderly, that is, everyone involved in the school 

context. And finally we wrap up this paper by giving our final thoughts on our 

implications. 

Keywords: Tic; Internet; Whatsapp; Education; Systematic Review of Literature; 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo propõe relatar a forma como a internet ganhou espaço no 

mundo da comunicação e a sua influência no contexto educacional, realizando uma 

revisão sistemática de literatura, para isso utilizaremos como parâmetro para o estudo o 

aplicativo whatsapp.  
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A internet inovou os sistemas de comunicação, possibilitou o acesso rápido a 

informações de todo o mundo por meio dela, pode-se não apenas ver as coisas, mas 

também interagir com elas, tocá-las em sua realidade virtual, construir nosso próprio 

raciocínio não linear em cima da informação, conversar com quem conhecemos e 

também com quem nunca vimos antes tudo isso através de programas de 

relacionamento como o whatsapp, Skype, Twiter. Facebook etc, estudiosos consideram 

que a internet é a mais profunda revolução na comunicação desde a invenção da escrita. 

Porém, como profissionais da educação sabemos que seu uso não pode ser feito 

de forma indiscriminada, é necessário um preparo principalmente para interpretar as 

várias informações que nos são apresentadas, pois muitas delas são irrelevantes e 

errôneas.  

O WhatsApp vem se desenvolvendo de forma positiva no que se refere a 

comunicação interativa, possibilitando conexões em longínqua distancias, é nessa 

perspectiva que podemos descrevê-lo como sendo um aplicativo de mensagens de 

multiplataforma que permite trocar mensagens pelo celular. Não havendo custo para 

enviar mensagens e ficar em contato com seus amigos diretamente pelo uso da internet. 

Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar grupos, enviar 

imagens, vídeos, local, contatos e áudio. 

Para abordarmos essa temática, na primeira parte deste artigo, realizamos um 

breve histórico sobre a internet, assim como do aplicativo whatsapp, como surgiu e os 

motivos para o seu aparecimento. Em seguida, buscamos mostrar como a internet e o 

whatsapp estão inseridos na escola e no contexto da sala de aula, dando ênfase não 

somente a internet mais as TIC de forma geral, que adentram o campo educacional de 

várias maneiras. Posteriormente nos focamos nos dados alcançados pela revisão 

sistemática, trazendo as análises dos 13 trabalhos disponíveis online, selecionados para 

esse trabalho (Scielo, Google Acadêmico, Biblioteca Nacional Digital, Jstor, Portal de 

Periódicos da Capes e Domínio Público) nos quais encontramos estudos empíricos e/ou 

teóricos sobre o uso da Internet e do whatsapp no contexto educacional. 

Por fim damos as nossas considerações finais, enfatizando a importância da 

internet para a educação e as vantagens do uso do whatsapp no contexto da sala de 

aula, a sua inserção na escola e também os cuidados que deve ser prestado a ela, qual é 

a sua contribuição para a escola e para os educadores, que podem utilizar o whatsapp e 

as TIC como instrumentos de aprendizado. 

 

2 A INTERNET NA COMUNICAÇÃO: 

 

2.1 O surgimento da internet 
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A internet surgiu em meados dos anos 60 com objetivo de ajudar as forças 

armadas americanas a se comunicar de um jeito seguro e rápido e que resistisse a um 

conflito nuclear mundial. A partir daí ela foi aprimorada e usada principalmente por 

universidades para trocarem informações acadêmicas. 

Em 1995, devido ao aumento no número de usuários a internet foi transferida 

para a administração de instituições não governamentais, estas tinham que estabelecer 

padrões de infraestrutura e registrar informações. 

Nas palavras de Ferreira (1994, P. 261): 

 

A Internet - maior rede de computadores do mundo - é frequentemente 

descrita como a rede das redes, pois abrange todas as espécies de redes 

possíveis, tornando- se a verdadeira rede global, contando com mais de 

13.170 redes regionais, nacionais e internacionais. 

 

No Brasil a internet só foi disponibilizada ao público a partir de 1995 com o 

investimento do governo federal e daí em diante o número de “internautas” aumentou 

significativamente. 

 

2.2 A Comunicação virtual: 

 

A internet inovou e revolucionou o mundo das comunicações, por meio dela 

podemos nos relacionar com pessoas do mundo todo, trocar e-mail, mensagens, 

comprar produtos, fazer pesquisas, cursos online, acessar as redes sociais e etc. Tudo isso 

de forma incrivelmente rápida.  

A comunicação virtual nos possibilita um mundo de experiências que muitas 

vezes se confunde com a realidade. E dos problemas mais sérios causados pelo uso 

excessivo da comunicação virtual se trata dos vícios de linguagem, quando a linguagem 

oral se confunde com a linguagem escrita, principalmente nas redes sociais. 

Atualmente a maioria das pessoas por usarem os serviços de internet para se 

comunicar de forma rápida, acabam abreviando as palavras e isso prejudica a 

comunicação, pois os receptores têm que algumas vezes adivinhar o que está escrito. 

Esse vício é mais prejudicial para as crianças, pois muitas delas ainda nem tem o domínio 

da linguagem escrita e já são influenciadas a escrever conforme as “normas”. Isso dificulta 

o aprendizado da linguagem culta e o educador deve saber como se posicionar diante 

dessa situação, a fim de encontrar um meio termo entre o uso da tecnologia e educação. 

Sendo assim percebemos que a internet se tornou uma ferramenta indispensável 

atualmente, mas é preciso está muito atento para usar esses serviços de forma segura, 

pois assim como a rede pode nos ajudar, pode também nos prejudicar, visto que o acesso 

indiscriminado é usado por várias pessoas para cometer crimes e dar golpes. 
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Esses assuntos não podem ser excluídos da sala de aula, o aluno deve ser 

preparado para entender, compreender e usar os serviços da rede. A educação 

tecnológica deve ser um assunto do dia-a-dia das crianças, pois estas são as mais 

vulneráveis a serem prejudicadas.   

 

2.3 A origem do whatsapp 

 

Em 2009 a dupla Brian Acton e Jan Koum tiveram a ideia de criar o WhatsApp, 

inicialmente com versão apenas para iPhone. Quando viram o tremendo sucesso, 

expandiram para Android, o aplicativo cresceu rapidamente e alcançou 450 milhões de 

usuários esse ano. 

O dispositivo não é um espaço que se encerra em si mesmo, sendo então, uma 

primeira modalidade de trocas e interação. No WhatsApp, as diferentes esferas da 

sociedade são mencionadas e apropriadas em um contexto, de acordo com a percepção 

de mundo dos usuários. 

Sobre isso, Bouhnik & Deshen (2014, p.218) ratificam que “o WhatsApp permite 

a comunicação com qualquer um que possui um Smartphone, tem uma conexão de 

Internet ativa, e instalou o aplicativo”. Tal aplicativo é uma ferramenta importante, não só 

no que tange os negócios, como também na área acadêmica; especialmente por 

fortalecer esse conjunto de nós interconectados da sociedade em rede. 

Os estudos sobre o whatsapp apontam os estudos de Bottentuit Junior, 

Albuquerque e Coutinho (2016) que realizaram um mapeamento através do método da 

revisão sistemática da literatura com 22 trabalhos recenseados sobre o uso pedagógico 

do WhatsApp em sala de aula. Os trabalhos analisados se concentraram nos anos de 

2014 e 2015; segundo os autores a ferramenta tem sido utilizada como ambiente para a 

realização de cursos e formação, para a discussão de temas relacionados às disciplinas 

curriculares, ou mesmo, como estratégia para a resolução de tarefas, problemas e 

esclarecimento de dúvidas.  

 

3 A INTERNET NA EDUCAÇÃO 

 

 

A Internet é um meio que poderá conduzir-nos a uma crescente homogeneização 

da cultura de forma geral e é, ainda, um canal de construção do conhecimento a partir 

da transformação das informações pelos alunos e professores. 

Assim, as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) estão adquirindo 

um papel relevante na sociedade, e ao mesmo tempo, vêm surgindo necessidades no 

setor educativo que antes não existiam, e que agora se somam à grande massa de 
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assuntos que exigem atenção, nesse ponto as tecnologias passam a assumir um papel 

relevante na educação. 

Segundo Moran (1997), as disposições positivas no uso da Internet na educação 

citadas foram: aumento da motivação dos alunos pelas aulas; contribuição ao 

desenvolvimento da intuição, flexibilidade mental, adaptação a ritmos diferentes; 

desenvolvimento de novas formas de comunicação; aumento do interesse pelo estudo 

de línguas; ampliação das conexões linguísticas, geográficas e interpessoais; crescimento 

de interações onde os contatos virtuais se transformam em presenciais, quando é 

possível. 

As TIC, em especial a informática, um campo que está adentrando com muita 

rapidez as escolas por meio das redes de computadores e a conexão delas à internet, 

conseguidos através das linhas telefônicas, banda larga, modem, satélites, entre outras 

formas de conectividade, são elementos fundamentais da inserção das novas tecnologias 

da informação e comunicação nas escolas: 

 

Para isso, as novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 

vêm adquirindo um papel relevante e, em muitos casos, principal. Ao 

mesmo tempo, vêm surgindo necessidades no setor educativo que 

antes não existia, e que agora se somam à grande massa de assuntos 

que exigem atenção, criando o grande desafio de evitar que a 

introdução das NTIC gere mais diferenças entre aqueles que têm e 

aqueles que não tem acesso a elas, tanto na comunidade como na 

escola. (TEDESCO, 2004, p.95) 

  

A introdução das TIC não tem o intuito de suprir as dificuldades da educação mais 

sim ser um meio de melhorar o âmbito escolar. A internet, abordagem em questão é um 

instrumento que permite a aquisição de várias informações, entretanto o conhecimento 

não viaja pela internet. A internet, por permitir o acesso de uma quantidade grande de 

informação, pode-se pensar que por esse fato assegure a possibilidade de transformar 

essas informações em conhecimentos, todavia para se transformar informação em 

conhecimento fazem-se necessárias condições como raciocínio, pensamento lógico e 

juízo crítico. 

Para que se tenha conectividade nas escolas com a internet se tem um custo, e 

nem todos os setores educativos tem como sustentar esses altos custos, nesse caso nem 

todas as escolas estão em condições de possuir conexão com a internet e receber as TIC 

e os professores serão os mediadores no processo.   

Sobre isso destaca-se as palavras de Moran (1997): professores e alunos se 

relacionam com a Internet, como se relacionam com todas as outras tecnologias. Se são 

curiosos, descobrem inúmeras novidades nelas como em outras mídias. Se são 
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acomodados, só falam dos problemas, da lentidão, das dificuldades de conexão, do lixo 

inútil, de que nada muda. 

A internet oferece conteúdos digitais, como a correspondência digital, os 

documentos digitalizados, que utilizam as redes de informação como meio de 

comunicação, têm ainda o correio eletrônico (que envia e recebe correspondências sem 

precisar de tempo e espaço), a função hipertexto (que permite acessar várias janelas de 

informação, escolhendo por um link ou outro), tem o e-mail, o fax, e sites como o google, 

entre outros conteúdos que o campo da internet pode oferecer. 

Além das propostas mais comuns, como pesquisa, criação de blogs, troca de e-

mails ou mensagens instantâneas via whatsapp, facebook, vídeo conferências, 

homepagens, videochats etc.  

Todos esses conteúdos digitais para se transformarem em conhecimento, não 

devem simplesmente ser jogados na escola, dessa forma para as informações que a 

internet está oferecendo se transforme em conhecimento, deve-se ter tanto caráter 

técnico quanto pedagógico, mas para que isso ocorra é necessário que haja atualização 

docente para o uso das TIC. 

 

3.1 Formação dos docentes: 

 

O que falta para que as ferramentas fornecidas pela internet possam ser utilizadas 

para trabalhar conteúdos, é principalmente a falta de atualização dos docentes, ainda 

não temos em nossas escolas uma pedagogia pelas TIC. 

É possível observar que o uso da internet é uma exigência atual, como 

observamos a seguir: 

O uso da internet na escola é exigência da cibercultura, isto é, do novo 

ambiente comunicacional-cultural que surge com a interconexão 

mundial de computadores em forte expansão no início do século XXI. 

Novo espaço de sociabilidade, de organização de informação, de 

conhecimento e de educação. (SILVA, 2013, p. 63). 

 

A atualização da docência é de fundamental importância na inserção das TIC nas 

escolas. Os docentes precisam transformar sua prática para inserir as TIC, normalmente 

os professores não têm conhecimento prévio ou não sabem como utiliza-los e nem quais 

são as possibilidades que se pode obter, principalmente com o uso da internet em sala 

de aula. 

Para que a atualização docente tenha êxito, deve-se iniciar pelo currículo de 

formação de professores, ou seja, garantir que os profissionais da educação tenham certa 

“cultura informática”, que permita que sejam possíveis atitudes críticas, habilidades e 

destreza perante qualquer tipo de TIC. Sobre isso Tedesco (2004, p.106) assim aborda: 
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“Para a formação ou capacitação no uso das TIC é indispensável desenvolver programas 

gratuitos, permanentes e voluntários que abram espaços colegiados para a exploração, 

a prática e a reflexão crítica em torno do uso dessas ferramentas”. 

Desse modo, entende-se que não basta somente ter acesso à informação e 

comunicação dentro da escola, deve-se, sobretudo saber como utiliza-las e aplica-las nas 

nossas salas de aulas, os professores devem estar capacitados e a escola deve ter 

acessibilidade às tecnologias, inclusive a internet. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Para a construção desse artigo utilizaremos como metodologia a revisão 

sistemática, assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que 

utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema, em nosso caso, 13 

trabalhos disponíveis online (Scielo, Google Acadêmico, Biblioteca Nacional Digital, Jstor, 

Portal de Periódicos da Capes e Domínio Público). Esse tipo de investigação disponibiliza 

um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, 

mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica 

e síntese da informação selecionada. 

Sobre isso destacamos:  

 

A realização de uma revisão sistemática envolve o trabalho de pelo 

menos dois pesquisadores, que avaliarão, de forma independente, a 

qualidade metodológica de cada artigo selecionado. É importante que 

os pesquisadores elaborem um protocolo de pesquisa que inclua os 

seguintes itens: como os estudos serão encontrados, critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos, definição dos desfechos de interesse, 

verificação da acurácia dos resultados, determinação da qualidade dos 

estudos e análise da estatística utilizada. (SAMPAIO & MANCINI, 2007, 

p. 85). 

 

Nesse sentido, quando utilizada as revisões sistemáticas como metodologia, 

esses estudos são consideradas secundários, que têm nos estudos primários sua fonte 

de dados. Entende-se por estudos primários os artigos científicos que relatam os 

resultados de pesquisa em primeira mão. 

 

5 RESULTADOS 

 

Como já citado anteriormente, nos focamos nos dados alcançados pela revisão 

sistemática, trazendo as análises de 13 trabalhos disponíveis online, selecionados para 

esse trabalho (Scielo, Google Acadêmico, Biblioteca Nacional Digital, Jstor, Portal de 
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Periódicos da Capes e Domínio Público) nos quais encontramos estudos empíricos e/ou 

teóricos sobre o uso da Internet no aplicativo whatsapp no contexto educacional. 

Para os critérios de exclusão e inclusão, tivemos dificuldades de encontrar 

pesquisas com datas de publicações próximas, por isso, optamos por ampliarmos 

(Inclusão) monografias e dissertações e para a exclusão não utilizaremos trabalhos 

posteriores ao século XXI. Percebemos que os trabalhos sobre o uso da Internet na 

Educação são antigos, contudo, tivemos dificuldades de encontrar trabalhos atuais sobre 

a temática. Nos trabalhos encontrados, somente 7,6 foi em 2016, 23% eram do ano de 

2015, o restante dos trabalhos 69,4% ficou distribuído entre os anos de 2000 a 2014.  

Como podemos analisar no gráfico abaixo: 

 

Ano de Publicação   Trabalhos 

encontrados 

   Total em % 

2016   1    7,6% 

2015   3    23% 

2013   3    23% 

2011   4    30,7% 

2010   1    7,6% 

2009   1    7,6% 

 

Dos trabalhos analisados, quase todos (70%) eram artigos publicados em 

congresso, eventos e revistas, somente 3 trabalhos foram de conclusão de curso (23%) e 

1 trabalho foi e-book (7,6%). Dos trabalhos de conclusão de curso, encontramos a 

pesquisa intitulada "O uso das tecnologias na Educação: computador e internet", 

monografia apresentada para obtenção de grau em Biologia, na Universidade de Brasília. 

O outro trabalho é intitulado “O uso da internet como ferramenta pedagógica para os 

professores do ensino fundamental”, apresentada na Universidade Aberta do Brasil e 

Universidade Estadual do Ceará, como requisito para adquirir o grau de graduado em 

Licenciatura em informática. 

Em relação aos outros trabalhos pesquisados, os de revista, apresentaram-se na 

forma de pesquisa bibliográfica, inclusive o e-book, somente as monografias se 
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caracterizaram como pesquisa empírica, sendo uma sobre o uso do whatsapp aplicado 

aos jovens Universitários de Brasília.  

Sobre a pesquisa do tipo bibliográfica trazemos as contribuições de Fonseca 

(2002 apud Gerhardt & Silveira, 2009, p 37):  

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho 

científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem 

porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o 

objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o 

problema a respeito do qual se procura a resposta. 

 

Dessa forma, destacamos que a ausência de investigações sobre o uso atual e 

potencial da Internet no contexto escolar e acadêmico foi uma das razões que os autores 

Bane & Milhein (1996) realizassem uma pesquisa nessa área. Este estudo teve uma 

cobertura internacional e a própria rede foi o meio encontrado para distribuição do 

questionário (via listas de discussão). Os resultados indicaram que o correio eletrônico e 

as listas de discussão são utilizados com maior frequência, enquanto, os catálogos 

bibliográficos, as bases de dados e as revistas eletrônicas são utilizados ocasionalmente. 

Em relação as áreas dos trabalhos encontrados, vejamos a tabela abaixo:  

 

Área de estudo do 

trabalho 

  Trabalhos 

encontrados 

   Total em % 

Informática   3    23% 

Educação e Tecnologias   4    30,7% 

Biologia   1    7,6% 

Comunicação   2    15,3% 

Educação   3    23% 

 

Como podemos notar a maioria dos trabalhos que foram analisados encontram-

se na área a Informática, educação e suas tecnologias. Assim, percebemos que os 
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pesquisadores que mais se preocupam com a disseminação da internet são os que 

trabalham na área. Assim, enfatizamos a necessidade de outras áreas buscarem 

metodologias de ensino que possibilitem a geração de informações sobre a temática, 

gerando nesses campos diferentes formas de usar a internet por meio do whatsapp no 

ambiente de trabalho, principalmente no que se refere a educação. 

Na análise dos trabalhos notamos que a maioria aborda a importância da Internet 

como uma mídia extremamente popular, pois oferece diversos serviços e utilidades, 

possibilitando aos indivíduos uma constante interação na busca de conhecimento. Ela 

pode ser utilizada como mídia de pesquisa e comunicação, como ferramenta de trabalho 

e entretenimento, como meio de negócios, facilitando a vida pessoal e profissional de 

milhares de pessoas, dentre outras.  

Nesse sentido, concluímos que a Internet tornou-se um importante recurso 

pedagógico, ampliando as possibilidades e formas de aprender e ensinar. 

 

6 CONSIDERAÇÔES FINAIS  

 

A partir das questões levantadas nesse artigo, sobre o uso da internet por meio 

do whatsapp, a educação e comunicação, pode-se notar que as TIC estão adentrado 

todos os setores da sociedade e principalmente o setor educacional, sendo estudadas 

por diversas áreas além da educação.  

Entretanto para que todos possam se apossar da internet como veículo de 

informação e conhecimento, precisamos do fornecimento e do acesso a essas 

informações, necessitamos da conscientização da população de que a internet não é só 

um instrumento de entretenimento mais também um meio de se obter conhecimentos. 

Por isso a importância de mais estudos sobre a temática, como foi possível 

observar ao longo da pesquisa, o uso da Internet na educação se constitui como um 

meio de relevantes possibilidades pedagógicas, não se limitando apenas a uma disciplina 

e a uma única forma de ensino, permitindo a interdisciplinaridade que oferece uma 

educação global e que estimula o processo de ensino e aprendizagem em todos os níveis 

de ensino, a começar pelo ensino fundamental, e que alguns profissionais já estão 

fazendo uso do whatsapp com um instrumento educacional. 

Para que essa conscientização aconteça, o percurso ainda continua longo e árduo, 

mais algumas providências devem ser tomadas para que a educação não fique por trás 

das inovações que invadem a sociedade, como: formação de professores, mudança do 

currículo desses professores, oferecimento de acessibilidade as TIC, em especial a 

internet. 

Logo este artigo não somente quis abordar a praticidade da internet mais a 

riquíssima fonte de conhecimento e instrumento para a educação, como um meio de 
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inserir divertimento e aprendizado nas salas de aulas, realizando uma revisão sistemática 

da literatura no intuito de dar mais visibilidade sobre a temática em curso atualmente.  

Nos resultados da pesquisa pudemos perceber a importância do uso da Internet 

como ferramenta pedagógica para os professores do ensino fundamental, médio e 

superior, se configurando em um recurso dinâmico que favorece o trabalho do professor, 

enriquecendo as suas possibilidades metodológicas. Por meio do whatsapp, o trabalho 

se torne mais interessante, criativo e interativo, facilitando o acesso a uma infinidade de 

informações independente de tempo e espaço. 

As novas tecnologias de informação, mais especificamente a Internet, têm 

contribuído para que mudanças paradigmáticas ocorram nos diversos setores da 

sociedade. A educação também passa por este momento de transformação onde os 

conceitos são rediscutidos, reformulados e o novo está em construção.  

A revisão da literatura realizada revelou que o uso da Internet por meio do 

whatsapp, como recurso de informação e comunicação nas instituições de ensino cresce 

gradativamente e que os trabalhos na área demonstram que comumente ela está 

inserida nos espaços escolares e em outros espaços. Sua ampliação está vinculada a 

existência de uma infraestrutura adequada; ao conhecimento operacional da Internet e 

suas aplicações educacionais; e ao planejamento de sua inserção como instrumento de 

trabalho para respaldar os objetivos educacionais.  

Desse modo a internet deve passar a ser vista, como uma fonte poderosa e saber, 

sempre se tendo o cuidado de conferir a confiança que está venha a nos oferecer por 

meio de sites de credibilidade e aproveitando todas as formas de pesquisas possíveis 

que possam gerar conhecimento. 
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Resumo. O estudo sistematiza os dados de uma experiência didática realizada com um 

grupo de 65 alunos do primeiro período do curso de Licenciatura em Ciências Naturais 

(LCN/Biologia), mediado pela Plataforma Khan Academy, em um estudo de caso. Os 

resultados mostram uma convergência entre o progresso dos alunos que realizaram suas 

atividades na Plataforma e seus desempenhos na disciplina.  

Palavras-chave: Estudo; Experiência Didática;Khan Academy. 

 

Abstract. The study systematizes the data of a didactic experience with a group of 65 

students of the first períod of the degree in Natural Sciences (LCN / Biology), mediated 

by the Khan Academy Platform, in a case study. The results show a convergence between 

progress of the students who carried out their activities in the Platform and their 

performances in the discipline. 
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1. Introdução 

 

O modelo de produção de massa voltado exclusivamente para 

disponibilizar produtos e serviços foi implicado pelas demandas personalíssimas 

de um novo tipo de consumidor. Nesse contexto, as empresas foram obrigadas a 

repensar suas estruturas físicas e administrativas para um modelo de produção 

flexível.  

No último quarto de século a sociedade contemporânea vem experimento 

mudanças significativas nas relações humanas. As Tecnologias Digitais de 

Comunicação e Informação (TDIC) criaram novas possibilidades à comunicação. 

O advento da Internet promoveu toda a indústria de novidades tecnológicas 

ligadas ao entretenimento, assim como, o modo de se relacionar, pensar e 

aprender. Essas novas tecnologias da informática foram rapidamente assimiladas 

pelas novas gerações, que as incorporaram em seu estilo de vida. Conquanto, as 

novidades associadas à rapidez dessas mudanças instituíram grandes desafios à 

sociedade, principalmente, ao modelo de educação tradicional. 

Segundo Becker (2012), o modelo de transmissão de conhecimento 

centrado no professor e com foco em resultados, ainda é fortemente usado nas 

escolas do Brasil. Skovsmose (2000) usa a expressão “zona de conforto”, ao fazer 

uma reflexão sobre a postura dos profissionais da educação, que têm dificuldades 

em se divorciar de suas práticas tradicionais. Posturas como estas contribuem 

para que haja sérias implicações aos estudantes ao incorporarem práticas em suas 

vidas que conspiram contra a criatividade e a maturidade intelectual. 

Na última década deste século houve um crescimento expressivo de 

aplicativos voltados para o ensino-aprendizagem de diversas disciplinas. Com 

apenas um clique é possível acessar centenas de programas e sites voltados ao 

ensino. Além disso, pode-se encontrar uma gama de plataformas para educação 

à distância. Nesse contexto, destaca-se a Plataforma Khan Academy que tem a 

missão de proporcionar educação gratuita e de alta qualidade para seus usuários 

em qualquer parte do mundo (KHANACADEMY, 2019). 

A Plataforma Khan Academy iniciou suas atividades em 2005, a partir de 

uma demanda de matemática dos primos do seu fundador, Sal Khan. A 

Plataforma mantém parcerias com instituições como a NASA, o Museu de Arte 

Moderna dos Estados Unidos da América, a Academia de Ciências da Califórnia e 
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o Massachusetts Institute of Technology (MIT) para oferecer conteúdo 

especializado (KHAN ACADEMY, 2019). 

Isto posto, o presente trabalho foi realizado a partir de um estudo de caso 

de natureza quali-quanti, objetivando verificar o desempenho da proficiência em 

matemática de uma turma de 65 alunos de um curso de Licenciatura em Ciências 

Naturais, tendo como instrumento de análise a Plataforma Khan Academy. A 

pesquisa visou responder à seguinte questão: em que medida a Plataforma Khan 

Academy pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de 

matemática? 

Quanto a sua estrutura, além da introdução, o trabalho está organizado 

nas seguintes partes: uma breve síntese sobre a Plataforma Khan Academy; uma 

análise do estudo de caso aqui relatado; uma conclusão do estudo em que se 

apresentam sugestões para trabalhos futuros. 

2. A Plataforma Khan Academy 

De um modo geral, o ato de ensinar caracteriza-se como uma atividade 

intuitiva, criativa e que requer coletividade. Entretanto, quando se trata de 

processos de ensino-aprendizagem formais associados ao uso das TDIC, essas 

características devem ser mediadas pelo rigor do método científico, visando à 

melhor maneira de se transmitir conhecimento (KHAN, 2012, p. 19). 

Nessa perspectiva, Khan (2013) assevera que o velho modelo de ensino 

centrado na transmissão de conhecimentos e foco nos resultados, que consiste 

em agrupar alunos em faixas etárias com currículos de tamanhos únicos, não 

promove resultados satisfatórios para as novas gerações. Este tipo de abordagem 

metodológica direciona os alunos ao ensino passivo, quando na realidade existe 

uma demanda por atividades desafiadoras, ativas e criativo. 

As inovações decorrentes dos processos de ensino-aprendizagem 

alinhados às TDIC demandaram o surgimento, em 2006, de play lists de vídeos-

aulas de matemática básica no Youtube. Seguindo essa tendência, surge no ano 

seguinte, a Plataforma Khan Academy, com a finalidade de oferecer uma 

educação permanente e gratuita a todos os que possuem acesso à internet. Ao 

longo da última década os acessos à Plataforma tiveram um crescimento 

exponencial no número de novos usuários. No ano de 2012, e.g, já contabilizava 

a marca de seis milhões de estudantes, com média de crescimento de 400% por 

ano (KHAN, 2013). 

Além das questões do crescimento numérico, a Plataforma permite que os 

alunos aprendam diversos conteúdos por intermédio de vídeos-aula e exercícios 
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interativos, sem comprometer o ritmo de aprendizagem de cada indivíduo 

(MENEGAIS et al, 2015). 

A Plataforma também oferece benefícios para os educadores, pois 

possibilita acompanhar em tempo real o aprendizado e o desempenho de seus 

alunos, bem como, recomendar conteúdos e atividades individualmente em 

prazos pré-determinados. 

A expansão da Khan Academy no Brasil teve início no ano de 2012 a partir 

da Fundação Lemman, que em parceria com o Instituto Natura, Fundação 

Telefônica e o Ismart, realizaram adaptações na Plataforma à realidade das escolas 

do país. Essas parcerias contribuíram não só para a tradução dos conteúdos e 

materiais didáticos para o idioma português brasileiro, como também para a 

capacitação de gestores e professores, como por exemplo, as iniciativas 

realizadas, em 2014, nas escolas municipais nos estados de São Paulo, Paraná e 

Ceará (MENEGAIS, 2015). 

 

3.  Metodologia 

3.1. Contexto da pesquisa, participantes e características da amostra 

Os alunos envolvidos na pesquisa, em sua totalidade, eram egressos de 

escolas públicas e apresentavam rendimento baixo ou médio no Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), principalmente em matemática. Esse dado é um dos 

fatores que contribuem para o alto índice de abandono do curso de Licenciatura 

em Ciências Naturais. O estudo envolveu 65 alunos regularmente matriculados 

na disciplina de Tópicos de Matemática para o Ensino de Ciências, do primeiro 

período do curso de Licenciatura em Ciências Naturais (LCN). Os sujeitos da 

pesquisa se dispuseram voluntariamente a participar da mesma, mediante 

assinatura de um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  

Foi realizado um levantamento para conhecer o perfil da turma quanto a 

proficiência em matemática – competência resolução de problemas – cujos 

resultados podem ser vistos no Gráfico 01 abaixo: 
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Gráfico 01 – Perfil da turma quanto à proficiência em matemática. 

 

A avaliação diagnóstica foi feita a partir da aplicação de doze questões 

distribuídas pelos seguintes conteúdos: 1) razão e proporção; 2) operações 

fundamentais (adição/subtração, multiplicação/divisão e 

potenciação/radiciação); 3) escala e perímetros; 4) unidades de medidas; 5) 

semelhança de triângulo; 6) Teorema de Pitágoras; 7) problemas sobre volumes; 

8) operações com frações; 9) problemas com frações; 10) funções; 11) problemas 

com funções; 12) problemas numéricos. Essas questões foram objeto de estudo 

dos conteúdos postados na plataforma Khan Academy. 

 

3.1.2 A criação da turma virtual na Plataforma Khan Academy 

 No começo do semestre letivo de 2018, um pouco antes de iniciar as aulas, 

foram criadas duas turmas virtuais na Plataforma Khan Academy, com o intuito 

de inserir os participantes da pesquisa. A primeira, representada pelo código 

9UA76ZRH, contemplou 50 alunos, a segunda, cujo código era HD5BT3CJ, 

abrigou 14 alunos, perfazendo ao todo 64 alunos (na segunda fase do estudo 

mais um aluno foi inserido na turma). A opção pela criação de duas se justifica 

pela limitação técnica da Plataforma, que só responde satisfatoriamente a turmas 

de no máximo 50 alunos.  

 

3.2 O estudo de caso 
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 O presente estudo consolidou os resultados de um projeto de iniciação 

científica em execução nas dependências da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA/CCSST/LCN – Campus avançado Bom Jesus/ITZ), intitulado “O uso das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no ensino-

aprendizagem de ciências e matemática”, aprovado pela resolução CONSEPE no 

1705, 30 de abril de 2018.  

 As primeiras ações do estudo, depois das análises da avaliação diagnóstica, 

concentraram esforços na inserção dos alunos nas turmas virtuais, por meio dos 

links https://pt.khanacademy.org/join/HD5BT3CJ e 

https://pt.khanacademy.org/join/9UA76ZRH, respectivamente. Em seguida foram 

destinadas algumas aulas para ensinar aos alunos como utilizar a Plataforma.

 Após esse primeiro contato com a Plataforma, foram postados no 

ambiente virtual os conteúdos matemáticos integrados à avaliação diagnóstica 

de menor proficiência e a ementa da disciplina.  

Para acompanhar o progresso dos alunos na Plataforma dividiu-se o 

estudo em duas fases. Na primeira, com início em 23 de agosto e término em 23 

de outubro de 2018, foram postados conteúdos sobre os fundamentos da 

matemática, que se desdobraram nas seguintes unidades: operações 

fundamentais nos conjuntos numéricos; medidas e análise de dados; 

propriedades das formas básicas geométricas; operações e problemas com 

frações. Na segunda fase, com início em 24 de outubro e término em 19 de 

dezembro de 2018, os conteúdos foram recomendados levando em consideração 

as deficiências dos alunos apontadas na avaliação diagnóstica, que segundo o 

Gráfico 01, remete aos assuntos de funções e problemas envolvendo funções. 

 

3.2.1 Quanto aos procedimentos da pesquisa 

 O plano de ensino da disciplina de Tópicos de Matemática possui uma 

carga horária de 04 h/a semanais (60 h/a semestrais). Os encontros semanais 

ocorreram todas as quartas-feiras das 18h:30min às 22h:00min. Nesses encontros, 

quando necessário, metade da turma se dirigia ao Laboratório de Informática e a 

outra metade permanecia em sala. Parte da turma, durante os dois primeiros 

horários, realizava suas atividades na Plataforma, enquanto a outra metade 

estudava os conteúdos da disciplina em sala de aula. Nas duas últimas horas, 

fazia-se a permuta entre as turmas para que todos tivessem as mesmas 

oportunidades para realizar as atividades propostas. 

3.2.2 A primeira fase do estudo 
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Na primeira fase do estudo, com duração de 62 dias, organizou-se um 

plano de intervenção distribuído por oito semanas e seis dias. Na primeira 

semana havia 64 alunos matriculados na Plataforma de um total de 65. O início 

do estudo foi marcado por muitas dúvidas: alguns alunos não conseguiam entrar 

na turma virtual, outros não visualizavam adequadamente suas recomendações. 

Houve também situações de insegurança por parte de alguns alunos em relação 

aos primeiros contatos com uma plataforma educativa virtual. Além disso, o 

professor pesquisador, apesar de possuir alguma experiência com a plataforma, 

ainda não havia realizado um experimento dessa natureza. O fato é que houve 

uma reclamação generalizada e certa apreensão quanto à realização do estudo 

de caso. Entretanto, o professor pesquisador e sua equipe aos poucos 

contornaram os problemas de ordem técnica e de natureza emotiva. Esse 

processo inicial de aprendizado fez com que os alunos ganhassem confiança no 

uso das ferramentas dispostas na Plataforma e na execução das atividades 

propostas na primeira fase. 

 Nas semanas subsequentes, os alunos foram desafiados a “navegar” na 

Plataforma de modo que pudessem explorar os conteúdos propostos, 

independente da hierarquia dos assuntos. Conquanto, o pacto didático, sugeriria 

a realização de todas as atividades daquela fase. O gráfico a seguir sistematiza os 

resultados da primeira fase quanto ao percentual de missões concluídas. 

 

 
Fonte: adaptado da Khan Academy. 

Gráfico 02 – Progresso da missão fundamentos da matemática: primeira fase do estudo. 
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 O eixo horizontal do gráfico está dividido em dez classes de amplitude 10. 

O eixo vertical expressa o número de alunos no seu respectivo intervalo de classe. 

No Gráfico 02 acima, nota-se que 18 alunos (28,13%) não conseguiram completar 

um décimo da missão; conquanto, 20 deles (31,25%) atingiram o ponto máximo, 

que figura no intervalo de 90 a 100%. Apenas três alunos (4,69%) completaram 

metade da missão. 

 

3.2.3 A segunda fase do estudo 

 Com duração de 57 dias, a segunda fase contemplou os conteúdos do 

nono ano do Ensino Fundamental. Assim como na primeira fase, os alunos se 

revezavam entre sala de aula e laboratório de informática. Os resultados abaixo 

mostram o desenvolvimento dos alunos segundo as atividades realizadas na 

turma virtual. 

 

 
Fonte: adaptado da Khan Academy. 

Gráfico 03 – Progresso da missão nono ano: segunda fase do estudo. 

 

 

 Os conteúdos da segunda missão foram mais extensos do que os da 

primeira e, por isso, impuseram maiores desafios aos alunos. Essa fase contou 

com um aluno a mais que a primeira, que passou de 64 para 65. Os resultados 

mostraram que 27 alunos (41,54%) não conseguiram superar a barreira dos dez 

por cento; conquanto 16 participantes do estudo (24,61%) completaram mais da 

metade da missão. Nota-se ainda que apenas três alunos lograram êxito no 

intervalo de classe com maior percentual de participação.  
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4. Análises do estudo de caso 

 

Nas duas fases do estudo de caso um número significativo de alunos 

(Gráficos 02 e 03) não conseguiu romper a barreira dos 10% no progresso da 

missão. As análises qualitativas, flagradas pela percepção do professor 

pesquisador, revelaram que o baixo comprometimento dos alunos no 

cumprimento de suas respectivas recomendações, estava associado, 

principalmente, à resistência ao uso das tecnologias educativas, que se 

apresentavam como uma novidade naquele contexto. Além disso, notou-se em 

alguns alunos certo descrédito quanto à inserção de novas tecnologias nos 

processos de ensino-aprendizagem. Provavelmente, isso se deve ao fato de 

muitos alunos resistirem as novas propostas de ensino por meio das TDIC.   

A tabela abaixo mostra a média final do desempenho dos alunos na 

disciplina, distribuídos em cinco classes e seus respectivos progressos na 

Plataforma Khan Academy. 

 

Média 

da 

Nota Final 

Número 

de 

Alunos 

 

Fr.(%) 

Progresso 

Número de 

Alunos 

 

Média 

 

Fr.(%) 

M1 M2 

0 A 1,84 19 29,23 20 29 24,5 37,98 

1,84 A 3,68 20 30,77 04 05 4,5 6,98 

3,68 A 5,52 6 9,23 08 22 15 23,26 

5,52 A 7,36 13 20,00 03 06 4,5 6,98 

7,36 A 9,2 7 10,77 29 03 16 24,81 

TOTAL 65 100,00 64 65 64,5 100 

 

Tabela 01 – médias finais na disciplina eo progresso total dos alunos. 

 

• Fr.(%): Frequência relativa percentual; 

• M1: Missão da primeira fase; 

• M2: Missão da segunda fase. 

 

 As notas dos alunos foram distribuídas em cinco classes de amplitude de 

1,84. Cada classe estava associada a uma frequência do número de alunos. A 

escolha da distribuição em cinco classes levou em consideração as 

particularidades da pesquisa, que investigava o progresso dos alunos em dez 

classes. Esse arranjo permitiu fazer comparações entre os conceitos da média final 
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dos alunos na disciplina com cada um quinto (vinte por cento) da média dos 

progressos das missões.    

 Assim, restava saber: os alunos com o maior progresso nas missões foram 

os mesmos com melhor aproveitamento na disciplina? A resposta a essa pergunta 

não pode ser visualizada diretamente na Tabela 01 acima, pois a mesma serve 

apenas como parâmetro comparativo. Entretanto, a análise das informações da 

referida tabela, junto aos dados dos relatórios individuais de cada sujeito 

pesquisado revelaram algumas particularidades dessa pesquisa.  

 Os relatórios gerados na Plataforma Khan Academy sobre o desempenho 

individual de cada aluno, alinhado aos resultados semestrais da disciplina 

apontaram indícios entre o desenvolvimento das atividades na Plataforma e a 

taxa de aprovação na disciplina. 

 No que diz respeito ao aproveitamento dos alunos na disciplina, temos: 

dos 65 alunos matriculados, apenas 20 (30,77%) conseguiram aprovação; desse 

total, apenas 08 foram aprovados sem precisarem de avaliações de recuperação. 

12 alunos (18,46%) foram reprovados por faltas e 33 (50,77%) por não terem 

atingido a média mínima de 7,0 pontos. Especificamente, entre os aprovados, 

notou-se um progresso de 80% na conclusão das atividades, e, os alunos com 

melhor desempenho na disciplina foram aqueles que mais progrediram na 

realização de suas atividades. Ao passo que os alunos faltosos e reprovados 

figuram nas classes de menor progresso, entre os aprovados, quatro não 

realizaram atividades na Plataforma. 

As consequências da não realização das recomendações na Plataforma 

implicaram diretamente no baixo desempenho na disciplina, pois foi justamente 

esse grupo de alunos que não obteve sucesso nas provas. Entretanto, o grupo de 

alunos que realizou a maioria das suas atividades em ambas as fases do estudo, 

logrou êxito com aprovação integral na disciplina. Esse fato mostra que a 

Plataforma Khan Academy, neste estudo específico, incrementou positivamente a 

aprendizagem dos alunos na disciplina Tópicos de Matemática. 

Os resultados das duas avaliações diagnósticas corroboraram com as 

afirmações feitas nos dois parágrafos acima. 

Ao final do estudo de caso foi aplicada uma segunda avaliação sobre a 

proficiência em matemática – competência resolução de problemas, com as 

mesmas doze questões da primeira. O objetivo, dessa segunda aplicação, foi 

acompanhar o desenvolvimento dos alunos depois do estudo de caso. O Gráfico 

03 a seguir mostra os resultados das duas avaliações.  
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Gráfico 03 - Resultados das avaliações diagnósticas. 

 

▪ AV1: Primeira Avaliação 

▪ AV2: Segunda Avaliação 

▪ DPP: Diferença Percentual da Proficiência 

 

A série 1, 2,... 12, do Gráfico 03 representam as questões das avaliações 

diagnósticas distribuídas ordenadamente pelos seguintes conteúdos: razão e 

proporção; operações básicas; perímetros; unidades de medidas; semelhança de 

triângulos; Teorema de Pitágoras; problemas com volumes; fração; problemas 

com fração; função; problemas com função; problemas numéricos.  

A diferença percentual entre as proficiências cresceu em média 6,57%, com 

destaque para o conteúdo sobre o Teorema de Pitágoras, que teve um aumento 

percentual de 21,1%. O referido gráfico mostra um aumento significativo na 

proficiência na maioria dos conteúdos, porém, houve um pequeno decréscimo 

no rendimento das questões associados à resolução de problemas.   

 

4.1 Implicações do estudo de caso 

 A equipe de pesquisadores envidou esforços no sentido de compreender 

o papel das TDIC no incremento da proficiência de um grupo de alunos do 

primeiro período do curso de LCN. O estudo de caso investigou a correlação entre 

o progresso de uma turma na Plataforma Khan Academy e o seu desempenho na 

disciplina de Tópicos de Matemática para o ensino de Ciências. 

 Agora, apesar das evidências, existe uma série de fatores que limitam 

parcialmente os resultados da investigação. Especificamente nesse estudo de 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AV1 91,07 87,5 25 64,29 33,93 17,86 32,14 39,29 32,14 8,93 5,36 30

AV2 95,12 92,68 29,27 75,61 51,22 39,02 31,71 36,59 41,46 19,51 4,88 29,27

DPP 4,05 5,18 4,27 11,32 17,29 21,16 -0,43 -2,70 9,32 10,58 -0,48 -0,73
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caso, pode-se destacar que a pesquisa foi fundada sobre os resultados parciais 

de um projeto de pesquisa em andamento. Ademais, tratou-se de um recorte de 

uma amostra complexa com muitas variáveis de natureza multidisciplinar.  

 Conquanto, apesar das limitações, o estudo prestou uma contribuição 

razoável para as investigações sobre processos de ensino-aprendizagem em 

matemática fora dos padrões convencionais de ensino. Nesse aspecto, 

vislumbram-se novas possibilidades à educação matemática. 

 

4.2 Recomendações e pesquisas relacionadas 

 O presente estudo mostrou a importância da Plataforma Khan Academy 

no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático dos alunos. Apesar dessa 

constatação, seria preventivo tomar algumas medidas pontuais no sentido de 

melhorar o processo de intervenção pedagógica, e.g: 

❖ As recomendações na Plataforma devem seguir um cronograma semanal; 

❖ O professor tutor deve acompanhar a cada semana o desenvolvimento do 

aluno; 

❖ A equipe de apoio pedagógico deve criar estratégias para manter o aluno 

motivado, e.g, torneio intergrupos, gincanas; 

❖ Apresentar regularmente os resultados parciais do desenvolvimento da 

turma; 

❖ Antes do início das aulas, realizar a capacitação dos alunos; em uma 

perspectiva geral para o uso da Plataforma; 

❖ Realizar parcerias entre a Plataforma Khan Academy e a Secretaria de 

Educação do Município; 

❖ Uso experimental da Plataforma nas escolas de todo país; 

❖ Pesquisas aplicadas sobre uso e viabilidade da Plataforma nas escolas. 

 

5. Conclusão 

 O presente estudo fez uma análise do uso da Plataforma Khan Academy 

como instrumento didático-pedagógico, no sentido de entender sua 

aplicabilidade no processo de ensino-aprendizagem de um grupo de 65 alunos 

do primeiro período do curso de LCN.  

 Os resultados parciais mostraram que o grupo de alunos que perseverou 

na conclusão de todas as atividades na Plataforma logrou maior êxito na 

aprovação da disciplina. Assim, especificamente, conclui-se que a Plataforma 
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pode ser usada como instrumento de apoio ao desempenho dos alunos na 

disciplina de matemática.  
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RESUMO: Os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas e a inserção das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs, no campo educacional vêm abrindo 

novas possibilidades de ensino-aprendizagem, em especial, no ensino híbrido. Nessa 

perspectiva, este artigo tem o objetivo de discutir o uso desta ferramenta em sala de 

aula, tendo como embasamento teórico autores que discutem o tema e apontam 

situações que podem tornar o ensino mais atrativo e eficaz, contribuindo para uma 

educação de qualidade. A pesquisa caracteriza-se como um estudo bibliográfico a cerca 

da temática, do ponto de vista pedagógico. A proposta é de utilização das tecnologias 

da informação e da comunicação como auxiliar no processo ensino-aprendizagem, 

tendo o professor como mediador na construção do conhecimento. Para tanto, buscou-

se destacar algumas possibilidades da utilização das tecnologias como recursos 

metodológicos para atingir os objetivos educacionais, destacando a importância da 

mediação docente no ensino por meio de uma metodologia híbrida que se caracteriza, 

como um programa de educação formal no qual o aluno aprende, em parte, por meio 

do ensino online e, em parte, numa localidade física supervisionada fora de sua 

residência. O artigo encontra-se estruturado em tópicos temáticos para melhor 

compreensão do leitor. Sem a pretensão de esgotar a temática espera-se que esta 

pesquisa possa servir de parâmetro para outras abordagens na área educacional. 

Palavras chave: Aprendizagem; Ensino Híbrido; Informação; Conhecimento; Tecnologia. 
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ABSTRACT:The technological advances made in the last decades and the insertion of 

Information and Communication Technologies (ICTs) in the educational field have 

opened new possibilities for teaching learning, especially in hybrid education. In this 

perspective, this article aims to discuss the use of this tool in the classroom, based on 

theoretical authors that discuss the theme and point out situations that can make 

teaching more attractive and effective, contributing to a quality education. The research 

is characterized as a bibliographic study about thematic, from the pedagogical point of 

view. The proposal is to use information and communication technologies as an aid in 

the teaching and learning process, with the teacher as mediator in the construction of 

knowledge. To do so, we sought to highlight some possibilities of the use of technologies 

as methodological resources to achieve the educational objectives, highlighting the 

importance of teaching mediation in teaching through a hybrid methodology that is 

characterized as a formal education program in which the student he learns in part 

through online teaching and partly in a supervised physical location outside his home. 

The article is structured in thematic topics for a better understanding of the reader. 

Without the pretension of exhausting the theme, it is expected that this research can 

serve as a parameter for other approaches in the educational area. 

Keywords: Learning; Hybrid Teaching; Information; Knowledge; Technology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas e a inserção das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs, inclusive no processo 

educacional, vem permitido uma maior interação entre alunos, professores e o 

próprio objeto de estudo, viabilizando a prática híbrida de ensino e abrindo novas 

possibilidades de ensino-aprendizagem.   

Nessa perspectiva, este artigo tem o objetivo de discutir o uso das TICs 

em sala de aula, como uma ferramenta que poderá tornar o ensino e a 

aprendizagem mais atrativos e eficazes e assim contribuir para uma educação de 

melhor qualidade.  

Para o alcance dos objetivos propostos recorreu-se a Pesquisa 

Bibliográfica conceituada por Gil (2010) como aquela obtida em livros, revistas, 

artigos científicos e quaisquer outras formas de fontes escritas. Do ponto de vista 

pedagógico, a proposta deste artigo é incentivar o uso das TICs digitais como 

auxiliares no processo de ensino híbrido, tendo o professor como mediador na 

construção do conhecimento.  
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Para tanto, buscou-se destacar algumas possibilidades da utilização das 

tecnologias como recursos metodológicos para atingir os objetivos educacionais, 

destacando a importância da mediação docente no ensino por meio de uma 

metodologia híbrida que se caracteriza, como um programa de educação formal 

no qual o aluno aprende, em parte, por meio do ensino online e, em parte, numa 

localidade física, salas de aula supervisionadas fora de sua residência, ou seja, na 

escola e/ou nas plataformas digitais dos cursos a distância – EAD, presenciais e/ou 

semipresenciais, modalidades estas que vêm crescendo gradativamente e hoje já 

se encontram espalhadas  por todo o país.  

Este artigo encontra-se estruturado em tópicos temáticos para melhor 

compreensão do leitor: 1 - Introdução; 2 – A utilização da tecnologia no processo 

de ensino híbrido; Considerações Finais, e; Referências Bibliográficas dos autores 

que subsidiaram a pesquisa e sua simultânea discussão.  

Sem a pretensão de esgotar a temática espera-se que esta pesquisa 

possa servir de parâmetros para o desenvolvimento de outras pesquisas 

acadêmicas, na área educacional. 

 

 

2 O USO DA TECNOLOGIA NO PROCESSO HÍBRIDO DE ENSINO  

A palavra “tecnologia” é de origem grega “téchne” que significa arte, 

destreza e “logos” que significa palavra, fala. Dessa forma, a tecnologia trata dos 

processos de adaptação do meio, propondo soluções aos problemas através de 

estratégias de resolução. 

Na educação, a tecnologia surgiu nos Estados Unidos da América, na 

década de 40, durante a II Guerra Mundial, quando cursos foram projetados para 

os especialistas militares, com o auxílio de instrumentos audiovisuais. (ELY, 1992).  

Posteriormente, na década de 1950 ampliou-se a utilização dos meios 

audiovisuais com finalidade formativa sendo que na década de 60 surgiram novos 

modelos de comunicação. (ELY, 1992). 

Contudo, segundo Fernandez (1977) o desenvolvimento da informática 

consolidou-se a partir da década de 70, com a utilização dos computadores com 

finalidades educacionais, sendo que nos anos 80, com o desenvolvimento de 

máquinas e dispositivos projetados para armazenar, processar e transmitir, 

grandes quantidades de informação novas opções de ensino surgiram (MATTAR, 

2011). 
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Para Litwin (1997) com a explosão da Internet, nos anos 90, fez-se 

necessário redefinir conceitos sobre Conhecimento e Tecnologia Educacional.  

Nesse novo contexto, aliar os novos recursos tecnológicos à atividade 

pedagógica pode significar dinamismo, criatividade e interação não somente de 

conhecimentos teóricos, mas daqueles relacionados ao cotidiano dos alunos.  

Na atualidade, a internet pode ser considerada a mais completa, 

abrangente e complexa ferramenta de aprendizado capaz de localizar fontes de 

informação que possibilita acessar diferentes áreas de conhecimento (MARQUES 

& CAETANO, 2002. p. 158).  

 

2.1 Tecnologia e Educação  

Segundo Vaughan et al (2013) com os avanços tecnológicos 

aumentaram-se as possibilidades de utilização das Tecnologias da Informação e 

da Comunicação na esfera educacional e na construção do conhecimento dos 

alunos, dentre estes, o Ensino Híbrido.  

Um dos principais autores contemporâneos que fundamenta as 

discussões, que tem por objetivo levantar questionamentos a respeito das 

possibilidades de utilização dos recursos tecnológicos na educação é Moran 

(2010). 

Vários outros autores dentre estes Oliveira, Moura e Sousa (2015), 

também discutem o uso das TICs na educação ponderando que estas podem 

tornar o ensino mais atrativo e eficaz de modo a contribuir para uma educação 

de qualidade. 

Contudo, é importante salientar que o termo tecnologia é amplo e 

envolve desde as ferramentas mais simples até as mais complexas.  

As TICs representam quaisquer formas de transmissão de 

informações e correspondem a todas as tecnologias que 

interferem e mediam os processos informacionais e 

comunicativos dos seres. Podem ser entendidas como um 

conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que 

proporcionam por meio das funções de software e 

telecomunicações, utilizados em vários setores da sociedade, 

inclusive nos processos de ensino e aprendizagem. (OLIVEIRA; 

MOURA; SOUZA, 2015, p. 78). 
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Conforme visto, observa-se que a utilização das tecnologias representa 

inúmeras possibilidades que podem ser utilizadas pelo professor na sala de aula 

para melhorar o processo de ensino e de aprendizagem, tornando atrativo e 

significativo o conhecimento aos alunos. É fato, que as tecnologias contribuem 

para que a educação seja um processo muito mais atrativo, desde que isso 

aconteça, com a mediação e orientação do professor durante todo processo, e 

que este não seja apenas um transmissor de conhecimentos.  

Segundo Sá-Filho e Machado (2003) o diferencial das tecnologias é 

possibilitar novas opções de espaço e de tempo que antes não existiam na prática 

pedagógica e assim abrir as possibilidades de inserção e utilização de tecnologias 

na sala de aula. 

 

O acesso à internet nas escolas permite que a aprendizagem 

ocorra frequentemente no espaço virtual, que precisa ser 

introduzido às práticas pedagógicas. A escola é um ambiente 

privilegiado de interação social, mas este deve interligar-se e 

integrar-se aos demais espaços de conhecimento hoje existentes 

e incorporar os recursos tecnológicos e a comunicação, [...] fazer 

as pontes entre conhecimentos se tornando um novo elemento 

de cooperação e transformação. [...] A forma de produzir, 

armazenar e disseminar a informação está se transformando; o 

enorme volume de fontes de pesquisas é aberto aos alunos pela 

Internet. (OLIVEIRA; MOURA; SOUSA, 2015. P. 83-84). 

 

Nesse sentido, é importante esclarecer que o professor deverá exercer 

certo domínio sobre as ferramentas tecnológicas para que não surjam 

constrangimentos desnecessários no momento de manuseá-las, pois de acordo 

com Kenski (2014): 

 

O ambiente virtual, em muitos casos, assume poderes e 

domínios em relação ao docente que os ameaça e os diminui. 

Inversão total do processo educativo, a ‘tecnologia’ é mais 

importante do que o processo que leva à aprendizagem. Na 

solidão de suas relações com técnicos e tecnologias, o professor 

submerge e se submete. (KENSKI, 2014, p. 14). 
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Importante enfatizar ainda que com a revolução eletrônica ocorrida no 

rádio e na televisão, na década de 60 houve a necessidade de uma profunda 

revisão dos modelos de comunicação, que chegou ao sistema educacional, 

interferindo de maneira positiva no processo de ensino aprendizagem. (ELY, 

1992). 

Mais tarde já na década de 70 o desenvolvimento da informática 

consolidou a utilização dos computadores com finalidades educacionais. 

(FERNANDEZ, 1977). E a partir dos anos 80, novas tecnologias da informação e 

da comunicação passaram a apresentar novas opções com o desenvolvimento de 

máquinas e dispositivos projetados para armazenar, processar e transmitir, 

grandes quantidades de informação. (MATTAR, 2011). 

Litwin (1997) pontua que com a explosão da Internet, nos anos 90, fez-se 

necessário redefinir conceitos sobre Conhecimento e Tecnologia Educacional. 

Corroborando com as palavras do autor supramencionado, verifica-se 

que vários outros estudiosos, dentre estes Cardoso (2007) pontuam que a 

evolução tecnológica trouxe para educação novas possibilidades de informação 

e conhecimento. 

Processos educacionais utilizando a multimídia como estratégia na 

elaboração do conteúdo, combinando e interligando com outras ferramentas 

didáticas (som, imagem, texto), fazem parte da rotina escolar. Tais ferramentas 

permitem novas possibilidades de ensinar e de aprender. 

Desse modo, o uso da tecnologia da informação e comunicação no 

desenvolvimento dos processos cognitivos tem sido uma prática inovadora, 

considerada pela maioria dos educadores, como uma forte aliada no processo de 

ensino-aprendizagem.  

Em se tratando do ensino híbrido, esta situação é ainda mais complexa 

haja vista que a maioria das atividades são realizadas nas plataformas digitais, o 

que geralmente exige a orientação do professor. 

As tecnologias digitais oferecem à escola possibilidades de 

desenvolver projetos que promovam a interação com a 

comunidade em torno da construção do conhecimento, contudo, 

exigem que o professor crie propostas que permitam 

transformar os processos de ensino e de aprendizagem em algo 

dinâmico e desafiador.  (KENSKI, 2003, p. 75). 
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Nesse sentido, a tecnologia é considerada uma ferramenta que permite 

um novo encantamento com a escola, ao abrir suas paredes e possibilitar que 

alunos e professores compartilhem seus conhecimentos. (MORAN, 1996). 

Para Litwin (1997) a expressão “Tecnologia Educacional” abrange a 

informática na educação, mas não se restringe a ela. Pois, inclui o uso do 

computador, da televisão, do vídeo, do rádio e também do cinema, no processo 

educacional ampliando o leque de possibilidades para a construção do 

conhecimento. 

De qualquer forma, o avanço da interação entre ambientes educativos e 

as tecnologias digitais alteraram as hierarquias e estruturas do saber, antes muito 

rígidas e hoje muito mais interativas.   

Dentre as novas formas de construção do conhecimento com o auxílio da 

tecnologia encontra-se o ensino híbrido, que se caracteriza pela combinação do 

ensino presencial e o ensino online que integra a educação à tecnologia, 

transformando a forma de ensinar do professor e de aprender dos alunos com a 

utilização das ferramentas tecnológicas.  

Segundo Moran (2015): 

 
A tecnologia possibilita a integração de todos os espaços e tempos. 

O ensinar e aprender acontece numa interligação profunda, constante 

entre o mundo físico e mundo digital. [...] Estes não são dois mundos 

ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, 

que se mescla, hibridiza constantemente. (MORAN, 2015, p.16). 
 

Entretanto, Kenski (2014) alerta que apesar do meio digital viabilizar 

múltiplas formas de acesso ao conhecimento, é necessário se atualizar 

periodicamente já que a evolução da tecnologia é muito rápida. Assim sendo, no 

ensino híbrido é ainda mais importante que o professor detenha domínio das 

ferramentas tecnológicas haja vista que a maioria das atividades são realizadas 

em ambiente virtual o que demanda conhecimentos específicos relacionados ao 

uso das ferramentas digitais. 

 

2.2 Ensino Híbrido 

 

Etimologicamente o termo “ensino híbrido” vem do 

inglês learning blended e significa "ensino misturado" (vindo).  
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 O ensino híbrido caracteriza-se como o modelo de educação formal que 

se caracteriza por mesclar dois modos de ensino: a) Online - o aluno possui 

controle sobre algum elemento do seu estudo na escola ou fora dela, como o 

tempo, o modo o ritmo ou o local;  b) Offline - realizado na escola, a partir de 

vários momentos diferentes. 

 

Importante enfatizar que o ensino híbrido deve ser adquirido por uma 

metodologia ativa, ou seja, por uma abordagem na qual todos os alunos 

participem ativamente do processo de aprendizagem. De forma que a ideia 

principal é de que as partes online e offline se conectem e se complementem, 

proporcionando diferentes formas de ensinar e aprender. 

Assim, o ensino híbrido combina práticas tradicionais a novas tecnologias 

sendo um de seus objetivos estabelecer uma prática pedagógica nova, que 

proporcione uma aprendizagem significativa por meio das tecnologias digitais.  

Em sala de aula, seria como combinar o Ensino Tradicional as novas 

tecnologias digitais. Nessa metodologia, acredita-se que o processo de ensino-

aprendizagem ocorre em espaços e tempos diferenciados. (BACICH; NETO; 

TREVISANI, 2015, p. 23). 

Nesse sentido: 

Híbrido significa misturado, mesclado, trata-se de um 

ecossistema mais aberto e criativo através de processos 

organizados, junto com processo abertos, informais. Falar em 

educação hibrida significa partir do pressuposto de que nao há 

uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma 

única forma de ensinar. Existem diferentes maneiras de aprender 

e ensinar. (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015, p. 24). 

 

Nesse contexto, o ensino híbrido pode ser praticado em todas as escolas, 

havendo a possibilidade de implementá-lo para integrar os espaços físicos da 

escola com os ambientes virtuais, ou seja, a sala de aula com as tecnologias 

digitais. 

Por outro lado, é importante salientar que as tecnologias em rede 

permitem a ampliação das possibilidades de pesquisa online, trazendo materiais 

importantes e atualizados para o grupo escolar, além de comunicar-se com outras 

culturas. 
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No Brasil, o ensino híbrido tem sido muito utilizado na educação superior, 

onde as disciplinas são estudadas nos polos de ensino, conduzidos por tutores 

presenciais ou não na modalidade de educação a distância - EAD. 

Para diversos estudiosos a EAD é considerada a chave da democratização 

da educação. Contudo, de maneira geral ainda causa polêmicas sendo aplaudida 

por alguns e criticada por outros. (ALVES, 2009). 

Nesse cenário, a EAD expande em meio a preconceitos e resistências e 

apesar das barreiras e dificuldades passou a ser considerada pela sociedade uma 

das mais importantes ferramentas de propagação do conhecimento e de 

democratização da informação. 

Segundo Teixeira (2002) a EAD possui algumas características que são 

próprias desta modalidade de ensino: a) o aluno ganha a condição de agente 

eminentemente ativo, através da autoaprendizagem. Ou seja, torna-se o centro 

do processo, aprendendo a pensar e a criar, respeitando-se o seu tempo, ritmo e 

método de aprendizagem; b) é um processo de ensino-aprendizagem 

mediatizado pelos materiais didáticos, meios tecnológicos, tutoria que suprem a 

ausência física do docente; c) a separação física do professor e do aluno não exclui 

o contato direto dos alunos entre si ou do aluno com profissionais que possam 

ajudá-los no processo de aprendizado, isto é, tutoria; d) ter ou não 

presencialidade é uma opção de estratégia que pode ser prevista em plano ou 

projetos pedagógicos de construção de conhecimento. 

 

O modelo de EAD também é extremamente flexível 

possibilitando o envolvimento de alunos de várias características: 

idade, procedência, nível cultural, atuando individualmente ou 

em grupos, suprir as deficiências do ensino convencional 

complementando seus conteúdos, reforçando suas estratégias 

didáticas, ampliando seu alcance, capacitar recursos humanos 

através de formação, aperfeiçoamento e atualização, inclusive 

mediante treinamento de serviço, difundir indefinidamente o 

ensino de qualidade, produzido em centros de excelência, 

atendendo a interesses, culturais e sociais democratizando o 

acesso ao mesmo, pode ser considerado, portanto, o grande 

objetivo educação à distância. (TEIXEIRA, 2002, p. 38). 

 

O artigo 80, da Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) regulamentou a EAD, ao assegurar que:  
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O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, e de educação continuada.  

 

1º A educação à distância, organizada com abertura e regime 

especiais, será oferecida por instituições especificamente 

credenciadas pela União.  

 

2º A União regulamentará os requisitos para a realização de 

exames e registro de diplomas relativos a cursos de educação à 

distância. 

 

3º As normas para produção, controle e avaliação de programas 

de educação a distância e a autorização para sua implementação, 

caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 

cooperação e integração entre os diferentes sistemas.  

 

4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, 

que incluirá:  

 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens;  

 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente 

educativas. (LDB 9394/96). 

 

Assim, com o reconhecimento da EAD na legislação educacional brasileira, 

teve início a discussão sobre a criação da Universidade Aberta. Essa nova 

modalidade de ensino vem se destacando e na atualidade faz parte do dia a dia 

de professores e alunos assim como de toda a sociedade mundial principalmente 

do ensino superior.  

 

2.2.1 O uso da Tecnologia no processo híbrido de ensino 

Com a introdução da tecnologia na educação acredita-se que através da 

internet é possível aprender e solucionar dúvidas. Nesse modelo educacional o 

professor sai da posição de líder para se colocar horizontalmente em relação aos 

alunos, atuando como guia na construção do conhecimento.  Nesse cenário, a 
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tecnologia tem se revelado uma das maiores aliada tanto dos professores quanto 

dos alunos.  

Assim sendo, a educação à distância tornou-se indispensável no processo 

de aperfeiçoamento profissional, dando origem ao ensino híbrido. Esta forma de 

ensino é o elo entre os dois modelos de aprendizagem: o presencial e o online. 

Ou seja, parte do processo ocorre em sala de aula, momentos em que os alunos 

interagem entre si trocando experiências. A outra parte acontece online, ou seja, 

utilizam-se meios digitais para que o aluno tenha mais liberdade quanto à forma 

de aprendizagem. 

Esse modelo de ensino possibilita além da reorganização do tempo e do 

espaço da aula, redefinir os papéis do professor e do estudante, promovendo 

maior autonomia e engajamento, e proporcionando diferentes experiências na 

forma de aprendizados fundamentais para a evolução intelectual e maior 

aproveitamento de conteúdo. Dessa forma, as duas modalidades se completam, 

visto que para utilizar o ensino híbrido é necessário que os objetivos estejam 

alinhados.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a introdução da tecnologia da informação e comunicação na área 

educacional observa-se uma significativa melhoria na qualidade do ensino 

brasileiro, haja vista que a tecnologia vem sendo utilizada como ferramenta para 

enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, tornando-o mais atrativo e 

possibilitando que um número maior de pessoas tenha acesso a escola, em 

especial, aos cursos superiores ofertados pelas universidades no sistema híbrido 

de ensino que utiliza os dois modelos de aprendizagem: presencial e online. 

Considerando que no modelo híbrido de ensino as aulas presenciais e 

online se complementam. Este é um programa de educação formal que possibilita 

ao aluno administrar seu tempo, já que poderá utilizá-lo em parte, numa sala de 

aula externa, instaladas em plataformas digitais, criadas pelas universidades para 

atender a modalidade de ensino a distância e em parte em qualquer lugar desde 

que tenha acesso a um computador com internet. 

Dessa forma, conclui-se que a tecnologia é uma forte aliada no processo 

de construção do conhecimento, principalmente na modalidade de ensino 

híbrido.  
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RESUMO: Este trabalho apresenta estudo descritivo de um  relato de experiência  de 

práticas pedagógicas  de professores do 1º ao 5º ano  com as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação  na  Escola Municipal de  Ensino Fundamental  Macário 

Dantas que atende alunos em situação de vulnerabilidade social encaminhados pelos 

CRAS,   no Município de São Geraldo do Araguaia-Pará, no período de  agosto a 

dezembro do ano letivo de 2018.  O objetivo do trabalho foi capacitar os professores 

para realizarem práticas pedagógicas com o uso das Tecnologias de Comunicação e 

Informação na disciplina de matemática e assim, melhorar as competências matemática 

dos alunos e os índices de desempenho da Escola nas avaliações externas. Como 

resultado, detectou-se que a experiência impactou não só as competências matemática 

dos alunos mas também, o vínculo dos alunos com a Escola, o respeito e admiração pelas 

professoras e professor, o respeito mútuo e a elevação da auto estima. Este aspecto 

também foi identificado nas atitudes das professoras e do professor entre si e com os 

alunos.   

Palavras Chaves: Tecnologias; práticas pedagógicas; Matemática. 

 

Introdução 

 As novas Tecnologias Digitais Informação e de Comunicação – TDICs,  

promoveram a integração global da produção e distribuição de palavras, sons e imagens, 

informações de nossa cultura, personalizando nossos gostos e nossas identidades, 

alterando as formas de relacionamentos entre os sexos, entre as famílias, promovendo 

nova compreensão da sexualidade e uma nova forma de relacionamento do homem com 

a natureza e com o trabalho. Assim, as tecnologias historicamente promoveram 

mudanças na linguagem. Segundo Kenski (2015 p. 27) “a base da tecnologia de 

inteligência é imaterial, ou seja, ela não existe como máquina, mas como linguagem. Para 

que essa linguagem pudesse ser utilizada em diferentes tempos, foram desenvolvidos 

inúmeros processos e produtos"  

  Freire et al (2011) afirma que essas mudanças continuam em movimento e tem 

gerado diferentes formar de elaborar e transmitir conhecimentos, e que as tecnologias 

prevaleceram nos diferentes estágios culturais como ferramentas de transformação das 

relações entre sociedade, economia e informação, partir da revolução tecnológica, e que 
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são as tecnologias que transformam a cultura e essa nova cultura que é midiatizada 

requer novos conceitos educativos. 

 Perrenoud (1999), diz que as tecnologias mudaram o trabalho, a comunicação, a 

vida cotidiana e até mesmo o pensamento. Neste sentido, pensar em práticas 

pedagógicas como a do uso da tecnologia computador ligado à internet pressupõe 

conhecimento desta nova dinâmica social e da necessidade da Escola lançar um novo 

olhar sobre os aspectos do papel social que deverá desempenhar frente à cultura 

mediatizada pelas TDICs.  

 A respeito do posicionamento dos processos que deverão orientar á prática 

pedagógica dos professores, Mol (2006) diz que o professor não pode individualmente, 

ou seja, isoladamente decidir sobre qual o enfoque de sua prática pedagógica, pois esta 

deve ser desenvolvida de forma que atenda ao projeto que estabeleça que tipo de 

cidadão se deseje formar pela escola, em consonância com os aspectos políticos, 

culturais e econômicos da nação. A esse respeito ela afirma:  

[...] A "liberdade da cátedra" constitui elemento basilar de um sistema 

educativo apoiado em pressupostos democráticos que garantam o 

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas garantido no artigo 

206 da Constituição brasileira. O professor deve efetivamente decidir 

sobre os processos que orientarão sua prática docente, as práticas que 

desenvolverá com determinado livro didático ou materiais pedagógicos 

ou expositivos, se constituirá ou não grupos de trabalho ou manterá 

atividades mais individualizadas, entre outras possibilidades. Contudo, 

tais decisões em sociedade interdependentes e complexa estão 

relacionadas aos rumos e às perspectivas que o próprio projeto 

societário e educativo assume. Toda decisão tomada no âmbito da sala 

de aula reflete um conjunto de valores e práticas sociais que não diz 

respeito apenas a um professor e ao seu grupo de alunos, mas a todo 

o entorno cultural e político que circunda e atravessa a pedagógica 

escolar.  (IBID 2006 P. 40,41) 

 

 Neste pressuposto, desenvolver práticas pedagógicas com o computador ligado 

à internet deve corresponder ao tipo de indivíduo que a escola quer formar, e para isso 

o professor precisa ter conhecimento do impacto que as TDICs têm promovido tanto no 

campo econômico, político e cultural, para assim buscar embasar teoricamente suas 

práticas educativas com a mídia computador e internet. 

 As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDICs são aparatos 

tecnológicos que impuseram e impõem transformações sociais, elas não nasceram do 

nada, são tão antigas quanto a humanidade, desde a época em que os homens 

habitavam em cavernas já existiam tecnologias da comunicação e informação, as 

tecnologias de hoje são resultado daquilo que vem sendo inventado ao longo do tempo 
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pelos mais primitivos humanos, como por exemplo, a invenção da escrita que possibilitou 

a invenção do papiro, que possibilitou a invenção da imprensa e que culminou na era 

eletrônica dos telefones, do rádio, da televisão, do computador, do fax, da impressora, 

do celular etc. Freire (2011). 

Na educação, os computadores conectados à internet provocaram novas formas de 

mediações entre o conteúdo a ser ensinado, o professor e o aluno. Hoje, o computador 

conectado à internet não é mais considerado uma nova tecnologia, pois ele já foi 

incorporado ao universo de conhecimentos e habilidades de professores e alunos por 

estarem presentes no processo educativo, desde o planejamento das disciplinas, 

elaboração da proposta curricular, até a avaliação e classificação dos alunos. McLuhan in 

Kenski 2015 p. 44 diz que “as tecnologias tornam-se invisíveis à medida que se tornam 

mais familiares". Ainda a esse respeito (ibid 2015 p. 44) diz que: 

A presença de uma tecnologia pode induzir profundas mudanças na 

maneira de organizar o ensino.  Um pequeno exemplo disso é o ensino 

de um idioma baseado exclusivamente nos livros didáticos e na 

pronúncia da professora em aulas expositivas. Ele será bem diferente 

do mesmo ensino realizado com apoio docente, mas com a 

possibilidade de diálogo, conversas e trocas comunicativas entre 

alunos, o uso de vídeos, fitas cassetes e interativo. 

Assim, foi nesse pressuposto que equipe pedagógica da EMEF Macário Dantas 

decidiu usar as TDICs para melhorar as competências matemáticas dos alunos do 1º ao 

5º ano e consequentemente os resultados da Escola nas avaliações externas.    

 

OBJETIVO 

Relatar as experiências de um grupo de professores com o uso das Tecnologias 

de Comunicação e Informação na prática pedagógica do ensino de conteúdos 

matemáticos para alunos do 1º ao 5º ano. Ao final da experiência foi organizado um 

documentário para ser apresentado na Feira Municipal do Conhecimento a fim de 

estimular outros professores a investirem em práticas inovadoras com as TDICs.   

 

O LOCAL DA EXPERIÊNCIA  

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Macário Dantas localizada na zona 

urbana do município de São Geraldo do Araguaia no Pará, funcionava em um único turno 

com uma sala de 1º ano, uma sala de 2º ano, duas salas de 3º ano, uma sala de 4º ano e 

uma sala de 5º ano.  O total de alunos matriculados no ano de 2018, ano da pesquisa, 

era de 133 alunos (cento e trinta e três). O quadro pedagógico administrativo era 

composto uma secretária, uma coordenadora pedagógica e uma diretora. O quadro 

docente era composto por 7 (sete) professores titulares, 6 (seis) graduados em 

pedagogia e 1 (um) graduado em matemática, a Escola contava ainda com duas 
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professoras auxiliares de alunos com deficiência mental, perfazendo um total de 09 

(nove) docentes.  

Os alunos da Escola Macário Dantas eram residentes nos bairros Portelinha e 

bairro Castelo dos Sonhos, bairros novos, formados através de invasão e da vila Sucupira 

situada em região rural. Em sua maioria os alunos eram crianças filhos e filhas de mães 

solteiras, crianças cuidadas por avós e crianças encaminhadas pelo CRAS- Centro de 

Referência da Assistência Social.  

No ano de 2018, a Escola Macário Dantas iniciou o ano letivo com o seguinte 

diagnóstico:  

• Do total de alunos matriculados, 27% (vinte e sete por cento) tinham distorção 

série idade. 

•  65% (sessenta e cinco por cento) dos alunos da turma do 1º ano eram 

repetentes. 

•  No 2º ano 33% (trinta e três por cento) eram repetentes e 70% (setenta por 

cento) apresentavam nível leitura e escrita pré-silábico.   

• Nas turmas do 3º ano 50% (cinquenta por cento) dos alunos estavam em nível 

silábico.  

• No 4º e 5º ano o índice de distorção série idade passava de 40% (quarenta por 

cento). 

Os baixos índices da Escola nas avaliações externas foram a causas de constantes 

mudanças do quadro administrativo e pedagógico nos anos anteriores, fato que somado 

à indisciplina dos alunos contribuiu significativamente para a desmotivação dos 

professores. 

 Assim, os desafios da Escola, que recebeu nova equipe administrativa pedagógica 

em 2018, era prioritariamente motivar os professores para práticas pedagógicas eficazes 

e assim, melhorar as competências de leitura, escrita e matemáticas dos alunos.  

 

3.1 O público da Escola  

Os alunos matriculados, em sua maioria crianças atendidas pelo transporte 

escolar, moradores de vilas e bairros periféricos, e crianças acolhidas pela Casa de 

Apoio e encaminhadas pelo CRAS – Centro de Referência da Assistência Social à 

Escola.   

 Mais de 40% (quarenta por cento do aluno da EMEF Macário Dantas eram 

vulneráveis ou em estado de vulnerabilidade. As várias situações de desprezo, 

abandono, abusos tornaram as crianças arredias, em alguns casos, violentas, 

agressivas e apáticas para o processo de ensino aprendizagem. Os professores 

faziam inúmeras queixas a respeito de insultos recebidos por parte dos alunos, a 
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indisciplina era tão grave que por várias vezes as professoras ameaçaram entregar as 

turmas, em especial a turma do 3º ano A.  

 A distorção série/idade também agravava as situações de violências e 

agressividade, onde alunos na faixa etária de 12 a 14 anos estavam matriculados e 

estudando   com alunos da faixa etária de 08 a 10 anos.  

  

AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO 

Passaremos então a descrever as experiências matemáticas com as TDICs 

desenvolvida pela Escola para superar o déficit   de competências matemáticas dos 

alunos matriculados no ano letivo de 2018.   

Na semana pedagógica, início do ano letivo de 2018 a nova equipe pedagógica 

administrativa da EMEF Macário Dantas encontrou como ação a longo prazo no PPP  o 

projeto Leitores em Ação: No Mundo dos números,  o projeto havia sido pensado com o 

objetivo de superar o problema  das competências matemática e  a ação estava prevista 

para acontecer no decorrer do segundo semestre de 2018. 

 Na volta das férias, no mês de agosto, a equipe pedagógica administrativa 

apresentou aos   professores os resultados do desempenho acadêmico dos alunos em 

matemática e o impacto desses resultados nos resultados gerais da Escola, a constatação 

foi que Língua Portuguesa e Matemática alavancavam o índice de reprovação geral e o 

baixo desempenho da Escola nas avaliações externas. Após muitas reflexões sobre os 

demonstrativos estatísticos iniciou-se a avaliação da execução do projeto. 

A falta de interesse dos professores em desenvolverem as ações previstas no 

projeto levou a coordenação e a direção a repensar essas ações, pois de fato, a 

metodologias previstas no projeto não promoveria impacto sobre o processo de 

aprendizagens. Após essas constatações foi sugerido um segundo encontro para 

socialização de possíveis inovações nas práticas de ensino a serem integradas ao plano 

de ação do Projeto. 

O segundo encontro foi impactante, para as professoras e o professor (no quadro 

só tinha um professor do sexo masculino), a coordenação sugeriu o uso de software com 

jogos e atividades matemáticas.  

Houve uma turbulência na reunião, vários foram os posicionamentos dos 

professores, todos contrários a ação. Dentre os posicionamentos contrários, foram 

citados, a qualidade do sinal de interne, a dificuldade dos professores em operarem as 

ferramentas lousa digital, data show, notebooks, softwares, a escassez de recursos 

tecnológicos e o estado de manutenção dos equipamentos existentes.    

Após registrar todos os possíveis entraves, direção e coordenação buscaram 

apoio da SEMED- Secretária Municipal de Educação, no sentido de aumentar a potência 

do sinal de internet, fazer manutenção dos equipamentos existentes de realizar aquisição 

de softwares educativos.  
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Com todo o suporte tecnológico providenciado e os softwares adquiridos, a 

coordenação marcou a primeira oficina pedagógica com TDICs na prática pedagógica. 

Na oficina, as professoras e o professor foram capacitados para usar a lousa digital, que 

fora recebida do Programa do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

em 2013, e até a data desta ação estava embalada e sem uso na Escola. Os professores 

também foram treinados para utilizarem os conteúdos matemáticos do iXL.com1,  

software adquirido pela E1089scola com recurso do PDDE, com o site do Racha Cuca e 

SMARTKID, que oferecem atividades matemáticas online  gratuitas.  A escolha dos 

softwares foi realizada pela coordenação e professores em conjunto.  
As oficinas foram um sucesso, as professoras e o professor ficaram extremamente 

empolgados, dentre as falas foi possível ouvir a todo momento as expressões: “nossa, 

pensei que era mais difícil”, “será que em sala vou dar conta”, “isso é muito bom”.  

Depois de três encontros de formação a coordenação organizou um cronograma 

das atividades com o uso da lousa digital, computadores conectados à internet, data 

show e celulares.  No cronograma (ver tabela abaixo), cada turma teria uma atividade por 

semana, o conteúdo das atividades variava de acordo com a competência matemática 

requerida para os alunos nas faixas etárias. As professoras e professor foram orientados 

a fazerem relatórios após as atividades matemáticas desenvolvidas com as TDICs e sem 

as TDICs, os relatórios tinham finalidades avaliativas das práticas.  

 

Quadro 7- cronograma das atividades matemática com TDICs 

SEGUNDA TERÇA 

           06 

QUARTA 

07 

QUINTA 

08 

 5º ANO 

4º ANO 

3º ANO A 

3º ANO B 

1º ANO 

2º  ANO  

SEGUNDA 

12 

TERÇA 

13 

QUARTA 

14 

QUINTA 

15 

5º ANO 

4º ANO 

3º ANO A 

3º ANO B 

1º ANO 

2º  ANO 

5º ANO 

4º ANO 

 
1089 Graduando do curso de Ciências Biológicas - IFPB Campus Cabedelo, maykjoao@gmail.com 
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✓ AS TURMAS TERÃO DUAS EXPERIÊNCIAS  

✓ TRABALHAR  CONTEÚDOS JÁ VISTO EM SALAS  

✓ DEPOIS DAS EXPERIÊNCIAS OS  PROFESSORES FARÃO OS RELATÓRIOS PARA 

EXPOSIÇÃO NA FEIRA.  FALANDO COMO FOI O INTERESSE  PELAS 

ATIVIDADES TRADICIONAIS  E O INTERESSE PELAS ATIVIDADES COM  TDICS 

 

Fonte: Coordenação pedagógica da Escola  

Nas turmas de 1º ao 3º ano as atividades aconteciam com o uso da lousa digital, 

nas turmas do  4º e 5º ano,  com computadores e celulares, que os professores  

solicitavam aos  alunos que tinham celulares os trouxessem para as aulas. 

 A princípio houve o medo, medo de que os alunos canalizassem o interesse para 

outras atividades oferecidas pelo celular, como: acesso ao Whatsapp, facebook e ou 

outros jogos eletrônicos. Houve também o receio que tal procedimento agravasse os 

conflitos e desentendimentos entre alunos donos de celulares e alunos sem celulares, foi 

cogitada até mesmo a possibilidade de roubo ou danos aos celulares. 
 

imagem 1- Atividade com notbook - alunos 4º ano 

 
Fonte: Relatório da coordenação Escolar. 

 

A primeira experiência aconteceu, e para surpresa da coordenação e direção da 

Escola, os professores apresentaram otimismo e confiança, nos relatórios os seguintes 

pontos foram destacados:   
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• Os alunos portadores de celulares   não apresentaram resistência em trabalhar 

de dupla com os alunos não portadores de celular; 

• Houve uma excelente troca de experiência entre os alunos que já faziam uso do 

celular com os alunos que nunca fizeram uso dessa tecnologia;  

• No decorrer da aula não houve queixa de atitudes de desrespeito e ou violência 

entre os alunos; 

• Houve 100% (cem por cento) de interesse dos alunos em realizarem a atividade;  

• Os alunos apresentaram habilidades que superaram as expectativas dos 

professores; 

• O clima nas salas de aula também melhorou, menos briga, mais partilha e mais 

interesse dos alunos;  

As mesmas observações foram feitas pelas professoras das turmas do 1º ao 3º 

ano que usaram a lousa digital, que relataram a animação e alegria que a ludicidade das 

atividades proporcionaram, a ponto das professoras terem dificuldade de encerrarem a 

atividade com tamanha empolgação dos alunos.  

Imagem 2 - Atividade com lousa digital  no 1º ano 

 
Fonte: Relatórios da Coordenação Escolar  

 

Resultados e Discussões  

O desenvolvimento da experiência educativa de matemática com as Tecnologias 

de Comunicação e Informação na EMEF Macário Dantas, Escola de periferia que atendia 

alunos em estado de vulnerabilidade revelou várias situações que detalharemos a seguir.  

Usaremos falas extraídas dos relatórios da coordenação pedagógica, feitos pelos 

professores participantes da experiência educativa. A partir deste ponto trataremos os 

professores, a fim de preservar identidade por letras do alfabeto. 

Depoimento da professora A 

Com maior experiência e tempo de docência na EMEF Macário Dantas e que 

relutou muito em aprovar a proposta de trabalhos com as TDICs, mas que ao final da 

experiência fez a seguinte declaração no seu relatório: 
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No início foi difícil para todos nós, pois com mais de 30 anos de 

magistério essa foi a primeira vez que passei por um desafio tão grande, 

desenvolver habilidades com o computador e com softwares 

educativos para assim conseguir realizar com os alunos a proposta da 

Escola. (trecho extraído do relatório pedagógico da professora A) 

Percebemos que a experiência educativa propiciou para a professora A uma 

mudança de pensamento sobre sua prática e suas experiências anteriores. A esse respeito 

Morin (2015) diz que se faz necessário que os professores e as escolas reformem suas 

concepções a respeito do mundo, do humano, e assim promovam mudanças do modo 

de pensar e consequentemente suas práticas pedagógicas.  

 Freire (1983) e  Morin (2003) falam ainda  da necessidade de os  professores 

buscarem aprimorar suas capacidades intelectuais, morais e éticas, para  adquirirem 

autonomia de pensamento, serem  livres das amarras de sistemas políticos e ideológicos 

que tolhem a capacidade criativa de compreender o mundo como um todo e assim, 

serem capazes de desenvolverem práticas pedagógicas que atendam as reais 

necessidades educativas dos indivíduos da  sociedade complexa, e que neste contexto,  

a escola tem um papel fundamental (2003 p.53) “A escola se insere, também, numa 

perspectiva de futuro, mas tem dificuldades em enfrentá-lo, porque é difícil prever as 

mudanças que os alunos terão de enfrentar em todas as dimensões da vida”. 

 Depoimento da professora B 

Revelou outros aspectos que a experiência educativa com as TDICs promoveu, a 

desestabilização do autoconhecimento do fazer pedagógico, fato que estimulou o 

reconhecimento da necessidade de mudança, necessidade de conhecer mais, vejamos:  

Nos meus dezoito anos como educadora foi para mim um incentivo 

marcante. Quanto aos pontos negativos se limitam a falta de melhor 

estrutura tecnológica na nossa Escola. Concluo dizendo que no geral foi 

um ano de superação, iniciei com 27 alunos e destes 17 eram repetentes 

com distorção série/idade. Cheguei a pensar que não iria conseguir 

bons resultados pois nenhum deles sabiam ler. Estamos concluindo o 

ano letivo com 24 (03 mudaram de cidade) deste total apenas um não 

consegui desenvolver competências de leitura, porém em matemática 

conseguimos alcançar as habilidades necessárias e isso será 

comprovado no resultado da provinha do mais alfabetização. 

 Freire (1996) diz  que o ato de ensinar exige do professor, a necessidade da 

reflexão sobre  sua inconclusão e por isso,  a busca por um permanente movimento de 

busca do conhecimento que capacita o professor não apenas para se adaptar ao contexto 

escolar, mas para promover mudanças nesse contexto, compreendendo que se faz 

necessário correr risco, se aventurar para alcançar objetivos de ensino, de construção do 

conhecimentos, de troca de experiências.  
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Moreira (2106) em sua tese de mestrado fala sobre a importância das TDICS na 

efetivação de métodos de ensino e aprendizagens que contribuam para a mudanças 

sociais.  

[...] o emprego de recursos digitais [...] nas práticas pedagógicas de 

professores da educação básica, pode facilitar a efetivação de métodos 

de ensino e aprendizagens que contribuam para uma mudança social. 

A autonomia, o protagonismo, a colaboração, o diálogo e a participação 

crítica, por exemplo, são preceitos a serem explorados em sala de aula 

nas escolas de educação básica, e as TIC podem favorecer esses 

aspectos (MOREIRA, 2016, p. 62). 

O pensamento de Moreira corrobora com a prática pedagógica da EMEF Macário 

Dantas, que viu nas tecnologias a possibilidade de fortalecer relações e melhorar 

vínculos, entre professores e alunos, e de promover o protagonismo dos alunos no 

processo de construção do conhecimento.  

As TDICs na prática pedagógica favorecem a construção de vínculos pois 

possibilitam a interatividade e a construção coletiva do conhecimento.  No contexto em 

que a experiência aconteceu, a fragilidade dos vínculos entre os alunos e os professores   

promoveu um clima de descrença no poder transformador da educação. Vejamos o que 

nos diz Gardner a esse respeito: 

Somos una especie que se caracteriz por las nuevas experiências, las 

nuevas conductas y las nuevas reaciones. Y, sin embargo, apans 

podríamos pasar del estadio de los refeljos si no tuviéramos la 

capacidad de crear y, cuando ES posible, recurrir a conductas nuevas 

que se convierten em costumbres consolidadas.  [...] las costumbres son 

“el volante motor de la civilización”. Siendo más prosaicas, las 

costumbres hacen posibles el ritmo de la vida cotidiana demás de crear 

el potencial para el progresso humano (o la regresión humana). 

(Gardner 2014, p. 38-39). 

Depoimento da Professora C: 

Foi uma experiência muito valiosa e somativa com meus alunos do 2º 

Ano, pois eles participaram intensamente e eu percebi que além de se 

divertirem, também aprenderam nos jogos de multiplicação, foi ai que 

notei a habilidade e agilidade deles ao dar as respostas certas ou 

erradas, pois é errando que se aprende.  

 

Gardner (2014) afirmar que as crianças e jovens do século XXI são nativos 

digital e que nós, os professores, quase em totalidade somos migrantes digitais. 

A concepção de Gardner é constatada neste depoimento onde é possível 

perceber o encantamento da  professora com as habilidades  dos alunos, em 

especial pelo histórico da vida escolar de repetência e distorção série idade dos 
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mesmo,  que ao participarem das atividades com as TDICs mostraram 

competências e habilidades que não foram reveladas antes da execução das 

atividades com as  TDICs.    

 

Professora D 

[...]  Trabalhei usando a forma tradicional e depois usando a 

interatividade. Pude perceber uma compreensão melhor do assunto 

quando trabalhei com as aulas interativas. Na primeira aula eles tiveram 

dificuldades por não ter habilidades com o computador, alguns alunos 

nunca tinham tido contato com um computador, houve aluno que não 

queria participar das aulas por ter medo ou vergonha de não saber 

manusear o computador, mas depois vendo os colegas participando 

das aulas quebraram essa resistência e resolveram participar. Percebi 

que quando saímos da tradicional para a interativa eles tiveram muito 

mais interesse e facilidade para entender o assunto 

 

Barrocoso (2011) ao falar dos aspectos das práticas educativas com TDICs diz que: 

• Quantos aos propósitos: Facilita todo tipo de aprendizagem 

• Quanto à crença sobre o ensino: Os alunos são agentes ativos de suas próprias 

atividades; 

• Quanto à natureza da tecnologia e da docência: Os recursos e métodos são 

catalisadores para a solução de problemas; 

• Quanto às conseqüências: Se dá legitimidade a variados tipos de práticas e 

ferramentas tecnológicas, favorece a flexibilidade e as práticas reflexivas. 

Neste caso, a professor realizou uma reflexão sobre os métodos de ensino e 

constatou que um não substitui o outro. Não é o caso de ser tradicional ou construtivista, 

mas sim de lançar mão de recursos e tecnologias que fazem ou farão parte das vivências 

dos alunos, e em se tratando dos celulares e computadores, são ferramentas da 

Comunicação e Informação essenciais para o exercício da cidadania da sociedade do 

século XXI.  

 

Considerações Finais  

No Brasil o computador foi introduzido como ferramenta da prática pedagógica 

nas Escola ainda na   década de 80 (oitenta). Quase trinta anos se passaram e é 

perceptível a dificuldade que as escolas têm de desenvolverem metodologias de ensino 

usando esta ferramenta e outras ferramentas digitais como o celular. 

As TDICS promoveram mudanças irreversíveis na comunicação, relações humanas 

e construção do conhecimento. Nesse pressuposto é possível compreender o 
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posicionamento da EMEF Macário Dantas ao propor uma pequena revolução no seu 

interior ao introduzir as TDICs na prática pedagógica dos professores.  

A experiência desenvolvida pela Escola Macário Dantas não aponta para uma 

grande inovação da prática pedagógica dos professores com o uso das TDICs. Temos 

ciência que existem inúmeras ferramentas digitais a disposição que favorecem práticas 

extremante interativas, e que possibilitam ao aluno ser construtor ativo do 

conhecimento.   

A experiência educativa da Escola Macário Dantas com as TDICs nos faz refletir 

sob várias situações desafiadoras que permeiam o contexto de muitas escolas brasileiras, 

e que se tornam grandes gargalos para educação da geração aplicativo, geração nativa 

digital conforme sinalou Gardner: 

A necessidade de superação do ideal de que as TDICs seriam ferramentas 

assistivas da prática pedagógica quando as mesmas chegaram às escolas, através dos 

programas do FNDE. 

A necessidade de constantes formação continuada dos professores da Educação 

Básica, formações não apenas para capacitar tecnicamente os professores para o uso de 

ferramentas digitais, mas também para a compreensão mais alargada do impacto que as 

TDICs estão promovendo na forma de ser, de pensar e de se relacionar dos jovens e 

crianças da nossa época. 

A implantação de políticas públicas que possibilitem constantes manutenção e 

renovação dos equipamentos tecnológicos e digitais das Escolas.  

Assim, podemos afirma que a experiência educativa desenvolvida na Escola 

Macário Dantas alcançou objetivos educativos que foram além da utilização técnica das 

TDICs, a experiência favoreceu novos olhares dos professores sobre os alunos e novos 

olhares dos alunos sobre os professores.  

Houve no interior da Escola o estímulo e encorajamento para a superação de 

desafios, desafios que ultrapassaram a barreira da prática pedagógica e que chegaram a 

dimensões ontológicas. E conforme Morim (2015) a educação deve perpassar os 

conceitos fragmentados do conhecimento e do ser.  

Concluímos assim que a experiência educativa da Escola Macário Dantas superou 

desafios técnicos, pedagógicos e políticos extremamente  significativos para a 

comunidade local que escolheram a prática como modelo de superação de desafios  para 

outras Escolas. A experiência foi relatada na 2ª Feira do Conhecimento da Secretaria 

Municipal de São Geraldo do Araguaia Pará em dezembro de 2018.  
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RESUMO: O estudo teve como objetivo refletir sobre o processo de formação 

docente, sob a ótica de professores do século XXI por professores formados no 

século XX, compreendendo suas concepções, práticas e anseios perante as 

práticas com tecnologias ao longo dos diferentes cenários sociais desta linha do 

tempo. Para tanto, a partir das atividades desenvolvidas no projeto de pesquisa 

“Formação do docente no contexto da sua prática: integração significativa das 

tecnologias”, utilizou-se de uma pesquisa exploratória com três professores de 

uma instituição privada de ensino, localizada na Cidade de Curitiba/PR, na qual 

se explorou temáticas acerca das concepções e práticas dos entrevistados sobre 

questões como: formação docente, o conceito de aprendizagem e o uso de 

tecnologias. Concluiu-se que independentemente do século de formação do 

docente, suas metodologias dependem de como a (sua) formação é encarada, 

para que busque possibilidades mais contextualizadas e que sejam coerentes 

com o contexto que esteja inserido. 

 

Palavras-chave: Tecnologias. Formação Docente. Prática Docente e seus 

Contextos. 

ABSTRACT: The purpose of this study was to reflect on the process of teacher 

training, from the perspective of 21st century teachers by teachers trained in the 

twentieth century, understanding their conceptions, practices and desires before 

the practices with technologies throughout the different social scenarios of this 

time line . To do so, based on the activities developed in the research project 

"Teacher training in the context of its practice: significant integration of 

technologies", an exploratory research was used with three teachers from a 

private teaching institution, located in the city of Curitiba / PR, in which topics 
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were explored about the conceptions and practices of the interviewees on issues 

such as: teacher training, the concept of learning and the use of technologies. It 

was concluded that regardless of the century of teacher training, its 

methodologies depend on how its formation is viewed, so that it seeks more 

contextualized possibilities and that are coherent with the context that is inserted. 

 

Keywords: Technologies. Teacher Training. Teaching Practice and its Contexts. 

 

1 INTRODUÇÃO  

A formação docente está inserida no contexto das relações sociais, 

vinculada ao desenvolvimento humano e sua interação em sociedade. Trata-se 

de um processo que objetiva preparar o profissional para o exercício da docência, 

envolvendo atitudes ativas e desempenhadas por uma instituição formadora.  

A globalização, a tecnologia e a velocidade das informações acarretaram 

uma mudança significativa nos parâmetros da sociedade. Dessa forma, o sistema 

educacional do século XXI necessita acompanhar as mudanças exigidas pelo meio 

social no tocante a formação docente. A construção pessoal e profissional desses 

professores deve estar associada com uma educação que leve o discente a refletir, 

a elaborar conceitos, a deter senso crítico e a ter capacidade para aplicar o que 

foi visto na sua própria realidade, visando à inserção, a criatividade e o 

crescimento, ou seja, uma geração futura capaz de conduzir com êxito o destino 

de seu país.  

Na literatura, encontra-se o pensamento de que o professor do século XXI 

tenderá cada vez mais a ser um mediador do processo de ensino e aprendizagem 

e que o ambiente escolar tradicional terá que adequar sua concepção de sala de 

aula para fornecer espaços a diferentes grupos de estudo.  

Destarte, a importância de pesquisar essa temática está associada com a 

indispensabilidade de entender as mudanças e os desafios educacionais, visto 

que o professor deve observar a escola não só como o lugar onde ensina, mas o 

local no qual se aprende, desenvolvendo assim uma formação contínua. 

Para tanto, nesse ambiente de alterações vinculadas aos novos atributos 

dos docentes, ressaltar-se-á o marco legislativo advindo com o Decreto n.º 6.755, 

de 29 de Janeiro de 2009, que institui a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, regulamenta a atuação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no 

fomento a programas de formação inicial e continuada, e, posteriormente, a 
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Portaria Normativa n.º 9, de 30 de Junho de 2009, que estabelece o Plano 

Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor).  

A regulamentação foi elaborada tendo em vista os objetivos que 

pretendem promover a valorização e reconhecimento do professor, através de 

atuações dessas formações que provoquem o ingresso, a permanência e a 

progressão na carreira, ampliar as oportunidades de formação para o 

atendimento das políticas de educação especial, alfabetização e educação de 

jovens e adultos, educação quilombola, indígena e de populações em situação 

de risco e vulnerabilidade social.  

Sendo assim, o presente estudo procura argumentar sobre o conceito de 

formação no sistema educacional, elencando a contribuição dos autores como: 

Nóvoa (1995), Carr (2011), Tardif (2005), Valente (2005), entre outros, para a 

elaboração do perfil ideal para o professor do século XXI. Em seguida compõe-

se uma conexão entre teoria e prática, tendo como base as entrevistas realizadas 

com os formadores do século XX e do século XXI. Este instrumento de coleta de 

informação teve como finalidade buscar quais os novos atributos que a sociedade 

exige dos docentes, qual o impacto do trabalho docente e quais competências 

devem ser desenvolvidas para ser um profissional eficaz e reconhecido, além dos 

dados extraídos do cenário de formação e atuação para elaboração de gráficos 

comparativos.  

Neste raciocínio, procurar-se-á responder as indagações referentes ao 

perfil exigido para ser docente no espaço educacional do século XXI. O trabalho 

emprega uma metodologia de pesquisa bibliográfica para levantamento de 

dados sobre a educação brasileira e elaboração de propostas que apresentem 

contribuições para a formação de um novo perfil docente como profissional 

reflexivo, autônomo e inovador. 

Os resultados deste estudo poderão contribuir para melhor conhecer os 

processos de construção dos saberes dos professores formados em séculos 

diferentes e a transformação de suas práticas pedagógica. Poderá apontar 

tendências na pesquisa sobre diferentes processos de formação docente e suas 

atuações, bem como subsidiar novas pesquisas na área.  

 

2 BASES SOBRE A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO DOCENTE NO 

DECORRER DOS SÉCULOS 

 Até aproximadamente o século XVIII a história da educação e a história da 

igreja eram fontes de influências recíprocas. Os educadores eram profissionais 
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religiosos e atuavam como professores em uma atividade secundária. A igreja era 

um dos únicos espaços na Idade Média encarregada pelo ensino escolar, onde 

os saberes e competências eram influenciados diretamente pelos valores e 

atitudes morais e religiosas. 

 Posteriormente, com a entrada do século XIX, para educar era necessária 

a autorização do Estado, a qual só era cedida após uma criteriosa análise de 

requisitos. Isto posto, a imagem do sujeito perante a sociedade, a idade e o 

comportamento moral eram condições para atuar como profissional da 

educação. Com a exigência dessa autorização houve o marco inicial do processo 

de especialização da atividade docente, no qual se estabelece o perfil de 

competências exigido para atividade do professor. 

 De acordo com Nóvoa (1995), apesar dos avanços no sistema educacional, 

apenas em meados do século XX houve a adesão coletiva dos professores a um 

conjunto de normas e de valores impostas pelo Estado. Assim, os docentes se 

tornam os agentes responsáveis pela progressão das escolas, desencadeando a 

época de “glória” da referência escolar e também o período de ouro da profissão 

docente. 

 O processo de construção dos saberes dos professores no século XX foi 

marcado significativamente pelo aumento de exigências, pela aceleração da 

mudança social e pela mudança de um sistema de ensino de elite para um sistema 

de ensino de massas.  

 Neste período, os cursos de formação não seguiram essas alterações e 

avançaram formando profissionais primários nos velhos paradigmas normativos. 

Esse processo levou o professor a um desarranjo quando descobre que seu 

conceito de aprendizagem passa gradativamente a ser substituído por outro, em 

que ele não sabe como lidar, pois 

ensinar hoje é diferente do que era há vinte anos. 

Fundamentalmente, porque não tem a mesma dificuldade 

trabalhar com um grupo de crianças homogeneizadas pela 

seleção ou enquadrar a cem por cento as crianças de um país, 

com os cem por cento de problemas sociais que essas crianças 

levam consigo. Daí o desencanto que atinge muitos professores, 

que não souberam redefinir o seu papel perante esta nova 

situação (NÓVOA, 1995, p.96). 

 A formação continuada dos professores, o diálogo e a flexibilidade quanto 

às mudanças seriam soluções responsáveis pela construção dos saberes desse 



 

 
4779 

novo professor, mas um dos maiores desafios surge com relação à transformação 

de suas práticas pedagógicas.  

 Como se pode perceber, existe um componente temporal marcante na 

formação que, consequentemente, afeta o desenvolvimento profissional de cada 

docente. Educar no século XXI exige um percurso formativo que reforce 

metodologias ativas, reflexões, senso crítico e a consciência das limitações de 

cada aluno. Assim, a formação inicial dos professores que são responsáveis por 

formar a nova geração deve estar vinculada a uma gama diversificada de práticas 

de ensino, na qual os conteúdos são desenvolvidos de modo contextualizado, 

globalizado e diversificado o suficiente para envolver os discentes em diferentes 

projetos de ensino capazes de despertar interesse, motivação e criatividade. 

 A formação dos professores que lidam com a atual geração de 

adolescentes conectados excessivamente às tecnologias digitais também deve 

ser repensada. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), divulgados no Jornal do Brasil, dia 21 de fevereiro de 2018, sobre a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que trata do acesso à 

internet, à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal, confirma 

dados que afetam os adolescentes de forma afetiva, sociável e cognitiva. 

  Atualmente a tecnologia está alterando a relação familiar e social. O 

espaço virtual avança cada vez mais ao passo em que se perdem os seus limites 

perante o mundo real. Os comportamentos e costumes sociais vêm sendo 

transformados de forma contínua daqueles que utilizam a internet, 

principalmente, os adolescentes. Esse segmento social, que é mais suscetível às 

transformações das tecnologias digitais, fica mais propício a adquirir uma 

dependência.  

A tecnologia aos poucos vai desencadeando um elemento de isolamento 

social, que passa a comprometer a capacidade de socialização dos adolescentes, 

que não conseguem mais separar a realidade do mundo virtual. Na visão do 

jornalista americano Nicholas Carr: 

Em pleno Século XXI onde a tecnologia está cada dia mais 

avançada, as pessoas adquirem doenças e problemas 

psicológicos frequentes. A tecnologia com os processos de 

automação leva as pessoas a assumirem uma vida sedentária, já 

que, a comodidade, rapidez e flexibilidade na aquisição de 

informação diminuem o esforço das pessoas em buscar fontes 

alternativas de lazer, trabalho e estudo (CARR, 2011, p. 72). 
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 Destarte, cabe questionar: como enfrentar esse desafio de formar o 

professor para que seja capaz de utilizar as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação de forma coerente no ambiente educacional, a fim de suprir a 

demanda do novo perfil discente?  

Primeiramente, é necessário tentar elaborar estratégias para orientar 

adolescentes, pais e profissionais da Educação para efetuarem decisões que 

possam contribuir para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos 

jovens. A formação do docente deve priorizar a construção de um espaço que 

influencie ao diálogo, tanto no ambiente familiar quanto no escolar.  

 O importante filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação 

e da comunicação, Pierre Lévy, antecipou em 1999 um questionamento que 

refletiria os desafios dos contextos escolares atuais,  

como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses 

novos processos de transação de conhecimento? Não se trata 

aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de 

acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de 

civilização que questiona profundamente as formas 

institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas 

educacionais tradicionais e sobretudo os papéis de professor e 

aluno (LÉVY, 1999, p. 172). 

 Os formadores educacionais necessitam ter a consciência que o plano a 

ser seguido não é proibir o uso de tecnologias, mas de efetuá-los com 

consciência e disciplina. O conceito de aprendizagem no século XXI está 

veiculado ao equilíbrio entre a interação virtual e a real, realizada por meio de 

atividades criativas, dinâmicas e esportivas, desenvolvendo um aluno 

independente de dependências tecnológicas e que tenha laços afetivos. 

 

3 AS TECNOLOGIAS COMO SUPORTE DE UMA FORMAÇÃO DOCENTE 

CONTEXTUALIZADA 

 Apesar da preocupação que alguns pesquisadores detêm sobre o uso ou 

não de tecnologias na educação, outros estudiosos acreditam que a utilização 

desses recursos seria a solução para grande parte dos problemas no espaço 

educacional. Segundo o professor Machado (2004, p. 99) não há dúvidas sobre 

as inúmeras perspectivas da tecnologia na sala de aula. Os recursos para 

instrumentar a ação do professor, nas diversas modalidades de ensino, são cada 

vez mais numerosos e dinâmicos.  
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 Nos últimos anos, o meio acadêmico tem desenvolvido evidências 

concretas, através de estudos, práticas e investigações, que a tecnologia 

vinculada ao processo de ensinar e aprender possibilita a pesquisa e atualização 

frequente de informações, a construção de conhecimentos, a ação pedagógica 

reflexiva e a importância da pesquisa científica. 

 As transformações pedagógicas e os novos métodos de ensino, 

desencadeados pela introdução das mídias na prática pedagógica, transformam 

a metodologia de ensino e aprendizagem tendo em vista essas permanecerem 

ao cotidiano dos alunos. Dessa forma, torna-se possível aplicar as mídias em 

diferentes situações do dia a dia do aluno, desencadeando a formação de um 

profissional crítico e que consiga contextualizar cada ensinamento em uma 

realidade útil. 

 O objetivo de introduzir novas tecnologias nos espaços pedagógicos é 

para realizar inovações importantes que sejam capazes de favorecer o 

aprendizado dos alunos, já que são fontes interessantes e motivadoras. A escola 

que utiliza esses recursos tecnológicos passa a ser um lugar mais atraente que 

preparará o aluno para um futuro onde algumas profissões serão extintas e outras 

surgirão.  

 Cabe às escolas introduzir as tecnologias de comunicação e informação 

para que seja possível conduzir a um novo processo de atuação dos professores. 

Entretanto, o espaço escolar não pode ser interpretado como único agente 

responsável pela provocação desse processo, pois para que isso seja possível, o 

Estado deve investir em políticas públicas capazes de inserir programas de 

formação de nível de pós-graduação e/ou extensão, programas de qualificação 

de recursos humanos e infraestrutura para que as instituições de ensino possam 

oferecer o suporte necessário a essas novas tecnologias educacionais. 

 De acordo com Valente (2005), dois aspectos devem ser observados na 

implantação das tecnologias na educação: a) primeiramente, o domínio do 

técnico e do pedagógico devem acontecer simultaneamente, isto é, o professor 

deve ter tanto domínio da ferramenta quanto da didática; b) o segundo aspecto 

diz respeito à especificidade de cada tecnologia com relação às aplicações 

pedagógicas. O educador deve conhecer o que cada uma tem a oferecer e como 

pode ser explorada em diferentes situações educacionais. 

 A sociedade docente acredita que as novas tecnologias educacionais 

viabilizam uma aprendizagem de forma lúdica, estendem os conteúdos 

trabalhados nas aulas e possibilitam uma maior atração dos alunos através de 
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atividades criativas, que vão de encontro com as demandas da sociedade. 

Entretanto, a ausência de uma formação inicial e continuada se enquadra como 

um dos maiores desafios nesse processo de inserção das novas tecnologias na 

escola e consequentemente provocam aos agentes escolares novas formas de 

lidar com o processo de ensino e aprendizagem.  

 O despertar desses novos modos de ensino e aprendizagem, provocados 

pelas mudanças em sociedade, proporcionaram que uma nova cultura escolar se 

elabore e se consolide, mas para que isso aconteça, faz-se necessário 

conscientizar o meio escolar da importância da tecnologia para o 

desenvolvimento social e cultural. 

 O professor do século XXI deve ser capaz de perceber a capacidade dos 

recursos digitais, e trazê-los para a sua formação e atuação, ou seja, o docente 

necessita desenvolver uma incorporação da informática no seu plano de aula, 

gerando os requisitos para que seja possível construir o conhecimento crítico.  

 Para alguns professores, os recursos digitais na escola geram medo por ser 

algo novo e que necessita depositar tempo em qualificações e estudos. Essa falta 

de compreensão de como os recursos digitais podem propiciar a construção do 

conhecimento por meio de uma transformação metodológica retardam o 

processo da formação docente em contexto. Os docentes devem possuir plena 

habilidade com os computadores, pois  

os usos de diferentes tecnologias digitais, por exemplo, em 

cursos presenciais, demandam novas habilidades dos docentes, 

além de estratégias e dinâmicas diversificadas para apresentação 

em sala de aula. Muita coisa muda: desde a apresentação e a 

organização dos conteúdos, até a realização de atividades, a 

distribuição dos tempos, a definição das formas de participação 

de professores e alunos e o processo de avaliação (KENSKI, 2007, 

p. 111). 

Portanto, cabe argumentar que a formação de professores do século XXI 

exige uma organização curricular inovadora que vincule a teoria com a prática, 

que ofereça condições para um trabalho interdisciplinar e que permita ao 

educador situar-se criticamente no novo espaço tecnológico. Cabe ao docente 

estar dedicado a esse processo, ciente da renovação de sua prática pedagógica e 

da transformação do discente em agente ativo na construção da sua sabedoria. 

  

4 METODOLOGIA  
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A pesquisa se deu com coleta de dados a partir do recurso de entrevistas, 

sendo que participaram três professores, doravante chamados de HSR, DDB E 

CRW, de uma instituição privada de ensino superior da cidade de Curitiba/PR. A 

entrevista foi realizada com cada um, de forma individualizada, com a intenção 

de que as respostas de um entrevistado não influenciassem a dos demais. As 

perguntas levaram em consideração o cenário de formação e de atuação dos 

entrevistados, onde se abordava a concepção de aprendizagem, as ferramentas 

tecnológicas utilizadas nas respectivas formações, a matriz curricular, os desafios 

desencadeados e o que motivou para o exercício da docência.  

A abordagem metodológica utilizada para o desenvolvimento da pesquisa 

foi a de cunho qualitativo, em que se efetua a crítica de aspectos e características 

dessa produção e que se busca compreender como os professores do século XXI 

foram/são formados por um professor do século XX. Sobretudo, cabe salientar 

que esta é uma pesquisa exploratória que utilizou a técnica de coleta de dados, 

os quais foram transcritos para análise e embasamento desse estudo. 

A análise de conteúdo foi usada para relatar e interpretar as informações 

recolhidas através das entrevistas. Essa análise, conduzindo a categorizações 

sistemáticas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de 

seus significados em um nível que transcende a leitura comum. As principais 

categorias foram ensino e aprendizagem, recursos utilizados na prática formativa 

e contexto da prática formativa. 

 

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

5.1 Perspectivas sobre o que é aprendizagem 

Dentro do ambiente educacional o conceito de ensino e aprendizagem 

varia conforme a ideologia de formação docente que o profissional foi exposto. 

Para tanto, na pesquisa que foi realizada, buscou-se compreender se a 

perspectiva do professor formado no século XX sofreu alteração com as novas 

demandas educacionais ou se permanece como no tempo em que foi formado.  

Assim, questionou-se qual a concepção de aprendizagem que o 

entrevistado supramencionado possui. A resposta obtida foi: “Ensinar e transmitir 

o que a gente sabia para o aluno. Sendo que este tinha que ser passivo no 

processo, enquanto o professor era o detentor do conhecimento”. (HRS, 2018) 

A partir da fala do professor HRS, compreende-se que para ele a 

aprendizagem nada mais é do que a transmissão do conhecimento para o aluno, 
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cujo é visto como um recipiente vazio que será preenchido com as informações 

que o professor, detentor do conhecimento, desejar transmitir. 

Ademais, percebe-se que este entrevistado ainda não vê o discente como 

um ser pensante, que chega no ambiente educacional com experiências e saberes 

que precisam ser aproveitados, a fim de tornar o processo de ensino e 

aprendizagem ativo e de troca de experiências. 

Este pensamento também vai de encontro com o que foi pontuado pelo 

segundo professor pesquisado (aqui denominado de DDB), o qual foi formado 

no século XXI, e conceituou a aprendizagem como: 

“[...] uma ideia conservadora, pois na Academia a forma que me 

foi ensinado era uma forma bem tradicionalista, com 

reprodução de conteúdos, de ter uma pessoa na sala que detém 

o conhecimento e outras que não detêm este conhecimento e 

que estão ali como se fossem uma folha em branco, ou seja, 

não existia nenhum tipo de reciprocidade nesse processo. E 

por eu ser um jovem naquela época, essa concepção de 

aprendizagem me influenciou, pois eu ia para a Universidade 

para obter conhecimentos que outros não tinham, e a partir disso 

eu poder chegar em uma sala de aula e transmitir esse 

conhecimento aos meus alunos visto que eles nada possuem. 

(DDB, 2018, grifos nossos) 

Vê-se que ambos os professores, formados em contextos diferentes 

possuem o pensamento de que os alunos são folhas de papéis vazias que são 

preenchidas pelo conhecimento passado pelos professores. Em outras palavras, 

estes não consideram o aluno como um ser que tem conhecimentos que 

precisam ser aproveitados no processo de aprendizagem.  

Por fim, o terceiro entrevistado (aqui denominado de CRW), também 

formado no século XX, tem uma concepção um pouco diferenciada dos demais, 

uma vez que pontuou que a aprendizagem é algo que transforma o indivíduo, 

sendo uma forma de integração individual e social, como pode ser vista na fala 

deste profissional: “Trata-se de um processo de desenvolvimento da aptidão 

física, intelectual e moral do ser humano em geral, visando a sua melhor 

integração individual e social” (CRW, 2018). 

 

5.2 Perspectivas sobre tecnologias utilizadas na prática formativa 

Segundo os entrevistados HRS e CRW, na época em que foram formados 

não existiam ferramentas tecnológicas digitais e não utilizavam nenhum tipo de 
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ferramentas analógicas. Desse modo, em sala de aula também não havia o uso 

das ferramentas supracitadas. 

Ademais, segundo os dois entrevistados, a matriz curricular do curso de 

graduação não contemplava nenhuma disciplina sobre o uso de tecnologias 

educacionais. Para tanto, diferente do que muito se vê na atualidade dos desafios 

enfrentados na docência, o que se enfrentava no século XX era o de como 

promover a aprendizagem em dada conjuntura, como modificar a escola e as 

dificuldades de conhecer as formas de que viviam os alunos e as fortes transições 

de paradigmas que os professores passavam. 

Cabe ressaltar o que o entrevistado DDB salientou sobre os recursos que 

foram utilizados em sua prática formativa no século XXI: ao ser questionado sobre 

as ferramentas tecnológicas que utilizou em formação por livre iniciação e quais 

ferramentas tecnológicas utilizou por indicação de seus professores, o mesmo 

respondeu: 

Na época eu usava um OneNote, uma das primeiras 

ferramentas tecnológicas digitais que surgiu. Utilizava 

também bloggers. [...] Os professores tinham muitos 

conhecimentos nas áreas deles, mas não tinham tantos 

conhecimentos na área de tecnologia. Os ensinamentos eram 

sempre expostos no quadro. Eu me lembro que durante o último 

ano de graduação, houve um professor que tentou utilizar 

alguma ferramenta tecnológica através de vídeos que nem 

estavam relacionadas aos conteúdos, mas eram vídeos que 

chamavam a atenção dos alunos (DDB, 2018, grifos nossos). 

Percebeu-se que neste momento os alunos já iniciavam a utilização de 

ferramentas tecnológicas na busca de suportes que facilitassem/agregassem o 

processo de aprendizagem. Ademais, pela fala do entrevistado, é perceptível que 

os professores já precisavam de formação para o uso destes novos recursos que 

surgiam no âmbito socioeducacional. 

Ainda neste momento, conforme salientou o entrevistado 

supramencionado, não havia nenhuma disciplina que fosse voltada para as 

tecnologias educacionais, talvez pela falta de profissionais que possuíssem 

experiência para ministrar este tipo de formação.  

Seguindo a reflexão sobre a tecnologia no ambiente educacional, realizou-

se o seguinte questionamento: Você acredita que atualmente os professores 

mais novos podem ter mais acesso à tecnologia do que outros professores, 
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porém eles podem possuir menos consciência metodológica? Os 

entrevistados responderam que indiferente da formação dos professores, todos 

conseguem utilizar as ferramentas tecnológicas, o que acontece é que alguns 

possuem mais dificuldades e outros não possuem dificuldade alguma. No 

entanto, ainda há professores que utilizam as tecnologias de forma 

descontextualizada ao ambiente educacional.  

Destarte, cabe expor o pensamento do professor DDB sobre o 

questionamento mencionado anteriormente:  

Isso foi uma questão que eu me deparei quando adentrei na 

instituição onde trabalho, pois passei a conhecer a diferentes 

escolas, tanto pública quanto privada. Quando fui fazer 

treinamento com 5 professores, sendo 4 formados há mais de 20 

anos e 1 formada há 2 anos. Nessa situação, me deparei que a 

professora mais nova, a qual tinha acabado de se formar, era 

a mais resistente à tecnologia, apesar de conhecer e utilizar 

a maioria. Ela demonstrava dificuldades em associar as 

ferramentas tecnológicas com os conteúdos de sua aula, mesmo 

sendo conhecedora das tecnologias, ou seja, depreende-se que 

essa questão independente se o professor é novo ou não, mas 

trata da preocupação deste em conseguir associar as ferramentas 

tecnológicas com facilidades em repassar o conhecimento (DDB, 

2018, grifos nossos). 

Nota-se a partir desta experiência que o uso das tecnologias no ambiente 

escolar não está somente ligado à época de formação, mas as ideologias que este 

sujeito possui, pois do mesmo modo que é possível encontrar professores de 

formação mais recente completamente contra ao uso de tecnologias em sala de 

aula, pode-se encontrar professores formados no século XX completamente 

adeptos a essas mudanças que a educação está passando.  

 

5.3 Perspectivas sobre o contexto na prática formativa 

A fim de compreender as perspectivas sobre o contexto na prática 

formativa, primeiramente os professores responderam a seguinte pergunta: 

Como você identifica o contexto da docência na sociedade atual? Em geral, 

para os entrevistados, no contexto atual há o papel de um professor mediador, 

cujo tem a função de auxiliar na formação de sujeitos críticos, ou seja, os 

professores são figuras tão importantes como a família e os políticos, por 

exemplo, uma vez que são parte do processo de ensino e aprendizagem, são 
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parte do processo emancipatório de sujeitos, como pode ser visto nas palavras 

dos docentes: 

O papel do professor na sociedade atual sempre foi muito 

importante, mas hoje ele ganha uma nova atribuição pois 

deve atuar como um mediador da aprendizagem. O aluno está 

usando tecnologias em todos os aspectos fora da escola, e 

quando chega na sala de aula esses recursos não estão presentes. 

Dessa forma, a função do professor nessa sociedade é preparar 

os alunos para o mundo e para um futuro onde a maioria das 

profissões serão substituídas por robôs. O docente deve cada 

vez mais instigar o discente em como ser criativo, em como 

resolver problemáticas em contextos reais (HRS, 2018, grifos 

nossos). 

 

Eu acho que é extremamente importante o papel do professor 

como formador de opinião, uma pessoa que tenha influência 

na sociedade, e que seja capaz de mudar a percepção dos alunos 

tanto pro bem quanto pro mal. O professor tem um papel 

determinante na sociedade, tão quanto um pai, um político, 

uma autoridade. Afinal de contas, uma palavra que o professor 

usa na sala de aula pode mudar a trajetória completa da vida 

de um discente (DDB, 2018, grifos nossos). 

Foi um percurso sofrido desde a minha formação até a minha 

atuação como docente. Mas ao mesmo tempo é gratificante ver 

que a sociedade reconhece o meu esforço e aprova o meu 

trabalho. Ser professor não é falta de opção profissional, mas 

uma paixão pela profissão docente e, mesmo diante de todos os 

obstáculos, ainda acredito que esta é a única maneira de 

formar uma sociedade mais digna e capaz de transformar o 

mundo (CRW, 2018, grifos nossos). 

Logo após, buscou-se compreender como esses professores orientam os 

formadores do século XXI. As respostas obtidas levaram a compreensão de que 

estes buscam que seus formadores estejam completamente engajados em um 

processo de ensino e aprendizagem coerente com o momento sócio-histórico 

em que os discentes estão inseridos, isto é, que leve em consideração toda a 

transformação social e emocional que os educandos vivem para que consigam 

ensinar considerando que os sujeitos são indivíduos dotados de inteligências e 

conhecimentos que precisam ser levadas em consideração no momento do 
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compartilhamento de conhecimentos, como se evidencia na fala dos 

entrevistados: quando você reúne sua equipe, o que você orienta para seus 

formadores do século XXI?  

Olhar para o nosso estudante e perceber quais são seus 

conhecimentos prévios, para a partir disso analisar a necessidade 

de cada um. Oriento que meus formadores levem para a sala de 

aula a afetividade, pois trabalhamos diretamente com os sonhos 

da nova geração (HRS, 2018). 

Colaboração, trabalho em equipe, a questão das habilidades 

socioemocionais e principalmente a ideia da inovação atrelada às 

novas ferramentas tecnológicas educacionais (DDB, 2018). 

Oriento a necessidade do comprometimento de todos e que 

estejam ligados ao processo de ensino-aprendizagem, a fim de 

garantir a formação do aluno de modo a contribuir para a sua 

transformação como ser humano (CRW, 2018). 

Refletiu-se, ainda, sobre a existência de atributos que a sociedade exige 

dos formadores. A partir disso, os professores pontuaram que a sociedade cobra 

que os formadores realizem planejamento, possuam bom relacionamento 

interpessoal, sejam afetuosos, motivadores, dedicados, inovadores, 

comprometidos, organizados, abertos a questionamentos, que utilizem as 

tecnologias e que provoquem o senso crítico.  

Em suma, vê-se que os professores precisam ter suas práticas pedagógicas 

coerentes ao contexto que estejam ensinando, pois não é coerente formar 

sujeitos na contemporaneidade apenas com metodologias e métodos de uma 

época anterior.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, buscou-se compreender como os professores do século XX 

estão formando os educadores do século XXI, a fim de elucidar se suas práticas 

estão coerentes com o contexto educacional.  

Na primeira parte deste trabalho foi realizada uma revisão de literatura, na 

qual foram exploradas bases sobre a educação no contexto de formação docente 

no decorrer dos séculos, o que propiciou um entendimento mais aprofundado 

sobre a importância da formação dos docentes para atualizarem suas práticas 

pedagógicas. Logo após, refletiu-se sobre o uso das tecnologias como suporte 

de uma formação docente contextualizada, uma vez que neste momento 

elucidou-se a necessidade de os professores estarem com suas metodologias 
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coerentes com o contexto em que leciona, usando suportes pedagógicos que 

estejam alinhados com seus educandos.  

Na segunda foram apresentados os dados coletados na entrevista 

realizada com educadores de uma instituição privada da cidade de Curitiba/PR. 

A partir da análise dos dados obtidos foram apresentadas reflexões com base no 

aparato teórico, buscando analisar se a teoria está coerente com a prática. 

Logo, notou-se que ainda há professores que concebem o processo de 

ensino e aprendizagem como no século XX, ensinando, muitas vezes, com 

metodologias e aparatos descontextualizados. Ademais, concluiu-se que 

independentemente do século de formação dos professores, é preciso que estes 

estejam desejosos de atualizarem suas metodologias, pois, caso contrário, as 

formações serão apenas palavras jogadas ao vento. Sendo assim, não se pode 

dizer que o século de formação é o grande agravante quanto ao uso de práticas 

pedagógicas que têm os alunos como receptáculos vazios, mas sim a concepção 

de educação que o professor e/ou a escola possui. 
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PERSPECTIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS SOBRE A UTILIZAÇÃO 

DAS TECNOLOGIAS PARA FINS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Alana Débora Melo De Oliveira Aragão 

 

Resumo: A tecnologia está em toda parte, ela chegou para mudar radicalmente todos 

os meios sociais e entrou de forma avassaladora na educação infantil. Esta geração é 

marcada por crianças hábeis e velozes, capazes de acompanhar a nova era digital. A 

escola contemporânea é aquela que permite que o novo entre e faça adaptações para 

que todo este conhecimento seja saudável e acolhedor, professores que prezem por uma 

educação de qualidade se engajam nesta locomotiva de avanços e tudo ocorre para um 

bem maior, para que o ensino-aprendizagem seja de fato estabelecido na grade de 

conhecimento dessas crianças. Logo não há perdas na educação, não se podem haver 

brechas, mas buscando o alinhamento, o êxito e a competência prevalecem. 

Palavras-chave: Tecnologias. Aprendizagem. Crianças. Avanços. 

 

Abstract: Technology is everywhere, it has come to radically change all social media and 

has entered overwhelmingly in early childhood education. This generation is marked by 

skillful and fast children, capable of accompanying the new digital era. The contemporary 

school is the one that allows the new one to enter and make adaptations so that all this 

knowledge is healthy and welcoming, teachers who value by a quality education are 

engaged in this locomotive of advances and everything happens for a greater good, so 

that the teaching -learning is actually established in the knowledge grid of these children. 

So there are no losses in education, there are no gaps, but seeking alignment, success 

and competence prevail. 

Keywords: Technologies. Learning. Children. Currents 
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1 INTRODUÇÃO 

Quando se fala em tecnologia, logo vem em mente mudanças, métodos 

avançados, novos horizontes de ensino. Dentro da educação ela é usada como 

ponte para ampliar o saber. O ensino prossegue sendo bombardeado com tantos 

avanços tecnológicos deixando por vezes as crianças impactadas. 

A finalidade deste artigo é encontrar meios paralelos para viabilizar as melhores 

estratégias no ramo educacional para que os alunos) crianças, principalmente, 

possam ter sua formação assegurada, dentro de tudo o que é novo e promova 

um aprendizado significativo, sem perder as raízes necessárias. 

A educação não é um simples conhecimento, ela engloba muito mais, é um 

processo de ensinar e aprender existente em qualquer sociedade e civilização. 

Sabendo que assimilação de conteúdos por uma criança é diferente em relação a 

um adulto, pois a aceitação e adaptação se dá de forma instantânea. 

Qual seria a melhor forma de transformar o universo infantil através da 

tecnologia? Como traduzir o processo acelerado de globalização no aprendizado 

de crianças? A criança é ágil e rápida, sua mente está aberta a tudo o que lhe é 

oferecido, porém a base educacional tem o objetivo de selecionar, 

necessariamente, tanto o acúmulo dessas informações, quanto a mudança no 

comportamento dos alunos, visando o que há de melhor para a sua construção 

saudável. 

Portanto, esta pesquisa é fundamentada em pensamentos de teóricos, que 

contribuem com seus conhecimentos. Sabendo a importância em que o ser 

humano tem em inovar-se, o cuidado é com que toda esta “inovação”, não 

contribua negativamente, trazendo assim danos e comprometendo a formação 

futura dessas crianças. Todos precisam passar pelas etapas naturais da vida, o 

brincar, correr, ter amigos, ter liberdade em todos os sentidos, não se privando a 

uma modernização forçada, obrigatória e muitas vezes até desigual. 

O artigo está dividido da seguinte forma: Tecnologia e Educação; O 

desenvolvimento infantil; o papel da família (mostra a realidade das famílias e os 

meios virtuais de educação) desenvolvimento dos jogos lúdicos com alunos da 

educação infantil; jogo no processo de ensino e aprendizagem; Concepções sobre 

jogos na educação e brinquedoteca como facilitadora do processo de 

socialização. 

 

2 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
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A educação não se prende necessariamente ao processo de ensino escolar, ela 

nasce constantemente nas organizações de grupos, nas relações pessoais e 

interpessoais com a capacidade humana constante de inventar e se reinventar. 

 A influência da tecnologia possibilitou um processo interativo e avançado 

na educação, maneiras diferentes de se aprender, métodos organizados e capazes 

de propagar a produção de conhecimentos. Entende-se a definição do termo 

tecnologia, como a prática aplicada do conhecimento científico em processos 

utilizados para a solução de problemas do dia a dia. Como relata Morin (1995): 
As tecnologias de comunicação não mudam necessariamente a relação 

pedagógica. As tecnologias tanto servem para reforçar uma visão 

conservadora individualista como uma visão progressista. A pessoa 

autoritária utilizará o computador para reforçar ainda mais o seu 

controle sobre os outros. Por outro lado, uma mente aberta, interativa, 

participativa encontrará nas tecnologias ferramentas maravilhosas de 

ampliar a interação. (Morin, 1995, p.5). 

 Diante disso, observa-se que a tecnologia está cada vez mais inserida na 

educação, porém o homem começa a questionar os meios tecnológicos, quanto 

à sua eficácia, quando percebe algumas desvantagens, como a formação de uma 

sociedade superficial, pontos não interessantes ou até mesmo negativos ou até 

mesmo manipulação diante dos relacionamentos interpessoais e práticas tanto 

quanto dentro e/ou fora do meio escolar. Entretanto, sem extremismos e aplicada 

adequadamente no meio social de uma criança de 0 a 6 anos por exemplo, os 

meios de informação apenas contribuirão, uma vez que promoverão 

possibilidades e avanços para todos. 

 Martia Rorth (2011) o penar desta forma, deu uma entrevista à revista Nova 

Escola, onde mostrou a visão de que as crianças não aprendem apenas na sala de 

aula, mas fora dela e que a tecnologia permitiu um maior acesso ao 

conhecimento. O alunado já chega à escola sabendo muito mais. Isso deve 

ganhar força nos próximos anos, o que vai transformar a relação entre professor 

e aluno de uma maneira incrível. Não há limites para o que ainda estar por vir. 

 A autora enfatiza que se deve buscar metodologias diferenciadas e 

estratégias inovadoras e não simplesmente aceitar e introduzir computadores, 

celulares, tablets ou a própria internet, como forma de inovação sem 

acompanhamento adequado, mas sim ter objetivos contundentes, claros e 

coesos, ou seja, planejamento nas ações a serem realizadas com o público a ser 

trabalhado. O que de fato não deve acontecer são os ambientes educacionais se 

fecharem para os avanços e se prenderem à velha filosofia de ensino, cadernos, 



 

 
4793 

livros e papéis. Os alunos acompanham o processo das novas tecnologias, 

portanto o seu meio social precisa acompanhá-lo, não só sua casa, sua rua, 

principalmente sua escola. 

 As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC`s) ou Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC`s), vieram para dar qualidade ao 

ensino e uma nova face ao processo de ensino aprendizagem. A comunidade 

escolar e principalmente professores, devem ser os principais interessados neste 

processo renovado e assunto, uma vez que interfere diretamente no 

desenvolvimento do aluno. As Tecnologias de Informação e Comunicação TIC’s -

estão nas salas de aulas, no dia a dia de todos, diante disso ou a escola se insere 

ao desenvolvimento tecnológico ou é perpassada por este momento e fica fora 

do processo. 

 

3 O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Em meio a tantas novidades tecnológicas, jogos, celulares, tablets, a 

infância contemporânea não é a mesma em comparação a de anos atrás. Uma 

criança de dois anos, por exemplo, pega o celular de seus pais e com toda 

agilidade e rapidez aprende um jogo eletrônico, já brinquedos como carrinhos, 

bolas e bonecas vão ficando de lado. O vasto mundo das mídias sociais ganhou 

espaço de maneira devastadora na vida dos pequenos naturalmente. 

Considerando isto, Meira (2003) discorre que suspender o tempo e brincar é um 

desafio que as crianças têm de enfrentar frente à avassaladora rede de aparelhos 

tecnológicos que anestesiam seus movimentos corporais, sua socialização e seus 

pensamentos. 

Ao ser inserida na escola, a mesma criança de certa forma é reeducada, e 

incentivada principalmente ao convívio social com as outras como as músicas, 

brincadeiras de roda pega-pega, rouba bandeira, atividades que estimulem 

movimentos corporais. Na educação infantil a maior dificuldade é conseguir este 

paralelo entre a tecnologia e educação trazendo algo verdadeiramente 

significativo para eles. Pois mesmo estando em constante processo de 

aprendizagem, leques estão vulneráveis a qualquer tipo de informação que 

contribua ou não para o seu conhecimento. Para Vygotsky (1989), o caminho do 

objeto até o aprendiz e deste até o objeto passa através de outras pessoas, 

implicando que pela mediação do outro, a criança, desde cedo, apropria-se dos 

significados socialmente construídos na cultura. 
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Os bebês já nascem conectados, as crianças já estão atualizadas, os 

adolescentes reprogramados e os adultos desatualizados. Não se trata de uma 

afirmação generalizada é a realidade do século. Pois segundo Piaget (1997): 
Explicar o desenvolvimento do conhecimento significa explicar 

como a criança consegue construir e inventar, não o que ela 

repete ou copia. Ora, as descobertas e invenções dependem da 

construção de estruturas lógicas que se diferenciando em virtude 

de assimilações novas, abrem possibilidades para conquistas 

cada vez mais elevadas. O desenvolvimento diz respeito à 

construção dessas estruturas. A aprendizagem nada mais é que 

um setor do desenvolvimento cognitivo, porque se refere a tudo 

o que a criança recebe em situações específicas de transmissões 

educativas (PIAGET, apud, SABER, 1997, p. 235). 

 

A teoria construtivista de Piaget mostra o impacto que a violência social 

causa no desenvolvimento da aprendizagem tanto no agir como em receber as 

ações. O fato é que o mundo tecnológico possibilitou o acesso ao conhecimento 

mútuo, onde crianças e adultos, professores e alunos tem acesso liberado. E ao 

despontar deste conhecimento é primordial para as futuras gerações. Os 

profissionais dotados de inteligência do amanhã são os pequenos que estão 

sendo formados nas escolas de hoje, logo precisarão de uma boa base de alicerce 

fundamentado. A mudança em seus gostos e comportamentos, no que diz 

respeito à infância em si, são consequências que precisarão ser podadas como 

tantas outras. 

3.1 O Papel da Família 

A verdade é que a escola tem a missão de atrair a família, mas existe uma 

ponte que divide esses dois lados, quando deveria ser um elo para aproximar. 

Embora sejam elaborados projetos, palestras e trabalhos realizados para 

desmitificar estes paradigmas a fonte principal tem sido o uso da tecnologia, por 

exemplo, através de uma ferramenta virtual onde todos tenham acesso, o 

WhatsApp cria-se um grupo da escola em geral ou da turma X, onde pais e 

responsáveis podem ver em tempo real tudo o que seus filhos fazem na a escola. 

Além disso, ainda têm as páginas virtuais da escola através de fotos e vídeos. 

Podem também ir no “privado” do professor e conversar sobre seu filho, assim 

como podem ser chamados com urgência para comparecer a escola. Além disso, 

ainda têm as páginas virtuais da escola para serem seguidas. Em contrapartida 

por estarem tão envolvidas nas atividades escolares de seus filhos através das 



 

 
4795 

redes sociais, acabam se isentando de responsabilidades como ir a reuniões, 

conhecer pessoalmente a instituição. Esses e outros cuidados precisam ser 

tomados. 

Um ponto é que a criança manifesta na escola, experiências e 

aprendizagens, adquiridas fora dela, em casa principalmente, existem aquelas 

viciadas em televisão, desenhos, jogos eletrônicos, onde suas brincadeiras 

transmitem aquilo que assistem. Mesmo as que não tem vivência com tanta 

tecnologia, quando tem a oportunidade manuseiam facilmente. Relacionado a 

isto destacam Wilson e Jordan (2011, p. 161) “ A vulnerabilidade aumentada que 

caracteriza os anos pré-escolares significa que os pais devem ser especialmente 

cautelosos quanto ao uso irracional da televisão como babá para seus filhos 

pequenos”. 

A relação entre família e escola já vem sendo trabalhada há muito tempo, 

são diversas opiniões e posicionamento, assim como são muitos os meios de 

solução. Roth (2011) diz que a tecnologia pode ajudar a reduzir a distância entre 

os pais e a escola. 

Em suma é necessário ter um cuidado especial com a primeira formação 

dos filhos e este cuidado parte exclusivamente dos pais de mãos dadas com a 

escola pois se ambos não estiverem preparados desencadearão várias 

dificuldades. 

 

4 DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS LÚDICOS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

A participação em jogos contribui para a formação de atitudes sociais, 

tais como: respeito, cooperação, obediência às regras, senso de responsabilidade, 

iniciativa pessoal e grupal. Acredita-se que é através do uso dos jogos que 

introduzem os educandos e estimula o seu desenvolvimento lógico, definido, 

fazendo relações, concluindo e concretizando de forma agradável e interessante. 

Para compreender a importância que Vygotsky atribui ao jogo em 

relação à criança precisamos esclarecer ideias a propósito da sua teoria de que o 

desenvolvimento cognitivo resulta na interação entre criança e as pessoas com 

quem mantém contatos regulares. Diz ele que a “a adaptação da criança é 

bastante mais ativa e menos determinista” (SUTHERLAND apud Vygotsky, 1996), 

ou seja, Vygotsky deu maior ênfase à cultura do que à herança biológica para o 

desenvolvimento cognitivo. 
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O conceito central da teoria de Vygotsky é o de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, e o autor define como a discrepância entre o 

desenvolvimento atual da criança e o nível que atinge quando resolve problemas 

com auxílio. Partindo deste pressuposto considera-se que todas s crianças podem 

fazer mais do que o conseguiriam fazer por si sós.  
No desenvolvimento a imitação e o ensino desempenham um papel de 

primeira importância. Põe em evidência as qualidades especificamente 

humanas do cérebro e conduzem a criança a atingir novos níveis de 

desenvolvimento. A criança fará amanhã sozinha aquilo que hoje é capaz 

de fazer em cooperação. Por conseguinte, o único tipo correto de 

pedagogia é aquele que segue em avanço relativamente ao 

desenvolvimento e o guia; devem ter por objetivo não as funções 

maduras, mas as funções em vias de maturação (VYGOTSKY, 1979, p.138) 

Muitos dos escritos de Vygotsky que apresentam o conceito de Zona 

do Desenvolvimento Proximal fazem referência à criança em idade escolar, no 

entanto isto não significa que o autor considere que este conceito seja apenas 

aplicável em idade escolar e em consequência do papel exercido pelas 

aprendizagens formais. O autor realça igualmente o papel do jogo da criança na 

medida em que este possibilita a criança de uma Zona de Desenvolvimento 

Proximal. 

Baquero sintetiza em três pontos fundamentais o que há de comum 

entre a atividade de jogo e as situações escolares de aprendizagem: a presença 

de uma situação ou cenário imaginário; a presença de regras de comportamento; 

a definição social da situação. Porém o autor esclarece que Vygotsky (1979) 

distingue no jogo a sua amplitude. “Ainda que se possa comparar a relação 

brincadeira-desenvolvimento à relação instrução-desenvolvimento, a brincadeira 

proporciona um campo muito mais amplo para as mudanças quanto a 

necessidades e consciência” (VYGOTSKY in BAQUERO, 1998, p.103). 

Não é de caráter espontâneo que o jogo se torna uma atividade de 

vanguarda no desenvolvimento da criança, mas sim o jogo duplo que existe entre 

exercitar no plano imaginativo a capacidade de planejar, imaginar certas situações 

e representar papéis. A ludicidade faz a criança criar situações ilusórias e 

imaginárias, como uma forma de satisfazer seus desejos não realizáveis. 

4.1 Jogo no processo de ensino e aprendizagem 

Na concepção piagetiana, os jogos consistem numa simples 

assimilação funcional, num exercício das ações individuais já apreendidas 

gerando ainda um sentimento de prazer pela ação lúdica em si e pelo domínio 
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sobre as ações. Portanto, os jogos têm dupla função: consolidar os esquemas já 

formados e dar prazer ou equilíbrio emocional a criança (PIAGET apud FARIA, 

1995). 

Segundo Vygotsky (1991), “o lúdico influencia enormemente o 

desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, sua 

curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração”. 

Conforme o autor, observa-se que o lúdico desenvolve grande influência 

na vida da criança. No qual, os jogos se torna um impulso natural da criança 

desenvolver sua autoconfiança, assim, desenvolvendo sua forma de pensar, agir 

e concentrar, assim, estimulando sua linguagem e sua relação social. 

Passerino (1996) afirma que existem certos elementos que 

caracterizam os diversos tipos de jogos e que se resumem em: 

• Atmosfera de espontaneidade e criatividade; 

• Limitação de tempo: o jogo tem um estado inicial, um meio e 

um fim. Isto é, tem um caráter dinâmico; 

• Possibilidade de repetição; 

• Capacidade de absorver o participante de maneira intensa e 

total (clima de entusiasmo, sentimento de exaltação e tensão 

seguidas por um estado de alegria e distensão), ou seja, 

envolvimento emocional; 

Face a tudo isto, o desenvolvimento é, pois, consequente de combinações 

entre o que o organismo traz e as circunstâncias oferecidas pelo meio. 

Podemos exemplificar citando que uma criança que ao brincar com blocos, 

de repente, resolve separar os blocos pequenos dos grandes para brincar. Mas, 

ao terminar de selecioná-los, conta-os e descobre a quantia dos mesmos. E, 

assim, brincando, faz outras descobertas, ultrapassando o conhecimento do 

objeto utilizado e estabelecendo descobertas em torno do mesmo. 

Na assimilação, o sujeito age sobre os objetos que o rodeiam, aplicando 

esquemas já constituídos ou solicitados anteriormente. Ou seja, a assimilação é a 

tendência a relacionar um novo acontecimento com uma ideia que a criança já 

possui. Ela acontece sem interferir no conhecimento, não havendo, portanto, 

modificação do mesmo. 

Já a acomodação representa o momento da ação do objeto sobre o sujeito. 

Ao contrário da assimilação, a acomodação exige mudanças no nível das ideias. 

A criança muda suas ideias próprias para que possam coincidir com um novo 
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acontecimento. A assimilação/acomodação apresenta-se como suporte para o 

restabelecimento do equilíbrio. O ato de jogar é tão antigo quanto o próprio 

homem, neste sentido, o jogo faz parte da essência de ser humano. O jogo se 

torna necessário para o processo de desenvolvimento, tendo função vital para o 

indivíduo principalmente como forma de assimilação da realidade e além de 

despertar a expressão de ideais comunitários. 

4.2 Concepções sobre jogos na educação 

Várias pesquisas sobre o papel dos jogos têm sido realizadas ao processo 

de ensino-aprendizagem. O que se nota, a partir delas, é o imperativo de se 

analisar a relação que os educadores estabelecem com os jogos, pois, conforme 

a perspectiva piagetiana, eles são recursos que podem auxiliar o sujeito na 

construção de conhecimentos; concepção educativa cujo cerne é a premissa de 

que as pessoas não aprendem pela mera interiorização de informações, mas a 

partir das situações consideradas problemáticas para elas. 

Educar, portanto, significa propiciar situações de cuidado, brincadeiras e 

aprendizagem, orientadas de forma integrada, visando o desenvolvimento das 

capacidades de relação com o outro, atitudes de aceitação, respeito, confiança 

como também possibilitar o acesso ao conhecimento da realidade social e 

cultural. 

É necessário que o professor compreenda os modos próprios das crianças 

se relacionarem, agirem, sentirem, pensarem e construírem conhecimentos, a fim 

de direcionar suas ações, não esquecendo os limites essenciais do ambiente e 

que ela tem internamente como; afetividade, conhecimento, sociabilidade, etc. 

O artigo nº 205 da Constituição da República Federativa relata que a 

educação é o direito de todos e dever do Estado. Sendo ela uma condição 

indispensável para garantia dessa premissa constitucional, devendo a mesma está 

acompanhada de procedimentos que assegurem condições para sua 

concretização. 

As aulas as vezes tornam-se monótonas devido às meras repetições de 

exercícios educativos, sendo assim o professor procura a solução para esse 

problema na utilização de jogos para que haja o interesse da criança pela 

descoberta de maneira prazerosa e responsável. 

Portanto, viver em uma época, no qual a tecnologia cresce aceleradamente 

em todo setor, inclusive na educação, as atividades lúdicas não devem ser 

esquecidas no cotidiano escolar; pois a alternativa de trabalhar de maneira lúdica 
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em sala de aula, continua sendo atraente e educativa, conforme Ronca (1989, 

p.27). 
O movimento lúdico, simultaneamente, torna-se fonte prazerosa 

de conhecimento, pois nele a criança constrói classificações, 

elabora sequências lógicas, desenvolver o psicomotor e a 

afetividade e amplia conceitos das várias áreas da ciência 

(RONCA, 1989, p.27). 

 

Observa-se que através da brincadeira a criança aprende com mais prazer, 

sendo que o brinquedo é o caminho pelo que as mesmas compreendem o 

mundo em que vivem. Sendo a oportunidade de desenvolvimento, pois 

brincando a criança experimenta, descobre, inventa, exercita, vivendo assim uma 

experiência que enriquece sua sociabilidade e a capacidade de se tornar um ser 

humano criativo. 
As crianças formam estruturas mentais pelo uso de instrumentos 

e sinais. A brincadeira, a criação de situações imaginárias surge 

da tensão do indivíduo e a sociedade. O lúdico liberta a criança 

das amarras da realidade (VIGOTSKY 1989, p. 84). 

Dessa forma, verifica-se que as atividades lúdicas propiciam à criança a ter 

a capacidade de conviver com diferentes sentimentos que fazem parte do seu 

interior, pois é através das brincadeiras que as mesmas demonstram como vê e 

constrói o mundo, mostrando suas preocupações e que problemas atormentam. 

E aliar atividades lúdicas ao processo de ensino e aprendizagem pode ser 

de grande valia, para o desenvolvimento do aluno, um exemplo de atividade que 

desperta e muito o interesse do aluno é o jogo, sobre o qual nos fala Kishimoto: 
O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento 

passa a ser considerado nas práticas escolares como importante 

aliado para o ensino, já que colocar o aluno diante de situações 

lúdicas como jogo pode ser uma boa estratégia para aproximá-

lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na escola 

(KISHIMOTO 1994, p.13). 

Neste sentido, observa-se a necessidade do professor de pensar nas 

atividades lúdicas nos diferentes momentos de seu planejamento. Lembrando 

que o jogo e a brincadeira exigem partilhas, confrontos, negociações e trocas, 

assim, promovendo conquistas cognitivas, emocionais e sociais. 

Destacando ainda mais a importância do lúdico, lembramos as palavras de 

Ronca:  
O lúdico permite que a criança explore a relação do corpo com o 

espaço, provoca possibilidades de deslocamento e velocidades, 
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ou cria condições mentais para sair de enrascadas, e ela vai então, 

assimilando e gastando tano, que tal movimento a faz buscar e 

viver diferentes atividades fundamentais, não só no processo de 

desenvolvimento de sua personalidade e de seu caráter como 

também ao longo da construção de seu organismo cognitivo 

(RONCA, 1989, p.27). 

A tal ponto isso se faz verdade, que a criança sente e expressa à curiosidade 

e importante noção de que viver é brincar. E ao brincar, conhece a si própria e aos 

outros e realiza a dura tarefa de compreender seus limites e possibilidades e de 

inserir-se em seu grupo. Aí aprende e internaliza normas sociais de 

comportamentos e os hábitos fixados pela cultura, pela ética e pela moral. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação infantil: 
As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e 

aqueles que possuem regras, como os jogos de sociedade 

(também chamados de jogos de tabuleiro) jogos tradicionais, 

didáticos, corporais, etc, propiciam a ampliação dos 

conhecimentos da criança por meio da atividade lúdica 

(Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil 1998, v1, 

p.27). 

E sobre esse ponto de vista o lúdico se torna de vital importância para a 

educação. Pois de acordo com Ronca: 
O lúdico torna-se válido para todas as séries, porque é comum 

pensar na brincadeira, no jogo e na fantasia, como atividades 

relacionadas apenas na infância. Na realidade, embora 

predominante neste período, não se restringe somente ao 

mundo infantil (RONCA, 1989, p.99). 

Dessa forma, o lúdico torna-se importante na escola, pois através do lúdico 

a criança faz ciência, pois trabalha coma imaginação e produz uma forma 

complexa de compreensão e reformulação de sua experiência cotidiana. Ao 

combinar informações e percepções da realidade problematizada, tornando-se 

criadora e construtora de novos conhecimentos. 

As atividades lúdicas, através das brincadeiras favorecem a 

autoestima das crianças ajudando-as a superar progressivamente 

suas aquisições de forma criativa (Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil 1998, v1, p.27). 

Contudo, os jogos não se tornam apenas uma forma de entretenimento 

que vem gastar energia das crianças, mas como meio enriquecedor que tem por 

objetivo desenvolver intelectual, assim, contribuindo para o processo de ensino-

aprendizagem e no processo de socialização das crianças. 
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O jogo é visto por seu caráter competitivo, no qual há ganhadores e 

perdedores, esta visão está relacionada à postura de muitos educadores, para 

estes o jogo é um ato diferente de brincar. Dessa forma, não podemos considerar 

o jogo apenas como uma competição. A atividade lúdica é o berço obrigatório 

das atividades sociais e intelectuais. 

O principal objetivo da escola é proporcionar a socialização, desta forma 

não se podem isolar as crianças em suas carteiras, mas incentivar os trabalhos em 

grupos, a troca de ideias, a cooperação que acontece por ocasião dos jogos. 

Dentro da realidade brasileira qualquer instituição que tenha como objetivo 

potencializar atividades lúdicas ou de aprendizagens terá por si mesma um 

grande significado social. 

Contudo, o que se percebe em algumas escolas, é que existe anda uma 

aprendizagem apoiada em métodos mecânicos e abstratos, totalmente fora da 

realidade da criança. Predominado sempre durante as aulas a imobilidade, o 

silêncio e a disciplina rígida. O professor comanda toda a ação do aluno, 

preocupando-se excessivamente em coloca-los enfileirados, imóveis em suas 

carteiras comandando os olhares das crianças para que ficassem com os olhos no 

quadro. 

Nestas escolas, as atividades lúdicas são descartadas, ou sofrem distorções 

sobre a função. Os jogos são vistos apenas como disputa, competições, fruto de 

imaginação das crianças, deixando de lado o valor pedagógico, a sua importância 

para o desenvolvimento cognitivo. Porém, para Friedmann (1996, p.75): 
O jogo não é somente um divertimento ou uma recreação. 

Atualmente o jogo não pode ser visto e nem confundido apenas 

como competição e nem considerado apenas imaginação, 

principalmente por pessoas que lidam com crianças da educação 

infantil. O jogo é uma atividade física ou mental organizada por 

um sistema de regras, não é apenas uma forma de divertimento, 

mas são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento 

intelectual, proporcionam a relação entre parceiros e grupos. 

Através da interação a criança terá acesso à cultura, dos valores e 

aos conhecimentos criados pelo homem. 

 

Para que essa visão seja realmente aplicada há uma necessidade de 

reestruturação na formação e conduta profissional dos professores para que se 

aproveite a atividade lúdica como centro das ideias sobre o processo de 

socialização. Além da reestruturação sobre a conduta profissional dos 



 

 
4802 

professores, pergunta-se ainda se as escolas estão ou não preparadas para essa 

renovação de atitude do quadro docente, se essa renovação será bem vista e 

apoiada para que esta realmente obtenha sucesso. 

Quando o professor recorre aos jogos, ele está criando na sala de aula uma 

atmosfera de motivação eu permite aos alunos participarem ativamente do 

processo ensino aprendizagem, assimilando experiências, atitudes e valores. 

Para que a aprendizagem ocorra de forma natural é necessário respeitar e 

resgatar o movimento humano, respeitando a bagagem espontânea de 

conhecimento da criança. Seu mundo cultural, movimentos, atitudes lúdicas, 

criaturas e fantasias. Brincar e jogar são coisas simples na vida das crianças. 

Parecem simples, mas depois de observá-los, se verifica que a atividade lúdica 

está no centro de muitas ideias sobre o desenvolvimento psicológico, intelectual, 

emocional ou social do ser humano. 

 

5 A BRINQUEDOTECA COMO FACILITADORA DO PROCESSO DE 

SOCIALIZAÇÃO 

 

 Como alternativa, de espaços lúdicos, além das praças (escassos na 

cidade), surgiram desde o começo da década de 80 as chamadas brinquedotecas 

ou ludotecas. São espaços públicos e ou privados que funcionam como 

bibliotecas de brinquedos, organizados de forma que as crianças possam 

desenvolver criativamente suas atividades lúdicas. Em creches, escolas e 

universidades há brinquedotecas com fins especificamente educacionais. Na 

escola é possível planejar os espaços de jogo e na sala de aula, o espaço de 

trabalho pode ser transformado em espaço de jogo, onde podem ser 

desenvolvidas atividades aproveitando mesas, cadeiras, divisórias e etc. como 

recursos. Fora da sala, sobretudo no pátio, a brincadeira “corre solta” e a atividade 

física predomina. 

 Existem brinquedotecas com fins basicamente sociais onde está entre 

seus objetivos, oferecer, além da rua e do reduzido espaço das casas, uma 

oportunidade diferente para a criança brincar; ao mesmo tempo, a criança tem 

oportunidade de se desenvolver, interagir com outras crianças e adultos e ter 

acesso a brinquedos raros para elas. Esse tipo de brinquedoteca tem aumentado 

em diversos centros comunitários. No Brasil, a primeira brinquedoteca foi 

instalada na Escola Indianópolis, em São Paulo. Atualmente elas se multiplicam 

por todo o país.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maior atenção é como essas informações invadem muito cedo a vida das 

crianças, antes mesmo de irem à escola e os danos causados por conta disso. A 

família tem grande importância nesse quesito, ela é responsável pela maturação 

dos pequenos, e precisa impor limites, no uso dos celulares, controle em relação 

ao que estão acessando na web e consequentemente apresentando outro lado 

da infância, o de brincar. 

A realidade tecnológica é uma verdade nas escolas nos dias atuais, o 

acesso as mídias digitais ganham espaço no cotidiano e na vida não somente 

acadêmica das pessoas, mas em seus diversos meios sociais. A busca pelo 

conhecimento e a praticidade em tê-lo torna, principalmente, as crianças os seus 

principais receptores. 

Ao conhecer o ponto de vista de diversos pensadores, renomados como 

Jean Piaget ou demais, como estudiosos atuais, é identificado o quanto o uso da 

tecnologia trouxe avanços para a educação, possibilitando a melhoria significativa 

no processo de ensino-aprendizagem, todavia sabe-se que a mesma não está 

sujeita a somente estes tipos de mudanças. Pois a educação se constitui de uma 

vasta e complexa aliança que ultrapassa as barreiras tecnológicas. 

Portanto, o conhecimento seria a resposta para saberes diversificados e 

somente conhecendo algo se pode dar opiniões e sugestões para melhorias, 

professores não podem ser substituídos nem mesmo se auto excluir deste tempo 

precioso na educação infantil com a metodologia e ferramentas corretas é 

possível sim chamar a atenção das crianças e tornar a família atuante. 
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1095Resumo: O presente artigo 1096trata do uso das plataformas digitais como o 

Google Classroom nas aulas de ciências em uma escola pública, sendo a mesma, utilizada 

como ferramenta de apoio. Está ferramenta e/ou plataforma, será utilizada tanto em sala 

de aula, como extraclasse, com a finalidade de trazer atualidades e curiosidades na área 

das ciências. Além de ser utilizada como ferramenta avaliativa e interativa, através da 

proposição de atividades na plataforma, bem como sanar em partes, a deficiência e/ou 

carência de materiais e recursos didáticos encontrado muitas vezes nas escolas públicas. 

Outro ponto a ser abordado, é a inserção dos alunos no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA).  
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Abstract: This article deals with the use of digital platforms such as Google Classroom in 

science classes in a public school, and it is used as a support tool. This tool and / or 

platform will be used both in class and extra-class, with the purpose of bringing news 

and curiosities in the area of sciences. In addition to being used as an evaluative and 

interactive tool, by proposing activities on the platform, as well as healing in parts, the 

deficiency and / or lack of materials and didactic resources often found in public schools. 

Another point to beaddressed is the insertion of students in the virtual learning 

environment (VLE).  

 

Keywords: VLE; teaching science and biology; google classroom; digital insertion. 

INTRODUÇÃO 

Não é de hoje que o uso das ferramentas digitais vem se tornado cada vez 

mais populares e sendo utilizadas na educação, neste sentido, os ambientes 

virtuais de aprendizagens(AVA) vem crescendo de forma significativa como forma 

de auxiliar e melhorar a evolução das ações pedagógicas, tanto no ensino 

presencial, como no ensino a distância. Além do mais, o uso das aulas apenas 

expositivas pelos professores, aquelas em que o docente fica preso aos livros 

didáticos, onde estes tem sido praticamente o único instrumento de apoio, pode 

tornar o ensino monótono e pouco inovador, gerando o desinteresse dos alunos. 

Atanazio e Leite (2018) vivemos em uma época na qual a tecnologia está 

presente no cotidiano cada vez maior das pessoas, alterando de forma 

significativa a maneira como elas se relacionam e interagem. Computadores, 

celulares e as mais diversas ferramentas de interação e pesquisa online são 

tecnologias que vêm conquistando cada vez mais espaço na sociedade da 

informação (SILVA, 2011). 

De acordo com a pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet (CGI, 

2016) 
Essas mudanças afetam, em particular, a educação, que se vê 

frente à necessidade de lidar com diversas questões desencadeadas 

pela presença cada vez mais intensa das TIC no cotidiano: seja preparar 

as pessoas para aproveitar plena e conscientemente todo o potencial 

dessas tecnologias, seja desenvolver metodologias e práticas capazes 

de promover a incorporação das TIC como instrumento pedagógico 

(CGI, 2016, p. 10). 

O AVA segue uma abordagem construtivista, que considera a 

aprendizagem o resultado de análises e construções realizadas pelos indivíduos 

por meio do processamento mental consciente e reflexivo. (SOUSA, SANTOS, 

2015). 
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Nos últimos anos, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVAs) estão sendo cada vez mais utilizados no âmbito acadêmico e 

corporativo como uma opção tecnológica para atender esta demanda 

educacional. Diante disso, destaca-se a importância de um 

entendimento mais crítico sobre o conceito que orienta o 

desenvolvimento ou o uso desses ambientes, assim como, o tipo de 

estrutura humana e tecnológica que oferece suporte ao processo 

ensino-aprendizagem. (PEREIRA, SCHMITT, DIAS,2005). 

 

De acordo com Sales e Mello (2017), podemos caracterizar um ambiente 

virtual de aprendizagem como plataformas digitais que possibilitam acesso a 

uma variedade de ferramentas virtuais de aprendizagem utilizando vários tipos 

de mídia. 
[...]Tecnicamente, um AVA é um sistema computacional 

implementado por meio de uma linguagem de programação, que reúne 

num único software, possibilidades de acesso on line ao conteúdo de 

cursos. Oferece também diversos recursos de comunicação, interação e 

construção entre os sujeitos que participam do ambiente (BASSANI, 

2006, p.8).  

Segundo Leão, Rehfeldt e Marchi (2013), os avanços tecnológicos e a 

ampliação do acesso às informações que a internet possibilitou, tem 

proporcionado inúmeras alternativas metodológicas na troca de informações e 

conhecimentos. 

Neste sentido, a internet possibilita a oferta de inúmeros recursos didáticos 

alternativos, que possibilitem uma melhor interação professor/aluno, 

aluno/professor.  

Leão, Rehfeldt e Marchi (2013) destaca que, cabe aos professores 

assumirem uma postura de interlocutor no processo de utilização destas novas 

tecnologias perante aos alunos, pois não basta ter as informações se não 

estabelecer conexões no momento oportuno, isto é, na resolução de problemas.  
O novo papel do professor será, portanto, o de auxiliar na 

compreensão, seleção e avaliação crítica das informações, bem como a 

identificação da qualidade do que é oferecido para os alunos dos 

inúmeros canais por onde os conhecimentos são disponibilizados 

(KENSKI, 2001). 

Segundo Krasilchik (2008), no estágio atual do ensino brasileiro, a 

configuração do currículo escolar do ensinos médio e fundamental deve ser 

objeto de intensos debates, para que a escola possa desempenhar 

adequadamente seu papel na formação de cidadãos. Como parte desse processo, 
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o ensino de ciências e biologia, pode ser uma das disciplinas mais relevantes e 

merecedoras da atenção dos alunos, ou uma disciplina mais insignificante e 

pouco atraente, dependendo do que for ensinado e como isso é feito. Cabe ao 

professor/educador, sair de um ensino mais tradicional, para uma educação mais 

dinâmica e interativa, proporcionando uma experiência mais agradável e menos 

monótona de ensino. 
Segundo Mendes e Lemes (2014) apud Schiehl e Gasparine 

(2016), os pesquisadores ainda veem uma grande lacuna entre a 

realidade do estudante em sala de aula versus as propostas 

educacionais tecnológicas. Essa lacuna não corresponde somente aos 

recursos de hardwares ou softwares, os quais muitas escolas tiveram a 

oportunidade de receber pelos seus governantes (municipais, estaduais 

ou da união), mas sim, de verificar se esses recursos tecnológicos 

podem resolver as dificuldades (de estudantes, professores, gestões, 

etc.) e possibilitar uma melhora no processo de ensino-aprendizagem. 

Entende-se então que, não somente é necessária a tecnologia, mas 

como utilizá-la dentro da sala de aula. 

Para Carvalho e Guimarães (2016) o ensino de Ciências e Biologia tem sido 

praticado de acordo com diferentes propostas educacionais que se sucederam 

ao longo das décadas como elaborações teóricas e que, de diversas maneiras, se 

expressaram nas salas de aulas, e, muitas dessas atividades são baseadas na mera 

transmissão de informações, tendo como recurso didático exclusivo o livro e sua 

transcrição na lousa, o que reflete em partes o modo tradicionalista de educação 

de décadas atrás. 

Com o uso dessas novas tecnologias, como afirma Masetto, Behrens e 

Moran (2013, p.30): 

 
Podemos utilizar uma parte do tempo de aprendizagem com 

outras formas de aulas, mas de orientação a distância. Não precisamos 

resolver tudo dentro da sala de aula. Isso desenraiza o conceito de 

ensino-aprendizagem localizado e temporalizado. 

 

Ruppenthal, Santos e Prati (2011) apud Carvalho e Guimarães (2016), 

destacam que o uso de tecnologias pode tornar a aprendizagem prazerosa, já 

que permitem inúmeras formas de mostrar um conteúdo, privilegiando todos os 

sentidos, através da utilização de som, imagem, movimento. Cabe aos 

educadores adotarem essas novas tecnologias de informação e comunicação 

como suporte pedagógico, com o objetivo de provocar mais interesse pelos 
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conteúdos que são abordados em sala de aula e ainda possibilita uma maior 

sintonia da educação com o contexto da modernidade. 

 

O dicionário Aurélio define ambiente da seguinte maneira: “adj. 

envolvente; local que rodeia os corpos por todos os lados; s. m., a esfera social 

em que se vive; o ar que se respira; tudo aquilo que envolve os seres vivos e as 

coisas”; e aprendizagem como: “Ação de aprender e aprender é mudar de postura, 

de visão, rever, reinventar [...]”. Ao somar as duas definições, podemos inferir que 

um ambiente de aprendizagem seria o espaço que cerca, envolve os seres vivos 

(professores, alunos e comunidade escolar) e as esferas sociais com o intuito de 

mudar, ver, rever, reinventar. 

Desse modo, ao tratar da reflexão sobre ambiente de aprendizagem e, 

mais profundamente, sobre ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), Rostas e 

Rostas (2009) acredita ser necessário analisar as potencialidades dos recursos 

tecnológicos disponíveis e discutir a formação dos professores para que reflitam, 

interpretem e utilizem criticamente a tecnologia no contexto educacional. 

Ao se utilizarem os recursos tecnológicos comuns na sociedade da 

informação em benefício do processo de ensino-aprendizagem, é possível 

romper o silêncio da escola frente a essas tecnologias e possibilitar o seu uso para 

além da socialização e acesso à informação, mas também para o desenvolvimento 

da própria aprendizagem. 

Para Medeiros & Medeiros, a tecnologia modifica a realidade de todos os 

envolvidos no processo pedagógico: alunos, professores, gestores. Sampaio e 

Leite (2008, p. 19) ressaltam que essa mudança ocorre inclusive no que diz 

respeito ao papel do professor. 

 
Existe, portanto, a necessidade de transformações do papel do 

professor e do seu modo de atuar no processo educativo. Cada vez mais 

ele deve levar em conta o ritmo acelerado e a grande quantidade de 

informações que circulam no mundo hoje, trabalhando de maneira 

crítica com a tecnologia presente no nosso cotidiano. Isso faz com que 

a formação do educador deva voltar-se para análise e compreensão 

dessa realidade, bem como para a busca de maneiras de agir 

pedagogicamente diante dela. É necessário que professores e alunos 

conheçam, interpretem, utilizem reflitam e dominem criticamente a 

tecnologia para não serem por ela dominados. 
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Aquela ideia de uma sala de aula com os alunos sentados anotando o que 

o professor escreve na lousa já não condiz mais com a realidade educacional. 

Primeiro foram as multimídias, como o Datashow, e agora cada vez mais novas 

tecnologias, desde computadores até smartphones, vão deixando para trás o 

modelo tradicional de ensino. 

Os desafios são muitos e vão desde a própria concepção de educação, 

passam pela formação dos professores e a metodologia a ser utilizada na escola 

e se estendem a implementação de políticas públicas que possam garantir o 

acesso destas ferramentas. (MEDEIROS & MEDEIROS,2018, p.2). 

 
A introdução da informática na educação, segundo a proposta de 

mudança pedagógica, como consta no programa brasileiro, exige uma 

formação bastante ampla e profunda dos educadores. Não se trata de 

criar condições para o professor simplesmente dominar o computador 

ou o software, mas sim auxiliá-lo a desenvolver conhecimento sobre o 

próprio conteúdo e sobre como o computador pode ser integrado no 

desenvolvimento desse conteúdo (VALENTE, 1999, p. 9). 

 

A partir da utilização do Google sala de aula é possível desenvolver 

inúmeros projetos que visam a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Moura e Barbosa (2013) destacam que a principal diferença entre os projetos de 

ensino e os projetos de aprendizagem é que os projetos de ensino são 

direcionados ao melhor aproveitamento dos professores em suas atividades. Vale 

salientar uma diferença entre os projetos de aprendizagem são desenvolvidos por 

grupos de alunos sob orientações do professor ou demais professores em 

diversas disciplinas. O Google Sala de Aula viabiliza a organização tanto de 

projetos de ensino como de projetos de aprendizagem, pois concatena atividades 

de ensino-aprendizagem, promovendo as interações entre professores e alunos. 

É fato que os ambientes virtuais de aprendizagem vêm trazendo uma nova 

perspectiva para a educação, conforme retrata Cauduro (2013), estas novas 

tecnologias, estão fazendo com que pesquisadores e educadores desenvolvam 

trabalhos focados na acessibilidade dos conteúdos, que, juntamente com a 

utilização de alternativas e ferramentas, cada vez mais modernas, ampliam e 

facilitam a formação dos indivíduos. Essas ferramentas e tecnologias são 

consideradas muito mais que somente um ambiente de socialização, elas são 

mecanismos imprescindíveis para o desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem e transformação social. 
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É preciso um novo olhar da escola, sob a perspectiva de promover a 

mudança educativa, de forma que as tecnologias educacionais não 

sejam apenas equipamentos e recursos utilitários, mas meios que 

favoreçam mudanças nas práticas pedagógicas vigentes, com a 

colaboração geral dos envolvidos no processo de ensino. Um dos 

pontos fundamentais é o empenho de todos para conhecerem e 

dominarem essa ferramenta, além de investir na criatividade para 

desenvolver atividades, valorizando e conscientizando-se da 

importância de sua utilização, ou seja, por que e como integrá-las ao 

contexto de ensino/aprendizagem. (JUNIOR et al, 2017, p.3). 

 

Enfim, o uso de ferramentas tecnológicas nas escolas está sendo cada vez 

mais discutido no meio educacional, alguns e acreditam que ela é a solução para 

os problemas, outros creem que ela resolverá apenas parte do problema. Para 

Neto, Pereira e Oliveira (2018), o problema da educação não é apenas a falta de 

tecnologia, mas a estrutura e a formação que são disponibilizados para as escolas. 

Desenvolver atividades em sala de aula e conteúdos que realmente usem as 

qualidades que as ferramentas oferecem, contribuindo bastante para a evolução 

do conhecimento dos alunos.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

No contexto atual em que se encontra a educação eo sistema educacional 

brasileiro, faz-se necessário a projeção de um novo cenário envolvendo tanto 

educadores como educandos, bem como a inserção de novos recursos didáticos, 

sejam eles físicos ou virtuais. E nesse sentido o uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação (TICs), propiciaram a utilização e inserção de inúmeras 

plataformas educacionais envolvendo a web, dentre elas vale destacar aqui, a 

plataforma Google Classroom que é uma plataforma digital na qual permite a 

criação de um ambiente virtual (sala de aula), onde os alunos podem ser 

adicionados. Ela permite elaborar tarefas, compartilhar a agenda de aula, 

possibilita conversa em tempo real com os alunos, dentro e fora da sala de aula.  

Permite compartilhar documentos, textos, vídeos, links, além de poder ser 

utilizada como meio para avaliar os alunos e realizar atividades on line. Daí, esta 

ser uma ferramenta muito interessante e importante para ser utilizada em sala de 

aula, pois a mesma, pode ser utilizada como uma extensão da sala de aula e tornar 
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os conteúdos mais dinâmicos e atrativos para aqueles que a utilizam, sem falar 

que permite explorar de forma mais rápida as curiosidades e novidades sobre o 

que se está ensinado em sala de aula e as novidades mais atuais em relação a 

área de ciências. 

 

OBJETIVOS 

 

Inserir as plataformas digitais como ferramenta de apoio para o ensino de 

ciências nas turmas de ensino fundamental ll, de uma escola municipal da capital 

paraibana. Utilizar o google classroom como instrumento de apoio nas aulas de 

ciências da turma de 9° ano; sanar uma deficiência e carência de materiais 

didáticos mais atualizados sobre os conteúdos ministrados em sala de aula; 

familiarizar os discentes com as plataformas educacionais e sobre sua 

importância no atual contexto de ensino e suas inúmeras possibilidades de uso. 

   

METODOLOGIA 

 

Este trabalho de pesquisa foi realizado em uma escola da periferia da 

cidade de João Pessoa-PB, escola está municipal de ensino fundamental l e ll, que 

conta com 243 alunos nos turnos da manhã e tarde. O período de realização, foi 

durante o estágio supervisionado ll, na disciplina de ciências no 9° ano. 

A pesquisa foi de caráter exploratório, com uma abordagem de cunho 

qualitativo, onde buscou-se introduzir a plataforma Google Classroom como 

apoio a disciplina de ciências, bem como apresentar a mesmas para todos os 

alunos. 

Segundo Bento e Belchior (2016) apud Araújo et. al, (2018), no mundo 

globalizado estudantes tem a sua disposição um grande número de informações 

através da rede mundial de computadores, disponíveis em aparelhos como 

smartphones e tabletes, importante para a comunicação nas suas práticas 

pedagógicas utilizando-se destes recursos como apoio didático-pedagógico, 

incorporando-os ao processo de ensinamento no ambiente escolar.   

 Na plataforma, foram introduzidos textos, curiosidades sobre o conteúdo 

ministrado, além de vídeos e atividades a serem realizadas e postadas na própria 

plataforma. 

Antes de se introduzir o Google Classroom como apoio na disciplina, foi 

realizado uma pesquisa com toda a turma, para saber se todos os alunos 
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dispunham de aparelhos eletrônicos (tabletes, smartphones, PCs e/ou notebooks) 

e se os mesmos teriam acesso diário a internet fora da escola. Como o resultado 

da pesquisa foi que, 100% da turma tem acesso a internet e aos dispositivos 

eletrônicos, foi criada uma turma na plataforma e inserido todos os alunos na 

mesma, que passou a ser utilizada na disciplina. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Percepções a respeito da introdução da plataforma Google Classroom nas 

aulas de ciências da turma de 9°ano.  

Os alunos da disciplina mostraram-se resistentes em um primeiro 

momento, pois não tinham o habito de utilizarem esses recurso ou algo 

semelhante em suas aulas, uma vez que suas professoras de anos anteriores e a 

atual desconheciam tal ferramenta, tão pouco utilizavam algum recurso 

tecnológico em suas aulas. 

Como Carvalho e Guimarães (2016) afirmam, é preciso que haja a formação 

de professores para a inserção de tecnologia no ensino, pois está, ainda encontra-

se deficitária, sendo necessária uma reformulação dos currículos de formação 

inicial e continuada dos professores tornando-os mais aptos e capacitados para 

tal, para só assim, poder utilizar as mesmas com os discentes em sala de aula. 

Neste sentido, foi preciso realizar um trabalho e mostrar o funcionamento 

de como funcionava o Google Classroom, para aos poucos os discentes irem se 

acostumando a esse novo ambiente educacional e a sua utilização. 

A admissão e inserção das tecnologias no contexto da sala de aula é um 

processo lento e gradativo. Andriessen and Vartiainen (2006) apud Junior et al, 

(2017), as escolas precisam incentivar os professores e alunos que ainda não se 

encontram preparados para a inclusão da tecnologia no ambiente escolar, uma 

vez que se acredita que possam oferecer novas possibilidades para melhorar o 

ensino, criando condições para aprender em qualquer lugar e momento, 

podendo, então, o aluno acessar, manipular e trocar informações quando quiser 

e na hora que achar mais conveniente. 

Os alunos mostraram-se resistentes a princípio, pois acreditavam que a 

plataforma seria uma forma de lhes serem atribuídas mais atividades fora da sala 

de aula. Entretanto, ao iniciarmos o uso, após alguns aulas utilizando a mesma, 

eles mostraram-se bastante interessados e passaram a interagir mais em sala de 

aula e participarem mais. 
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Para que os discentes fossem se familiarizando cada vez mais com a 

plataforma, foram sendo utilizados estratégias de postar pequenos textos com 

curiosidades e pequenos vídeos, sem propor nenhuma atividade valendo notas a 

princípio. Por ser uma proposta que está em construção, ela mostra-se muito 

interessante e que em breve poderá ser replicada nas outras turmas do 

fundamental ll. 

E a utilização das plataformas educacionais e o uso das tecnologias de 

informação e comunicação, são uma forma de manter os docentes atualizados 

com as tecnologias e inserir os discentes nas mesmas, uma vez que estas 

tecnologias estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano e não podemos 

ignorá-las. 

O Google Sala de Aula facilita as interações e promove o uso de soluções em 

relação a combinação de recursos informáticos e de comunicações, gerando um 

ambiente propício para a aprendizagem e interatividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo o uso das tecnologias de informação e comunicação não sendo 

algo tão recente em nossas vidas, a utilização das plataformas digitais e 

educacionais são algo muito mais recentes, e que podem contribuir de forma 

significativa para o desenvolvimento, tanto do docente como do discente, 

inserido os mesmos no mundo da tecnologia. 

Em muitas escolas públicas, tanto municipais como estaduais, o uso dessas 

tecnologias é recentíssimo, pois, a pouquíssimo tempo é que as instituições 

públicas de ensino começaram a dispor de laboratórios de informática, mas em 

alguns casos, muitos dos professores não detém conhecimento/habilidades ou 

não sabem utilizar essas ferramentas, o que acaba por privar também os alunos 

de seu conhecimento. 

O uso das TICs e das plataformas educacionais é considerado um caminho 

sem volta, onde cada vez mais estas tecnologias estão e serão utilizadas para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem, educação corporativa, entre 

inúmeras outras possibilidades, possibilitando assim, desenvolver aulas mais 

dinâmicas, interativas, participativas, onde o professor apenas será um orientador, 

deixando cada vez mais o discente como protagonista de seu próprio 

conhecimento, cabendo lhes apenas o professor direcioná-los no caminho a 

seguir. 
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1099RESUMO: Este trabalho tem como proposta expor as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), sob a perspectiva do processo de sua ascensão, estando estas em 

quase todos os lugares e cotidiano do ser humano, inclusive nos espaços de ensino-

aprendizado, além dos desafios ainda presentes, em inseri-las no ambiente escolar. Para 

realizar o trabalho foi utilizado bibliografias acerca do tema, além de textos discutidos 

no PET – Programa de Educação Tutorial do curso de Serviço Social. Nesse sentido, o 

artigo permite conhecer um pouco sobre o contexto em que se inserem as TICs, as 

possibilidades que o seu uso proporciona e os seus desafios. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Tecnologias da Informação e Comunicação; Desenvolvimento; 

Educação; Desafios; prática pedagógica; 

ABSTRACT: The purpose of this paper is to expose Information and Communication 

Technologies (ICTs), from the perspective of the process of their ascension, being these 

in almost every place and everyday of the human being, including in the teaching-

learning spaces, besides the challenges still present in the school environment. In order 

to carry out the work, bibliographies about the subject were used, besides text discussed 

in the PET - Tutorial Education Program of the Social Work course. In this sense, the article 

allows us to know a little about the context in which ICTs are inserted, the possibilities 

that their use provides and their challenges. 
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INTRODUÇÃO  

No processo de evolução e desenvolvimento humano, a humanidade 

passa por constantes transformações, em seus diversos aspectos. Na fala, na 

indumentária, e também na maneira como obtém o conhecimento tanto quanto 

o produzem. O advento da modernidade que compreende o período XV ao XVIII, 

marca o período de transição do mundo medieval feudal para o mundo capitalista 

e burguês. 

     É na modernidade que surgem os novos meios de produção, o 

desenvolvimento do capitalismo e as chamadas tecnologias, que irão se destacar 

ainda mais no período posterior, que muitos ousam chamar de pós- modernidade 

ou mesmo de um modernismo avançado. Contudo, é nesta nova fase que se 

acentua a diversidade dessas tecnologias e evolução dos seus meios de utilização. 

Além disso, é neste contexto que surgem as TIC (Tecnologia da Informação e 

Comunicação), que atualmente tem ganhado cada vez mais espaço no cotidiano 

como mecanismo de interação, comunicação e aprendizado. 

No entanto, as tecnologias, estão presentes em quase todos os lugares, 

inclusive nos espaços de ensino-aprendizado. É nesse mesmo cenário que surgem 

os desafios, podendo ser identificados tanto na utilização destes mecanismos em 

salas de aulas, como na falta de incentivo referente a um melhor manuseio dessas 

tecnologias de forma integral nas escolas. Pontos esses que comprometem a 

melhoria da política de educação no Brasil, que nos últimos anos tem enfrentado 

muitos embates. 

Para pontuar a tais questões, foi realizada pesquisa bibliográfica através 

de pesquisas em livros, monografias, revistas e sites que abordam o assunto 

apresentado, além de texto que foram discutidos em grupo pelo PET Serviço 

Social com mediação da Prof.ª Maria D’alva Macêdo. De acordo com Marconi e 

Lakatos a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já 

publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita 

(1992, p. 43-44). Com isso, o artigo busca apresentar as múltiplas possibilidades 

que as tecnologias podem proporcionar, bem como os desafios que norteiam o 

seu uso no cotidiano e em sala de aula. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS TIC 



 

 
4819 

Desde muito cedo na história humana, o homem tem a necessidade de se 

comunicar, seja através de desenhos em cavernas, os hieróglifos egípcios ou por 

meio da escrita como forma de registrar um fato, o cotidiano ou seu 

conhecimento sobre algo. Ao longo dos anos essas formas de comunicação 

foram se transformando e se modernizando onde hoje é possível ter acesso a 

informações de forma instantânea através da web, televisão, rádio e 

computadores, bem como conversar ao vivo com pessoas através do 

desenvolvimento de aplicativos como o Skype e o Whatsapp. 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) estão presentes em 

todo mundo, desde a mais simples tecnologia inserida no cotidiano a mais 

avançada como nas indústrias, nos transportes, na saúde e na educação. Nisso, 

essas TIC tem exercido papel cada vez mais importante e de destaque na forma 

de produzir, de se comunicar, de aprender e viver. 

Essas novas tecnologias, tem se tornado uma ferramenta cada dia mais 

usada por pessoas de todas as idades, principalmente com a chegada das redes 

sociais como Facebook, Instagram e E-mail que possibilitam diariamente a 

comunicação, entretenimento e negócios pela rede. Na educação, percebe-se 

que há uma dificuldade em realizar certas tarefas em sala de aula usando recursos 

tecnológicos simples, mas que se tornam indispensáveis para auxiliar no processo 

ensino-aprendizagem.  

Porém, surge o questionamento, mas de que forma tecnologias como 

essas podem auxiliar o professor em sala de aula? Tal colocação nos aponta para 

análise dos autores Moura, Azevedo e Mehlecke (2011, p.1). 
Paralelamente ao avanço tecnológico o conhecimento humano vem 

crescendo exponencialmente. Exige-se do professor uma postura 

diferente da tradicional visando possibilitar que o aluno "aprenda a 

aprender" e consiga ter acesso a toda informação disponível em fontes 

de pesquisa das mais variadas, inclusive pela internet. Torna-se 

necessário que o aluno e professor conheçam os recursos existentes e 

saibam lidar com eles, de maneira que possam agir, interagir e como 

consequência construir o conhecimento.  

            Dessa forma, é notório que a troca de mensagens, a informação e o 

relacionamento humano evoluíram, se diversificaram e é importante para o 

trabalho em equipe, o ensino a distância, a relação ensino-aprendizagem que a 

tecnologia se destaca como importante elemento na construção do 

conhecimento humano para promover inclusão, cidadania e aprendizado. 
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                Além de serem facilitadoras, essas novas ferramentas acabam se 

destacando diante dos questionamentos aqui colocados, estando sob a ótica dos 

desafios que vem emergindo e se evidenciando na educação. Sendo a proposta 

deste trabalho nada além do que trazer a reflexão sobre essa relação das TIC junto 

aos desafios que enfrentam que termina sendo algo até contraditório já que os 

ambientes em que estão inseridas surgem para facilitar. 

 

OS DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DAS TIC 

Coube a altura desta discussão, propormos seus aspectos no que diz 

respeito à relação direta da tecnologia com a educação e os desafios existentes.  

As Tecnologias da Informação e Comunicação mesmo como instrumentos 

auxiliadores do processo de assimilação do conhecimento, encontram nesse 

trajeto a necessidade de uma adaptação dos métodos de ensino já existentes a 

essas novas propostas modernizadora que vem surgindo.  

                 Instrumentos áudios visuais, dentro outros, utilizados junto a 

metodologias mal elaboradas acaba tendo resultados contrários dos que se 

espera, e para isso se faz necessário uma reflexão do porque, como e para que 

estamos nos dispondo destes instrumentos, assim mesmo como Modrow e Silva 

(2013, p.5) destacam: 
As TIC precisam ser na verdade, incorporadas na escola por seus 

profissionais em situações que utilizem estratégias adequadas atuando 

como auxiliares na aprendizagem do aluno e no trabalho do professor 

e não somente como um mero instrumento facilitador do processo 

ensino-aprendizagem [...].  

        Isso significa que as utilizações dessas tecnologias não devem ter um fim em 

si mesmo, e que, portanto precisam está alinhada a uma proposta bem planejada, 

que irá corroborar para os objetivos almejados, ajudando na superação dos 

obstáculos que possam surgir no meio do processo.  
Isso acontece porque a maioria dos educadores ainda não possui o 

conhecimento necessário acerca das tecnologias para incorporá-las 

como ferramenta de trabalho. Além disso, no âmbito educacional, ainda 

há os problemas de falta de infraestrutura nas escolas que, muitas 

vezes, não permitem um trabalho adequado com as TIC e, por parte do 

professor, ainda há uma concepção de ensino centrado na 

aprendizagem individual que acontece isoladamente, sem a abertura 

para o processo de construção do conhecimento que ocorre no 

coletivo, com a troca entre os sujeitos (MODROW & SILVA, 2013, p. 5 – 

6). 



 

 
4821 

      Outro desafio existente é o de acabar reduzindo as TIC à mera exposição, ou 

seja, não há um interesse através delas em trazer a tona questionamentos e/ou o 

senso crítico, mas aligeirar o trajeto de produção e transmissão do conhecimento 

que acaba tornando deficitária a formação dos indivíduos envolvidos, fazendo 

com que eles estejam apenas preocupados em ir para um novo nível, mas não 

com a qualidade que chegaram até ele, tendo em vista apenas a inserção no 

mercado de trabalho. Estratégias pedagógicas progressistas a qual reúne 

tendências que consideram a educação como fator de transformação social e os 

professores e alunos como agentes ativos dessa transformação (MODROW & 

SILVA, 2013) junto às TIC, tornarão as escolas, sejam elas quais for espaços tanto 

dinamizados quanto consistentes, no que diz respeito a aspectos do 

melhoramento integral de quem está transmitindo e de quem está apreendendo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação para permanecer um veículo de transformação não deve se 

deixar moldar pelos padrões que querem reger a maneira como utilizamos essas 

tecnologias, lançando mão de uma finalidade exclusivamente mercadológica, 

mas do mesmo modo contribuir através dessas ferramentas para a construção de 

um homem livre e reflexivo para as futuras gerações.   

A formação dos professores junto às TIC deve ser pensada visando sua 

inserção no desenvolvimento humano de forma a emancipar e não mecanizar, 

abrindo os horizontes na construção do conhecimento e não limitando, além de 

incentivar uma educação coletiva, e não individualista e competitiva. 
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RESUMO: Este trabalho tem1102 como objetivo analisar o uso das tecnologias de 

inovação e comunicação no processo educacional de alunos com transtorno do espectro 

autista. O transtorno do espectro autista se caracteriza por disfunções globais do 

desenvolvimento que afetam a capacidade de comunicar e interagir com os outros, bem 

como se manifesta través de comportamentos repetitivos e estereotipados. Constata-se 

que a inclusão educacional de alunos com TAE ainda se configura como um grande 

desafio para sua implantação, necessitando de aperfeiçoamento e adaptações 

curriculares para maior inclusão educacional. 

Palavras-Chave: Transtorno do Espectro Autista. Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Inclusão Educacional. 

 

ABSTRACT: This work aims to analyze the use of innovation and communication 

technologies in the educational process of students with autism spectrum disorder. 

Autism spectrum disorder is characterized by overall developmental dysfunctions that 

affect the ability to communicate and interact with others, as well as manifested through 

repetitive and stereotyped behaviors. It is observed that the educational inclusion of 

students with APT is still a major challenge for their implementation, requiring 

improvement and curricular adaptations for greater educational inclusion. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder. Information and Communication Technologies. 

Educational Inclusion 
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1 INTRODUÇÃO  

Mesmo sendo um tema bastante difundido, artigos e livros são publicados 

constantemente, ainda existem muitos questionamentos sobre o Transtorno do 

Espectro Autista: suas causas, diagnóstico, tratamento. Nossa sociedade ainda 

engatinha e tem muito a evoluir quanto a esse tema. 

O Transtorno do Espectro Autista é composto por diversos distúrbios de 

desenvolvimento, caracterizado por uma ampla variedade de sintomas e de 

intensidade desses sinais. Alguns dos mais marcantes são justamente a pouca ou 

nenhuma habilidade de reconhecer as respostas alheias a gestos ou expressões 

faciais e de interagir com as pessoas. Limitações assim podem prejudicar 

seriamente a capacidade da pessoa autista de manter vínculos emocionais e 

sociais. 

Considerando os prejuízos e limitações nas habilidades citadas acima, Lemos, 

Salomão e Agripino-Ramos (2014) afirma que cabe aos profissionais que 

trabalham com esse público, “utilizarem estratégias que contempla aquisição de 

habilidades que são pré-requisitos para que outras se efetivem”. No entanto, um 

dos problemas encontrados por pais e educadores decorre da dificuldade de 

encontrar estratégias para remediar o atraso no desenvolvimento social do 

autista, que consequentemente soma prejuízos no relacionamento com outras 

pessoas e nas habilidades de comunicação. 

No tocante à educação inclusiva, esta dispõe que todos os alunos, 

independentemente das suas necessidades, efetuem as suas aprendizagens no 

ensino regular. Diante disso, cada vez mais, a escola vem recebendo crianças com 

necessidades educativas especiais e, enquanto agente de socialização, a escola 

atual têm buscado se preparar em busca de disponibilizar um ambiente inclusivo 

e promotor de desenvolvimento e aprendizagem. 

Ressalta-se que, para que essa inclusão seja possível, é necessário que toda a 

comunidade escolar tenha conhecimento sobre a natureza das necessidades 

educacionais especificas, a fim de que o espaço escolar seja um lugar onde possa 

oferecer as possibilidades do desenvolvimento pleno do aluno. 

Uma das ferramentas atuais que surgem como possibilidade de atuação na área 

de inclusão do aluno autista é a robótica educacional, que nos dias atuais, vem 

assumindo uma relevância social, na medida em que são projetados robôs com 

o objetivo de melhoria na qualidade de vida de grupos de pessoas com algum 

tipo de deficiência física ou mental. 
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Dessa forma, o presente trabalho objetiva explanar sobre o transtorno do 

espectro autista, enfocando os principais sintomas que são observados, a 

influência destes no processo de escolarização. 

 

2. MÉTODO 

Ao utilizar como foco temático a utilização de Tecnologias da Inovação e 

Comunicação como metodologia de ensino e desenvolvimento de competências 

de interação e comunicação de alunos autistas, esta pesquisa no que tange aos 

objetivos, será exploratória. Quanto à pesquisa exploratória, Santos (2007), 

descreve que este tipo de pesquisa é utilizado com vista a explicitar a natureza 

de um problema formulado, apoiando a construção das hipóteses relacionadas e 

ao aprimoramento da ideia central da pesquisa. O estudo foi desenvolvido 

através de levantamento bibliográfico de livros, teses, dissertações, dadas 

institucionais e artigos científicos.  

Complementa Vergara (2000) que a pesquisa exploratória é utilizada quando se 

existe pouco conhecimento cientifica a respeito de determinado tema, onde é 

necessário iniciar um processo de investigação que identifique o fenômeno e suas 

características essenciais. Para atender aos objetivos aqui propostos, tendo em 

vista que “[...] a pesquisa com base numa bibliografia deve encabeçar qualquer 

processo de busca científica que se inicie” (SANTOS, 2007, p. 30), desenvolveu-se 

este tipo de pesquisa, para construir a fundamentação teórica necessária para a 

discussão a que este trabalho se propõe. 

Assim se desenvolveu uma pesquisa de cunho bibliográfica para o 

estabelecimento de um levantamento de panoramas das temáticas e das 

perspectivas teóricas e metodológicas mais recorrentes sobre o estudo da 

utilização das TIC’s como estratégia de ensino. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

No que se refere ao desenvolvimento histórico desse conceito, Schmidt (2012) 

afirma que a palavra autismo foi utilizada pela primeira vez pelo psiquiatra 

Eugene Bleuler, em 1911, para caracterizar o sintoma de perda de contato com a 

realidade encontrada em pessoas com esquizofrenia e que dificultava na 

comunicação dessas pessoas. 
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Somente a partir de 1943, através dos estudos feitos por Kanner, que começa a 

delimitação e o estudo científico do autismo. Kanner realizou uma pesquisa com 

11 crianças que apresentavam características em comum: incapacidade de se 

relacionar, distúrbio na fala e preocupação pelo que é imutável. Esse conjunto de 

características foi denominado por ele de autismo infantil precoce (KANNER, 1943 

apud BOSA; CALLIAS, 2000). 

Atualmente, a definição formal apresentada pelo DSM-V (APA, 2014), conceitua 

os Transtornos do Espectro Autista, como quadros caracterizados por dois grupos 

de sintomas: a) déficit na comunicação e interação social e padrão de 

comportamentos, b) interesses e atividades restritos e repetitivos.  

Sobre esses sintomas, Hewitt (2005) explana que no que se refere a interação 

social, ocorrem dificuldades e pouco interesse em estabelecer relações com 

outras pessoas. Quanto à comunicação, ressalta-se a presença de discurso 

repetitivo, dificuldade em manifestar emoções, em compreender linguagem 

abstrata e estabelecer contato visual. Por fim, os comportamentos e atividades 

apresentam um padrão de repetição e interesses restritos e estereotipados, 

tendendo a focar em determinadas partes dos objetos, com dificuldade de 

imaginação. 

Por se tratar de um transtorno complexo, conforme Moreira (1996) o autismo 

ainda não possui origem bem definida.  Em boa parte das situações inicia antes 

do trigésimo sexto mês da criança, no entanto por falta de conhecimento ou 

preparo as evidências passam despercebidos pela família. 

Corroborando com o exposto Amy (2001, p.61), diz que 
O autismo foi objeto de hipóteses formuladas por vários especialistas. 

No entanto, permanece como um mistério quanto a sua origem e sua 

evolução. É sem dúvida difícil determinar se a oposição ao mundo que 

essas crianças manifestam é ativa e voluntária, se lhes é imposta por 

deficiências biogenéticas cujas origens ignoramos ou se “o inato e o 

adquirido” se articulam entre si para criar desordem e anarquia no 

universo interno dessas crianças.  

No tocante ao diagnóstico, Petersen & Wainer (2011) discorrem que é necessária 

uma avaliação que compreenda a observação dos comportamentos e seja feito 

um paralelo entre aqueles comportamentos esperados pelo desenvolvimento 

infantil, no tocante à comunicação social e interação, de forma que, apesar de se 

terem os critérios definidos, não basta realizar somente uma checagem de 

presença ou ausência de sintomas, é preciso mais experiência e especialização do 

avaliador. 
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Muito se tem abordado sobre inclusão escolar nos últimos anos de forma que, a 

escola que durante muito tempo adotou uma postura homogeneizante e idealista 

dos alunos, onde estes deveria se encaixar em perfis dentro da instituição escolar; 

vem passando por transformações. Garcia (2015) aponta que nesse contexto 

anterior, foi gerada uma exclusão histórica daqueles que não se enquadravam 

dentro do esperado e eram considerados diferentes. 

No entanto, o mesmo autor ressalta que a escola, por ser uma instituição social, 

reflete as transformações na sociedade e vem adotando uma visão mais plural e 

diversificada como condição humana que não pode ficar à margem do processo 

educativo. 

Diante dessas transformações, a escola vem buscando desenvolver práticas 

heterogêneas para favorecer a integração e o processo inclusivo. De forma que a 

regulamentação de Tratados, Leis e Declarações, tais como o Tratado da 

Guatemala (1991) e a Declaração de Salamanca (1994) estabelecem que a 

proposta da educação inclusiva se baseia na possibilidade de que todos os 

alunos, inclusive com necessidades educacionais especiais, sejam inseridos 

integrem ao ensino regular.  

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 59 

preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, 

métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades. 

E em 2008, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, que preconiza o acesso, a participação e a aprendizagem 

dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades, nas escolas regulares. 

No que se refere ao conceito de educação inclusiva, Oliveira (2011, p.133), aponta 

que: 
Na educação inclusiva todos têm direito a educação de qualidade, 

ingresso regular ao espaço comum de vida em sociedade e sendo 

aceito em suas diferenças individuais, como também aqueles que não 

apresentam nenhum tipo de necessidades especiais, mas têm 

dificuldades no desenvolvimento de aprendizagem escolar, nesse 

sentido a escola deve incluir mudanças em suas concepções 

pedagógicas e repensar as práticas de ensino visando entender as 

dificuldades do aluno em sua especificidade e que estas sejam 

atendidas. 

Diante dessas alterações na concepção do processo de inclusão, a instituição 

escolar tem procurado adaptar-se para atender às necessidades dos alunos. 
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Tornando a escola, conforme Aires, Araújo e Nascimento (2014) “um espaço 

democrático que acolha e garanta a permanência de todos os alunos, sem 

distinção social, cultura, étnica, de gênero ou em razão de deficiências e 

características pessoais”. A mesma autora acrescenta ainda que: 
Nesse processo a escola é entendida como um espaço de todos, no 

qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades, 

expressam suas ideias livremente, participam ativamente das tarefas de 

ensino e se desenvolvem como cidadãos, nas suas diferenças (AIRES, 

ARAÚJO & NASCIMENTO, 2014, p 4). 

Essa mudança de concepção explanada acima, da exclusão para a inclusão, se 

apresenta como um desafio para as escolas brasileiras, tendo em vista que não 

basta somente inserir o público com necessidades educacionais especiais  nas 

salas de aula regulares; faz-se necessário, conforme aponta a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 1999) que os 

sistemas de ensino garantam não só o acesso, mas a participação, aprendizagem, 

atendimento educacional especializado, formação de docentes para inclusão, 

participação da família e comunidade, enfim condições mínimas e dignas de 

inserção e respeito à diferença. 

Acrescenta-se ainda Lourenço e Leite (2015) que a educação inclusiva não se 

limita somente ao espaço físico da escola, pois ela deve funcionar uma condição 

ou estado de ser, implicando sentimento de pertença e aceitação, tendo mais a 

ver com o modo como os professores respondem às diferenças de cada indivíduo, 

do que com configurações educacionais específicas.  

Ainda sobre esse aspecto das peculiaridades da inclusão para alunos do espectro 

autista, Telmo (2008, p. 32) ressalta que para garantir o aprendizado, “a educação 

deve contemplar todas as áreas de desenvolvimento, sobretudo as mais 

deficitárias como a comunicação e a socialização e de ir para além do espaço 

escolar, envolvendo todos os contextos da vida de um autista”.  

Diante dessas considerações, verificaremos adiante de que forma a robótica 

educacional vem funcionando como suporte e metodologia para atender essas 

necessidades dos alunos autistas, visando a inclusão dos mesmos ao sistema 

educacional e consequentemente o desenvolvimento de competências. 

 

3. As Tecnologias de inovação e comunicação no processo educacional de 

alunos com transtorno do Espectro Autista. 
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Com a ampliação cada vez maior da inserção de alunos com necessidades 

educacionais especificas, a escola deixa de ser aquele espaço homogeneizado em 

que atendia somente as crianças tidas como normais e passam a atender uma 

diversidade maior de crianças, e muitas delas com necessidades educativas 

especiais, e se torna cada vez mais necessário que a escola construa um caminho 

de promoção de novas ideais e estratégias que se distanciem do modelo escolar 

vigente, e que crie condições de aprendizagens para todos. 

Surgem então as adaptações curriculares, como possibilidades educacionais para 

amenizar dificuldades de aprendizagem, por meio da adequação do currículo 

escolar para torna-lo apropriado com as peculiaridades dos alunos, tornando o 

currículo dinâmico e ampliado, especialmente os alunos com necessidades 

educacionais especiais, para que isso ocorra é necessário o planejamento 

pedagógico e ações docentes fundamentadas em critérios da necessidade de 

aprendizagem do aluno, eficiência do processo de aprendizagem e necessidade 

de avaliação pedagógica de cada aluno. 

Dessa forma, as adequações curriculares apoiam-se em toda prática pedagógica 

capaz de estabelecer uma relação harmônica entre as necessidades dos alunos e 

das respostas educacionais, o currículo escolar então se torna então um 

instrumento útil, por ser uma ferramenta norteadora que pode ser alterada para 

beneficiar o desenvolvimento educacional e social dos alunos. 

E as adaptações se dividem de acordo com a significância e tomada de decisão, 

podem ser adaptações curriculares de pequeno ou grande porte. Onde a primeira 

são modificações promovidas pelo professor no currículo, de forma a permitir e 

promover a participação produtiva dos alunos que apresentam necessidades 

especiais no processo de ensino e aprendizagem, flexibilização curricular (de 

objetivos, de conteúdos, de método de ensino, de estratégias de avaliação, de 

temporalidade, de organização) são exemplos de adaptações de pequeno porte. 

É possível perceber que nos últimos anos houve uma grande evolução na 

produção de conhecimento, com várias transformações políticas e econômicas 

pelo mundo, em decorrência ao surgimento de inúmeras inovações tecnológicas 

que mudaram a forma de se conseguir informação; permitindo, saber quase que 

em tempo real o que passa em qualquer lugar do planeta.  

De forma que o ambiente escolar é influenciado por essas transformações. Sobre 

isso, Lima Júnior (2007, p. 67) afirma que “Nossas escolas, que visam contribuir 

para que os indivíduos participem ativa e criticamente da dinâmica social, podem 
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e devem investir na nova eficiência e competência, baseadas numa lógica do 

virtualizante.” 

As inovações tecnológicas estão proporcionando uma série de transformações 

no cotidiano das pessoas, mudando a nossa forma de produzir, de consumir e até 

mesmo os relacionamentos. Influenciando assim, a forma de ensinar e aprender. 

Segundo Tajra (2008), os empregos que serão oferecidos nos próximos séculos, 

serão dependentes das tecnologias que ainda estão por vir, principalmente das 

tecnologias da informação e comunicação. 

Diante desse cenário, surge a necessidade de manter-se informado, sobre as 

mudanças e as novas tecnologias, que estão surgindo e que vieram para ampliar 

o conhecimento e que nem sempre são de fáceis e exigem comprometimento e 

dedicação para utilizar.  

Para Fava (2012), a educação está sofrendo profundas mudanças ocasionadas 

pela implantação das tecnologias no ambiente educacional, e as transformações 

não são apenas na escolha e disponibilidade dos conteúdos, como também na 

distribuição. Esse novo contexto irá obrigar as escolas a se adaptarem, sob o risco 

de não acompanharem os novos conceitos que a sociedade digital impõe. 

As transições que a sociedade vem passando exigem constantes renovações e 

novidades no ambiente escolar, especialmente pela utilização das TICs 

(tecnologias da informação e comunicação). 

Barreto (2002) acredita que a tecnologia é capaz de promover mudanças 

significativas no processo de ensino aprendizagem e também preencher os 

espaços vazios existentes entre as práticas escolares e em sua capacidade de 

desencadear mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem, bem 

como de minimizar a lacuna entre as atividades escolares e as demais atividades 

sociais de docentes e discentes. 

Com relação ao uso dessa tecnologia e adaptação às mudanças já citadas, 

verifica-se que os professores estão passando por momentos de dificuldade para 

exercerem sua profissão. Esses educadores se deparam com alunos desatentos 

em sala de aula, desinteressados com o conteúdo ministrado, de forma que, por 

meio dessas ferramentas já citadas pode-se tornar as aulas mais atrativas e 

motivadoras.  

O uso da tecnologia propõe ao aluno que ela seja autor da sua aprendizagem 

explorando novas possibilidades, contado maior com realidade através da 

internet, estímulo a interação, compartilhar informação.  
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Observa-se que grande parte dos profissionais que trabalham com a educação, 

não tem acesso e ou conhecimento para utilizar esse material tecnológico, por 

insegurança ou por não possuem nenhum tipo de treinamento. No entanto, a 

escola tem um compromisso para formação e capacitação do professor que terá 

a responsabilidade de mediar o conhecimento dos alunos. Para que isso aconteça, 

os discentes precisam estar preparados para essa nova realidade que invade o 

ambiente escolar. Para que seja alcançando o ato educativo é preciso criar 

possibilidades de acesso ao conhecimento. 

Decerto que o professor tem um novo papel e tem um novo desafio de 

reaprender a aprender. Perceber que ele não é mais a única origem da ciência, 

tampouco o transmissor de informação, mas aquele que ajuda a construir a 

aprendizagem, um mediador de conhecimento, para alcançar uma educação que 

não privilegia apenas o domínio do conteúdo, mas o desenvolvimento de 

habilidades, competência, valores e inteligência. 

Afinal, a utilização das ferramentas tecnológicas já faz parte da vida das pessoas 

fora da sala de aula e, por isso, sua prática na sala de aula pode ser 

direcionamento para aumentar o dinamismo dos conteúdos. 

A realidade dos fatos é que a escola vem inserindo a tecnologia em seu ambiente 

escolar de forma descontextualizada, ou seja, apenas adaptando uma sala para 

receber computadores e usando para transmitir informações, porém a máquina 

não pode assumir o papel de ensinar. A tecnologia vem para ser uma abordagem 

pedagógica, para auxiliar o professor em sala de aula. 

Portanto, é indispensável que o professor não crie apenas condições para que os 

alunos dominem essas ferramentas tecnológicas, mas desenvolva conhecimento 

sobre como a tecnologia possa auxiliá-lo na criação de novas metodologias para 

desenvolver conteúdo (Valente, 1999) 

3.2 Tecnologia Educacional Assistiva 

O direito a educação é uma premissa básica para todos. Porém, o modo que a 

escola passa esse conhecimento para os alunos fará toda diferença para a 

formação educacional e social e da construção profissional. 

As inovações tecnológicas tem sido um instrumento de transformação nos 

ambientes escolares e, principalmente, para os alunos com necessidades 

educacionais especiais. A tecnologia quando usada para potencializar o ensino, 

pode trazer evoluções consideráveis.  

Tem se discutido se existe uma real importância da utilização de tecnologia na 

educação, no entanto quando falamos de educação especial a presença da 
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tecnologia e indispensável, posto que muitos dependam dessa ferramenta para 

ter acesso ao aprendizado e adquirir competências básicas. Combinar os 

benefícios que a tecnologia permite que a educação especial garanta ao aluno o 

direito acesso ao conhecimento. 

Segundo Vargas (1994), tecnologia educacional pode ser concebida como 

aplicação de métodos, teorias e experiências com a finalidade de gerar 

conhecimento. As Tecnologias Assistiva, é um termo novo e está sendo utilizado 

para se referir a ferramentas que podem auxiliar no cotidiano de pessoas com 

deficiência. 

 
“O conceito aprovado e adotado por este Comitê estabelece que: 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” (CAT, 

2007. p.03). 

 

Ela também pode ser definida como "uma ampla gama de equipamentos, 

serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas 

encontrados pelos indivíduos com deficiências" (Cook et al, 1995, p. 21). Para que 

se possam equipar as salas de aula com a tecnologia Assistiva, os professores 

devem alinhar criatividade e muita disposição para encontrar o melhor percurso 

para ultrapassar todos os obstáculos. Para KLEINA (2012), os profissionais 

precisam buscar conhecimento para entender e trabalhar com os variados 

recursos tecnológicos, de a acordo com as necessidades de cada aluno. Existe 

uma infinidade de material tecnológico para trabalhar em sala de aula com alunos 

com deficiência, no entanto o grande desafio fazer com que os profissionais da 

educação utilizem essas ferramentas. 

A sala de aula há algum tempo vem se transformando em espaço de 

interatividade, sendo um local onde se desenvolvem mecanismos capazes de 

transformar aulas em grandes experiências tecnológicas. Nesse contexto, surgem 

diversas formas de implementar os mais variados tipos de tecnologias, mas é 

muito importante que as mudanças sejam introduzida na vida dos alunos, 

professores, gestores de forma gradual e equilibrada, para que possa melhorar o 

processo de ensino aprendizagem. 



 

 
4833 

O uso de instrumentos é uma área dentro da tecnologia da informação e 

comunicação (TICs) que nos últimos anos vem ganhando espaço no auxílio do 

processo de ensino-aprendizagem, pois promove a interdisciplinaridade entre 

diferentes áreas do conhecimento de forma lúdica, valoriza o trabalho em equipe 

e também motiva a participação do aluno. 

O computador por si só apresenta várias vantagens, entre elas a utilização da 

internet e mídias que beneficiam a exploração interativa do aluno com TAE, assim 

como possibilita a aplicação de várias habilidades por auxílios de softwares 

pedagógicos. Conforme Pires (2014) o uso do computador permite criar num 

ambiente tranquilo, não ameaçador e reduz o receio de fracasso perante o 

próprio aluno e os outros, assim como possibilita a promoção da confiança, 

trabalho coletivo e interação social.  

As Tic’s permitem que o aluno com TEA, atue de forma autônoma e criativa no 

processo de ensino aprendizagem, assim como auxilia a construção da 

sociabilidade, seja por meio da realização de atividades compartilhadas, seja por 

meio de interações digitais, acrescenta ainda Pires (2014) ao ter acesso a 

simuladores da realidade, o autista pode errar e aprender em situações 

controladas, afastado assim dos perigos da realidade. 

Neste contexto, o acesso do aluno com TEA as tecnologias proporcionam a 

possibilidade de pensar, interagir e superar suas limitações. 
O computador significa para o deficiente físico um caderno eletrônico; 

para o deficiente auditivo, a ponte entre o concreto e o abstrato; para o 

deficiente visual, o integrador de conhecimento; para o autista, o 

mediador da interação com a realidade; e, para o deficiente mental, um 

objeto desafiador de suas capacidades intelectuais (VALENTE, 1999, 

p.19). 

Pessoas com autismo apresentam dificuldades de comunicação, inabilidade para 

interagir socialmente, problemas no desenvolvimento cognitivo dentre outras 

características. De acordo com Leboyer (1995), as características do autismo são 

isolamento autistico, distúrbios na linguagem verbal e não verbal, 

comportamentos fixados, repetidos e estereotipados. 

O TIC’s proporciona ao aluno, além de conhecimento sobre tecnologia, o 

desenvolvimento de algumas competências que podem ser aplicado ao universo 

das crianças com autismo. Para Zilli (2002) a inserção de softwares educacionais 

no ambiente educacional promove o raciocínio lógico, habilidades manuais, 

relações interpessoais, representação e comunicação e capacidade crítica.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O autismo corresponde a um quadro de extrema complexidade que exige que 

abordagens interdisciplinares sejam utilizadas para o seu tratamento. As novas 

tecnologias educacionais, em particular a robótica, propõem um ensino 

diferenciado que aborda os mais variados tipos de competências. Entretanto a 

utilização dessa metodologia esbarra no desconhecimento do seu poder 

inclusivo. 

Ao realizar a pesquisa bibliográfica dos estudos científicos realizados nesta 

temática, percebe-se o grande potencial dessa ferramenta, quando trabalhada 

em sala de aula com crianças com autismo, estimulando algumas habilidades e 

maximizando o ensino. O aspecto multidisciplinar dessa plataforma oferece 

abertura a novas formas de aprendizagens e uma maior autoria intelectual do 

educando. 

Assim, acredita-se que o uso ferramentas Assistiva por meio das TIC’s contribuem 

para o desenvolvimento de alunos com Transtorno do Espectro Autista, uma vez 

que facilitam o processo de ensino e aprendizagem, mostrando benefícios e 

resultados significativos a partir do uso de softwares em atividades rotineiras que 

se tornam prazerosas e que geram benefícios ao processo de ensino e 

aprendizagem. 
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O USO DE ARTEFATOS TECNOLÓGICOS DIGITAIS EM UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO RECÔNCAVO BAIANO 

 

Sara Silva Ambrozio da Silva1  

                          1103                                            

 

RESUMO: O presente artigo relata como o uso de artefatos tecnológicos digitais no 

processo de formação de alunos do curso de pedagogia, pode proporcionar mudanças 

significativas nos processos educativos e na aprendizagem. O objetivo da pesquisa foi 

discutir a importância da utilização desses artefatos, sendo um recurso fundamental para 

uma prática pedagógica inovadora e auxiliador na construção do conhecimento. Trata-

se de uma reflexão a respeito do uso da tecnologia juntamente com aplicativos e 

programas que contribuem para a formação de um cidadão participativo, pesquisador, 

questionador e atento às novas demandas sociais, econômicas e políticas que chegam 

às instituições de ensino. Como resultado ficou evidenciado, a importância do uso de 

artefatos tecnológicos digitais em sala e como esses recursos podem ajudar na 

aprendizagem e na formação de novos profissionais na área da educação. 

Palavras-chave: Artefatos tecnológicos; Aprendizagem; Práticas; inovação; formação. 

 

ABSTRACT: The present paper reports how the use of digital technological artifacts in 

the process of training students in the pedagogy course can provide significant changes 

in educational processes and learning. The research aimed to discuss the importance of 

the use of these artifacts as being both a fundamental resource for an innovative 

pedagogical practice and a facilitator in building up knowledge. It is a reflection on the 

employment of technology along with applications and programs, which contribute to 

the development of a participatory, research and inquisitive citizen who is aware of the 

new, social, economic and political demands that reach educational institutions. As a 

result, not only was the importance of the use of digital technological artifacts in the 

classroom revealed, but also how these resources can help in the learning and training 

of new professionals in the area of education. 

Key words: Technological Artifacts; Learning; Practices; Innovation; Training. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
1103 DICIONÁRIO etimológico. [Etimologia da palavra: Artefato]. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/artefato/Acesso em: 12 de março. 2019. 
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O presente artigo foi resultado de uma experiência como aluna em uma 

instituição de ensino superior situada no município de Cachoeira-BA. Diante 

disso, foi feito um levantamento a respeito das contribuições do uso de artefatos 

digitais em uma sala do curso de graduação em pedagogia. 

Atualmente, o uso da tecnologia em sala de aula é visto como uma estratégia 

inovadora no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, a incorporação da 

tecnologia na prática educativa faz com que a educação passe a ser vista como 

algo revolucionário, permitindo um encontro entre a educação e tecnologia. 

Na sala de aula de ensino superior, os docentes, com o novo modelo de currículo 

com ênfase em metodologias ativas, começaram a pensar em recursos que 

pudessem tornar as aulas mais atrativas, significantes e prazerosas para os 

discentes. Em virtude disso, foi possível perceber que essa mudança na 

metodologia de ensino com o uso da tecnologia possibilitou avanços no processo 

de aprendizagem. 

Portanto, o objetivo desta pesquisa foi discutir a importância do uso de artefatos 

tecnológicos digitais em sala de aula. Esse objetivo se configura com o intuito de 

conhecer os artefatos digitais como ferramenta fundamental em uma prática 

pedagógica inovadora. 

Dessa forma, foram realizados estudos e análises sobre os benefícios da inserção 

da tecnologia em sala de aula, que contribui para o protagonismo discente, 

inovação na prática pedagógica e uma aprendizagem significativa. Portanto, o 

que é um artefato digital? De que forma o seu uso pode contribuir para a 

aprendizagem? Essas respostas estarão contidas no decorrer da pesquisa. 

De acordo com as legislações, é notório que o uso da tecnologia na educação é 

vista como relevante no processo de ensino, conforme a Constituição de 1988, 

que traz em seu capítulo 3: 
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 

regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias 

de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de 

ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas que conduzam a: V - promoção humanística, científica e 

tecnológica do País. 
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A lei citada enfatiza sobre a inserção da tecnologia na educação e não somente 

na educação básica, mas nas modalidades de ensino médio, técnico e superior. 

Nesse sentido, as instituições de ensino não devem apenas reconhecer a 

importância do uso dos recursos tecnológicos, mas elaborar estratégias e 

inovações em suas práticas educativas. 

O docente deve possuir apropriação para utilizar a tecnologia em sala, pois se 

não tiver, o objetivo ou a finalidade desse recurso pode dar errado. O artefato 

digital deve ser uma ferramenta de inovação, provocação e mediação no processo 

de aprendizagem. Segundo Mendes: 
É importante que os profissionais de ensino repensem sua postura 

frente ao avanço tecnológico e às exigências impostas pelas linguagens 

que podem permitir ao aluno contemporâneo absorver o mundo, para 

que possam apoderar-se do computador e entendê-lo, não apenas 

como um instrumento, mas também como parte integrante da 

construção do conhecimento (2009, p. 40).  

 

Quando uma instituição de ensino tenta fingir que a tecnologia é algo 

desnecessário em uma prática educativa, faz com que, à docência seja vista em 

uma linha tradicional, pois as demandas sociais que chegam à sala visam uma era 

tecnológica e comunicacional. 

O advento da era digital tem proporcionado desafios e possibilidades infinitas 

para os docentes e discentes em uma instituição educacional. O que se espera, 

atualmente, é que os professores em suas formações possuam apropriações 

sobre a utilização da tecnologia.  
A educação em suas relações com a Tecnologia pressupõe uma 

rediscussão de seus fundamentos em termos de desenvolvimento 

curricular e formação de professores, assim como a exploração de novas 

formas de incrementar o processo ensino-aprendizagem. (CARVALHO, 

KRUGER, BASTOS, 2000, p. 15). 

  

Os autores evidenciam que, o uso da tecnologia na prática pedagógica, ajuda no 

processo de ensino-aprendizagem e diante disso, os docentes devem estar 

preparados para incrementar esses recursos em sala de aula. Ao incluir recursos 

tecnológicos em seu planejamento, o professor permite que o estudante vivencie 

cotidianamente o que é de seu interesse, possibilitando que o aluno enxergue os 

artefatos digitais como ferramentas mediadoras no processo de ensino-

aprendizagem. 
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Levando-se em consideração esses aspectos, uma prática educativa inovadora 

com a incorporação de artefatos digitais em sala de aula, promove um 

aprendizado significativo, desafiador e motivador, favorecendo a interação entre 

os alunos e o professor. 

 

METODOLOGIA 

Nesse artigo, foi utilizada a abordagem qualitativa, é uma pesquisa descritiva, não 

tem intuito de obter números e sim procurar conhecimentos sobre o ambiente 

em que a pesquisa foi desenvolvida. Portanto, é viável dizer que, as bases teóricas 

– metodológicas dessa pesquisa baseiam-se em pesquisa-ação. Segundo Minayo: 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa nas ciências sociais, com o nível de realidade que não pode 

ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 

motivos, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processors e dos fenômenos que não 

podem ser reduzido à operacionalização de variáve(1995 p. 22-23). 

 

A pesquisa-ação é uma investigação. Não uma autoavaliação, pois seu caráter é 

de prática reflexiva e, ao ser utilizado no ambiente escolar, traz grandes benefícios 

para a comunidade escolar. Esses benefícios vão desde formular estratégia de 

ação, a diagnosticar uma situação prática para tentar melhorar ou resolver o 

problema. Segundo Engel (2000, p. 182), “a pesquisa-ação surgiu da necessidade 

de superar a lacuna entre teoria e prática”. Sua utilização ainda é benéfica para 

desenvolver as estratégias de ensino e, consequentemente, as experiências de 

aprendizados ali produzidas.  

Como foi mencionada, uma metodologia de abordagem qualitativa é uma 

pesquisa que investiga os fatos sem buscar dados quantificados e foi feito o 

levantamento das informações através da observação, diálogo com os alunos e o 

contato contínuo ou frequente com a sala pesquisada. Com isso, buscou-se 

desenvolver um trabalho individual com a finalidade de pesquisar sobre a 

importância do uso de artefatos tecnológico digitais em sala de ensino superior 

e como essa prática inovadora pode mudar e contribuir para o professor e aluno 

a fim de promover uma aprendizagem significativa e prazerosa. 

Tendo em vista que, a sala de aula é um importante campo para a pesquisa, pois 

ela permite que os docentes analisem, reflitam a respeito de suas práticas por 

meio de registros, observações e intervenções, e desse modo, a classe serviu 

como local de estudos sobre o tema abordado neste artigo. 
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Por isso, essa pesquisa apontou os argumentos, informações e dados a respeito 

do valor que tem a tecnologia na educação atualmente e de que forma isso pode 

contribuir para a formação profissional do docente e do discente. Buscando a 

valorização das vivências de cada aluno, promovendo a tecnologia como 

mediadora nesse processo de aprendizagem, visando à autonomia, modificação 

das práticas metodológicas tradicionalistas, procurando manter uma interligação 

da teoria com a prática. 

 

ARTEFATOS DIGITAIS: UMA ESTRATÉGIA INOVADORA 

 

Para entender o que significa artefatos tecnológicos digitais, é necessário 

compreender as mudanças sociais, econômicas, culturais e políticas ocorridas. A 

inserção da tecnologia no mercado de trabalho começou durante o período da 

Revolução Industrial, quando houve a necessidade de substituir a mão de obra 

por equipamentos, máquinas ou recursos tecnológicos da época. Conforme Tigre, 
a revolução industrial constitui um divisor de águas na história 

econômica do Ocidente, dados seus impactos sobre o crescimento da 

produtividade. Desde meados do século XVIII observam-se sucessivas 

ondas de inovações obtidas por meio da introdução de máquinas e 

equipamentos, de novas formas de organização da produção e do 

desenvolvimento de novas fontes de materiais e energia (2006, p.3). 

Conforme a afirmação do autor, a inserção da tecnologia no âmbito profissional 

começou no período da Revolução Industrial. Com isso, sua utilização possibilitou 

um papel importante na época, na qual a sua finalidade, era ajudar no processo 

de produção e satisfação dos produtos para os clientes. 

É de conhecimento que, a utilização da tecnologia pelo homem vem desde a 

época primitiva. Portanto, com o desenvolvimento das civilizações como criação 

das cidades, indústrias e crescente aumento populacional, a evolução tecnológica 

passou a ser constante, com isso, as ferramentas tecnológicas começaram a fazer 

parte na área da saúde, da educação e da industrial. Desde então, os itens 

tecnológicos vêm fazendo parte do cotidiano das pessoas. O uso dessas 

ferramentas traz uma ideia de conforto, praticidade e facilidade.  

Artefato é uma palavra que se origina do termo em latim arte factus1, que quer 

dizer produto ou 1104objeto produzido pelo o homem, na qual possui uma 

 
1104 Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Professora Classe D Associado, 

clpecegueiro@gmail.com 
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finalidade. Portando, entende-se que, artefato tecnológico digital é um material 

que foi modificado e que seu objetivo é realizar tarefas ou atividades. Essa 

ferramenta possui um conjunto de saberes que pode auxiliar na realização de 

serviços. Em relação ao uso dos artefatos na ação docente, pode se afirmar  para 

Rabardel (1995), que 
os artefatos estão disponíveis no coletivo de trabalho e podem ser 

apropriados pelo trabalhador, para o exercício de seu métier, tornando-

se instrumentos para sua ação. Quando esses artefatos são apropriados 

pelo homem e eles se tornam verdadeiros instrumentos para sua ação 

sobre o mundo e sobre o outro, pois sentem que podem alcançar 

objetivos e finalidades com eles, estamos diante de um caso de gênese 

instrumental, no sentido de ‘criação de um instrumento’. 

O docente pode apropriar-se desse instrumento para o uso em sala de aula, 

tornando assim mais divertida, interessante e prazerosa. Portanto, a inserção da 

tecnologia na sala supõe uma ideia de inovação no processo educativo. O 

professor que opta pela a utilização dos artefatos tecnológicos permite que seu 

planejamento seja enriquecedor, possibilitando uma construção de 

conhecimentos, em que sua prática e ações podem explorar os conhecimentos 

dos alunos se tornando um aliado em suas estratégias, metodologias e processos. 

Contudo, a educação e a tecnologia devem caminhar juntas, auxiliando na 

formação do sujeito. Vosgerau afirma que 
[...] se realmente queremos que as tecnologias representem benefícios 

na aprendizagem e na vida dos alunos, temos de começar a enxergar a 

escola como um todo, analisar as possibilidades, os limites, os entraves 

para escola se tornar realmente um espaço de inclusão social e digital, 

levando de fato nossas crianças e jovens a aprender mais e melhor. 

(2011, p.37). 

 

De acordo com o autor, não somente o docente deve ser o responsável pela a 

introdução da tecnologia em sala, mas toda a instituição de ensino. O uso da 

tecnologia deve ser vista com a finalidade de desenvolvimento na aprendizagem 

do aluno e nas mudanças na metodologia de ensino. Quando a escola ou uma 

faculdade está disposta a participar dessa mudança na prática metodológica, 

oportuniza uma trajetória fascinante. 

A Instituição de ensino pesquisada era notória a participação e empenho de 

todos os profissionais envolvidos no processo educativo. O desejo de pôr em 

prática o uso de metodologias ativas e as mudanças metodológicas, durante o 
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percurso de formação do indivíduo, permitiram que a aprendizagem fosse vista 

com um novo olhar.  

Em consequência disso, foram feitos investimentos, estudos e cursos para a 

inserção de tecnologias e a conscientização por parte da equipe técnica e 

estudantes sobre os pontos positivos em sua utilização. O currículo do curso em 

Licenciatura em pedagogia passou por uma transformação, as quais estão 

relacionadas ao: aumento da carga horária, introdução de disciplinas, incentivo à 

produção cientifica, priorização de docentes mestres e doutores, inovação 

curricular contendo valores, experiências históricas e culturais com aspectos 

contextuais da realidade.  

Uma matriz curricular que visa o aprimoramento do conhecimento e avanços em 

suas metodologias possibilita que o aluno seja o protagonista da sua 

aprendizagem, em que o docente e o uso de artefatos tecnológicos, nesse caso, 

sejam os mediadores. 

Com as modificações realizadas na matriz curricular, os professores foram 

provocados a inovarem suas metodologias e desafiados a adotarem uma 

formação continuada, inserção de tecnologia em seu planejamento e 

consequentemente ter domínio sobre os artefatos digitais. Almeida Prado 

enfatiza que: 
O uso da tecnologia na escola, quando pautada em princípios que 

privilegiam a construção do conhecimento, o aprendizado significativo 

e interdisciplinar e humanista, requer dos profissionais, novas 

competências e atitudes para desenvolver uma pedagogia voltada para 

a criação de estratégias e situações de aprendizagem que possam 

tornar-se significativa para o aprendiz, sem perder de vista o foco da 

intencionalidade educacional. (ALMEIDA E PRADO, 2005). 

No período de 2018.2, em uma aula do componente curricular de gestão escolar, 

a professora pediu que os alunos levassem para sala, na próxima semana, 

computadores, tablets, celulares, ipads, enfim, qualquer artefato digital que 

possibilitasse manuseamento de programas, aplicativos ou de recursos virtuais. 

No dia da aula, foi realizado um desafio com questões utilizando o kahoot. Como 

foi encantador esse dia!  

O primeiro contato dos alunos com esse aplicativo proporcionou aprendizagem, 

desafios e momentos divertidos, não visando à competição, mas o 

aprimoramento dos conhecimentos. De acordo com Gossenheimer, Carneiro e 

Castro (2015, p. 235) 
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[...] no jogo educacional, há algo que o jogador procura atingir e, nessa 

procura, ocorre o despertar do interesse que chama a atenção de quem 

dele participa, fazendo aflorar habilidades que muitas vezes estão 

escondidas, que leva o indivíduo a encontrar soluções aos diferentes 

problemas que encontram em diferentes situações durante o 

desenvolver de sua existência. 

O sentimento ao fazer o uso da tecnologia no processo de aprendizagem, era de 

prazer, alegria, incentivo e pertencimento ao “mundo virtual”. Cada docente 

manuseava um aplicativo diferente. Além do Kahoot, usava-se o Pollev, Plickers, 

vídeo aulas no youtube, ApowerMirror, whatsapp e entre outros. 

A interação entre aluno e professor ficou mais evidente, em que os discentes 

sentiam-se à vontade para questionar, criticar e contribuir em relação aos 

conteúdos estudados em sala. Essa experiência com o uso de artefatos 

tecnológicos, no processo de ensino e formação, possibilita que, os alunos que 

serão futuros professores introduzam essa prática e se apropriem desses recursos 

para, quando atuarem, possam fazer a diferença. 

Em uma conversa feita com os alunos, dos respectivos períodos: 1º, 3º, 5º e 7º, 

mostrou que para a maioria dos entrevistados, o uso dos artefatos tecnológicos 

em sala foi uma novidade para eles, cujo primeiro contato com os programas e o 

uso de ferramentas tecnológicas foi no ensino superior.  

Foi possível perceber, de acordo com o diálogo, que todos afirmaram que gostam 

do uso dos artefatos tecnológicos em sala e que pretendem utilizar esses recursos 

quando lecionarem. Ao realizar a seguinte pergunta: de que forma a utilização de 

artefatos tecnológicos digitais pode contribuir para a sua formação acadêmica? 

A aluna Iara (nome fictício), obteve a seguinte resposta: “o uso de aplicativos e 

artefatos tecnológicos, possibilita novas experiências e técnicas que facilitam o 

processo de aprendizagem”. De fato, é isso a finalidade do uso de recursos 

tecnológicos em sala de aula, é proporcionar experiências significativas e 

inovadoras ao educando. 

Outra indagação que a maioria dos alunos respondeu: quais aplicativos mais 

gostavam. Todos os alunos citaram o Kahoot e, ao serem indagados o porquê de 

sua preferência, afirmaram, a maioria,  que foi o primeiro aplicativo que tiveram 

contato em sala de aula no ensino superior. Além disso, a facilidade que esse 

aplicativo traz e a forma de aprendizagem que ele apresenta, que é através de 

perguntas, sendo elaboradas pelo professor, que podem ser respondidas de 

forma individual ou grupal, oferece classificação dos jogadores e é um jogo 
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divertido para se aprender. Logo, foi possível notar a relevância que se tem do 

contato entre o aluno e a tecnologia no processo de aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em vista dos argumentos apresentados, é notório que o uso de artefatos 

tecnológicos em sala de aula oportuniza um aprendizado significativo e 

prazeroso. Do mesmo modo, o uso de aplicativos ajuda o professor a inovar seu 

planejamento e aulas, baseado no uso de metodologias ativas, da qual o aluno 

se torna o protagonista do seu processo educativo. 

De fato, ainda é bastante desafiador a inserção e o reconhecimento da utilização 

de artefatos tecnológicos em sala, pois o seu uso permite que o docente seja 

instigado a variar suas práticas durante o processo de ensino. Como foi visto, a 

tecnologia como ferramenta no ensino, proporciona a formação do sujeito 

marcada por participação, reflexão, diversão, inovação e aprendizado. 

O professor deve está atento às demandas que chegam à sala, e diante disso, ele 

deve planejar, usar a criatividade e buscar alternativas que minimizam o 

desinteresse do aluno pelo estudo. Dessa forma, uma ação docente que incorpora 

a tecnologia e suas aulas, propicia aprimoramento nas práticas pedagógicas. 

Nesse sentido, foi possível notar que, uma formação acadêmica no ensino 

superior com o uso de aplicativos e artefatos digitais, prepara os futuros 

professores para o uso futuro desses recursos em sala de aula, quando estiverem 

atuando como docentes, pois o contato com a tecnologia na sua utilização 

educacional permitiu que o discente conhecesse e entendesse a importância de 

seu uso em sala. 

Mesmo sendo um assunto em constante discursão, ainda se faz necessário estudo 

e pesquisa sobre o mesmo, pois um educador que opta por uma formação 

continuada e um melhoramento em suas práticas, contribui para a formação 

integral do educando, possibilitando ser um cidadão crítico e participativo na 

sociedade. 

Por isso tudo, é gratificante quando se observa alunos dispostos a aprender e que 

o docente valoriza cada aula e atitude dos educandos, com muita criatividade, 

paciência, dedicação, planejamento, com o desejo incansavelmente de formar 

alunos e, o principal, sujeitos que poderão aprender de forma significativa e 

divertida podendo assim, oportunizar os alunos a utilizar a tecnologia com o seu 
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processo de aprendizagem, sendo estimulados a fazer o mesmo quando 

assumirem uma sala de aula. 
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O USO DE FONTES ELETRÔNICAS POR ALUNOS DO CURSO DE 

BIBLIOTECONOMIA DA UFMA 
 

 

Cláudia Maria Pinho de Abreu Pecegueiro1 

Silvana de Jesus Vetter1 
 

 

1105Resumo: No novo cenário m1106undial as informações se encontram disponíveis 

em diversos formatos e meios, possibilitando o acesso a diferentes recursos 

independentemente da localização geográfica. Nesse contexto, esta pesquisa tem como 

objetivo averiguar o uso das fontes de informação eletrônicas como instrumento de 

pesquisa, entre alunos do Curso de Biblioteconomia da UFMA, buscando compreender 

a finalidade desse uso e os impactos que causam em seu aprendizado. Utiliza como 

metodologia as pesquisas bibliográfica e empírica, com abordagem quanti-qualitativa, 

cujos fatos e comportamentos pesquisados consideram os significados, ou seja, buscam 

compreender suas causas. Os 296 alunos regularmente matriculados no Curso, no ano 

de 2019, foram convidados a participar do estudo via Sistema de Gestão Acadêmica 

(SIGAA). Registra um total de 61 respondentes, compondo uma amostra de 20% de 

participantes, o que indica ser suficiente para delinear o comportamento dos discentes 

no uso dessas fontes. A aplicação do questionário se deu por meio da ferramenta Google 

Forms. Conclui que os alunos do Curso de Biblioteconomia fazem uso de fontes de 

informação eletrônicas, com destaque para as bases de dados e portais de periódicos. 

Tal uso possibilita a complementação dos conhecimentos obtidos em sala de aula e 

favorece a imersão em pesquisa e extensão e produção científica.  

Palavras–chave: Fontes; Fontes de informação; Fontes de informação eletrônica; Alunos 

de Biblioteconomia; Universidade Federal do Maranhão. 

 

Abstract: In the new world scenario information is available in a variety of formats and 

media, making it possible to access different resources regardless of geographical 

location. In this context, this research aims to investigate the use of electronic information 

 
1105 2 Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Professora Classe C3 Adjunto, 

silvana.vetter@yahoo.com.br 

 
1106 Estudante regular é aquele que ingressou por meio de uma das formas previstas no artigo 11 

das Normas Reguladoras do Curso de Graduação – Resolução 1175 – CONSEPE/UFMA, com 

direito à diploma após o cumprimento integral das exigências curriculares.  
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sources as a research tool among students of the UFMA Library Course, seeking to 

understand the purpose of this use and the impacts they cause in their learning. It uses 

as methodology the bibliographical and empirical researches, with quantitative-

qualitative approach, whose facts and behaviors researched consider the meanings, that 

is, they seek to understand their causes. The 296 students regularly enrolled in the Course 

in 2019 were invited to participate in the study via the Academic Management System 

(SIGAA). It registers a total of 61 respondents, composing a sample of 20% participants, 

which indicates enough to delineate the behavior of the students in the use of these 

sources. The questionnaire was applied through the Google Forms tool. It concludes that 

the students of the Librarianship Course make use of electronic information sources, 

especially the databases and portals of periodicals. Such use allows the complementation 

of the knowledge obtained in the classroom and favors the immersion in research and 

extension and scientific production. 

Keywords: Sources; Electronic Sources; Electronic information sources; Students of 

Library Science; Federal University of Maranhão. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A introdução da internet no Brasil, desde a década de 1990, traz consigo 

uma mudança comportamental em toda a sociedade, inclusive, na comunidade 

acadêmica que conta com facilidades no acesso à informação, em tempo real, 

para subsidiar pesquisas e estudos. As Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) são protagonistas nessa mudança, necessitando, porém, do registro dessa 

realidade para garantia da memória humana (VETTER, 2009). 

A popularização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

ocorrida nesse período, início dos anos 1990, provocou mudanças nos 

mecanismos de produção e de divulgação da informação. Os documentos 

produzidos antes apenas em meio convencional, impresso “[...] assumem novas 

características, isto é, passam a ser gerados em ambientes eletrônicos, 

armazenados em suportes magnéticos e ópticos, em formato digital”. (WENSING, 

2010, p. 29) 

As fontes de informação na internet são apresentadas em uma forma 

magnética na recuperação da informação. Estas são categorizadas, segundo 

Santos (2003), como Fontes Eletrônicas.  

O uso das fontes eletrônicas, assim como das impressas, está relacionado 

com o conteúdo informacional que possuem, embora as primeiras tragam 

consigo possibilidades de leitura não linear, a partir dos hiperlinks e hipertextos. 
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Essas fontes disponibilizam, através de um clique, via internet, documentos, 

independentemente de sua localização geográfica. 

Conhecer a aplicabilidade de fontes de informação eletrônicas no processo 

de ensino e aprendizagem, é fundamental, tendo em vista que elas possibilitam 

trabalhar os conteúdos digitais. Neste sentido, o objetivo do estudo ora proposto 

é averiguar qual o impacto do uso de fontes eletrônicas no aprendizado dos 

alunos do Curso de Biblioteconomia da UFMA. 

Assim, o presente artigo após uma parte introdutória onde contextualiza 

o tema apresentado o problema de pesquisa, objetivos e justificativa. Segue com 

uma discussão acerca das fontes de informação e categorização; o detalhamento 

dos procedimentos metodológicos da pesquisa; apresentação dos resultados 

alcançados acompanhados das análises e por fim as conclusões. 

 

2 FONTES DE INFORMAÇÃO: algumas considerações  

 

O conceito de fonte de informação é uma metáfora, visto como bica 

d`água, fonte de nossa vida.  “Assim como das fontes d`água [jorram água], das 

documentais jorrariam informações” (PINSKY, 2005). É por meio das fontes de 

informação que se conhece e se é capaz de analisar situações vivenciadas pela 

sociedade. 

As fontes de informação correspondem à origem da informação, e podem 

ser classificadas segundo os critérios de conteúdo, propósito ou função 

(PINHEIRO, 2006). Divididas em três categorias, essas fontes podem ser: 

primárias, secundárias e terciárias. Porém, com o surgimento da internet/Web, 

pode-se considerar uma nova classe: as fontes eletrônicas.  

As fontes primárias correspondem aos documentos originais que servem 

como instrumento de análise para aprofundar o conhecimento de um tema e, 

talvez, para posterior criação de informações, “[...] contém principalmente novas 

informações ou novas interpretações de ideias ou fatos acontecidos [...]” (CUNHA; 

CAVALCANTI, 2008, p. 172). 

Ao descrever sobre fontes primárias Passos e Barros (2009, p. 121), as 

caracterizam como “[...] documentos de transmissão em primeira mão, onde o 

interessado pode conhecer em sua forma total, o trabalho, o relatório, a obra 

original enfim”. Ainda sobre fontes primárias, Mueller (2000, p. 31) as define como 

aquelas que “[...] Registram informações que estão sendo lançadas, no momento 
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de sua publicação, no corpo do conhecimento científico e tecnológico”, o que 

para a autora dificulta sua localização. 

Quanto às fontes secundárias, também denominadas documentação 

secundária, fonte de informação secundária, ou fonte de segunda mão, são 

caracterizadas como documentos que informam sobre as fontes primárias ou 

originais (CUNHA; CAVALCANTI, 2008), ou seja, são obras cujas informações já 

foram elaboradas, representam informações processadas de forma orgânica, 

estruturadas segundo padrões rigorosos. Passos e Barros (2009), complementam 

o conceito de Cunha e Cavalcanti (2008), ratificando que as fontes secundárias 

contêm informações obtidas através das fontes primárias. Nestas, os 

conhecimentos podem ser apresentados de forma sintética, analítica, 

obedecendo uma ordenação ou sistematização que facilita a recuperação. 

Como última categoria registram-se as fontes terciárias, as quais referem-

se aos documentos que exercem a função indicativa, servem para guiar o usuário 

para as fontes primárias e secundárias. “Incluem quase todos os tipos das obras 

usualmente conhecidas como obras de referência ou fontes de informação, p. ex.: 

enciclopédia, revisão de literatura [...]” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 172). 

Sobre este assunto, Pinheiro (2006, p. 12) caracteriza as fontes terciárias de 

informação como: a mais problemática de todas. Os documentos incluídos nesse 

tipo de fonte podem, em alguns casos, apresentar variações diversas, a exemplo 

das bibliografias de bibliografias, os diretórios, almanaques e outros. 

Cunha e Cavalcanti (2008, p. 172) comentam que as fontes terciárias de 

informação, “[...] incluem quase todos os tipos das obras usualmente conhecidas 

como obras de referência ou fontes de informação, p.ex.: enciclopédia, revisão de 

literatura, fonte biográfica-histórica-geográfica-estatística e almanaque.” Na 

mesma linha, Passos e Barros (2009, p. 122), pontuam que as fontes terciárias “[...] 

são aquelas que têm a função de orientar o pesquisador sobre as fontes primárias 

e secundárias”. 

A classificação das fontes de informação se faz necessária, e deve ser 

pontuada. Contudo, o valor do documento está no seu conteúdo informacional, 

independentemente de ser primário, secundário ou terciário. Vickery (1999 apud 

PINHEIRO, 2006, p. 3), inclui as fontes eletrônicas no seu “fluxo de informação 

para os anos 90” e destaca os Online Public Access Catalogues (OPACs), os 

Collective Online Public Access Catalogues (COPACs), as conferências por 

computador e os guias para URL, entre outros. 
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As fontes ou recursos de informação eletrônicos abrangem tanto as fontes 

primárias, secundárias e terciárias, disponíveis eletronicamente na Internet, 

quanto as novas fontes construídas especificamente para o meio eletrônico 

(PINHEIRO, 2006). O uso das fontes independentemente do suporte e formato 

muito contribuem na elaboração de textos científicos, pois possibilitam a consulta 

em casa ou no trabalho, a qualquer hora do dia ou da noite, de documentos já 

publicados, garantindo autonomia ao pesquisador. 

As fontes eletrônicas trouxeram um caráter inovador para a produção do 

conhecimento, por ampliarem as possibilidades de acesso e produção de 

conteúdos, de materiais didáticos e não didáticos, que podem ser usados na 

educação dos estudantes universitários. Esses recursos digitais, quando 

disponibilizados sob licença ou domínio público, em formatos abertos ou livres, 

facilitam aos alunos o seu acesso e uso, para diferentes propósitos, em atividades 

de sala aula ou fora dela (SILVA, 2015).  
 

3 METODOLOGIA 

 

Os estudos científicos devem ser categorizados em sua metodologia para 

facilitar o entendimento do percurso efetuado pelo pesquisador, visando atingir 

os objetivos propostos. Dessa forma, pode-se classificar este estudo como 

pesquisa descritiva, cujos comportamentos pesquisados consideram, além da 

descrição, os significados, ou seja, buscam compreender suas causas.  

Foram convidados a participar do estudo, via Sistema de Gestão 

Acadêmica (SIGAA), os 296 alunos regularmente matriculados no Curso de 

Biblioteconomia da UFMA, no ano de 2019. Registra-se um total de 67 

respondentes, os quais compõem uma amostra de 22% de participantes, o que 

indica ser suficiente para delinear o comportamento dos discentes no uso das 

fontes de informação eletrônicas. 

Para a análise do uso dessas fontes pelos alunos do Curso mencionado, 

recorreu-se a uma revisão de literatura, para delinear a pesquisa bibliográfica e, 

para a pesquisa empírica, adotaram-se os procedimentos a seguir: 

a) seleção do objeto do estudo, no caso fontes de informação eletrônica; 

b) seleção da amostra, alunos do Curso de Biblioteconomia, com base no 

registro do SIGAA, que consta de um total de 296 alunos, no ano de 

2019; 

c) aplicação do questionário por meio da ferramenta Google Forms; 
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d) análise do material coletado. 

Trata-se de um estudo de caso que, na visão de Rampazzo (2005, p. 55), “É 

a pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade para 

examinar aspectos variados de sua vida.” Busca responder se os alunos (grupo ou 

comunidade) usam fontes de informação eletrônicas em trabalhos científicos 

(aspectos da vida acadêmica); para qual finalidade; e qual o impacto desse uso 

em sua aprendizagem. 

O questionário aplicado foi dividido em duas partes: na primeira, 

identificação do perfil do respondente e, na segunda, o uso das fontes on-line 

pelos alunos. A sua composição é formada por questões fechadas e abertas, que 

possibilita a manifestação das opiniões dos respondentes, acerca das indagações. 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O perfil do respondente pode ser caracterizado como aluno regular1, 

distribuído nos diversos p1107eríodos do Curso de Biblioteconomia, com 

destaque ao oitavo período, com 18% de respondentes, seguido do quarto 

período, com 13%. Ainda compõe o perfil, a participação em atividades 

complementares (60%), sendo 19% em estágio não obrigatório e 13% em projeto 

de pesquisa. Os demais alunos estão distribuídos no Programa de Educação 

Tutorial (PET), em projetos de extensão, bolsa permanência, assistência estudantil, 

entre outros. 

Os dados apresentados permitem apontar que os alunos do Curso de 

Biblioteconomia da UFMA, participantes da pesquisa, possuem o estereótipo 

semelhante à Geração Y, “[...] que não intimida, mas promove o bem-estar e o 

respeito, no qual o trabalho é quase sempre um lazer, com constante movimento 

criativo e um bom relacionamento com os colegas.” (OLIVEIRA, 2010, p. 66). Essa 

postura se concretiza na participação em atividades complementares, executadas 

pelos respondentes. 

Sobre o uso das fontes eletrônicas on-line, ou seja, ligados à rede de 

internet, 89% afirma utilizarem as mesmas. Quando inquiridos sobre quais fontes 

utilizam, estas se concentram em bases de dados (42); periódico eletrônico (37) e 
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portal Capes (20). Os demais (30) se distribuem em: repositórios, Google 

Acadêmico; e-book, bibliotecas digitais, sites e outros. É importante destacar que 

os alunos poderiam citar mais de uma fonte. 

Hoje, o pesquisador, em geral, utiliza com a informação disponível no meio 

digital, “[...] devem cada vez mais lidar com informações que são transmitidas e 

processadas de diversas maneiras. Sua recompensa reside nas informações 

melhores que obtêm [...]” (MEADOWS, 1999, p. 78). Nessa mesma direção, os 

respondentes transitam nas diferentes mídias informacionais, o que demonstra 

competência no uso de TIC na sua vida acadêmica. 

Em se tratando das bases de dados, fonte número um citada entre os 

respondentes, Cunha e Cavalcante (2008, p. 43) definem como: 

Conjunto de arquivos e programa de computador 

coordenados e estruturados que constituem um depósito de 

informações que podem ser acessadas por diversos 

utilizadores. A base de dados contém: a) os arquivos ou 

depósitos de informação; b) os programas de tratamento que 

são colocados à disposição do usuário com o intuito de lhe 

assegurar serviços básicos de acesso, interrogação, 

apresentação de resultados e, em alguns casos tratamento da 

informação contida na base de dados. 

Entende-se que tal escolha se dê, talvez, por se tratar de uma coleção de 

registros informacionais com todas as facilidades de acesso que a internet 

proporciona. Classificam-se em bibliográfica ou referencial, quando trazem dados 

bibliográficos como autor, título, editor e resumos; e bases de dados textuais que 

incluem texto completo de artigos ou jornais; podem ser específicas de uma área 

do conhecimento ou multidisciplinares (CUNHA, 2001). As bases mais citadas 

foram a Web of Science e Scopus, ambas multidisciplinares e referenciais. 

O periódico científico, segunda fonte mais citada, é considerado uma fonte 

segura de informação, pois os artigos constantes no periódico, assim como as 

demais seções, são avaliados por comitês científicos capacitados para atestar a 

relevância do texto. Dessa forma, “[...] as revistas são repositórios de trabalhos 

científicos cujo objetivo é disponibilizar ao público interessado as comunicações 

e as pesquisas realizadas por uma comunidade científica” (SERRA, 2014, p. 87). O 

periódico científico é considerado, no meio acadêmico e fora dele, como um dos 

veículos mais utilizados e tem um papel facilitador quando do desenvolvimento 

de novas áreas de estudo (PECEGUEIRO, 2011). 



 

 
4854 

O portal da CAPES, entre as três fontes mais utilizadas pelos respondentes, 

teve início no ano 2000 e, atualmente, conta “[...] com um acervo de mais de 45 

mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases [...] para patentes, 

além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas [...]” entre 

outras (MISSÃO [...] [2019], não paginado). O seu uso pode ser atribuído, 

principalmente pelo fato de disponibilizar às IES esse conjunto de documentos, 

de diferentes áreas, às quais os respondentes têm acesso, via UFMA / CAFE e sem 

custos.  

 

Buscando atingir o objetivo de verificar o impacto do uso das fontes 

eletrônicas pelos alunos do Curso de Biblioteconomia, perguntou-se como essas 

fontes contribuem para o seu aprendizado. Destacam-se as seguintes respostas:  

a) “Oferecendo material que me auxilie nas minhas pesquisas acadêmicas”; 

b) “Me ajudam na elaboração dos meus trabalhos acadêmicos, 

proporcionando mais informação a respeito do que procuro”;  

c) “Me auxilia na monografia”.  

 

Interessante notar a autonomia demonstrada pelos respondentes que já 

parecem ter consciência de que seu aprendizado vai além da sala de aula, e que 

pode ser complementado com os conteúdos informacionais disponíveis em meio 

eletrônico. Segundo Demo (2008, p. 68) “[...] O importante não é a aula expositiva, 

mas os processos de pesquisa e elaboração própria dos alunos, sob orientação e 

avaliação dos professores” 

Outros destacam o caráter informacional das fontes: 

a)  “Pelas informações que constam”;  

b) “Supre as necessidades de informação”;  

c) “Me permite ter acesso mais rápido à informação que necessito”.  

Como característica da geração Y estão a necessidade de respostas e 

resultados imediatos (SERRA, 2014). Tal característica acaba por provocar 

autonomia na execução de algumas tarefas que, somada a disponibilidade na 

Internet de grande quantidade de informações, possibilita a busca por documentos 

apenas como conteúdo informacional.  

O último caráter observado é o uso dessas fontes para o desenvolvimento 

de atividades acadêmicas:  

a) “Na elaboração de trabalhos e seminários;  

b) “Me ajuda na elaboração de meus trabalhos acadêmicos”;  
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c) “Tirando alguma dúvida que eu tenha”.  

É quase unânime as respostas que se referem à comodidade de acesso a 

essas fontes, tanto no que diz respeito à agilidade no acesso à informação quanto 

nos diferentes locais em que podem ser acessadas.  

Com os olhos voltados para estas respostas, é possível inferir que as 

diferentes fontes de informação utilizadas, em maior ou menor grau, parecem 

convergir para a complementação de temas provocados em de sala de aula, 

ressignificando os debates apresentados em sala de aula.  
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A questão relacionada ao impacto do uso das fontes de informação 

eletrônicas no aprendizado dos alunos do Curso de Biblioteconomia da UFMA, leva a 

concluir que, em relação ao perfil, os alunos caracterizam-se como nativos digitais, 

pertencentes à geração Y, com bastante propriedade no manuseio das TIC. Destaca-se, 

também, a frequência das atividades paralelas, com a sala de aula, a exemplo do 

envolvimento com projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

Sobre as fontes eletrônicas on-line, constatou-se numerosa utilização por parte 

dos alunos, distribuídas em diferentes formatos, com destaque para bases de dados, 

periódicos eletrônicos e portal CAPES 

Em relação ao impacto do uso de fontes eletrônicas, no aprendizado dos alunos 

do Curso de Biblioteconomia da UFMA, percebe-se um movimento por parte dos 

respondentes em ampliar os temas apresentados em sala de aula. Este movimento gera 

aprofundamento nas pesquisas tanto com princípios científico, informacional como 

educativo. 
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RESUMO 

Utilizar um softwa1110re ( jogo) que auxilie os professores através das aulas torna o 

ambiente educacional mais propício ao desenvolvimento lógico e científico dos alunos, 

tornando-os mais aptos a solucionar problemas. Neste contexto, foi utilizada a 

ferramenta Scratch para abordar o uso de jogos digitais nas escolas, trazendo uma 

reflexão sobre a utilização de softwares na educação. Através do Scratch, pretende-se 

desenvolver a criatividade, o raciocínio lógico e a aprendizagem do aluno a partir dos 

erros, no intuito de promover a autonomia, para que ele seja capaz de construir seus 

próprios conhecimentos através de suas descobertas, tentativas, erros e acertos, 

promovendo uma aprendizagem criativa. Neste contexto, este artigo baseia-se em 

relatos de experiências vivenciadas nos estágios supervisionados do curso de 

Licenciatura em Informática. 

Palavras-chave: Educação Tecnológica, Jogos Digitais Educacionais, Ferramenta Scratch. 

 

ABSTRACT 

Using a software (game) that helps teachers during classes makes the educational 

environment more conducive to students' logical and scientific development, making 

them more able to solve problems. In this context, the Scratch tool was used to address 

the use of digital games in schools, bringing a reflection on the use of software in 

education. By means of Scratch, it is intended to develop students' creativity, logical 
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reasoning and learning from mistakes, in order to promote autonomy, so that they are 

able to build their own knowledge through their discoveries, attempts, mistakes and 

successes, promoting creative learning. In this context, this article is based on experience 

reports experienced in the supervised stages of the degree in Computer Science. 

Keywords: Technological Education, Educational Digital Games, Scratch Tool. 

 

6. Introdução 

A introdução da informática nas escolas provoca debates sobre a utilização da tecnologia 

na educação, visando novas estratégias para o processo de ensino-aprendizagem. O uso 

do computador como recurso tecnológico de formação é uma abordagem que deve 

acompanhar uma reflexão sobre a necessidade de mudança na metodologia de ensino 

(DE PAULA, 2016).  

Na década de 70, o professor americano Seymour Papert desenvolveu uma linguagem 

de programação totalmente voltada para a educação, intitulada LOGO. Essa linguagem 

foi desenvolvida para crianças em uma época onde os computadores não eram comuns 

para todos, além de seu uso ser limitado, sendo uma ferramenta para potencializar a 

aprendizagem e a criatividade das crianças (PAPERT, 2008).  

Assim, nas últimas décadas o computador tornou-se indispensável no meio educacional 

e, desde que utilizado de forma planejada, tem se apresentado a favor de uma educação 

mais dinâmica, trazendo o interesse do aluno em aprender. Segundo Moran (2000), 

“ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os 

paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso 

contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial”.  

Com base nisso, os softwares podem ser excelentes contribuidores para o desempenho 

das aulas. Existem sites gratuitos que disponibilizam jogos que podem ajudar o professor 

no decorrer das suas aulas, ou seja, há jogos para todas as áreas de estudo. Essas 

ferramentas tecnológicas oferecem contribuições significativas para a educação, 

ampliando o conhecimento do professor, assim como despertando nos alunos diferentes 

formas de adquirir informação contribuindo para o crescimento intelectual de ambos 

(aluno e professor).  

Para Moran (2000), ao professor se atribui várias funções, entre elas ainda existe a de 

educador, deste modo não basta apenas uma formação de graduação, é necessário que 

este esteja em constante formação com as atualizações do mundo tecnológico 

informatizado. Atualmente, o professor tem como papel aproveitar o conhecimento que 

o aluno já tem adquirido e mostrar-lhe o caminho para que esse discente possa 

aprimorar e até mesmo aumentar seu conhecimento.  

De fato, ao professor, não basta dominar o conteúdo, é necessário que busque meios 

inovadores para melhorar o método de ensino-aprendizagem de cada um, pois “a 

sociedade do conhecimento exigirá um profissional crítico, criativo, com capacidade de 
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pensar, de aprender a aprender, trabalhar em grupo e de conhecer o seu potencial 

intelectual” (VALENTE, 2001). Ou seja, além de ser um motivador que incentiva, estimula, 

organiza os limites com equilíbrio, credibilidade, autenticidade e empatia, o professor é 

a principal ponte entre a instituição, os alunos e os demais grupos envolvidos 

(comunidade). Ele organiza o equilíbrio entre o planejamento e a criatividade e ajuda a 

desenvolver todas as formas de expressão, interação, sinergia, troca de linguagens, 

conteúdos e tecnologias (DA SILVA et al. 2016).  

Baseado nisso, vimos que a educação é a porta de entrada para qualquer profissão e a 

informática auxilia os profissionais da área a tornar o método de ensino cada vez mais 

eficaz e favorável ao novo contexto educacional, ou seja, essas ferramentas tecnológicas 

informatizadas já fazem parte do cotidiano dos estudantes.  

Neste contexto, este trabalho tem como principal objetivo conciliar o ensino em sala de 

aula com a abordagem do uso dos jogos digitais educacionais na educação básica, no 

intuito de despertar uma reflexão sobre a utilização dessas ferramentas, melhorando o 

desenvolvimento dos alunos e auxiliando as práticas pedagógicas. Os jogos digitais 

fazem uma abordagem diferenciada na exercitação das atividades realizadas em sala de 

aula, oferecendo ao professor mais uma ferramenta de avaliação junto aos alunos, sendo 

abordada de forma simples e divertida no processo de ensino-aprendizagem nas escolas. 

 

7. Jogos Digitais Educacionais 

Os jogos já fazem parte da vida do ser humano desde a antiguidade, sendo os 

responsáveis por mediar a relação da criança com o mundo exterior. No século XXI, o 

computador tornou-se uma ferramenta poderosa que pode nos auxiliar no ambiente 

educacional, proporcionando ao professor a possibilidade de enriquecer a sua prática 

pedagógica com recursos de multimídia. 

Para Fernandes (2010), os jogos eletrônicos podem ser ferramentas educacionais 

eficientes, pois divertem enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a 

capacidade de detenção do que foi ensinado, exercitando as funções mentais e 

intelectuais da criança.  

Notadamente, trabalhar com os jogos digitais educacionais ou com qualquer atividade 

pedagógica requer uma organização prévia, definindo os objetivos e a finalidade da 

utilização do jogo para que o mesmo sirva como um auxílio no processo de 

aprendizagem. Os jogos digitais educacionais demonstram ter alta capacidade para 

divertir e entreter as pessoas ao mesmo tempo em que incentivam o aprendizado (PAIVA, 

2017). 

Os softwares educacionais conseguem provocar o interesse e motiva o aluno com 

desafios, curiosidades, interação e fantasia. Apesar de a computação estar presente em 

todos os setores da sociedade e diante de uma realidade de avanços científicos e 

tecnológicos, percebe-se que ainda existe uma carência de conhecimento e interesse da 
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população e até mesmo de professores nessa área. 

 

8. A Ferramenta Scratch 

O Scratch1 é uma ferramenta de linguag1111em de programação desenvolvida com base 

na linguagem LOGO, porém com uma interface gráfica mais amigável. Teve início em 

2003 e, a partir de 2007, foi lançado o seu site oficial1 para o compartilhamento dos1112 

projetos desenvolvidos com a ferramenta. O Scratch é um software gratuito e está 

disponível nos modos on-line e off-line para as plataformas GNU/Linux, Windows e 

MacOS.  

O Scratch é uma ferramenta de aprendizagem criativa que torna o aprendizado mais fácil 

e divertido, pois possibilita ensinar os conceitos básicos de lógica de programação. A sua 

interface é intuitiva e o manuseio de suas ferramentas não requer comandos complexos. 

Todos os ambientes criados nessa linguagem são em 2 dimensões (2D). A interface é 

composta por três principais áreas: o menu dos blocos de comando, onde ficam todos 

os blocos necessários para se desenvolver aplicações; a área de script, local para onde os 

blocos são arrastados e conectados para dar corpo ao código-fonte da aplicação; e o 

palco, que é a interface na qual é possível visualizar as criações. Nos jogos, é possível 

aprender ideias matemáticas (coordenadas, variáveis, números aleatórios) e 

computacionais.  

Através da ferramenta Scracth, as crianças podem criar histórias, animações, jogos, 

explorando várias áreas do conhecimento, como: arte, literatura, matemática e ciências, 

entre outras, de forma interdisciplinar. Cada aluno pode elaborar seu próprio projeto, 

mas também é possível trabalhar de forma colaborativa, seja em um único computador, 

seja compartilhando os projetos no site oficial. 

 

9. O Uso de Jogos Digitais como Metodologia de Ensino na Educação Básica  

O uso de jogos digitais se apresenta como uma nova concepção de metodologia de 

ensino aplicada a uma abordagem de aprendizagem criativa do desenvolvimento 

cognitivo e lógico do aluno.  

No intuito de melhorar a qualidade do ensino e, consequentemente, o aprendizado, foi 

realizado um trabalho em torno dos jogos digitais, onde a ferramenta de aplicação 

utilizada foi o Scratch (versão 1.4), um software de aprendizagem criativa focado no 

desenvolvimento lógico do aluno através da montagem de blocos. 

 
1111 Disponível em: https://scratch.mit.edu/ 
1112 Graduada em Licenciatura Plena em Letras/hab.português-inglês pela Universidade da 

Amazônia- Unama; Graduada em Informática-Instituto Federal de Educação e Tecnologia do 

Amapá-IFAP; Pós-Graduanda em Informática na Educação no Instituto de Ciência e Tecnologia do 

Amapá-IFAP; Professora do Quadro Estadual do Amapá, zilmajsantos@gmail.com 
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9.1. Atividades com a ferramenta Scratch  

Apresentar uma ferramenta como metodologia para o ensino não é fácil, mas traz 

resultados satisfatórios quando bem acolhido pelos professores, que são os propulsores 

da educação. Dessa forma, os alunos acabam se inspirando e buscando novas formas de 

adquirir conhecimento. Assim, foi trabalhado o funcionamento e uso da ferramenta de 

acordo com o desenvolvimento criativo de cada um. 

A Figura 1 apresenta a tela inicial do Scratch (em português) que foi apresentada aos 

alunos. 

 
Figura 1. Tela Inicial do Scratch (versão 1.4)  

 

1. Botões de iniciar e parar script. 

2. Botões para editar o objeto selecionado no palco. 

3. Palco onde os objetos são colocados e onde é possível ver o resultado da programação 

criada. O objeto inicial que aparece no palco é o gato. 

4. Área dos objetos usados na animação. O objeto em edição fica selecionado. 

5. Área de edição e conexão de scripts. 

6. Abas com opções para a área de comandos, para traje e para sons. 

7. Blocos de comandos. 

8. Categorias de comandos/botões de programação.  

 

Inicialmente, apresentamos a maneira de fazer um objeto se movimentar a partir de 

comandos de animações básicas no Scratch: I) clique na categoria “Movimento” dos 
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blocos de comandos; II) selecione o bloco “mova 10 passos” e arraste-o para a área de 

edição de Comandos; III) por fim, um duplo clique sobre o bloco faz o movimento 

acontecer. Conforme mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2. Fazendo Movimento  

   

Para colocar um som no script (um som de instrumento ou outro), foi utilizado o 

comando “toque o tambor”, que fica disponível na categoria “Som”, podendo ser 

utilizado sozinho ou agrupado com outros blocos de comandos. Para isso, clique e 

arraste o bloco para a área de edição de scripts e, se for o caso, encaixe este bloco com 

os já existentes nesta área (Figura 3). 
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Figura 3. Inserindo Som  

 

Os comandos apresentados na Figura 4 mostram como simular uma dança no Scratch. 

Neste caso, foram programados movimentos seguidos de sons. 

 

 
Figura 4. Código Movimentação  

 

No Scratch, é possível fazer com que uma ou mais ações se repitam por tempo 

indeterminado. Para isso, se usa o comando “Sempre”, disponível na categoria “Controle”. 

Para isso, clique e arraste o bloco “sempre” para a área de edição de scripts e encaixe o 
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grupo de comandos já existente dentro do bloco “sempre”, conforme mostrado na Figura 

5. 

 
Figura 5. Utilizando o comando “Sempre”  

 

O Scratch também possui controles para o início da execução dos comandos. Um 

exemplo é a “bandeira verde”, que pode ser usada para iniciar o funcionamento de um 

script. Para isso, é necessário que seja colocado no script o bloco de controle chamado 

“quando ‘bandeira verde’ clicado”.  

 

9.2. Coleta de dados  

O trabalho foi realizado em duas escolas: uma do Ensino Fundamental I, situada no 

município de Santa Izabel do Pará, e outra do Ensino Fundamental II, situada no 

município de Castanhal/PA. No intuito de respeitar o sigilo das escolas, neste trabalho as 

mesmas serão identificadas como Escola A e Escola B, respectivamente.  

Na Escola A, foi trabalhado o desenvolvimento cognitivo de crianças na turma do 3º Ano 

do Fundamental I (com 25 alunos), visando melhorar o convívio intelecto social dos 

alunos, bem como aumentar o seu rendimento escolar.  

Para a coleta de dados sobre o desempenho escolar, foram aplicados questionários 

fechados aos alunos, com o auxílio da professora da turma, para a obtenção de 

informações a respeito do conhecimento sobre o alfabeto, as famílias silábicas e o 

processo de leitura. A Figura 6 mostra o resultado obtido através da aplicação desse 

primeiro questionário. 
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Figura 6. Resultado do primeiro questionário aplicado ao 3º Ano (Fundamental I)  

 

Através dos dados apresentados, podemos observar que havia uma grande dificuldade 

de leitura em alguns alunos. Esse resultado foi determinante para o início do trabalho, 

pois, assim, foi possível realizar a seleção dos alunos de acordo com o seu grau de 

aprendizado. Desta forma, o computador foi utilizado para mostrar como os jogos 

auxiliavam no reconhecimento das famílias silábicas e, com isso, os alunos passaram a 

adotar a metodologia com jogos semanalmente. Vale ressaltar que a dinâmica aplicada 

com o conteúdo em sala e, posteriormente, o treino de avaliação com os jogos, favoreceu 

o desempenho dos alunos, principalmente na convivência em grupos.  

Na Escola B, a ferramenta Scratch foi apresentada inicialmente aos professores da rede 

pública estadual de ensino, vinculados ao Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), sendo 

estes os maiores incentivadores do uso de novas tecnologias na educação básica.  

Após abordar com os professores as possibilidades de aplicação de uma ferramenta 

digital que tem por objetivo a interação multidisciplinar, o Scratch foi apresentado à 

turma do 9º Ano (com 35 alunos), onde foi trabalhado a inserção das ferramentas 

tecnológicas digitais como recurso didático-pedagógico, buscando destacar o uso dos 

jogos digitais e seu aspecto educacional, para uma aprendizagem divertida, criativa e 

dinâmica. As atividades eram voltadas para o desenvolvimento de histórias e animações 

que eram avaliadas no final de cada desafio.  

Por se tratarem de alunos inteirados com as novas tecnologias, buscou-se despertar uma 

reflexão intuitiva na busca pelo conhecimento, lançando desafios para a solução de 

problemas relacionados a conteúdos abordados em sala de aula. O maior desafio na 

realização das atividades foi mostrar como podemos trabalhar cada componente 

curricular através dos jogos digitais. Exemplos disso, são as disciplinas de português e 
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matemática, que possuem uma variedade em software com características de jogo que 

possibilitam maior aprendizagem do conteúdo abordado em sala.  

Nesta turma, também foi verificado inicialmente o rendimento dos alunos em cada 

atividade, mostrado na Figura 7.  

 

 
Figura 7. Relatório de observação de desempenho dos alunos do 9º Ano  

 

A observação de alunos em atividades para coleta de dados requer atenção e, 

principalmente, paciência. Após analisar os primeiros dados coletados em relação ao 

comportamento dos alunos e sua produtividade em sala de aula, podemos observar que 

muitos desses estudantes estão dispersos, ou seja, a atenção ao conteúdo abordado em 

sala, em muitas vezes, passa despercebido. Isso pode ser provocado pela metodologia 

antiga ainda adotada pela maioria dos professores em sala.  

Assim, podemos perceber que, com a falta de atenção, a produtividade do aluno segue 

sempre baixa, assim como, seu envolvimento com o conteúdo abordado para a solução 

de problemas, tornando, a longo prazo, o ambiente educacional propício à evasão. 

 

 

9.3. Análise dos Resultados 

Após a realização das atividades nas duas turmas, pôde-se observar que o desempenho 

escolar, a interação entre os alunos, o desenvolvimento de habilidades com os jogos 

digitais e o interesse em utilizar novas tecnologias tiveram um grande avanço. Ou seja, 

houve um aumento significativo das habilidades dos alunos e, principalmente, em seus 

rendimentos escolares. A Figura 8 mostra essa evolução. 
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Figura 8. Resultados da aplicação dos questionários 

 

Por fim, observa-se os resultados finais dos alunos do 9º Ano através da Figura 9. 

 
Figura 9. Relatório final de verificação de desempenho dos alunos 9º Ano 

 

Desta forma, percebe-se o quanto a abordagem dos jogos digitais com os sujeitos da 

pesquisa foi relevante e positiva, tornando o ambiente escolar mais propício à qualidade 

educacional e à qualidade de vida para esses alunos. Motivar a busca por novas 

metodologias é o papel de profissionais comprometidos com a educação pública ou 

privada. 

 

10. Considerações Finais  

Elaborar uma nova metodologia de ensino buscando a satisfação pessoal e intelectual 

do aluno é uma possibilidade que está cada vez mais frequente nas escolas, 

principalmente quando esta metodologia agrega educação e tecnologia, neste caso os 

jogos digitais.  

Neste sentido, os jogos digitais são ferramentas que possibilitam o avanço educacional 

(a) Antes da aplicação (b) Depois da aplicação 
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dos alunos. Embora alguns professores ainda se sintam incomodados com as 

ferramentas digitais, podemos perceber que a grande maioria desses profissionais 

buscam meios para facilitar a abordagem do conteúdo em sala de aula.  

Os alunos, por sua vez, trazem um conhecimento prévio em relação aos jogos digitais, 

isso significa que, quando abordamos tais jogos para o seu benefício acadêmico, 

estamos aumentando as possibilidades de inserção das novas tecnologias na educação. 

Sendo assim, por possuírem um grande potencial em relação os jogos digitais, os alunos 

se destacam e acabam tornando a experiência de implementação da metodologia, junto 

com o professor, mais prazerosa e produtiva. 

Desta forma, podemos destacar que todo o processo de coleta de dados e a vivência 

com os alunos durante o período de aplicação foi gratificante para compreendermos 

melhor a situação de cada um e, principalmente, poder mostrar a importância de se 

agregar os jogos digitais na metodologia de ensino da educação básica. Os resultados 

comprovam que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação favorecem o 

desempenho dos alunos, assim como melhoram a relação aluno-professor.  

Porém, não podemos deixar de mencionar que esse processo de adaptação necessita de 

profissionais capacitados e qualificados para mostrar aos alunos e professores as 

melhores condições ao aderir um software de qualidade, que venha auxiliar o 

desenvolvimento de todos, aumentando o desempenho escolar.  
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1115RESUMO: O uso de ferramentas educacionais no contexto escolar tem 

propiciado novos caminhos na busca do conhecimento. Nesse sentido, o objetivo 

deste estudo visa ressaltar a importância do lúdico para alunos do Ensino 

Fundamental I, na disciplina de Língua Portuguesa como ferramenta de apoio 

educacional para os professores que atuam no 2º ano da Educação Básica, 

destacando o uso de caça-palavras como forma de auxiliar os alunos a fixarem 

de maneira diferenciada os conteúdos estudados. Desta forma, foi gravado um 

vídeo e postado em redes sociais com o intuito de nortear meios para utilização 

de atividades lúdicas aliando o jogo de caça-palavra aos conteúdos ministrados 

em sala de aula, tornando o ensino mais prazeroso e dinâmico para os discentes. 

PALAVRA-CHAVE: Jogos, Lúdico, Língua Portuguesa, Professor. 

ABSTRACT: The use of educational tools in the school context has provided new 

paths in the search for knowledge. In this sense, the objective of this study is to 

emphasize the importance of playfulness for elementary school students, in the 

Portuguese Language as a tool for educational support for teachers who work in 

the 2nd year of Basic Education, highlighting the use of wordplay as way of 
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helping students to differentiate the contents studied. In this way, a video was 

recorded and posted on social networks with the purpose of guiding media for 

the use of play activities, combining the game of word-hunting with the content 

taught in the classroom, making the teaching more pleasant and dynamic for the 

students. 

KEYWORDS: Games, Playful, Portuguese Language, Teacher.  

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado de uma atividade prática que consistiu em 

gravar um vídeo para apresentar aos professores da Educação Básica, um material 

confeccionado manualmente para fins pedagógicos, para ser utilizado nas aulas 

do 2° ano do Ensino Fundamental I, devido à grande importância do ensino da 

Língua Portuguesa no dia a dia dos discentes, faz-se necessário que eles sejam 

instigados a dominar a linguagem e a partir dela repercutirem em todas as demais 

áreas de conhecimento. 

Diante do grande avanço da tecnologia, o processo ensino-aprendizagem 

tornou-se um desafio para apresentar novas formas de ensinar, assim, os 

professores da atual sociedade necessitam pensar e ressignificar a prática 

pedagógica, por isso, diante do atual cenário é de suma importância que o 

educador repense sua prática docente com o objetivo de despertar nos 

educandos o interesse pela leitura e escrita. 

Dessa forma, esse artigo traz em seu bojo alternativas para que os 

professores possam enfatizar os conteúdos trabalhados em sala de aula, com 

intuito de melhorar o aprendizado dos alunos envolvidos, utilizando o caça-

palavras para relacionar quaisquer assunto abordado dentro da disciplina. 

Sabemos que o conhecimento deve ser socializado, compartilhado e trocado 

entre os sujeitos envolvidos, nesse processo desafiador as experiências 

enriquecem o cotidiano dos professores em sala de aula. 

De acordo com o pensamento de Stewart (1998) o compartilhamento do 

conhecimento e sua prática tornam-se imprescindíveis, uma vez que de nada 

adianta dispor de conhecimentos importantes se não promovemos seu 

compartilhamento. Desse modo, o compartilhamento do conhecimento nos 

meios eletrônicos através das tecnologias digitais é uma prática cada vez mais 

utilizada.  

Neste contexto, quando um professor depara-se com recursos ou 

conteúdos que podem ser úteis no contexto escolar, ele pode começar a estudar 

qual a melhor forma de compartilhar esse material, vale lembrar que o próprio 
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smartphone é um grande aliado nesse processo, seja através de gravação, ou 

através de imagens, além disso, se usado de forma correta pode ser um aliado 

para melhorar a experiência na prática docente.  

Portanto compartilhar conhecimento democratiza o uso de tecnologia na 

escola, pois é consenso que a mídia é uma ferramenta a mais para o professor, 

sendo uma aliada importantíssima no processo ensino-aprendizagem.        

                                                  

2. A INFLUÊNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Lúdico é um adjetivo masculino com origem no Latim Ludos que está 

relacionado a jogos e divertimento, logo uma atividade lúdica é uma ação que 

promove entretenimento, que dá prazer e alegria às pessoas envolvidas. Os 

conteúdos lúdicos são importantíssimos na aprendizagem, devido o elo entre o 

aprender e o brincar.  

As atividades lúdicas nas escolas potencializam a criatividade, e 

contribuem para o desenvolvimento intelectual dos alunos. O lúdico traz em sua 

bagagem uma forma agradável para ser trabalhada com entusiasmo na 

aprendizagem dos discentes. Através dos jogos educacionais e das atividades 

lúdicas, o professor possibilita um meio divertido para ensinar e aprender com as 

mais variadas brincadeiras e jogos e isso com certeza despertará curiosidade e 

estímulo para ministrar os conteúdos repassados. 

O professor como mediador do conhecimento deve sempre procurar 

meios que despertem maior atenção de sua turma para que de fato se construa 

conhecimentos significativos, podemos afirmar que a ludicidade é um tema que 

vem crescendo e adquirindo grande espaço no ambiente dos educadores, nesse 

caso o lúdico pode favorecer de forma expressiva para o avanço do homem 

independente de sua idade; contribuindo não apenas na aprendizagem, mas no 

seu desenvolvimento envolvendo vários aspectos como: social, global e cultural. 

É importante lembrar que os jogos educacionais não são os únicos meios 

facilitadores no processo ensino-aprendizagem, porém é um dos mecanismos 

mais utilizados pelos educadores que se empenham em favorecer mudanças na 

vida escolar de seus alunos, pois na história da humanidade, se percebe a 

importância do brincar no desenvolvimento humano. 

Sendo assim a escola tem como função procurar desenvolver estratégias 

para o desenvolvimento cognitivo dos alunos e assim associar ao contentamento. 

É importante destacar que cabe ao professor o papel de aliar as duas dimensões. 
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Para Vygotsky (1987), a aprendizagem e o desenvolvimento estão 

estritamente relacionados, sendo que as crianças se inter-relacionam com o meio 

social, internalizando o conhecimento advindo de um processo de construção. 

A familiaridade da educação com o lúdico não é algo novo, está 

remontado á antiguidade. Em ‘’leis’’ a sociedade ateniense salientava importância 

do jogo para educação, defendendo a seguinte ideia: 
Brincando, aprenderá o futuro construtor, a medir, a cavalgar e a fazer 

qualquer outro exercício devendo o educador esforçar-se por dirigir os 

prazeres e os gostos das crianças na direção que lhes permita alcançar 

a meta que se destinarem (PLATÃO apud SILVEIRA, 1998, P.41). 

Nessa época, determinou-se a importância da educação sensorial, o uso 

do jogo didático nas mais diferentes áreas do conhecimento. 

Para Antunes (2000, p. 36) “O jogo ajuda a construir novas descobertas 

desenvolve e enriquece a personalidade e simboliza um instrumento pedagógico 

que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da 

aprendizagem”. As atividades lúdicas influenciam muito nesse processo do 

ensino, pois são fontes de prazer e descoberta. (Antunes, 1998, p. 36) defenda a 

ideia “a escola deve oferecer jogos, mas primar pela qualidade desses recursos”. 

O brincar é concebido como uma atividade recreativa que as crianças 

podem aprender, brincar e descansar, é um momento de diversão e 

conhecimento. A brincadeira encontra um papel educativo na escolaridade dos 

alunos do ensino fundamental II, as crianças vão se desenvolvendo e tendo 

contato com o mundo a sua volta, dessa forma podemos dizer que através do 

lúdico que os alunos encontram o equilíbrio entre o real e o imaginário, 

desenvolvendo a aprendizagem prazerosa e significativa. 

Vale lembrar que: resgatar o prazer na educação com novas metodologias 

é hoje imprescindível. Por isso é importante que todos os atores desse processo 

estejam de fato comprometidos com o grande ato de ensinar com 

responsabilidade de forma inovadora, onde o lúdico esteja presente e que o 

professor seja resiliente nesse processo. 

 

3. O USO DO CAÇA-PALAVRAS COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL 

 

 O caça-palavra é uma atividade lúdica pode ser utilizada nas diversas 

disciplinas a fim de propiciar aos estudantes fixação dos conteúdos trabalhados. 

Assim, podemos afirmar que é um método auxiliar no processo ensino-
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aprendizagem de todas as faixas etárias dos estudantes, é um jogo que 

desenvolve a percepção visual, enriquece o vocabulário e aumenta de forma 

significativa o poder de concentração de todos que utilizam. 

 O uso de recursos educativos torna melhor o ambiente e os alunos tem 

oportunidades de construir o seu próprio conhecimento. Segundo Paulo Freire 

(2011, p. 52) “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

possibilidades para sua própria produção ou sua construção”. Os diferentes 

recursos pedagógicos colocam-se como ferramentas que auxiliam na relação 

ensino-aprendizagem proporcionando maior interação entre aluno e professor.  
Os professores de Língua Portuguesa, também devem estar atentos às 

mudanças em relação ao ensino da língua. A aula de Português como 

tradicionalmente concebida, não existe mais. Ao invés de estudar 

Português, deve ser usado como instrumento para se aprender História, 

Geografia, Literatura, Retórica, Educação Física, Química, etc. Isso 

significa que os alunos precisam saber, na leitura, produzir sentido 

“levando em conta os recursos linguísticos presentes no texto e 

percebendo sua inter-relação” e, na escrita, “saber escolher e usar os 

recursos linguísticos adequados aos professores da interlocução”. 

(COSTA, 1998, p.02). 

Sendo assim, os professores de Língua Portuguesa precisam oferecer 

atividades atrativas e desafiadoras aos discentes para que desperte a criticidade 

e competência em sala de aula. Nesse sentido, os jogos contribuem para uma 

integração e socialização dos alunos.  

O caça-palavra é uma atividade que pode e deve ser trabalhado em todos 

os componentes curriculares, assim é possível construir o conhecimento e não 

apenas transmitir, dessa forma o aluno não se propõe apenas a olhar, ouvir e 

copiar. Ele cria, constrói, aumenta, modifica e, assim torna-se co-autor do 

conhecimento. 

Desse modo, fica claro que o professor de Língua Portuguesa, e os demais 

de outras disciplinas devem valorizar e utilizar diversas ferramentas, a fim que o 

tão esperado conhecimento aconteça de fato. É importante frisar que para o 

desenvolvimento dos jogos foram utilizados materiais simples, aliando aos 

recursos tecnológicos para a divulgação em meios eletrônicos. Foi percebido a 

partir do levantamento bibliográfico que o jogo é um importante elemento nas 

intervenções pedagógicas. 

Assim, o uso de atividades lúdicas estimula a leitura e a concentração dos 

alunos, desperta o interesse e a construção de uma aprendizagem significativa. 
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Nesse contexto, o professor é, sem dúvida, um facilitador da aprendizagem. É 

necessário que o docente saiba articular, tenha responsabilidade e faça a 

interação metodológica para sanar as possíveis dificuldades.  

Aspectos como desafio, curiosidade, atenção fazem dos jogos 

educacionais uma fonte de motivação e interesse pelos conteúdos estudados, 

oferecendo aos alunos uma prática docente sistematizada e despertando 

habilidades cognitivas importantes. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Para a realização deste artigo foi necessário levantamento bibliográfico, 

através da literatura sobre o tema. Além disso, foi gravado um vídeo e postado 

em redes sociais, abordando atividades de Língua Portuguesa através do uso do 

jogo caça-palavra, com o intuito de buscar novas metodologias para utilizar 

recursos didáticos pedagógicos no processo ensino-aprendizagem. 

A proposta de utilização do jogo caça-palavras nas aulas de Língua 

Portuguesa é uma possibilidade de recurso pedagógico, a partir de vários 

conteúdos que podem ser trabalhados. Assim, este recurso didático que foi 

confeccionado a partir de materiais recicláveis (tampinhas de garrafa Pet, E.V.A, 

elásticos, impressão de fichas), constitui uma proposta pedagógica para 

sistematizar diferentes conteúdos na disciplina de Língua Portuguesa, com os 

alunos em processo de alfabetização. 

Consideramos que os jogos educacionais na educação se baseiam em uma 

abordagem em que o aluno aprende brincando. Contudo, o professor deve 

mediar essa relação pedagógica para apresentar um jogo produzido com a 

finalidade de auxiliar no processo da escrita e da leitura. 

5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 Para esta pesquisa, temos um universo de 16 comentários após a 

visualização do vídeo: Jogo Caça-Palavras Educativo, porém tomamos como 

referência 06 comentários para gerar os dados. Procuramos comtemplar os 

comentários relacionados ao uso do material didático, ao processo de 

alfabetização e as sugestões para melhorar o vídeo nessa perspectiva o 

comentário número 1, discorre da seguinte maneira: “Toda forma de educar 

também é um jeito de amar. Deve-se ter em mente que brincar para as crianças 

é um assunto sério é, através das brincadeiras que elas desenvolvem a 
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sociabilidade e seu desenvolvimento físico, afetivo e intelectual. Muito boa a 

iniciativa, estão de parabéns”. Ao estabelecer esta diferença entre brincar e 

desenvolver a construção de habilidades, esta fala reforça a importância do jogo 

na construção do conhecimento pelas crianças. 

 Em relação ao comentário 2, é destacado as possibilidades em que o jogo 

de Caça-Palavras podem contribuir, sendo expressado da seguinte maneira: “Bem 

criativo. Como você disse que o Caça-Palavras é algo que dá pra trabalhar em 

todas as séries basta ir mudando o conteúdo, de acordo com as séries daria pra 

implementar por exemplo, em séries que estão mais avançadas [...]”. Portanto, 

esta afirmação reforça as diferentes possibilidades através dos jogos que o 

professor pode inserir a partir dos conteúdos ministrados em sala de aula. 

Podemos perceber no comentário 3 que traz a seguinte afirmação: O vídeo faz 

um comentário que os jogos educativos ajudam no processo de desenvolvimento 

cognitivo das crianças [...]”. Desse modo, esse recurso didático é uma ferramenta 

muito importante para o aluno possa ter oportunidade de vivenciar novas 

experiências. 

 Concernente ao comentário 4, o autor enfatiza, a diferentes possibilidades 

do uso do jogo já citado anteriormente pelo comentário 2, reafirmando da 

seguinte maneira: “[...] Bom, ele pode ser trabalhado em todas as disciplinas, 

estou pensando em várias possibilidades de usar, com jogos de bingos com 

palavras... Ainda vou analisar outras possibilidades... [...]”. 

O vídeo: Jogo de Caça-Palavras Educativo, também recebeu comentários 

em que os autores levam a refletir para melhorar o trabalho, assim, o comentário 

5 discorre da seguinte maneira: “Muito boa ideia do vídeo. Mas seria bom usar 

um editor de vídeos, para vocês fazerem tomadas de vídeo, aí podem colocar 

duas telas uma com vocês falando individualmente e outra mostrando a tabela. 

[...]”. Podemos perceber então, que a partir da fala do autor é importante fazer 

algumas modificações em um próximo vídeo. 

No que se refere ao comentário 6, o autor faz a seguinte observação: “Um 

excelente trabalho de alfabetização. Só faltou melhorar a forma de apresentar o 

visual do tabuleiro, ficou pouco visível no vídeo”. É importante ressaltar que se 

trata de uma produção inicial, decorre daí que as experiências compartilhadas 

são uma forma de melhorar em um próximo trabalho. 

Nessa perspectiva para próximos trabalhos, pretende-se aperfeiçoar essa 

ferramenta para melhores resultados, em benefício de uma educação de 
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qualidade, sendo portanto relevante todos os dados obtidos durante esse 

percurso para a realização deste trabalho. 

Essas informações levam a refletir sobre a relação da leitura e da escrita, as 

contribuições teóricas são relevantes e significativas, os estudos a tais práticas são 

impossíveis de se esgotarem na discussão aqui apresentada. Desse modo, a 

compreensão que o papel da escola se perfila em um espaço capaz de promover 

uma proposta pedagógica voltada para as múltiplas formas de ensinar. 

Observou-se durante esse processo a importância dos meios tecnológicos 

para ter um diagnóstico prévio da funcionalidade do jogo no contexto escolar. 

Ou seja, um simples jogo pode despertar nas crianças momentos de brincadeira 

e aprendizagem, tornando a aula mais prazerosa.  

Assim, os jogos educativos oferecem resultados satisfatórios do ponto de 

vista didático, apresentado como um elemento de interesse a cerca das novas 

descobertas e por meio dessas possibilidades uma maneira de construir 

conhecimentos.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante do exposto, conclui-se que o ensinar é criar condições adequadas 

a esse processo e a realização de intervenções com vistas a possibilitar avanços 

aos alunos. 

 O uso dos jogos com ênfase no caça-palavras é uma metodologia 

alternativa e facilitadora da aprendizagem, vale lembrar que é de suma 

importância o lúdico, no entanto, não substitui as aulas convencionais de ensino, 

porém se utilizado de maneira correta torna-se um recurso a mais a dispor do 

professor de Língua Portuguesa. Os recursos didáticos pedagógicos são valiosos 

instrumentos no cotidiano dos educadores comprometidos com o ato de educar.  

 Não se pode esquecer que o profissional da educação precisa investir 

tempo na confecção de materiais palpáveis para trabalhar aulas diversificadas. 

Desse modo, ao agregarmos o lúdico nas aulas de Língua Portuguesa estamos 

ampliando informações e, resgatando o prazer do aluno em aprender, não só na 

disciplina de Língua Portuguesa, mas nas demais áreas do conhecimento. 

 Desse modo, o papel de disseminar um conhecimento vasto que estimule 

os alunos a pensar e construir um conhecimento sólido capaz de evoluir em nosso 

tempo é o grande desafio dos educadores na atual sociedade digital.  
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Por fim, acreditamos que este estudo contribuiu para verificarmos a 

importância de um tema ainda pouco privilegiado nas aulas de Língua 

Portuguesa, no que se refere ao ensino de leitura e, consequentemente, no 

desenvolvimento de práticas de letramento. Desse modo, a oportunidade de 

abordar este tema consiste em uma importante fonte de reflexão sobre o ensino 

da Língua Portuguesa, mais especificamente, o processo de alfabetização.  

Enfim, consideramos que esta temática ainda constitui um amplo universo 

a ser estudada na área relacionada ao ensino da Língua Portuguesa, esta pesquisa 

apresentou subsídios e reflexões iniciais para investigações posteriores. Em 

termos conclusivos, reiteramos a importância desse estudo para a contribuição 

do processo formativo, profissional e científico. 
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RESUMO: Este artigo tem c1119omo objetivo a divulgação científica de parte dos 

resultados de estudos realizados no grupo de pesquisa “Multimodalidade Textual e 

Ensino” da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA, que tem como finalidade 

evidenciar em uma de suas linhas de pesquisa estratégias didáticas de incentivo a prática 

da escrita acadêmica por meio da utilização de metodologias ativas. Nesse sentido, nosso 

estudo desenvolve mapas conceituais a partir do aplicativo Mind Map Creator, em que 

apresentamos qualitativamente os principais conceitos envolvidos no processo de 

elaboração da introdução do gênero monografia baseado no modelo CARS de Swales 

(1990,1998), além de outras aproximações teóricas com estudos de Miller ( 2005) e 

Bazerman ( 2008) de linha anglo-americana e nos estudos retóricos das metodologias 

ativas em Berbel (2011), Gava (s/ano), Moreira (2013), Gaeta e Masetto (2010). Dessa 

forma, nossa intenção é indicar uma estratégia de ensino para motivar os acadêmicos 

em relação à prática da escrita científica, além de abrir possibilidades ao professor/ 

orientador fazer uso de metodologias ativas que possam promover a aprendizagem 

significativa. É importante considerar também que como este artigo é parte de uma 

pesquisa que se encontra em andamento, este recorte apenas busca promover por meio 

do discurso científico a divulgação dos saberes e fazeres desenvolvidos pelo grupo de 

pesquisa Multimodalidade Textual e Ensino sediado na Universidade Estadual do 

Maranhão – UEMA. 
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Palavras-Chave: Mapas Conceituais; Introdução; Escrita Científica; Metodologias Ativas; 

Aprendizagem Significativa. 

 

ABSTRACT:  This article aims at the scientific dissemination of some of the results of 

studies carried out in the research group "Multimodality Textual and Teaching" of the 

State University of Maranhão - UEMA, whose purpose is to demonstrate in one of its lines 

of research didactic strategies to encourage practice of academic writing through the use 

of active methodologies. In this sense, our study develops conceptual maps based on the 

Mind Map Creator application, in which we present qualitatively the main concepts 

involved in the elaboration of the introduction of the monographic genre based on the 

Swales CARS model (1990, 1998), as well as other theoretical approaches (2005), and 

Miller (2005) and Bazerman (2008) in the Anglo-American line and in rhetorical studies 

of active methodologies in Berbel (2011), Gava (s / year), Moreira (2013), Gaeta and 

Masetto. Thus, our intention is to indicate a strategy of teaching to motivate the students 

in relation to the practice of scientific writing, besides opening possibilities for the teacher 

/ advisor to make use of active methodologies that can promote meaningful learning. It 

is also important to consider that as this article is part of a research that is underway, this 

clipping only seeks to promote through scientific discourse the dissemination of 

knowledge and actions developed by the research group Multimodality Textual and 

Teaching headquartered at the State University of Maranhão - UEMA. 

Keywords: Conceptual Maps; Introduction; Scientific Writing; Active Methodologies; 

Meaningful Learning. 

 

1 INTRODUÇAO 

 

Este artigo é parte de resultados de estudos realizados no grupo de 

pesquisa “Multimodalidade Textual e Ensino” da Universidade Estadual do 

Maranhão- UEMA, que tem como finalidade em uma de suas linhas de pesquisa 

propor estratégias didáticas de incentivo a prática da escrita acadêmica por meio 

dautilização de metodologias ativas. Assim sendo, tomaremos como 

exemplificação de estratégia didática a criação de mapa conceitual por meio do 

aplicativo Mind Map Creator1.  A motivação para esta pes1120quisa foi à 

constatação da grande incidência de alunos que não possuem domínio da escrita 

 
1120Outras informações: atualizado em 21 de maio de 2018. Tamanho:3,8M. Instalações: 10.000+ 

Versão atual: 1.0.8. Requer Android 4.1 ou superior. Classificação do conteúdo: classificação livre. 

Oferecido por MiKite2016. (Informações disponíveis no site: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mvtrail.mindmapcreator) 
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acadêmica, bem como as dificuldades de entendimento dos gêneros em geral de 

trabalhos acadêmicos. 

Para este artigo, realizamos um recorte e optamos por apresentar a análise 

da teoria proposta por Swales em seu modelo CARS, considerando aspectos 

recorrentes que serão esquematizados no mapa conceitual a fim de identificar a 

organização retórica dos gêneros acadêmicos, especificamente, o gênero 

introdução. 

Assim, este artigo encontra-se estruturado em 4 seções, além de 

Introdução e Considerações parciais.  Na primeira seção, tratamos de discutir 

alguns conceitos propostos sobre mapas conceituais; A seguir, um breve 

panorama sobre o aplicativo Mind Map Creator como metodologia ativa no 

campo da educação; Na seção seguinte, expomos algumas considerações sobre 

o gênero introdução de monografia; Finalmente, na última seção, a metodologia 

utilizada na análise da organização retórica do gênero monografia em mapa 

conceitual 

 

2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE MAPAS CONCETUAIS 

 

Ausubel (1981 p.14) define “Mapas conceituais, ou mapas de conceitos, 

como diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que 

usamos para representar conceitos.” Refinando a noção de Ausubel, confirmamos 

por meio das ideias do autor que a o processo de ensino é pautado na 

aprendizagem significativa, ou seja, aluno e professor estabelecem uma relação 

significativa e relevante no processo de criação de conhecimento. 

Dessa forma, Moreira (2012, p. 06 ) confirma que, 

 

[...] Na aprendizagem significativa o novo conhecimento nunca é 

internalizado de maneira literal, porque no momento em que 

passa a ter significado para o aprendiz entra em cena o 

componente idiossincrático da significação. Aprender 

significativamente implica atribuir significados e estes têm 

sempre componentes pessoais. Aprendizagem sem atribuição de 

significados pessoais, sem relação com o conhecimento 

preexistente, é mecânica, não significativa. Na aprendizagem 

mecânica, o novo conhecimento é armazenado de maneira 

arbitrária e literal na mente do indivíduo. O que não significa que 

esse conhecimento seja armazenado em um vácuo cognitivo, 
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mas sim que ele não interage significativamente com a estrutura 

cognitiva preexistente, não adquire significados. Durante um 

certo período de tempo, a pessoa é inclusive capaz de reproduzir 

o que foi aprendido mecanicamente, mas não significa nada para 

ela. 

 

A partir da noção de Moreira e considerando a produção de saberes 

significativos, concordamos que o uso de mapas conceituais como estratégia 

pedagógica configura-se como uma importante ferramenta didática em que 

aluno e professor podem atribuir conceitos e estabelecer relações significativas 

durante o processo de ensino e aprendizagem. Para explicitar o que foi proposto 

nesta seção, segue abaixo o mapa conceitual proposto por Moreira em 

convergência com a teoria da Aprendizagem significativa de Ausubel. 

Figura 1-  Mapa Conceitual dos Conceitos básicos da teoria de Ausubel (Moreira 

e Buchweitz, 1993) 

 
 

Fonte: Moreira ( 2012) 

Partindo do mapa conceitual proposto e estabelecendo uma aproximação 

com a prática pedagógica em sala de aula, convém ressaltar que em sua grande 

maioria o currículo proposto pela educação, se encontra fechado, pautados em 

competências e habilidades que os alunos devem alcançar. Dessa forma, 

compreender que o currículo oculto abarca um leque de possibilidades de 
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aprendizagem, corresponde a um currículo dançante, em que aluno e professor 

caminham em direções iguais. Sendo assim, o uso de mapas conceituais 

proporciona em uma perspectiva ausubeliana que, 

 

[...] em termos de significados, implicam: 1) identificar a estrutura 

de significados aceita no contexto da matéria de ensino; 2) 

identificar os subsunçores (significados) necessários para a 

aprendizagem significativa da matéria de ensino; 3) identificar os 

significados preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz; 4) 

organizar sequencialmente o conteúdo e selecionar materiais 

curriculares, usando as ideias de diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa como princípios programáticos; 5) 

ensinar usando organizadores prévios, para fazer pontes entre os 

significados que o aluno já tem e os que ele precisaria ter para 

aprender significativamente a 7 matéria de ensino, bem como 

para o estabelecimento de relações explícitas entre o novo 

conhecimento e aquele já existente e adequado para dar 

significados aos novos materiais de aprendizagem. (MOREIRA, 

2012, p. 06) 

 

Tendo por base as ideias do autor de que categorizar, este estudo propõe 

fornecer subsídios para que os estudantes universitários reconheçam e exercitem 

o gênero introdução de monografia a partir de suas características formais e 

funcionais, por meio do uso de mapas conceituais a fim de que realizem 

eficazmente os propósitos comunicativos desse gênero e as práticas sociais que 

o envolvam na comunidade acadêmica e discursiva. 

A seguir para compreender a proposta de nosso estudo apresentaremos 

algumas considerações sobre o campo da tecnologia e educação utilizando o 

aplicativo Mind Map Creator como representação retórica do gênero introdução 

de monografia. 

 

3 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: o aplicativo Mind Map Creator e 

suaspotencialidades 

 

Os avanços tecnológicos estão cada vez mais presentes no dia a dia das 

pessoas, interligando e quebrando barreiras seja geográfica ou linguística. Assim, 

considerando que os recursos tecnológicos presentes no ambiente acadêmico 
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ainda são pouco aproveitados durante as práticas de ensino, esta seção busca 

evidenciar a utilização dessas tecnologias tendo em vista que o ambiente 

acadêmico presencia atualmente um grande aumento de acessibilidade e 

potencialidade de conexões virtuais. 

Diante desse panorama, é proeminente destacar ainda que os avanços de 

aparelhos sofisticados com sistemas operacionais disponíveis para dispositivos 

moveis com versões para IOS, Android e IPHONE, tem possibilitado um universo 

de programas educacionais que o professor  e aluno dependendo do objetivo de 

seus interesses de ensino podem usufruir para potencializar o processo de  

ensino- aprendizagem.Assim sendo, o aplicativo Mind Map Creator utilizado 

como metodologia ativa, ajudará os alunos na construção do conhecimento 

através do mapa conceitual. Vale evidenciar que o App recebe também a 

nomenclatura de mapa mental, tal qual sugere o seu nome. No entanto, 

utilizaremos mais o conceito de mapa conceitual por acreditar que sendo este 

estudo de abordagem retórica, melhor compreende as tessituras da construção 

da escrita acadêmica. 

Retomando a noção de Moreira (2013) e reforçando a importância de se 

estabelecer uma aprendizagem significativa proposta pela teoria de Ausubel, o 

aplicativo Mind Map Creator1, disponível no Google Play 1121e App Store, 

promove a organização das habilidades cognitivas por meio da construção de 

conceitos sobre determinada área de conhecimento. 

Nessa direção, o aplicativo serve para a construção de mapas conceituais, 

ou seja, para organizar os pensamentos cientificamente. O usuário deste 

aplicativo tem a possibilidade de escolher diversos designs de acordo com a 

disposição do texto (conceito) que deseja organizar. Outra potencialidade do 

aplicativo é que sua interface é bastante fácil de visibilidade, além de uma 

linguagem de comandos bastante objetiva e de fácil entendimento. 

 Segundo MiKite (fornecedor do aplicativo), 

"Mind Map Creator" ajuda a organizar seus pensamentos 

cientificamente, arrumar a ata da reunião de forma eficiente e 

gerar inspiração e novas ideias.Com "Mind Map Creator", você 

pode criar mapa mental a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Esse mapa pode conter as seguintes características: 1. Fácil e 

interface intuitiva: gravar rapidamente seus pensamentos, 

 
1121App – Sigla utilizada para nomear aplicativos. 



 

 
4884 

minutos e pontos-chave do conhecimento de reunião; 2. Modo 

Contorno e modo de estrutura: libertar os dedos e mentes; 3. 

Personalizar a cor e o ícone de nó: fazer o seu mapa mental mais 

clara e bonita; 4. Uma das chaves para criar captura de tela: 

Compartilhe suas mentes para seus amigos. 

 

Partindo de que a aprendizagem significativa consiste em uma 

aprendizagem que seja relevante e faça sentido para o indivíduo, e tendo como 

apoio o app1 e suas potencialidades,acre1122ditamos que este aplicativo pode 

apontar um caminho ou mesmo contribuir para a compreensão da prática da 

escrita acadêmica, em especial o gênero introdução da monografia. 

Consideramos ainda que este aplicativo pode promover aprendizagem não só no 

campo da retórica da escrita, mas também em outros saberes e fazeres 

acadêmicos. Ou seja, são inúmeras as possibilidades de intervenção propiciadas 

pelas metodologias ativas. De acordo com (BERBEL 2011, p.29), “a aprendizagem 

é a superação de desafios, a resolução de problemas e a construção do 

conhecimento novo a partir de conhecimentos e experiências previas dos 

indivíduos.” O professor deve partir do que o aluno já sabe e assim iniciar o 

processo de construção e reconstrução do conhecimento. 

E nessa linha é necessário fortalecer os conhecimentos prévios e 

revisitando alguns conceitos evidenciados neste artigo, a seção apresentada a 

seguir retomará alguns saberes retóricos indispensáveis para a construção do 

mapa conceitual sobre o gênero introdução da monografia. 

 

4 A SEÇÃO INTRODUÇÃO DO GÊNERO MONOGRAFIA 

 

Em monografias e outros trabalhos de conclusão de curso, as introduções 

norteiam o trabalho no meio acadêmico, possibilitando sua aceitação pelos 

leitores, ou seja, a introdução significa o início ou o começo. É o ato ou efeito de 

introduzir. É um texto breve que antecede uma obra escrita, e que serve para 

apresentá-lo ao leitor, é o prefácio da obra. Quando se refere a trabalhos 

acadêmicos, a introdução tem a função de apresentar resumidamente ao leitor o 

tema que será desenvolvido e de que forma será apresentado ao longo do 

trabalho.  

 
1122 Licenciada em Biologia- IFPI; Mestre em Biodiversidade e Conservação-UFMA; Doutoranda 

em Biotecnologia-PPG-Bionorte. Email: naturitaty@hotmail.com           

mailto:naturitaty@hotmail.com
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Para compreensão do gênero, uma das abordagens apresentadas neste 

estudo, é a desenvolvida por Swales, em que tem pesquisas na área da 

aprendizagem e em particular as de noções e funções, que confirmam sua visão 

de gênero, devido aos fatores do propósito comunicativo da linguagem e a 

carência do aluno. Swales (2005, p.112) defende a noção de que os gêneros 

realizam propósitos sociais e observa que a realização de um gênero se faz 

através do discurso e por isso a análise de estrutura discursiva se integra na 

abordagem dos estudos de gêneros. 

Em Swales (1998), Comunidade discursiva é o espaço de circulação 

responsável pela (re) produção de um grande número de gêneros, os quais têm 

como função social a validação das atividades interacionais fora das 

comunidades. 

A comunidade acadêmica é uma comunidade discursiva própria, cujos 

membros compartilham determinado discurso acadêmico (por exemplo, o 

científico, administrativo etc.) como forma de sustentar os sistemas de crenças da 

comunidade e que, com base nos gêneros textuais próprios dessa comunidade – 

que chamamos aqui de gêneros acadêmicos -, reconhecida pelos objetivos das 

pesquisas da comunidade, pela metodologia de pesquisa, pela frequência de 

comunicação ou ainda pelas convenções discursivas compartilhadas.  

 Para todas as pesquisas e trabalhos acadêmicos que exigem a composição 

de textos em apresentação de ideias (redação, artigos, monografias ou teses), é 

obrigatório que haja uma parte introdutória.  

 Em uma dissertação simples, a introdução deve anunciar ao leitor qual 

assunto será discutido ao longo de todo o texto. É uma apresentação sintetizada 

do tema abordado e uma contextualização com a realidade. Em trabalhos 

acadêmicos, seguindo uma metodologia científica, a introdução deve também 

caracterizar o tema abordado, mencionar os objetivos e resultados da pesquisa, 

indicar a relevância do trabalho, etc.  

  A introdução de um trabalho acadêmico tem que ser clara, objetiva, limpa 

e direcionada à temática eleita. A introdução é a parte em que o autor mostrará 

o que o trabalho abordará e o propósito da pesquisa, os limites da abordagem e 

todas as informações relevantes para nortear o leitor.  

  Além disso, a introdução deve apresentar uma rápida avaliação do 

referencial bibliográfico utilizado, bem como explicitar, em linhas gerais, a 

metodologia de pesquisa utilizada. O referencial bibliográfico e metodologia 

também podem se constituir em capítulos específicos da monografia, mas 
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admite-se que se limite a seções da introdução para que assim se possa 

caracterizar e delimitar todos os nortes da pesquisa.  

A introdução é a parte do trabalho em que o assunto é apresentado como 

um todo. Nela são apresentados o tema e sua delimitação, o problema de 

pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a apresentação do 

restante do trabalho.  

Com essas definições, Swales define o gênero como uma classe de eventos 

comunicativos, com um propósito comunicativo realizado e caracterizado por 

comunidades discursivas que reconhecem a lógica subjacente ao gênero textual, 

possui um repertório de gêneros, desenvolvem um léxico próprio para o gênero 

e atribuem ao gênero às convenções discursivas e os valores adequados.  

Embora o gênero seja permeado por certas regularidades, Marcuschi 

(2008), bem como Bazerman (2006), apontam para a dificuldade em se chegar a 

uma taxonomia, porque essa prática está associada ao formalismo redutor e a 

proposição de uma definição duradoura. No entanto, gêneros não são 

instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa, mas se caracterizam 

como eventos altamente maleáveis e dinâmicos, o que levou vários teóricos a 

conceituar gênero a partir de uma perspectiva sócio-histórica, como categorias 

culturalmente mutáveis. 

É em meio a este panorama do gênero introdução de monografia, que 

segue algumas aproximações teóricas que demostraremos metodologicamente. 

. 

5 METODOLOGIA: desenvolvimento do mapa conceitual sobre a seção 

introdução do gênero monografia 

 

Diante do desafio que é para muitos acadêmicos a prática da escrita de 

gêneros que circulam o ambiente de sala de aula e ainda entender o papel social 

que este desempenha nos discursos científicos, se faz necessário retomar o 

objetivo deste trabalho que é, portanto, apresentar um modelo representativo 

das relações que permeiam a aplicação de mapas conceituais em sala de aula e 

estratégias de ensino sobre o gênero introdução de monografia. Assim, o 

caminho teórico-metodológico desse estudo está dividido em dois momentos, o 

primeiro ancoramo-nos nos estudos desenvolvidos por Berbel (2011), Gava 

(s/ano), Moreira (2013), Gaeta e Masetto (2010), com o intuito de salientar alguns 

questionamentos que surgiram a partir da elaboração deste trabalho como: O 

que são mapas conceituais? Como trabalhar mapas conceituais, considerando a 
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perspectiva que os caracteriza como organizadores do pensamento e do saber 

científico? 

A partir destas problematizações, e entendendo que a prática de ensino 

da escrita acadêmica requer  o conhecimento de uma superestrutura específica 

em que professores e alunosestejam familiarizados e constatando também que 

dentro das universidades a escrita é vista como algo enfadonho e que exige certa 

retórica, intimidade com a leitura e escrita, a proposição do uso de mapas 

conceituais desse estudo se faz necessária para uma reflexão significante que 

considere o aluno como ser autônomo de sua escrita.  

Considerando a ideia introdutória, no segundo momento necessitou-se 

fazer uma revisão de literatura específica em estudos como de Swales (1990, 

1998), Marcuschi (2008),Bazerman(2006) sobre o conteúdo gênero monografia, 

na qual pudéssemos reunir informações, análises e interpretações científicas e 

ainda descrever no que se refere a organização retórica da monografia, em 

especial do gênero introdução,um mapa conceitual a fim de que os acadêmicos 

compreendam os movimentos da escrita. 

Figura 2 – Mapa conceitual das Unidades Retóricas básicas 

 
Fonte: Autores( 2019) 

Considerando os conceitos das unidades retóricas básicas do conteúdo 

gênero introdução de monografia representadas no mapa 2 e ainda considerando 

que a caracterização desse gênero possivelmente sofrerá mudanças em 

diferentes áreas de conhecimento. Fica mais fácil de entender como Swales em 

sua descrição retórica, dá atenção especial à Introdução e faz uma representação 

esquemática da organização retórica dessa unidade. Para representar de outra 

forma este estudo, apresentaremos no mapa 3 o modelo CARS (Create a Research 

Space), descrito de acordo com movimentos e passos na seguinte representação 

conceitual da organização retórica da introdução do artigo experimental: 
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Figura 3 - Mapa Conceitual dos Movimentos retóricos - o modelo CARS (Create 

a Research Space) propostos por Swales (1990)

 
 

Fonte: autores( 2019) 

Considerando a representação do modelo CARS no mapa 3, fica evidente 

para o acadêmico que a análise proposta por Swales (1990)que tem como 

objetivo reconhecer a organização retórica do gênero a partir da distribuição de 

informações recorrentes. Com a organização de uma amostra significativa de 

representação gráfica dos passos e movimentos da escrita, é possível perceber 

no mapa conceitual a organização das unidades retóricas do gênero em 

evidência. Esse modelo de organização é descrito da seguinte maneira: 

Figura 4–Mapa conceitual da Organização dos movimentos 

 

Establishing a 
territory 
(Estabelecendo 
um território)Moviment

o 1

•Making topic
generalization (s)
(Construindo um
tópico
generalizado)

Passo 2
•Establishing
a niche
(Estabelece
ndo um
nicho)

Moviment
o 2

Movimento 
3



 

 
4889 

 

 

 

 
Fonte: Autores( 2019) 

 

 

Entendemos que com base nessa estrutura e organização, nossa proposta 

descrita em mapa conceitual elaborado no aplicativo Mind Map Creator, tornará 

mais prática e compreensiva os conceitos do modelo de Swales. Considerando 

ainda a praticidade das variadas interfaces de elaboração do mapa no aplicativo, 

a disposição do texto facilita a identificação de forma mais objetiva os conceitos 

e características mais recorrentes do gênero introdução de monografia. 

Tendo como ponto de partida de que não existe ensino sem aprendizagem, pois 

o ensino consiste no meio e aprendizagem o fim, apresentaremos abaixo os 

mapas conceituais para fins de categorização dos movimentos de elaboração do 

gênero introdução, no qual os acadêmicos podem compreender melhor este 

processo de organização e construção da escrita.

Figura 5–

Mapa Conceitual da Organização do movimento 1 

Occupyingtheni

che(Ocupando 

o nicho) 
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Fonte: Autores ( 2019) 

 

Diante da figura 5, é possível compreender que o movimento 1, 

Establishing a territory (Estabelecendo um território), possui três passos. O 

primeiro, Claiming centrality (Reclamando o centro), é a parte do discurso na qual 

o autor apresenta seu trabalho como parte significativa de uma área de estudo. 

Isso pode ser feito mostrando o interesse ou a importância, referindo-se a textos 

clássicos sobre o assunto ou a outros investigadores ativos na mesma área. O 

passo 2, Making topic generalization (s) (Construindo um tópico generalizado), é 

organizado em torno de duas categorias: declarações sobre 

conhecimento/prática ou sobre o fenômeno (SWALES, 1990, p.146). Segundo o 

autor, há uma forte tendência em ressaltar o fenômeno para estabelecer um 

território enfatizando a frequência e a complexidade dos dados. O terceiro passo, 

Reviewing items of previous research (Resenhando pesquisas anteriores), é uma 

espécie de revisão dos itens que o autor considera relevantes para estabelecer 

seu espaço na área em estudo. Esse passo não parece ser muito utilizado pelo 

autor das introduções e uma das razões apontadas por Swales (1990, p.148) é o 

fato de a pesquisa ser inovadora na área em questão.  

Apresentamos o movimento 1, a seguir o movimento 2. 

Figura  6–Mapa conceitual da Organização do movimento  

 
Fonte: Autores ( 2019) 

 

É evidente na figura 6 que o movimento 2, Establishing a niche 

(Estabelecendo um nicho), tem apenas um passo que pode ser realizado de 

quatro formas: passo 1A, Counter-claiming (Contra-argumentando), ou passo 1B, 

Indicating a gap (Indicando lacunas), ou passo 1C, Question-raising(Provocando 
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questões), ou passo 1D, Continuing a tradition (Continuando a tradição). Esse 

movimento, não importa com qual passo o autor resolva estabelecê-lo, é 

geralmente iniciado com uma conjunção adversativa (entretanto, mas, porém 

etc.). O autor não está contrariando o que já expôs sobre outros trabalhos já 

comentados, apenas quer dizer que eles têm algumas falhas: há um ponto falho 

nos trabalhos anteriores ou um ponto não discutido que a pesquisa em questão 

vem resolver (SWALES, 1990, p.155). 

A seguir, a última figura com movimento 3. 

 

Figura  7–Mapa Conceitual da Organização do movimento 3 

 
 

 

Fonte: Autores ( 2019) 

 

Como podemos perceber no movimento 3, Occupying the niche 

(Ocupando o nicho), encontram-se três passos. O objetivo do movimento 3 é 

preencher o espaço estabelecido no movimento 2 com uma pesquisa que 

justifique escrever o texto. O primeiro passo está dividido em dois momentos: 

passo 1A, Outlining purposes (Delineando os objetivos) ou passo 1B, Announcing 

present research (Apresentando a pesquisa), que se excluem mutuamente. Ambos 

os passos são um tipo de declaração de esperança, no sentido de responder ao 

movimento 2 mostrando que a nova pesquisa pode ocupar o espaço reclamado. 
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Conhecendo todas as categorias de análise do gênero, a vantagem do uso do 

mapa conceitual para representação do conhecimento é que, por ser de natureza 

gráfica, são mais fáceis para a “visualização” e memorização do conhecimento, 

ou seja, nos dão uma visão mais ampla das relações conceituais (GAVA; MENEZES; 

CURY, 2002). Além disso, entende-se que o desenvolvimento e interpretação dos 

mapas conceituais exigem um esforço cognitivo menor do que, por exemplo, 

para a construção e interpretação de um texto linear. 

Convém ressaltar que todas as representações gráficas aqui desenvolvidas para 

facilitar a compreensão da seção introdução do gênero monografia, serve para 

compreender outros movimentos de construção de introdução como: artigos, 

resenhas, ensaios, dissertações, teses, etc. 

 

6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

A partir da importância e das dificuldades que entendemos que os 

acadêmicos têm na prática da escrita, este estudo buscou, como indicado no 

objetivo proposto, apresentar uma proposta de ensino, no qual por meio do uso 

de mapa conceitual representasse os principais conceitos envolvidos no processo 

de elaboração do gênero monografia proposto pelo modelo CARS proposto 

Swales, além de outras aproximações teóricas como estudos de Miller e Bazerman 

de linha anglo-americana. Foi possível desenvolver representações gráficas no 

aplicativo Mind Map Creator no qual estão integrados movimentos retóricos que 

antecedem e precedem o conceito do gênero evidenciado, proporcionando assim 

uma visão abrangente do processo de construção do gênero introdução. 

Nossa intenção é que esse tipo de representação possa servir como 

estratégia de ensino para motivar os acadêmicos a prática da escrita, além de 

abrir possibilidades ao professor/ orientador fazer uso de metodologias ativas 

que possam promover a aprendizagem significativa. É importante considerar 

também que como este artigo é parte de uma pesquisa que se encontra em 

andamento, este recorte apenas busca promover por meio do discurso científico 

a divulgação dos saberes e fazeres desenvolvidos pelo grupo de pesquisa 

Multimodalidade Textual e Ensino sediado na Universidade Estadual do 

Maranhão – UEMA. 
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O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS COMO SUPORTE NO 

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM: QUIZ NA MELHORIA 

DO APRENDIZADO 

 

Tatiana Maria Barreto de Freitas1 
1Universidade Federal do Ma1123ranhão-UFMA, PPG-Bionorte 

 

RESUMO: “As tecnologias são muito mais do que meras ferramentas: modificam os 

ambientes culturais e educativos, criam novos modos de comunicação e reformulam os 

papéis que as pessoas desempenham habitualmente”. Assim, compreende-se que 

incorporadas à prática pedagógica, são recursos lúdicos e plausíveis no processo de 

construção do conhecimento. O presente estudo apresenta apontamentos importantes 

sobre o uso das tecnologias digitais como recurso facilitador dos processos educativos 

no âmbito do Ensino. Objetiva-se, analisar a importância do Quiz no processo de ensino-

aprendizagem. A pesquisa foi realizada em turma de curso de Graduação em IES privada. 

Para tanto, aplicou-se a técnica observação in loco e questionário para o levantamento 

de dados e informações, posteriormente tabulados e analisados através da técnica de 

análise de conteúdo. Como resultados percebidos, pode-se destacar que as utilizações 

de mecanismos tecnológicos possibilitam aos estudantes conhecimentos globais, 

promove o pensamento crítico, insere estudantes e professores no ambiente tecnológico 

e propicia a interação social. Permite também construir perspectivas de melhoria no 

ensino e na aprendizagem por meio da utilização das tecnologias digitais na prática 

pedagógica como um recurso lúdico e plausível no processo de construção do 

conhecimento, favorecendo, sobretudo a apropriação do saber científico.  

Palavras-chave: Metodologias ativas; Tecnologia digital; Ensino superior; 

kahoot!; quiz. 
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Abstract: "Technologies are much more than mere tools: they change cultural and 

educational environments, create new modes of communication, and reshape the roles 

that people normally play." Thus, it is understood that incorporated into the pedagogical 

practice, are playful and plausible resources in the process of knowledge construction. 

The present study presents important notes about the use of digital technologies as a 

facilitator of educational processes in the field of Teaching. The aim is to analyze the 

importance of the Quiz in the teaching-learning process. The research was carried out in 

a group of undergraduate courses in private IES. In order to do so, we applied the on-

site observation technique and questionnaire to collect data and information, then 

tabulated and analyzed through the content analysis technique. As perceived results, it 

can be emphasized that the uses of technological mechanisms allow students to acquire 

global knowledge, promote critical thinking, enter students and teachers in the 

technological environment and foster social interaction. It also allows constructing 

perspectives of improvement in teaching and learning through the use of digital 

technologies in pedagogical practice as a playful and plausible resource in the process 

of knowledge construction, favoring, above all, the appropriation of scientific knowledge. 

Keywords: Active methodologies; Digital technology; Higher education; kahoot!; quiz 

 

Introdução 

A educação no Brasil apresenta diversos problemas, desde a qualidade de ensino 

oferecida até deficiências provenientes de um projeto tardio e inacabado de 

democratização (BARRETO, 2016). Com isso o modelo tradicional de ensino vem 

sofrendo modificações nos diversos níveis da educação, inclusive no ensino 

superior. Na pedagogia tradicional, que teve início no século XIX e passou com 

grande força para o século XX e ainda perduram raízes pelo século XXI, o 

conhecimento estava centrado na figura do professor, que era o único 

responsável pelas ações no processo de ensino e aprendizagem (PRADO et al., 

2012). Além disso, os conteúdos eram transmitidos, exclusivamente, por meio de 

aulas expositivas e eram recebidos de forma passiva pelos alunos (URIAS, 2017). 

Os tempos atuais exigem uma superação do método tradicional, pois os recursos 

tecnológicos atrelados ao acesso rápido das informações possibilitam que os 

alunos tenham contato com diversos conteúdos fora do ambiente acadêmico e, 

muitas vezes, de forma mais dinâmica e atrativa (MELO & SANT’ANA, 2012). 

A educação de hoje precisa ter muito mais relação com modos de pensar, 

envolvendo criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas e tomada 

de decisões, com modos de trabalhar, incluindo comunicação e colaboração; com 

ferramentas para trabalhar, incluindo a habilidade de reconhecer e explorar o 
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potencial das novas tecnologias e além de desenvolver a capacidade de viver em 

um mundo multifacetado (SCHLEICHER, 2012). 

Todavia, segundo o mesmo autor, é importante alegar que o professor continua 

sendo o grande facilitador das situações de aprendizagem, o personagem 

principal no espetáculo de ensinar e aprender em ambientes formais de 

aprendizagem, atuando nas mediações humanas necessárias para que ocorra 

uma aprendizagem significativa midiatizada pela tecnologia. 

Nesse contexto, buscam-se práticas educativas inovadoras e capazes de 

desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação de um 

bom profissional para atuar no mercado de trabalho, dentre elas encontram-se 

as metodologias ativas. Segundo Prado et al. (2012) as estratégias didáticas 

inspiradas na perspectiva das metodologias ativas surgiram a partir da década de 

2000, por meio da implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). 

As metodologias ativas, de acordo com Carraro et al. (2011) “incentivam a 

participação ativa dos educandos no processo dinâmico de construção do 

conhecimento, avaliação e resolução de problemas da realidade, trazendo o 

aluno para o papel de sujeito ativo de seu crescimento, ou seja, protagonista do 

processo” (p.250). As autoras complementam que o uso das metodologias ativas 

de ensino e aprendizagem promove à socialização dos alunos, o 

compartilhamento de conhecimentos, a reflexão sobre os conteúdos teóricos e 

práticos, e acima de tudo, torna o processo educativo mais dinâmico e 

participativo. 

Para Valente (2014), a educação e a comunicação como áreas do conhecimento 

fluem e se atualizam de acordo com as oportunidades oferecidas pelas mais 

diferenciadas inovações tecnológicas. As crises, portanto, estão distantes dos 

conhecimentos educacionais ou comunicacionais. Não é a educação ou a 

comunicação que estão em crise. Ao contrário, ambas vivem um momento de 

efervescência singular. 

E para que o aluno possa se envolver ativamente no processo de aprendizagem 

ele deve ler, escrever, perguntar, discutir, argumentar, contrapor, por meio da 

resolução de problemas e do desenvolvimento de planos de estudo e/ou 

projetos. Além disso, o estudante deve realizar tarefas mentais de alto nível, como 

análise, síntese e avaliação. Nesse sentido, as metodologias que promovem 

aprendizagem ativa podem ser definidas como sendo um conjunto de atividades, 

devidamente fundamentadas e articuladas, que ocupam o estudante em fazer 
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alguma coisa e, ao mesmo tempo, o leva a pensar de modo fundamentado sobre 

as coisas que está fazendo (LIMA, 2017). 

Para alguns educadores a metodologia ativa tem o aluno como a protagonista 

central do processo de ensino e aprendizagem e a sua utilização requer do 

professor uma prática pedagógica diferenciada. Ou seja, “para viabilizar os 

espaços formativos desenvolvidos a partir do uso das metodologias ativas de 

ensino, há necessidade de muito empenho, vontade e criatividade por parte do 

educador” (URIAS, 2017). 

Silveira & Dohmn (2006), defendem que metodologia ativa esta baseada em uma 

abordagem pedagógica de cunho crítico e reflexivo, estimulando o envolvimento 

ativo e participativo dos educandos, promovendo a construção de saberes de 

maneira coletiva, permitindo uma maior liberdade e criatividade por parte dos 

alunos durante as situações de aprendizagem. 

Por esse motivo, o objetivo desta pesquisa é analisar a importância do Quiz no 

processo de ensino-aprendizagem e, para seu alcance, estabeleceu-se a utilização 

do mesmo em turma de curso de Graduação em IES privada para averiguar sua 

efetividade no processo de ensino-aprendizagem.  

Ressalte-se que o Quiz é uma plataforma para avaliação de conhecimentos sobre 

determinado assunto. Toda a lógica desse método passa por um questionário 

com alternativas onde o avaliado julga a opção mais correta. Essa ferramenta 

geralmente é acessada por dispositivos eletrônicos, para facilitar a propagação e 

controle de respostas das questões. 

 

Metodologia 

A pesquisa se apoiou na abordagem qualitativa, caracterizando-se como uma 

pesquisa de campo de natureza aplicada e de caráter descritivo. Explica-se a sua 

natureza, pois, “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigindo a 

solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais” (SILVA & 

MENEZES, 2001, p.20).  

Realizada no primeiro semestre do ano 2019 com alunos matriculados na 

disciplina Fundamentos de Biologia. A amostra da pesquisa foi composta por um 

total de 120 participantes de diversos cursos de Graduação. Sendo x alunos do 

curso de Educação Física, x alunos de Fisioterapia, x alunos de Nutrição e x alunos 

de Biomedicina. 

Para a realização dessa estratégia foi necessário uma preparação prévia do 

material a ser utilizado em sala de aula. Foi proposta para a turma a utilização do 
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aplicativo Kahoot! para a realização de um Quiz como atividade complementar 

para melhor fixação dos conteúdos abordados nas aulas anteriores. Antes da 

aplicação do jogo utilizou-se como técnica para a coleta de dados o Questionário 

que foi entregue com perguntas sobre o conteúdo que seria abordado para 

verificação do conhecimento prévio do aluno. 

O Quiz consiste em um jogo de perguntas e respostas rápidas, o aluno tinha em 

média 20 segundos para responder cada questionamento e ao final seria gerado 

um relatório com a quantidade de erros e acertos de cada aluno. 

Após a realização do jogo os alunos continuaram a responder o questionário com 

uma avaliação da metodologia utilizada. Para a análise das informações coletadas 

e tabuladas, utilizou-se a análise de conteúdo, pelo caráter qualitativo da 

pesquisa. 

 

Resultados e Discussão 

De acordo com os resultados encontrados com a aplicação do questionário 

observou-se que 63% dos alunos demostraram certa dificuldade na disciplina, 

porém apresentam consciência de que a disciplina é importante para sua 

formação profissional mesmo sendo uma área de conhecimento complexa. 

Em outro questionamento sobre o conhecimento de metodologias ativas 64% 

relataram não conhecer nenhuma estratégia relacionada e que não participaram 

de nenhuma prática didático-pedagógica que os tirassem do modelo tradicional 

de ensino. 

O estudo mostra a aceitação dos estudantes quanto a ferramenta proposta, afinal 

inovações tecnológicas sempre atraem muito interesse por facilitar a vida das 

pessoas. Assim, informações obtidas, mostram que a maioria dos estudantes 

apoiam ou estão dispostos a utilizar o Quiz como apoiador do método de ensino 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Aceitação do QUIZ pelo aluno 
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Fonte: elaborada pela autora 

 

Segundo Gianotto & Diniz (2010), a atividade profissional docente traz uma série 

de habilidades e competências que favorecem os professores a ensinarem com 

eficiência. Neste sentido, a implantação e aplicação de metodologia colaborativa 

nos mostra que elas são capazes de melhorar a aprendizagem da disciplina em 

questão (Figura 2), além de auxiliar podendo tirar dúvidas com relação ao 

conteúdo ministrado (Figura 3). 

Podemos ressaltar ainda que o Quiz realizado interagiu de forma positiva com o 

conteúdo já ministrado elucidando dúvidas que surgiram após o estudo do 

conteúdo. Além de desenvolver no aluno o raciocínio crítico e científico 

trabalhando não só a forma de pensar, mas também de observar criando uma 

hipótese que possa responder cada questionamento.  

 

Figura 2: Capacidade do QUIZ em melhorar a aprendizagem da disciplina 

80%

2% 18%

O quiz aplicado em sala de aula ajudou na 
conpreensão do conteúdo?

Sim Não Talvez
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Fonte: elaborada pela autora 

 

Figura 3: Interação do QUIZ com o conteúdo ministrado 

 
Fonte: elaborada pela autora 

O Quiz identifica "brechas" no conhecimento. Funcionando basicamente como 

um simulado, ou seja, um teste prévio que ajuda a identificar quais os pontos da 

matéria que precisam de reforço. A utilização de “quizzes” online permite uma 

organização melhor dos conteúdos, onde o aluno prepara seu cérebro para 

adquirir o objeto de estudo com mais facilidade. Além disso, como citado 

anteriormente, possibilita maior efetividade e fixação de assunto proposto, 

possibilitando a aprendizagem mais produtiva. 

79%

0% 21%

O quiz melhorou ou piorou o processo de 
aprendizagem da disciplina?

Melhorou Piorou Não mudou nada

89%

11%

A realização do quiz tirou alguma dúvida com 
relação ao conteúdo já ministrado?

Sim Não
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De acordo com Paranhos & Mendes (2010), no contexto atual, o professor não 

pode ser um mero transmissor de conteúdos, é necessário que ele incentive a 

participação dos alunos no processo de aprendizagem, bem como, na construção 

do conhecimento.  

Desse modo, no Brasil, a aplicação de Metodologias Ativas na educação formal é 

algo recente, elas surgiram a partir dos anos 2000, de acordo com Prado et. al 

(2012). Por isso, cabe aos professores criarem estratégias para que a inserção de 

metodologias diferenciadas promova um aprendizado mais significativo a partir 

da participação ativa dos alunos. Ainda nesse contexto foi os alunos foram 

questionados sobre a recomendação ou não do aplicativo Kahoot! e 94% dos 

estudantes disseram que recomendaria sim a utilização do jogo e que era de 

grande relevância para melhoria da aprendizagem. 

Para Coll (2000 apud Cotta et al., 2012) “uma das características mais importantes 

da metodologia ativa é a sua capacidade de despertar nos alunos a aptidão para 

relacionar o aprendizado anterior ao novo, o que não ocorre na abordagem 

mecânica tradicional” (p.792). Visando a potencialização dos resultados obtidos 

pelos estudantes, é importante compreender como utilizar a ferramenta de modo 

que os professores consigam extrair o máximo de seus alunos. 

 

Conclusão 

O uso do método científico aplicado à aprendizagem pode ter vários caminhos, 

mas uma abordagem lúdica que motive o aluno no processo de construção do 

conhecimento usando de uma metodologia científica tem um caráter promissor, 

alvo da pesquisa aqui mostrada.  

Os resultados desta pesquisa mostram que a aplicação da ferramenta Quiz pode 

ser inovadora e de muita valia para o desenvolvimento dos estudantes. Salienta-

se que as aulas ganham uma característica bem peculiar, pois se tornam mais 

lúdicas, interativas e dinâmicas, o que permite aos estudantes maior facilidade de 

aprendizagem. Outro destaque, é que o Quiz oportuniza os estudantes a 

melhorar e/ou corrigir eventuais erros, pois com o feedback os professores 

podem trabalhar em cima das dificuldades apresentadas.  

De outra maneira, constata-se o desenvolvimento da criatividade, pois possibilita 

aos estudantes criar “quizzes” para serem respondidos por outros colegas, 

motivando-os a estarem sempre buscando conhecimento, construindo e 

reconstruindo conceitos, além do mais propicia a interação social, pois os 
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estudantes ficam mais “próximos” de seus colegas e professores, seja para tirar 

dúvidas ou responder o Quiz do colega e isso incentiva a turma inteira.  

Destaque-se que a aplicação de “quizzes” insere estudantes e professores no 

ambiente tecnológico, pela interação dos professores e estudantes com 

computadores e tablets, deixando-os cada vez mais próximos da realidade da 

atual “sociedade do conhecimento”. 

Pode-se considerar também, com base nesse estudo, que as metodologias ativas 

podem contribuir para que o processo educacional em diferentes cursos de 

ensino superior se torne ativo e prazeroso para os alunos. 

Consequentemente, os professores necessitam diferenciar as metodologias 

utilizadas em aula com o intuito de superar o método tradicional de ensino. 
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APRENDIZAGEM 
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1126Resumo: A pesquisa, que or1127a se apresenta, tem como finalidade elaborar 

uma análise da relação entre tecnologia virtual e o aprimoramento da relação de ensino-

aprendizagem em sala de aula. Quando se trata do ensino de química no ensino médio, 

por exemplo, entendemos que é necessário apresentar estruturas simbólicas 

caracterizando ligações químicas, ângulos e outras características, no entanto, estas são 

apresentadas com ausência de informações fazendo com que o aluno associe apenas 

elementos visuais ao seu nome. O processo de aprendizagem de química se dá através 

de uma linguagem própria para a descrição dos fenômenos materiais e para facilitar esse 

processo a Realidade Virtual vem como uma nova forma de comunicação, onde esta 

expande os processos comuns de ensino e aprendizado. A metodologia empregada na 

pesquisa foi de cunho bibliográfico. Constatou-se, com a análise, a grande possibilidade 

de contribuição da técnica de realidade virtual para a construção de uma forma de ensino 

mais complexa e atrelada às demandas históricas da contemporaneidade. 

Palavras-chave: Realidade Virtual; Química Molecular; Educação; Ensino; Tecnologia. 
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Abstract: The research presented here aims to elaborate an analysis of the relationship 

between virtual technology and the improvement of the teaching-learning relationship 

in the classroom. When it comes to the teaching of chemistry in high school, for example, 

we understand that it is necessary to present symbolic structures characterizing chemical 

bonds, angles and other characteristics, however, these are presented with lack of 

information causing the student to associate only visual elements to the your name. The 

process of learning chemistry occurs through a language for the description of material 

phenomena and to facilitate this process Virtual Reality comes as a new form of 

communication, where it expands the common processes of teaching and learning. The 

methodology used in the research was bibliographic. It was verified, through the analysis, 

the great possibility of contribution of the technique of virtual reality for the construction 

of a more complex form of education and linked to the historical demands of 

contemporaneity. 

 

Keywords: Virtual Reality; Molecular Chemistry; Education; Technology; Teaching. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que ora se apresenta tem como objetivo analisar a contribuição da 

tecnologia de realidade virtual1 como ferramenta de melhoria1128 do processo 

de ensino aprendizagem. 

Diante do acima exposto, analisaremos o campo educacional e as técnicas de 

ensino aprendizagem a ele estabelecidas. Entretanto, tendo em vista uma 

compreensão mais ampla da educação, objetivaremos uma análise histórica de 

seu nascimento e sua transformação histórica. 

Tendo em vista o contexto atual da educação do ensino secundário no Brasil, 

retornemos à década de 1930, quando esta passa a ser pensada e debatida como 

objeto a ser democratizado.  

Segundo Pimentel e Freitas (2012): 

 
Assim, com a revolução de 30, a educação brasileira sofreu importantes 

transformações que começaram a dar‐lhe a feição de um sistema 

articulado, segundo normas do Governo Federal. Cria‐se o Ministério 

da Educação e Saúde (1930); faz‐se a reforma do ensino secundário sob 

 
1128 A viagem conhecida como “Apolo 11” no dia 20 de Julho de 1969 os astronautas Neil 

Armstrong e Buzz Aldrin pisaram pela primeira vez em solo lunar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin
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a diretriz do ministro Francisco Campos (1931). (PIMENTEL e FREITAS 

2012).  

 

 

Até esse momento histórico a educação era um privilégio social atrelado a poucos 

sujeitos sociais, uma estrutura de sociedade que dispunha desigualmente os 

sujeitos às possibilidades existentes. 

Segundo Marcílio (2005): 
 

Assim, quando se deu a expulsão dos jesuítas em 1759, a soma dos 

alunos de todas as instituições jesuíticas não atingia 0,1% da população 

brasileira, pois delas estavam excluídas as mulheres (50% da 

população), os escravos (40%), os negros livres, os pardos, Filhos 

ilegítimos e crianças abandonadas (MARCÍLIO, Maria Luiza). 

 

Porém mesmo tais reformas ainda era claramente visível que o ensino secundário 

era elitista e que firmava essa clara divisão, segundo Carmen Pimentel (2012) 

criou-se uma escola dual onde de um lado formava-se pessoas para o ensino 

universitário e do outro lado pessoas para o trabalho de força. Entretanto, 

somente em 1961 com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional fez surgir mais uma vez um novo ensino secundário, independente de 

classe social que atingisse a um contingente maior de jovens. 

Sendo assim, com a revolução de 1930 houve uma mais uma reforma no ensino 

secundário Brasileiro com o grande crescimento econômico sentiu-se uma 

necessidade maior de frequentar as escolas por grande parte das pessoas, pois o 

crescimento da educação estava ligada diretamente com o crescimento 

econômico, mas somente em 1931 sob a diretriz do ministro Francisco Campos 

houve a tal reforma no ensino secundário Brasileiro, onde esta se aplicava 

algumas diretrizes como a frequência obrigatória, cinco anos de ensino 

fundamental e mais dois anos no ensino secundário para aí sim ter-se habilitação 

para o ensino superior. 

Tais diretrizes perduraram por um longo tempo até meados de 1960 onde o 

ensino secundário Brasileiro sofreu mais algumas reformas onde se encontram 

em expansão até hoje. 

Autores, diretrizes e debates se instrumentalizaram de forma a compreender que 

modelo de educação estava se construindo. Variados autores problematizam e 

pesquisaram essa temática. Entretanto, devido a exiguidade do tamanho do 
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artigo, limitaremos nosso olhar a apenas um destes, Paulo Freire. O referido autor 

problematiza e contextualiza socialmente o processo educacional, vislumbrando 

um entendimento mais amplo acerca desse tema. 

Segundo José Junio Souza da Costa, a educação em freire possui variadas formas 

e tipologias, sendo estas caracterizadas da maneira a seguir: 
Educação Geral: é a percepção filosófica e/ou científica acerca de um 

determinado tipo de conhecimento; Educação Específica: é um 

processo contínuo da criação do conhecimento pela transformação-

reinvenção da realidade por meio da ação-reflexão; Ainda segundo 

Freire, existem dois tipos de Educação Geral: Educação Dominadora: 

descreve a realidade e transfere conhecimento; Educação Libertadora: 

criação do conhecimento de métodos para a transformação da 

realidade. (COSTA,, 2015. Pag.72) 

 

Dessa forma, entendemos que a educação pode se caracterizar como 

transformadora, como conectada às demandas sociais dos sujeitos que a 

compõe. Um questionamento salta dessa colocação: Como transformar nossas 

metodologias de ensino? De forma a torná-las mais conectadas às singularidades 

de cada aluno envolvido no processo de ensino-aprendizagem? 

 

O USO DA TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA DE ENSINO: A TECNOLOGIA 

DE REALIDADE VIRTUAL EM FOCO 

 

Com o advento da tecnologia a humanidade já alcançou grandes feitos antes 

mesmo inimagináveis como pisar em solo lunar1 e até mesmo criar um 

algori1129tmo para fotografar buracos negros1.  

Isso tudo seria impossíve1130l se não houvesse educação e pesquisa seguindo 

lado a lado, na década de 1960 Ivan Sutherland, um informático estadunidense, 

foi o pioneiro na tecnologia de realidade virtual que trabalhou com um projeto 

nomeado de “The Ultimate Display”. 
 

 

 
1129 Foi o resultado do trabalho de uma rede de telescópios, do projeto “Event Horizon Telescope” 

no dia 10 de Abril de 2019, conseguiu-se registrar fotograficamente um Buraco Negro localizada 

no centro da galáxia Messier 87. 

1Graduado em Matemática Bacharelado – UFMA. E-mail: willdersoncosta15@hotmail.com. 

https://eventhorizontelescope.org/
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The ultimate display would, of course, be a room within which the computer can 

control the existence of matter. A chair displayed in such a room would be good 

enough to sit in. Handcuffs displayed in such a room would be confining, and a 

bullet displayed in such a room would be fatal. With appropriate programming 

such a display could literally be the Wonderland into which Alice walk. 

(SUTHERLAND, 1965) 

 

E com essa idealização semelhante a uma sala de cinema, Sutherland criou o 

primeiro capacete de realidade virtual. Romero Tori e Claudio Kirner em 

“Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada” (2006) nos trazem 

uma breve definição de o que é a realidade virtual: 

 
A Realidade Virtual (RV) é,antes de tudo, uma ‘interface avançada do 

usuário’ para acessar aplicações executadas no computador, tendo 

como características a visualização de, e movimentação em, ambientes 

tridimensionais em tempo real e a interação com elementos desse 

ambiente. Além da visualização em si a experiência do usuário de RV 

pode ser enriquecida pela estimulação dos demais sentidos como tato 

e audição.(Pág.06) 

 

Dessa forma, a realidade virtual é capaz de reproduzir ambientes desde o lúdico 

ao realista dependendo apenas das configurações adequadas para tal feito. 

Independente de qual ambiente o usuário se encontre o ponto chave da realidade 

virtual é a interação do usuário com a aplicação virtual onde esta está relacionada 

com a capacidade de o usuário identificar os pontos de interação em tal ambiente 

e da máquina identificar os gestos e ações do usuário. 

A referida tecnologia tem, objetivamente, a capacidade de tornar o processo de 

ensino-aprendizagem um momento singular na forma perceptiva do discente, 

visto esta trazer consigo características únicas na forma de ensino, adaptando 

demandas variadas dentro de uma forma única de ensino. 

Tori e Kirner (2006) ainda afirmam:  

 
A possibilidade de o usuário interagir com um ambiente virtual 

tridimensional realista em tempo real, vendo 

as cenas serem alteradas como resposta aos 

seus comandos, característica dominante nos 

videogames atuais, torna a interação mais 

rica e natural propiciando maior engajamento 

e eficiência. (Pág.06) 
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As interações pedagógicas acima mencionadas, podem acontecer por meio de 

controles, luvas, comandos de voz, gestos do corpo e várias outras na qual podem 

ser caracterizadas como: 

 

● Imersiva: quando o usuário é transportado predominantemente para o 

domínio da aplicação, através de dispositivos multissensoriais que 

capturam seus movimentos e comportamento e reagem a eles, 

provocando uma sensação de presença dentro do mundo virtual (Óculos 

de realidade virtual); 

 

● Não-Imersiva: quando o usuário é transportado parcialmente ao mundo 

virtual, através de uma janela, mas continua a sentir-se 

predominantemente no mundo real (Salas de cinema); 

 

Em termos técnicos a realidade virtual trabalha em torno de imagens processadas 

em tempo real e necessitam de uma certa potência na máquina que irá executá-

las para que sejam processadas adequadamente, esse processamento segue um 

ciclo onde Tori e Kirner (2006) definem da seguinte forma: 

 

● Leitura dos dados dos dispositivos de entrada; 

● Execução da simulação/animação; 

● Renderização visual, auditiva e háptica; 

 

E ainda consideram que para haver um conforto adequado para o usuário o 

tempo de latência, que é o tempo entre a leitura de dados e sua respectiva 

renderização, não deve ser maior que 100ms e a sua taxa de quadros processados 

por segundo (FPS) não deve ser menor que 10fps e nem maior que 30fps, caso 

contrário o usuário pode sentir um certo desconforto visual até mesmo tontura. 

Os óculos utilizados para a transmissão das imagens são classificados como: 

 

● Óculos Estereoscópicos Ativos: como cada imagem é defasada de outra, 

em relação à distância, a comutação rápida da imagem e da 

abertura/fechamento das lentes faz com que a pessoa tenha a sensação 

de estar enxergando uma cena real tridimensional; 
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● Óculos Estereoscópicos Passivos: usam lentes polarizadas, exigindo duas 

projeções sobrepostas que são separadas pelas lentes polarizadas; 

 

No artigo “A Realidade Virtual como uma ferramenta para o ensino da Geometria 

Molecular” (MOURA, CARDOSO e LAMOUNIER, 2008) é afirmado que: “A 

Realidade Virtual tem o potencial de colaborar no processo cognitivo do 

aprendiz, proporcionando não apenas a assimilação da teoria, mas também a 

experimentação prática do conteúdo em questão”, e afirmam que existem 

professores nos quais relatam que a capacidade de visualização tridimensional, 

para alguns alunos, é algo que limita o aprendizado.  

 

Tendo em vista essa problemática podemos fazer o seguinte questionamento: Se 

as tecnologias de Realidade Virtual ascenderam tanto nos últimos anos, por que 

não inseri-la nas metodologias educacionais? Durante todo o ensino médio, o 

aluno se depara com a disciplina de química, para pegar apenas um exemplo, 

durante três anos consecutivos, na qual é uma das disciplinas que mais necessita 

de modelos em 3D para uma melhor compreensão do conteúdo.  

Roque e Silva (2008) trazem esse mesmo questionamento: 

  
A linguagem da química descreve através de modelos, representados 

por fórmulas estruturais, equações, gráficos e figuras, as coisas do 

mundo como compreendidas pelo químico. As Ciências Naturais, e a 

Química, em particular, fazem extensivo uso de modelos, ou seja, 

representações simplificadas ou idealizadas de um mundo real. [...] A 

analogia entre os modelos e as estruturas moleculares facilita o estudo 

da constituição, da configuração (estrutura tridimensional) e das 

diferentes conformações, formas que uma molécula pode assumir. 

Surge então um novo problema. Como representar esses modelos no 

papel? (Pág.01) 

 

Destarte, constata-se a demanda de utilização de uma gama de técnicas e 

ferramentas que tornem esse ensino mais adaptada às possibilidades múltiplas 

de entendimento discente. Dessa necessidade, surge uma proposta de pesquisa 

correlata ao artigo ora apresentado: desenvolver um aplicativo que contribua no 

processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, agregando os conhecimentos 

tecnológicos como ferramenta didática no momento de ensino.  
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Neste artigo, adianta-se, iniciar-se-á o desenvolvimento de um software 

aplicando os conceitos da química molecular aos conceitos de realidade virtual, 

tendo como foco principal os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino 

médio. A ideia é utilizar a plataforma da Google, o android através de um 

smartphone, para o processamento das imagens e modelos em terceira 

dimensão, de forma que o aluno possa interagir com uma interface limpa e de 

fácil compreensão na qual poderão ser visualizadas com o auxílio de um óculos 

estereoscópico; onde o smartphone é introduzido na parte frontal de forma que 

as lentes polarizadas possam causar o efeito de profundidade fazendo assim com 

que o aluno tenha uma experiência imersiva de realidade virtual. 

  

Utilizaremos o software UNITY, que não se trata apenas de uma ‘engenie’ para 

desenvolvimento de jogos , mas sim um software onde é possível criar diferentes 

ambientes virtuais interativos de independentes campos do conhecimento e 

independente da plataforma desejada seja para computador, dispositivos móveis 

ou consoles de jogos virtuais, tendo como o foco principal criar um ambiente 

virtual na qual o aluno possa interagir, pesquisar e entender os assuntos 

abordados na disciplina de química focando principalmente em geometria 

molecular. 

 

O software educacional em questão já se encontra em fase de desenvolvimento. 

Após analisar os requisitos necessários para que haja uma melhor imersão para o 

aluno, foi entendido que apenas mostrar as informações para o aluno não faria 

muita diferença quanto às metodologias de ensino já utilizadas atualmente, é 

preciso que haja uma absoluta interação aluno-ambiente virtual. 

 

Tori e Kirner ainda em “Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e 

Aumentada” (2006)  afirmam sobre a união da realidade virtual e a educação:  

 
A área da educação tem muito a ganhar com realidade virtual, tanto no 

ensino convencional quanto no ensino à distância. Algumas aplicações 

incluem: laboratórios virtuais; encontros remotos de alunos e 

professores para terem uma aula ou alguma atividade coletiva; 

participação em eventos virtuais; consulta a bibliotecas virtuais; 

educação de excepcionais, etc. (Pág.20) 
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Desenvolver softwares educacionais com a utilização da realidade virtual faria o 

aprendizado escolar se tornar mais intuitivo e interessante ao aluno do ensino 

médio. Tendo em foco a área da química e geometria molecular sob auxílio de 

professores da área. 

Portanto, visando a necessidade de substituir os métodos arcaicos e 

ultrapassados do ensino atual foi proposta a criação do software educacional em 

questão pretendendo assim uma melhoria mais ampla de tais sistemas 

educacionais e um grande avanço tecnológico. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Pode-se concluir que a problemática do ensino de química e geometria molecular 

no ensino médio tem-se tornado mais desafiador a cada dia, a informação se 

tornou de fácil acesso com a ascensão da internet, mas as metodologias de 

ensino ainda não conseguiram alcançar tal progresso, e a realidade virtual pode 

ajudar na reinvenção de tais metodologias, afinal como disse Paulo Freire: 

“aprender é uma descoberta do novo, como abertura ao risco, à aventura e as 

novas experiências, pois ensinando se aprende e aprendendo se ensina”. 

Pretende-se, com essa análise, muito menos encerrar o debate acerca da 

relação entre realidade virtual e técnicas de ensino, mas, muito mais, contribuir 

nesse processo de entendimento e transformação dessas práticas de transmissão 

de conhecimento. 

Nas palavras de Campos e Sampaio (2005), vemos a percepção daqueles 

que encampam esta analise aqui apresentada: “Realidade Virtual, como nova 

forma de comunicação, não irá substituir as tecnologias já existentes, mas sim, 

complementá-las”. 
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O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EDUCACIONAIS NO SÉCULO 

XXI: PERSPECTIVAS E DIFICULDADE DOCENTE PARA A 

ELABORAÇÃO DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Willderson Geraldo Costa e Costa,1; 

Edmar Coelho Gomes,1 

 

RESU1131MO: Este artigo tem co1132mo objetivo geral investigar o modo que as 

tecnologias digitais são utilizadas pelos docentes em sala de aula no ensino superior, 

pois com o desenvolvimento da tecnologia, surge a necessidade de criar novos métodos 

de ensino-aprendizagem no ensino superior. A questões educacionais são levadas em 

pauta referente ao tempo e ao desenvolvimento, além das dificuldades encontradas na 

aplicação das novas metodologias. A metodologia se baseia na taxionomia de Vergara 

(2014) e é descritiva, explicativa e aplicada. Para a fundamentação teórica utilizou-se 

Kenski (2012), Mercado (1999), onde aborda as perspectivas e dificuldades na utilização 

das ferramentas tecnológicas no ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior. Tecnologias. Métodos de ensino-aprendizagem. 

 

ABSTRACT: This article aims to investigate how digital technologies are used by teachers 

in the classroom in higher education, because with the development of technology, there 

is a need to create new teaching-learning methods in higher education. Educational 

issues are taken into account regarding time and development, as well as difficulties 

encountered in applying new methodologies. The methodology is based on Vergara's 

taxonomy (2014) and is descriptive, explanatory and applied. For the theoretical basis, 

Kenski (2012), Mercado (1999) were used to discuss the perspectives and difficulties in 

the use of technological tools in teaching. 

KEYWORDS: Higher Education, Technologies, Teaching-learning methods. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As tecnologias digitais surgiram como meio facilitador para o 

desenvolvimento da sociedade, entretanto a sua restrição para o uso em sala de 

aula ainda apresenta dificuldades e desafios para os procedimentos que visam 

 
2Graduado em Pedagogia – UFMA; E-mail: edmarcoelhogomes@hotmail.com. 

 
1132 Tradutora, Intérprete e professora de Libras – Especialista em Libras.  
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melhores condições de ensino-aprendizagem nas instituições de ensino superior. 

Tais situações como a falta do uso tecnologia nas práticas docentes e a inclusão 

digital parcial dos alunos, nas quais existem uma parcela que nunca tiveram um 

contato inicial com a tecnologia, dificultam na incorporação de procedimentos 

tecnológicos na elaboração didática, além da resistência discente e docente na 

abordagem tecnológica. 

Por essa razão, parte-se do pressuposto de como implementar a 

tecnologia digital no ensino superior de modo que melhore as práticas docentes. 

Para tal finalidade, elaborou-se o objetivo geral cuja meta é investigar 

o modo que as tecnologias digitais têm sido utilizadas pelos docentes em sala de 

aula no ensino superior. 

A presente pesquisa fundamenta-se conforme Vergara (2014), na qual 

aos fins ela é descritiva, explicativa e aplicada. Descritiva, porque visa descrever a 

convivência dos docentes e discentes com a tecnologias; explicativa por ir em 

busca de relações de causa e efeito para os desafios e dificuldades do uso da 

tecnologia na docência do ensino superior e aplicada por tratar-se de um 

problema que precisa de elaboração de uma proposta para ser resolvido. Quantos 

aos meios, a pesquisa é bibliográfica pois tem-se a necessidade de buscar uma 

vasta literatura, livros, periódicos, revistas, hipertextos, entre outros, para a 

elaboração do referencial teórico, tendo em vista o confronto com as informações 

da realidade encontradas na utilização da tecnologia do ensino superior. 

A relevância desse trabalho está em investigar a forma que os docentes 

trabalham as tecnologias digitais em sala de aula dentro do processo ensino-

aprendizagem, buscando melhorias para as práticas pedagógicas. 

Nesse sentido, será fundamental analisar as diversas literaturas 

referente ao uso das tecnologias digitais educacionais na atualidade e, 

posteriormente, sugerir estratégias que colabore com a capacitação docente 

quanto ao uso das tecnologias digitais em sala de aula. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Como fundamentação deste trabalho, utilizamos os estudos 

bibliográfico de autores como Kenski (2012), Mercado (1999), entre outros que 

utilizam em suas pesquisas estudos acerca das tecnologias inseridas dentro do 

contexto da educação em geral. 

As reflexões sobre o uso das tecnologias perpassam por décadas, 

desde que se notou sua influência na formação discente e nas necessidades de 

explorar assuntos em todos os campos de comunicação e informação. 
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A preocupação com o impacto que as mudanças tecnológicas podem 

causar no processo de ensino-aprendizagem, impõe a área da educação a 

tomada de posição entre tentar compreender as transformações do mundo, 

produzir o conhecimento pedagógico, sobre ele auxiliar o homem a ser sujeito 

da tecnologia, ou simplesmente dar as costas para a atual realidade da nossa 

sociedade baseada na informação (SAMPAIO e LEITE, 2000, op cit SANTOS, 2012, 

p. 9). 

O uso das tecnologias na educação vem com o propósito de 

representação da liberdade, de obtenção da informação e da sua propagação em 

prol do desenvolvimento de uma educação mais justa e democrática onde todos 

podem fazer parte desta construção.  

O professor tem um papel fundamental neste percurso de 

desenvolvimento e propagação de uma educação mais reflexiva e democrática. 

Para tanto, se fez necessário a intercessão de leis que amparassem a sua formação 

e que medidas fossem consolidadas. Por muito tempo, se consolidava a vida 

docente atrelada à sala de aula de maneira engessada e enraizada em seus 

próprios princípios formadores sem antes obter sequer aparatos qualitativos 

quanto à sua formação.  

Dentre alguns pontos acerca da formação docente no Brasil, vale 

destacar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB nº 9394/96 como precursora 

e que ressaltou a formação docente, regulamentando o ensino superior e a 

educação básica brasileira. 

É fundamental que o professor tenha conhecimento sobre as 

possibilidades do recurso tecnológico, para poder utilizá-lo como instrumento de 

aprendizagem (MERCADO, 2004, p. 66). Para que isto ocorra, o profissional da 

educação tem que estar ao mínimo atualizado com as variantes que a educação 

proporciona quando relacionado aos mais diversos modos de trabalho em sala 

de aula. 

O professor de hoje é um mediador do conhecimento, um aprendiz 

permanente, um construtor de sentidos, um cooperador, e, sobretudo, um 

organizador de aprendizagem (GADOTTI, 2003, p.16). 

O educador deve assumir um novo papel nesse processo colaborativo 

de interatividade, deixar a postura de provedor de conhecimento e atuar como 

mediador, pois diante do cenário atual e rápidos avanços tecnológicos, alcança 

excito o profissional que seja capaz de se ajustar a esses avanços, pois é seu papel 

criar novas estratégias e possibilidades para ensinar e aprender.  
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A educação por sua vez não pode mais estar atrelada aos modelos 

antigos, as novas tecnologias devem ser analisadas e exploradas como meios de 

construção de conhecimento, e não atrelar somente e difusão da mesma em sala 

de aula. Ao longo dos anos, a educação sofre com um processo de degradação 

na forma como é disseminado o conhecimento devido à padronização das 

metodologias tradicionais utilizadas em sala de aula, dessa forma os profissionais 

na área de educação não conseguem fazer um panorama geral para captar a 

conexão existente das diversas formas de pensamento e de como funciona o 

processo de percepção e compreensão de cada aluno. Esse tipo de padronização 

provoca nos estudantes de ensino superior um certo incomodo pois não são 

estimulados a desenvolverem o seu raciocínio crítico e social para ampliação do 

aprendizado e por essa razão, estudiosos e profissionais da área de educação são 

instigados a reconstruírem as metodologias utilizadas no processo de construção 

do saber. 

Percebe-se então, que a dinâmica da construção do conhecimento é 

outra. Os moldes que se tinham acerca do papel docente e sua relação com os 

discentes vão se (re) modelando com o passar dos tempos. 

O que se questiona, é como as ferramentas tecnológicas da 

informação e comunicação serão integradas pelos docentes em sua prática 

pedagógica. Porém, vale ressaltar a necessidade de qualificação para a sua plena 

utilização na função pedagógica. 

Conforme Cardoso (2007) a evolução tecnológica trouxe para 

educação novas possibilidades de informação e conhecimento, ou seja, novos 

processos educacionais utilizando a multimídia como estratégia diferenciada na 

elaboração do conteúdo, combinando e interligando com outras ferramentas 

didáticas (som, imagem, texto); permitindo novas possibilidades de ensinar pelo 

professor e aprender pelo aluno. 

A utilização das tecnologias como ferramenta pedagógica, não só 

dinamiza o conteúdo ministrado, mas também estimula os alunos e fomenta a 

autonomia e a criatividade. Porém não havendo organização e capacitação dos 

profissionais envolvidos, o resultado será a utilização indevida dessas ferramentas 

tecnológicas tornando-as como distrações para o desenvolvimento intelectual e 

sociais dos alunos e consequentemente gerando cidadãos desmotivadas e sem 

senso crítico. 

Nesse cenário  é importante ressaltar que as novas formas de usar as 

tecnologias e explora-las, acaba por depender da iniciativa do próprio docente, 
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de buscar e acompanhar os avanços, podendo complementar sua formação com 

um curso de capacitação.  Masetto apud Drucker (1998) leva a pensar a respeito 

quando declara: “a tecnologia será importante, mas principalmente porque nos 

forçará a fazer coisas novas, e não porque permitirá que façamos melhor as coisas 

velhas”. 

Não estamos falando de um mero uso desta ferramenta como 

processo mecânico da sua utilização como, por exemplo, tratar do uso como um 

processo de ligar ou desligar ou se trabalhar dentro dos programas que existem 

em um computador, celular, tablet e etc. 

Ribeiro (2012) quando fala sobre o computador relata que “seu uso, 

por parte dos alunos, deve se dar de forma crítica e criativa, exigindo para tanto, 

motivação, concentração e autonomia”. A formação docente perpassa por esta 

situação de tal maneira que para se estabelecer o vínculo entre o professor e o 

aluno e que a prática se torne também reflexiva, o mesmo deverá procurar meios 

que o qualifiquem para a função, a fim de não desqualificar a sua posição perante 

aos anseios dos alunos.  

As inovações devem ser constantes, mas cabe ao professor orientar e 

nortear o conteúdo a ser absorvido pelos acadêmicos, não basta introduzir de 

forma desconexa, é necessário que haja a teoria alicerçada para que o aluno a 

domine e ou saiba quando usar e como usar.  

Nesta perspectiva, Silva et.al (2011) ainda ressalta que a formação 

continuada possibilita ao docente a aquisição de conhecimentos específicos da 

profissão, se tornando seres mais capacitados a atender as exigências impostas 

pela sociedade, tendo então que o educador estar constantemente atualizado. 

O professor sempre estará em constância na formação e interação 

quanto aos novos métodos da administração e do planejamento do seu trabalho 

em sala de aula. No entanto, vale ressaltar a sua interação com o meio em que 

vive diariamente. Vale a premissa que o seu planejamento perpassa por observar 

tudo e todo o seu redor em prol da dinamicidade do trabalho realizado. 

Flemming e Mello (2003) salientam que é importante que as 

ferramentas tecnológicas estejam dispostas em um plano de aula bem 

estruturado, com uma sequência didática que promova a interação entre o objeto 

de estudo e as estratégias de aprendizagem. 

Sendo assim o professor deve antecipadamente investigar todos os 

programas e ou ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas para 

elaboração do planejamento, que sejam ao mesmo tempo eficaz e cativante, 
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criando assim um ambiente na qual os discentes possam construir seus 

conhecimentos por meio de descobertas. Dessa forma, para que ocorra o 

processo de ensino-aprendizagem é necessário que docentes planejem as aulas 

e posteriormente retomem os objetivos inicias. Nesse viés, não basta apenas que 

o sujeito desenvolva o planejamento de forma criteriosa e criativa. Requer ainda, 

que este seja realizado em uma perspectiva de constante avaliação, para possíveis 

alterações ou readaptações excluindo a possibilidade de uma atividade 

estagnada, que engesse a prática docente. Em meio ao século XXI, deve-se estar 

atento ao mundo amplamente tecnológico e ao desejo de mudanças. Ao planejar, 

o docente deve considerar as mudanças históricas, econômicas e sociais e, 

principalmente, o contexto do projeto pedagógico em que atua, tendo em vista, 

o desenvolvimento formativo, alinhado ao perfil de estudantes de ensino superior 

que pretende graduar. 

Diante das dificuldades e necessidades encontradas no ambiente de 

ensino e na formação de docentes, na qual ambos têm o objetivo de promover o 

conhecimento a discente, tem-se a necessidade de um planejamento adequado 

com relação aos métodos e recursos a serem utilizados no processo de ensino 

aprendizagem.  

O professor precisa conhecer as diferentes modalidades de uso da 

informação e entender os recursos que elas oferecem para a construção de 

conhecimentos (MERCADO, 2004, p. 67). 

Pode-se compreender o professor como um profissional que atue 

estrategicamente na construção do conhecimento, se mantendo atualizado para 

apresentar informações relevantes para o sucesso profissional e continuada de 

seus alunos. Partindo da ideia que novos meios de ensino possibilitam a 

propagação do ensino de forma positiva e eficaz. A disseminação do 

conhecimento através de compartilhamento de experiências com os estudantes 

é dever dos professores pois esses são responsáveis pela criação de profissionais 

competentes com elevado grau de conhecimento e por essa razão, as novas 

tecnologias devem ser utilizadas nos processos de ensino-aprendizagem para 

que possam interagir com os estudantes e os levarem a atingir os objetivos 

acadêmicos esperados. Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem 

necessita que os docentes planejam o roteiro das aulas com criatividade e que 

seja aplicado em perspectiva de avaliação contínua, para alterações futuras ou 

readaptações, eliminado a possibilidade de uma atividade que gere uma 

estagnação que engesse a prática docente, ou seja, o docente tem como objetivo 
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ficar atento ao mundo tecnológico na construção do saber, considerando 

aspectos históricos e sociais, nivelando ao perfil dos estudantes do ensino 

superior. 

Com isso, o papel social do professor requer muito mais que uma 

simples visão engessada. Requer que este se qualifique, mas que tenha meios 

para que se concretize. Vivemos em um tempo em que as informações se 

propagam com tanta rapidez que o obsoleto se torna constante vista ao alcance 

do aperfeiçoamento pessoal e profissional. Verificamos que no contexto 

educacional não seja diferente desta realidade. No entanto entendemos que a 

melhor maneira de se agregar êxito a tudo aquilo que ainda irá por vir será através 

do conhecimento.   

Em suma, entender que a proposta do uso das tecnologias 

educacionais vem para agregar forças para que os participantes deste contexto 

tenham mais ferramentas de trabalho e que possam com isso buscar meios que 

possibilitem o saber e o conhecimento. 

Mas vale ressaltar, que o docente a todo instante vivencia a busca por 

conhecimentos e estratégias que visem colaborar para a elaboração do seu 

planejamento diário em sala de aula. Para tanto, para que se tenha um processo 

de reflexão quanto ao mesmo, o docente tende a delinear meios que facilitem o 

aprendizado daqueles que assim estão inseridos no contexto educacional. 

E preciso considerar as dificuldades encontradas pelos professores 

durante sua formação, existe a ausência das tecnologias nos currículos de 

licenciatura, se tem o foco no uso de instrumentos teológicos, mas não nas 

habilidades que são necessárias para desenvolver e utilizar as ferramentas 

tecnológicas em sala de aula, integrada ao currículo. 

Desde modo, podemos afirmar que o uso das tecnologias se bem 

manuseada pode beneficiar o trabalho docente, proporcionando conhecimento, 

aulas dinâmicas, além de tudo auxilia no processo de comunicação e construção 

do saber entre professor aluno e aluno professor.  

 Seguindo tudo o que já foi relatado sobre o uso das tecnologias e os 

desafios docente frente à relação didática, entendemos ser de suma importância 

a qualificação e interação docente quanto ao seu uso reflexivo, dinâmico e 

libertador. Entendemos das dificuldades quanto à utilização dos recursos, na 

maioria das vezes escassos ou até mesmo inexistente, porém destacamos a 

necessidade continua da formação e qualificação em prol dos desdobramentos e 

rumo que a educação se encontra na atualidade. 
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3 SUGESTÕES E ESTRATÉGIAS 

 

Toda e qualquer relação de inovação perante à educação, perpassa por 

situações em que todos tenham que estão inseridos e prontos para quaisquer 

tipos de mudanças que por ventura venha ocorrer.  

Não é diferente na educação na atualidade. Percebe-se uma evolução 

quanto ao uso de métodos que vão se aperfeiçoando para a melhora na 

integração e acesso a materiais que venham dinamizar e facilitar as relações de 

ensino aprendizagem. 

O uso das tecnologias na educação pelo professor implica conhecer as 

potencialidades desses recursos em relação ao ensino das diferentes disciplinas 

do currículo, bem como promover a aprendizagem de competências, 

procedimentos e atitudes por parte dos alunos para utilizarem as máquinas e o 

que elas têm a oferecer de recursos (BRITO, 2008, p.55). 

No entanto, de acordo com as ideias do autor, entende-se que na 

atualidade existem diversas maneiras e ferramentas que possam facilitar o acesso 

às várias tecnologias e com isso obter maneiras de fomentar e organizar suas 

aulas. 

A ideia é que o docente perceba que na sua conjuntura atual, existam 

diversas maneiras de organizar e planejar as aulas sem que haja engessamentos 

e passividade por parte dos seus alunos no processo de aprendizagem. 

Assim, torna-se primordiais a formação e a transformação do 

professor, que deve estar aberto às mudanças, aos novos paradigmas, os quais o 

obrigarão a aceitar as diversidades, as exigências impostas por uma sociedade 

que se comunica através de um universo cultural cada vez mais amplo e 

tecnológico (BRITO, 2008, p. 29)   

Neste sentido, entende-se que é primordial a autonomia docente em 

sala de aula para que haja uma transformação significativa na sua forma de pensar 

e agir com os novos paradigmas junto à conjuntura e estrutura atual ao qual a 

educação passa neste momento. 

O docente sempre terá o papel de protagonismo frente ao uso 

didático de quaisquer ferramentas que possa advir do uso de tecnologias como 

fomento entre a prática e teoria. Moran (2000, p. 32) ressalta que, sem a mediação 

efetiva do professor, o uso das tecnologias na escola favorece a diversão e o 

entretenimento, e não o conhecimento. 
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Entende-se que há necessidade do entretenimento, desde que o 

docente tenha a certeza que a proposta será de suma importância para o 

processo de ensino aprendizagem e que se transforme de cunho significativo 

para as suas relações. 

Kenski (2007, p.31), quanto a linguagem digital que vivenciamos na 

atualidade “deixa de lado a estrutura serial e hierárquica na articulação dos 

conhecimentos e se abre para o estabelecimento de novas relações entre 

conteúdos, espaço, tempo e pessoas diferentes. 

A autora nos concede uma reflexão acerca da seriedade quanto à 

utilização de ferramentas dentro do contexto da educação. Precisa-se entender o 

dinamismo e a velocidade em que se estrutura as mudanças que ocorrem no uso 

das tecnologias na educação. 

A velocidade com que as informações vêm se estabelecendo na 

atualidade, se faz necessário uma reflexão continua e sempre atualizada. Na 

esfera educacional, um corpo docente sempre atualizado com as ferramentas de 

interação e contribuição em suas aulas, consegue agilizar e acelerar forma 

concreta seu planejamento no dia a dia. 

Entende-se que, com o advento do uso de tecnologias como 

facilitador do processo de ensino aprendizagem, o docente abra um leque de 

oportunidades para que tudo se torne mais ágil. Concorda-se com Sousa et al 

(2011, p.6) quando relata que “entende-se que a sala de aula não é o único lugar 

onde ocorre a aprendizagem e que a comunicação pode proporcionar, através de 

diferentes meios, a formação de diferentes ambientes de aprendizagem.” 

Percebe-se, que o aprendizado se torna um diálogo constante entre o 

professor e o aluno dentro do processo. Torna-se evidente que o conhecimento 

não cessará enquanto houver meios e ferramentas que possam estabelecer 

caminhos para que se possa direcionar qualquer tipo de informação. 

O intuito é que os docentes percebam que no mundo das tecnologias, 

sempre terá espaços para que o conhecimento se estabeleça. Entretanto, vale 

ressaltar que o mesmo pode e deve se deixar levar pela forma dinâmica e atual 

de se pensar nas melhorias e técnicas no qual as tecnologias venham 

proporcionar na atualidade. 

Vários aplicativos e softwares são a todo momento lançados em redes, 

para que o docente possa estabelecer e estreitar caminhos junto à utilização 

tecnológica em sala de aula. 
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Na atualidade, muito se fala em gamificação. Esta, por sinal, muito 

utilizada para as dinâmicas em sala de aula. Além de ser uma ferramenta muito 

fácil de manusear. Neste sentido, é fundamental que o professor tenha 

conhecimento sobre as possibilidades do recurso tecnológico, para poder utilizá-

lo como instrumento de aprendizagem (MERCADO 2004, p. 66). 

O termo gamificação pode ser entendido ainda como 

desenvolvimento de uma estratégia de aprendizado com a utilização de um jogo 

digital em um contexto de aprendizagem. [...] possui uma característica 

educacional, podendo ser definido como jogo digital de fato [...] podendo ser 

como estratégia de pedagógica de reforço, retorno, avaliação, conteúdo dentre 

outras (FADEL et al, 2014, p. 148). 

Esta é muitas de tantas possibilidades em que o docente possa ou 

poderá utilizar-se como pressuposto de ferramentas facilitadoras e 

dinamizadoras em seu planejamento, visto a rapidez com que se propaga as 

informações na atualidade. Mas vale ressaltar que o papel do professor sempre 

será o melhor caminho para a mediação junto àqueles que buscam o 

conhecimento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os professores devem se adaptar aos constantes avanços tecnológicos 

que desenvolvam e disponibilizam novas formas de aprendizagem, garantem 

uma educação continuada e um processo de formação permanente, pois a gama 

de informações e conteúdos computacionais exige o educador a reavaliar suas 

estratégias de ensino, verificar as competências obtidas pelos seus alunos, além 

do papel que exercem frente às metodologias de ensino.  

E para que essa relação entre ensino e inovação tecnológica se torne 

possível, é necessário que as instituições de ensino superior definam quais são os 

tipos de indivíduos que pretendem formar e quais são os responsáveis pela 

aplicabilidade de mecanismos que proporcionem a mudança no controle 

educacional da instituição e na inovação e desenvolvimento do trabalho docente. 

As mudanças que estão ocorrendo e as que futuramente podem ocorrer exige 

que o professor seja um profissional qualificado que esteja buscando sempre 

adaptar  a sua atividade no meio interativo da educação, além de reformular a 

soluções de problemas de ensino-aprendizado, considerando de forma 

estratégica as diferentes forma de pensamento de cada aluno objetivando o 

equilíbrio no processo de compartilhamento de posturas críticas e construtivas.  
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É de responsabilidade do docente gerenciar o processo de ensino-

aprendizagem pois é o profissional responsável em definir o planejamento 

adequado para ser desenvolvido e abordado durante o ano letivo, além das 

orientações e aplicações de atividades que tenham vinculo paralelo com o avanço 

tecnológico. Para isto, é necessário que o professor seja qualificado e possuam 

conhecimentos sólidos no processo de didática de ensino superior, além de 

domínio do conteúdo pois é de suma importância para a aplicação das 

ferramentas tecnológicas para atender as necessidades individuais e coletivas. 

O processo de melhorias na qualidade de ensino e formação docente 

será adquirida pelas aplicações das pesquisas sobre os meios tecnológicos, 

gerando autonomia para os estudantes no processo de construção do 

conhecimento. Dessa forma, a utilização das tecnologias atuais é de suma 

importante para este processo pois abre um leque de habilidades e aprendizado 

de novas variações linguísticas que surgem do meio tecnológico. 

Entende-se que as tecnologias dentro do contexto educacional, seja 

mais um fator colaborativo frente ao uso de meios de pesquisas e elaboração de 

aplicativos e softwares que possibilitam o acesso à informação. 

Este artigo, como ferramenta de pesquisa, serviu para intensificar a 

ideia de que o docente na atualidade viva em constante aprendizado e corrobore 

com uma intensa e significativa atividade em busca do conhecimento, 

compartilhando muitas vezes de maneira instantânea o conteúdo com seus 

alunos, vide a rapidez com que a informação se propaga em rede. 
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Resumo: Nos últimos anos a1134 educação à distância - EAD, vem sendo gradativamente 

difundida como modalidade de ensino de qualidade na maioria dos contextos escolares. 

A mesma se bem estruturada torna-se uma grande intermediadora na forma de fazer 

ensino. A EAD, para ser efetivada em sua totalidade necessita de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA atrativo e funcional, o Modular Object‐Oriented Dynamic Learning 

Environment - Moodle conta com essas características e outros atrativos que faz com 

que diversos cursos online, o adotem. O presente trabalho se propôs a investigar como 

o Moodle tem contribuído para o ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras 

ministrados na modalidade EAD como disciplina curricular a nível de graduação em 

licenciatura, pois o Decreto Nº 5626/05 menciona que a Libras deve estar inserida em 

todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento como uma 

disciplina curricular. O presente trabalho se pautará em trabalhos já realizados com a 

ferramenta e, assim, verificar como ela tem contribuído para o ensino aprendizagem da 

Libras. Podendo concluir que o uso do AVA Moodle para o ensino de Libras tem se 

configurado como alternativa interessante e dinâmica por possibilitar muitos meios para 

o ensino-aprendizagem dessa língua caracterizada como espaço visual. 

Palavras-chave: Moodle, Ensino, Libras. The use of the Virtual Moodle Learning 

Environment allied to the teaching of the Brazilian Sign Language - Libras 

 

 
1133 Técnico de Tecnologia da Informação (UFMA) – Especialista em Informática na Educação. 
1134 Graduada em História pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Mestra em Ciências 

da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT – Portugal), 

Membro do Grupo de Pesquisa – GRUPEHEB, Professora bolsista do PARFOR-UFMA e Professora 

efetiva da rede pública municipal e estadual do Maranhão. e-mail: jossilenel@bol.com.br 

²Graduada em Pedagogia – UVA, Pós-Graduada Psicopedagia Clinica e Institucional –Faculdade 

Santa Fé. e-mail dulci.psic@hotmail.com 

 

 



 

 
4927 

Abstract: In recent years distance education has been gradually disseminated as a quality 

teaching modality in most school contexts. The same if well structured becomes a great 

intermediary in the form of teaching. The EAD, to be fully implemented, requires an 

attractive and functional Virtual Learning Environment - AVA, the Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment - Moodle counts on these characteristics and 

other attractions that makes several online courses adopt it. The present work has 

proposed to investigate how Moodle has contributed to the teaching of the Brazilian 

Language of Signals - Libras taught in the EAD modality as a curricular discipline in 

undergraduate degree, since Decree No. 5626/05 mentions that the Libras must be 

inserted in all undergraduate courses, in the different areas of knowledge as a curricular 

discipline. The present work will be based on works already carried out with the tool and, 

thus, verify how it has contributed to the teaching learning of Libras. It can conclude that 

the use of the AVA Moodle for the teaching of Libras has been configured as an 

interesting and dynamic alternative because it allows many means for the teaching-

learning of that language characterized as visual space. 

 

Keywords: Moodle, Teaching, Libras. 

 

1. Introdução 

A tecnologia tem se tornado parte indispensável da vida da maioria das pessoas, 

a mesma vem contribuindo para que diversas áreas da educação sejam 

contempladas, diante desse cenário é válido averiguar como as tecnologias 

podem contribuir para que o ensino de uma determinada língua na modalidade 

à distância por meio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) possibilitam colocar em prática 

uma grande quantidade de informações que estão interligadas, na qual os 

envolvidos têm a oportunidade de descobrir diversificadas mídias 

simultaneamente, podendo assim, integrá‐las numa mesma atividade. O Moodle 

(Modular Object‐Oriented Dynamic Learning Environment) é um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem que foi desenvolvido em 1999, pelo australiano Martin 

Dougiamas, o mesmo é considerado um AVA que admite a associação entre as 

ações de ensino e aprendizagem. Segundo Carlini e Tarcia (2010) o Moodle é um 

software livre e gratuito, um dos mais utilizados pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES) do Brasil que oferecem cursos à distância e também pode ser 

utilizado como apoio ao ensino presencial. Tais características justificam o uso 

desse software e a escolha do mesmo para realizar essa revisão sistemática da 

literatura. 
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Diante do exposto acima, se faz relevante amalgamar as tecnologias voltadas para 

o ensino EAD e o ensino da Língua Brasileira Sinais - Libras, pois o ensino de 

Libras na EAD mediado pelos AVAs é algo que ainda está principiando no meio 

acadêmico.  

A lei que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação 

e expressão dos surdos brasileiros é a Lei 10.436 de 24 de abril 2002, tal lei 

proporcionou grande visibilidade a Libras. Logo em seguida no ano de 2005, foi 

promulgado o Decreto 5.626 no dia 22 de dezembro, que estabeleceu que a 

Libras deve ser oferecida nos cursos de formação de professores para o exercício 

do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia e em 

todos os cursos de licenciatura, nas distintas áreas do conhecimento. A partir 

dessa obrigatoriedade que o decreto estabeleceu, muitas Instituições de ensino, 

para se adequarem ao decreto, começaram a adotar AVAs para viabilizar a oferta 

da disciplina.  

Antes de avançar em direção à temática proposta, é importante salientar 

que o desejo da pesquisa esteia no pressuposto que a Libras ministrada na 

modalidade de educação à distância possui impacto ainda pouco analisado, pois 

os resultados das buscas realizadas em acervos digitais brasileiros direcionados 

pelo Google Acadêmico mostraram poucos trabalhos publicados referente ao 

ensino de Libras na modalidade EAD a nível de graduação. Dessa forma, a 

presente pesquisa torna-se relevante por articular assuntos ainda tão 

principiantes na produção acadêmica, a saber, o ensino da Libras apoiado pelo 

AVA Moodle.  

O objetivo do trabalho é realizar uma revisão sistemática da literatura no que 

concerne o uso do AVA Moodle como ferramenta para o ensino aprendizagem 

da Libras. E como esta ferramenta tem contribuído para que o  

processo de ensino aprendizagem dessa língua seja concretizado. 

 

2. Metodologia 

Inicialmente foi realizado uma pesquisa nos acervos digitais brasileiros 

direcionados pelo Google Acadêmico quanto a trabalhos realizados nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem no que concerne o ensino da Libras da 

modalidade EAD, para posteriormente averiguar se estes AVAs dizem respeito ao 

Moodle, ao final foi apresentado somente os trabalhos que utilizavam a 

plataforma Moodle como meio digital para o ensino aprendizagem da Libras 

como disciplina curricular. 
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A metodologia empreendida está vinculada a pesquisa exploratória, 

abarcando diretamente a pesquisa bibliográfica, escolhida por possibilitar um 

contato direto com o que já foi produzido e registrado a respeito da temática 

indicada na pesquisa. Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em material já produzido, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. Sua vantagem diz respeito a grande quantidade de produções 

disponíveis nos acervos digitais ou não, possibilitando dessa forma uma 

quantidade maior de dados a serem analisados. É importante salientar a pesquisa 

bibliográfica se faz presente em todos os tipos de pesquisa, pois todas as 

produções científicas exigem a pesquisa bibliográfica para melhor embasamento 

teórico da pesquisa. 

 

3. Desenvolvimento   

Após a análise dos AVAs, abaixo o resultado das pesquisas realizadas. O primeiro 

trabalho analisado diz respeito à realidade da Universidade de Brasília (UNB), o 

segundo trabalho mostra como a Universidade de Juiz de Fora (UFJF) utiliza o 

AVA Moodle tem contribuído para o ensino da Libras, já o terceiro e último 

apresentará como a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) vem adotando 

o Moodle como seu AVA ao longo dos anos.   Abaixo a análise de como essas 

instituições utilizam a plataforma Moodle para promover o ensino da Língua 

Brasileira de Sinais e suas respectivas metodologias. 

A pesquisa de Prometi e Castro Júnior (2015) a Universidade de Brasília (UNB) 

oferta a disciplina de Libras, nos cursos de Licenciatura da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB) na modalidade EAD. O ensino de Libras na UNB baseia-se na 

permanente busca de resultados, visando à ampliação da teoria e da prática de 

modo a permitir que os alunos possam se interessar pelos conteúdos da disciplina 

e desenvolver trabalhos de conclusão de curso e ou pesquisas de iniciação 

científica, e isso constitui uma das várias possibilidades que são apreciadas no 

ensino de Libras em EAD. 

Segundo Prometi e Castro Júnior (2015) a UNB oferece desde 2012 à disciplina 

de Libras no curso à distância de Licenciatura em Letras em diferentes polos do 

Brasil. E já no ano de 2015 a disciplina de Libras estava sendo ofertada na mesma 

modalidade nos cursos de letras, biologia, geografia e educação física.  

A disciplina de Libras na plataforma de ensino da UAB é ministrada 

integralmente à distância por meio da plataforma Moodle, através do site 

http://www.ead.unb.br/ (PROMETI; CASTRO JÚNIOR, 2015, p.167). Como 

http://www.ead.unb.br/
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mencionado pelos autores acima, é percebível que a plataforma escolhida ao 

longo dos anos para execução da disciplina de Libras foi a plataforma Moodle, 

como demonstra a imagem abaixo. 

 

 

Imagem 1: Página principal da UnB – Educação a Distância 

 
Fonte: Site UNB - Captura de tela pela autora. 

 

Os autores enfatizam que os cursos de Libras à distância costumam utilizar textos 

impressos e vídeos em Libras como principal material didático, que busca 

demonstrar a viabilidade da oferta da disciplina de Libras, com objetos de 

aprendizagem próprios, de modo a garantir o contato efetivo com a língua de 

sinais. Tais recursos são necessários para o estudo de uma língua que se 
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caracteriza por ser uma língua visual e motora, no qual o Moodle é estruturado 

para suportar tais recursos.  

De acordo com o exposto acima, foi possível perceber que a UNB vem adotando 

a plataforma Moodle para realizar a disciplina de Libras na modalidade à distância 

em seus diversos cursos de graduação, sendo assim, é possível concluir que o 

Moodle tem contribuído para o ensino aprendizado de Libras uma vez que o 

mesmo vem sendo utilizado a mais de 5 (cinco) anos na UNB. Segundo Santana 

(2013) esse AVA permite a realização de um curso dinâmico e interessante, sem 

grande sofisticação. Sendo possível apenas uma boa organização pedagógica e 

didática por parte da equipe envolvida. 

A segunda instituição analisada diz respeito à pesquisa de Ferreira (2014), que 

mostra como a Universidade de Juiz de Fora (UFJF) vem utilizando o Moodle para 

promover o ensino. A UFJF oferece cursos de graduação à distância desde 2005 

através da UAB e consequentemente neste mesmo ano houve a inclusão da 

disciplina de Libras no 8º período, com exclusividade no curso de pedagogia. A 

inclusão da mesma se deu por conta da aprovação da Lei 10.436/02 e sua 

regulamentação pelo Decreto 5.626/05, em seu capítulo II, mais especificamente 

no artigo 3º que carrega consigo o seguinte texto: 

Art. 3o A Libras deve ser inserida como disciplina curricular 

obrigatória nos cursos de formação de professores para o 

exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos 

de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, 

do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2005). 

 

Sendo assim a UFJF, procurou organizar a matriz curricular do curso de 

Pedagogia de acordo com as exigências da legislação, optando pelo AVA Moodle 

para ministrar a disciplina de Libras (FERREIRA, 2014, p.3). Demonstrando assim 

que essa universidade tem um zelo pela qualidade de ensino oferecida, 

procurando adaptar seu currículo de acordo com as exigências da legislação 

vigente.   

Segundo Ferreira (2014) o Moodle conta com atividades variadas o que muito 

contribui para o desenvolvimento da disciplina, em especial a de Libras. No 

decorrer da disciplina as atividades apresentadas são em forma de wikis, 

hotpotatoes, glossários, fóruns. O principal recurso adotado na plataforma 
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Moodle se refere aos vídeos, uma vez que para se aprender Libras se faz 

necessário à visualização das sinalizações gravadas. 

Ferreira (2014) menciona que de acordo com a proposta do curso de pedagogia, 

os alunos tiveram acesso ao conhecimento por meio da plataforma Moodle. 

Diante das ressalvas acima, pode-se perceber que ao longo dos anos o Moodle 

tem contribuído para que o ensino aprendizado da Libras seja de fato efetivado 

em algumas instituições de ensino. Segundo Coutinho, Freddi e Nogueira (2015) 

a plataforma Moodle é um AVA que proporciona a criação de atividades online, 

páginas de disciplinas, entre outros. E tornou-se conhecida entre docentes por 

oferecer recursos dinâmicos de aprendizagem. 

O terceiro trabalho investigado diz respeito à Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), segundo Campos (2015), a pesquisa nessa instituição pautou-se na 

análise de aspectos do ensino aprendizagem da Libras como segunda língua à 

distância, por meio do AVA Moodle nos cursos de graduação de Pedagogia e 

Educação Musical, adotada desde 2011.  

A pesquisa destaca a plataforma Moodle e as estratégias aplicadas no AVA para 

a disciplina de Libras nos cursos de Educação Musical e de Pedagogia, a 

abordagem metodológica apoiada pela UFSCar, se baseou na perspectiva 

enunciativo-discursiva de Bakhtin (2010), para o ensino e aprendizagem de Libras, 

pois entende a língua de forma livre, viva e em seu uso efetivo. Onde foi bastante 

considerado a importância dos diálogos para a construção do conhecimento. 

Segundo Campos (2015) para a realização da disciplina Libras nos cursos tanto 

de Pedagogia como no de Educação Musical, houve vídeo-aulas, também foram 

produzidos vídeo-vocabulários, contendo os sinais específicos de acordo com as 

temáticas que foram abordadas nas vídeos-aulas. Quanto às atividades teóricas, 

foram convidamos diferentes autores/professores de diversas universidades para 

compartilhar seus conhecimentos e experiências com os alunos. No que diz 

respeito às atividades práticas foram proposto que os alunos realizassem 

filmagens e postagens no ambiente virtual Moodle para que os tutores e 

professores pudessem acompanhar o seu processo de aprendizagem e 

apropriação da língua.  

Quanto ao trabalho final da disciplina, para a Educação Musical, foi proposto que 

os alunos produzissem uma aula de música usando estratégias metodológicas e 

didáticas adaptadas para o ensino de alunos surdos com o uso da língua de sinais 

e de elementos visuais, possibilitando uma forma de vivenciarem a cultura surda 

e criarem ideias sobre modos possíveis de um aluno surdo entender a música, 
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sem contar com o canal auditivo. Para a Pedagogia, foi proposto que os alunos 

criassem uma aula em Libras usando recursos visuais abordando qualquer tema 

a ser escolhido por eles para que pudessem vivenciar uma experiência surda e se 

preparassem para a inclusão de alunos surdos. 

Imagem 2: Plataforma Moodle da disciplina de Libras da Educação Musical 

 
Fonte: Site UFSCar - Captura de tela pelo autor Ferreira (2015). 

 

Vale ressaltar a importância da plataforma Moodle nesse processo de 

aprendizagem dos alunos da UFSCar, existe uma equipe especializada em Moodle 

na UFSCar, composta por um grupo de profissionais com formação na área 

técnica e com experiência e conhecimento dessa plataforma. Segundo Campos 
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(2015), todos os cursos à distância da UAB-UFSCar são disponibilizados aos 

alunos por meio da plataforma Moodle, que possibilita a gestão e oferta de vários 

cursos online. Dessa forma, percebe-se a relevância desta plataforma na referida 

instituição.  

Os motivos que levaram a UFSCar adotar o Moodle como AVA são inúmeros, 

ferramentas para gerenciamento e promoção da aprendizagem, controle 

pedagógico onde os docentes podem configurar a disciplina; gerenciar os alunos 

e os grupos; analisar os relatórios de acesso/atividade de cada aluno; gerenciar, 

analisar e acompanhar as notas dos alunos; gerenciar o sistema de 

arquivos/pastas; acessar os fóruns dos tutores e dos docentes; acessar todas as 

tarefas efetuadas pelos alunos; acessar os vídeos de Libras produzidos pelos 

alunos; ofertar as provas presenciais; corrigir as provas presenciais e atribuir notas. 

Além das várias características já mencionadas nos trabalhos citados ao longo da 

pesquisa.  

Os três trabalhos citados apresentam consistência e firmeza em seus resultados 

e apontam o benefício que o Moodle quanto AVA pode oferecer as instituições e 

principalmente aos alunos, vale ressaltar que a forma de fazer ensino deve ser 

inovadora e que as pessoas devem se apropriar das TIC para que o ensino seja 

realizado com motivação e interação.  

  

4. Conclusão 

Em virtude dos resultados obtidos ao longo do trabalho percebe-se que a 

plataforma Moodle tem contribuído abundantemente para que o ensino 

aprendizagem da Libras seja efetivado, pois seus diversos recursos como textos, 

imagens, vídeos, chats, wikis, glossário, fóruns etc, contribuem significantemente 

para a concretização do aprendizado.   

Dessa maneira o Moodle vem se mostrando acessível e ao mesmo tempo 

bastante útil, suas ferramentas são fáceis de serem manipuladas o que traz um 

certo conforto para o usuário, vale destacar também que ela é suportada por 

qualquer sistema operacional, necessitando apenas do acesso a internet. 

O presente trabalho pode pontuar que algumas instituições adotam as disciplinas 

de Libras na modalidade EAD utilizando o AVA Moodle como suporte, podendo 

servir como subsídio para que outras instituições promovam o processo de 

ensino aprendizagem e/ou que as instituições que estão em vias de 

implementação do ensino da Libras à distância tenham uma orientação que 
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fomente as ações em torno da criatividade, da iniciativa e principalmente da 

qualidade no ensino.  
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O USO DO CELULAR NA SALA DE AULA COMO FERRAMENTA DE 

APRENDIZAGEM 

 

Jossilene Louzeiro Alves1 

Dulcileide Almeida Louzeiro1135 ² 

Centro de Ensino Médio Dr. Francisco de Assis Ximenes de Aragão Filho 
 

RESUMO: Analisa-se o uso do celular em sala de aula como ferramenta de ensino e 

aprendizagem envolvendo as práticas sociais de leitura e de escrita. Procuramos saber 

como os alunos de uma escola da rede pública utilizam o celular como ferramenta de 

produção do conhecimento e que saberes são gerados e dialogados no espaço escolar. 

Escolhemos como objeto de estudo o uso do celular em sala de aula e definimos como 

objetivo geral conhecer como está sendo enfrentadas pelos alunos e professores de uma 

escola de ensino médio da rede estadual, as práticas sociais de leitura e de escrita com 

o uso do celular, enquanto ferramenta de uso continuo dos alunos desse nível de ensino 

e quais tipos de celulares utilizam e como essa ferramenta é vista por eles e pelos seus 

professores a luz das teorias sobre as novas tecnologias contribuem para esse contexto 

escolar. Os resultados permitiram evidenciar que a pedagogia da convergência digital 

contribui de forma significativa para a produção escrita dos alunos e que as práticas de 

letramentos norteadas em práticas sociais, através do celular intensificando a 

interatividade e a criticidade dos alunos. Em síntese, convém enfatizar a importância de 

quebrar as barreiras que nos permite a convergência desse mundo digital ao mundo da 

sala de aula. 

 

Palavras-chave: Uso do celular; Sala de Aula; Ensino e Aprendizagem;Escola Básica. 

Abstract: The use of the cell phone in the classroom as a teaching and learning tool 

involving the social practices of reading and writing is analyzed. We try to know how the 

students of a school in the public network use the cell phone as a tool of knowledge 

production and that knowledge is generated and dialogued in the school space. We 

chose as object of study the use of the cell phone in the classroom and we defined as 

general objective to know how the students and teachers of a high school in the state 
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network are facing the social practices of reading and writing using the cell phone , as a 

tool for the continuous use of the students of this level of education and what types of 

cell phones they use and how this tool is seen by them and their teachers in light of the 

theories about the new technologies contribute to this school context. The results 

allowed to show that the pedagogy of digital convergence contributes significantly to 

the students 'written production and that the literacy practices guided by social practices, 

through the cell phone, intensifying the students' interactivity and criticality. In summary, 

it is important to emphasize the importance of breaking the barriers that allow the 

convergence of this digital world to the world of the classroom. 

Keywords: Cellular use, Classroom, Teaching and Learning, Basic School. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O uso das tecnologias na escola envolve uma multiplicidade de elementos, 

quais sejam os recursos tecnológicos, os alunos e os professores, o espaço e a gestão 

escolar, as questões políticas e econômicas, dentre outros. No entanto podemos inferir 

que dentre estas alterações as que mais têm chamado a atenção das crianças e 

jovens alunos da educação básica são as denominadas tecnologias móveis as 

quais estão representadas no dia a dia da comunidade escolar pelos notebooks, 

tablets e principalmente o celular especialmente o smartphone. 

Tais artefatos móveis propiciam aos alunos da escola básica no ensino 

médio a possibilidade de desenvolver o senso especulativo sobre o mundo que 

os cercam, através da leitura que fazem do contexto que os rodeiam e algumas 

vezes se bem orientados podem se tornarem produtores de conhecimento. 

Assim, diante da grande influência que tais tecnologias provocam em 

sala de aula, algumas inquietações rondam o cotidiano escolar inclusive sobre o 

uso do celular que para alguns atrapalha a rotina escolar e que para outros pode 

favorecer a aprendizagem colaborativa.  

Sabemos que as tecnologias de informação e comunicação são ótimas 

oportunidades de reduzir a distância entre as pessoas e as culturas estrangeiras 

estreitando o intercâmbio entre comunidades científicas e educacionais, assim a 

expansão das redes digitais possibilita a permuta de informação com vistas a um mundo 

novo que se constrói e reconstrói. 

Frequentemente, os professores se posicionam em relação à proibição e/ou 

aceitação do celular em sala de aula, inclusive com adeptos da ideia de que este aparelho 

possibilite um espaço de conhecimento crítico e interativo na sala de aula, despertando 

no aluno a vontade de utilizá-lo, assim caberá aos professores otimizarem esse aparelho, 
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para promover a criticidade e o conhecimento do aluno não só como um meio de 

diversão, mas também da comunicação e produção de conhecimento. 

Mas, há também aqueles professores que vêm no celular uma fonte de 

desinteresse das aulas e assim posicionam-se contra a presença desse artefato digital em 

sua sala de aula. Não vemos a proibição como um posicionamento correto, pois quando 

mais proibimos mais eles se apegam ao “fruto proibido”, por isso entendemos que cabe 

ao professor promover espaços colaborativos que levem a construção de propostas 

educacionais que estimulam docentes e discentes a ampliar o relacionamento entre eles 

e os celulares que estão presentes em qualquer sala de aula nos dias atuais.  

Porém, para que essas propostas sejam realmente realizadas, é necessário 

programar novas formas de interação na sala de aula, as quais propiciem momentos 

colaborativos de forma crítica e consciente por parte dos alunos e do professor.  

Foi a partir destas inquietudes sobre como a prática docente que procuramos 

conhecer esse cenário real do aluno em sala de aula portador de um artefato digital que 

para nós se constitui um meio da inclusão digital, no contexto escolar, que surgiu a ideia 

de procuramos informações sobre esse contexto no Centro de Ensino Médio Dr. 

Francisco de Assis Ximenes Aragão Filho, uma escola de ensino médio da rede estadual 

situada em São Luís do Maranhão.  

 

2  A ESCOLA E OS ALUNOS INFORMATIZADOS 

A Comissão Internacional sobre educação para o séc. XXI “considera que o 

aparecimento de sociedades da informação corresponde a um duplo desafio para a 

democracia e para a educação, e que estes dois aspectos estão estreitamente ligados”. A 

responsabilidade dos sistemas educativos deve ser fornecer, a todos, meios para dominar 

a proliferação de informações, de serem capazes de selecioná-las e hierarquizar, dando 

mostras de espírito crítico.  

Deste modo, os sistemas educativos, ao mesmo tempo em que fornecem os 

indispensáveis modos de socialização, conferem, igualmente, as bases de uma cidadania 

adaptada às sociedades de informação, conforme orientação da Constituição Brasileira 

de 1988. Venezky e Davis (2002), coordenadores do estudo internacional da OCDE/CERI 

que serviu de base a este estudo, que: 

[...] a tecnologia não é um substituto da educação nem é uma força 

revolucionária que exija que a educação tradicional seja completamente 

despida para voltar a ser vestida. O que aprendemos ao longo de mais 

de cem anos de escolarização e de prática docente, de desenvolvimento 

cognitivo e curricular, não tem vindo a tornar-se obsoleto pelo disco de 

multi-gigabyte, pelo processador de 1,000 megaherz e ou pelo último 

sistema operativo […]. Uma boa educação não precisa mudar para se 

acomodar às particularidades e poder das tecnologias. Pelo contrário, a 
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tecnologia precisa de mudar para acomodar as boas práticas 

educacionais (VENEZKY; DAVIS, 2002, p. 38). 

 

Levy (2010) infere que os meios de comunicação social entram em 

concorrência ou em contradição com o que as crianças aprendem na escola. O tempo 

dispendido diante da televisão não lhes exige nenhum esforço, pois a oferta instantânea 

de informação proporcionada pelos media é-lhes mais fácil e gratificante do que o 

esforço exigido para alcançarem sucesso no ensino formal.  

A evolução tecnológica não se restringe apenas ao uso de 

determinados equipamentos e produtos. Ela altera 

comportamentos e transformam as maneiras de pensar, sentir, 

agir, muda as formas de se comunicar e de adquirir 

conhecimentos (KENSKI, 2007, p.34). 

 

Os artefatos digitais móveis, dentre eles o celular convencional ou de última 

geração se constituem, segundo Ponte (2002), como uma possibilidade de ensinar e 

aprender que orienta para uma atitude crítica por parte dos seus usuários, por outro lado 

é também uma ferramenta de trabalho indispensável nos dias atuais, uma vez que se 

constituem como um pilar para o processo de desenvolvimento das sociedades 

hodiernas. 

Portanto, hoje, escola e os professores encontram-se confrontados com a 

tarefa de fazer da escola um lugar mais atraente para os alunos e fornecer-lhes as chaves 

para uma compreensão verdadeira da sociedade de informação, esta escola é um lugar 

de aprendizagem em vez de um espaço onde o professor se limita a transmitir o saber 

sistematizado ao aluno para se tornar o espaço onde são facultados os meios para 

construir o conhecimento, atitudes e valores e adquirir competências. Só assim a escola 

será um dos pilares da sociedade do conhecimento. 

Para Pérez-Gómez (2015) conceito de educação deve, por isso, evoluir 

ultrapassando as fronteiras do espaço e do tempo ao longo do qual o aluno faz o seu 

percurso de escolarização, passando pelos diferentes níveis de ensino do sistema 

educativo, para dar lugar a um processo de aprendizagem durante toda a vida, isto é, 

facultando a cada indivíduo a capacidade de saber conduzir o seu destino, num mundo 

onde a rapidez das mudanças se conjuga com o fenómeno da globalização. 

A formação ao longo da vida sustenta-se em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais, que foram construídos a partir das reflexões estabelecidas em Jontiem na 

Tailândia em 1990, que se resumem ou traduzem nos pilares do conhecimento: 

Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em comum e 

aprender a ser, que permite a cada um desenvolver melhor a sua personalidade, 

autonomia, discernimento e responsabilidade (DELLORS, 2000). 
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Conforme Tedesco (2010) a escola pode contribuir de um modo fundamental 

para a garantia do acesso às novas tecnologias de informação e comunicação e pode 

tirar partido da revolução profunda no mundo da comunicação operada pela 

digitalização da informação, pelo aparecimento do multimédia e pela difusão das redes 

telemáticas.  

Missão para Sociedade da Informação (1997 apud PEREIRA NETO, 2006) 

destaca que a sociedade de informação corresponde, assim, a um duplo desafio para a 

democracia e para a educação. Cabe ao sistema educativo fornecer, a todos, meios para 

dominar a proliferação de informações, de selecionar e hierarquizar, com espírito crítico, 

preparando-os para lidarem com uma quantidade enorme de informação que poderá 

ser efémera e instantânea. 

As tecnologias de informação e comunicação oferecem potencialidades 

imprescindíveis à educação e formação, permitindo um enriquecimento contínuo dos 

saberes, o que leva a que o sistema educativo e a formação ao longo da vida sejam 

equacionados à luz do desenvolvimento destas tecnologias. 

 

3  O CELULAR COMO FERRAMENTA DE MEDIAÇÃO ESCOLAR 

 

O uso do celular deve estar focado no aprendizado interdisciplinar 

garantindo assim, a formação da opinião crítica do aluno e o considerando como 

principal interagente do processo de ensino e aprendizagem, pois, a educação 

escolarizada apresenta características peculiares.  

De acordo com Antônio (2010), o telefone celular não é apenas um 

aparelho para fazer ligações, são verdadeiras centrais multimídias. Dessa forma, 

o uso do celular como ferramenta pedagógica deve de alguma forma fazer com 

que o estudante seja participante ativo do processo de aprendizagem.  

Cabe ao professor, proporcionar situações que promovam a interação, 

a dinâmica do trabalho, à busca de informações e novas possibilidades, assim 

como a construção de novos conhecimentos e principalmente o uso eficiente 

desses dispositivos tecnológicos sob a perspectiva da aprendizagem móvel. 

A perspectiva sócio-histórica da cognição considera a cultura como o 

conjunto de artefatos criados, utilizados e acumulados pelos grupos sociais ao 

curso de sua experiência histórica. Nesse contexto, artefatos materiais e culturais 

inclusive a linguagem, tornam-se agentes de atividade cognitiva do sujeito, ou 

seja, mediadores da cultura (SFORNI, 2010). 

No contexto escolar quem possibilita a articulação da linguagem, 

artefatos e experiência é o professor, no exercício do seu papel de mediador nas 
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atividades que envolvem ação compartilhada entre pessoas com os elementos 

mediadores. Tudo isso só pode ser feito através do diálogo que é à base da 

mediação docente. 

Assim propor tecnologias digitais no espaço da relação pedagógica 

entre professor e aluno para Pretto (2001) implica percebê-las como espaço de 

diálogo, lugar em que as palavras adquirem novos sentidos graças a 

experimentação de novas formas de pensar, subvertendo os padrões do processo 

de aprendizagem tradicional e admitindo a possibilidade de um novo modelo de 

construção de conhecimento, fundamentado na troca mútua entre professor e 

aluno, no trabalho colaborativo para a resolução e problemas (BUBNOVA, 2011). 

Tedesco (2004) apresenta uma discussão crítica que muito pode 

contribuir para a explicitação não só da problemática, mas também para as 

conclusões a que podemos chegar rompendo aos obstáculos existentes, seja pela 

estrutura política, administrativa ou técnica do Estado, seja pela realidade 

educacional que vive o país, e que geram dificuldades. A utilização das 

tecnologias de informação e comunicação pelos alunos faz emergir desde logo 

um conjunto de questões: Quais são os alunos que mais usufruem? Em que 

contextos utilizam? Com que frequência? De que forma? Em quais aparelhos 

digitais? 

Para tanto utilizamos a metodologia de cunho qualitativo (MINAYO, 

2010) e o uso de questionário (BOGDAN; BIKLEN, 1999) para recolher junto aos 

alunos da escola, lugar da investigação, as informações que precisávamos para 

percebermos a utilidade e utilização do celular como ferramenta de ensino e 

aprendizagem. 

Para responder a estas inquietações, utilizamos o instrumento 

inquérito por questionário objetivando saber o que pensam uma centena de 

alunos sobre o uso do celular como ferramenta de ensino e aprendizagem. 

Sobre o perfil de nossos inquiridos, procuramos identificá-los através 

do sexo, idade, e outras informações vinculadas ao uso, tipo e utilidade do celular 

na sala de aula.  

 

4  ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Os sujeitos investigados pertencentes à categoria alunos(as) do ensino 

médio da escola, lugar da investigação pertencente a rede pública estadual de ensino, 
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delimitado nessa pesquisa são predominantemente do sexo feminino conforme aponta 

o resultado da pesquisa:  
Gráfico 15: Sexo dos (as) sujeitos(as) investigados(as) 

 
 

Em se tratando dos resultados sobre a idade dos inquiridos identificamos 

que 57% dos alunos dessa escola são do sexo feminino e que em torno de 42% são do 

sexo masculino, 3% dos inquiridos não responderam. Ressaltamos que não podemos 

nessa enquete identificar alunos de outras opções sexuais. Em relação à idade podemos 

inferir que os mesmos estão na faixa etária de distorção série/idade por isso estudam no 

turno noturno, tendo 20% inclusos na faixa etária de 15 a 17 anos correspondendo a 

exigida em lei para cursarem o ensino médio e 81% fora do intervalo de idade exigido 

em lei. Nessa questão 19% não responderam. 

 

 Gráfico 16: Idade dos(as) sujeitos(as) investigados(as) 
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Quanto ao tipo de celular que possuem conseguimos constatar que em sua 

maioria utilizam no seu dia-a-dia escolar o aparelho celular convencional (72%), seguido 

smartphone (16%) 5% não responderam, 2% respondeu nenhum, 2% tablet e/ou flobet. 

Podemos inferir que 88% dos cento e vinte três alunos inquiridos possuem celular 

convencional e/ou smartphone que agrega mais funcionalidades, dado esse que poderá 

ser visto pelos professores como agregador de metodologias de ensino e aprendizagem 

colaborativa. Todos os sujeitos analisados estão identificados como sendo pertencentes 

a Geração Y, os quais conforme classificação de Tapscott (2010) são marcados pelo 

consumo digital. 

 
Gráfico 17: Tipos de aparelhos utilizados pelos(as) sujeitos(as) investigados(as) 

  
 

Quanto ao plano de acesso a rede mundial de computadores a internet 

gratuita é predominantemente utilizada, identificando-se que 43% usam planos pré-

pagos e 38% não possuem nenhum plano de acesso a internet, 4% usam pós-pago, 9% 

não responderam e 6% usam as duas opções. 
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Outro
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Gráfico 18: Planos de acesso a internet utilizados pelos(as) sujeitos(as) investigados(as) 

 
 

Quanto ao tipo de conexão que mais utilizam temos 25% 4G; 22%3G; 13% 

wifi da escola ou outro tipo de prestadora de serviços de wifi (13%), 3% não utiliza e 18% 

não respondeu. 

 
Gráfico 19: Tipos de conexão  utilizado na escola 

  
 

Em relação aos sites e aplicativos mais utilizados pelos alunos inquiridos na 

escola temos: destaque para site de buscas, o  WhatsApp 16%, Youtube  10%, Facebook 

17%, 8% e-mail e os demais pulverizamos em um intervalo de  5% a 1%.Para Silva (2016) 

a utilização das TIC em contexto escolar está, por isso, longe de ser disseminação nas 

escolas brasileiras, mas também, como refere Lévy (2010), não basta apenas fazer uso 

das TIC de um modo qualquer, é preciso mudar as formas de ensinar e de aprender e de 

assumir os respectivos papéis. 
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Não se trata de utilizar as tecnologias a qualquer custo, mas sim 

de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de 

cultura que questiona as formas institucionais de ensinar e 

aprender dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo, os 

papeis de professor e de aluno (p.12).  
 

Gráfico 20: Sites/aplicativos na escola 

 
 

Dos cento e vinte e três respondentes 59% não uso o aparelho móvel na sala 

de aula e 39% diz usá-lo para 2% que não responderam. Os que usam o fazem, segundo 

enquete para definição ou tradução e palavras, comunicar-se com a família através de 

recados online e os que dizem não usá-lo, destacam que usam nos intervalos das aulas 

ou para pesquisas orientadas, ou seja, para fins didáticos. No contexto da sala de aula os 

alunos alegam que não é permitido o uso dos celulares num total de 58% embora 33% 

digam que é permitido sim, com restrições e 9% não respondeu. 

Teodoro e Freitas (1992) alertam para o fato de que o recurso às novas 

tecnologias de informação não serve simplesmente substituir o quadro ou o livro. O 

autor considera que o recurso às TIC tem que estar ao serviço de métodos de ensino e 

de aprendizagem inovadores, que permitam novas formas de reconstrução do 

conhecimento. 

A utilização das tecnologias no dia-a-dia escolar, afirmando que 

não se trata simplesmente de substituir o quadro verde ou o livro 

pelo ecrã do computador. A introdução das TIC na educação 

pode estar associada à mudança do modo como se aprende, à 

mudança das formas de interação entre quem aprende e quem 

ensina, à mudança do modo como se reflete sobre a natureza do 

conhecimento (p.21). 
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Gráfico 21: Uso do aparelho móvel pessoal na sala 

 
 

Quando usam o celular em sala de aula com autorização prévia do professor 

(33%) responderam que utilizam para fazer consulta (9%) não responderam e 58% 

disseram que não é permitido o uso do aparelho celular na sala de aula são os 

percentuais relevantes demonstrados no gráfico seguinte. Paloff e Pratt (2007) referem 

que o recurso às TIC leva os jovens a desenvolverem a capacidade de ter uma voz mais 

ativa e participativa nos processos de aprendizagem e facilita a inclusão de todos. 

Fazer a transição da sala de aula para o ciberespaço e 

compreender mais completamente as novas abordagens e 

habilidades que precisam para ter sucesso. Isso porque ações 

pedagógicas baseadas nessa tecnologia podem permitir que os 

alunos criem a cultura de produzir conteúdo e de debatê-los 

entre os membros de uma rede social, por exemplo, ganhando 

definitivamente uma voz mais ativa e participativa nos processos 

de ensino-aprendizagem, além de possibilitar a inclusão de todos 

(p.145). 

2%

59%

39%

Uso do aparelho móvel pessoal na sala

Não respondeu

Não

Sim



 

 
4948 

 

Gráfico 22: A escola permite uso de aparelhos eletrônicos pessoais em sala de aula? 

 
 

Quanto ao uso do celular por parte de algum professor, obtivemos os 

seguintes resultados: 57% dos alunos afirmam que algum professor realizou atividades 

utilizando aparelhos móveis dos alunos, ou seja, com o celular dos alunos. 28% não 

responderam e 125% disse que os professores não usam. As TIC devem ser introduzidas 

nas salas de aula de forma consciente e crítica, sendo “necessário ter uma atitude crítica 

perante as TIC, estar consciente que a sua adoção pode alterar o conteúdo e as atitudes 

perante uma ideia” (OLIVEIRA, 1999, p. 123) partilhando da mesma opinião, Vieira (2003) 

refere que “o computador pode ser aliado do professor na aprendizagem, propiciando 

transformações no ambiente de aprender” (p.112). 

 
Gráfico 23: Algum professor realizou atividade com uso de aparelhos móveis dos alunos? 

 
 

Constatamos que o perfil dos alunos está na faixa de 18 anos de idade 

seguido dos que estão entre 15 a 17 anos, os quais em sua maioria são do sexo feminino, 
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a maioria destes alunos possuem celulares em grande parte convencionais de poste 

médio mais barato, mas que também existem alunos que usam tabletes e smartphones. 

Importante destacar que a escola e os professores ainda precisam enfrentar a presença 

das tecnologias no ambiente escolar, pois esta realidade não deixará de existir e será 

cada vez mais presente na vida das pessoas e dos alunos em geral. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ponte (2002) destaca que o desenvolvimento da atitude crítica que se 

espera dos usuarios do celular na sala de aula vai esbarrar numa prática escolar 

tradicional e conteudista, com o pouco trabalho que tem sido feito nas escolas, 

no âmbito das TIC. Em muitos casos por falta de material disponível, mas também 

por falta de preparação (e desinteresse) de alguns professores para utilizarem 

estas novas ferramentas de trabalho.  

Os alunos inquiridos são jovens que estão na escola básica com objetivo 

de melhorar seu rendimento escolar e em decorrência sua oportunidade de 

trabalho no contexto do mercado brasileiro, embora tenham perdido o tempo 

regular de estudar procuram na escola noturna criar expectativa de melhores 

condições de vida e, portanto lutam por este espaço na sociedade. 

Por conta da necessidade de comunicar-se com seus familiares, colegas e 

situações diversas possuem celulares convencionais em sua maioria, mas também 

aparelhos de ultima geração os quais são comprados em prestações parceladas 

que qualquer pessoa pode adquirir desde que tenha um salario mínimo ou ganhe 

de presente de seus familiares, o que constantemente ocorre até para se manter 

informado dos passos da pessoa da família que está em transito no dia a dia.  

Os professores estão divididos ainda entre as vantagens e desvantagens 

do uso do celular em sala de aula e os gestores em sua maioria proíbem ou 

deixam a cargo do professor a decisão final. Dessa forma o uso do celular como 

ferramenta de aprendizagem ainda não foi assimilada para compartilhar 

informações escolares. 

Por fim, entendemos que como os gestores e professores ainda não se 

sentem habilitados para o manejo das TIC, por serem formados numa cultura 

conteudista, baseada em um pensamento logico-formal, com uma didática 

transmissiva, por isso não admitem e impeça que seus alunos acessem o celular 

em sala de aula, deixando escapar à oportunidade de poromoverem a 
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alfabetização digital, que necessariamente é mais proveitosa, prazeroso e menos 

rigida que a aula tradicional. 
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RESUMO: As tecnologias têm alto potencial inovador e oferecem novos caminhos ao 

ensino, um destes volta-se à utilização do Facebook; a mídia social mais utilizada 

atualmente. Diante dos desafios vivenciados com a presença das mídias digitais, 

professores procuram utilizar e estabelecer uma relação pedagógica com as ferramentas 

da Web, as quais vêm sendo muito utilizadas, principalmente no contexto do ensino 

superior. O objetivo dessa pesquisa foi analisar como o Facebook pode ser utilizado no 

âmbito de ensino, na perspectiva de funcionar como ambiente virtual de aprendizagem, 

assim como identificar o seu potencial pedagógico. Os resultados demostraram que o 

Facebook é uma ferramenta que pode ser utilizada como um ambiente virtual de 

aprendizagem, em que vem possibilitando e oportunizando a aprendizagem 

colaborativa, a interatividade e outras diversas possibilidades pedagógicas que levam ao 

aprender a aprender. 

Palavras-chave: Interatividade; Facebook; Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

Aprendizagem Colaborativa; Professores. 
 

 

ABSTRACT:Technologies have a high innovation potential and they offer new ways to 

teaching, one of them is for the use of Facebook; The social media most used nowadays. 
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In the face of the challenges experienced with the presence of digital medias, teachers 

seek to use and establish a pedagogical relationship with web tools, which are being 

often used in the context of higher education. The object of this study was to verify how 

the Facebook can be used for education field, from the standpoint of acting as a virtual 

learning environment, as well as to identify its pedagogic potential. The results showed 

that Facebook is a tool which can be used as a virtual learning environment, and then it 

has allowed and creating opportunities of collaborative learning, interactivity and several 

other pedagogical possibilities which lead people to learn how to learn. 

Keywords: Interactivity; Facebook; Virtual Learning Environment; Collaborative Learning; 

Teachers. 
 

INTRODUÇÃO 

 

    A Sociedade da Informação passa por transformações instantâneas e 

intensas que interferem na vida da sociedade moderna. É importante destacar 

que a sua complexidade vem transformando o dia a dia das pessoas e as suas 

relações. Hodiernamente, o rápido acesso às informações e o crescente 

desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no mundo 

cooperam cada vez mais para que ocorra a interatividade entre os indivíduos. 

Neste contexto, o acesso à informação, dependerá cada vez menos do professor; 

visto que as mídias sociais podem trazer imagens, infográficos, resumos, e até 

mesmo trabalhos científicos de forma rápida e interessante oriundas de simples 

buscas feitas em repositórios especializados.  

Diante dessa realidade atual, diferenciada daquela existente nos tempos 

de outrora, o professor assume um papel diferente nos processos de ensino e 

enquanto dinamizador da aprendizagem de seus alunos, onde o uso de novas 

ferramentas pode redesenhar o cenário educacional, pois a prática docente 

precisa acompanhar as mudanças que ocorrem na sociedade. Neste sentido, o 

uso do Facebook como possibilitado de aprendizagem faz-se necessário, uma vez 

que os alunos estão imersos em um mundo digital diariamente (BEZERRA, 2017). 

Pensando nessa realidade a rede social “Facebook”, ganha cada vez mais 

importância no processo de aquisição do conhecimento dos alunos. É comum ver 

que muitos desses estudantes possuem conta nessa rede, interagem com o 

mundo, conhecem novas pessoas, fazem amizades, curtem e compartilham 

mensagens; mas, como utilizar esse conhecimento com intuito educativo? Como 

reapresentar esta ferramenta para que o discente possa conhecer para além das 

utilidades iniciais e enxerga-la como um recurso tecnológico que pode ser 
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também educativo e usado em sala de aula tranquilamente para acesso a 

informações científicas e seu compartilhamento. 

Crescentemente as redes sociais apresentam-se no dia a dia de jovens, 

adultos e adolescentes, principalmente com a propagação de diversas mídias 

onde esses podem manipula-las em múltiplos contextos, como entretenimento, 

comunicação, pesquisas escolares, contatos com amigos e o alcance das mais 

diversas informações (BITENCOURT, 2012). 

O Facebook, mídia social chefiada por Mark Zuckeberg em 2004, que tem 

como finalidade a comunicação entre pessoas e compartilhamento de 

informações e imagens, é uma das mídias digitais mais usadas no mundo, além 

disso, essa mídia digital já foi ponto de encontro para grandes manifestos como, 

por exemplo, o “Un millón de voces contra las FARC”. Esse manifesto nos revela 

que as redes sociais não servem apenas para o entretenimento, mas, também 

podem contribuir para melhorar as condições de acesso à informação, a 

intervenção social e política, educação e outras dimensões que englobam a 

cidadania. 

Nesta perspectiva, é importante destacar que essas redes sociais estão 

postas no cotidiano da Geração Z - pessoas nascidas a partir do ano de 1993 e 

que são chamados “nativos digitais” e usuários frequentes de mídias digitais. 

Atualmente é impossível viver em sociedades urbanas desconectado dessas redes 

que tornam o mundo globalizado com informações que transitam em tempo real, 

as quais com apenas um clique podem ser utilizadas para resolver diversos 

problemas sem sair de casa, tornando uma tarefa mais fácil. Afinal, grande parte 

da população mundial adotou as mídias digitais como algo - de certa forma - 

indispensável, principalmente pelas suas facilidades e dinamismo. 

O uso de TICs na educação está crescendo, e isso ocorre em virtude de 

facilitar uma melhor aprendizagem, além de ser algo que está inserido na 

realidade de muitas pessoas. Vale ressaltar que a distribuição de dispositivos 

móveis como computadores portáteis e tablets nas escolas públicas brasileiras 

ampliou este processo de acesso, mas é preciso ir além; deve-se encontrar nessas 

mídias, uma união entre a estratégia pedagógica desenvolvida pelos educadores 

e a mobilização natural dos educandos nesses espaços, podendo assim, agir 

como um facilitador do trabalho pedagógico.  

As redes sociais tem grande potencial de gerar interação, uma vez que 

essas mesmas unem pessoas com interesses em comum, extinguindo também a 

falta de informação. Dessa forma, faz-se necessário o uso do Facebook como 
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recurso pedagógico, contribuindo para novas práticas pedagógicas dos 

professores e ainda ensinando aos alunos a utilizar tal mídia digital de forma 

adequada e consciente, além de ajuda-los a interpretar esses dados, a relacioná-

los, e a contextualizá-los. 

 

 

AS MÍDIAS SOCIAIS INTEGRADAS ÀS ESCOLAS  

 

A educação escolar precisa incorporar as novas linguagens, desvendar os 

seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis 

manipulações de informações. É importante educar para usos democráticos, mais 

progressistas e participativos das tecnologias, que facilitem a evolução dos 

indivíduos. É importante conectar o ensino com a vida do aluno, apresentando-

os grau de sentido às vivências relacionando-as a vida.  

À escola cabe chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis, pela 

experiência, pela imagem, pelo som, pela representação (dramatizações, 

simulações), entre outros, ou seja, estabelecer espaços pedagógicos inovadores. 

Ao caminhar para uma educação conectada com os novos dispositivos digitais a 

escola passa a interagir ainda mais com os alunos, pois eles já experimentam o 

universo digital e relacionar com os conteúdos abordados em sala de aula 

proporciona uma nova ótica de ensino, próxima do educando. Sobre essa 

perspectiva, Prensky (2001) salienta que: 

 

Os alunos de hoje – do maternal à faculdade – representam as 

primeiras gerações que cresceram com esta nova tecnologia. Eles 

passaram a vida inteira, cercados e usando computadores, vídeo 

games, tocadores de música digitais, câmeras de vídeo, telefones 

celulares, e todos os outros brinquedos e ferramentas da era 

digital. Em média, um aluno graduado atual passou menos de 

5.000 horas de sua vida lendo, mas acima de 10.000 horas 

jogando vídeo games (sem contar às 20.000 horas assistindo à 

televisão) (PRENSKY, 2001, p. 1).  

 

Desta forma, pode-se dizer que os jogos de computadores, a internet, e-

mail, as mensagens instantâneas e os telefones celulares são partes integrais da 

vida desses usuários, comprovando cada vez mais a potencialidade que as mídias 
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digitais têm na sociedade e na vida particular de cada indivíduo. Destarte, uso de 

mídias sociais como recursos auxiliadores na prática pedagógica com destaque 

no Facebook podem proporcionar conexões entre ação educativa escolar e a 

interatividade correspondente por esse espaço, em prol do fazer pedagógico. 

A disseminação das mídias sociais promove a constituição não apenas de 

redes de informações, mas, além disso, impulsiona redes de saberes, as quais 

fomentam uma nova perspectiva de interações, possibilidades e desafios voltados 

às associações entre sujeitos construtores de conhecimentos; sujeitos estes 

constantemente convidados a gerirem seus interesses e perspectivas de 

observação. Através de seus compartilhamentos e suas conexões, podem 

aumentar os potenciais informacionais; contudo, esta é uma ação que precisa ser 

dirigida e planejada de forma sistemática e organizada por seu proponente: o 

docente. Caso contrário, corre-se o risco de terem-se estudantes distraídos e 

afastados de seus objetivos pedagógicos. 

Para evitar que situações dessa natureza ocorram, o professor precisa ter 

uma formação continuada e permanente, pois não é apenas introduzir a rede 

social como recurso pedagógico de ensino e aprendizagem, mas, saber como 

utilizar, entendendo suas potencialidades, porque o contato com novas 

experiências e novas formas de refletir a escola é um pré-requisito para se 

alcançar um ensino de melhor qualidade. Por isso, se faz necessário uma 

formação adequada para atender o que o Facebook tem a oferecer para a 

educação e para a redemocratização do saber (LEITE, 2015).  

As alterações e transformações que a sociedade do século XXI vem 

passando requer uma consciência-crítica sobre as estratégias pedagógicas 

educacionais dos docentes e sobre os padrões que as norteia. Em suma, a 

formação docente continuada é um pré-requisito imprescindível para criar 

alternativas de aprimoramento de novos conhecimentos, saberes e formas de 

atuar nas distintas possibilidades e conjunturas do ensino e da aprendizagem. 

As novas tecnologias e as transformações causadas pela tecnologia da 

informação passam a integrar um novo contexto na sociedade em geral e na 

escola em específico, exigindo que ela permita aos discentes comporem-se as 

novas dimensões do conhecimento que circula largamente, apresentando 

desenvolvimentos para a formação do aluno e consequentemente da sua 

cidadania. Esse panorama de mudanças demandará não só dos professores como 

também da escola uma nova postura. As mutações que o mundo sofre trazem 
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consigo grandes modificações nos modos e padrões de identidade e, por 

conseguinte, na forma de viver e conviver.  

 

O espaço pedagógico Facebook 

 

Os aplicativos utilizados no Facebook podem colaborar e fortalecer o 

trabalho docente, trabalhando como recurso didático com sala de aula, 

promovendo os processos de ensino e aprendizagem. Desvendar o 

funcionamento dos aplicativos tem sido um grande desafio aos professores, 

entretanto cabe-lhes a consciência que tais recursos podem contribuir com sua 

prática pedagógica, bem como com a interação entre ele e os estudantes, 

transformando esta ferramenta em plataforma de trabalho e colaboração; em um 

ambiente virtual de aprendizagens.  

A utilização do Facebook como recurso ou como ambiente virtual de 

aprendizagem, permite que o professor ressignifique as formas de aprender, num 

contexto mais interativo e participativo. Esta rede social apresenta ferramentas de 

comunicação síncronas e assíncronas tornando-se um espaço inovador que 

contribui para que aconteçam interações, socializações e aprendizagem 

colaborativa em rede, por meio do diálogo e da construção coletiva de saberes 

entre os sujeitos. Com isso Freire (1998) comenta que: 

 

Constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca de 

experiências em que cada envolvido discute suas ideias e 

concepções. A dialogicidade constitui no princípio fundamental 

da relação entre educador e educando. O que importa é que os 

Professores e os alunos se assumam epistemologicamente 

curiosos (FREIRE, 1998, p. 96). 

 

 

Desta forma, educadores do mundo todo constituem e delineiam 

aplicativos para serem empregados no cenário educativo e usam o Facebook na 

sala de aula presencial ou a distância, portanto ao examinar as potencialidades 

dessa rede social, conhecer os recursos e empregar de forma apropriada sem 

deixar com que a rede convenha apenas como elemento de reprodução de 

conteúdo, coloca-se como desafios ao procedimento de ensino e aprendizagem.  
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O professor carece ir além do mecanismo, aprimorar a rede para constituir 

uma aprendizagem cooperante, ou seja, ensinando e aprendendo com objetos 

claros, procedimentos e avaliações definidas e coerentemente ajustadas à própria 

instituída entre professor e aluno. Por meio dessa proposta de versatilidade do 

professor faz com que esses profissionais estejam cientes das mudanças 

ocorrentes na sociedade quanto a novas ferramentas potecializadoras para o 

ensino e aprendizagem e, por conseguinte, da indispensabilidade de novas 

formas de atrair os alunos.  

Corroborando com este pensamento, Stormowski (2018) afirma que 

diversificar as práticas pedagógicas não se resume somente à inserção de 

instrumentos e ferramentas tecnológicas na escola. Sabemos que a tecnologia 

está cada vez mais avançada e tem trazido muitos benefícios para a sociedade e 

para os contextos particulares de cada pessoa. Percebemos também que estas 

por si só não garantem o sucesso que se espera da escola. Neste sentido, os 

docentes devem estar preparados e estimulados a fazerem uso pedagógico das 

tecnologias levando em consideração sua potencialidade para aperfeiçoar as 

situações de aprendizagem. 

A materialização de um modelo de escola baseado na inovação depende 

da efetivação de práticas de ensino e situações de aprendizagem bem 

organizadas. É fundamental que a linguagem e a experiência causadas pelas 

mudanças não sejam excluídas pela escola. Sendo assim, busca-se um novo 

profissional e um novo cidadão com capacidades de absorver as linguagens e 

formas de como produzir conhecimento, produzir bens e serviços para atender 

às reivindicações da sociedade do século XXI. 

As práticas pedagógicas inovadoras dos professores exigem uma postura 

também inovadora que tenha uma (re)significação nas metodologias e conteúdos 

trabalhados, que eles sejam atrativos, propiciando a interatividade dos 

educandos (com educadores e com o conteúdo) e apoiando-os no 

desenvolvimento e constituição do pensamento crítico. 

De acordo com Prata (2002):  

 

É necessário possibilitar a comunidade escolar vivenciar esse 

processo de inclusão digital, por intermédio de situações 

potencialmente pedagógicas e catalisadoras, que garantam a 

apropriação e a sustentabilidade dessas tecnologias, e 
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principalmente, que permitam a autonomia da escola na gestão 

desse processo (PRATA, 2002, p. 77). 

 

Neste sentido, as tecnologias associadas à educação aproximam mundos, 

realçam as práticas pedagógicas, permitindo também que às crianças tenha maior 

acesso a informação, e possibilitem o contato com novas linguagens. Embora que 

as crianças ainda não consigam ler ou escrever, e aprendam através de 

brincadeiras e interatividade, tais ferramentas não eliminam o processo de 

produção do conhecimento, pelo contrário, elas estimulam as crianças a aprender 

mais.  

O facebook, é uma ferramenta com um potencial que promove a interação 

entre pessoas do mundo, em sua estrutura existe canais de comunicação por 

mensagens que podem ser utilizadas como plantão de dúvidas para os alunos 

darem sugestões, complementarem os conteúdos vistos em sala, em que o 

professor pode formar grupos de pesquisas e discutirem nos chats, e depois 

levarem seus questionamentos para a escola.  

É possível identificar quantas possibilidades a rede possibilita aos seus 

usuários, cabe ao professor e a escola inovar suas abordagens. Existe uma 

variedade de formas de atrair os estudantes; são mecanismos que podem 

despertar o gosto pela leitura do aluno, motivar a pesquisa, estimular esses 

educandos a buscarem a chance de adentrar o universo da pesquisa desde cedo, 

formando discentes preparados para os obstáculos vindos posteriormente 

(FERREIRA, 2017).  

Porém, tudo isso só será possível se todos da comunidade escolar 

estiverem prontos para enfrentar mais esse desafio, que é fazer com que os 

alunos compreendam que as redes sociais são capazes de ter uma utilidade não 

apenas de distração, como também educativa, e que podem ser úteis ainda para 

o exercício de estratégias e da imaginação. Afinal, as crianças se sentem seduzidas 

seja por um jogo, por um vídeo, ou por histórias que os docentes possam exibir 

em sala de aula.  

Diante do exposto, faz-se necessário frisar que a escola através de práticas 

pedagógicas inovadoras carece estar em conformidade com as tecnologias para 

tornar as aulas mais significativas para os alunos. Torna-se, portanto, fundamental 

ultrapassar o modelo escolar tradicional que se baseia numa prática bancária, em 

que não há reflexão-ação-reflexão, onde os estudantes são meros ouvintes e 

recebem todas as informações com passividade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Vimos através da discussão que o uso do Facebook nas salas de aulas é 

uma inovação no século XXI, e que cada vez mais são exigidos dos profissionais 

da educação conhecimentos aprofundamentos sobre o que os cerca, e 

demonstram que sair da zona de conforto é necessário. Aprender também sobre 

essa nova realidade na educação é papel do educador, da comunidade escolar 

(incluindo a família), da gestão escolar, da sociedade, e que apenas juntos podem 

ressignificar ações dentro e fora do contexto escolar.  

A utilização da Rede Social Facebook como ambiente virtual de 

aprendizagem tem um grande potencial pedagógico. Essa rede social pode ser 

bem utilizada como um espaço virtual de aprendizagem formal, estimulando os 

educandos no processo de aquisição do saber. O facebook tornou-se uma 

ferramenta inovadora para desenvolver práticas pedagógicas atraentes, que 

chamem a atenção do alunado, visto que eles já conhecem esse universo, 

tornando essa experiência uma troca de saberes e consequentemente 

aprendizagem mútua.  

Destarte, o sucesso da rede social como um ambiente virtual de 

aprendizagem, depende também da metodologia sugerida pelo professor, de sua 

mediação e participação com os estudantes pela busca do conhecimento, troca 

de ideias, colaboração e pelo feedback do docente. Neste espaço há inúmeras 

possibilidades de ressignificação dos saberes, o que se espera é o compromisso 

de todos os envolvidos com a educação em oportunizar momentos de aquisição 

do saber sem metodologias que não refletem a realidade do aluo, nem conteúdos 

engessados.  

  O potencial pedagógico se torna evidente quando o docente e discente 

estabelecem uma aprendizagem colaborativa. O Facebook proporciona uso de 

vários aplicativos educacionais que tornam a rede social mais atrativa 

promovendo mais satisfação nas vivências relacionadas aos processos de ensino 

e de aprendizagem. Dessa forma, vai de encontro com a perspectiva de 

interconexão com a atualidade. A inserção de mídias sociais, como o Facebook, 

na conjuntura estudantil torna-se uma tarefa fácil, visto que os “nativos digitais” 

estão habilitados a utilizar as mídias digitais assiduamente.  

O uso dessa plataforma como articuladora da rede educacional ultrapassa 

as distâncias, aumenta a interação entre alunos e professores. Conquistar a 
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atenção dos estudantes em meio ao mundo digital é tarefa árdua atualmente, por 

isso não é possível competir com a interatividade e entretenimento que as redes 

possuem o que deixa expresso que a melhor solução é trazer os alunos cada vez 

mais perto da escola, usando do que eles mais sentem prazer, as mídias digitais, 

neste caso mais especificamente o Facebook.  

Neste sentido, não se pode acreditar que tudo aquilo que não é produzido 

em sala de aula pode dispersar os discentes ou prejudicar o processo de 

aprendizagem. Não obstante, precisamos considerar que todos esses 

personagens partilham espaços virtuais que expandem as atuações de sala de 

aula e contextualizam melhor seus saberes. Isso não quer dizer que a escola 

precise adaptar a essas novas ferramentas e equipamentos. Trata-se apenas de 

reinventar modelos (e não um modelo) de instituição escolar para uma sociedade 

que tende a ser líquida e que brinca de se reinventar a cada dia. 
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Resumo: Ao longo das décadas o espaço escolar tem vivenciado o desinteresse dos 

alunos em aprender. Apesar das inúmeras citações na literatura, nem sempre essa 

inapetência produz mudanças na práxis docente. A construção de estratégias 

pedagógicas por parte do professor é essencial para que a mediação do conhecimento 

propicie o aprendizado do aluno. É necessário, portanto, que para esta construção ocorra 

efetivamente, sejam elencados recursos didáticos que permitam o diálogo entre o 

conteúdo e a realidade do público. Nesse sentido este trabalho visa o estudo das 

potencialidades e desafios do uso das ferramentas do Google (editor de texto, planilhas 

e apresentações) no ensino da disciplina de Informática do Curso Técnico em 

Eletromecânica/modalidade PROEJA. O estudo é de natureza exploratória com 

abordagem qualitativa e teve como público alvo 15 estudantes. Os instrumentos de 

coleta foram o diário de bordo do pesquisador e um survey. Com base nos resultados é 

possível inferir que os recursos do Google possibilitam maior engajamento dos alunos. 

No entanto, para que o professor faça uso desses recursos das tecnologias, é preciso que 
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ele esteja aberto a inovar sua práxis e planejar atividades de forma a proporcionar ao 

aluno um maior comprometimento e participação no processo educacional. 

Palavras Chave: Proeja; Ferramentas Google; Educação Profissional; Tecnológica; 

Estudante. 

 

1 - Introdução  

 

A sociedade atual encontra-se permeada pela tecnologia e suas aplicabilidades. 

A educação não pode ficar alheia a estas ferramentas disponíveis, cabendo às 

escolas a incumbência de refletir sobre o uso pedagógico desses recursos, criar 

um ambiente de ensino inovador, em que o conhecimento seja construído de 

forma colaborativa. No entanto, este processo de implementação das tecnologias 

no contexto educacional requer que a metodologia de construção e apropriação 

do conhecimento seja reinventada. Nota-se que o uso da tecnologia e suas 

aplicações no âmbito da educação tem por fundamento adequar e criar situações 

em que o aluno possa, desta forma, aprender de maneira mais eficiente tornando 

as aulas mais atraente e engajadoras. Pucci (2003) discute que a tecnologia se faz 

presente na vida das pessoas em todos os ambientes, seja no interior de suas 

casas, nas ruas, nas salas de aula, onde estiverem os aparelhos tecnológicos 

direcionando as atividades, condicionando o modo de pensar, relacionar e agir 

das pessoas.  

Estudos sobre o assunto (NETO e FRANCO, 2010; SOUSA et al., 2011) 

mencionam que os processos de ensino-aprendizagem vêm se diversificando em 

todos os níveis e modalidades de ensino. Isto inclui o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), que busca possibilitar a cidadãos adultos 

uma oportunidade de concluir seus estudos, juntamente com uma qualificação 

técnica. Considerando que os alunos do PROEJA, em sua maioria, apresentam 

idade mais avançada que o comumente observado no ensino médio, a 

probabilidade destes terem crescido e se desenvolvido em uma era analógica é 

bastante elevada. Por esse motivo, acredita-se que a adaptação e a incorporação 

de novas ferramentas digitais em atividades pedagógicas, por mais utilizadas que 

sejam, constituem-se de um desafio maior para alunos desta modalidade de 

ensino. 

Diante destas situações tem-se a necessidade de adequar as aulas para 

que este aluno, com idade mais avançada, possa ser inserido à essa nova 
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realidade social, principalmente no que se refere à educação profissional 

integrada à educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos – 

PROEJA, tendo em vista que o objetivo desta modalidade e a preparação também 

para o mercado de trabalho.  

Dentre as possibilidades de inovação no contexto escolar, visando a 

flexibilização da aprendizagem, o uso dos recursos das tecnologias surgem como 

uma excelente alternativa para inovar e democratizar o acesso ao conhecimento, 

possibilitando a esse público não fluente digitalmente adaptar-se ao uso das 

tecnologias, onipresentes no mundo do trabalho, e assim desenvolver habilidades 

e competências para criar à partir dessas. 

Nesse sentido, o presente estudo intitulado visa analisar como a 

substituição dos pacotes da Microsoft Office e OpenOffice, pelas ferramentas do 

Google apps for education podem contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos do PROEJA - Técnico em eletromecânica. 

2- Metodologia 

 

Este artigo apresenta o relato de experiência da inserção das tecnologias 

no contexto da Educação Profissional e Tecnológica. O público alvo consistiu em 

15 estudantes da disciplina de informática, do Curso Técnico eletromecânica 

(Proeja). 

Foram explorados no período de setembro a novembro de 2018, o uso das 

ferramentas do Google drive, Google docs, Coogle apresentação, Google Planilha 

em substituição ao Pacotes Office e OpenOffice.  

Como instrumento de coleta de dados foram utilizados o diário de bordo 

do pesquisador, onde todas as informações eram descritas após as aulas, assim 

como um formulário do Google docs, contendo questões abertas e fechadas, 

disponível em: 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Crmwg4VzP1bmRtFmfSCYXZ7

Fwcy8ZCt3V45dN2Wl-69ejA/viewform>. 

 

2.2 Dificuldades dos Egressos do PROEJA no uso das tecnologias 

 

O Público-alvo do PROEJA é constituído de pessoas que por diversas questões 

sócio foram afastados do processo educacional formal e que precisam passar por 

um processo de qualificação para terem acesso ao mercado de trabalho, visando 

garantir o acesso à educação básica como direito subjetivo e à qualificação 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Crmwg4VzP1bmRtFmfSCYXZ7Fwcy8ZCt3V45dN2Wl-69ejA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Crmwg4VzP1bmRtFmfSCYXZ7Fwcy8ZCt3V45dN2Wl-69ejA/viewform
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técnica. O acesso ao curso Técnico em Eletromecânica - PROEJA será mediante 

inscrição e destinado a estudantes portadores do certificado de conclusão do 

Ensino Fundamental, ou equivalente, com idade mínima de 18 anos completos 

até a data da matrícula. 

 

O tema inclusão digital vem sendo bastante inserido no contexto educacional. As 

mídias sociais estão sempre em renovação e quase todos têm acesso a essas 

mídias, no entanto, a Inclusão digital é o processo de garantir a todas as pessoas 

o acesso às tecnologias de informação e comunicação algo que não acontece 

com a maioria dos alunos dos cursos de Proeja pois pela falta des acesso a estes 

recursos os mesmo apresentam grande dificuldade em trabalhar com estas 

ferramentas,.Para a Educação de Jovens e Adultos essa inclusão precisa ir além, 

com planejamento adequado e com profissionais preparados para dar suporte 

aos alunos com metodologias e técnicas que possa facilitar o aprendizado e o 

domínio destas tecnologias tão necessária nos dias atuais.  O profissional do 

PROEJA poderá promover a alfabetização midiática e propor aos alunos uma 

integração dos temas que estão sendo abordados dentro da sala de aula, para 

serem utilizados no processo com as mídias tecnológicas, no entanto este artigo 

relata o processo inserção dos ferramentas do google na alfabetização digital, 

tendo em vista a grande dificuldade dos alunos em acessarem os conteúdos 

disponibilizados  no ambiente AVA moodle, e também sanar a dificuldade de 

acesso às ferramentas que a maioria dos alunos não faziam uso das mesmas nos 

computadores em sua casa,  gerando assim um conflito no seu aprendizado. 

3- Perspectivas dos alunos do Proeja sobre a utilização do Moodle 

 

O uso da Plataforma Moodle pelos egressos do PROEJA não é tarefa fácil 

tanto para o professor quanto para os alunos, tendo em vista as condições 

limitadas de acesso às salas de computação com disponibilidade de rede de 

Internet. Além disso, os professores também se depararam com um público de 

alunos que não tem o devido hábito de usar computador e vários alunos não 

possuem as mesmas ferramenta utilizadas nas aulas e quando a tem não sabem 

ainda usá-la. Infelizmente, nem todos os alunos têm as  devidas condições de 

acesso ao ambiente virtual, dadas as circunstâncias da disponibilidade de 

computadores para realização das atividades em suas residências . 

 

3.1 - Desvantagens do uso de Software Livre OpenOffice  
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O uso dos softwares livres na escola é algo muito novo ainda e o 

despreparo dos profissionais em relação esta nova tecnologia é um dos maiores 

problemas encontrados para que sua utilização seja realizada com sucesso. A 

maioria dos professores não recebem cursos de capacitação das escolas e não 

procuram se capacitar, com isso não conseguem alcançar o objetivo esperado, 

outro fator importante é a dificuldade relatada por parte dos alunos, por ser um 

software que não é utilizado no seu dia a dia em seus computadores pessoais. 

 

 

3.1 - Google Drive   

 

De acordo com Chinellato e Zampieri (2013), o Google Drive é uma a ferramenta 

de escrita colaborativa e gerenciador de arquivos compatíveis com três aplicativos 

disponíveis: Docs, semelhante ao Microsoft Word; Planilha, com função 

semelhante ao Microsoft Excel e; Apresentação similar ao Microsoft PowerPoint. 

No Google Drive os arquivos estão protegidos pela criptografia SSL e 

independentemente do que aconteça com seu smartphone, tablet ou 

computador, os documentos estão em segurança (GOOGLE, 2016). A ferramenta 

de escrita colaborativa Google Drive é um serviço gratuito oferecido pela empresa 

Google. Funciona totalmente online diretamente em qualquer browser. O serviço, 

além de possuir editor de textos no formato de edição colaborativo, possui 

também editor de planilhas eletrônicas, editor de apresentação de slides e 

ferramenta para criação de formulários (CARDOSO, 2010). 

O Google Drive foi utilizado durante as aulas do PROEJA em substituição 

ao ambiente AVA(Moodle), possibilitando assim uma maior usabilidade por parte 

dos alunos, tornando o compartilhamento de materiais mais simples e eficiente.  

Machado (2009, p. 5) orienta que para ter acesso e utilizar ao Google Drive, 

basta que o usuário possua uma conta com endereço de correio eletrônico do 

GMail. O proprietário do arquivo pode compartilhar os seus documentos nos 

diversos formatos com vários colaboradores que podem visualizar, comentar ou 

editar os textos (CARDOSO, 2010. p. 43). 

4.2 - Google Docs – Editor de textos 

 

A ferramenta oferece a possibilidade de edição para facilitar a formatação 

de textos e parágrafos, condições de acesso aos arquivos em qualquer hora e 
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lugar, edição compartilhada e visualização do outro usuário em tempo real, pois 

o documento editado vai sendo salvo automaticamente, desde que conectado à 

internet (GOOGLE, 2016). Esta ferramenta foi utilizada durante as aulas da 

disciplina de informática, mais especificamente no conteúdo de edição e 

formatação de textos em substituição Openoffice Writer. 

 

4.3 - Google Spreadsheets – Editor de Planilhas  

 

Segundo Tajra (2001), planilhas eletrônicas possibilitam a realização de 

cálculos de forma rápida, a partir dos dados informados e, posteriormente, a 

elaboração de gráficos de barras, linhas, pontos, pizzas e outras modalidades que 

facilitam a visualização das informações. O Google Spreadsheets ou Google 

Planilhas é um dos recursos que possui uma interface semelhante à o Openoffice 

Calc e foi utilizado na disciplina de informática para substituí-lo, possibilitando os 

alunos a trabalharem planilhas, gráficos, fórmulas, funções de forma compatível 

com os outros editores de planilhas. 

 

4.4 - Google Presentations - Apresentações de Slides  

 

Os softwares de apresentação são programas muito utilizados para ilustrar 

palestras e aulas. Possuem recursos de visualização de telas e permitem 

produções de slides. São bem aceitos por qualquer público, pois podem ser 

exibidos em formas de apresentação de slides na tela, substituindo os textos 

impressos TAJRA (2001). esta ferramenta possibilita trabalhar com criação 

apresentações multimídia sobre qualquer tema, histórias digitais e tutoriais sobre 

qualquer assunto com fotos, ilustrações, narração de áudio (MACHADO, 2009) 

 

5- Resultados 

 

5.1 - Quanto ao trabalho com os estudantes 

 

Quanto aos aspectos positivos elencamos primeiramente a relação que os 

alunos estabeleceram com as ferramentas do Google for Education durante o 

desenvolvimento das atividades. Foi possível observar que estes demonstraram 

maior interesse e engajamento, bem como maior agilidade na conclusão das 

atividades.  
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Ao serem questionados sobre a metodologia utilizada em sala de aula 

(Gráfico 1), pode-se observar que todos os alunos gostaram dessa inovação no 

processo educativo, não havendo nenhuma resposta negativa. 

 

 

Gráfico - 1 

 
Fonte: do Autor 

 

Como pode ser observado no Gráfico 1, 70% dos respondentes afirma ter 

gostado muitíssimo da proposta. Dentre as vantagens do uso desta metodologia 

destacamos a possibilidade de construção de saberes de forma compartilhada, 

assim como o acesso facilitado de qualquer local por todos os envolvidos. Para o 

professor, poder acompanhar o histórico de revisões permite perceber o 

envolvimento do grupo e, principalmente, suas contribuições. 

Bottentuit Junior, Lisbôa e Coutinho (2011) confirmam que “os aplicativos 

desenvolvidos pelo Google permitem aos seus usuários o desenvolvimento de 

várias competências em diferentes níveis, tais como: a escrita online o estímulo 

visual e o auditivo. Por outro lado, como afirmam Klein e Vosgerau (2018, p.691) 

“a adoção dessa prática contribui positivamente para a promoção da 

aprendizagem dos estudantes e, notoriamente, possibilita a construção do 

conhecimento de forma compartilhada”.  

No Gráfico - 2 podemos observar que 90% dos alunos gostaram muito da 

substituição do OpenOffice por Google Apps for Education que é uma solução 

tecnológica desenvolvida para facilitar a vida dos professores e alunos dentro e 
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fora das salas de aula, a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo móvel 

conectado à internet. 

 

Gráfico-2 

 
Fonte: do Autor 

 

A plataforma Google for Education engloba diversas ferramentas 

educacionais gratuitas, gmail, google drive, documentos google, planilha google, 

apresentações google e google forms, tanto para escolas e universidades com o 

objetivo de aperfeiçoar o ensino e envolver ainda mais os estudantes. 

Uma característica dessa plataforma é que todo conteúdo inserido na 

plataforma pode ser acessado a qualquer momento, uma vez que 100% do 

material didático – livros, trabalhos, documentos, e-mails, agendas e tarefas – fica 

salvo automaticamente em nuvem (Cloud Computing), um lugar onde você pode 

acessar aplicativos e serviços, e onde os seus dados são armazenados de forma 

segura. com o armazenamento na nuvem não faz -se necessário a utilização do 

ambiente moodle o que gera uma maior agilidade por parte dos alunos do 

PROEJA já que uma das dificuldades elencadas por eles era a   interface pouca 

intuitiva do no moodle nos primeiros contatos.  

 

6- Conclusão  

 

A partir dos resultados apresentados houve indicações que as tecnologias 

atuais são capazes de facilitar o ensino e aprendizagem nos cursos de PROEJA, 
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agilizando o processo de troca de informações tanto entre aluno como professor 

facilitando a produção de conhecimento trocado entre os alunos e o professor.  

Embora com o avanço tecnologias, ainda existem algumas dificuldades de 

acesso a estas tecnologias, sendo pouco praticada na educação 

profissionalizantes, muitas vezes por falta de estruturas físicas ou até mesmo fato 

do acesso à internet ainda ser um pouco limitado. Durante as atividades os alunos 

demonstraram interesse e comprometimento com as atividades propostas, 

tornando as aulas mais engajadoras e possibilitando uma maior compreensão 

por parte dos alunos elencando o quanto é importante a disciplina de informática 

na sua profissão. 

Este trabalho mostra que a inclusão de plataformas Google for education  

utilizadas no curso técnico em eletromecânica PROEJA , tende a despertar o 

interesse dos alunos pela disciplina de Informática básica  que estava sendo 

estudada, propiciando uma maior  interação entre os alunos, aumentando assim 

o espaço colaborativo entre eles, contribuindo no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Assim, podemos inferir que atividades como esta possibilitam à formação 

dos alunos para além da mera reprodução de conteúdo, mas como seres sociais, 

que interagem e constroem de forma coletiva o conhecimento. Podemos concluir 

então que o uso de plataformas colaborativas online mostra indícios de que é 

possível apoiar o processo de ensino e aprendizagem de forma mais colaborativa 

e efetiva trazendo a tecnologia para o cotidiano dos cursos técnicos PROEJA.  
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RESUMO: A gamificação é uma forma de utilizar recursos dos jogos e pode ser usada 

como ferramenta para o professor desenvolver atividades lúdicas e interativas em sala 

de aula. Nesse sentido, aplicou-se um Quiz, usando a plataforma Kahoot como 

metodologia de ensino e aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa, no 2º ano 

do Ensino Médio, em uma escola da Rede Pública Estadual de Ensino, em São Luís - MA. 

Os estudantes realizaram a atividade, cujo objetivo era revisar conteúdos e, em seguida, 

responderam a um questionário elaborado no Google Forms. Os alunos apontaram a 

competição como algo estimulante, criativo e dinâmico no processo de ensino-

aprendizagem, pois difere do método tradicional e promove a interação, através do uso 

das tecnologias digitais. Por outro lado, observaram que a técnica traz algumas 

limitações, principalmente em relação ao acesso à internet nas dependências da escola, 

de modo que a realização da atividade só ocorreu, de forma efetiva, através da internet 

e roteador pessoais do professor da disciplina, que os disponibilizou para que o jogo 

fosse realizado. 

Palavras-chave: Gamificação; Quiz; Interação; Educação; Língua Portuguesa.  

 

ABSTRACT: Gamification is a methodology that uses common elements of games in 

situations that are not restricted to entertainment and that can be used by the teacher 

to propose playful and interactive activities in the classroom. In this way, a Quiz was 

applied using the Kahoot platform as teaching and learning methodology in the 

Portuguese Language course, in the year 2 of High School, in a school of State Public 

Education System, in São Luis-MA. The students performed the activity, which was 

intended to review the content and then respond to a written questionnaire in Google 

Forms. The students said that the competition is something stimulating, creative and 

dynamic in the teaching-learning process, as it differs from the traditional method and 

promotes interaction through the use of digital technologies. On the other hand, they 

observed that the methodology presents some limitations, mainly in relation to the 

access to the internet inside the school, since the activity only occurred, through the 
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internet and personal router of the discipline teacher that made them available for the 

game to be realized. 

Keywords: Gamification; Quiz; Interaction; Education; Portuguese Language. 

 

1-USO DO KAHOOT COMO FERRAMENTA NAS AULAS DE LÍNGUA 

.PORTUGUESA 

 

Vive-se em uma sociedade contemporânea cada vez mais tecnológica e 

conectada, onde as informações são muitas e compartilhadas de forma rápida e 

instantânea. Desse modo, torna-se cada vez mais necessário que se obtenham 

conhecimentos e habilidades para o uso dos recursos digitais e aplicativos 

disponibilizados na Internet, permitindo-se, assim, uma interação ágil e prática 

dos usuários.  

Com o advento da informatização e da evolução tecnológica, a utilização do 

aparelho celular por crianças, adolescentes e jovens tem crescido de maneira 

significativa. Segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2019), os grupos de idade que apresentaram maiores aumentos 

entre 2013 e 2014 foram os de 10 a 14 anos, ao passar de 49,9% para 54,1%; e o 

de 15 a 17 anos, representando 80,8% com celulares. Tais informações confirmam 

que essa nova geração, chamada de “Geração Z”, como esclarece Silva (2015), é 

caracterizada por pessoas que nasceram em meados de 1990, e que surgiu 

conjuntamente com o avanço das novas tecnologias. 

Dessa forma, há uma mudança significativa no que diz respeito aos costumes, 

hábitos, estilos de vida, modo de pensar e de se relacionar. Diferentemente de 

seus pais, as crianças e jovens da Geração Z não temem as novas tecnologias, já 

que são contemporâneas ao seu desenvolvimento e, diferente das gerações 

anteriores, costumam apresentar mais habilidades à utilização de tais recursos 

digitais. 

Conforme Moran, Masetto e Behrens (2013), com a inserção das novas 

tecnologias, a escola pode se transformar em um espaço rico e de aprendizagens 

muito significativas, seja de forma presencial ou digital. Portanto, as mídias são 

importantes ferramentas pedagógicas e facilitadoras do processo de ensino e 

aprendizagem, pois são significativas para os educandos como também 

estimulantes e desafiadoras para os professores, pois elas, segundo Moran (2007, 

p. 164), “[...] são pontes que abrem a sala de aula para o mundo”.  
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É importante que o professor se utilize desses recursos tecnológicos para inovar 

as suas aulas. Bottentuit Júnior (2012) considera que os alunos que pertencem à 

“geração digital” têm fácil acesso a smartphones, tablets, computadores e 

notebooks conectados à internet. Nesse sentido, Costa (2007, p. 99) destaca que 

“[...] o educador deve aproveitar as potencialidades do celular, como recurso 

pedagógico, tendo em vista que é uma realidade presente na vida de todos os 

educandos”.  

A partir disso, entende-se que a escola não pode posicionar-se alheia às 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), sendo necessário 

agregar ao espaço de ensino e aprendizagem escolar o uso didático de tais 

recursos digitais, já que muitos deles podem ser usados de forma eficiente para 

esse fim. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), para o Ensino 

Médio: 

 
As tecnologias da comunicação e informação não podem ser reduzidas 

a máquinas, resultam de processos sociais e negociações que se tornam 

concretas. Elas fazem parte da vida das pessoas, não invadem a vida das 

pessoas. A organização de seus gêneros, formatos e recursos procuram 

reproduzir as dimensões da vida no mundo moderno, o tempo, o 

espaço, o movimento, o mundo hoje vivido (BRASIL, 2000, p. 12). 

 

Desse modo, no intuito de utilizar as tecnologias digitais na sala de aula, de forma 

interativa e dinâmica, pensou-se na metodologia a partir de jogos. Assim, o 

Kahoot foi escolhido com a finalidade de revisar conteúdos e dinamizar o 

processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa, no 2º ano 

do Ensino Médio. 

O Kahoot, de acordo com Santos (2016), consiste em uma plataforma de 

avaliação, disponibilizada gratuitamente na Web, criada em 2013, que permite a 

elaboração de questionários, pesquisas e quizzes. Essa ferramenta permite ao 

professor e aos estudantes criar, avaliar, interagir e compartilhar conhecimentos, 

e tem como principais características: 

 

a) O uso obrigatório da internet; 

b) O tempo das questões é estabelecido pelos professores; 

c) O professor acompanha pelo Datashow a atividade e o resultado (parcial e 

final) das equipes; 
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d) Os alunos podem usar celulares, notebooks ou tablets; 

e) O resultado pode ser salvo em uma planilha. 

 

O Kahoot como jogo digital proporciona momentos de aprendizagem 

colaborativa, na qual professores e alunos podem elaborar, trocar e valorizar os 

conhecimentos prévios e desenvolvidos durante o jogo. Os jogos educativos 

digitais, além de inovadores, alcançam um maior número de jogadores, uma vez 

que existem inúmeros formatos disponíveis para downloads acessíveis 

gratuitamente em plataformas digitais. 

Segundo Haguenauer et al. (2007), os jogos lúdicos são compreendidos como 

ferramentas eficazes para o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que 

motivam e ensinam os estudantes, promovendo o desenvolvimento cognitivo e 

as relações interpessoais juntamente com as suas aptidões mentais. 

Para Kishimoto (1996), a utilização dos jogos fortalece a construção do 

conhecimento adquirido, devido à interação proposta pelo lúdico. Asseveram 

Grübel e Bez (2006), que podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem, e 

ainda serem prazerosos, interessantes e desafiantes, já que pode ser um ótimo 

recurso didático ou estratégia de ensino para os educadores e para a 

(re)construção de conhecimentos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 A elaboração do jogo 

 

A primeira etapa consistiu em elaborar o Quiz online, utilizando o site 

http://kahoot.com/, para responder às questões sobre determinado assunto 

gramatical na disciplina de Língua Portuguesa, aplicada em uma escola da Rede 

Pública Estadual do Maranhão, o “Centro de Ensino Integrado (CEIN) Dr. João 

Bacelar Portela”. Realizou-se, inicialmente, o cadastro, de acordo com as 

orientações do site. Em seguida, elaborou-se o “Quiz” do Kahoot, a partir das 

instruções de preenchimento. Nomeou-se como “Pronomes Pessoais”, conforme 

pode ser observado na Figura 1, e no link 

https://create.kahoot.it/details/953a08e1-747a-465b-acda-7be99299d057.  

Esse Quiz foi elaborado com 20 questões de múltipla escolha (sendo 3 

alternativas erradas e 1 certa), além de questões com opções de verdadeiro ou 

falso, envolvendo aspectos morfossintáticos dos pronomes. Na criação do jogo, 

https://create.kahoot.it/details/953a08e1-747a-465b-acda-7be99299d057
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foi definido o tempo para a resposta de cada questão a partir do seu grau de 

dificuldade. O tempo mínimo foi de 10 segundos e o máximo de 30 segundos. 

 

 
Figura 1 - O Kahoot do tipo Quiz, intitulado “Pronomes Pessoais”, aplicado aos 

alunos da disciplina de Língua Portuguesa 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

2.2 A aplicação do Quiz 

 

O jogo foi elaborado pelo professor, fora do espaço escolar, com o objetivo de 

revisar conteúdos para uma avaliação objetiva sobre Pronomes. Disponibilizou-

se o link e o código de acesso Personal Identification Number (PIN) para os 

alunos. 

A turma era composta por 25 alunos e foi dividida em 5 equipes, sendo necessário 

um celular para cada grupo que, ao inscrever-se no jogo, escolhia um apelido, 

disponibilizado na tela e visualizado por todos. 
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Figura 2 - Questões aplicadas durante o Quiz 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

2.3 A avaliação do jogo 

 

Os alunos participantes foram convidados a responder um questionário online 

elaborado no GoogleDocs. Enviou-se a eles o link do formulário 

(https://forms.gle/b3uto74xkB2B4gNC6), via WhatsApp, o qual responderam, 

individualmente, às seguintes questões de múltipla escolha: 

 

I. O Kahoot, nas aulas de Língua Portuguesa, é uma ferramenta: 

(   ) Ruim (   ) Regular  (   ) Boa (   ) Ótima 

 

II. Qual a principal dificuldade observada durante a aplicação do jogo? 

(   ) Dificuldade de acesso à internet pelos participantes; 

(   ) Internet lenta; 

(   ) Perguntas complexas (difíceis); 

(   ) Pouco tempo para responder às perguntas; 

(   ) Falta de interesse do grupo. 
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III. O tempo total do Kahoot como atividade de revisão é mais cansativo do que 

uma atividade escrita comum? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

IV. O uso do Kahoot como estratégia de revisão nas aulas de Língua Portuguesa 

é mais interessante e mais criativo que os exercícios tradicionais escritos? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

V. O uso do Kahoot, nas aulas de Língua Portuguesa, é interessante para o 

aprendizado do aluno? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

VI. O uso do jogo promove o interesse e a participação dos envolvidos? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este trabalho buscou verificar se a ferramenta Kahoot funcionou como um 

recurso didático viável e interessante para ser usado em aulas de Língua 

Portuguesa, no Ensino Médio, como metodologia para revisão de conteúdos. Essa 

análise foi feita a partir de questionário aplicado aos alunos após a experiência 

com o Quiz. 

 

3.1 Criação e aplicação do jogo 

Para a preparação e melhor entendimento do jogo, foi necessário um tutorial 

explicativo na Internet, que orientou o professor desde seu registro como usuário 

até a elaboração das perguntas para o Quiz proposto. Importante observar que 

há um limite de caracteres para a elaboração das perguntas, visto que as muito 

longas acabariam desconfigurando o jogo. 

Algumas observações foram feitas durante o processo de aplicação do Quiz; 

dentre elas a obrigatoriedade de acesso a uma boa internet. A princípio, foi feita 



 

 
4980 

uma simulação com 2 perguntas gerais para teste, e a partir daí notou-se certa 

dificuldade em passar para a próxima pergunta, por conta da conexão lenta e do 

rápido gasto dos dados móveis dos alunos. Isso gerou frustração na turma e no 

professor, pois foi necessário reiniciar o jogo e zerar o placar, fato que causou 

reclamação por parte de algumas equipes.   

Para solucionar o problema, buscou-se uma internet com melhor velocidade, que, 

no caso, o professor da disciplina disponibilizou os serviços de sua internet 

pessoal através de um roteador para todas as equipes, já que não havia wi-fi nas 

dependências da escola, mas apenas na sala de professores. Como o jogo não 

funciona no modo offline, a metodologia aplicada para revisar os conteúdos não 

seria viável. 

 

3.2 Avaliação do jogo e observação da atividade pelos alunos 

 

Diversos aspectos foram observados e analisados pelos alunos através do 

questionário aplicado. A maioria, que corresponde a 80%, apontou que o Kahoot 

é um ótimo recurso didático nas aulas de Língua Portuguesa, e 20% o 

consideraram bom; 75% dos alunos avaliaram a ferramenta como mais 

interessante que a atividade escrita para revisão de conteúdos. Desse modo, a 

aprendizagem fundamentada em jogos digitais é eficiente, pois está em 

consonância com o modo de aprendizagem dos estudantes atuais e futuros, além 

de ser motivadora, divertida e muito versátil, uma vez que pode ser usada em 

quase todas as disciplinas, estimulando habilidades a serem desenvolvidas, sendo 

muito eficaz quando corretamente utilizada (PRENSKY, 2012). 

Além disso, 90% dos entrevistados afirmaram que a atividade de revisão feita 

utilizando o Kahoot é menos cansativa que aquela usando o método tradicional 

(atividade escrita). Dentre as principais dificuldades apontadas pelos alunos, 

verificou-se a falta de sinal de internet nas salas de aulas (80% dos alunos), e 20% 

indicaram a conexão lenta como principal problema para a boa realização do 

jogo. 

Todos os alunos consideraram o Kahoot interessante como ferramenta didática 

nas aulas de Língua Portuguesa, e 80% concluíram que o uso do jogo promove o 

interesse e a participação dos envolvidos. Os jogos educacionais evidenciam ter 

alta capacidade para divertir e entreter os usuários, ao mesmo tempo em que 

impulsionam o aprendizado através de ambientes interativos e dinâmicos (HSIAO, 

2007). 
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4 CONCLUSÃO 

 

A plataforma Kahoot foi usada nas aulas de Língua Portuguesa como instrumento 

para revisão de conteúdos antes de uma avaliação escrita. De acordo com a 

maioria dos alunos (80%), a utilização do jogo foi considerada interessante no 

processo de ensino e aprendizagem para avaliar e revisar conteúdos. 

Essa maioria dos estudantes apontou que, devido a algumas falhas na internet, 

houve prejuízo no resultado final da pontuação das equipes. 

Notou-se, também, que os bônus oferecidos (pontos e/ou chocolates) para os 

primeiros colocados foram considerados estimulantes e convenientes. 

Apesar de algumas limitações, o uso do Kahoot trouxe à aula de Língua 

Portuguesa uma forma mais atraente e dinâmica de ensinar, aprender e revisar 

conteúdos gramaticais, de modo que foram observados o interesse e a 

participação dos estudantes envolvidos no processo. Assim, a experiência foi 

significativa como estratégia no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de 

Língua Portuguesa, no 2º ano do Ensino Médio do CEIN Bacelar Portela. 
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O USO DO KAHOOT COMO MÉTODO AVALIATIVO NO ENSINO 

DE CIÊNCIAS 
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Luana Chaves da Silva1, 

Ros1144icleide da Silva Felix 1145Rodrigues1, 

Neuma Nascimento de Lima1, 

1146Maria Eloyza Pontes Lima1 

 

1147Resumo: O uso de softwares1148 educacionais como instrumento avaliativo no 

processo de ensino-aprendizagem demonstra-se bastante eficaz no ensino de ciências, 

pelo seu caráter que se assemelha muito aos jogos utilizando-se da gamificação, além 

de aproximar o discente, faz com que a avaliação proposta fique mais descontraída tendo 

em vista que muitos alunos sentem dificuldades em se expressar na resolução de 

questões pelo fato de que quando solicitados a terem que se manter em silencio e 

isolados uns dos outros, os deixa desconfortáveis, assim recordando do modelo de 

ensino tradicional, assim a adoção do Kahoot como método avaliativo, facilita assim a 

aprendizagem e expressão do aluno. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar 

a eficácia da utilização do software educacional Kahoot, como instrumento avaliativo 

utilizado. O estudo foi realizado em uma instituição educacional pública da rede 

municipal de João Pessoa - Paraíba. A pesquisa de caráter quali-quantitativo, fez uso da 

análise documental e de conteúdo para discutir esse trabalho assim avaliando a interação 

dos alunos, onde pode se observar que nas atividades que foram utilizadas o Kahoot a 
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interação entre os alunos era bem maior, pois a pontuação obtida através do software, 

influenciava positivamente no empenho dos discentes  pois todos os alunos queriam ter 

o maior score e acertar mais questões, onde em um exercício ou avaliação feito de forma 

tradicional com escrita no quadro e resolução individual não tiveram o mesmo 

desempenho. Assim, demonstra-se que as aulas com o software tiram a passividade de 

atividade mais “tradicional” fazendo com que os alunos interajam de forma significativa, 

demonstrando também que aprender pode ser feito de uma forma prazerosa e divertida. 

Quando o Kahoot e aplicado de forma correta, ele mostra-se muito interessante, sua 

aplicação também pode ser feita de forma interdisciplinar e transdisciplinar abordando 

diversos conteúdos, graças a sua flexibilidade. O Kahoot, possui grande potencial dentro 

de sala de aula, despertando ainda mais a curiosidade, a pesquisa e criticidade dos 

alunos. 

 

Palavras-chave: Gamificação; Avaliação da aprendizagem; Software educacional; 

Kahoot; Instrumento avaliativo. 

 

 

 

 

Abstract: The use of educational software as an evaluation tool in the teaching-learning 

process is very effective in teaching science, because of its character that closely 

resembles games using gamification, in addition to bringing the student closer, causes 

the evaluation The proposal is more relaxed in view of the fact that many students find it 

difficult to express themselves in solving questions because when asked to keep silent 

and isolated from each other, it makes them uncomfortable, thus recalling the traditional 

teaching model, so the adoption of Kahoot as an evaluation method, thus facilitates 

student learning and expression. The present work aims to demonstrate the effectiveness 

of the use of Kahoot educational software as an evaluation tool used. The study was 

carried out in a public educational institution of the municipal network of João Pessoa - 

Paraíba. The qualitative-quantitative research used documentary and content analysis to 

discuss this work, thus evaluating the students' interaction, where it can be observed that 

in the activities that were used the Kahoot interaction was much larger, since the scores 

obtained through the software positively influenced the students' commitment because 

all the students wanted to have the highest score and to answer more questions, where 

in an exercise or evaluation done in a traditional way with writing on the board and 

individual resolution did not perform the same performance. Thus, it is demonstrated 

that the classes with the software take the passivity of activity more "traditional" causing 

the students to interact in a significant way, demonstrating also that learning can be done 

in a pleasant and fun way. When Kahoot is applied correctly, it is very interesting, its 
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application can also be done in an interdisciplinary and transdisciplinary way, addressing 

different contents, thanks to its flexibility. The Kahoot has great potential within the 

classroom, further awakening students' curiosity, research and criticality. 

 

Keywords: Gamification; Learning evaluation; Educational software; Kahoot; Evaluation 

tool. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo avaliação nos remete automaticamente ao processo de ensino e 

aprendizagem porque se constituem em articulações indissociáveis e 

inquietantes na práxis pedagógica dos docentes. (Gaspar e Levandovski). 

Segundo Santos (2002), dirigida sobretudo a uma função social, através da 

hierarquização, seleção e certificação do aluno, veio juntar-se uma função 

pedagógica, que encara a avaliação como um elemento essencial no processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Em razão disso, é impossível não se utilizar de métodos que possam 

metrificar ou sondar o quanto os discentes estão compreendendo o assunto 

ministrado, mas isto não quer dizer que o docente tenha que ficar na inércia de 

se manter utilizando apenas métodos tradicionais de avaliação mas, também se 

apropriar das novas tecnologias digitais que estão dispostas, dentre elas o 

Kahoot, onde um simples questionário avaliativo pode se tornar uma avaliação 

mais atraente para o discente através da gamificação. 

O aluno assimila os conteúdos à medida que internaliza experiências 

vividas, tornando-as propriamente suas. Não basta ao aluno reproduzir 

reflexamente as informações recebidas. É preciso que as compreenda, as 

manipule e as possa utilizar, de modo flexível, transferível, multilateral (LUCKESI, 

2002, p. 132) 

Portanto, é necessário que tenhamos avaliações que vão além do 

somente avaliar por notas, mas avaliar de uma forma que instigue o aluno na sua 

criatividade, criticidade e seu pensamento de uma forma geral, assim, obtendo 

resultados mais satisfatórios onde ele irá conseguir aprender seu conteúdo pela 

importância, mas não somente para suprir uma nota. 

Silva (2015) afirma que a tecnologia teve um grande avanço em nosso 

país, salientando que há necessidade dos professores fazerem uso desses 
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recursos. Ou seja, faz-se necessário que os usos dessas tecnologias estejam 

integrados aos recursos didáticos pedagógicos. 

O Kahoot através da gamificação presente no seu software, com 

pontuação rankeada dos times ou dos jogadores dinamiza esse processo 

avaliativo, onde o participante (discente) que responde mais rápido e 

corretamente às questões propostas consegue mais pontos e assim ficando à 

frente dos demais, produzindo um ambiente de competição saudável e mais 

dinâmico, além de que discentes participam ativamente desse processo de 

aprendizagem, tornando-se protagonistas do processo de ensino-aprendizagem 

e não mais o docente, como nas metodologias tradicionais. 

Poeta e Geller (2014) elucidam que o game precisa manter a curiosidade 

do estudante ter objetivos claros, dar resumos de como o jogador/estudante está 

se saindo para que assim ele tenha autonomia para corrigir o que está fazendo, 

se tem efeitos sonoros e visuais atrativos, se levam o jogador/estudante a 

resolução de problemas. 

Do mesmo modo, assim como o Kahoot em seu software tem uma 

maneira de demonstrar o progresso dos times/discentes, o docente entre uma 

pergunta e outra também deve trabalhar o resultado das respostas, caso elas 

estejam em sua maioria sendo respondidas erroneamente, cabe ao docente 

debater junto à turma o porquê dessa resposta está sendo a mais escolhida e  

qual seria a correta, naquela ocasião. Assim, trabalhando em conjunto ao 

software. 

Segundo Fava (2012), A tecnologia está mudando a educação, não 

apenas na organização, escolha e disponibilidade dos conteúdos, mas também 

na distribuição. Isso obriga instituições de ensino a se adaptarem ou irão fracassar 

nos novos conceitos da sociedade digital. 

Com todos os avanços tecnológicos que temos na atualidade não se 

pode negar a utilização também dentro da esfera educacional, pois os discentes 

possuem estrema facilidade e familiaridade na sua usabilidade, pelo fato de 

serem nativos tecnológicos, assim introduzindo essas novas formas de educar so 

tende a melhorar cada vez mais o ensino.  

 

A forma como organizamos em grupo, em salas, em outros 

espaços: isso também é tecnologia. O giz que escreve na lousa é 

tecnologia de comunicação, e uma boa organização de escrita 

facilita – muito – a aprendizagem. A forma de falar, gesticular, de 
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falar com os outros: isso também é tecnologia. O livro, a revista, 

o jornal, o gravador, o retroprojetor, a televisão, o vídeo são 

tecnologias importantes e muito mal utilizadas em geral. 

(MORAN, 2003, p.153). 

 

É imprescindível que o docente assuma uma postura de sujeito de 

transformação, que não se acomode somente com os recursos que está 

habituado a utilizar como a lousa, o pincel marcador, as atividades impressas, mas 

também avaliar o seu aluno de formas diferenciadas, que se aproprie das 

tecnologias educacionais e metodologias ao seu alcance.  

Se na escola de atuação possuir uma sala de informática com internet, ou 

pelo menos acesso a ela por intermédio da rede wi-fi, já se tem um leque de 

inúmeras possibilidades de atividades que podem ser realizadas. 

Na era digital, softwares se bem utilizados podem ser uma ótima 

ferramenta de ensino, proporcionando assim um ambiente mais dinâmico, 

despertando no aluno o seu desejo de aprender, fomentar questionamentos e 

busca lós. 

A escola, por sua vez, deve criar maneiras que conciliam o saber 

ao prazer, criando um elo entre a tecnologia e a educação, 

aliando o uso da Internet com o ensino-aprendizagem, fazendo 

com que as aulas tornem-se mais atrativas e menos monótonas 

para os alunos que possuem um mundo de informações na 

palma das mãos, entretanto não fazem o uso correto desta 

ferramenta tão valiosa para seus conhecimentos. (OLIVEIRA, 

GANDINI e DELGADO, 2015) 

 

As avaliações não precisam ser feitas necessariamente de forma onde o 

discente se sinta intimidado por ela, mas de uma forma prazerosa, a gamificação 

utilizada no Kahoot, se aproxima muito dos jogos, através do score, ranking, pela 

pontuação que cada resposta correta ganha, mostra-se bastante eficiente, pois 

propõe a possibilidade de se divertirem jogando e fazendo uma avaliação, assim 

demonstrando seus conhecimento diante da disciplina. 

Segundo Fardo (2013), a gamificação utiliza elementos, normalmente, 

encontrados nos jogos digitais com o propósito de elevar o grau de envolvimento 

e motivação como, geralmente, constatamos nos jogos digitais. 

Como estamos na era dos nativos das tecnologias de softwares, os utilizá 

los em sala de aula, transforma totalmente o ambiente o deixando mais atraente 
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e amigável, facilitando a aprendizagem e formando pessoas mais capacitadas 

futuramente. 

Portanto, se bem utilizado os games educacionais pelos docentes e bem 

aproveitados pelos discentes, eles são capazes de proporcionar: ações de buscar, 

selecionar, trocar informações, interagir com o outro, socializar experiências, e 

assim (re) construir conhecimentos (XAVIER, 2016). 

Desta forma, o presente artigo apresenta o uso do Kahoot como uma 

estratégia que contém elementos de gamificação como proposta pedagógica de 

avaliação no ensino de ciências 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nesta perspectiva, o trabalho se justifica pela busca de compreender 

como o Kahoot pode ser uma estratégia eficaz como atividade avaliativa no 

ensino de ciências, observando as suas contribuições na assimilação do conteúdo 

e desempenho nas atividades propostas, se as mesmas facilitam uma melhor 

compreensão através da dinâmica diferenciada.  

Além disso, as aulas que dispõem da utilização do Kahoot fornecem aos 

alunos tornando as aulas mais interativas e dinâmicas, facilitando o vínculo: 

aluno-professor, e por fim deixando o conteúdo ser avaliado de uma forma mais 

natural e compreensível e atraente, pelo fato de ser mais descontraída além de 

auxiliar no letramento científico do discente.  

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar a importância do uso do 

software educacional Kahoot, como método avaliativo; assim sendo possível 

avaliar o desempenho dos alunos em diferentes perspectivas e de formas mais 

atraentes e prazerosas; além de ser possível trabalhar os conteúdos de forma 

interdisciplinar e transdisciplinar, ampliando ainda mais o leque de possibilidades 

de uma aula interativa. 

 

METODOLOGIA 
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O estudo foi realizado em instituição educacional pública da rede 

municipal de João Pessoa - Paraíba. A pesquisa de caráter quali-quantitativo, fez 

uso da análise documental e de conteúdo para discutir esse trabalho assim 

avaliando a interação dos alunos na atividade avaliativa produzida no Kahoot. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O material utilizado para essa pesquisa, foi o software educacional 

Kahoot, nele foi criado um questionário sobre o sistema respiratório a fim de 

avaliar o conhecimento prévio da turma do 8° ano de uma instituição educacional 

pública da rede municipal de João Pessoa - Paraíba. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado uma pesquisa do 

tipo quali-quantitativa, pois a mesma não tinha como finalidade quantificar e 

expressar em números os resultados e sim avaliar o comportamento dos alunos, 

diante de uma avaliação diferenciada junto ao software educacional Kahoot. 

Figura 1: Página Inicial, Kahoot. 

 

Fonte: Kahoot!. Disponível para acesso em: <https://kahoot.com/> 

A atividade proposta consistiu em um modelo de Quiz ranqueado ( jogo 

de perguntas e respostas de múltipla escolha), onde a turma foi dividida em 5 

grupos, assim entrando na página inicial do Kahoot (figura 1), o docente fez seu 

login para ter acesso ao questionário utilizado nesta pesquisa. 

 

Figura 2: Exemplo da página de seleção do tipo do formato avaliativo do docente. 
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Fonte: Kahoot!. Disponível para acesso em: <https://kahoot.com/> 

 

O docente pode de limitar se a atividade avaliativa será feita de forma 

individual, dupla ou grupo (time) pelos discentes, como pode ser demonstrado 

na figura 2, para esta pesquisa foi selecionado a modalidade de time.  

Os discentes não necessitaram ter cadastro na plataforma, pois cada 

questionário construído e liberado um código pin único, isto é, o número que 

conduz a cada utilização daquele questionário, podendo ser usado inúmeras 

vezes, onde toda vez que ela for utilizada será criado um novo código pin. 

Este código surgirá na primeira tela, assim que o docente delimitar o 

questionário que a turma será avaliada, onde na tela projetada ficará visível para 

toda a turma o código pin (figura 3), desta forma sendo possível para o discente 

na sua respectiva tela digitar o mesmo quando solicitado. 

 

Figura 3: Exemplo da página do docente que disponibiliza o código Pin 
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Fonte: Kahoot!. Disponível para acesso em: <https://kahoot.com/> 

 

 

 

Figura 4: Exemplo da página do discente, onde será definido o nome do time 

 

 

Fonte: Kahoot!. Disponível para acesso em: <https://kahoot.com/> 

 

Na figura 4 pode ser demonstrado a página do discente, onde foi 

devidamente nomeado cada um dos grupos, em seguida foi solicitado que os 

participantes de cada time colocassem os seus nomes, exemplificado na figura 5. 

 

Figura 5: Exemplo da página do discente, onde definirão os nomes dos integrantes. 

 

Fonte: Kahoot!. Disponível para acesso em: <https://kahoot.com/> 
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Posteriormente quando todos os times estavam inscritos na atividade 

eles constavam na tela do docente onde estará visível a toda a turma. (figura 6) 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemplo da página do docente onde ilustra todos os grupos inseridos. 

Fonte: Kahoot!. Disponível para acesso em: <https://kahoot.com/> 

 

Figura 7: Visão das questões e alternativas da atividade avaliativa 

 

 

Fonte: Kahoot!. Disponível para acesso em: <https://kahoot.com/> 
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O início do Quiz, os discentes tiveram acesso a uma pergunta por vez (figura 7), 

cada uma com um tempo específico cronometrado que se localiza na parte 

superior esquerda, para leitura e resposta, assim que todos os participantes 

responderam ou que o tempo esgotou-se, foi exposto um ranking constando 

quantos grupos acertaram ou erraram a questão, assim de uma forma mais 

cautelosa não é demonstrado os grupos que erraram ou acertaram a questão 

somente no relatório final onde o docente tem acesso, para que os discente não 

se sintam prejudicados ou envergonhados por terem errado uma questão diante 

da turma que se estuda, como exemplificado na figura 8. 

 

 

 

Figura 8: Exemplo da página do docente onde ilustra todos os grupos inseridos. 

 

Fonte: Kahoot!. Disponível para acesso em: <https://kahoot.com/> 

 

Ao final da atividade avaliativa os discentes tiveram acesso ao ranking 

com a pontuação de cada time, onde mostra quem acertou o maior número de 

questões ou de forma mais rápida elencando o 1°, 2° e 3° lugar (figura 9). 
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Figura 9: Exemplo do ranking ao final da atividade. 

Fonte: Kahoot!. Disponível para acesso em: <https://kahoot.com/> 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A utilização do Kahoot como método avaliativo, teve efeito positivo, pois 

através dele foi possível observar uma maior interação da turma nesta atividade 

do que nos exercícios mais tradicionais onde vínhamos trabalhando com  a turma, 

sem levar em conta que o software auxiliou positivamente na fixação de conceitos 

sobre um assunto que eles ainda não tinham estudado academicamente, pois a 

proposta dessa atividade séria avaliar o conhecimento prévio dos discentes, para 

que as aulas subsequentes pudessem ser melhores planejadas conforme o nível 

da turma. 

A partir das aulas anteriores pode-se observar que os alunos tinham 

bastante interesse nos assuntos abordados, porém acabavam se distraindo ou 

conversando em demasia e não conseguiam buscar uma solução mais concreta 

sob as atividades sugeridas, assim buscamos inserir algo que inovasse, que a 

deixasse mais dinâmica, interessante e participativa a atividade avaliativa.  

A inserção do Kahoot na primeira aula, mostrou-se muito interessante, 

pois o comportamento, a interação a busca pelas respostas dos questionários 

ficou bem mais atrativa, todos queriam a todo momento acertar as questões 

propostas e subir no ranking. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este trabalho buscou apresentar através de uma pesquisa quali-

quantitativa resultados que comprovem o quão importante é a posição de se 

apropriar e utilizar diferentes formas de avaliar os discentes, transformando o 

ambiente educacional mais prazeroso e próximo da realidade atual, utilizando-se 

de softwares educais e explorando ainda mais nosso campo tecnológico. 

 Além disso, demonstrar como a gamificação está presente e é uma ótima 

aliada, para o ensino, pois o Kahoot, onde todo o artigo se deteve a demonstrar 

sua utilização em sala de aula pode ser utilizado em diversas disciplinas e 

adaptados aos mais diversos conteúdos e ambientes. Um dos grandes problemas 

encontrados neste estudo foram situações chaves, levando em conta que nem 

todas as escolas possuem salas de informáticas ou internet em rede via wi-fi, que 

quando a atividade foi aplicada, a instituição de ensino da pesquisa estava com 

sobrecarga de rede causando lentidão, então foi compartilhada de uma rede 

particular de internet de um smartphone para que a turma pudesse desempenhar 

a atividade com êxito. 
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Resumo: Este artigo apresenta uma maneira de utilizar a plataforma Kahoot no ensino 

de Física como estratégia tecnológica no processo de ensino e aprendizagem. A questão 

essencial é a implementação das TIC's na sala de aula, o uso dessas tecnologias cria 

ambientes interativos que facilitam a aprendizagem, propiciando aos usuários o 

desenvolvimento de habilidades e construção do conhecimento, assim como 

promovendo a socialização. A utilização dessa ferramenta se deu na disciplina de 

Instrumentação do Ensino de Física II na Universidade Federal do Piauí e seu uso foi 

avaliado pela docente da disciplina. 

Palavras chaves: plataforma; ensino de Física; TIC; aprendizagem; jogos. 

 

Abstract: This article presents a way to use the Kahoot platform in the teaching of Physics 

as a technological strategy in the process of teaching and learning. The key issue is the 

implementation of ITs in the classroom, the use of these technologies create interactive 

environments that facilitate learning, enabling users to develop skills and knowledge 

construction, as well as promoting socialization. The use of this tool was given in the 
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discipline of Instrumentation of Physics Teaching II at the Federal University of Piauí and 

its use was evaluated by the teacher of the discipline. 
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Keywords: platform; Physics teaching; IT; learning; games. 

 

1.Introdução 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) tornaram-se atualmente 

ferramentas indispensáveis da vida cotidiana das pessoas. Podemos definir TIC's 

como um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integralizada, 

com um objetivo comum. As TICs são utilizadas das mais diversas formas, na 

indústria (no processo de automação), no comércio (nas diversas formas de 

publicidade), no setor de investimentos (comunicação imediata) e na educação 

(no processo de ensino aprendizagem). 

No ensino atual de física ainda perdura à maneira tradicional da aula expositiva, 

porém, são tempos de transição que exigem uma formação inicial e continuada 

adequada dos que lidam com a educação. No entanto cabe ao professor buscar 

novos métodos que façam com que o processo de ensino-aprendizagem deixe o 

aluno mais ativo durante o processamento. 

Os avanços nas tecnologias digitais abriram ainda a possibilidade de um ensino 

interativo centrado no aluno por meio de novas metodologias que usam 

intensivamente objetos educacionais digitais (OED) como vídeos, animações, 

simulações, laboratórios virtuais e games, entre outros. Com isso percebemos que 

é necessário desenvolver metodologias alternativas para auxiliar esses alunos, e 

que uma possibilidade é o uso das tecnologias digitais, já que os dispositivos 

tecnológicos fazem parte do cotidiano dos alunos até mesmo na escola. 

A presente geração de alunos já está sendo formada em um ambiente totalmente 

permeado pela informática. Estas tecnologias contribuem para uma educação 

flexível favorecendo uma aprendizagem autônoma. (STUDART, 2011). 

Ao professor cabe um papel decisivo na articulação dos três elementos 

adequando os conteúdos, a metodologia e os recursos tecnológicos disponíveis 

propiciando um ambiente estimulante de aprendizagem que motive o aluno e 

ofereça condições ao aluno para o desenvolvimento da capacidade de pensar de 

modo crítico e lógico. O ensino com TIC deve contemplar novas metodologias 

baseadas no ensino interativo e na aprendizagem ativa (WIEMAN, 2014). 
O presente trabalho propõe o uso do kahoot como estratégia desencadeadora 

do processo de ensino e aprendizagem para tornar o ensino e aprendizagem 

interativo para os alunos do Ensino Médio na disciplina de Física. Esta plataforma 
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foi utilizada durante a disciplina de Instrumentação do Ensino de Física II após a 

apresentação de uma aula sobre Leis de Newton para a docente da disciplina e 

os demais alunos presentes, buscando opiniões tanto da docente quanto dos 

futuros professores com relação a utilização desse tipo de ferramenta em aulas 

de Física no Ensino Médio. 

2.Desenvolvimento 

 

2.1 A plataforma 

 

O Kahoot é uma plataforma de aprendizagem que é baseada em jogos 

disponíveis no site https://kahoot.com/ e que tem como objetivo ser usada nas 

instituições de ensino como tecnologia educacional. Seus jogos de aprendizado 

recebem o nome de “Kahoots” e são testes de múltipla escolha que permite o 

acesso por meio de computadores, tablets e celulares. Pode ser usado para revisar 

o conhecimento dos alunos, para avaliação ou como exercício de fixação após o 

conteúdo, pois é uma ferramenta ampla e compete a quem for utiliza-lo   explorar 

bastante e buscar o que melhor se adequa para o processo de ensino a ser 

aplicado. Na plataforma contém vários jogos prontos, mas o interessante estar 

no professor criar o seu próprio Kahoot. No desenvolvimento deste trabalho foi 

criado um jogo de múltipla escolha abordando o assunto de Leis de Newton. 

 

2.2 Criação do jogo 

A plataforma possui um ambiente autoexplicativo que facilita a criação de um 

jogo de forma simples. As etapas para a criação do jogo começaram com uma 

pesquisa afim de escolher uma banca de questões de acordo com o assunto 

abordado para serem inseridas, mas também foram elaboradas questões 

próprias. 

Vale ressaltar que o jogo tem limite de caracteres na elaboração das perguntas. 

No entanto, é preciso tomar cuidado na escolha das perguntas e das alternativas 

pois frases muito longas acabam sendo desconfiguradas. 

 

2.3 Aplicação 

Como dito antes o aplicativo foi utilizado durante uma aula na disciplina de 

Instrumentação para o Ensino de Física II após ter sido dado uma aula de 50 

minutos sobre as Leis de Newton. A intenção foi utilizar o Kahoot como um 

exercício de fixação para os alunos ali presente. Para fazer a aplicação do 

https://kahoot.com/
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aplicativo foi preciso de um computador juntamente com um projetor de 

imagens para possibilitar a visualização da tela com as perguntas por todos 

presentes na sala e também do acesso a internet. Os alunos participantes 

utilizaram de seus smartphones para ter acesso ao jogo. O acesso se dar a partir 

do “Game PIN “fornecido na tela inicial projetada do computador do aplicador. 

Para o bom desenvolvimento do jogo é necessária uma boa internet. Durante a 

aplicação 2 alunos perderam a conexão com a internet e ficaram impossibilitados 

de continuar. Também é importante que o professor avise com antecedência 

sobre a aplicação para que os alunos tenham seus smartphones disponíveis. 

O jogo dispõe de dois modos, um que permite a formação de um time e o outro 

que cada aluno responde às perguntas individualmente, modo clássico. O modo 

escolhido para esta aplicação foi o clássico.   

 
Figura 1: Tela com os modos do jogo. 

 

3.Conclusão 

 

Após a aplicação a docente da disciplina deu sua opinião sobre o jogo de uma 

forma geral, expressando de forma positiva como o uso desta ferramenta trás 

benefícios para as aulas de Física. Os alunos participantes também se mostraram 

satisfeitos com a aplicação do jogo. 

Resultados de pesquisa apontam que o uso dessas tecnologias em sala de aula 

contribui para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Com seu uso, 
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a sala de aula torna-se atraente e os alunos mais motivados para aprender. 

Estudos têm mostrado que o uso de simulações, em especial, e games constitui 

boa estratégia para a aprendizagem. No ensino de física as simulações já tem 

ganhado mais espaço, mas a implementação de games ainda é um enorme 

desafio. 

 

Referencias 

ALVES, Flora. Gamification. Um guia completo: do conceito à prática. DVS 

Editora, 2104. 

ARANTES, Alessandra Riposati; MIRANDA, Marcio; STUDART, Nelson. Objetos de 

aprendizagem no ensino de física: usando simulações do PhET. A Física na Escola, 

v. 11, n. 1, p. 27, 2010. 

STUDART, N. Simulação, games e gamificação no ensino de física 

(simulations, games and gamification in physics teaching). In: XXI Simpósio 

Nacional de Ensino de Física: SNEF, 2016. 

SANDE  &  SANDE. Uso do Kahoot como ferramenta de avaliação e ensino e 

aprendizagem no ensino de microbiologia insdustrial.  In: Holus, 2018. 

 

  



 

 
5003 

O USO DO PLICKERS NA DISCIPLINA DE POLÍTICA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DO 

MARANHÃO, CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Jailson Antonio Ribeiro Viana1 

Maurício José Morais Costa1 

1152Sarah Raquel Fróes da Silva1153 

João Batista Bottentuit Jun1154ior1 

 

RESUMO: Investigação acerc1155a do uso do Plickers com alunos da disciplina de 

Política da Educação Inclusiva no IFMA Monte Castelo. Objetiva analisar as tecnologias 

digitais em sala de aula no ensino superior, a partir do uso do Plickers com alunos da 

disciplina de Educação Inclusiva Instituto Federal do Maranhão Campus São Luís – Monte 

Castelo. Trata de um estudo de caso, que fez uso da pesquisa bibliográfica, questionários 

mistos e observação não sistemática como instrumentos de coleta de dados na disciplina 

de Política da Educação Inclusiva, cujo universo 20 (vinte) alunos(as), todavia a amostra 

participante da investigação fora composta por 14 (quatorzes) discentes que frequentam 

regularmente. De abordagem quantitativa e qualitativa, adotou como método para 

entrelaçamento e discussão dos resultados Análise de Conteúdo de Bardin (2016). 
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Aborda tecnologias digitais e metodologias ativas em sala de aula, a partir de autores 

como Moran (2015), Moura (2007), Coutinho e Lisboa (2011), Coscarelli e Kersch (2016), 

Bates (2016), Tapscott (2010), Prensky (2012), Barton e Lee (2015). Pontua que o Plickers 

facilitou a consolidação dos conteúdos trabalhados na disciplina de Educação Inclusiva, 

bem como consiste em uma ferramenta de simples adoção, não exigindo um número 

grande de dispositivos conectados em rede, bastante apenas o smartphone do professor 

para que as atividades sejam realizadas. Relata que durante a investigação ficou 

evidenciado a aceitação do aplicativo por parte dos(as) alunos(as) e que não houve 

estranhamento. Ressalta a importância dos cursos de formação continuada, pois o 

professor precisa refletir diariamente a sua prática, em vista do conhecimento estar em 

constante movimento. 

Palavras-chave: Metodologias ativas. Plickers. Tecnologias Digitais na Educação 

Superior. Estudo de Caso no IFMA Monte Castelo.  

 

ABSTRACT: Investigation about the use of Plickers with students of Inclusive Education 

Policy at IFMA Monte Castelo. It aims to analyze the digital technologies in the classroom 

in higher education, from the use of Plickers with students of the discipline of Inclusive 

Education Federal Institute of Maranhão Campus São Luís - Monte Castelo. It deals with 

a case study, which made use of bibliographical research, mixed questionnaires and non-

systematic observation as instruments of data collection in the discipline of Inclusive 

Education Policy, whose universe 20 (twenty) students, however the sample participant 

of the 14 (fourteen) students who attend regularly. From a quantitative and qualitative 

approach, he adopted as a method for interlacing and discussing the results. Content 

Analysis of Bardin (2016). It addresses digital technologies and active methodologies in 

the classroom, from authors such as Moran (2015), Moura (2007), Coutinho and Lisboa 

(2011), Coscarelli and Kersch (2016), Bates (2016), Tapscott (2010), Prensky (2012), Barton 

and Lee (2015). It points out that Plickers facilitated the consolidation of the contents 

worked in the Inclusive Education discipline, as well as consists of a simple adoption tool, 

not requiring a large number of devices connected in network, quite simply the teacher's 

smartphone for the activities to be performed. It reports that during the investigation 

was evidenced the acceptance of the application by the students and that there was no 

estrangement. It emphasizes the importance of continuing education courses, since the 

teacher needs to reflect daily his practice, in view of knowledge being in constant 

movement. 

 

Keywords: Active methodologies. Plickers. Digital Technologies in Higher Education. 

Case Study at IFMA Monte Castelo. 

 

1 INTRODUÇÃO  
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O presente estudo se dedica a refletir acerca das questões 

relacionadas ao uso das tecnologias digitais em sala de aula. A diversidade de 

recursos tecnológicos modernos traz consigo, a necessidade de formações 

específicas, tanto para usufruir, quanto implementá-los em sala de aula, 

efetivando metodologias e práticas docentes diferenciadas. Dinamizar as aulas 

tecnologias digitais não consiste apenas em expor os inúmeros recursos, mas 

evidenciar suas funções e importância dentro do contexto da sala de aula. 

Observa-se uma série de situações onde professores(as) evitam empregar e 

inovar suas aulas com recursos tecnológicos, tanto pelo receio em utilizar 

recursos incomuns, quanto pela falta de habilidade em manusear e passar por 

situações embaraçosas frente a turma. 

As escolas têm como principal desafio incorporar tecnologias digitais 

em suas metodologias, adequar seus conteúdos e trabalhar junto à seus(as) 

alunos(as) conhecimentos, competências e habilidades suficientes para a adoção 

de tais recursos no processo de aprendizagem. Sendo assim, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) associadas à informática, devem estar alinhadas 

ao projeto de aprendizagem e as práticas pedagógicas, visando gerar benefícios 

para a sala de aula (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2007). 

Diante de metodologias inovadoras e ativas dentro da sala de aula, 

tem-se a necessidade refletir sobre as competências docente no que diz a 

respeito às tecnologias digitais. Deve-se, inclusive, levar em consideração os 

múltiplos contextos e os avanços na educação frente à presença constante de 

tecnologias em sala de aula. Desse modo o presente estudo tem por objetivo 

analisar as tecnologias digitais em sala de aula no ensino superior, a partir do uso 

do Plickers com alunos da disciplina de Educação Inclusiva Instituto Federal do 

Maranhão Campus São Luís – Monte Castelo. 

Organizado em quatro seções se dedica a relatar a experiência as 

percepções discentes acerca do uso do Plickers como instrumento de 

dinamização das aulas de Política da Educação Inclusiva. Inicia com uma 

discussão acerca das tecnologias digitais e metodologias ativas em sala de aula. 

Descreve o Plickers e o percurso metodológico para realização desta 

investigação. Em seguida apresenta e discute os resultados da experiência com 

os discentes do Instituto Federal do Maranhão. Para ao final destacar pontos 

importantes acerca do estudo, bem como direcionamentos para futuras 

pesquisas.  
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2 TECNOLOGIAS DIGITAIS NA SALA DE AULA: Plickers 

 

As tecnologias incidem em ferramentas com inúmeras funções, mas 

exigem conhecimentos específicos com vistas a melhorar as práticas pedagógicas 

dentro e fora de sala de aula. Possibilidades de interação, transformação, 

construção e, sobretudo mudanças metodológicas dentro das escolas, ressaltam 

as inovações entre os(as) alunos(as), professores(as) e as instituições. Nakashima 

(2014) diz que as tecnologias na educação é algo inovador e que efetivará vários 

conceitos e práticas. Além do acesso a tecnologia, serão cada vez mais evidente 

e necessário o engajamento e a cooperação entram a instituição, aluno(a) e 

professor(a).  

Moran (2012) acentua que o fazer pedagógico juntamente com as 

tecnologias, resultam e algo complexo e pode levar tempos até sua plena adoção. 

Todavia, práticas dentro das salas de aulas precisam ser fomentadas, tendo em 

vista que se tratam de ferramentas e artefatos tecnológicas que provocam e 

provocarão uma revolução de conhecimento.  

Métodos que se afastam da metodologia tradicionalista, induzem o 

aluno a perceber a escola como um campo que se complementa à aceleração da 

sociedade da informação e do conhecimento. Assim sendo, atividades e desafios 

com o devido planejamento, podem desenvolver as competências autônomas 

que os estudantes precisam aprimorar (MORAN, 2015).  

A chamada “sociedade da aprendizagem” moldada por mudanças 

significativas, vivencia o processo de aprendizagem de forma mais autônoma. 

Nesse sentido, Coutinho e Lisboa (2011) conceituam como aprendizagem ao 

longo da vida (ou life-long–learning) o procedimento no qual a aprendizagem é 

contínua e permanece desse modo, apesar da finalização da aula ou da formação 

escolar.  

Em vista disto, as metodologias ativas mostram-se como aliadas do 

processo de aprendizagem, integrando-se ao formato moderno em que as 

pessoas se relacionam e aprendem. Moran (2015, p. 18) reforça que “[...] as 

metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais 

avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de 

reelaboração de novas práticas.”  

Metodologias ativas como a sala de aula invertida ou Flipped 

Classroom, utilizam de gravações de aulas para prover conteúdos para alunos 
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ausentes; m-learning com a aprendizagem através de dispositivos móveis e a 

gamificação (CAMILO, 2017). Moura (2007) descreve que o m-learning é 

caracterizado por sua flexibilidade e facilidade de uso em diversos espaços de 

comunicação social. Consiste, assim na “[...] combinação de tecnologias móveis e 

dispositivos móveis está a caminho de transformar o mundo educativo.” (MOURA, 

2007, p. 1). 

Destaca-se o Conectivismo defendido por Siemens (2005), cuja 

característica mais forte é a conexão entre dois indivíduos que aprendem entre si 

e criam um nó. Em consequência desse nó, vários nós de conhecimentos se 

formam da mesma maneira e impulsionam a aprendizagem ao longo da vida. 

Igualmente os dispositivos móveis ou m–learning apresentam tal funcionalidade, 

e acabam por incorporar instrumentos que não foram idealizados para fins 

educacionais e os adaptam para melhorias metodológicas dentro e fora da sala 

de aula. 

Baseando-se nas práticas inovadoras, a Gamificação (Gamification) 

torna-se uma metodologia ativa estimulante para alunos e professores. Através 

de suas ferramentas de engajamento (como por exemplo o feedback através do 

desafio) é fundamental para que o participante permaneça no jogo. Alves, Minho 

e Diniz (2014) destacam que as características como metas, feedback, premiação 

são fundamentais para a construção e execução da atividade gamificada. 

Devido à ludicidade da gamificação em sala de aula, aplicativos para 

dispositivos móveis baseados nessas funcionalidades têm se popularizado em 

sala de aula, incidindo em práticas diversificadas e competências são inovadoras. 

Evidencia-se, ainda a obra organizada por Carvalho (2015), destinada a orientar 

os docentes na integração dos dispositivos móveis e jogos gamificados em sala 

de aula, onde elencam-se uma série de aplicativos que utilizam a realidade 

aumentada como Aurasma; que usam a gamificação como Gosoapbox; Habitica; 

Kahoot, e o Plickers, a ser abordado na seção seguinte: 

 

2.1 Plickers 

 

Há uma gama de diferentes aplicações voltadas para fins educativos. 

Dentre eles o Plickers, que se destaca por sua capacidade de adaptar-se às 

dificuldades do contato entre os alunos e a aplicação de dispositivo móveis. 

Mendonça (2017) pontua que o Plickers é um recurso da ferramenta Web 2.0, na 
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qual disponibiliza o download de cartões resposta e acesso ao aplicativo de forma 

gratuita. 

Os alunos são cadastrados em turmas na plataforma da aplicação, 

onde são atribuídos cartões individualmente. Sousa (2018) descreve o aplicativo 

com a simbologia parecida com o código QR, no qual os alunos necessitam do 

cartão e o professor do seu celular. Os cartões apresentam uma espécie de código 

de barras, similar a um Código QR, cujos lados expressam alternativas a serem 

escolhidas quando o mesmo é rotacionado em questões optativas. Cabe o aluno, 

girar o cartão para o lado que corresponde à resposta que o mesmo considera 

como certa e levantar o cartão para que fique visível à leitura do dispositivo móvel 

(tablet ou celular) do professor, conforme pode ser observado na Figura 1: 

 
Figura 1 – Plickers em uso  

Fonte: Plickers (2019) 

 

Durante experiência em sala de aula, Mendonça (2017, p. 59-60) 

considera notáveis vantagens do uso do Plickers, dentre elas: “O feedback 

imediato, facilidade em relação aos dados do exercício em sala de aula, motivação 

dos alunos e exercícios personalizados [...].” Porém, o diferencial do Plickers é 

justamente sua facilidade de uso, visto a necessidade apenas um único 

smartphone, não exigindo outros dispositivos. Em salas de aula com problemas 

estruturais ou ausência de dispositivos móveis pessoais dos alunos, é possível 

inovar sendo possível o uso do aplicativo.  

Destaca-se que o aplicativo se encontra disponível nas lojas de 

aplicativos Android (Google Play) e iOS (AppStore), sendo compatível com 
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diversos modelos de smartphones. Trata-se de uma aplicação de fácil uso, onde 

o docente acessa sua página, registra-se, cadastra as turmas e suas respectivas 

atividades.  

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de um estudo de caso, pois a investigação foi realizada em 

uma única instituição, mais precisamente como uma turma. Nesse sentido, Yin 

(2010, p. 39) afirma que “[...] o estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 

vida real [...]”. De abordagem quantitativa e qualitativa, o estudo parte da 

pesquisa bibliográfica, valendo-se de artigos, teses, dissertações para discutir 

metodologias ativas, tecnologias digitais em sala de aula, bem como detalhar o 

Plickers (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal do Maranhão Campus São 

Luís – Monte Castelo. O Instituto de cunho público, está localizado na Avenida 

Getúlio Vargas no Bairro do Monte Castelo em São Luís. O IFMA Monte Castelo 

oferece três modalidades de cursos técnicos: Integrada, Concomitante e 

Subsequente. Além destas, possui cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

A pesquisa teve como lócus o Ensino Superior com os(as) alunos(as) 

dos cursos de Licenciatura de Biologia, Química e Matemática. Destaca-se que, 

trata-se de uma turma mista, composta por discentes de diferentes faixas etária. 

O universo pesquisado fora a disciplina Educação Inclusiva I, oferecida no turno 

noturno, que conta com cerca de 20 (vinte) alunos(as), todavia a amostra 

participante da investigação fora composta por 14 (quatorze) discentes que 

frequentam regularmente. A pesquisa foi dividida em três momentos:  

I) Aplicação de um questionário composto por 10 (dez) perguntas 

fechadas, visando verificar junto aos discentes o uso de tecnologias digitais e suas 

respectivas competências; 

II) Uso da ferramenta Plickers em sala de aula, a partir da realização de 

uma atividade com 5 questões relacionadas à disciplina de Educação Inclusiva, 

como estratégia de revisão dos conteúdos expostos em sala. Além disso, buscou-

se mostrar aos alunos a importância do emprego de tais ferramentas como 

recurso didático no ensino superior; 

III) Aplicação de um m questionário após o uso da ferramenta, este 

composto por 8 (oito) perguntas, sendo 7 (sete) objetivas e 1(uma) subjetiva. 
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Para entrelaçamento e discussão dos resultados, a pesquisa recorreu à 

Análise de Conteúdo de Bardin (2016). Sendo assim, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar o uso das tecnologias digitais em sala de aula no ensino 

superior, especificamente o aplicativo Plickers, cujos resultados e discussões são 

realizadas na seção seguinte. 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Inovar nas práticas em sala de aula é um desafio que deve ser 

transposto pelos professores. Implementar tecnologias digitais implica em pensar 

atividades engajadas e que contribuam com o processo formativo. Ao longo 

desta seção, apresentam-se os resultados do uso do Plickers com alunos da 

disciplina de Educação Inclusiva do IFMA Monte Castelo. Foram aplicados dois 

questionários, um prévio ao uso da ferramenta e outro após emprego da 

aplicação em sala, cujos resultados serão apresentados por meio de gráficos e 

quadros.  

Inicialmente buscou investigar junto aos discentes as competências 

em tecnologia e os conhecimentos destes sobre tecnologias digitais. Questionou-

se inicialmente qual metodologia mais lhes desperta interesse, cujo resultado 

pode ser visto no Gráfico 1:  

 

Gráfico 1 - Na aula de Educação Inclusiva gosto de 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Nota-se que mais de 82% dos(as) alunos(as) afirmaram que gostam do 

diálogo com professor, pois a Educação Inclusiva é uma questão bastante 
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recorrente, cujos temas sempre geram inúmeros debates. Tal resultado é 

reforçado quando a maioria dos discentes ressaltam a participação e atenção às 

aulas expositivas do professor. Por se tratar de uma disciplina voltada para 

inclusão, muitos dos alunos estão em busca de novos conhecimentos e 

metodologias para as práticas com deficiências específicas. Desse modo, as aulas 

expositivas e os debates favorecem isso. Pereira e Lima (2018, p. 3) reforçam que 

é importante a “[...] transformação de uma aula expositiva e tradicional para um 

formato que estimule a participação dos alunos [...]”, e isso representará um 

ganho para o processo de aprendizagem. 

Verificou-se junto aos alunos o que estimulava sua participação na 

aula. A maioria (72%) afirmou interesse pela matéria em estudo, conforme 

evidenciado anteriormente. Além disso, foi indicado os recursos didáticos (18%) 

e as habilidades do professor (9%). As questões de inclusão têm fomentado 

debates e o interesse dos alunos é notável. Levar tais abordagens para o currículo 

no ensino superior é essencial. Outro aspecto relevante é o uso de ferramentas 

diferenciadas por parte do docente, na perspectivar de trabalhar de forma distinta 

conteúdos maçantes que muitas das vezes necessitam de didática diferenciada 

para que os mesmos possam interpretar e participar da aula de diversas formas 

(MORAN, 2013; MOURA, 2007). Nessa assertiva, os alunos foram indagados 

acerca dos recursos que preferem nas aulas da disciplina. Cujos resultados podem 

ser observados no Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 - Os recursos de ensino/aprendizagem que eu gosto mais 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
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Conforme observado no Gráfico 2, 64% dos alunos dão preferência 

para vídeos e 18% aulas práticas. Tais recursos incidem em aulas mais dinâmicas 

e com recursos que saem do tradicional, e como pontuam Borba e Oechsler 

(2018) os vídeos popularizaram-se enquanto recursos didáticos, como por 

exemplo o uso plataforma como o Youtube para estudar, dentre outras 

atividades. O cenário de interesse em vídeos é reforçado pelos próprios alunos, à 

medida que todos (100%) sinalizaram o gosto em aprender com tecnologias 

digitais. Logo é essencial o alinhamento com as formações docentes, que por sua 

vez devem estar voltadas para a inovação e uso de recursos didáticos 

diferenciados. Visando, assim, tornar prazeroso o processo de ensino e 

aprendizagem de nível superior (MORAN, 2015). 

Diante da intensa presença das tecnologias no cotidiano dos alunos, 

os mesmos foram questionados sobre a frequência em que costumam utilizar 

tecnologias digitais (computador e internet). Todos afirmaram usar diariamente, 

aspecto inclusive reforçado por Nakashima (2014), Moran (2012; 2013; 2015), 

Coutinho e Lisboa (2011). Ainda acerca do uso, buscou-se identificar junto aos 

discentes quando esse uso foi iniciado: 73% indicou o 9° ano e a entrada na escola 

como ponto de partida e 27% antes de entrar na escola. Percebe-se que a escola 

é também um vetor de acesso e uso de tecnologias, logo o professor tem um 

papel importante na mediação tecnológica, visto que as tecnologias podem 

tornar os alunos competentes e críticos como ressaltam Coscarelli e Kersch 

(2016).  

O interesse em trabalhar com computadores é notável junto aos 

alunos da disciplina de Educação Especial. Quando indagados acerca da relação 

que estabelecem com as tecnologias, 73% afirmou gostar de trabalhar 

computadores, e 18% não descartou seu uso, visto recorreram às suas 

ferramentas sempre que necessário, visto que 9% sentem-se à vontade para tal 

uso. Bates (2016), Tapscott (2010), Prensky (2012), Barton e Lee (2015) reforçam 

esse contexto de uso massivo de tecnologias, sobretudo no contexto educativo e 

como tais ressignificaram uma série de processos e atividades, dentre elas as 

formas de aprender e ensinar. Tal fato é corroborado pelos próprios alunos, à 

medida que todos (100%) confirmam o uso da internet para a realização de 

trabalhos e pesquisas escolares. 

Tal dado é corroborado pela popularidade do uso dos aplicativos que 

estão como WhatsApp, Facebook e Instagram, muitos(as) apontaram que a 
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internet faz parte do seu dia a dia e que ela melhora muitos itens e facilita a 

comunicação entre pessoas que não estão no mesmo espaço. Com isso, os 

discentes deixaram claro o interesse em utilizar ferramentas alternativas na 

disciplina de Educação Inclusiva.  

A presença das tecnologias digitais em sala de aula é inevitável, bem 

como a busca por quebrar os estigmas relacionados à tal uso. Aulas expositivas 

no ensino superior podem ser repensadas e complementadas com recursos 

alternativos, todavia par a plena implementação é necessário formar e preparar 

os docentes para tal (PÉREZ-GÓMEZ, 2015). A inserção de tecnologias por si só 

não garante sua implementação, é necessário contextualizá-las no processo 

educacional.  

O Plickers foi utilizado como um recurso de apoio a revisão dos 

conteúdos já trabalhados na disciplina de Educação Inclusiva. Para tanto, os 

alunos foram cadastrados na plataforma, e, posteriormente as questões. Cada 

discentes recebeu a placa correspondente à sua numeração no aplicativo. Seguiu-

se a dinâmica de apresentar as questões e realizar a leitura das respostas dadas 

por eles.  

Ao todo foram propostos 5 (cinco) questionamentos relacionados aos 

temas abordados em sala de aula, mediante exposição do questionário e as 

respectivas orientações e acerca da dinâmica do aplicativo. Ressalta-se a 

relevância em frisar o conteúdo e revisá-lo, pois, além de responderem e 

receberem imediatamente o feedback das respostas, foi possível identificar os 

conteúdos que deveriam ser explorados novamente na disciplina. Após o uso do 

aplicativo foi aplicado um novo questionário, este composto por 8 (oito) 

perguntas para verificar junto aos alunos a aceitação do Plickers dentro da 

disciplina e suas percepções do emprego de tecnologias digitais em sala. Por fim, 

no mesmo instrumento foi dada a possibilidade de os alunos destacarem a 

relação entre a ferramenta utilizada e a disciplina.  

Os alunos foram inquiridos acerca da facilidade do uso do Plickers em 

sala de aula na disciplina de Educação Inclusiva, onde 91% disse que foi fácil, 

enquanto 9% indicou a acessibilidade da aplicação. Tal resultado foi similar ao 

encontrado por Costa, Duailibe e Bottentuit Júnior (2018) em que 67% dos alunos 

de Geografia disseram que foi fácil. As funcionalidades do Plickers chamaram 

atenção dos discentes, justamente pela sua simplicidade e facilidade, pois além 

de minimizar o tempo, dinamiza o processo de avaliação em sala de aula. 

Ressalta-se também os traços de gamificação que aplicativo evidencia, além de 
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favorecer o processe de revisão de conteúdo, que se torna diferenciado, a partir 

da participação simultânea dos discentes. 

Os alunos foram consultados quanto às reações diante do uso do 

Plickers na disciplina de Educação Inclusiva. Os alunos foram unânimes (100%) ao 

dizerem que se sentiram à vontade no uso da ferramenta, visto que as 

metodologias ativas trazem consigo maiores possibilidades de interação e 

autonomia para os alunos como ratifica Moran (2015). Destaca-se que os alunos 

se sentiram confortáveis para socializar com a turma e ressaltaram que o 

aplicativo é uma forma interessante de dinamizar a aula, de fácil manuseio e sem 

grandes dificuldades para pleno uso, pois para o seu funcionamento há 

necessidade apenas do(a) professor(a) ter o aparelho celular com câmera para 

captar o código QR que é distribuído para cada aluno(a) através da placa, cuja 

lógica do aplicativo foi facilmente compreendida pelos alunos (COSTA; DUAILIBE; 

BOTTENTUIT JÚNIOR, 2018).  

Quando questionados acerca da escolha do Plickers para apoiar as 

atividades da disciplina de Educação Inclusiva, todos os alunos concordaram que 

foi uma escolha interessante, fato que reforça os resultados ora apresentados. Tal 

resultado foi similar o encontrado por Costa, Duailibe e Bottentuit Júnior (2018) 

e Silva e Fernandes (2014), cujas pesquisas explicitaram que o uso de tecnologias 

digitais foi bem recebido pelos alunos, em especial o Plickers. Diante da 

totalidade dos alunos sinalizarem o interesse em utilizar tecnologias digitais, traz 

uma parcela da responsabilidade para o professor, visto que poucos interessam-

se em trazer inovações metodológicas que quebrem a rotina marcada por aulas 

expositivas, e como reforça Araújo (2018, p. 1609) “[...] para que a utilização das 

TDIC em sala de aula se transforme em uma prática corrente e organizada na 

educação, o papel do professor torna-se fundamental [...]”. 

Ressalta-se que implementar metodologias ativas, em especial no 

turno noturno, cujos alunos vêm exaustos de um dia de trabalho ou estão 

desmotivados, são saídas para quebrar o tradicionalismo metodológico, 

promovendo aulas mais dinâmicas e diferenciadas (GIL et al, 2012).  

Os alunos foram perguntados se o Plickers apresentou de forma 

clara os conteúdos da disciplina de Educação Especial. Conforme os 

resultados, 73% dos alunos disse que o Plickers apresenta de forma fácil e 

clara os resultados, pois as questões são exibidas para os alunos, além de 

reforçar a importância de os alunos estarem atentos para o tempo de 

resposta. Os alunos destacaram o auxílio do aplicativo na revisão de 
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conteúdos, conforme é explicitado “[...] o aplicativo é muito bom, algumas 

coisas que não entendi na aula aprendi pelo aplicativo. Dessa forma o mesmo 

se torna uma ferramenta bastante útil nas de Educação Inclusiva [...]” (ALUNA 

IFMA, 2019). Nessa perspectiva, buscou-se identificar se o Plickers ampliou o 

interesse pelos temas da Educação Inclusiva, cujos resultados podem ser 

observados no Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 - O uso do Plickers aumentou o meu interesse pela Educação Inclusiva 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Conforme observado no Gráfico 4, 46% disseram que sim, enquanto 

45% disse que em partes, fato é que as tecnologias digitais ampliar o interesse 

dos alunos, não apenas por ser algo que já utilizam de forma intensa, mas por 

romper com os padrões tradicionalistas de aula. Destaca-se que o aplicativo 

dinamizou e proporcionou visões diferenciadas dos conteúdos da disciplina. Um 

dos alunos ressaltou, inclusive que “O App é intuitivo e facilita bastante a 

interação do professor e aluno. Também ajuda na questão assistiva” (ALUNO 

IFMA 2). O fácil manuseio também foi indicado pelos alunos, sobretudo com 

vistas a inclusão para alunos com deficiência visual, já que o computador pode 

ler as perguntas e placa desse aluno(a) pode ser em alto relevo. 

Diante disso, os alunos foram questionados se o Plickers facilitou a 

consolidação dos conteúdos trabalhados na disciplina de Educação Inclusiva. 

46%

45%

9%

Sim

em parte

não
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Sobre isso, 86% dos alunos afirmaram que o aplicativo favoreceu a revisão dos 

conteúdos, e, assim consolida o processo de aprendizagem na disciplina. Além 

da interatividade promovida pelo aplicativo, o feedback instantâneo e a 

gamificação potencializa o processo de aprendizagem, e como pontuam Costa, 

Duailibe e Bottentuit Júnior (2018, p. 13) “[...] a aprendizagem pode ser mais 

prazerosa e significativa para os alunos graças ao uso de metodologias ativas e 

TDIC.”  

As contribuições do Plickers são explicitadas pelos alunos ao 

afirmarem que o mesmo auxilia alunos com dificuldades na disciplina de 

Educação Inclusiva. De 11 (onze) alunos(as), 10 (dez) responderam que sim, por 

conta do processo de escolha das perguntas, que por sua vez não fica só na 

questão proposta, mas que remete à outros pontos discutidos em sala de aula. 

Tal aspecto é reforçado por Moran (2013, p. 5) ao destacar que “Os alunos gostam 

de um professor que os surpreenda, que traga novidades, que varie suas técnicas 

e métodos de organizar o processo de ensino-aprendizagem.” Por fim, foi 

solicitado aos alunos que descrevessem suas percepções acerca do aplicativo, 

cujas falas podem ser observadas no Quadro 1: 

Quadro 1 – Percepções acerca do Plickers 

Fale sobre suas impressões sobre o Plickers: 

P1 O uso do aplicativo é interessante, pois além de sair das rotinas das metodologias 

cansativas é uma forma de aprender sobre novos métodos e ferramentas de auxílio na 

área da docência. 

P2 Foi o primeiro contato. Por ser um aplicativo, já prende e atraí a atenção do aluno. Não 

há espaço para que o aluno fique cansado. Gostei vou levar para minhas futuras aulas. 

Muito obrigado! 

P3 Achei excelente a iniciativa quanto ao uso do aplicativo, pois me deu uma visão muito 

mais engrandecedora para vida profissional via melhorar os conteúdos nas minhas aulas, 

pois usarei. 

P4 Foi um aplicativo e uma atividade bastante explicativa e ajudou bastante na continuidade 

da aprendizagem. 

P5 O aplicativo é muito bom, uma ferramenta bastante útil na aula. 

P6 Reforça o conteúdo e gera uma interatividade em sala muito positiva por conta dos erros 

e acertos. 

P7 Apesar de causar uma certa estranheza no início, com o desenvolvimento se mostrou 

interessante. 

P8 Um aplicativo interativo de uso facilitado e prático em sala de aula, particularmente 

gostei bastante principalmente por conta de sua praticidade. 

P9 Aplicativo interessante, pois por parecer um jogo acaba estimulando o aluno sobre o 

conteúdo. 
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P10 O app é bem intuitivo e facilita bastante a interação entre professor e aluno, também 

ajuda na questão avaliativa. 

P11 Muito válido para o professor reforçar o conteúdo e para o aluno é divertido. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Conforme explicitado pelos alunos o Plickers consiste em uma 

ferramenta de simples adoção, não exigindo um número grande de dispositivos 

conectados em rede, bastante apenas o smartphone do professor para que as 

atividades sejam realizadas. Percebe-se que todos tiveram uma boa impressão da 

ferramenta, que tornou a aula mais dinâmica e trouxe um novo olhar para as 

metodologias diferenciadas no ensino superior, em especial na disciplina de 

Educação Inclusiva. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após discutir os conceitos acerca de metodologias ativas, tecnologias 

digitais e relatar a experiência e percepções dos alunos da disciplina de Educação 

Inclusiva do IFMA Monte Castelo acerca do Plickers, o estudo confirma que a sala 

de aula deve estar sempre em constante evolução formativa para atender as aos 

alunos. Logo, o emprego de aplicações e tecnologias digitais em sala de aula traz 

consigo benefícios, tanto para alunos, quanto para professores. Conforme os 

resultados, afirma-se que o aplicativo apresentou uso significativo e pode ser 

implementado em diferentes níveis e disciplinas.  

Pontua-se que a prática pedagógica deve pautar-se não apenas no 

fomento ao uso de tecnologias, mas estimular a busca por aperfeiçoamento 

constante, reflexivo e de qualidade. Pois, com as constantes transformações na 

sociedade a escola assume um papel importante e decisivo, tendo o(a) 

professor(a) como responsável direto na mediação dos conhecimentos 

necessários para a formação ética, crítica e reflexiva de seus alunos, cujas práticas 

estão apoiadas inclusive pelas tecnologias digitais. 

Durante a investigação ficou evidenciado a aceitação do aplicativo por 

parte dos(as) alunos(as) e que não houve estranhamento, tendo em vista que a 

maior parte da sala ressaltou a facilidade em relação ao manuseio da ferramenta, 

além de trazer uma maneira diferente de abordar conteúdos que muitas das 

vezes o(a) aluno(a) não entende e com o aplicativo trouxe uma nova didática 

estimulante. 
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Ressalta-se a importância dos cursos de formação continuada, pois o 

professor precisa refletir diariamente a sua prática, em vista do conhecimento 

estar em constante movimento. Espera-se que as investigações sobre o Plickers 

se intensifiquem e que se ampliem os debates sobre didática no ensino superior 

e práxis pedagógica. Ressalta-se, aqui, a importância de ampliar o acesso a 

ferramenta para o ensino superior afim de descontruir barreiras do ensino 

tradicionalista.  
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O USO DO SCRATCHJR PARA A APRENDIZAGEM DA LEITURA E 

ESCRITA 

 

Tyciana Vasconcelos Batalha¹ 

Waleria Lindoso Dantas Assis² 

João Batista Bottentuint Júnior³ 

 

 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o uso do aplicativo ScratchJr, com a 

finalidade de desenvolver a aprendizagem da leitura e da escrita em crianças do 4º e 5º 

anos do Ensino Fundamental, na construção de contos e recontos infantis. Seguimos uma 

abordagem qualitativa e a observação participante na obtenção dos dados. Concluímos 

que o uso do ScratchJr tornou as aulas mais lúdicas e atrativas no processo de aquisição 

do conhecimento, no entanto, é necessário associar as tecnologias ao currículo, 

conforme as indicações da BNCC, para que ações como esta se multipliquem no espaço 

escolar, motivando tanto os/as professores/as quanto os/as alunos/as. É necessário 

investir na formação dos profissionais da educação, pois quando dominamos uma 

ferramenta, podemos motivar ainda mais as crianças no espaço da sala de aula. 

Palavras-chave: ScratchJr; Leitura; Escrita; Recontos Infantis; Aprendizagem. 

 

ABSTRACT: The present article has as objective to analyse the uses of ScratchJr 

applicative, with the finality of develop the reading and writing learning in the 4th and 5th 

years of the Fundamental Cycle, in the construction of children’s Tales and New Tales. For 

the data acquisition, we followed a qualitative approach and participating observation. 

We have concluded that the use of ScratchJr became the classes more ludic and attractive 

in the knowledge acquisition process, but is necessary associate those technologies to 

the curriculum, as said at the BNCC, for initiatives like these multiply in the school’s space, 

motivating teachers as well as students. Investments in education professionals’ 

formation are necessary, because when we have full comprehension of a tool, we can 

motivate even more the children in the classroom space. 

Key words: ScratchJr; Reading; Writing; children’s tales and new tales; learning,  

 

 

O INÍCIO DE UM PROCESSO 

 

Desenvolver o hábito de leitura e escrita é importante para formação 

de cidadãos críticos e conscientes. Por meio da leitura interagimos com o 
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ambiente e compreendemos o mundo que nos rodeia. Por este motivo é 

necessário o contato com os livros desde cedo. Não apenas na escola, mas 

também em casa, pois a leitura amplia o vocabulário, a criatividade e a linguagem. 

A leitura deve fazer parte do cotidiano das crianças, não de forma 

imposta, mas como algo natural, como a leitura deleite no início das aulas na 

escola. Para que isso ocorra, devemos levar em consideração o tempo de atenção 

e o limite de cada criança, observando os assuntos que chamam mais atenção, 

permitindo a leitura em conjunto, estimulando perguntas sobre a história e 

transformando o momento da leitura em algo prazeroso. 

A leitura e a interpretação são processos complexos, pois envolvem a 

compreensão a partir de uma leitura particular do mundo, e a influência mútua 

com o outro, por meio de palavras contidas em um contexto. Pois ler é 

“interpretar uma percepção sob as influências de um determinado contexto. Esse 

processo leva o indivíduo a uma compreensão particular da realidade” 

(GONÇALVES, 2013, p.10). 

Percebemos que é por meio do diálogo com a leitura que as crianças 

vão criando o gosto pela imaginação, se tornando sujeitos formadores dos 

saberes adquiridos. Visto que “a leitura para a criança não é, como às vezes se 

ouve, meio de evasão ou apenas compensação. É um modo de representação do 

real. Através de um "fingimento", o leitor “re-age”, “re-avalia”, experimenta as 

próprias emoções e reações" (Goes, 1990, p.16). 

“A literatura infantil é um recurso fundamental e significativo, para a 

formação do sujeito, de um leitor crítico, e ainda pode desenvolver os valores 

morais” (MALLMANN, 2011, p.14). Além de poder ser utilizado para dar 

significado ao mundo imaginário. 

 
Na criação da fala e da linguagem, brincando com essa maravilhosa 

capacidade de designar é como se o espírito estivesse constantemente 

saltando entre a matéria e as coisas pensadas. Por de traz de toda 

expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora são jogos 

de palavras. Assim ao dar expressão à vida o homem cria um outro 

mundo poético, ao lado da natureza. (HUIZINGA, 1988, p. 7) 

 

Neste processo de aquisição da leitura e da escrita, temos um mundo 

cheio de atrações: letras, palavras, textos e imagens. E se a este processo for 

acrescentado o lúdico, o/a aluno/a poderá aprender brincando, usando as 



 

 
5023 

ferramentas e vocabulários do cotidiano, tornando a aprendizagem efetiva e 

agradável. 

O prazer proporcionado pela leitura desafia o/a aluno/a a divulgar 

seus pensamentos e conceitos, por meio da linguagem oral ou escrita. A leitura 

favorece a comunicação, socialização e aquisição de conhecimentos. Porém, para 

que isso aconteça é necessário incentivar o/a aluno/a à leitura e à escrita de forma 

significativa e com sentido, para que eles/as sintam-se a vontade para se 

aventurar na busca do conhecimento, fazendo com que os recursos utilizados 

sejam próprios do seu dia a dia.  

De acordo com Freire (1967, p.39) “É fundamental, contudo, partirmos 

de que o homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no 

mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à 

realidade, que o faz ser o ente de relações que é”. Desta forma a aprendizagem 

passa a ter significado, pois como afirma Morais (1991, p.98):  

 
Ler sempre representou uma das ligações mais significativas do ser 

humano com o mundo. Lendo reflete-se e presentifica-se na história. O 

homem, permanentemente, realizou uma leitura do mundo. Em 

paredes de cavernas ou reconhecendo-se capaz de representação. 

Certamente, ler é engajamento existencial. 

 

“[...] para ocorrer uma mudança de postura é necessário que haja 

compromisso em querer mudar” (FREIRE, 1979, p.58). Visto que a aprendizagem 

ocorre socialmente, por meio das interações com o outro, o/a aluno/a precisa 

perceber no educador um leitor e escritor de textos, para que se desenvolva a 

experiência sócio histórica. 

Entretanto, apesar de sermos conhecedores desse processo, nos 

deparamos com alguns questionamentos: como incentivar a leitura e escrita de 

forma dinâmica e atraente para as crianças que fazem parte do 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental? Como tornar o momento da leitura e escrita algo 

desafiador? Como usar a tecnologia como auxiliadora do processo de 

aprendizagem da leitura e escrita? 

 

RESOLVENDO UM PROBLEMA 
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Para resolver os inúmeros questionamentos, começamos a procurar 

alguns aplicativos que nos ajudassem nesse processo de aprendizagem, pois 

segundo Pischetola (2016), a cada dia a escola se afasta mais do mundo do aluno, 

visto que ela não é o primeiro lugar de aprendizagem. Pois as crianças quando 

adentram a sala de aula, trazem consigo os conhecimentos adquiridos em casa, 

na igreja, nos ambientes que frequentam antes de entrarem na escola. 

Desde a mais tenra idade as crianças estão acessando as tecnologias, 

transformando aparelhos como tablets e celulares em brinquedos atraentes e 

dinâmicos. E porque não usar esse conhecimento a favor da aprendizagem da 

leitura e escrita, posto que o/a professor/a “é um articulador nesse processo de 

aprendizagem e ensino, sua atuação deve ser a de provocar e promover 

experiências estimuladoras e principalmente desafiadoras” (ASSIS, BATALHA e 

OLIVEIRA, 2019, p.34). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aborda de forma 

transversal temas de tecnologia e principalmente a competência geral 5 aponta 

a necessidade de utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDICs): 
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 

2017, p.9) 

 

Para nos ajudar nesse processo de aprendizagem, utilizamos o 

aplicativo ScratchJr, que é um software que se utiliza de blocos lógicos e itens de 

som e imagem, proporcionando desta forma a criação de nossas próprias 

histórias de forma simplificada, além de ser gratuito, o que facilitou a aquisição. 

Pois, como afirma Postic (1993, p.17), “o pensamento progride de forma linear. A 

imaginação se processa em espiral por alargamento de seu espaço, ela não se 

dirige para níveis mais diferenciados, mas especializados.  

Primeiramente, tivemos que nos familiarizar com o aplicativo, pois 

seriamos os monitores que encorajariam a exploração e aplicação dos 

conhecimentos prévios dos alunos/as. Usaríamos a “capacidade de aprender, não 

apenas para nos adaptarmos à realidade, mas sobretudo, para transformar, para 

nela intervir, recriando-a” (FREIRE, 1996, p.77). 
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Estamos nos adaptando a este mundo digital, buscando a 

ressignificação da aprendizagem da leitura e escrita. Utilizando a tecnologia de 

forma que o/a aluno/a desenvolva a sua capacidade de aprender a partir de suas 

experiências, caracterizando desta maneira mudanças reais no processo de 

ensino e aprendizagem e permitindo a colaboração e cooperação entre os 

sujeitos do processo, e por meio das narrativas digitais. 

 
Cada uma dessas possibilidades, quando vivida e manipulada, passa a 

fazer parte de um repertório, preferencialmente aberto, de um leitor 

que soma experiências. E a gama de experiências e os cruzamentos que 

o leitor pode fazer entre elas no reconhecimento de novos objetos de 

ler ou de escrever, os usos mais ou menos versáteis que o leitor/escritor 

faz dos materiais e veículos que conhece e deseja conhecer fazem parte 

do que se denominou letramento. (RIBEIRO, 2014, p. 134) 

 

Depois de entendermos como o ScratchJr seria utilizado e assim como 

Moran apud Chaves e Barros (2010, p.1) compreender que “as redes digitais 

possibilitam organizar o ensino e a aprendizagem de forma mais ativa, dinâmica 

e variada, privilegiando a pesquisa, a interação e a personalização em múltiplos 

espaços e tempos, presenciais e virtuais”. 

Percebemos que este software se encaixaria perfeitamente para a 

construção do Gênero Textual Conto, com crianças do 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental, pois segundo Kishimoto (1997, p.65), “Independente de época, 

cultura e classe social, os jogos e os brinquedos fazem parte da vida da criança, 

pois elas vivem num mundo de fantasia, de encantamento, de alegria, de sonhos, 

onde a realidade e o faz-de-conta se confundem”. 

Ao criar histórias usando os meios digitais, houve o incentivo 

necessário para que os/as alunos/as pensassem criativamente, favorecendo o 

raciocínio sistemático das atividades propostas, estimulando de forma lúdica e 

prática a aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

A diversão e o cumprimento das atividades escolares da criança do 

mundo contemporâneo encontram-se praticamente dentro de casa, no 

computador ou tablet, nas redes sociais virtuais, onde as mesmas 

constituem amizade e realizam atividades escolares por meio desses 
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dispositivos eletrônicos sem haver a necessidade de estabelecer 

contato físico com outras pessoas (PAIVA; COSTA, 2015, p.4) 

 

E por compreendermos assim como Papert (1986, p.9) que “A criança 

inteligente ‘ensina’ o computador burro, ao invés de o computador inteligente 

ensinar a criança burra". É que nasce o Projeto Contos Digitais. 

 

ACESSANDO UM CAMINHO EM BUSCA DO CONHECIMENTO 

 

Este artigo apresenta um relato de experiência de um trabalho 

desenvolvido no Projeto de Extensão “Entrelinhas: alfabetização dialógica”, cujo 

objetivo é alfabetizar crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, 

matriculadas em escolas da Rede Pública Municipal, no contra turno em que estas 

estudam, residentes em bairros periféricos próximos ao Centro de São Luís, 

capital do Maranhão. Os encontros são realizados duas vezes por semana, 

totalizando quatro horas semanais. 

Entretanto, para este projeto especificamente, os sujeitos foram as 

crianças que estudam no 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, e fazem parte do 

Projeto Entrelinhas. A proposta de intervenção teve o intuito de introduzir o uso 

do ScratchJr para a aprendizagem da leitura e da escrita. Seguimos uma 

abordagem qualitativa pois trabalhamos com “o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2001, p.21-22). 

No primeiro momento conversamos com as crianças sobre os contos, 

infantis perguntando: o que eles/as entendiam por conto, quais as histórias 

preferidas, o que eles/as entendiam por reconto, quais as diferenças entre contos 

e recontos. Percebemos então que era um gênero textual já conhecido por todos 

da sala, o que facilitou o nosso segundo momento. 

(Re)Lemos vários contos, e fizemos muitos recontos nas páginas dos 

cadernos. Porém faltava algo lúdico, precisávamos sair do convencional, e 

buscamos ferramentas tecnológicas que atendessem a nossa necessidade 

naquele momento. Identificamos os problemas e buscamos soluções, onde o 

“saber metódico, sistemático, científico, elaborado, passa a predominar sobre o 
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saber espontâneo, 'natural', assistemático, resultando que a especificidade da 

educação passa a ser determinada pela forma escolar” (SAVIANI,1991, p.8). 

As atividades construídas a partir da linguagem de programação do 

ScratchJr, harmonizaram todos os conhecimentos adquiridos até aquele 

momento, proporcionando alegria e entusiasmo por estarem usando os tablets 

disponíveis no projeto. No princípio houve as dificuldades, embora eles já 

tivessem acesso a tecnologias como celulares, tablets e computadores, pois não 

conheciam o aplicativo que seria utilizado para a construção dos nossos “Contos 

Digitais”. 

Segundo Biggs (2003) o aluno constrói sua própria aprendizagem por 

meio de atividades de aprendizagens relevantes. E visando essa aprendizagem é 

necessário criarmos um ambiente que favoreça as atividades de aprendizagens 

para alcançarmos os resultados desejados. Por este motivo, realizamos algumas 

oficinas sobre o uso do ScratchJr (IMAGEM 1)1:, proporcionando que eles/a1156s 

tivessem autonomia para construir seus conhecimentos sobre o software. Como 

o número de crianças era maior do que a quantidade de tablets disponível, as 

atividades foram realizadas em grupos. 
 

IMAGEM 1: Oficina sobre ScratchJr realizada com as crianças do 4º e 5º ano 

 
FONTE: Arquivo Pessoal (2019) 
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Quando eles/as começaram a entender a dinamicidade do ScratchJr 

ocorreu uma aprendizagem motivadora (IMAGEM 2), observamos que o uso 

deste software valorizou a autoaprendizagem (IMAGEM 3), a pesquisa, o diálogo, 

tivemos uma aprendizagem colaborativa, pois todos participávamos ativamente 

do processo de construção dos contos, opinando para a melhoria dos mesmos 

(IMAGEM 4). Os/as alunos/as construíram seus conhecimentos e não somente 

reproduziram processos mecânicos de aprendizagens. E todas as atividades 

propostas deram significado e sentido aos conceitos abordados anteriormente. 
 

 

IMAGEM 2: As crianças entendendo como ocorre a dinamicidade do ScratchJr 

 
FONTE: Arquivo Pessoal (2019) 

 

IMAGEM 3: As crianças produzindo suas primeiras animações 
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FONTE: Arquivo Pessoal (2019) 

 

IMAGEM 4: Todos participando ativamente do processo de construção dos contos 

 
FONTE: Arquivo Pessoal (2019) 

 

O aplicativo possibilitou a criação dos contos e recontos, de maneira 

lúdica e divertida. Alteramos o cenário entre vários ambientes, criamos 

personagens, escolhemos e gravamos diversos sons, o que possibilitou infinitas 

maneiras de produzir e desenvolver a criatividade e imaginação, garantindo desta 

forma os campos de experiências e as competências preconizadas pela BNCC. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Percebemos, com o nosso projeto, que as aulas quando são criativas 

e atrativas motivam a participação de todos envolvidos no processo de 

aprendizagem, especialmente as crianças. Principalmente quando inserimos a 

tecnologia no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. O ScratchJr foi 

uma ferramenta eficaz na construção dos contos e recontos, pois possibilitou o 

pensar e criar em todas as etapas da produção. 

Concluímos que é necessário associar as tecnologias ao currículo, 

conforme as indicações da BNCC, para que ações como esta se multiplique no 

espaço escolar, motivando tanto os/as professores/as quanto os/as alunos/as. É 

necessário investir na formação dos profissionais da educação, pois quando 

dominamos uma ferramenta, podemos motivar ainda mais no espaço da sala de 

aula. 
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RESUMO: Este trabalho, cuja temática volta-se para o uso do SIGAA/UEMA como 

Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA), no Centro de Estudos Superiores de São João 

dos Patos – MA, teve como objetivo geral compreender como é utilizado o SIGAA/UEMA, 

como Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA), pelos professore da instituição de Ensino 

Superior mencionada. Adotou-se como caminho metodológico a abordagem qualitativa, 

em uma pesquisa do tipo exploratória, recorrendo ao questionário como instrumentos 

para a obtenção dos dados junto aos professores da Universidade Estadual do Maranhão 

– UEMA, Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos – MA. Para sustentação 

das discussões utilizamos os autores Santos (2002), Tedesco (2004), Moran; Bacich 

(2015), entre outros. Os dados coletados mostram que mais de 50% dos professore não 

utilizam o SIGAA/UEMA como Ambiente Virtual de Aprendizado – AVA e que a 

concepção dominante é a de que o recurso tem seu uso voltado apenas para a 

administração da vida acadêmica dos discentes. Destarte, conclui-se que tanto o corpo 

docente como o corpo discente do centro precisam compreender que o SIGAA está para 

além de uma feramente que registra as notas ou frequências.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente Virtual de Aprendizado; Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas; Universidade Estadual do Maranhão; Professor; Tecnologias.  

 

INTRODUÇÃO 
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Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) cada vez mais ganham espaço 

no mundo por conta da grande intervenção tecnológica que acontece nas 

escolas. A adoção desta ferramenta midiática se dá em volta do pressuposto de 

que o aluno necessita de apoio e interação não somente dentro da sala de aula 

ou na escola, mas também fora dela para suas atividades, os conhecidos sistemas 

híbridos de ensino. 

Este trabalho tem como objetivo compreender como é utilizado o SIGAA/UEMA, 

como Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA), pelos professores do Centro de 

Estudos Superiores de São João dos Patos – MA, tendo como norteamento a 

construção de uma visão sobre os seguintes questionamentos: Qual a 

importância do uso do SIGAA/UEMA como Ambiente Virtual de Aprendizado? 

Como os Ambientes Virtuais de Aprendizado possibilitam novas experiências na 

prática docente de professores? Quais os benefícios e malefícios do uso das 

mídias no processo de ensino-aprendizado dos alunos dos cursos de graduação 

regular do Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos – MA? 

A pesquisa surgiu em um momento de experiência pessoal e profissional que tive 

no referido campus da UEMA.  A mesma é relevante para a sociedade “patoense”, 

visto que é desconhecido trabalhos relacionados a essa área no Centro de 

Estudos Superiores de São João dos Patos - MA, assim como nas outras 

instituições de Ensino Superior da cidade, trazendo contribuições desde fonte de 

estudos para os demais pesquisadores que se propuserem a estudar a mesma 

temática, a fontes de consulta dos gestores e professores, para uma melhor 

efetivação do processo de ensino-aprendizado na instituição campo de estudo e 

demais instituições. 

Para tanto, utilizou-se a abordagem qualitativa, em uma pesquisa do tipo 

exploratória, recorrendo à análise documental com uso de explanações de 

autores reconhecidos sobre a temática. Utilizou-se entrevista semiestruturada e 

questionário como instrumentos para a obtenção dos dados junto aos seguintes 

sujeitos: professores do Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos - 

MA. Os dados foram tratados na perspectiva de análise de conteúdo de Bardin 

(2009), o que trará um esclarecimento sobre a temática e objeto pesquisado.  O 

trabalho está estruturado em dois eixos centrais, a saber: o que trata da 

importância, experiência e uso dos AVAs e análise e discussão dos dados da 

investigação. Segue texto do primeiro.  
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AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: IMPORTÂNCIA, EXPERIÊNCIAS 

E O SEU USO  

 

Atualmente vivencia-se uma fase na sociedade bastante comum aos olhos da 

história humana, mas desafiadora a ótica educacional, que é a presença cada dia 

mais em massa das tecnologias, principalmente na escola. Muitos profissionais da 

educação estão entrando em um impasse de medo, estranheza e desolação por 

não saberem como atuarem com esses novos recursos, dentre eles, os Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem - AVAs. 

Os paradigmas da educação estão sempre surgindo com novas indagações e 

percepções para atuação na escola. Em meio à contemporaneidade social, a 

temática tecnologia está cada vez ganhando adeptos, metodologias, didáticas e 

aperfeiçoamento. Dentro deste tema temos os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são ferramentas virtuais, 

advindas da informática e da internet que possibilitam a gestão, construção e 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, através da interação professor-

aluno dentro/fora do ambiente escolar e com a automação do discente em 

construir sua própria pratica de ensino. Segundo Santos (2002), o ambiente virtual 

pode ser visto como:  

 
Um espaço fecundo de significação onde seres humanos e objetos 

técnicos interagem potencializando assim, a construção de 

conhecimentos, logo a aprendizagem. Então todo ambiente é um 

ambiente de aprendizagem? Se entendermos aprendizagem como um 

processo sócio-técnico onde os sujeitos interagem na e pela cultura 

sendo esta um campo de luta, poder, diferença e significação, espaço 

para construção de saberes e conhecimento, então pode afirmar que 

sim. (SANTOS, 2002, p. 2) 

 

Para apreendermos mais os objetivos dessa investigação, se faz necessário fazer 

uma divisão didática nessa temática. Dessa forma, optou-se por dividir esse 

grande eixo do trabalho em tópicos, a saber: Os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem e seu papel na educacional; A prática docente e a discente com os 

AVAs e por fim  a utilização ilimitada dos ambientes virtuais de aprendizagem.  

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem e seu papel na educação.  



 

 
5035 

 

Um ambiente virtual de aprendizagem é uma dimensão irreal através de uma 

máquina informatizada que contempla a interação mútua de ensino-

aprendizagem. Este ciberespaço pode ser construído para se tornar um 

catalisador e amplificador de atitudes e competências escolares e sociais ou um 

difusor de conhecimentos através de compartilhamentos entre os integrantes do 

AVA. 

Para Kenski (2003),  O AVA nasceu de uma concepção de que o ensino ainda se 

portava como tradicional no mundo e que era necessário que a educação, como 

um viés importantíssimo da sociedade, precisava caminhar juntamente com as 

mudanças ocorridas no mundo, principalmente as tecnológicas. 

E foi através de um modelo educacional transformador, a Educação a Distância, 

voltada para um estudo democrático e que atingisse a maior parte das pessoas, 

que esta ferramenta surgiu, perante os avanços tecnológicos que esta vinha se 

adequando, passando pelo uso das cartas, rádio e televisão, até a atualidade a 

internet. Assim,  

 
O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são 

contemporâneas. Elas transformam suas maneiras de pensar, sentir, agir. 

Mudam também suas formas de se comunicar e de adquirir 

conhecimentos. (KENSKI, 2003, p. 21). 

 

Foi através do movimento da EaD e da cibercultura que os espaços virtuais de 

“mutuação” (ações mútuas) educacional surgiu, com o propósito de inovar os 

seguintes processos para esta modalidade de ensino, são elas: “[...] acesso; a 

comunicação; o acervo bibliotecário direcional; a sistematização e percurso do 

ensino; avaliação e análise da aprendizagem[...]” Ribeiro; Mendonça, G. A e 

Mendonça, A. F (2007). 

Pode ser citado como exemplo, o software Moodle, tido como um ambiente 

revolucionário, simplório e bem incrementado de funções significativas para 

desenvolver um percurso educacional com qualidade. Conforme Ribeiro; 

Mendonça, G. A e Mendonça, A. F (2007) “O Moodle é um ambiente virtual de 

aprendizagem a distância que foi desenvolvido pelo australiano Martin 

Dougiamas em 1999, formado em Ciências da Computação com Mestrado e 

Doutorado em Educação focalizados na área de conhecimento sobre a natureza 

da aprendizagem e colaboração”.   
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Não só este exemplo mais os outros AVAs, tem em seu estrito papel a função de 

auxiliar o docente em sua plenitude, como agente orientador do saber e do 

conhecimento e mediar o ensino e a aprendizagem do discente em todo seu 

âmbito social e virtual, com interatividade a pesquisas, hiperlinks, hipertextos, 

videoaulas, chats, mensagens instantâneas, entre outros recursos (TEDESCO, 

2004). 

Esta ferramenta multidimensional é a base para o que hoje contemplamos como 

um dos ambientes inovadores que a educação pode conter, não mais somente 

pela EaD, mas pelo ensino presencial através do ensino híbrido que se trata de 

uma nova forma de percepção de como pode se dar a relação de estudos nas 

escolas, que vão além da sala de aula. Perante a explicação de Moran; Bacich 

(2015), dizem que: 

 
A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários 

espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. Esse processo, 

agora, com a mobilidade e a conectividade, é muito mais perceptível, 

amplo e profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos 

ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em 

múltiplos espaços. Híbrido é um conceito rico, apropriado e 

complicado. Tudo pode ser misturado, combinado, e podemos, com os 

mesmos ingredientes, preparar diversos “pratos”, com sabores muito 

diferentes (MORAN; BACICH 2015, p. 22). 

 

Contudo os ambientes virtuais de aprendizagem são fundamentais para a 

revolução que se pretende ter na escola, no ensino e na maneira do aluno 

aprender, tendo correlação ao contexto dos indivíduos, o uso de suas 

potencialidades e a aproximação aluno-professor fora do ambiente escolar, assim 

o educador se torna mais que um mero agente educacional, ele se torna um 

mestre, tutor e companheiro dos discentes em qualquer momento de seu 

percurso de estudo. 

 

A prática docente e a discente universitário com os AVAs  

 

Desde sua construção, os AVAs têm trazido para dentro do espaço educacional a 

cultura das redes e comunidades virtuais. Lévy( 1999) nos conta que desde a 

propagação da internet um novo hábito social se criou, transcendendo da 

realidade para o mundo virtual, chamada de cibercultura. “A cibercultura é o 
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modo como as pessoas começaram a produzir, armazenar e divulgar sua história, 

sua particularidade e seus preceitos através da web, conhecidade também como 

ciberespaço” (LEVY, 1999). 

De acordo com André Lemos (2008): 

 
[...] podemos dizer que com as comunidades virtuais (CV) do 

ciberespaço, seus membros compartilham um espaço telemático e 

simbólico (chats, listas, newsgroups, websites), mantêm uma certa 

permanência temporal, propiciando que seus participantes sintam-se 

parte de um agrupamento de tipo comunitário (LEMOS, p. 12, 2008). 

 

 

É neste contexto que o docente, na atualidade, se insere em meio as 

transformações advindas da cibercultura e que a cada dia se torna presente nas 

ruas, na escola e principalmente na sala. Não somente com aparelhos eletrônicos 

e dispositivos móveis, mas com a estruturação dos processos de ensino: 

conteúdos, atividades e avaliações. 

Assim como a educação, as mudanças sociais, políticas e econômicas, também 

afetam os professores em suas práticas de ensino, o educador deve sempre está 

revolucionando seu jeito de ensinar e adequando-o a realidade de mundo em 

que a escola e o alunado está inserido. Enaltecendo um pensamento de Cunha 

(2004), a autora nos conta que: 

 
A formação do educador é um processo, acontecendo no interior das 

condições históricas que ele mesmo vive. Faz parte de uma realidade 

concreta determinada, que não é estática e definitiva. É uma realidade 

que se faz no cotidiano. Por isso, é importante que este cotidiano seja 

desvendado. O retorno permanente da reflexão sobre a sua caminhada 

como educando e como educador é que pode fazer avançar o seu fazer 

pedagógico (CUNHA, 2004). 

 

Para que a prática docente caminhe lado a lado a estas inovações tecnológicas 

educacionais, é necessário um novo pensamento pedagógico de formação para 

os cursos de licenciatura, trazendo um novo formato do profissional que deve ser 

atualmente formado e quais conhecimento este deve adquirir no curso. 

É necessário que este “novo professor” tenha consigo a nova realidade em que a 

escola perpassa, de sua reconstrução perante a sociedade e da presença peculiar 

das tecnologias, dentre elas os ambientes virtuais de aprendizagem. As 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Newsgroups
https://pt.wikipedia.org/wiki/Websites
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instituições de formação devem estabelecer que esta formação se deve “a 

preparação voltada para o atendimento das demandas de um exercício 

profissional específico que não seja uma formação genérica e nem apenas 

acadêmica” (BRASIL, 2001, p.23). Corroborando este pensamento, Almeida (2007) 

salienta que: 

 
O importante não é o professor ensinar bem, o importante é que o 

professor consiga com a organização que ele faz, primeiro do currículo 

depois das atividades em sala de aula, despertar o aluno para 

aprendizagem. O aluno é o ator e a ação. Então isso é uma mudança 

que o computador ajudou a concretizar (ALMEIDA, 2007, p.62). 

  

Perfazendo este novo olhar docente, um agente também importante no processo 

de ensino aprendizagem traz consigo um novo olhar e agir social diante das 

tecnologias. O discente é o indivíduo básico desta ação, pois carrega para dentro 

da escola todas as diversas situações sociais, seja elas vividas ou presenciadas. 

Para que esse “neodiscente” ou “novo acadêmico” encontre nas universidades 

uma coerência para a existência da mesma em sua vida, é necessário que a 

instituição promova uma dinamização em seus processos educacionais de 

formação profissional, trazendo para o conviver em sala de aula um aprendizado 

significativo com tecnologias aliadas ao conhecimento e a sua prática de trabalho 

futuro. 

Transpor todo o envolto tecnológico que acontece na sociedade para dentro das 

universidades e cursos universitários são a nova onda dos paradigmas da 

educação, pois buscam enaltecer o conhecimento atual advindo da cibercultura 

e do ciberespaço, na qual este educando prescinde. Em torno desta conduta, 

Green; Bigun (1995) definem este aluno como: 

 
 

[...]um sujeito-estudante pós-moderno porque ele apresenta um novo 

tipo de subjetividade humana ― uma subjetividade pós-moderna ― 

que se caracteriza pela efetivação particular da identidade social e da 

agência social, corporificadas em novas formas de ser e de tornar-se 

humano. (GREEN; BIGUN, p. 136, 1995).      

  

Tratar este momento contemporâneo como desafiador e remodelador, é bastante 

tentador ao olhar pedagógico, pois transcende condições para o uso dos AVAs 
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como ferramentas multilineares para expansão da educomunicação, das 

informações, dos conhecimentos e saberes docentes e profissionais. Além, de 

proporcionar o compartilhamento de experiências que deram certo ou que 

precisam de remodelação. 

 

A utilização ilimitada dos ambientes virtuais de aprendizagem 

  

Os AVAs são mídias correlacionadas ao processo de ensino-aprendizagem 

possibilitando o intermédio de inúmeras funções de interação, armazenamento, 

disseminação e compartilhamento de informações e conhecimentos. E para tanto, 

seu uso é ilimitado, podendo ser investido em qualquer tarefa escolar ou 

extraescolar (PAIVA, 2010). 

Por enquanto estes espaços virtuais estão apenas presentes nas instituições de 

nível superior, tendo um uso maior principalmente em cursos EaD, mas a 

educação superior já começa a adotar este meio como requisito no ensino 

presencial. De acordo com Barreto et al  (2006): 

 
A tendência aponta no sentido da incorporação das TIC para o 

redimensionamento do processo ensino-aprendizagem, sugerindo 

superação da perspectiva tecnicista, centrada na concepção das TIC 

como ferramentas e instrumentos. Nessa distribuição, o foco mais 

frequente nas T&D corresponde à incorporação das TIC para o 

redimensionamento do processo de ensino-aprendizagem, sugerindo, 

mais do que uma simples presença favorecedora da consecução dos 

mesmos objetivos, a possibilidade de que sua recontextualização 

instaure diferenças qualitativas no processo de formação globalmente 

considerado (BARRETO et al, 2006, p. 35).   

 

O uso dos ambientes virtuais de aprendizagem nos leva a uma possibilidade de 

tarefas e mediações infinitas, pois as tecnologias se incorporam, se conectam, 

expandindo ainda mais o horizonte de práticas pedagógicas consistentes, pois 

seus recursos são elaborados para serem flexíveis. Temos como recursos virtuais 

inseridos nos AVA: Tarefa, Fórum, Questionário, Wiki, Glossário, Chat, Caixa de 

Mensagem, Gerenciamento, Links, Conteúdos, Biblioteca e outros. Paiva (2010) 

enaltecia estes softwares com suas especificidades, para ele: 
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Esses aplicativos, geralmente, oferecem uma interface gráfica e algumas 

ferramentas, tais como: ferramentas de comunicação assíncrona (fórum, 

e-mail, blog, mural) e síncrona (chat); ferramentas de avaliação e de 

construção coletiva (testes, trabalhos, wikis, glossários; ferramentas de 

instrução (textos, atividades, livros, vídeos); ferramentas de pesquisa de 

opinião (enquete, questionários); e ferramentas de administração (perfil 

do aluno, cadastro, emissão de senha, criação de grupos, banco de 

dados, configurações, diários de classe, geração de controle de 

frequência e geração de relatórios, gráficos e estatísticas de 

participação) (PAIVA, 2010, p. 357). 

  

É trivial que os AVAs tenham finalidades bem definidas e favoráveis, 

proporcionando um ensino agradável e uma aprendizagem lógica e permissível, 

com a construção de laços “cibe sociais” entre os integrantes, uma agradável 

experiência para incentivar o estudante a não estranhar e permanecer no curso. 

Segundo Mohamed Ally (2004):  

 

 
Atenção: colocar uma atividade inicial para desenvolver o processo 

ensino-aprendizagem; ⋅ Relevância: esclarecer a importância da lição, 

mostrar que essa pode ser benéfica para usar em situações da vida real, 

visa contextualizar e ser mais significativa de maneira a manter o 

interesse; ⋅ Confiança: assegurar ao aprendiz que ele obterá êxito nas 

atividades através da organização do material do simples para o 

complexo, do conhecido para o desconhecido, informar o que se espera 

da lição, manter o acompanhamento e o estímulo; ⋅ Satisfação: fornecer 

feedback do desempenho, estimular a aplicação do conhecimento na 

vida real (ALLY, p 421, 2004).        

 

Portanto, o AVA estabelece o que a muito tempo na educação vem se 

construindo, a adequação ao momento em que a sociedade vive, a flexão de seus 

instrumentos notórios de ensino e a adequação temporal e acessível de 

aprendizagem significativa e ampla, que recorre a inúmeras fontes e recursos. 

 

2. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DA INVESTIGAÇÃO  

 

Como mencionado anteriormente, adotou-se como caminho metodológico a 

abordagem qualitativa, em uma pesquisa do tipo exploratória. “Estando à 
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abordagem qualitativa, preocupando-se com uma visão sistêmica do problema 

ou objeto de estudo.” (OLIVEIRA, 2013). 

Para coleta dos dados foi utilizado documentos da instituição pesquisada e 

questionário. Os dados foram organizados e transformados em gráficos que 

posteriormente passaram por um processo de análise. Os sujeitos da pesquisa 

foram professores da UEMA/CESJOP, sendo 12 professores do curso de Letras 

Português e 08 do curso de Licenciatura em Educação Física, totalizando 20 

sujeitos.  

Segundo Gil (2011) entende-se por questionário “[...] um conjunto de questões 

que são respondidas por escrito pelo pesquisado [...]” e por isso “[...] apresentará 

sempre algumas limitações [...]”. No entanto, apesar das limitações, Gil(2011) 

afirma que o questionário é uma técnica útil e rápida na obtenção de dados e 

informações (2002, p.115). A análise dos dados teve referencia nos pressupostos 

de Bardin (2009).  

Os parágrafos seguintes tratarão da análise e discussão dos dados coletados no 

questionário que teve cinco questões fechadas, a saber: 1- No currículo do curso 

que você está vinculado (a) é previsto atividades, na modalidade EAD, nas 

disciplinas ministradas? 2 - Você já acessou Ambientes Virtuais de Aprendizado 

AVAs durante sua trajetória de formação? 3- Com que frequência você acessa o 

SIGAA/UEMA? 4-Você costuma utilizar o SIGAA/UEMA para qual finalidade?  5 -

Você tem familiaridade com as ferramentas que o SIGAA/UEMA possui?   

Pode-se perceber que, para a primeira pergunta, dos vinte sujeitos pesquisados 

75% afirmaram que não existe nenhum dispositivo legal nos documentos 

institucionais que possibilite a utilização desse recurso pelos professores. 25% 

afirmaram que existe, mas não diretamente.  Cabe ao professor interpretar dessa 

maneira.  

O currículo, independentemente da instituição de ensino seja ela básica ou de 

nível superior, tem o objetivo de indicar os caminhos que favorecem a formação 

do sujeito de forma integral. Como documento que organiza a formação, 

dinamiza as práticas educativas, promove indagações e reconstrução das ações 

necessita que esteja adaptado a cada contexto. 

A estrutura curricular do referido curso tem fundamentação na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação LBD 9.394/96 - capítulo IV que dispõe sobre a 

Educação Superior delineando a descrição das finalidades, os cursos, programas, 

autorização, reconhecimento, credenciamento dos cursos, carga horária dentre 

outros aspectos de normatização. Também é embasada na Resolução nº 2, de 1º 
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de julho de 2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior e para a formação continuada; Resolução CNE/CES 18/ 

2002 sobre as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras e Resolução nº 

1045/2012 que aborda as Normas Gerais do Ensino de Graduação. 

Sobre as Normas Gerais do Ensino de Graduação aprovado pela Resolução nº 

1045/2012 – CEPE/UEMA em 19 de dezembro de 2012, traz orientações 

acadêmicas acerca da organização e funcionamento do curso para a formação de 

indivíduos capacitados para o exercício da profissão. 

No que diz respeito ao Projeto Pedagógico, vale salientar que o 

Campus de São João dos Patos - MA possui em vigor um Projeto Pedagógico 

datado de 2008 que traz em sua construção, em suma: a justificativa, a 

caracterização do estado do Maranhão e da Instituição UEMA, a missão, os 

objetivos e os desafios do curso, os fundamentos éticos, políticos, 

epistemológicos, didáticos e pedagógicos, bem como o perfil profissiográfico. O 

projeto também aborda sobre a estrutura curricular, no entanto, está em desuso 

por se manter desatualizado conforme as alterações exigidas pelas novas 

Resoluções supracitadas.  

Devido a esse percalço, a descrição do currículo do Curso de Letras far-se-á 

conforme o Projeto Pedagógico (2016), uma vez que, este apresenta a estrutura 

estabelecida pela Resolução CNE/CP 2/2015 e atende as Normas Gerais de 

Graduação – Resolução nº 1045/2012 – CEPE/UEMA. De fato, nesses documentos 

não consta a possibilidade do docente de utilização desse recurso, mas o que se 

observa é que muitos professores dos centros da UEMA trabalham com o SIGAA 

sem a concepção de que o mesmo pode ser utilizado como ferramenta EAD.  

O próprio nome, Sistema Integrado de Gestão e Atividades Acadêmicas, indica, 

na sua última parte, a possibilidade de utilização para atividades acadêmicas e 

podemos entender aqui como atividades de fóruns, web, questionários, entre 

muitos recursos que poderão ser utilizados.   

Para a segunda pergunta, percebe-se com as respostas dos vinte sujeitos 

pesquisados que 70% nunca cessaram AVAs durante sua formação e 30% 

afirmam que às vezes acessam. Nos chama atenção o grande número que afirma 

nunca ter acessado haja vista que a maioria dos cursos de capacitação e até 

mesmo pós-graduação são desenvolvidos na modalidade EAD.  

Em educação, Carneiro (2015, p. 647) afirma que, “[...] a formação 

docente supõe duas vertentes: a formação inicial e a continuada. Em educação 

não existe uma sem a outra[...]”. Ferreira (2013, p. 60) ainda menciona que: 
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“Sabemos que a formação inicial, por mais elaborada que seja, não acompanha, 

na mesma proporção, as transformações que ocorrem em nossa sociedade 

globalizada”. Por isso, abordar-se-á a formação inicial realizada nas instituições 

de ensino superior e a formação continuada que amplia o universo de 

conhecimentos. Assim, podemos perceber que frente essa demanda por 

formação tanto inicial como continuada, o professor utiliza-se de diversas formas 

para obter o conhecimento e uma delas é o processo EAD que facilita esse acesso 

à informação.  

Na terceira pergunta, dos vinte sujeitos pesquisados 80% afirmam que acessam 

até duas vezes por semestre e 20% acessam mais de duas vezes. Nos chama 

atenção o expressivo número de professores que acessam poucas vezes o 

sistema. Isso revela que o mesmo não está sendo utilizado da maneira que possui 

possibilidades de ser.  

O SIGAA/UEMA é um software desenvolvido pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e posteriormente vendido para as universidades utilizarem 

como instrumento de sistematização da vida acadêmica dos discentes e também 

como Ambiente Virtual de Aprendizado. Esse sistema foi adotado pela UEMA no 

ano de 2016 e até hoje, de certa forma, a universidade está se adaptando as suas 

funcionalidades. Percebe-se em um grande número de docentes e discentes o 

desentendimento a cerca dessa ferramenta.  

Muitos docentes não acessam o SIGAA por acreditarem que o mesmo é mais um 

software chato de cadastrar notas e frequências. Parte desse pensamento é 

resquício da péssima impressão tida do sistema que antecedeu o SIGAA e que, 

por isso, muitos não fazem esforços para descobrir as novas funcionalidades do 

SIGAA.  

Na quarta pergunta, pode-se verificar que 65% dos sujeitos afirmam que utilizam 

o SIGAA/UEMA apenas para cadastrar notas e frequências e apenas 35% afirma 

que utiliza também como ferramenta para atividades virtuais. Podemos perceber 

a grande tendência de concepção dessa ferramenta, pelos professores, de 

instrumento de administração da vida acadêmica, simplificando a mesma como 

um simples aplicativo para colocar as notas e frequências.  

Já se sabe que o uso das tecnologias já vem ganhando bastante espaço na 

atualidade e que os professores, em geral, estão acompanhando essas 

dinamicidades tecnológicas. Porém, ainda assim encontra-se docentes que, por 

diversos motivos, buscam simplificar suas atividades profissionais e terminam 

largando mão dos recursos que pode muito bem ajudar a simplificar. Por 
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exemplo, quando se trata de correção de trabalhos, sabemos que os docentes 

possuem uma carga muito grande de papel quando os mesmos são recebidos 

fisicamente de forma impressa, já quando se utiliza uma ferramenta de envio dos 

mesmos em arquivos digitais, o mesmo diminui seu esforço físico e poupa 

espaço, além de ajudar o meio ambiente.  

Destarte, já conhecemos a grande importância do uso das novas tecnologias e, 

tem sido uma discussão comum no âmbito das pós-graduações, mas o que se 

percebe é que os docentes sentem medo de utilizá-las. E não é por falta de 

conhecimento em operacionalizar, mas por acharem que da maneira que está 

sendo feito já é suficiente para alcançar com qualidade o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Na última pergunta, pode-se observar que 55% dos sujeitos não possuem 

familiaridade com as ferramentas do SIGAA/UEMA e que 45% conhecem.  O 

SIGAA/UEMA, além das abas para cadastros de notas e frequências, possui 

diversas funcionalidades que podem ajudar o professor no processo de ensino-

aprendizado dos acadêmicos. A título de exemplo temos: os espaços de cadastro 

de fóruns, de chats, de espaços de troca de mensagens e envio de atividades, 

também têm espaço para comunicação com os diversos participantes da turma, 

enfim, muitas opções.  

Quando essas ferramentas são conhecidas, elas passam a integrar as atividades 

do docente e um salto muito grande no processo de aprendizado dos alunos é 

grande. Porém, muitas causas do desconhecimento delas podem ser refletidas 

através da fala dos docentes e acadêmicos, muitos afirmam que  não utilizam 

porque o sistema constantemente está fora do ar e outro ponto que sempre entra 

como um desfavor é a questão do acesso à internet que muitos discente, 

infelizmente, ainda não possuem, dificultando assim os trabalhos na modalidade 

EAD nas ferramentas disponibilizadas pelo SIGAA/UEMA.  Observa-se assim que 

a pesquisa apresentou dados que, de certa forma, já eram previstos nas hipóteses 

elaboradas no projeto de pesquisa inicial. Tendo em vista todas as afirmações, 

podemos assim partir para as nossas considerações finais.  

 

CONSIDERAÇÕES NUNCA FINAIS  

 

Na sociedade da informação, se faz necessário cada vez mais que o professor utilize as 

ferramentas da tecnologia ao seu favor em prol de um processo de ensino-aprendizado 
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mais eficiente. Alcançado esse objetivo, boa parte do trabalho docente teve seu 

resultado alcançado.  

Na investigação aqui desenvolvida, que teve como objetivo geral compreender como é 

utilizado o SIGAA/UEMA, como Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA), pelos 

professores do Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos – MA, chegou-se a 

uma conclusão observável nas práticas dos docentes. 

  Os dados coletados mostram que mais de 50% dos professore não utilizam o SIGAA 

como Ambiente Virtual de Aprendizado – AVA e que a concepção dominante é a de que 

o recurso tem seu uso voltado apenas para a administração da vida acadêmica dos 

discentes. Destarte, conclui-se que o corpo docente do centro precisa compreender que 

o SIGAA está para além de uma feramente que registra as notas ou frequências. 

Apresentamos como possível solução para essa constatação o investimento forte, por 

parte da instituição, no incentivo aos docentes para o uso mais eficaz dessa ferramenta 

que possibilita tantas alternativas dinâmicas para desenvolver as atividades cotidianas da 

sala de aula. Além do investimento no incentivo é necessário haver um dispositivo que 

regulamente o uso do mesmo no processo de ensino-aprendizado, assim, o professor se 

sentirá mais seguro em trabalhar nesse ambiente que, ainda hoje, lhe causa certo 

desconforto pelo medo do erro.  
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Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada na disciplina de Estágio 

Supervisionado II do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Piauí - 

UFPI, com o intuito de verificar a eficiência da utilização do simulador Phet como 

ferramenta auxiliar no processo de recuperação de alunos desmotivados e com baixo 

rendimento na disciplina de Física na Educação Básica. Foram realizadas intervenções em 

duas turmas de Ensino Médio integrada ao técnico de Eletrônica do Instituto Federal do 

Piauí – IFPI. Os resultados apontam que com a utilização do simulador, a aula se tornou 

mais dinâmica, interessante e atrativa. Além disso, o aluno tornou-se mais participativo 

e ativo no processo de ensino-aprendizagem. A utilização dessa tecnologia em sala de 

aula, portanto, enriquece a aula e permite fugir do tradicionalismo tão enraizado em 

nossa cultura educacional brasileira.  

Palavras-Chave: Ensino de Física; Phet; Motivação; Aprendizagem; Tecnologia. 

 

Abstract: This work is the result of a research carried out in the subject of Supervised 

Internship II of the Licentiate course in Physics of the Federal University of Piauí - UFPI, 

with the purpose of verifying the efficiency of the use of the Phet simulator as an auxiliary 

tool in the recovery process of unmotivated students and with low achievement in the 
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discipline of Physics in Basic Education. Interventions were performed in two high school 

classes integrated to the Electronic Technician of the Federal Institute of Piauí - IFPI. The 

results show that with the use of the simulator, the class has become more dynamic, 

interesting and attractive. In addition, the student has become more participatory and 

active in the teaching-learning process. The use of this technology in the classroom, 

therefore, enriches the class and allows to escape the traditionalism so rooted in our 

Brazilian educational culture. 

Keywords: Physics Teaching; Phet; Motivation; Learning; Technology. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde as grandes transformações econômico-sociais que começaram na 

Inglaterra no século XVIII, o mundo vem se modernizando. Máquinas e 

tecnologias vêm ganhando espaço em todos os campos da vida cotidiano, 

auxiliando a vida do homem moderno seja nos transportes, comunicações ou 

indústrias. Nesse contexto, o ambiente educacional merece atenção diante de um 

mundo onde as informações circulam com grande velocidade e as tecnologias 

acessíveis capturam a nossa atenção. Surge, dessa forma, o grande desafio na 

educação de incorporar essas tecnologias a favor do processo de ensino-

aprendizagem.  

Existe, atualmente, um predomínio de aulas tradicionais com a figura do professor 

centralizada e detentora do conhecimento. O aluno, nesse contexto, é apenas 

expectador e passivo, absorvendo o que o professor externa. No entanto, esse 

tradicionalismo vem sido combatido na medida em que os alunos possuem 

contato com tecnologias que possibilitam o acesso a informação de forma rápida 

e precisa. O aparelho celular hoje se configura uma realidade na vida da maioria 

dos alunos. Dessa forma, aulas pouco atrativas comprometem e retardam o 

desenvolvimento dos alunos. 

A disciplina de Física, em especial, é considerada pelos alunos de difícil 

compreensão, pouco interessante e muito abstrata. Segundo Peduzzi (2008), o 

ensino de física tem sido estruturado de forma a priorizar o formalismo 

matemático e a resolução de problemas prontos que são repetidos pelos 

estudantes. E ao fazer isso o processo de ensino-aprendizagem de Física se torna 

tedioso, levando professores e estudantes, a formarem “uma imagem rígida e 

estéril do próprio conhecimento científico” (p. 127). 
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Além disso, os conteúdos são ministrados de forma a distanciar a Física da 

realidade do aluno contribuindo para intensificar o desinteresse por essa 

disciplina. Dessa forma, este trabalho surge com a finalidade de utilizar novas 

metodologias e artifícios para reconquistar o aluno e motivá-lo para o estudo da 

Física. Nesse contexto, a utilização de simuladores virtuais que reproduzem 

experimentos reais pode auxiliar o processo de ensino-aprendizagem na 

disciplina de Física. 

Para a utilização do software basta apenas um computador com acesso à internet 

e com o acessório Java Flash instalado. Assim, os simuladores poderão ser usados 

sem qualquer dificuldade e a vantagem de serem de baixo custo. Dentro deste 

contexto Soares, (2013), dialoga que: 

 
 Para ajudar os alunos a compreender conceitos virtuais, as simulações 

PhET animam o que é invisível ao olho através de gráficos e controles 

intuitivos, tais como clicar e arrastar a manipulação, controles 

deslizantes e botões de rádio. A fim de incentivar ainda mais a 

exploração quantitativa, as simulações também oferecem instrumentos 

de medição, incluindo réguas, cronômetros, voltímetros e termômetros. 

À medida que o usuário manipula essas ferramentas interativas, as 

respostas são imediatamente animadas, assim ilustrando efetivamente 

as relações de causa e efeito, bem como 21 várias representações 

relacionadas (movimento dos objetos, gráficos, leitura de números, etc). 

(SOARES, 2013). 

Neste trabalho, utilizou-se o Simulador PhET (Physics Educational Technology). 

Ele foi iniciado por Carl Wieman, o prêmio Nobel em Física de 2001, e é voltado 

para experimentos nas áreas de Física e Química. O uso deste simulador 

apresenta muitas vantagens, como interatividade, pouco tempo de duração. Além 

disso, esse software também pode ser usado nos cursos de Ensino à distância, 

que são cada vez mais procurados pelos estudantes. Coelho (2002) apresenta 

outras vantagens quanto ao uso de simulações virtuais no ensino: 
[...] os simuladores virtuais são os recursos tecnológicos mais utilizados 

no Ensino de Física, pela óbvia vantagem que tem como ponte entre o 

estudo do fenômeno da maneira tradicional (quadro e giz) e os 

experimentos de laboratório, pois permitem que os resultados sejam 

vistos com clareza, repetidas vezes, com um grande número de variáveis 

envolvidas. (COELHO, 2002, p.39). 

Essa incorporação de tecnologias às aulas encontra um entrave na medida em 

que os cursos de formação de professores não oferecem capacitação acerca do 
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manuseio dessas tecnologias e as formas de como utilizá-las eficientemente. 

Dessa forma, é preciso que o futuro professor vivencie o planejamento, manuseio 

e utilização de tecnologias no ensino. Vale ressaltar ainda a carga horária 

excessiva dos professores compromete o planejamento de aulas mais 

tecnológicas, criativas e motivantes. Além disso, muitas escolas resistem a 

utilização de novas tecnologias no dia a dia da sala de aula. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar a eficiência da utilização 

do simulador Phet na recuperação de alunos desmotivados e com baixo 

aproveitamento na disciplina de Física. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a realização desta pesquisa foi feito uma intervenção em duas turmas de 

Ensino Médio integrado ao técnico de Eletrônica no Instituto Federal do Piauí, 

campus Teresina. Esse trabalho constituiu-se dentro da disciplina de Estágio 

Supervisionado II pertencente ao curso de Licenciatura em Física da Universidade 

Federal do Piauí, campus Teresina, no segundo semestre de 2018. 

Essa pesquisa foi dividida em quatro etapas. A primeira se constituiu de 

observações das aulas de Física e análise da metodologia empregada nas 

mesmas. Além disso, foram revisadas as notas dos alunos das duas turmas a fim 

de verificar o desempenho na disciplina e especificamente, no conteúdo referente 

a circuitos. A partir disso, os alunos com menores rendimentos de cada turma 

foram selecionados em dois grupos (A e B). O grupo A possuía 12 alunos e o 

grupo B 11 alunos. Essa etapa se articulou em 3 semanas. 

Em etapa seguinte, foram realizados três encontros (100 minutos cada) para a 

revisão do conteúdo de circuitos. No grupo A, foi realizada uma revisão expositiva 

na qual utilizou-se o simulador Phet como auxiliar. No grupo B, fixado como 

controle, foi empregada metodologia tradicional e expositiva na qual o professor 

expõe o conteúdo e realiza exercícios no quadro. 

Na terceira etapa, os alunos de ambos os grupos são submetidos a avaliação 

referente ao conteúdo de circuitos. Na etapa final, os dados referentes às notas 

dos alunos foram analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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O Instituto Federal do Piauí (IFPI) oferece o Ensino Médio Integrado ao técnico. 

Nessa pesquisa, foram escolhidas duas turmas cujo curso integrado foi de 

Eletrônica. Durante as primeiras observações às aulas de Física percebeu-se que 

o professor utilizava uma metodologia tradicional, baseada em aulas expositivas 

e pouco dialogadas. Além disso, havia pouca participação dos alunos e os que 

interagiam eram sempre os mesmos. Ao analisar as notas referentes ao conteúdo 

recentemente trabalhado, observou-se que um grupo expressivo de alunos 

apresentava baixo rendimento. Isso se tornou uma preocupação devido ao fato 

de se tratar de turmas de Eletrônica cujo conteúdo de circuitos corresponde a 

conhecimento base para os demais conteúdos subsequentes. 

Dessa forma, selecionou-se os alunos com nota baixa nesse conteúdo das duas 

turmas afim de verificar a eficácia do aplicativo Phet como auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem e como ferramenta motivacional no mesmo. Os dois 

grupos apresentavam uma certa homogeneidade de sexo, notas na disciplina e 

perfil social.  Ao grupo A com 12 alunos destinou-se aulas de revisão com o 

simulador. Foram realizadas resolução de exercícios com o simulador mediante 

um roteiro que ajudou os alunos a manipular o aplicativo. Ao grupo B, com 11 

alunos, destinou-se a aulas expositivas semelhantes as utilizadas pelo professor e 

com resolução no quadro branco dos mesmos exercícios aplicados no grupo A. 

O conteúdo ministrado de circuitos abrangia conceito de resistores, capacitores, 

geradores, tensão, corrente elétrica e associação de resistores. Durante essa 

etapa, verificou-se que os alunos do grupo A se mostraram mais atentos e 

motivados a participar das aulas de revisão e participar da resolução dos 

exercícios. Os alunos do grupo B permaneceram quietos e participavam pouco. 

Apenas reproduziam no caderno o que era codificado no quadro branco. Após 

esse período de revisões, ambos os grupos foram submetidos a avaliação dos 

conteúdos trabalhados. A avaliação se constituía de cinco questões 

contextualizadas. 

O resultado do desempenho dos grupos pode ser verificado nas figuras abaixo: 
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Figura 68. Acertos do Grupo A 

 

 
 

Figura 69. Acertos do Grupo 2 

Os alunos do grupo A apresentaram maior número de acertos nas questões 

avaliativas. Com um total de 5 questões, valendo 2 pontos cada, a maioria dos 

alunos do grupo A conseguiram atingir um resultado satisfatório, ou seja, de um 

universo de 12 alunos, 10 conseguiram atingir notas acima da média sete. Quanto 

ao grupo B, apenas 3 alunos conseguiram atingir um valor acima da média. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do simulador Phet como auxiliar no processo de recuperação de 

alunos com baixo rendimento mostrou-se eficiente. A maioria dos alunos com 

baixas notas apresentam um desinteresse pela disciplina de Física e, 

consequentemente, uma desmotivação em apreender e participar das aulas que, 
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em sua grande maioria, são ministradas com metodologias tradicionais e sem 

nenhum atrativo.  

Com a utilização do simulador, a aula se torna mais dinâmica, interessante, 

motivante e atrativa. Dessa forma, o aluno torna-se mais participativo e ativo no 

processo de ensino-aprendizagem. A utilização dessa tecnologia em sala de aula, 

portanto, enriquece a aula e permite fugir do tradicionalismo tão enraizado em 

nossa cultura educacional brasileira.  
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Resumo: Esta pesquisa trata do uso do software computacional como recurso didático 

no processo de ensino e aprendizagem da função do primeiro grau com alunos do 1º 

ano do ensino médio. O objetivo foi investigar as contribuições do software Geogebra 

no estudo de funções utilizando situações-problemas do cotidiano. A pesquisa 

caracterizou-se em um estudo de caso, com métodos quantitativos o qual analisou-se 

reflexões feitas pelos alunos e o nível de aprendizagem com a usabilidade de Tecnologias 

Educacionais como estratégias de Ensino. Verificou-se que o software Geogebra oferece 
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muitas vantagens, pois permite utilizar novas estratégias de ensino e de aprendizagem 

permitindo a professores e alunos a possibilidade de analisar, explorar e conjecturar tais 

conteúdos na construção do conhecimento matemático, provocando interesse do 

indivíduo para o seu aprendizado. 

Palavras-chave: Tecnologias no Ensino; Geogebra; Ensino de Matemática; Função do 1º 

grau; Objetos de Aprendizagem. 

 

Abstract: This research deals with the use of computational software as a didactic 

resource in the process of teaching and learning the function of the first grade with 

students of the 1st year of high school. The objective was to investigate the contributions 

of Geogebra software in the study of functions using everyday situations-problems. The 

research was characterized in a case study, with quantitative methods which analyzed the 

reflections made by the students and the level of learning with the usability of 

Educational Technologies as strategies of Teaching. It was verified that Geogebra software 

offers many advantages because it allows to use new teaching and learning strategies 

allowing teachers and students the possibility to analyze, explore and conjecture such 

contents in the construction of mathematical knowledge, provoking the individual's 

interest in their learning . 

Palavras-chave: Technologies in Teaching; Geogebra; Mathematics Teaching;  Function 

of the primary degree; Reflective Abstraction. 

INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos e as inovações no processo de ensino e 

aprendizagem, exigem do professor o dever de manter-se atualizado. Em 

controvérsia, sua prática tornaria desinteressante havendo assim um divórcio 

entre as escolas e a realidade dos seus alunos (Parra & Saiz et.al,1996). Oliveira e 

Justo (2014) fazem referência quanto a importância dos professores 

aperfeiçoarem e conhecerem novas tecnologias para o avanço dos processos 

escolares, gerando um conhecimento significativo para o aluno. 

Assim, a utilização da Informática Aplicada à Educação (IAE) mostra-se 

cada vez mais necessário, permitindo o uso de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) próximas ao cotidiano do aluno. Segundo Blunter (1999, p. 

01), TIC: “é o conjunto de ferramentas e recursos tecnológicos usados para 

comunicar, criar, disseminar, armazenar e gerenciar informação”. 

Frota (2012, p. 6) afirma que: 
O uso de simulações, a construção de modelos, o teste de hipóteses 

numéricas dentre outras, passam a contribuir o arsenal de estratégias que 

se usa para fazer matemática […] Num segundo nível, o professor entende 

que a incorporação de novas formas de fazer matemática leva os 
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educandos a desenvolverem novas formas de pensar e resolver 

problemas. 

Portanto, constata-se a importância de aulas cada vez mais constantes 

por meio de softwares, ambientes informatizados e virtuais que objetivam a 

aprendizagem escolar (SILVA; BECKER, 2016; 2017). 

O presente estudo tem como objetivo compreender o conceito de 

funções matemáticas com o auxílio de tecnologias educacionais disponibilizadas 

pelo software Geogebra, especialmente da função do 1º grau. Tais conteúdos 

curriculares normalmente são ensinados ao estudante mediante uma simples aula 

teórica, sem uma real relação entre as incógnitas e sua correspondência no 

gráfico da função, levando muitos a não compreensão da real finalidade e da 

importância desses assuntos para sua vida. 

Dessa forma, a utilização de ferramentas do Software Geogebra parte 

do pressuposto auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 

o aluno terá a liberdade de interpretar melhor os dados de uma função por meio 

das construções no software, o que facilita as visualizações tanto pelo aspecto 

gráfico quanto pelas animações. 

Diante dessa perspectiva, questiona-se: De que forma o uso do 

software Geogebra pode contribuir no ensino e na aprendizagem de função do 

1º grau utilizando situações problemas do cotidiano do aluno? Procura-se, com 

isso, observar o comportamento e a assimilação de conteúdos dos discentes do 

1º ano do Ensino Médio, em uma turma específica, utilizando duas diferentes 

formas de intervenção. Na primeira, adota-se a prática pedagógica tradicional, 

sem o uso de recurso tecnológico e a segunda utiliza-se de ferramentas 

disponível no software para a resolução de questões da temática proposta. 

 

O SOFTWARE GEOGEBRA E O ENSINO DA FUNÇÃO DO 1º GRAU 

A educação matemática desde os primeiros anos na escola é vista como 

uma disciplina que acarreta obstáculos e desafios encontrados pelos alunos nos 

processos de ensino e aprendizagem. Para Macedo e Lins (2017) cita que de fato 

a Matemática é uma construção de grande importância, no qual tem um 

desempenho decisivo, pois permite a resolver problemas do dia a dia. É muito 

aplicada no mundo do trabalho e é essencial para a construção de 

conhecimentos, entre outras áreas curriculares. (DELGADO, FRIEDMANN e LIMA, 

2010). 

Existem uma infinidade de recursos tecnológicos educacionais que podem 
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ser trabalhados em sala de aula como ferramentas metodológicas de apoio ao 

ensino. Na área da Matemática destacam-se os softwares Geogebra, Geometricks, 

Winplot, Régua e compasso, entre outros, que auxiliam na aprendizagem de 

diversos conteúdos curriculares. 

O Geogebra é um software matemático gratuito “desenvolvido por Markus 

Hohenwarter em 2001, professor da Universidade de Salzburg, com o intuito de 

dinamizar o estudo da Matemática” (FANTI, 2010, p. 1). O Geogebra é um 

programa atribuído à construção de conceitos e objetos matemáticos. É uma 

ferramenta de estudo, que abrange tópicos de geometria, álgebra e cálculo. 

De acordo com Fanti (2010, p. 1), o Geogebra ainda “possibilita trabalhar 

de forma dinâmica em qualquer nível da educação básica permitindo a 

abordagem de diversos conteúdos, especialmente os relacionados ao estudo da 

geometria e funções”. Oliveira (2014, p. 17) defende essa ideia quando traz que 

esse software permite ao “aluno explorar conceitos de forma dinâmica. Uma 

característica importante é a possibilidade de interação entre o usuário e os 

objetos que estão na área de trabalho [...]”. Sobre outro ponto de vista, Santana 

Júnior (2011) coloca que o Geogebra é um software educativo que admite ser 

explorado pela Geometria e pela Álgebra. 

Dessa forma, entre as muitas possibilidades de conteúdos didáticos que 

podem ser trabalhados com as ferramentas do software Geogebra, apresenta-se 

as funções, o qual será abordada, exclusivamente, a função afim ou do primeiro 

grau como muitos conhecem. 

O estudo da função do 1º grau é muito importante no estudo de análise 

de gráficos usados no dia a dia, já que há uma enorme aplicabilidade desse 

conceito na vida diária. Em outras palavras o assunto em questão pode 

representar muitos eventos cotidianos, como por exemplo, o valor que uma 

pessoa paga mensalmente no seu plano de saúde, ou o valor a ser pago 

somando-se um valor fixo mensal mais os valores adicionais por consulta 

efetivada no mês. Dessa forma, para cada mês é possível definir uma função que 

associa o custo do plano de saúde ao número de consultas efetivadas. 

Os conceitos envolvidos no estudo de funções afins são muitas vezes 

demonstrados para os alunos de forma abstrata, por isso, muitos deles 

apresentam dificuldades no aprendizado. Em razão disso, é importante o 

professor usar alguma ferramenta educacional de forma a levar seus alunos a 

compreender esses conceitos e proporcionar uma melhor aprendizagem. Pois, 

“aliar o Geogebra as aulas comuns têm muitas vantagens em relação ao trabalho 



 

 
5058 

no papel ou no quadro, como movimentar as figuras em diversas direções, 

comparar, e voltar ao aspecto inicial [...]” (OLIVEIRA, 2014, p. 19). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa, em primeiro momento, caracterizou-se por um estudo de 

caráter bibliográfico, uma vez que o levantamento de todo o referencial teórico 

referente ao uso das tecnologias na educação, e, sobretudo, do uso do software 

Geogebra no ensino de funções do 1º grau, foi constituído a partir dos trabalhos 

de Soffa e Alcântara (2008), Fanti (2010), Oliveira (2014), entre outros, que 

trouxeram alguma contribuição sobre a temática abordada. 

Quanto à abordagem do problema, ou melhor, quanto à forma de verificar 

a eficiência da utilização do software Geogebra como recurso pedagógico no 

processo ensino e aprendizagem da matemática com a função do 1º grau, fez-se 

a opção pela pesquisa de campo, que conforme Barros e Lehfeld (2007, p. 90), 

nesse tipo de pesquisa “[...] o trabalho de campo se caracteriza pelo contato 

direto com o fenômeno de estudo”. 

Em relação a metodologia da pesquisa, considerou-se os métodos de 

pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, “baseia-se na quantificação para 

coletar e, mais tarde, tratar os dados obtidos. Nesse tipo de pesquisa, é 

fundamental usar técnicas estatísticas, como porcentagens, médias e desvio 

padrão” (MASCARENHAS, 2012, p. 45). 

O universo desta pesquisa é o conjunto de estudantes do 1º ano do ensino 

médio, com faixa etária entre 14 a 17 anos, abrangendo 80 alunos regularmente 

matriculados da Escola Estadual Professor José Firmo do Nascimento, localizada 

na cidade de Macapá-AP, realizada no período de março a maio de 2019. 

 

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO 

O núcleo metodológico desta pesquisa é constituído por quatro 

procedimentos sequenciados (P1, P2, P3 e P4), distintos, porém complementares 

entre si. Os procedimentos P1, P2, P3 e P4 compõem a estrutura metodológica 

geral desta pesquisa. 

Procedimento 1 (P1) – Aplicação de questionário aos sujeitos 

participantes, cujo objetivo foi levantar alguns dados sobre o público-alvo em 

relação à afinidade com a disciplina matemática. 

Procedimento 2 (P2) – Realização de aula de forma tradicional sobre o 

estudo da função do 1º grau. Realizado a análise e resolução de questões 
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envolvendo situação-problema do cotidiano do estudante. Participaram deste 

procedimento e etapa da pesquisa 50 % dos sujeitos, ou seja, 40 alunos, e foram 

nomeados de Grupo A1. 

Procedimento 3 (P3) – Realização de aula na forma experimental e em 

laboratório de informática sobre o estudo da função do 1º grau, utilizando o 

Software Geogebra. Neste cenário, foi possível apresentar, de diferentes formas, 

um mesmo elemento do conteúdo programático o que pode ajudar o aluno na 

melhor compreensão do tema, e permitiu revisitar, explorar o assunto via imagens 

ou animações. Nesta etapa trabalhou-se com a construção de tabelas e a 

representação gráfica destas. Participaram deste procedimento e etapa da 

pesquisa 50 % dos sujeitos, ou seja, 40 alunos, e foram nomeados de Grupo A2. 

Procedimento 4 (P4) – Aplicação de um pós-teste para verificar indícios 

de aprendizagem dos alunos e comparação da aprendizagem entre os Grupos A1 

e A2. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Percepção da afinidade com a disciplina Matemática e procedimentos 

pedagógicos aplicados. 

Uma das questões essenciais de se observar foi a afinidade da turma com 

a disciplina Matemática. O Gráfico 1 mostra como resultado que a maioria dos 

alunos disseram em não ter afinidade com a disciplina de Matemática, isto é, 

76%(61 ocorrências) deles. Enquanto que apenas 24% (19 ocorrências) tem 

afinidade com a disciplina em questão. 

 

Gráfico 1. Análise sobre afinidade dos alunos na disciplina Matemática. 

Fonte: Elaborados pelos autores (2019) 

Pesquisar essa rejeição foi essencial para continuidade da pesquisa, pois 

segundo Thomaz (1999), a dificuldade em Matemática, é colocada como o 

principal motivo de não gostarem desta disciplina, é um fator marcante na vida 

da maioria dos estudantes, é algo que tem proporcionado resistência ao 

aprender. Diante desse contexto, cabe à escola e aos professores buscarem 

metodologias que motivem os alunos para permitir a aprendizagem mais 

significativa. 

Outro fator que influencia na maneira dos alunos encararem a 

aprendizagem de Matemática está relacionada com as atividades dos professores 

e as impressões que estes alunos têm deles. 
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Gráfico 2. Análise sobre o motivo do aluno não ter afinidade com a disciplina de 

Matemática 
Fonte: Elaborados pelos autores (2019) 

No gráfico 2 permite visualizar que 44% (35 ocorrências) dos alunos 

relaciona a falta de afinidade com a disciplina é devido a prática do professor, as 

relações que este estabelece com os alunos e a forma como ensina e avalia. Já 

35% (28 ocorrências) relaciona como principal rejeição a falta de motivação do 

professor ao ensinar e falta de motivação dos alunos em aprender. 

Sobre a motivação pelo aprendizado, tanto pelo professor quanto pelo 

aluno, Menezes (2006), Fontes (2014) e Moura (2015) já evidenciaram estratégias 

para aumenta a produtividade escolar, e ressalta que o uso de ferramentas 

tecnológicas educacionais contribuem significativamente para elevar os índices 

de motivação e empenho na aprendizagem. Neste contexto, entende-se que a 

maneira dos alunos encararem a aprendizagem de Matemática está diretamente 

relacionada com a prática pedagógica adotada pelo professor. 

A usabilidade de recursos tecnológicos usado pelo professor de 

Matemática foi pesquisada com a Pergunta: O professor utiliza softwares 

computacionais em suas aulas como estratégia de ensino? Dos alunos que 

responderam aos questionários 95% (76 ocorrências) disseram que o professor 

não utiliza recursos tecnológicos para o ensino da Matemática. Contrapondo este 

cenário, D’Ambrósio (1986) atenta-se para a necessidade urgente do uso do 

computador nas aulas. Para Marasini (1999), o professor deve usar o computador 

e deve saber seu papel num mundo onde a tecnologia avança em velocidade 

surpreendente. 

Gráfico 3. O professor utiliza softwares computacionais em suas aulas como 

estratégia de ensino? 
Fonte: Elaborados pelos autores (2019) 

 

Análise dos Resultados do Questionário Avaliativo 

A análise procurou caracterizar e registrar os processos construtivos do 

conhecimento de limites, ocorridos na interação entre alunos e situações-

problemas. Foram investigadas as relações de conhecimento construídas pelos 

alunos. A análise das respostas foi feita considerando os aspectos construtivos do 

conhecimento de funções do 1º grau. 

A explanação do conteúdo de funções foi aplicado aos sujeitos do Grupo 

A1, na forma tradicional de ensino, isso é, sem a utilização de ferramentas 
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tecnológicas para o auxílio da aprendizagem, e aos alunos do Grupo A2 uso da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) foi utilizada como uma 

ferramenta de apoio ao ensino, o Software Geogebra. 

A primeira questão pedia que o aluno determinasse o zero da função f(x) 

= 2x + 6, em seguida que traçasse o gráfico. Com base nessa mesma função,  o 

estudante deveria explicar o que aconteceria se o sinal do coeficiente angular 

fosse invertido. 

Gráfico 4. Análise da 

aprendizagem da questão 01 
Fonte: Elaborados pelos autores (2019) 

 

O gráfico 4 mostra que somente 10% (4 alunos) do Grupo A1 conseguiram 

responder corretamente a questão 01, enquanto o Grupo A2 teve 87,5% (35 

alunos). Sobre o percentual de respostas erradas chegou a 67,5% (27 alunos) para 

o Grupo A1 e somente 5% (2 alunos) para o Grupo A2. 

A segunda questão solicitava que o aluno verificasse o plano de saúde 

mais econômico para um determinado cliente entre duas opções A e B, com as 

seguintes informações: o plano A cobra R$ 10,00 de taxa de administração mensal 

e R$ 40,00 por consulta. Já o plano B cobra R$ 20,00 de taxa de administração 

mensal e R$ 30,00 por consulta. O gasto total de cada plano é dado em função 

do número x de consulta. 
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Gráfico 5. Análise da aprendizagem da questão 02 

Fonte: Elaborados pelos autores 

(2019) 

 

O gráfico 5 mostra a análise de conhecimentos na questão 02 entre os 

alunos dos Grupos A1 e A2. A ocorrência de acertos no Grupo A2 é de 82,50% 

(33 alunos), superior aos dados do Grupo A1 que é de apenas 17,5% (7 alunos). 

Esse número indica uma tendência na aceitação do método e a verificação de sua 

vantagem no processo de solução do problema e das ferramentas virtuais como 

vantagem no processo de ensino. 

Evidencia-se nos Gráficos 4 e 5 que os alunos do Grupo A2 tiveram melhor 

desempenho e aprendizagem e que a utilização do software Geogebra 

respondeu positivamente ao que se foi proposto. 

Neste contexto, as amostras dos gráficos 1, 2 e 3 que relatam a elevada 

rejeição dos alunos com a disciplina Matemática e em comparação com os 

gráficos 4 e 5 que retratam um baixo rendimento escolar dos alunos do Grupo 

A1 evidenciam que a prática pedagógica utilizada pelo professor é fator 

primordial no processo de aprendizagem escolar. Fato este, é comprovada pela 

nova prática metodológica utilizada aos alunos do Grupo A2 mediada pelas 

Tecnologias da Comunicação e Informação mostrou-se necessária e emergente 

resultando em uma maior aprendizagem dos sujeitos pesquisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quanto ao problema e ao objetivo geral desta pesquisa, constatou-se que 

são muitas as contribuições do uso pedagógico do Software Geogebra no 

processo de ensino e aprendizagem de funções do 1º grau. Quando comparado 

o desempenho escolar dos alunos distribuídos em grupos, A1 e A2, 
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respectivamente, percebeu-se que o nível de aprendizado dos alunos melhorou 

com o uso didático desse software. 

Com a pesquisa foi possível perceber que o software Geogebra oferece 

muitas vantagens, pois permite utilizar novas estratégias de ensino e de 

aprendizagem permitindo a professores e alunos a possibilidade de analisar, 

explorar e conjecturar tais conteúdos na construção do conhecimento 

matemático, provocando interesse do indivíduo para o seu aprendizado. 

Verificou-se que o professor de Matemática reconheceu que deveria inovar em 

suas práticas pedagógicas e começou a explorar as vantagens do uso das 

tecnologias educacionais no processo ensino-aprendizagem dos alunos. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, ficou bastante claro que existem 

alguns obstáculos para o uso não só do Geogebra, mas também de outras 

ferramentas educacionais nas atividades do cotidiano do ambiente de 

aprendizagem, como por exemplo, o despreparo do professor para utilizar 

softwares na sala de aula, bem como a ausência dessas tecnologias nas escolas, 

um bom exemplo disso, são os próprios computadores do LIED que não 

funcionam na sua totalidade. Nesse caso, houve dificuldades já que não tinham 

máquinas disponíveis para todos os alunos realizar suas atividades limitando sua 

usabilidade, a solução foi disponibilizar dois alunos em cada computador. 

Apesar disso, convém destacar que os alunos tiveram um bom 

desempenho ao que foi proposto, por isso é importante que os futuros 

educadores estejam sempre empenhados em utilizar procedimentos que se 

mostrem eficazes para o ensino de tais conteúdos e comprometidos com a 

educação de todos os discentes. 

Além da facilidade na utilização do software Geogebra, identificou-se 

outro parâmetro suscitado pelos alunos: a motivação. Apesar da pouca idade dos 

alunos, demonstraram-se maduros, conscientes, críticos em relação aos 

benefícios que de acordo com seus posicionamentos podem influenciar o uso de 

ferramentas computacionais como uma aprendizagem diferenciada, 

apresentação de mais recursos que a aula tradicional, aulas mais dinâmicas, 

melhor entendimento dos conteúdos, entre outros. 
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Resu1171mo: A tecnologia é um marco que revolucionou o mundo em todos os 

aspectos, nas esferas econômicas, políticas, culturais, sociais e no âmbito da educação, 

no qual está passou a desempenhar papel de fundamental importância no 

desenvolvimento da sociedade. O presente trabalho tem o intuito de apresentar a 

utilização do software livre Qgis na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental e 

Médio (E.E.I.E.F.M) Tatakti Kyikatejê, abordando o conteúdo sobre “cidade e suas 

representações” durante o período de regência do estágio supervisionado III realizado 

na aldeia indígena Gavião Kyikatejê Amti no município de Bom Jesus do Tocantins – PA. 

Para a realização da atividade e posteriormente a construção do artigo, foi utilizado como 

metodologia o levantamento bibliográfico, a utilização de imagens trabalhadas após o 

georreferenciamento com o uso do programa QGIS 3.6 e a utilização de imagens de 

satélite, além do uso do Google Earth e shapes disponíveis no site do IBGE. Diante de 

um mundo globalizado/modernizado, presencia-se diariamente o uso de tecnologias em 
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seus diversos âmbitos, incluindo o contexto escolar. Ressalta-se que a tecnologia quando 

não manuseada de forma correta, dificulta aprendizado e os estudos, uma vez que o 

professor passa a não ser o centro das atenções. Saber lidar com as ferramentas 

tecnológicas é uma necessidade dos professores da atualidade, pois corrobora para a 

participação dos alunos nas aulas e possibilita o ensino interativo. Fica evidente, a 

importância da tecnologia em sala de aula, pois torna-se um dos elos entre ensino e 

aprendizagem, favorecendo a construção de uma didática dinâmica, demonstrando que 

a formação do aluno e do professor não são estáticas, tornando a aula satisfatória para 

alunos e professores. 

Palavras-chave: Tecnologia; Sig; Georreferenciamento; Educação Indígena; Ensino Geografia.  

Abstract: Technology is a milestone that has revolutionized the world in all aspects, in 

the economic, political, cultural, social and educational spheres, in which it is now playing 

a fundamental role in the development of society. This paper intends to present the use 

of Qgis, which is a free software, in the Indigenous State School of Elementary and 

Secondary Education Tatakti Kyikatejê, addressing the content about "city and its 

representations" during the regency period of the supervised stage III held in indigenous 

village of Gavião Kyikatejê Amti in the municipality of Bom Jesus do Tocantins - PA. In 

order to carry out the activity and later the construction of the article, the methodology 

used was the bibliographic survey, the application of images after the georeferencing 

with the use of the QGIS 3.6 program and the use of satellite images, besides the use of 

Google Earth and shapes available on the IBGE website. Facing a globalized/modernized 

world, the use of technologies in their various spheres, including the school context, is 

present every day. It is emphasized that the technology when not handled correctly, 

makes learning and studies difficult, since the teacher is not the center of attention. 

Knowing how to deal with the technological tools is a necessity of the teachers of the 

present time, since it corroborates for the participation of the students in the classes and 

allows the interactive teaching. It is evident, the importance of technology in the 

classroom, since it becomes one of the links between teaching and learning, favoring the 

construction of a dynamic didactic, demonstrating that the formation of the student and 

the teacher are not static, making the class satisfactory for students and teachers. 

Keywords: Technology; Sig; Georeferencing; Indigenous Education; Geography Teaching. 

INTRODUÇÃO 

 O ensino-aprendizagem é uma das temáticas mais abordadas no âmbito 

das pesquisas acadêmicas, tendo em vista a importância da educação como 

possibilidade de transformação do ser humano e consequentemente da 

sociedade. A ciência geográfica e o seu ensino têm o papel de propiciar aos 

alunos e à sociedade a compreensão do espaço geográfico por meio de 

ferramentas e metodologias que possibilitem um aprendizado de modo que os 
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conteúdos geográficos sejam utilizáveis e prazerosos aos discentes em seu 

cotidiano, sobretudo no ensino básico. Todavia, o que se observa na educação 

geográfica é a limitação por parte dos professores no manuseio de novas 

metodologias de ensino, o que corrobora em aulas tradicionais que se 

restringem, por exemplo, à utilização de livros didáticos como única ferramenta 

utilizada pelo professor nas aulas de Geografia.  

 O uso de tecnologias no cenário atual se converge a uma integração do 

modo de vida da sociedade mundial, o que reflete diretamente na organização e 

no modo de se pensar no ensino e nas novas práticas metodológicas de 

professores. No que tange a construção de conhecimentos geográficos e 

cartográficos, utilizando das geotecnologias como recurso pedagógico nas aulas 

de Geografia, o objetivo foi de promover uma atividade dinâmica, participativa e 

interativa por meio da Cartografia através da ferramenta QGIS.   

Dessa maneira, o presente artigo tem como objetivo demonstrar a 

utilização acerca desse software livre na disciplina de Geografia na E.E.I.E.F.M 

Tatakti Kyikatejê, abordando o conteúdo sobre “cidade e suas representações” 

durante o período de regência do estágio supervisionado III realizado na aldeia 

indígena Gavião Kyikatejê Amti no município de Bom Jesus do Tocantins – PA  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 Os procedimentos metodológicos se deram a partir do levantamento e 

aquisição de dados oficiais, documentos, referências bibliográficas com base no 

uso de fontes secundárias. A utilização de imagens de satélite trabalhadas com 

os alunos foram georreferenciadas e interpretadas para que houvesse a produção 

de cartas – imagens, através do uso do programa QGIS 3.6 e de informações 

advindas do Google Earth e dados coletados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística. As cartas foram produzidas pautadas no método qualitativo, que 

segundo Martinelli (2005), consiste na diferenciação dos elementos que estão 

sendo representados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 A Geografia é uma ciência de extrema relevância na compreensão dos 

problemas socioambientais, econômicos, políticos e culturais, pois ela permite a 

percepção do espaço onde vivemos por meio das relações antrópicas da 
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sociedade com a natureza. Assim, é através dessa ciência que se compreende a 

dinâmica dos povos, como exemplo os povos indígenas, e seus respectivos 

territórios, analisando sua interação com o espaço e a forma com que cada cultura 

materializa suas relações neste mesmo. Assim, segundo o parecer de Macuxi 

(1998) com base no Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 
O Brasil é formado por diferentes povos e cada um tem sua forma de 

viver e ocupar o espaço. Alguns possuem mais tecnologias, outros 

menos. Uns ocupam grandes áreas, outras áreas pequenas, mas cada 

um se relaciona com seu espaço e cria a sua geografia (MEC, 1998, p. 

225) 

 

        

 Com base na citação acima, evidencia-se que o Brasil é um pais de 

contrastes em que se têm diferentes povos, culturas, raças e etnias, o que 

confirma a importância de estudos e pesquisas sobre a educação indígena no 

país. Tais pesquisas tem o intuito de proporcionar melhorias na qualidade de vida 

desses povos, com uma educação escolar indígena que tenha como base o 

estudo e compreensão da realidade em que eles vivem. Assim, visa-se uma 

educação indígena de qualidade e que atenda as necessidades desses povos. 

Portanto, o que se propõe, são aulas com a utilização de tecnologias juntamente 

às metodologias que rompam com uma educação tradicional sem utilidade, 

importância, que não seja participativa e interativa para o aluno indígena.   

 A sociedade atual vive em meio a um intenso processo de globalização, no 

qual os povos indígenas procuram por meio da resistência manter sua identidade 

e tradições culturais, ressaltando a educação como subsídio para manutenção das 

singularidades culturais. Dessa maneira Gomes (2013) cita os desafios diante da 

atualidade quando menciona a importância da educação escolar indígena 

quando se teve a “percepção de que a educação escolar poderia ser uma forma 

de manter e transmitir a cultura, além de conquistar a cidadania e os direitos, 

fortalecendo a identidade indígena”. A geografia, sobretudo os conteúdos de 

cartografia permitem que essas etnias reconheçam e modifiquem o espaço em 

que estão inseridas, na busca de uma melhor qualidade de vida, fazendo a 

correlação do saber prévio com o conhecimento científico apreendido na escola. 

Assim, segundo Castrogiovanni (2008) a cartografia adquire um papel importante 

na compreensão do espaço geográfico e é vista para o autor como 
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[...] o conjunto de estudos e operações lógico-matemáticas, técnicas e 

artísticas que, a partir de observações diretas e da investigação de 

documentos e dados, intervém na construção de mapas, cartas, plantas 

e outras formas de representação, bem como no seu emprego pelo 

homem. Assim a cartografia é uma ciência, uma arte e uma técnica 

(CASTROGIOVANNI, 2008, p.38). 

 

 No âmbito da geografia escolar a cartografia aparece como um elemento 

extremamente importante, pois traz consigo uma diversidade de informações e 

conhecimentos indispensáveis na formação dos cidadãos. Assim, com base no 

Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (MEC, 1998) 

 
O mapa não precisa de língua para ser entendido. Ele tem uma 

linguagem que pode ser lida por diferentes povos do mundo. E os 

índios são bons cartógrafos. Possuem mapas mentais complexos de 

suas aldeias e Terras Indígenas, e podem transformar estes mapas em 

linguagem cartográfica com facilidade, ao serem solicitados a 

desenvolverem a sua geografia (MEC, 1998, p. 228) 

  

 É necessário salientar a linguagem cartográfica como uma das 

possibilidades de viabilizar o manuseio das TIC (Tecnologia da Informação e 

Comunicação), propiciando o uso de novas metodologias, não estabelecendo 

apenas a utilização de materiais como a lousa e os livros didáticos em uma 

perspectiva sem chances de explorar novos caminhos e métodos para um 

direcionamento de estudo inovador. Ao empregar a tecnologia no âmbito 

educacional abre-se um leque de opções para o desenvolvimento de mecanismos 

pedagógicos e facilitam para que haja uma apreensão acerca do conteúdo 

abordado pelos professores, além de despertar o lado cognitivo e o 

desenvolvimento espacial dos alunos.  

 A sociedade atual passa por intensas transformações e as escolas devem 

se adequar para as novas formas de estruturação de conhecimentos 

contemporâneos e não ficar para trás em um processo retrogrado educacional. É 

de suma importância que as escolas junto ao professor dinamizem a 

aprendizagem por meio de tecnologias e consequentemente de um trabalho 

colaborativo entre professor e aluno e aluno professor na construção de 

conhecimento.   

       É notório que o uso de tecnologias, proporciona benefícios para a 

sociedade em geral, e também para a educação, na qual se requer uma atenção 
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especial, pois é de suma importância que os alunos obtenham um bom 

aprendizado e estejam preparados para as dificuldades do cotidiano. Torna-se 

essencial que as escolas desenvolvam o seu papel que é de educar e ensinar, e 

para isso o uso de ferramentas como as TICs ajuda no processo educacional. 

Kenski (2007) enfatiza o uso da tecnologia no contexto educacional 
 [...] para que ocorra essa integração, é preciso que 

conhecimentos, valores, hábitos, atitudes e 

comportamentos do grupo sejam ensinados e aprendidos, 

ou seja, que se utilize a educação para ensinar sobre as 

tecnologias que estão na base da identidade e da ação do 

grupo e que se faça uso delas para ensinar as bases dessa 

educação. (KENSKI, 2007, p.43). 

 

Partindo destes pressupostos em que há a necessidade de implantação 

das novas tecnologias em   sala   de   aula, é que   a   cartografia associada ao 

software livre, se torna uma ferramenta importante e deve estar presente no 

ensino de geografia. O geoprocessamento no ensino básico é uma das 

estratégias dos recursos didáticos para análise de conteúdo, na Geografia em 

específico, vários programas podem ser utilizados no tratamento e análise de 

dados geográficos como o Google Earth e Google Maps que permite analises 

temporais sobre o espaço. No caso da pesquisa, foi utilizado o software livre 

QGIS, aplicado como ferramenta metodológica manipulada durante a regência 

do estágio supervisionado III. Símbolo representado abaixo 

 

 
 

É dentro desta análise que o Qgis um software livre 

surge como tecnológica digital fundamental na 

execução metodológica da pesquisa. O Qgis é um SIG (Sistema de Informação 

geográfica) que permite análise de dados espaciais, visualização, edição e 

manipulação. Possibilita aos usuários criar mapas de multicamadas, utilizando 

  
Figura 1 – Ícone do Qgis 

Fonte: retirada da internet 
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várias projeções cartográficas, estes mapas podem ter várias finalidades como 

análise ambiental, urbanas, demográficas entre outras. O Qgis conta também com 

uma gama de formatos de dados matriciais e vetoriais que são facilmente 

adicionados por meio de plug-in. Portanto, o software se tornou uma ferramenta 

essencial para ser trabalhado como parte metodológica ou recurso didáticos para 

a elaboração de pesquisas.  

Desse modo, entende-se que os TICs quando integrados aos processos de 

ensino-aprendizagem tendem a uma vez que concede informações e que 

manuseadas de forma correta concede ao professor uma ferramenta à mais. 

Representada na figura abaixo 
Figura 2 - diagrama 

            
Fonte: autores, 2019. 

               

    O estágio supervisionado III ocorreu na escola E.E.I.E.F.M Tatakti 

Kyikatejê, na aldeia Gavião Kyikatêjê, localizada a 15 km de Bom Jesus do 

Tocantins – PA as margens da Br 222, dentro da reserva indígena Mãe Maria no 

município de Bom Jesus do Tocantins – PA. Segundo Saiki (2015, p.27) a disciplina 

de estágio “deve considerar como uma instrumentalização fundamental no 

processo de formação profissional de professores”, dessa maneira evidencia-se a 

importância na qual o estágio possui, pois possibilita aos docentes dos cursos de 

licenciatura a aproximação e interação com os sujeitos e o âmbito escolar. O 

estágio aconteceu em quatro momentos, nos dias: 10, 17, 24 de abril e 8 de maio 
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de 2019 nos períodos matutino e vespertino. A disciplina dispõe de diversos 

processos avaliativos, como por exemplo a regência, esse momento possibilita 

aos graduandos a interação para com os alunos e a preparação para o ambiente 

escolar. Através da regência, houve a possibilidade de inserir a tecnologia no meio 

escolar, sobretudo como recurso didático o uso do Qgis no 9º ano do ensino 

fundamental. 

A primeiro momento, houve a explanação do conteúdo na disciplina de 

geografia, cujo o tema era “as cidades e as suas representações” na qual foi 

discutido o conceito de cidade por meio dos conhecimentos prévios dos alunos 

da escola indígena. A partir daí os mesmos elaboraram desenhos e textos 

explicativos na qual tiveram o intuito de representar a sua visão sobre a cidade, 

seja ela vivida ou conhecida pelos meios de comunicações. As representações 

gráficas, mais especificamente o uso de desenhos são de suma importância pois 

segundo Paganelli (2007, p.293) tornasse um “elemento de análise sobre o 

desenvolvimento cognitivo de certa realidade representada pelo aluno”.   Esses 

desenhos (figura 4) foram escaneados e apresentados nas aulas seguintes, 

discutindo os elementos representativos e a definição de cidade segundo a visão 

dos alunos. 

 

 

Por fim, fez-se o uso de imagens de satélite, onde os alunos 

identificaram e representaram nas legendas os lugares de convívio, utilizando 

como material o software livre Qgis com a finalidade de reconhecer os locais em 

que eles mais frequentam na cidade de Marabá, além de reconhecerem os 

Figura 3 – Alunos elaborando desenho. 

Fonte: PAIXÃO, K.C. 2019. Fonte: Alunos, 2019. 

Figura 4 – Representação de um aluno. 
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espaços, os alunos elaboraram legendas para a construção das cartas – imagens.   

Conforme representa as imagens abaixo.  

 
Figura 5 (A e B) - Localização dos lugares de vivência e elaboração de legendas 

  
Fonte: PAIXÃO, K.C. 2019 

 

Após os alunos marcarem os principais locais de vivência da cidade, houve a 

elaboração das cartas – imagens, construidas por meio do mapa colaborativo, 

esse tipo de mapeamento tem o intuito de apresentar os espaços onde os sujeitos 

progridem cotidianamente, ou possuem alguma relação de convívio com o lugar, 

a construção desse tipo de mapa permite uma participação de todos, não se 

limitando apenas à um elaborador. Através das espacializações dos lugares de 

“consumo do espaço”, foi realizada no Laboratório de Estudos Urbanos (leurb) a 

identificação dos pontos e a elaboração do mapa através do Sistema de 

informação geográfica, o Qgis. Como apresenta o mapa abaixo 
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Figura 6 - Carta Imagem dos lugares mais frequentados pelos alunos.

 

 

Na construção da carta-imagem identificou-se que os serviços mais 

utilizados são: supermercados (5), alimentação (4), seguido de lazer esportivo (4) 

e praças (4), além de e lojas (4), ambos com o mesmo número de lugar de 

convívio, feiras (2), estacionamento (1), orla (1), posto de combustível (1), 

shopping (1), casa de parente (1) e dentista (1). Dessa maneira associa-se 

conforme Cavalcanti (2013, p.65) um dos elementos que fazem parte da dinâmica 

interna da cidade a “produção”, segundo a autora esse elemento “refere-se à vida 

cotidiana das pessoas que habitam a cidade e nela atuam”. 

 Dessa forma, foram elaborados 5 carta-imagem, cada uma representando 

os respectivos núcleos urbanos, todavia, avaliou-se que o núcleo mais 

frequentado (de acordo com a figura 5) é a Marabá Pioneira, conhecida 

popularmente como Velha Marabá. Por ser um dos menores núcleos da cidade, 

não houveram dificuldades para identificar e representar os lugares. 
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Figura 7 - Núcleo Marabá Pioneira e os lugares de consumo dos alunos. 

Fonte: Autores, 2019. 

Contudo, é possível compreender a importância do Sig na busca por dados 

geográficos e por meio dele fazer análises interpretativas, uma vez que propicia 

a representação da realidade por meio do mapeamento colaborativo, fruto da 

construção social dos diversos sujeitos. A tecnologia se faz presente na vida dos 

alunos e da comunidade indígena, todavia, percebe-se a carência quando o eixo 

tornasse o ensino. As elaborações das cartas fizeram com que os alunos 

participassem de maneira significativa da aula, havendo discussões em relação a 

precisão dos pontos localizados e o avanço no desenvolvimento cognitivo.   

 

Considerações finais 

 

Evidenciou-se a partir da análise dos dados produzidos com os alunos e 

georrefenciadas através do uso Qgis, a dinâmica e organização dos alunos em 

relação aos seus locais de vivencia na cidade e de consumo. Tendo como 

destaque os níveis de relevância de cada núcleo para vivenciamento da cidade, 

mostrado que os mesmos são agentes ativos que movimentam o espaço urbano, 

constatando-se como resultado a concentração de 12 atividades que 

compreendem organização espacial desses agentes no espaço geográfico. 
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Portanto, por meio dessa pesquisa pode-se compreender a necessidade 

em relação a cultura da aldeia, suas diferenças e similaridades, relacionando à 

convivência, suas concepções e seu olhar para à cidade. Assim, com base nas 

cartas elaboradas, é possível trabalhar o conceito de cidade, além das categorias 

que norteiam as análises feitas na ciência Geográfica, como lugar, território, 

territorialidade, espaço geográfico e paisagem. 

Os resultados corroboram para um aprofundamento de conceitos 

geográficos, com suporte da própria realidade de vivencia dos alunos na cidade, 

favorecendo a construção de uma didática dinâmica, demostrando que a 

formação do aluno e do próprio professor não são estáticas. Sendo assim ocorre 

influencias no processo formativo no espaço da sala de aula, onde o aluno e o 

professor passam por um processo de ensino e aprendizado, quebrando 

paradigma de que somente o aluno aprende em sala, visto que e o professor deve 

estar aberto sempre para o processo de aprendizado.  
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O USO DO WHATSAPP NA APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS 

LÍNGUA ADICIONAL (PLA): AFFORDANCES E OPORTUNIDADES 

DE PRÁTICA DE ORALIDADE 

 

Camila de Souza Santos (POSLIN/FALE/UFMG)1 

 

Resumo: Esta é uma pesquis1172a qualitativa de cunho interpretativista e estudo de 

caso, de caráter descritivo (DENZIN; LINCONL, 2006; ZAGO; CARVALHO; VILELA, 2003; 

FREITAS; JABBOUR, 2011), cujo objetivo é: 1) identificar as affordances mais recorrentes 

dos dispositivos móveis e do aplicativo WhatsApp  como oportunizadores de práticas de 

oralidade em Português Língua Adicional (PLA). Descrição: Este experimento envolveu 

estudantes candidatos ao Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) em um 

período de 12 semanas. Teoricamente, esta investigação sustenta-se nos pressupostos 

teóricos da aprendizagem móvel (CROMPTON, 2013), da ubiquidade (SACCOL; 

SCHLEMER, 2011), affordances (GIBSON, 1986), língua adicional (LEFFA, 2014). A coleta 

de dados realizou-se por meio de questionário inicial para identificar o uso do celular e 

do aplicativo WhatsApp e de entrevistas realizadas ao final dessa experiência, visando 

levantar as percepções dos envolvidos acerca das potencialidades dos dispositivos 

móveis e do aplicativo WhatsApp como oportunizadores de práticas de oralidade 

complementares à sala de aula de PLA. Os resultados parciais do estudo mostram que 

affordances predominantes acerca dos celulares são, prioritariamente, uso de aplicativos 

para aprendizagem de línguas, utilização de dicionários e configurações dos aparelhos 

ao português. Sobre o WhatsApp, as affordances maiormente reconhecidas são uso de 

áudios e compartilhamento de vídeos, em detrimento do compartilhamento de textos 

escritos produzidos ou não pelos aprendizes. 

  

Palavras-chave: Aprendizagem móvel; Affordances; WhatsApp; Língua Adicional; 

Habilidades orais. 

 

Abstract: This is a qualitative research of an  interpretative nature and a case study of a 

descriptive nature (DENZIN; LINCONL, 2006; ZAGO; CARVALHO, VILELA, 2003; FREITAS; 

JABBOUR, 2011),  whose objective is: 1) identify  the most recurring affordances of 

mobile devices and the mobile app WhatsApp as practitioners of oral practices in 

Portuguese as Additional Language (PAL). Description: This experiment involved students 

 
1172 O WhatsApp neste trabalho não é considerado uma rede social, mas como um aplicativo 

conforme descrito em sua página oficial. Para conferência, acesse: 

https://www.whatsapp.com/about/ Acesso em 22 de junho de 2019. 

https://www.whatsapp.com/about/
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enrolled in the Exchange Program for Undergraduate Students (PEC-G) over a period of 

12 weeks. This research is based on the theoretical assumptions of mobile learning 

(CROMPTON, 2013), ubiquity (SACCOL; SCHLEMER, 2011), affordances (GIBSON, 1986) 

and additional language (LEFFA, 2014). The data collection was carried out by means of 

an initial questionnaire, to identify the use of the mobile phone and the WhatsApp app, 

and of interviews conducted at the end of this experiment, in order to raise the 

perceptions of those involved about the potentialities of the mobile devices and the 

application WhatsApp as opportunities for orality practices complementary to the PAL 

classroom. The partial results of the study show that  the predominant affordances of the 

mobile devices are, mainly, the use of mobile apps for learning languages, the use of 

dictionaries and the settings of the devices to Portuguese. About WhatsApp, the 

affordances mostly recognized are use of audios and video sharing, to the detriment of 

sharing written texts produced or not by learners.  

 

Keywords: Mobile learning; Affordances; Whatsapp; Additional Language; Oral Skills 

 

Introdução 

A presente pesquisa se propõe a investigar as oportunidades de 

aprendizagem que podem emergir a partir do uso de dispositivos e aplicativos 

móveis, em especial o WhatsApp1, em um contexto de aprendiz1173agem em 

que os alunos se encontrem imersos neste idioma. 

O ambiente em que se dará a coleta de dados será o de uma sala de Língua 

Portuguesa Adicional (doravante PLA) composta por estudantes estrangeiros 

candidatos ao Programa-Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G)1. O contexto 

específico é o 1174curso de português preparatório para o Programa Estudante-

 
1173 O Programa Estudante-Convênio de Graduação é um programa de formação técnica cientifica 

1965 e atualmente regido pelo Decreto nº 7.948 de 2013, é administrado pelo Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), por meio da Divisão de Temas Educacionais, e pelo Ministério da 

Educação, em parceria com Instituições de Ensino Superior em todo o país (IES) visando à 

qualificação de mão-de-obra para países em desenvolvimento da África, Ásia e América. 

Atualmente, 59 países fazem parte da cooperação com o Brasil. Para obter maiores informações 

acesse: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.php (Acesso em 22 de junho de 2019) 
1174 Os alunos participantes do curso de português preparatório para o PEC-G só ingressam no 

convênio PEC-G, podendo cursar a graduação completa em universidades brasileiras vinculadas 

a este programa, mediante aprovação no Exame Celpe-Bras. Para maiores informações sobre esse 

exame, acesse: http://portal.inep.gov.br/acoes-internacionais/celpe-bras Acesso em 22 de junho 

de 2019) 

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.php
http://portal.inep.gov.br/acoes-internacionais/celpe-bras
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Convênio de Graduação (Curso Pré-PEC-G)1 que ocorre nas dependências1175 

da Faculdade de Letras (FALE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).1 

Alguns dos alunos das turma1176s que compõem o curso preparatório ao PEC-

G na UFMG demandaram complementariedade de práticas de oralidade em 

português, assim sendo, esta proposta visa explorar recursos da tecnologia digital 

móvel como os celulares e o aplicativo WhatsApp a oportunizar tais práticas. Estes 

aprendizes, 6 no total, comporão os grupos práticas de PLA e Práticas de PLA 2 

no WhatsApp1. 

O tempo de duração da pesq1177uisa são 12 semanas nas quais são 

aplicadas algumas atividades que têm o WhatsApp como um recurso que visa 

oportunizar práticas de oralidade em português língua adicional. A experiência 

também conta com alguns encontros presenciais entre os grupos em que se 

objetiva a realização de debates em português e também momentos de reflexão 

acerca do uso dos dispositivos móveis como recursos que podem complementar 

a aprendizagem de línguas em sala de aula. 

A justificativa para esta pesquisa sustenta-se nos estudos de Dias e 

Pimenta (2015) que destacam as necessidades de se ampliar os estudos sobre o 

desenvolvimento das habilidades orais com aplicativos e dispositivos móveis.  

Também nos estudos de Braga et.al (2017) em que os autores levantam   algumas 

funcionalidades e restrições que aprendizagem móvel podem trazer para o 

 
1175 Cada instituição de ensino superior conveniada ao PEC-G define as regras de recepção dos 

alunos que realizarão o curso preparatório de português. A UFMG dispõe o curso para candidatos 

ao PEC-G que se postularam a esta instituição. Estudantes candidatos à outras instituições 

mineiras devem realizar o curso em outras instituições do país, não necessariamente, no estado 

de Minas Gerais. Nestes casos, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) se encarrega do 

encaminhamento dos candidatos. 
1176 Na presente edição do curso preparatório de português na UFMG, houve uma demanda 

grande de alunos de origem hispânica pelo curso, assim sendo os alunos que compõem o grupo 

1 de práticas são estudantes falantes de inglês e de francês. Os alunos integrantes do grupo 2 são 

falantes de espanhol. Devido às especificidade de cada língua, a pesquisadora considerou mais 

produtivo, inicialmente, mantê-los em grupos separados, conforme segue a dinâmica do curso 

presencial. 
1177 Trecho original: To be clear, the word "context" in this definition encompasses m-learning that 

is formal, self-directed, and spontaneious learning experience; learning can happen in an academic 

setting, or any other non- academic setting; and physical environment may or may not be involved 

in the learning experience 
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desenvolvimento das habilidades comunicativas em língua adicional a partir das 

percepções de aprendizes. 

  

Desenvolvimento 

A fundamentação teórica desta pesquisa primeiramente considera o 

conceito de aprendizagem móvel definida por Crompton (2013) como uma 

nova modalidade de que se dá por meio da interação entre pessoas em 

diferentes contextos, entre diferentes conteúdos e sustentada pela mobilidade 

de dispositivos tecnológicos. No que tange à caracterização sobre os contextos 

nos quais se movimenta esta nova modalidade de aprendizagem Crompton 

(2013)3 descreve1: 

 

Outro conceito important1178e no presente estudo é o de ubiquidade definida 

por Saccol e Schlemer (2011) como:  

O u-learning (aprendizagem ubíqua) se refere a processos de 

aprendizagem apoiados pelo uso das tecnologias da informação ou 

comunicação móveis e sem fio, sensores e mecanismos de localização, 

que colaborem para integrar os aprendizes ao seu contexto de 

aprendizagem e a seu entorno, permitindo formar redes virtuais e reais 

entre pessoas, objetos, situações, eventos, de forma que se possa apoiar 

uma aprendizagem contínua, contextualizada e significativa para o 

aprendiz. (SACCOL, SCHLEMER, 2011, p. 28) 

 

A definição de língua aqui considerada é a de português na condição de 

idioma adicional que considera um termo amplo e que engloba os 

 

1178 Trecho original: The affordances of the environment are what it offers the animal, what it 

prov1 ' or furnishes, either for good or ill. The verb to afford is round in the dictionary, the noun 

affordance is not. I have made it up. I mean by it something that refer both the environment 

and the animal in a way that no existing term does. It imp the complementarity of the animal 

and the environment. The antecedents of the t« and the history of the concept will be treated 

later; for the present, let us consi examples of an affordance. 

 

Para ser claro, a palavra “contexto” nesta definição engloba o aprendizado que é 

formal, autodirigido e espontâneo, assim como o aprendizado que é sensível ao 

contexto e neutro ao contexto. Em outras palavras, a experiência de aprendizagem; a 

aprendizagem pode acontecer em uma experiência de aprendizagem espontânea e 

não planejada; a aprendizagem pode acontecer em um ambiente acadêmico ou em 

qualquer outro ambiente não acadêmico; e o ambiente físico pode ou não estar 

envolvido na experiência de aprendizagem. (CROMPTON, 2013, p. 4) 
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conhecimentos que um aluno já possui sobre outras línguas e que lançará ao 

processo de aprendizagem de uma língua adicional. Este conceito não se prende 

às especificidades para as quais se aprende uma língua, questões geográficas de 

contato com essa língua e ainda, preocupações com proximidades e distância 

entre o falar do nativo e o falar do aprendiz de uma língua adicional. (LEFFA, 2014) 

Ainda dentre as teorias que abordagem este trabalho está a noção de 

affordances, cunhada pela primeira vez pelo psicólogo estadunidense James 

Jerome Gibson (1986)1 e transposta ao campo cient1179ífico da linguística 

aplicada como um conceito para a melhor compreensão da relação entre o 

indivíduo e os recursos de seu contexto de aprendizagem. Nas palavras do 

autor: 
As potencialidades do ambiente são o que oferece ao animal, o que 

provoca, o que fornece seja para o bem ou para o mal. O verbo ‘to 

afford’ é redondo no dicionário, o substantivo affordance não é. Eu 

inventei. Quero dizer com ele algo que se refere tanto ao ambiente 

quanto ao animal de uma forma que nenhum termo faz. [...] a 

complementariedade do animal com o meio ambiente. Os 

antecedentes e a história do conceito serão tratados mais tarde; para o 

presente, vamos considerar exemplos de uma potencialidade. (GIBSON, 

1986, p. 127) 

 

Van Lier (2002; 2010), convergindo com a teoria de Gibson, destaca que 

o conceito de affordances, no contexto da aprendizagem de línguas, sustenta-

se em uma perspectiva ecológica. Assim, para o estudioso, o indivíduo interage 

com o ambiente no qual está envolvido e retira da relação com os objetos desse 

espaço todas as possibilidades de desenvolvimento. Deste modo, a partir de 

sua relação com o ambiente, o agente pode, por exemplo, dispor-se ou não a 

estabelecer interações, regular em maior ou menor grau seu agenciamento ao 

longo de seu processo de aprendizagem. 

Finalmente, convém reforçar que no contexto desta pesquisa, o conceito 

de affordances se refere às potencialidades e às limitações que os aprendizes 

de português língua adicional lançam sobre os dispositivos móveis e 

especificamente sobre o aplicativo WhatsApp como recursos oportunizadores 

de práticas de oralidades em PLA.  

 
1179 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) campus Ponta Grossa . E-mail: 

rafaellaprates@alunos.utfpr.edu.br. 
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Subseção Metodologia 

Este estudo se define como uma pesquisa qualitativa de cunho 

interpretativista e estudo de caso, de caráter exploratório (DENZIN; LINOLN, 

2006; SCHWANT, 2006; ZAGO; CARVALHO; VILELA, 2003; FREITAS; JABOUR, 

2011). 

Os instrumentos de coleta são: um questionário inicial com 

levantamento do perfil dos participantes e suas percepções iniciais sobre os 

dispositivos móveis e sobre o uso do WhatsApp para aprendizagem de línguas; 

e um questionário final que busca levantar, após a experiência de 

aprendizagem móvel, as percepções dos aprendizes sobre as potencialidades 

dos dispositivos móveis e do aplicativo WhatsApp como recursos 

complementares à sala de aula para o aprimoramento das habilidades orais em 

língua adicional. 

Esta pesquisa também conta com atividades para a prática oral em PLA, 

a serem enviadas e compartilhadas no WhatsApp a fim de mobilizar a interação 

entre os participantes, materializando, assim, a experiência de aprendizagem 

em questão para posterior avaliação do aprendiz acerca dos recursos do 

aplicativo WhatsApp e dos dispositivos móveis. 

 

Criação dos grupos: Práticas e Práticas 2 

Houve a criação de dois grupos dos alunos Pré-PEC-G no WhatsApp. 

grupo Práticas 1 (uma falante de inglês e um falante de francês) e grupo 

Práticas 2 (dois falantes de espanhol). Por especificidades das línguas de cada 

grupo do PEC-G não foi possível unificar os grupos, no período da pesquisa 

devido às demandas diferentes dos membros de cada um dos grupos. 

 

Tabela 1: designação dos alunos do Grupo Práticas de PLA 

 C_gana    Aluna anglófona de Gana 

 E_gabao    Aluno francófono do Gabão 

 

Tabela 2: designação dos alunos do Grupo Práticas de PLA 2 

 

D_honduras     Aluno hispânico de Honduras 

E_honduras     Aluna hispânico de Honduras 

K_honduras     Aluna hispânico de Honduras 
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S_honduras     Aluna hispânico de Honduras 

 
Tabelas criadas pela autora 

 

Número de atividades: 

O número de atividades que visa levanter as percepções dos aprendizes 

a serem demonstradas neste recorte da pesquisa são sete atividades. No 

entanto, para fins de prévia demonstração, indicarei três atividades. 

Tabela 3: mostra de três atividades 

 

Atividade X:  

Andando por BH, você se 

deparou com as seguintes 

expressões: 

"Não dar ponto sem nó" 

"Dar uma mão" 

"Colocar o dedo na ferida" 

E  também  Meter os pés 

pelas mãos" 

"Não ter pé nem cabeça" 

"Dar um de João sem 

braço" 

 

Orientação: pesquisem 

essas informações e 

tragam aqui para o grupo 

explicando para a 

professora o que vocês 

compreendam por ambas. 

Escute o áudio do colega e 

verifique se você está de 

acordo com a pesquisa 

realizada. Pense em 

alguma expressão 

idiomática em sua língua 

que tenha um sentido 

Tarefa Y: 

Aproveite o passeio a 

Sabará e tire uma foto de 

um dos pontos que mais 

te chamou a atenção 

neste passeio. Junto com 

a foto, envie um áudio 

destacando os critérios 

que te levaram a escolher 

esse local, indique se é 

parecido a algum lugar da 

sua cultura. Aproveite 

para indicar outras 

questões que você 

oportunidade de 

aprender com essa visita. 

Tarefa Z: 

Nerdcast: Escute  o 

epsódio 673 - 

hatters gonna hate 

do posdcast 

NerdCast no  

Spotify em que os 

apresentadores 

discutem a nova 

dinâmica de 

interação social em 

rede e o que causa 

ou que está por tras 

desse 

comportamento. 

Destaque em um 

comentário de áudio 

um ponto que te 

chamou atenção 

sobre o 

comportamento das 

pessoas. Destaque 

como você agiria, se 

tivesse passado 

algumas dessas 

situações ou qual 
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parecido a esta, caso não 

haja, destaque pelo menos 

duas expressões 

comumente utilizadas, 

indicando o sentido das 

mesmas. 

 

seria uma forma 

mais leve de lidar 

com a situação. 

 

Tabela criada pela autora 

 

Tabela 4: possíveis affordances a serem destacadas no uso do WhatsApp 

Ao estruturar as atividades acima expostas, foram consideradas possíveis 

affordances que, a partir do cumprimento de tais atividades, os aprendizes 

pudessem perceber na experiência de atuação em seus respectivos grupos. 

 

Função do WhatsApp Affordances possíveis para treinamento 

das habilidades comunicativas 

Gravação de 

voz/Compartilhamento de 

vídeo/áudio próprio 

Treinamento da pronúncia/Treinamento do 

vocabulário em diferentes contextos de 

forma oral 

Compartilhamento de 

vídeos/áudios 

Feitos ou não pelos colegas, mas 

áudios em português/Postagem 

de áudios (feedbacks orais da 

professora e de outros)  

Observação da pronúncia do colega ou da 

professora ou de outras pessoas 

/verificação da compreensão oral  

 

Compartilhamento de texto 

escritos imagéticos 

Leitura de textos  para ampliação de 

vocabulário oral 

Interpretação de vocabulário para 

ampliação da produção oral 

Escrita de texto 

(com correções do WhatsApp) 

Verificação do vocabulário escrito 

(ortografia e construções  em português) 

Leitura de textos escritos 

(dos feedbacks escritos da 

professora)/mensagens escritas 

dos colegas 

Fazer a correção de  erros de estrutura na 

fala/confirmar estruturas que não 

conhece  e ampliar o vocabulário para a 

oralidade/escrita. 
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Tabela criada pela autora 

 

Tabela 5: possíveis affordances a serem destacadas no uso do do celular 

Para melhor verificar e percepção dos aprendizes sobre sua relação com 

os dispositivos móveis em seu percurso de aprendizagem de língua adicional, 

foi organizada  uma tabela com as possíveis affordances a serem exploradas 

pelos alunos no uso do celular para o desenvolvimento de suas habilidades 

comunicativas: 

 

RECURSOS/INSTRUMENTOS 

DO CELULAR 

AFFORDANCES POSSÍVEIS PARA TREINAMENTO 

DAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

APLICATIVOS PARA 

APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUAS: DUOLINGO, 

BUSUU,LEARN MATCH 

Compreensão escrita de frases prontas, verificação de 

vocabulário e de pronúncia, integrando à produção oral, 

as habilidades de compreensão escrita e compreensão 

oral. 

DICIONÁRIOS: GOOGLE 

TRADUTOR, LINGUEE, 

WORDREFERECE 

Consulta ao significado de palavras (compreensão 

escrita da LM para LA), análise de palavras (da LM para 

LA e/ou na LA, caso seja monolíngue), verificação da 

pronúncia de uma palavra na LA. 

 

Aplicação das palavras compreendidas na LA através da 

tradução de conteúdo e Compreensão escrita e oral 

(pronúncia): Linguee e Google Tradutor. 

APLICATIVOS DE 

CONJUGAÇAO VERBAL 

Compreensão escrita a tempos e modos verbais na LA 

NAVEGADOR PARA 

REALIZAÇÃO DE PESQUISAS 

Busca de imagens para a compreensão oral/escrita de 

uma palavra, acesso à dicionários para a compreensão 

escrita de uma palavra e verificação da pronúncia. 

 

Produção oral: através do mecanismos de busca de voz 

da página inicial do navegador do Google. 

 

Recurso de Localização Treinamento de vocabulário para 

recomendação, localização 
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Produção  escrita em LM e/LA na busca de 

informações na página inicial do navegador do Google. 

APLICATIVOS DE E-MAIL Compreensão e produção 

 escrita de e-mails na LA (respostas às mensagens da 

professora por e-mail) 

APLICATIVOS PARA 

COMUNICAÇÃO RÁPIDA: 

SMS, WHATSAPP, TELEGRAM, 

TELEFONE, MESSENGER 

Produção escrita (aplicação de vocabulário escrita em 

LM/LA) através da redação de mensagens escritas 

(SMS/WhatsApp/Telegram, messenger). 

 

Produção oral (aplicação de vocabulário oral em 

chamadas telefônicas nos aplicativos telefone, nos 

recursos de chamada do WhatsApp, do Telegram)  
APLICATIVOS PARA 

COMPREENSÃO ORAL: 

RÁDIO, PODCASTS, 

YOUTUBE, UBER. 

Compreensao oral  - escuta de programas, vídeos, 

músicas,chamadas recebidas no aplicativo uber.  

 

Compreensão escrita - leitura de legendas, descriç;ao 

de vídeos de podcasts, transcrições de programas de 

rádios (podcasts) mensagens recebidas e enviadas de 

forma escrita no aplicativo uber. 

 

Compreensao escrita - leituras de vídeos no youtube, 

mensagens recebidas e enviadas de forma escrita no 

aplicativo uber. 

 

Produção escrita - redação de comentários em LM/LA 

sobre um vídeo no youtube.  
APLICATIVOS DE REDES 

SOCIAIS: FACEBOOK, 

TWITTER, INSTAGRAM, 

SNAPCHAT, MASSANGER 

Compreensão escrita: leitura de posts, notícias, 

comentários, chats privados nessas redes sociais. 

 

Compreensão oral: compreensão de vídeos, áudios 

compartilhados em chats dessas redes sociais. 

 

Produção escrita: redação de textos escritos em posts, 

chats, resumos de notícias compartilhados nessas redes 

sociais, comentários a postagens feitas nessas redes 

sociais. 
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Produção oral: produção de mensagens de voz em 

chats privados nessas redes sociais.  
CONFIGURAÇÃO DO 

CELULAR (DOS RECURSOS 

QUE ALI ESTÃO: AGENDA, 

GPS, RELÓGIO, 

CALCULADORA, BLOCO DE 

NOTAS), WASE, UBER, 99, 

CABIFY 

Compreensão escrita: configuração de celulares da LM 

para a LA. 

 

Compreensão oral: recebimento, recebimento de 

orientações na LA (GPS, Wase, uber). 

 

Produção oral: resposta à chamadas telefônica a 

motoristas de aplicativos de mobilidade. 

 

Produção escrita: envio de mensagens escritas a 

motoristas de aplicativos de mobilidade.  
 

Tabela criada pela autora 

 

 

Conclusão 

Como conclusões parciais, 60% de respostas analisadas com detalhe, 

aproximadamente 4 aprendizes, verifica-se a seguinte gradação de affordances 

indicadas nas colocações das entrevistas:  

 

1º Utilização do áudio para produção oral: possibilidade de falar mais à vontade 

sobre diversos assuntos sem que ter ser monitorado pelos colegas ou mesmo, 

conquistando um espaço mais para praticar a oralidade. 

Trecho:  

K_honduras:  é uma oportunidade a mais. pra mim é mais, porque, por exemplo, que o 

contexto, o lugar em que você se encontra tem muito a ver com o que você fala. tem 

momentos em que você fala à vontade, em meu quarto, quando estou sozinha, porque 

muitas pessoas estão enxergando ou tem essas ganas de falar, então você não se sente 

muito confortável. então achei que muitas vezes falando no grupo é mais fácil, mais 

confortável, posso me expressar melhor. 

 

S_honduras: sim, porque, por exemplo, como eu falei, eu sou muito caladinha nas aulas 

pela que eu posso falar mais, porque a professora deixa tarefas e todas são de falar, já 
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seja em um áudio ou vídeo, então, nesse tipo de tarefas eu tenho que falar, tenho que 

fazer a tarefa. mas na aula é uma opção se eu falo ou nao. 

 

E_honduras:   acho que no grupo é diferente, porque no grupo você tem pessoas que 

querem melhorar sua pronúncia e seu português em geral, mas na aula é muito diferente, 

porque tipo, você sabe porquê você está no grupo e você sabe que todos vão errar. e na 

aula, eh:: acontece que as pessoas às vezes não gostam dos erros o acham que vão falar 

português fluente tendo só dois meses de falar português, así então o erro é percebido 

muito diferente no grupo. 

 

E_gabao: no geral não teve, mas quando eu estou na sala, a maior parte do tempo, o 

professor eh que fala..eh:: lá quando eu me encontrei, me encontrei? ((demonstrou 

dúvida sobre a conjugação desse verbo)) com meus colegas, eu  sempre fala francês e 

essa atividade no grupo me ajuda para ler, pra falar e também pra ficar o tempo em 

português, pra praticar o português, o tempo todo na minha casa e no celular ali 

também. 

 

2º Utilização do recurso de áudio: compreensão oral e verificação de vocabulário, 

pronúncia.  

Mostra 1: E_honduras: eh:: eu escuti, escutei como ela ((a colega de grupo)) falava, mas 

o que mais tomei em consideração foi a corecção que você fez pra ela. eh:: eu acho que 

foi a palavra de “lagartixa” ((com pronúncia da ti como o espanhol)) acho que foi algo 

assim. que você falou da pronúncia correta da palavra., então eu tomei em consideração 

isso. 

 

Mostra 2: C_gana: ah:: ele sempre fala “pregunta”, ainda, ele fala “pregunta”, mas a 

palavra é “pergunta”. eh:: eu lembro também quando ele fala “aranha” em vez de 

“arranha” ((no trava-línguas que contrastava as duas frases o colega XXX apresentou 

algumas dificuldades nisso)). entao tudo me ajudou. 

 

Mostra 3: Entrevistadora: cê costuma ouvir os áudios dos colegas? 
K_honduras: a verdade não, eu não gostava, mas quando você pediu, eu comenzei, ih, 

eu acho que é bom para perceber os erros deles e tentar não fazer os mesmos erros. 

 

Mostra 4: E_gabao: até o exemplo como o trava-língua eh:: antes eu não conseguia fazer 

o trava-línguas...antes de ver o trava-línguas do meu colega. depois que eu vi o trava-

línguas do meu colega, meu colega me motivou a fazer um pouco mais. o trava-línguas, 

por exemplo, ela gravou..ela tem outras palavras, outras palavras que eu nao conhece, 

isso me ajuda a ter um pouco mais de palavras no vocabulário. 
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3º Utilização do recurso de localização como prática de oralidade: 

Mostra 1: E_gabao: não:: nesse caso eu:: utilizei o WhatsApp. O WhatsApp me ajuda e 

eu acho que, eu queria fazer..como se dice..eu queria fazer no WhatsApp sim. mas antes 

eu nunca pensei que a localização, que a exercício da localização  deve me ajudar para 

aprender, porque a gente usa essa ((nao veio a palavra recurso))….eu não pensei que 

esta::  

  
Mostra 2: Entrevistadora: que o recurso da localização te ensinasse?  
E_gabao: eu não pensei que esse recurso da localização deve me ajudar a falar 

português. Aprender português, aprender outra palavra da localização. 

 

Mostra 3: Entrevistadora: e teve algum recurso diferente ali que você usou no 

WhatsApp?  
C_gana: a localização. A gente já teve duas chances, duas oportunidades de fazer a tarefa 

da localização. a primeira foi na casa, escrita.. 
Entrevistadora: ah:: quando cês tavam em casa e tinha que escrever. 
C_gana: Sim.  e outra foi no estava aqui na faculdade, lá embaixo no CENEX quando teve 

mostra cultural e ao mesmo dia a gente teve palestra no todas as faculdades sobre os 

cursos que a gente eh:: que as pessoas vai fazer. e aí e eu fui ao CENEX[ 

 

Na 4º posição, de maneira muito rara até o momento, foi localizada uma 

colocação referente à compreensão escrita de textos (tanto textos produzidos) 

para observação de vocabulário, indicada na seguinte mostra: 

 

Mostra 1: Entrevistadora: tem algum, alguma, algum aspecto da interação, algum 

feedback por escrito que te ajudou? algum feedback que a professora/que cê acha que 

talvez tenha melhorado na fala, algo assim?  

 

K_honduras: eh, eu lembro, não sei se foi você ou a Anna que eu falei/acho que a Anna 

eh:: eu me, o jeito de falar que eu sei que “eu me levo as coisas a sério”, mais eu não falei 

isso, falei outra coisa e ela fez a correção que é “eu me levo a serio”, então, eu me lembro 

que eu falei algo errado. e eu sempre lembro agora que é “a serio” e eu sempre lembro 

que é agora. ah, eu lembro eu falei “eu me tomo”. eh mas no sentido de “tomo” no sentido 

de “pegar alguma coisa”, agora… 
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Até o exato momento, ainda não foram encontradas respostas referentes 

à exploração de outros recursos como a compreensão de textos escritos para 

observação de vocabulário como: possibilidade de retornar ao histórico de textos 

escritos ou de textos orais para verificação de vocabulário, estruturas ou 

pronúncia dos colegas ou mesmo de compreensão de imagens compartilhadas 

no grupo para oportunizar práticas de oralidade, ainda que houvesse atividades 

disponíveis para este fim e para fins de preparação para o Celpe-Bras. 

 Sobre o quesito preparação para o Celpe-Bras, há uma percepção geral de 

preparação para a avaliação, no entanto, essa apreciação se dá em função 

basicamente das oportunidades de produção oral e não necessariamente desta 

habilidade vinculada à outras como a compreensão escrita ou a compreensão 

oral. 

Finalmente, sobre os dispositivos móveis, foram verificadas no mesmo 

percentual de respostas, 60%, as affordances mais comuns relacionam-se à 

utilização de aplicativos para aprendizagem de línguas (1ª posição), à consulta a 

dicionários (2ª posição), a utilização de aplicativos para compreensão oral como 

youtube, aplicativos de podcast (3ª posição). Apenas uma resposta, referiu-se à 

apropriação do aplicativo de bloco de notas para registro de vocabulário para 

aplicação oral. 

 

1ª Aplicativos para aprendizagem: Compreensão escrita de frases prontas, 

verificação de vocabulário e de pronúncia, integrando à produção oral, as 

habilidades de compreensão escrita e compreensão oral. 

 

Mostra 1: _gabao: aplicativo Mosalingua ((falou baixo algo em francês)) ehhh, me ajuda 

com a pronunciação, lá tem a frase pronta a significação das frases e também no 

Instagram tem a:: como se dice..a:: tirinha inteligente. 

 

Mostra 2: S_honduras: eh:: nao só isso,  senão também que, por exemplo, eu posso 

pesquisar muito rápido, por a facilidade que o celular tem.e também por exemplo, antes 

de vir para o Brasil, eu estive utilizando um aplicativo que se chama duolingo, umas 

semanas, tipo, isso agora, eu sei que tem outras maneiras para utilizar outros aplicativos, 

por exemplo, busuu, também por exemplo, o Spotify que não é só para escutar músicas, 

senão também para escutar poscast. 
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Mostra 3: Entrevistadora: cê já ouviu falar do bussu pra fala? como você percebe o uso 

desses aplicativos para ajudar a fala da pessoa? por exemplo.  

 
S_honduras: sim, não usei, mas vi como é e eu gostei, porque outras pessoas podem 

corrigir o que você fez mal ((isso parte da curiosidade em ver, não do uso constante da 

aluna, segundo a mesma esclareceu)) e também que é uma maneira para aprender de 

outras que talvez, porque outras pessoas podem:: olhar o podem ver seus erros, mas fácil 

que uno mismo. 

 

 

2º  Uso de aplicativos para a compreensão oral: 

 
Mostra 1: C_gana:  eu uso o alamor/alarme para me acordar e para me avisar se eu 

tenho qualquer compromisso no dia inteiro. eu também uso os redes sociais como o 

WhatsApp, o Instagram, o Telegram. acho que só, eu também uso o youtube para assistir 

vídeos desenhos ((ela já tinha comentado comigo que via desenhos dublados em 

português no youtube)), eu também assisti aulas de português do professor Jason.   

 
Mostra 2: E_honduras: eu costumo usar meu celular para:: normalmente para falar com 

meus pais lá em Honduras, mas também às vezes para escutar música e eu gosto de 

ouvir alguns cantores brasileiros, porque ajuda na minha pronúncia e também eh:: eu 

assisto de vídeos no youtube, porque eu acho muito engraçado, porque, normalmente, 

eu/a as coisas que os gringos eh:: acham estranhas aqui no Brasil ou brasileiros falando 

de coisas diferentes como hispanoahablantes. então, eu acho isso muito interessante, 

então, eu aprendo muitas palavras que eu preciso no meu vocabulário. e também 

quando vou escrever, eu utilizo o aplicativo de conjugar verbos, porque as vezes, eu não 

utilizo bem um um verbo então esse aplicativo me ajuda. 

 

Mostra 3: S_honduras: eh:: nao só isso,  senão também que, por exemplo, eu posso 

pesquisar muito rápido, por a facilidade que o celular tem.e também por exemplo, antes 

de vir para o Brasil, eu estive utilizando um aplicativo que se chama duolingo, umas 

semanas, tipo, isso agora, eu sei que tem outras maneiras para utilizar outros aplicativos, 

por exemplo, busuu, também por exemplo, o Spotify que não é só para escutar músicas, 

senão também para escutar poscast. 

 

3ª Consulta a aplicativos de conjugação verbal: para compreensão escrita: 
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Mostra 1: K_honduras: Por exemplo, quando eu acordo, é o telefone que me ajuda a 

acordar por o alarme. depois, eu tenho a costume de ler alguns salmos que acho muito 

legal e:: isso passa no começo do meu dia, depois começo a fazer muitas outras 

atividades, usualmente, eu ligo para minha mãe. Já falando um pouco na aula, eu uso ele 

na aula, o tradutor, mas agora, estou tentando não utilizar o tradutor, porque antes era 

muito constante que eu não poderia fazer um texto sem um tradutor, agora eu faço. Eu 

só consulto o linguee que é um aplicativo que não um tradutor na verdade, mais um 

dicionário. e::é melhor, porque só tenho dúvidas de acentuação, se fala a palavra de tal 

jeito. é, mas eu utilizo 

 
Mostra 2: Entrevistadora: tem a possibilidade ali de observar a pronúncia, observar a 

escrita eh::  uma outra pergunta, você disse que tem a possibilidade de fazer pesquisas 

na internet pelo celular e que tem a facilidade de já estar ali.  Ce chega a usar o celular 

na sala de aula pra fazer alguma pesquisa? 

S_honduras: eu tenho utilizado sim, por exemplo, hoje eu tinha uma monitoria e a gente 

não sabia uma palavra, então pesquisei, entramos rapidinho celular. 

Entrevistadora: e você sente que isso te ajuda na fala? 

S_honduras: eu sinto que sim, porque eu posso utilizar essa palavra que eu não sabia, 

na fala. 

 

4ª Aplicativos de registro escrito de vocabulário: 

Mostra: Entrevistadora: tem mais algum aplicativo que você usa? 
K_honduras:por exemplo, youtube, quando eu tiver tempo ((acho que queria dizer 

quando eu tenho tempo)), eu utilizo ele, o duolingo também. As notas, eu utilizo as notas 

que tem no Apple pra:: escrever alguma palavra que eu não conheço, que é  interessante, 

das gírias. é eu utilizo para muitas coisas, os aplicativos que eu posso para aprender o 

português. 
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O USO GOOGLE DOCS NA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Resumo: Este artigo aprese1182nta um relato de experiência do estágio 

supervisionado, onde adotou-se um recurso pedagógico como o Google Docs para 

realizar as atividades. O objetivo foi promover o uso da informática e utilizar o Google 

Docs como uma ferramenta de apoio no processo educacional. Teve como público alvo 

alunos dos primeiros anos (turma A e B) do Técnico em Administração Integrado do 

Colégio Estadual Mário de Andrade da cidade de Francisco Beltrão-PR. Para a pesquisa 

utilizou a metodologia do estudo de caso, onde a coleta dos dados se deu através das 

produções dos alunos e seus relatos durante e após as atividades desenvolvida no 

estágio. Constatou-se que a principal contribuição dessa experiência, além de apresentar 

Google Docs como uma ferramenta para o ensino dos alunos foi mostrar uma forma 

mais interessante, significativa, motivadora a encontrar novos saberes a quem participou 

das aulas e a quem desejar aproximar-se das tendências de novas tecnologias para 

educação.  

Palavras-chave: Recurso Pedagógico; Educação; Ferramenta; Informática; Estágio 

Supervisionado. 

Abstract. This article presents an account of supervised internship experience, where a 

pedagogical resource such as Google Docs was adopted to carry out the activities. The 

goal was to promote the use of information technology and use Google Docs as a 

support tool in the educational process. Students from the first years (class A and B) of 

the Integrated Management Technician from the Mário de Andrade State College in the 

city of Francisco Beltrão-PR were targeted. For the research used the methodology of the 

case study, where the data collection was through the productions of the students and 

their reports during and after the activities developed in the stage. It was verified that 
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the main contribution of this experience, besides presenting Google Docs as a tool for 

the teaching of the students was to show a more interesting, meaningful, motivating way 

to find new knowledge to those who participated in the classes and to those who wish 

to approach the trends in new technologies for education. 

Keywords: Pedagogical Resource; Education; Tool; Computing; Supervised internship. 

 

Introdução 

Com o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tem 

proporcionado novas possibilidades de interação entre alunos e professores, 

contribuindo para a diminuição das barreiras que os separam. A velocidade com 

que as TICs foram sendo incorporadas ao cotidiano, desde seu trabalho e sua 

casa até sua inserção no contexto escolar.  

Apesar da presença das TICs no cotidiano de todos ainda percebemos a 

carência de estratégias na formação de professores, quando refere-se a sua 

capacitação para abordar e examinar propostas com a perspectiva das TICs. Desta 

forma, a resistência ao uso das tecnologias por parte dos professores se torna 

grande. Enquanto isso, a grande parte dos alunos tem acesso aos conteúdos 

através da internet onde conseguem efetuar buscas, ouvir músicas, olhar vídeos, 

enviar mensagens através do uso de redes sociais que possibilitam esta 

comunicação. 

Dentro destas inovações oriundas pelas TICs tem-se o Google Docs, um 

pacote criado pela Google que possibilita ao usuário compartilhar e criar novos 

conteúdos em uma plataforma online, com sua lista de contatos do Gmail.  

Em sua composição o Google Docs envolve um editor de texto que é 

composto de documentos, apresentações, planilhas e formulários. Na parte dos 

documentos permite-se a criação de texto e personalização como definições de 

cores, fonte, espaçamento. Na parte da apresentação, permite-se criar slides 

personalizados e na parte das planilhas realiza-se cálculos, constroem-se bancos 

de dados, tabelas, gráficos, bem como a elaboração de formulários; onde se 

possibilita coletar informações de usuários por meio de uma pesquisa ou 

questionário personalizado.  

O Google Docs é similar ao pacote Microsoft Office desenvolvido pela 

Microsoft e presente em grande parte das máquinas de escritórios 

(computadores de mesa e notebooks), esta ferramenta foi desenvolvida para ser 

integrada com o Google Drive que possibilita criação e execução de tarefas de 

maneira colaborativa. 



 

 
5099 

Através do Google Docs é possível executar as modificações, ao mesmo 

tempo por todos os usuários, sem ocasionar nenhum problema na edição, estas 

ferramentas também fornecem janelas para bate papo entre os integrantes e a 

possibilidade de adicionar marcadores em partes do documento como lembretes.  

Este artigo apresenta um relato de experiência do estágio supervisionado, 

tendo como objetivo demonstrar a funcionalidade do uso do Google Docs como 

uma ferramenta de apoio no processo educacional. O público alvo foram os 

alunos dos primeiros anos do Técnico em Administração Integrado, 1º ano A e B. 

A metodologia utilizada foi de estudo de caso, obtida pela coleta de dados 

através das produções dos alunos durante as atividades desenvolvidas no 

período do estágio.  

Presença de Tecnologias na Escola 

Através do avanço da tecnologia e a presença cada vez mais frequente do 

computador e da internet na vida da sociedade, as escolas não poderiam ficar de 

fora desse desenvolvimento, em vista disto a maioria das escolas já possui 

Laboratórios de Informática que oportuniza a inclusão de crianças e adolescentes 

no contato com as tecnologias no ambiente escolar. 

Segundo Barbosa (2004) o desenvolvimento da sociedade, hoje, depende 

da capacidade de gerar, transmitir, processar e recuperar informações eficientes. 

Essa necessidade fez com que o uso da tecnologia de Informação e Comunicação 

(TICs) se tornasse importante na educação.  

Uma pessoa que não possui um conhecimento básico sobre informática é 

vista como sendo subdesenvolvida, um indivíduo marginalizado quer social quer 

profissionalmente. Quem o possui, por outro lado, parece predisposto a enfrentar 

com tranquilidade qualquer situação (BRANDÃO, 2017). 

Apesar da tecnologia estar presente em vários lugares e os alunos 

conhecerem a maioria delas, muitos não têm o conhecimento para a sua 

utilização. Nas escolas a utilização dos computadores, frequentemente, são para 

jogar, acessar redes sociais e em algumas ocasiões, para efetuar pesquisas 

referentes a assuntos escolares. CYSNEIROS (1998) afirma que o computador só 

é uma tecnologia educacional somente quando for usado com o objetivo de 

ensinar ou aprender. Desta forma o professor exerce o papel de intermediador 

do uso das tecnologias, incentivando os alunos no enfoque de questões 

importantes, na definição de critérios na escolha de sites, na avaliação de páginas 

e evidenciar a pesquisa e não dar respostas prontas (MORAN,2007). 
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As tecnologias tornaram a escola em espaços ricos de aprendizagens 

significativas, presenciais e digitais, que proporcionam aos alunos a aprender 

ativamente, a pesquisar em tempo integral, a serem proativos e a tomarem 

iniciativas e a interagir (MORAN,2013). 

Google Docs, sala de aula sem barreiras. 

Uma sala de aula é compreendida com um espaço de aprendizagem e este 

espaço encontra-se dentro de uma instituição uma escola, segundo Cerqueira 

(2006) a sala de aula é o lugar em que há uma reunião de seres pensantes que 

compartilham ideias, experiências, contam histórias, rompem com o velho e 

buscam o novo, enfim, um lugar de encontrar novos saberes.  

Porém esta definição também pode ser aplicada por exemplo a um quarto, 

sob a sombra de uma árvore em um parque, pois esta construção de saberes 

pode continuar fora de uma sala de aula convencional, constituída por quatro 

paredes, cadeiras, carteiras e um quadro. 

Com o passar dos anos a tecnologia e a internet vem avançando, trazendo 

novas ferramentas e alterando a forma como enxergamos o mundo e paradigmas 

sobre comunidades sociais, para Recuero (2000) as pessoas conseguiram criar 

entre si relações sociais independentes do fator físico, proporcionadas pelo 

advento das tecnologias de informação.  

Através do uso de tecnologias, no caso do Google Docs, professores 

podem desenvolver atividades extracurriculares a serem desenvolvidas em 

conjunto com seus estudantes, elaborando textos colaborativos, e permitindo 

que alunos independentes de suas posições geográficas desde que possuam 

acesso à internet possam ter esta interação promovida pela utilização desta TIC. 

O Google Docs proporciona a construção de ideias e a escrita colaborativa, 

objetivando o aperfeiçoamento do que os outros colegas fizeram. Permite na 

contribuição do amadurecimento da turma, uma vez que oportuniza que todos 

os alunos aprendam entre si. Possibilitando ao professor verificar o crescimento 

do grupo, analisando as diferentes versões de um projeto ou texto (MORAN, 

2007). 

 

Metodologia 

As aulas foram ministradas para os primeiros anos do Técnico em 

Administração Integrado no Colégio Estadual Mário de Andrade da cidade de 

Francisco Beltrão – Paraná. O conteúdo escolhido para ser abordado nas seis 

aulas foi o Google Docs. As aulas aconteceram no Laboratório de Informática do 
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Colégio, com a presença da responsável do local, no período vespertino do ano 

de 2018. 

Na primeira aula abordou o assunto de forma expositiva através de slides 

onde se fez a apresentação do Google Drive e suas ferramentas que o compõem 

bem como sua utilização na elaboração de trabalhos e exibição da interface da 

ferramenta. Documentos e a demonstração da funcionalidade de suas principais 

ferramentas como: Negrito, justificar, a fonte, o estilo, itálico, sublinhado, inserir 

imagens, inserir tabelas, inserir marcadores, compartilhar e fazer download do 

documento. Com isso, verificou que nenhum dos alunos possuíam e-mails, desta 

forma cada aluno criou uma conta no Gmail para que pudessem utilizar o Google 

Drive. Posteriormente, foi proposto que os alunos utilizassem as ferramentas do 

Documentos individualmente, cada um em seu computador, para sua melhor 

aprendizagem. 

Na segunda aula foi proposto que cada aluno elaborasse um trabalho 

expondo os assuntos que haviam sido tratados na aula anterior utilizando as 

seguintes ferramentas do Documentos: Negrito, marcadores, inserir imagens e 

tabelas, fonte tamanho 12 e após o término deveria compartilhar com a 

professora.  

Os alunos poderiam desenvolver a atividade em dupla, no entanto 

deveriam fazer em computadores diferentes, para isso utilizaram o comando 

compartilhar. 

Nas Figura 1 e 2 é possível observar dois trabalhos desenvolvidos na 

atividade proposta em aula. 

 

Figura 70- Trabalho elaborado pelos alunos 

 
Fonte: Autores 
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Figura 71- Trabalho elaborado pelos alunos 

     
Fonte: Autores 

Na terceira aula foi apresentado de maneira expositiva o editor - 

Apresentações e suas principais ferramentas. Para que houvesse melhor 

compreensão das ferramentas foi proposto que os alunos elaborassem uma 

apresentação utilizando Apresentações do Google, onde deveriam constar no 

mínimo seis slides, plano de fundo, título, nome do autor, texto justificado, fonte 

padrão, imagens, tabelas e efeitos nos slides. Após todos concluírem a atividade 

e compartilharem a atividade com a professora foi apresentado aos colegas suas 

apresentações. 

Nas Figura 3 e 4 é possível observar dois trabalhos elaborados na atividade 

proposta em aula. 

 

Figura 72 - Trabalho desenvolvido pelos alunos 

 
Fonte: Autores 
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Figura 73 - Trabalho desenvolvido pelos alunos 

 
Fonte: Autores 

Na quarta aula foi apresentado a interface de Planilhas e suas ferramentas, 

onde produziu-se juntamente com os alunos, um banco de dados, apresentando 

os seguintes comandos: adição (SUM), multiplicação (PRODUCT), mínimo (MIN), 

máximo (Max), média (AVERAGE) e moda (MODE). Após a demonstração e 

explicação dos comandos foi proposto aos alunos que criassem um banco de 

dados utilizando todos os comandos abordados e trabalhados em aula.  

Na Figura 5 verifica-se um banco desenvolvido por um aluno utilizando 

os comandos trabalhados em aula. 

 

Figura 74 – Planilha elaborada pelos alunos  

 
Fonte: Autores 
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Na quinta aula apresentou-se a interface e suas ferramentas de como 

utilizar os Formulários do Google. E após a explicação cada aluno elaborou seu 

formulário sobre assuntos relacionado com o colégio devendo enviar para os 

colegas da aula responderem. 

Nas Figuras 6 e 7 é possível verificar dois Formulários elaborado por dois 

alunos utilizando o Formulário. 

Figura 75 - Formulário desenvolvido utilizando Formulários do Google 

 

Fonte: Autores 

 

Figura 76 - Formulário criado utilizando Formulários do Google 

 

Fonte: Autores 
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Na última aula os alunos utilizaram uma das ferramentas do Google Docs 

e elaboraram uma atividade. Assim, foi possível identificar quais das ferramentas 

os alunos mais se identificaram. 

Na Figura 8 foi possível verificar o Formulário elaborado por um dos 

alunos utilizando o Formulários do Google. 

                           

Figura 77 - Formulário elaborado pelos alunos 

                                   
Fonte: Autores 

 

 

Resultados 

Inicialmente percebeu-se que os alunos não tinham conhecimento da 

existência do Google Docs e da sua utilização para o desenvolvimento das suas 

atividades escolares. Contudo, após a demonstração da utilização das 

ferramentas foi possível identificar o entusiasmo e curiosidade para conhecer a 

ferramenta e como ela pode ser utilizada no seu dia a dia. 

Em todas as atividades propostas neste estágio foram observados os 

comportamentos e os relatos dos alunos mediante as práticas desenvolvidas. Na 

atividade da ferramenta Documentos foi identificado que os alunos 

compreenderam a proposta e a realizaram trocando ideias entre si e solicitando 

ajuda do professor quando necessário. Ao final da aula os alunos relataram a 

apreciação da ferramenta e que adotarão na elaboração de futuros trabalhos. Na 

explanação da ferramenta Apresentações notou-se dificuldades na formatação 

de textos e na inserção de imagens, desta forma o auxílio do professor foi 
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essencial para sanar as dúvidas identificadas. Ao término os alunos explanaram 

que não conheciam a ferramenta e que não elaboravam trabalhos no formato de 

slides e que a partir do conhecimento do Google Docs, adquirido pelas aulas 

iriam propor aos professores que fosse abordado esse modelo para apresentação 

dos trabalhos em aula. 

Na abordagem de Planilhas os alunos mencionaram não conhecerem a 

ferramenta e nem a sua utilização. Pois, na demonstração e elaboração de um 

banco juntamente com eles foi possível verificar a compreensão da finalidade da 

utilização da ferramenta abordada. Conforme iam concluindo a atividade 

proposta os alunos foram relatando que encontraram maior dificuldade na 

utilização da ferramenta Planilhas no entanto, foi a que mais gostaram de 

aprender pois segundo eles ajudaria na realização de cálculos matemáticos bem 

como na sua formação de técnico administrativo. 

Na demonstração da ferramenta Formulários foi observado que os 

alunos não tinham conhecimento sobre a ferramenta. No entanto, na atividade 

proposta foi verificado que os alunos compreenderam a utilização das 

ferramentas e o seu objetivo. 

Ao encerrar as atividades questionou-se os alunos quais ferramentas 

dentro do Google Docs eles haviam gostado mais e por quê? Os alunos 

declararam que gostaram de todas a ferramentas que compõem o Google Docs, 

mas em especial Planilhas pois possibilitou um maior conhecimento dentro da 

área que eles desejam seguir ajudando-os futuramente no mercado de trabalho 

e em Formulários pois poderiam realizar questionários personalizados sem 

precisar gastar papel. 

 

Conclusão  

Verificou-se que apesar de ser um curso técnico de administração e ter 

uma disciplina de informática os alunos não tinham o conhecimento do uso das 

ferramentas trabalhadas. Desta forma, compreende-se que mesmo na 

contemporaneidade os recursos tecnológicos são poucos utilizados como 

mediador no processo de ensino e aprendizagem. 

Conclui-se que o Google Docs possui uma vasta aplicabilidade, que se 

explorada de forma correta permitirá que os alunos aprendam de forma ativa e 

prática, proporcionando assim a elaboração de trabalhos avaliativos que 

promovam a motivação dos alunos e a otimização do seu tempo. 
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O WHATSAPP COMO EXTENSÃO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS 

DO AVA: ESTUDO DE CASO NO CURSO DE MEDIAÇÃO EM EAD 

DA UEMANET 
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Conceição de Maria Belfort1184 de Carvalho – UFMA1 

 

RESUMO: Este trabalho obje1185tiva analisar a funcionalidade da rede social WhatsApp 

como extensão dos recursos pedagógicos dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA), tendo como objeto de pesquisa o Curso de Mediação em EaD da UEMANET 

vinculada a Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Para isso, por meio de 

formulário online, foi realizada uma pesquisa com participantes do curso oferecido pela 

UEMA, com intuito de investigar a percepção desses discentes no que tange a utilização 

do WhatsApp como ferramenta de apoio na execução das tarefas e atividades dispostas 

nos módulos do curso. A utilização de redes sociais como auxiliares na construção do 

conhecimento já é uma realidade nos tempos atuais, visto que, uma vez considerado 

local de produção e compartilhamento de informações, estes espaços tornam-se grandes 

redes virtuais que geram conteúdos educativos em diversos níveis. Assim, uma vez 

integrados aos AVAs, estes podem vir a contribuir na estruturação de práticas 

pedagógicas on-line mais flexíveis e dinâmicas e potencializar a aprendizagem nos 

cursos de EaD.   

Palavras-chave: WhatsApp. AVA. Recurso Pedagógico. Curso de Mediação em EaD. 

 

ABSTRACT: This paper aims to analyze the functionality of the WhatsApp social network 

as an extension of the pedagogical resources of the Virtual Learning Environments (AVA), 

having as object of research the Mediation in EaD Course from UEMANET linked to the 
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State University of Maranhão - UEMA. To do this, through an online form, the research 

was carried out with participants of the course offered by UEMA, in order to investigate 

the perception of these students regarding the use of WhatsApp as a support tool in the 

execution of tasks and activities arranged inside of course's modules. The use of social 

networks as aids in the construction of knowledge is already a reality in the present times, 

since,  when considered a place of production and sharing of information, these spaces 

become great virtual networks that generate educational contents at several levels. Thus, 

when integrated into the AVAs, they can contribute to the structuring pedagogical 

practices more flexible and dynamic and enhance learning in the EAD courses. 

Keywords: Whatsapp. AVA. Pedagogical Resource. Mediation Course in EaD. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

 O quadro contemporâneo das teorias de ensino e aprendizagem 

contempla a busca urgente pela resistência aos modelos tradicionais e tecnicistas 

de construção do conhecimento. A partir da década de 80 um novo cenário com 

inovações e modernizações dos modelos pedagógicos surge, apresentando 

processos educativos cada vez mais dinâmicos, flexíveis e personalizados, com 

arranjos diferenciados. Isso culmina na adequação à era digital por meio do uso 

de recursos multifuncionais que favoreçam capacidades de criação, interação e 

articulação com as novas tecnologias (GADOTTI, 2000). 

Lévy (1999) coloca que as tecnologias digitais beneficiam formas 

singulares de obtenção de informações e, por isso, colabora para o processo 

educativo, por meio da exteriorização e transformação das funções cognitivas 

humanas como a memória, a imaginação, a percepção e o raciocínio. Assim, se 

tornou uma necessidade dos indivíduos práticas articuladas com a tecnologia, 

capazes de ultrapassarem fronteiras do tempo e do espaço em busca de 

processos de ensino-aprendizagem inovadores e atraentes. 

Com o crescimento rápido e crescente das novidades tecnológicas, a 

essencialidade dos aparelhos celulares e a explosão das redes sociais, a Educação 

a Distância - EaD se torna uma alternativa muito atraente para as pessoas que 

buscam mais praticidade, rapidez e tecnologia na sua formação educacional. Por 

isso, este trabalho busca investigar essa emergente integração dos métodos da 

EaD e as possibilidades que as redes sociais podem trazer para o ensino em 

espaços virtuais. 
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Para isso, por meio de aplicação de questionário on-line, verificou-se a 

percepção sobre a utilização do WhatsApp como extensão dos recursos 

pedagógicos do Ambiente Virtual de Aprendizagem de participantes do Curso 

Mediação em EaD: formação de tutores, ofertado pelo Núcleo de Tecnologias 

para a Educação (UEMANET) vinculado a Universidade Estadual do Maranhão. 

O estudo está dividido em 3 seções principais, sendo a primeira uma breve 

revisão conceitual em relação aos sentidos da EaD e seus recursos pedagógicos. 

A seção seguinte trata da relação entre Ambientes Virtuais de Aprendizagem e 

Redes Sociais, com foco na ferramenta WhatsApp, juntamente com uma subseção 

sobre o Curso de Mediação em EaD da UEMANET.  

Por fim, expõe-se os resultados obtidos na coleta de dados on-line, com a 

apresentação de variáveis de ajudam a analisar as percepções dos participantes 

da pesquisa no que tange o objetivo da pesquisa. 

 

2 RECURSOS PEDAGÓGICOS NA EAD 

 

O desenvolvimento tecnológico continua sendo um importante vetor nas 

alterações que ocorrem na sociedade, onde quase a totalidade dos processos 

contemporâneos passam pela utilização da tecnologia. Castells (2007) reitera que 

o ponto inicial para se fazer uma análise do trajeto de formação da sociedade do 

século XXI passa pela revolução da tecnologia da informação. 

Assim, a inovação tecnológica ocorridas nas últimas décadas articuladas à 

outras mudanças influenciam e transformam incessantemente diversos setores 

da sociedade (RIFKIN, 2001), com destaque para a forte atuação da internet no 

cotidiano das pessoas em escala global. 

A internet é aliada de inúmeras operações e atividades e, dentre um 

universo de funcionalidades, é responsável direta pelo desenvolvimento da 

Educação a Distância (EaD). Bittencourt (1999), coloca que a diversidade de 

ferramentas de interação, o baixo custo e a popularização da internet 

possibilitaram que a EaD rompesse barreiras geográficas de espaço e tempo, bem 

como a troca de informações instantâneas. 

A EaD é conceituada por Moore e Kearley (2008) como um aprendizado 

gerenciado que acontece fora do ambiente comum de ensino, exigindo métodos 

diferenciados de criação do curso e de instrução, disposição organizacional e 

administrativa personalizada e uso de diversas tecnologias para a comunicação 

entre os participantes. Capobianco (2010) afirma que as tecnologias digitais 
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propiciam recursos que potencializam as metodologias educativas, e, desta 

maneira, possibilitam o surgimento de novas possiblidades para a 

complementação do ensino tradicional. 

No processo de aprendizagem por meio da EaD, os estudantes tem acesso 

a um universo de conteúdos, que podem ser trabalhados virtualmente e com 

rapidez e dinamicidade característicos das dimensões do ciberespaço. 
 

O acesso ao ciberespaço se dá por meio de interface que nos permitem 

penetrar nos seus interiores e navegar a bel prazer pela informação – 

consubstanciada em linguagens hipermidiáticas, linguagens mistas, 

híbridas, escorregadias, feitas de misturas de textos, linhas, sinais, 

gráficos, tabelas, imagens, ruídos, sons, músicas e vídeos – que estes 

interiores disponibilizam em arquiteturas de conteúdo organizado. 

(SANTAELLA, 2007, p. 178-179). 

 

Assim, com vista a alcançar novos horizontes em seus recursos, os 

profissionais da EaD buscam desenvolver cada vez mais alternativas que visem o 

aperfeiçoamento desta modalidade de estudo, trabalhando em “recursos digitais, 

que podem ser usados, reutilizados e combinados com outros objetos para 

formar um ambiente de aprendizado rico e flexível” (MACHADO, 2004 apud 

COGO et al., 2009, p. 296). Podendo, assim, dentre outras possibilidades, 

articulassem com as redes sociais. 

 

3 AVAS E WHATSAPP: funções pedagógicas para a EaD  

 

Ocasionado pela inclusão das TICs na educação a distância, a exemplo do 

uso de AVAs, um novo cenário pedagógico entra em fase de gestação, surgindo 

a proposta de um modelo pedagógico para a EaD (BEHAR, 2009). Os ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA) são as principais plataformas utilizadas para a 

realização de cursos on-line, contendo um conjunto de recursos para a aplicação 

de atividades educativas em espaços virtuais.  

Dentro dessas plataformas os alunos conseguem desenvolver uma série 

de tarefas, tem acesso a todos os arquivos necessários para a compreensão do 

conteúdo, interagem com os mediadores, tutores, professores e colegas, além de 

diversos outros suportes para concluir seu curso a distância. A estruturação 

didática da aplicação virtual evidencia as articulações entre as possibilidades do 
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AVA, os recursos escolhidos para o processo de ensino e os intentos pedagógicos 

organizados pelo professor (CARLINI; TARCIA, 2010). 

A articulação dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem e as redes sociais 

não é um assunto novo nos debates das Tecnologias Digitais na Educação, haja 

vista que, de acordo com Bergmann e Grané (2013), as redes sociais, dentro do 

mundo contemporâneo, merecem destaque e devem ser trabalhadas como 

possibilidade no trajeto de formação dos indivíduos. 

De acordo com as autoras é importante entender o contexto em que a 

aprendizagem em rede se relaciona com as mudanças ocorridas no trabalho do 

professor e nas possibilidades de articulação com tecnologias digitais 

(BERGMANN; GRANÉ, 2013). 
 

Partindo do ponto de vista do ensino e aprendizagem, buscamos 

compreender como hoje se planejam, pensam e constroem os entornos 

de aprendizagem em rede a partir das universidades para a formação 

superior, além da mudança do papel dos professores, a adaptação às 

novas necessidades de aprendizagem, o desenvolvimento colaborativo 

e o uso das redes sociais e dos sistemas online que emergem para 

potencializar estes processos. (BERGMANN; GRANÉ, 2013, p.20) 

 

A força das redes sociais no processo de aprendizagem se fundamenta na 

capacidade particular desses espaços virtuais de aproximar as pessoas em redes 

de interação e socialização virtual. Para Tolmaél et al. (2005), a configuração em 

rede é atrativa ao ser humano, pois ele consegue se agrupar com semelhantes e 

estabelecer relações de trabalho, amizade e outras relações de acordo com seus 

interesses.  

Nesse contexto, o WhatsApp, por ser uma rede social de elevada 

popularidade e presente no cotidiano de qualquer pessoa que tenha acesso a um 

celular, torna-se um potencial aliado na construção de processos educacionais 

em que haja espaços de comunicação e linguagem mais informais. O celular pode 

ser um instrumento pedagógico poderoso, uma vez que concentra várias mídias, 

auxiliando no desenvolvimento de habilidades de comunicação dos estudantes 

(PINHEIRO; RODRIGUES, 2012). 

Por isso, o WhatsApp, assim como outras redes sociais presentes no 

próprio celular do estudante pode se tornar um mecanismo de facilitação das 

atividades desenvolvidas no AVA, principalmente no que concerne, a ajuda nos 
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processos de interação entre os estudantes durante o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

3.1 O Curso de mediação em EaD da UEMANET e a articulação com a rede 

social WhatsApp 

  

A Universidade Estadual do Maranhão oferece diversos cursos a distância 

através do seu Núcleo de Tecnologias para a Educação, entre cursos de 

graduação, especialização, idiomas, técnicos, qualificações profissionais e outros. 

O curso escolhido para a pesquisa foi Mediação em EaD: formação de tutores, 

composto por uma carga horária de 200 horas, dividido em três módulos 

complementares e duração de 3 meses. O público-alvo é de profissionais 

graduados que desejam atuar nas instituições como tutores em cursos da 

modalidade EaD. 

O AVA utilizado para a aplicação do curso é a última versão do Moodle, o 

3.4, tendo sua primeira versão lançada em agosto de 2002 pelo estudioso de 

ensino on-line Martin Dougiamas. Silva (2011) coloca que o MOODLE é um 

gerador muito eficaz no trabalho de gerar espaços virtuais para mediação 

educativa e aprendizagem colaborativa. 

 

Figura 01: Painel do Curso Mediação em EaD da UEMANET 
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 Fonte: Retirado do Portal UEMANET, 2019. 

 

Pode-se verificar que o AVA disponibiliza um conjunto de ferramentas para 

auxiliar os alunos na execução das atividades, tais como secretaria virtual, guias e 

manuais, biblioteca virtual, calendário, chats, entre outros canais que têm a 

função de facilitar a utilização dos recursos do ambiente virtual de aprendizagem, 

bem como o trabalho dos tutores. 

Assim como nas versões padrões do Moodle, o ambiente virtual de 

aprendizagem projetado pela UEMANET para o Curso de Mediação em EaD 

dispõe de diversos recursos pedagógicos, dentre eles, os principais são fóruns, 

questionários, videoaulas, arquivos, áudios, seminários e outros. O AVA da 

UEMANET também conta com uma ferramenta de mensagens rápidas, 

entretanto, este não é utilizado para comunicação entre os participantes, 

comumente agregado apenas comum um canal de interação dos alunos com os 

tutores e coordenadores do curso. 

Em vista disso, foram criados diversos grupos no WhatsApp, divididos de 

acordo com os tutores responsáveis por cada um, onde os participantes do curso 

buscaram construir um espaço de interação e socialização, compartilhamento de 

informações e apoio.  

Além desses subgrupos, foi criado um grupo geral onde poderiam circular 

informações pertinentes que não estivesse ligado apenas aos grupos menores. 
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No grupo geral houve uma adesão de mais de 150 (cento e cinquenta) pessoas, 

tornando-se um potencial local de interação onde os participantes do curso 

puderam adotar um tipo de diálogo mais informal para a construção de relações 

interpessoais. Estas relações se iniciaram a partir do momento em que as pessoas 

adquiriram confiança e consideração em relação aos outros (ANDRADE; VICARI, 

2006). 

 

 
Figura 02: Perfil do grupo Mediação em EaD no WhatsApp 

Fonte: UEMANET, 2019. 

 

Esta socialização direta que os participantes tiveram entre si no grupo do 

WhatsApp permitiu a construção do diálogo entre essas pessoas, as aproximaram 

e favoreceu o andamento do curso, corroborando para o que Freire (1987) coloca 

em relação aos usos do diálogo na construção do conhecimento, uma vez que 

por meio deste que se compartilha o refletir e o agir dos indivíduos que 

participam de um ambiente a ser transformado. Ainda segundo Freire, é esta 

interação que conflui para a elaboração de caminhos situados em realidades e 

contextos específicos. 

O espaço de interação oferecido pelo WhatsApp, garantiu que estudantes 

colaborassem entre si e o desenvolvimento de uma pequena comunidade, onde 
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se podia acessar até ações de apoio emocional e motivação para a conclusão do 

curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

4 USOS DO WHATSAPP COMO RECURSO PEDAGÓGICO AUXILIAR DO AVA: 

formas de utilização e benefícios no Curso de Mediação em EaD da 

UEMANET 

 

A amostra da pesquisa foi composta por 30 participantes do Curso de 

Mediação em EaD: formação de tutores ofertado pela UEMANET, vinculada a 

Universidade Estadual do Maranhão. Após a estruturação de variáveis referentes 

ás informações básicas dos estudantes do curso com o intuito de identificar os 

perfis dos usuários de Ambiente Virtuais de Aprendizagem, no que tange o 

gênero, formação acadêmica, idade e localidade de origem, uma vez que a 

Universidade Estadual do Maranhão oferta cursos a distância para regiões 

diversas do estado.  

A obtenção dos dados referentes às informações básicas da amostra, como 

já supracitado, ajuda na caracterização pessoal dos indivíduos, podendo, assim, 

ajudar na compreensão dos resultados ligados ao objetivo principal de 

compreender a aplicação do WhatsApp como complemento dos recursos 

pedagógicos do AVA utilizado pela UEMANET. Os participantes do curso 

Mediação em EaD são em sua maioria do sexo feminino, com idade entre 25 

(vinte e cinco) e 45 (quarenta e cinco) anos. Nos gráficos 03 e 04 pode-se observar 

alguns aspectos formadores da amostra: 
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Gráfico 01: Profissão                        Gráfico 02: Formação acadêmica 

 Fonte: Elaborado com base na pesquisa, 2019.         Fonte: Elaborado com base na pesquisa, 

2019.   

Percebe-se, através dos gráficos que um elevado número de participantes 

do curso já trabalha como professores. Também a maioria possui título de mestre 

ou especialista, ou mesmo está em vias de conclusão de pós-graduação. 

Isto demonstra que uma significativa parcela dos usuários de plataformas 

de EaD compõe um grupo de pessoas interessadas em complementar a sua 

formação acadêmica, seja no nível da graduação ou da pós-graduação. Dessa 

forma, verifica-se que, devido a necessidade de conciliar o trabalho com a 

continuidade dos estudos, as plataformas de EaD demonstram serem aliadas 

robustas no alcance desse tipo de público, uma vez que, permitem que estes 

indivíduos participem de atividades de ensino sem que isto prejudique suas 

atividades laborais. 

Assim, dentro deste contexto, aplica-se a variável sobre a utilização do 

WhatsApp como suporte na realização do Curso Mediação em EaD e o 
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reconhecimento desta rede social como extensão dos recursos pedagógicos do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, como pode ser observado nos gráficos 03: 

 

 
Gráfico 03: Recurso pedagógico 

  
      Fonte: Resultados da pesquisa, gerado pelo Google Forms, 2019. 

 

Dentre as principais formas de utilização do WhatsApp como suporte no 

desenvolvimento das atividades do AVA, estão o uso da rede social como canal 

de comunicação e interação, espaço para troca de informações, lembretes e 

prazos, ambiente de discussão de conteúdo, e até local de auxílio no uso dos 

recursos do AVA, como mostra a tabela 01 em respostas de uma parte do 

universo da amostra: 
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Figura 03: Formas de 

utilização do WhatsApp no curso Mediação em EaD 

                 Fonte: Resultados da pesquisa, gerado pelo Google Forms, 2019. 

 

Conclui-se que quase a totalidade dos participantes do curso fizeram uso 

do WhatsApp como suporte para a realização das atividades do AVA, havendo 

uma boa aceitação da rede social como um potencial recurso externo a ser 

empregado no conjunto de ferramentas pedagógicas utilizadas para a realização 

de cursos on-line. Ademais, relacionando as variáveis, podemos afirmar, 

hipoteticamente, que a inserção do WhatsApp como auxiliar ao AVA potencializa 

a capacidade dos cursos de EaD de facilitar o processo educacional de indivíduos 

que precisam conciliar suas atividades no trabalho e a continuidade acadêmica. 

Como observado nas respostas dos participantes, o WhatsApp possibilita 

uma série de benefícios no processo de aprendizagem, em muitos casos, 

complementando as funcionalidades dos recursos já existentes nos AVAs. Para, 

além disso, embora, exista canais de comunicação internos no AVA, o WhatsApp 

permite uma linguagem mais informal entre os participantes, que por sua vez, 

ajuda na construção de um ambiente mais acolhedor.  

Mas sem dúvidas, como mostra a tabela 02, uma das principais vantagens 

do uso do WhatsApp como extensão dos recursos pedagógicos é a rapidez com 

a qual as informações chegam e circulam entre todos os participantes do curso, 

permitindo uma maior otimização do tempo no uso de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. 
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Figura 04: Principais benefícios do uso do WhatsApp como recurso pedagógico auxiliar 

do AVA              
Fonte: Resultados da pesquisa, gerado pelo Google Forms, 2019. 

 

Portanto, tendo em vista os inúmeros benefícios que a inclusão do 

WhatsApp como recurso pedagógico auxiliar ao AVA apresenta, é interessante 

que os programadores desses Ambientes Virtuais de Aprendizagem pensem 

mecanismos de integração entre esses dois espaços virtuais, com o objetivo de 

potencializar a eficácia dos recursos pedagógicos utilizados pela EaD. 

No entanto, não se faz aqui, e nem se poderia, nenhuma alusão a 

possibilidade de substituição dos AVAs pelas redes sociais, pelo contrário, 

propõe-se aproveitar a elevada popularidade do WhatsApp para promover o 

aperfeiçoamento dos métodos pedagógicos desses Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Percebe-se que quase a totalidade da amostra dos participantes do Curso 

de Mediação em EaD da UEMANET utilizou o WhatsApp como suporte para a 

realização das tarefas e atividades dispostas nos módulos do curso, empregando-

o em diversos momentos e para diversas funções.  



 

 
5121 

O uso do WhatsApp para a interação e comunicação entre os participantes 

foi uma das principais e mais frequentes funcionalidades da rede social, uma vez 

que demonstrou ser um canal mais prático e rápido para a troca de informações 

e demais lembretes relacionados ao curso. No que tange o suporte na interação 

entre os participantes, pode-se dizer que o uso do WhatsApp aproxima os 

estudantes e evita que estes se sintam sozinhos dentro das plataformas virtuais. 

Embora existam canais de comunicação dentro dos AVAs, comumente 

estes são pouco utilizados pelos alunos para interagirem entre si. O WhatsApp 

tem como vantagem o fato de poder ser utilizado em aparelhos eletrônicos 

portáteis como o celular, facilitando o acesso desses alunos a este tipo de espaço 

de socialização, além de outros fatores como linguagem mais informal e rapidez 

na troca de mensagens e informações. 

Desta maneira, tecnologias digitais como o WhatsApp permitem que os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem solidifiquem a articulação de seus recursos 

padrões com novas ferramentas externas a eles, alcançando de forma mais rápida 

e dinâmica seus objetivos educativos.  
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1187Resumo: Os avanços tecnológicos criaram uma nova geração e para esta é preciso 

pensar em uma educação atualizada. Esse artigo apresenta a possibilidade de ensinar o 

conteúdo da disciplina de geografia “Descobrindo Paisagens” com o uso das tecnologias, 

saindo do âmbito formal e tradicional. É apresentado o resultado da aula cujo o intuito 

consistiu em descobrir e conhecer as paisagens regionais através da tecnologia digital 

do óculos de realidade virtual em uma aula dialógica e de demonstração que foi dada 

para uma turma de 23 alunos do 3º ano do ensino fundamental I da Escola Municipal 

Maria Luiza Pinto do Amaral, localizada em um bairro de Belém no estado do Pará. É 

possível observar por meio deste projeto que a aprendizagem se torna mais prazerosa 

quando se dá de forma dinâmica com métodos mais pensados e elaborados pelo 

professor, o qual não se torna um ensino mecânico visando somente passar o conteúdo 

utilizando a nota da avaliação como instrumento de controle. É mostrado também o 

quanto as tecnologias digitais despertam a curiosidade e vontade de aprender nos 

alunos trazendo melhoria ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Educação; Tecnologias Digitais; Ensino Contextualizado; Paisagens 

Regionais; Óculos de Realidade Virtual. 

 

Abstract: Technological advances have created a new generation and for this one must 

think of an up-to-date education. This article presents the possibility of teaching the 

content of the geography discipline "Discovering Landscapes" with the use of technology, 

leaving the formal and traditional scope. The result of the lecture was the purpose of 

which was to discover and know the regional landscapes through digital technology of 

virtual reality glasses in a dialogic and demonstration classroom that was given to a class 

 
1186 Mestre em Tecnologias e Gestão da EAD pela UFRPE, Especialista em Informática Educativa 

pelo CESUPA e em EAD pelo SENAC. Analista de Sistemas pela UNAMA. Professora do Curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Pará - UFPA. E-mail: michellesmf@ufpa.br 
1187 Graduanda em Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

– IFMA Campus Imperatriz. steffane.castro@acad.ifma.edu.br. 



 

 
5124 

of 23 students of the 3rd year of elementary school I of Maria Luiza Pinto do Amaral 

Municipal School, located in a neighborhood of Belém in the state of Pará. It is possible 

to observe through this project that learning becomes more pleasant when it occurs 

dynamically with methods more thought and elaborated by the teacher, which does not 

become a mechanical teaching aiming only to pass the content using the note of the 

evaluation as instrument of control. It is also shown how digital technologies awaken the 

curiosity and willingness to learn in the students bringing improvement to the teaching-

learning process. 

  

Keywords: Digital technologies and education; Regional attractions; Contextual teaching; 

Virtual reality glasses. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

É importante estarmos nos atualizando e evoluindo de acordo com as 

necessidades que surgem, em todas as áreas da vida deve ser assim, não seria diferente 

no campo da educação, mas infelizmente não é o que percebemos na práxis, pois o 

processo de ensino-aprendizagem em muitas escolas ainda continuam o mesmo de 

décadas passadas, um ensino tradicional/mecânico, onde o foco ainda está no professor, 

que nesta perspectiva detém todo o conhecimento e espera passa-lo para os alunos. O 

ideal é que não seja dessa forma, mas uma interação mútua de conhecimento, pois os 

alunos também tem muito para contribuir com os professores, principalmente se o 

assunto for atualidades e era digital.  

Nesse meio, geralmente são os alunos que dominam, esse território é deles. E 

porque não pensar na necessidade de introduzir as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) na educação? Não apenas no ensino fundamental e médio, 

também é possível usar essas tecnologias na educação infantil e pré-escola, 

considerando que as crianças nessa faixa etária já possuem acesso à esses meios de 

informação e comunicação, e muitas vezes tem mais habilidades com eles do que os 

mais velhos, porque já nasceram introduzidas nessa era digital. 

Para este trabalho, pensamos em utilizar uma das novas tecnologias em auxílio 

à educação, os Óculos de Realidade Virtual e escolhemos a disciplina de geografia para 

contemplar essa possibilidade de transformação da educação tradicional para uma mais 

dinâmica, realizando uma aula com tema: Paisagens Regionais, trazendo o 

fortalecimento, valorização e contextualização do ensino usando uma ferramenta que 

desperta curiosidade e interesse no aluno pela aprendizagem. Além de introduzir as 

tecnologias na educação, conseguimos contextualizar e valorizar o local onde os alunos 

vivem, o que torna a vontade de aprender ainda mais forte pelos educandos, pois eles 

conseguem se ver inseridos no assunto do conteúdo estabelecendo um sentimento de 
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representatividade e orgulho, sentimentos importantes para serem trabalhados no 

contexto educacional. É importante pensar em fazer esse elo da educação e da vivência 

escolar com o que acontece fora dela: 

 

A escola com que sonhamos é aquela que assegura a todos a formação 

cultural e científica para a vida pessoal, profissional e cidadã. O mundo 

está permeado pela televisão, pela Internet, pelos jornais, pelas revistas, 

pelas músicas de sucesso. A escola e a sala de aula precisam dialogar 

com esse mundo. Perceber o potencial da comunicação contemporânea 

não significa repeti-lo, mas estabelecer um elo com a percepção do 

aluno. (CARVALHO, 2009. p. 8). 

 

Encontramos no MIRITIBOARD a possibilidade de conectar o ensino 

contextualizado com as tecnologias no ensino de geografia, tornando uma aula que 

provavelmente seria ministrada na forma tradicional, como geralmente é feito, com um 

ensino decorativo, em uma aula mais interessante onde o aluno é o centro do ensino e 

ele mesmo irá construí-lo a partir dos objetos de estudos disponibilizados pelo professor 

e pelo método que este irá adotar em sua aula com a ferramenta tecnológica.  

2 O ENSINO DA TEMÁTICA PAISAGEM 

A importância do ensino de geografia para o ensino fundamental vem com a 

construção de quem sou eu como indivíduo no mundo, qual é o mundo onde vivo e 

como é o mundo onde vivo, podemos chamar de Educação Espacial, onde o aluno se 

verá inserido no espaço onde vive. Saciando dúvidas, esclarecendo seus 

questionamentos e adquirindo novas descobertas e experiências o qual o discente 

poderá utilizar dentro e fora de sala de aula. A partir deste contexto, temos o conteúdo 

de Paisagens, que construirá a visão de mundo do aluno, de acordo com a maneira que 

o assunto será trabalhado, o aluno poderá ver o mundo de forma crítica, como está 

disposto na BNCC: 

 

Essa abordagem privilegia o trabalho de campo, as entrevistas, a 

observação, o desenvolvimento de análises e de argumentações, de 

modo a potencializar descobertas e estimular o pensamento criativo e 

crítico. É nessa fase que os alunos começam a desenvolver 

procedimentos de investigação em Ciências Humanas, como a pesquisa 

sobre diferentes fontes documentais, a observação e o registro – de 

paisagens, fatos, acontecimentos e depoimentos – e o estabelecimento 

de comparações. (BRASIL, 2018, p.355). 

 

A Alfabetização espacial deve ensinar à criança a maneira certa de observar, 

analisar, comparar, se localizar e construir o espaço, aprendendo a ler e a escrever o 
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mundo, o que cabe ensinar a criança a pensar o espaço e criar condições para que ela 

leia o espaço vivido. Para a criança se ver inserida no mundo onde vive, ela precisará 

construir condições que a possibilitem ler o espaço onde vive, e o papel do professor é 

auxiliar nessa construção de conhecimento, e diante disso seguirá o processo de 

aprendizagem onde ela poderá reconhecer lugares conseguindo identificar as paisagens 

através de elementos contidos nela. Para tanto, essa criança precisa saber olhar, observar, 

descrever, registrar e analisar, de acordo com a BNCC: 

 

[...] o desenvolvimento da capacidade de observação e de compreensão 

dos componentes da paisagem contribui para a articulação do espaço 

vivido com o tempo vivido. O vivido é aqui considerado como espaço 

biográfico, que se relaciona com as experiências dos alunos em seus 

lugares de vivência. (BRASIL, 2018, p.355).  

 

 Portanto, os conceitos construídos a partir do objeto de conhecimento Paisagens 

Culturais e Antrópicas em Transformação, possibilita o aluno compreender as 

características naturais e culturais nas diferentes sociedades, espaços e lugares em sua 

volta, adquirindo a habilidade de compará-los criticamente. Além disto, a criança 

perceberá as mudanças ocorrendo ao seu redor, e não se verá mais como indivíduo ótico 

no mundo, mas como um ser atuante e que participa dessas mudanças, vivendo ou 

fazendo-as acontecer. 

Entendemos que esse ensino, assim como outros, está emparelhado com o 

desenvolvimento cognitivo e social da criança, e que através dele, ela se preparará para 

a vida em sociedade como sujeito crítico, para isto ela precisará estar com esses conceitos 

estabelecidos, pois enfrentará novos desafios nessa vivência em comunidade.  

Para o professor, será necessário a sensibilidade de compreender que mundo 

essas crianças enfrentarão fora das escolas, para que assim planeje suas práticas 

pedagógicas afim de suprir as necessidades que eles terão a partir desse mundo. O 

professor necessita buscar formas que chamem a atenção do aluno para o lugar onde 

está inserido para contextualizar esse ensino.  

 Nos dias atuais, os avanços tecnológicos se dão rapidamente, e o acesso à essas 

tecnologias tem alcançado ainda mais crianças, com tudo isso, o mundo e as crianças 

estão mudando e progredindo de acordo com esses avanços, e o ensino não pode ficar 

para trás dessas evoluções, então ele precisa ser revisto a cada mudança. E como aliar o 

ensino de Geografia com a temática de Paisagens a essa era tecnológica? A geografia e 

o mundo têm tudo a ver, e esse ensino tende a evoluir junto com o mundo. 

A princípio, o desafio do professor é conhecer essa criança criada pela era 

tecnológica e prepará-la com as áreas de conhecimento para inseri-la no contexto 

educacional, a própria BNCC prevê que os professores usem recursos digitais para 

trabalhar as atividades dos conteúdos propostos, tendo essas tecnologias como auxílio 
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no ensino, facilitando a aprendizagem desses sujeitos e tornando esse processo mais 

interessante para eles, partindo de onde essas crianças já estão inseridas e entendem: a 

era digital. 

 

3 A NOVA GERAÇÃO: “NATIVOS DIGITAIS” 

Para pensarmos em educação no século XXI é indispensável imaginarmos à 

quem será direcionada essa educação, e pensar as formas de ensino que funcionarão 

para esta geração. Assumindo que a geração do presente século não é a mesma do 

século passado, afirmamos também que a educação, a forma de aprender e construir 

conhecimento já não deviam ser as mesmas. 

Em sua pesquisa científica, a especialista Rosa Silva apresenta as mudanças 

cognitivas do presente século constatadas nas novas gerações e como os professores 

devem levar em conta essas mudanças, disse que os professores devem respeitar o 

conhecimento desses sujeitos. 

Fato é que muitos professores tendem a serem vistos como imigrantes 

digitais (buscam conhecer, usar com qualidade as tecnologias, tendo 

que se esforçar para que isso ocorra); e os alunos são vistos como 

nativos digitais, dominam as questões tecnológicas de modo fácil e 

simplificado, sem maiores problemáticas.  (SILVA, 2014, p.11.) 

 

Então, devemos além de respeitar esses conhecimentos que eles possuem, ir em 

busca de nos adequarmos a eles, nos apropriando desses conhecimentos, para alcançar 

essa geração da informação. Assim, emparelhando as práticas pedagógicas à evolução 

tecnológica, aliando as tecnologias ao ensino. 

Esses sujeitos criados pelos avanços tecnológicos, pelas comunidades online, 

com novos perfis e comportamento social totalmente inovados, diante da estrutura de 

educação que temos nos dias de hoje, requerem uma repaginada no ensino, já que as 

crianças e jovens são a parte de prioridade da educação, o foco são eles. Embora esses 

sujeitos da geração digital existam, permanecem excluídos das aulas, dos currículos, dos 

materiais didáticos, pelo método de ensino adotado na maioria das escolas, presos ao 

ensino tradicional e conteudista.  

Para o mestre em educação do Rio de Janeiro Eduardo Monteiro, devemos 

tomar conhecimento de quem são esses sujeitos em nossa sala de aula e como se dá sua 

construção de conhecimento, a partir disso, reformular nossas práticas pedagógicas e 

estratégias de ensino, afim de alcançar esses nativos da Cultura Digital. 

 

Ainda sabemos pouco sobre a forma como as crianças e jovens de hoje 

se comunicam e sobre como constroem significados e sentidos por 

meio das novas linguagens praticadas na cultura digital. Contudo, 

podemos supor que tais práticas estão estreitamente relacionadas às 
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suas estratégias de aprendizagem. Assim podemos compreender que 

nossas formas de ensinar só se sustentarão se estiverem sintonizadas 

com as novas modalidades de aprendizagem das quais os jovens de 

hoje são portadores. (MONTEIRO, 2010, p. 38)  

 

Precisamos partir desde a estrutura da sociedade impactada pela era da 

informação, passar pela concepção de ver/sentir o mundo, para compreender como se 

constrói o conhecimento e a cultura digital e entender as relações sociais que se 

estabelecem diante desses sujeitos da sociedade da informação. Neste contexto, 

estaremos um passo à frente em direção à educação inovadora tecnológica. 

Quem são esses nativos digitais? De acordo com Prensky (2001) essas crianças 

possuem uma intimidade com os meios digitais e habilidades de interagir com eles 

realizando multitarefas ao mesmo tempo, e são para essas crianças que iremos repensar 

o ensino, saindo de uma educação retrógrada para um ensino capaz de interagir com as 

novas e velhas mídias, e assim estar conectado com o mundo e seus avanços. Desde 

quando a criança alcança o estágio de desenvolvimento cognitivo pré-operatório (Jean 

Piaget 1940 a 1945) de 2 a 6 anos, nascida no século XXI, ela já pode ser considerada um 

nativo digital, pois dificilmente essa criança não irá ter acesso à alguma plataforma digital 

durante seu desenvolvimento. De acordo com isso, nos dias de hoje é natural ver um 

bebê com um celular ou tablet nas mãos assistindo a um vídeo, muitas das vezes 

colocados por eles mesmos, de forma instintiva. A maioria das crianças logo que 

aprendem o mínimo necessário, são expostas a essas tecnologias, que estarão presentes 

durante todo o seu desenvolvimento. Quando completar o estágio de desenvolvimento 

cognitivo operatório-formal, esse indivíduo já dominará esta plataforma melhor do que 

qualquer pessoa nascida no século passado. Mesmo com pouca idade, suas habilidades 

e conhecimento serão avançados, pois o “conviver” com a tecnologia formou aquele ser. 

 

3.1 O educar na Sociedade da Informação 

A educação da nova sociedade criada pela era da informação, traz para nós 

professores, grandes desafios. Um deles, e não tão fácil como parece, é o de estar a todo 

momento refletindo sobre essa sociedade e se atualizando dos processos evolutivos que 

acontecem rapidamente, isso requer muito esforço e estudo, para estar sempre por 

dentro das novidades/avanços tecnológicos. Outro desafio é estar sempre em busca de 

novos recursos para aulas mais atrativas para esses educandos, tendo em vista que os 

recursos tradicionais como: livros, cadernos, lápis e lousa deixaram de ser novidades em 

sala de aula. 

A quase uma década o professor Me. Eduardo Monteiro já destacava à revista 

Pátio esses desafios que seriam encontrados frente à educação: 

Nosso desafio é pensar profundamente as questões ligadas às 

mudanças relacionadas com a cultura digital, sobretudo em seu 



 

 
5129 

impacto sobre a infância e a juventude, segmentos privilegiados da 

educação. E, com esse enfoque, rever conceitos e posturas, 

posicionando-nos diante do advento de uma nova cultura infanto-

juvenil que surge neste novo mundo de coisas não sólidas, não lineares, 

que acontecem em não tempos e em não lugares. Tendo relação de 

causa e efeito com as inovações tecnológicas, com a mídia planetária e 

a cultura de consumo, o mundo de crianças e jovens torna-se cada vez 

mais diferenciado do mundo adulto ou, ao menos, daqueles adultos 

que somos hoje. (MONTEIRO, 2010, p. 37). 

 

Considerando que essas crianças e jovens de hoje possuem uma cultura 

diferente da maioria dos professores, é papel do professor se adaptar às necessidades 

dos filhos da cultura digital, pois estes cobram que tudo que eles conhecem e já estão 

habituados também esteja dentro das salas de aula, o que não ocorre nos dias atuais, 

pois o que eles fazem em casa, não tem nada a ver com educação, e o que eles fazem 

com a tecnologia na escola, é muito limitado, esses espaços ainda estão distantes. Então, 

como estreitar esses mundos? 

Assumindo a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (1963) a 

construção do conhecimento a partir do que já é conhecido, os professores terão o 

desafio de trazer para sala de aula aquilo que os alunos estão familiarizados, sendo estes, 

plataformas digitais, tais como: jogos e sites, redes sociais – ex: Facebook, Whatsapp, de 

vídeo – ex: Youtube, acessórios tecnológicos – ex: óculos de realidade virtual, tablets e 

celulares, entre outros. Mais um desafio ao professor, é transformas essas tecnologias 

digitais em portais para a educação, para serem utilizadas tanto nas salas de aula quanto 

em casa, para a mesma finalidade, a aprendizagem. 

Diante de tantos recursos e inúmeras possibilidades de adquirir conhecimento 

nos dias atuais, precisamos compreender que não há apenas uma maneira de construir 

conhecimento, e deixar de lado a educação meramente conteudista e mecânica, o 

professor precisa estar aberto para as novas práticas pedagógicas na era da informação. 

O professor precisa entender essas tecnologias como uma cultura e novas formas de 

comunicação. 

É preciso quebrar paradigmas de que a tecnologia é apenas um entretenimento 

e que está oposta ao ensino, por outro lado, não podemos atribuir a essa tecnologia a 

condição de salvadora da educação, pois ela não é o fim, mas o meio para se construir 

um saber criativo. Não podemos afirmar que a maioria das escolas não utilizam 

tecnologias no seu ensino, mas podemos nos perguntar: qual a forma em que ela está 

sendo empregada para a aprendizagem? Muitas escolas fazem o uso do laboratório de 

informática, e tem professores para ensinar as crianças sobre esse mundo, então porque 

será que muitas dessas crianças consideram o uso da tecnologia nas escolas, como 

aborrecido e pouco imaginativo? O problema está, justamente, na forma que esses 



 

 
5130 

profissionais fazem o uso da tecnologia, o qual segundo João Mattar deveriam estar 

preparados a seguirem as exigências da BNCC: 

 

Cultura e Letramento Digital é uma das competências propostas na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do MEC, cujo objetivo é 

compreender, utilizar e criar tecnologias de forma crítica, significativa e 

ética, para que os alunos possam comunicar-se, acessar e produzir 

informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria. (MATTAR, 2019, ONLINE). 

 

Em inúmeros casos, o professor faz o uso da tecnologia, tentando separar o que 

os alunos sabem e vivem fora da escola, com a ideia de que a aprendizagem na escola é 

diferente da que acontece fora dela, de fato é, mas o professor pode e deve, usar as 

experiencias dos alunos para trabalhar aquilo que ele pretende ensinar de novo a eles, 

de forma que os alunos utilizem esses recursos tecnológicos para desenvolver atividades 

nas quais encontrarão sentido em seu cotidiano, discutindo sobre assuntos da 

comunidade em geral e no espaço educacional em particular, contextualizando o ensino. 

O necessário é que o professor entenda as especificidades de cada aluno e desenvolva 

materiais e meios para o induzir a compartilhar suas impressões sobre o mundo, 

expressando suas ideias através do uso desses meios tecnológicos como recurso 

pedagógico. 

No ensino com o uso das tecnologias devemos ter alguns cuidados. A maneira 

como iremos trabalhar com esses recursos tecnológicos precisa ser muito bem pensada 

e planejada, pois não queremos nossos alunos presos às máquinas, mas possibilitar que 

enxerguem o mundo a sua volta para compreende-lo melhor e interagir com o uso das 

tecnologias digitais. As escolas multimídias não são aquelas que possuem computadores, 

vai muito além, porém, é imprescindível o acesso à essas tecnologias dentro da escola. 

Partindo disso, o professor desenvolverá meios para que os alunos descubram como 

utilizar a tecnologia para estudar, como diz Eduardo Monteiro (2010, p. 38) “A emergência 

da cultura digital exige um novo perfil de atuação, novas competências pedagógicas, 

assim como novos itinerários e políticas de formação.”  Para tanto, muitos professores 

precisarão desmanchar suas teorias refletindo o sentido de educar e ser educador no séc. 

XXI abrindo caminho para novas práticas pedagógicas.  

 

4 OS ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 A Realidade Virtual (VR) é uma tecnologia que conta com uma imersiva e 

interativa experiência que tem sua base em imagens estáticas ou de vídeos em 3D e 360º 

projetadas em uma tela, anteriormente de computadores, mas nos dias atuais celulares 

já possuem essa capacidade, o que facilita o acesso ao alcance dessa experiencia. Aos 
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poucos foi ganhando espaço nas mais diferentes áreas de atuação com aplicabilidade 

nos setores nunca imaginados antes.  

Uma das questões em torno da VR, é entender como uma realidade pode ser 

virtual, por ter como concepção de virtual, algo que não existe. Para explicar como isso 

é possível e compreender o sentido de “virtual” nessa perspectiva, vamos entender o 

virtual como algo não atual do momento onde o indivíduo está presente, então a 

realidade virtual é uma tecnologia para convencer este indivíduo que ele está em uma 

realidade, que fisicamente ele não se encontra. 

Um dos equipamentos para tornar possível a experiencia de Realidade Virtual 

são os óculos VR, que ficaram famosos, a princípio, como uma ferramenta para a 

diversão, mas que está ganhando espaço também nos diferentes setores de 

aplicabilidade, como a educação. 

Se entregarmos um óculos de realidade virtual à um professor criativo, ele fará 

da sua aula uma experiência inesquecível, o poder não está somente no óculos, ainda 

que ele seja uma alta tecnologia, precisa do ser humano para operá-lo, e os outros 50% 

da magia dos óculos VR está na criatividade que o indivíduo terá para utilizá-lo à seu 

favor. Como acredita Mariluci Braga (2001), o óculos de realidade virtual no auxílio à 

educação tem grande poder no processo de descoberta, exploração e observação, além 

da construção do conhecimento: 

 

Com a Realidade Virtual presente na educação poderemos descobrir, 

explorar e construir conhecimento (aprender) sobre lugares que jamais 

pensaríamos visitar. O grande potencial da Realidade Virtual está 

exatamente nessas possibilidades, não só através de aulas ou objetos 

físicos, mas também através da manipulação virtual do alvo a ser 

explorado, analisado e estudado. (BRAGA, 2001, p.4) 

 

 Basta que o professor tenha conhecimento sobre essa tecnologia para introduzir 

em diferentes aulas e transformar sua forma de ensinar possibilitando aos alunos novas 

experiências de aprendizagem. 

 Para usar os óculos de realidade virtual no processo de ensino-aprendizagem, o 

professor deve estar por dentro dos assuntos que envolvem essa tecnologia para 

contextualizá-lo com o aprendizado que deseja construir com seus alunos, 

transformando a forma de ensinar, trazendo as diferentes situações que ocorrem na 

sociedade para ser objeto de estudo dentro de sala de aula, fazendo com que os alunos 

vivam essa experiencia e reflitam sobre ela e as questões que a tornam impactantes na 

formação da sociedade e do seu local de vivência, formando alunos atualizados e críticos, 

preparados para atuar e serem conscientes em seus atos na sociedade. 

 A possibilidade que os óculos VR nos traz para a educação é muito significante 

se partirmos do pressuposto que, podemos usá-lo para trabalhar qualquer assunto 
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dentro de sala de aula, usando a experiencia da realidade virtual para facilitar na 

compreensão dos alunos acerca do assunto que está sendo trabalhado, não precisando 

mais pedir para que eles imaginem a situação problema que estão estudando. Com isso:  

 

[...] o objetivo na sociedade do conhecimento é, certamente, estimular 

o pensamento crítico, permitindo a superação do discurso singular, 

respeitando o seu contexto de vivência e suas experiências anteriores 

para estimular a reflexão em prol da orientação em busca do 

desenvolvimento de soluções para dilemas concretos por meio de 

exercícios de argumentação e reflexão crítica. Ainda nessa linha de 

pensamento, convém observar que a RV contribui para a aprendizagem. 

Por exemplo, podemos “viajar” para novos ambientes, como outra 

escola, outro bairro, outra cidade, outro país (ou espaço). (WUNSCH et 

al., 2013, p.10211) 

 

Para que a utilização dos óculos VR deem certo na educação existe um longo 

caminho e muitos desafios a percorrer, assim como todas as outras tecnologias, um deles 

está na formação do professor, que muitas vezes não tem capacitação para o uso delas, 

e quando as utiliza não é de forma satisfatória e só dura o momento da novidade, logo 

após os alunos se cansam e deixa de ser algo interessante para eles. Isso acontece por 

falta de conhecimento da parte dos professores sobre como utilizar essas ferramentas 

como recursos pedagógicos e se limitam no seu uso sem interesse em explorá-lo para 

obter novas formas e práticas educacionais através deles. 

 Muitos professores utilizam a desculpa que a escola não tem recursos para fazer 

a inclusão digital, de fato muitas escolas, principalmente as públicas, não possuem 

muitos recursos pois o custo dessas tecnologias são bastante altos, porém, existem 

muitas possibilidades de introdução dessas tecnologias no ambiente escolar, para 

aqueles professores que entendem a importância dessa inclusão, e estão interessados 

em fazê-la ser real nas escolas, buscam formas mais acessíveis para isso.  

 Como o foco são os óculos VR, e eles parecem ser de alta tecnologia, e por 

consequência o preço a se pagar é caro, seria inviável introduzi-lo nas escolas, mas como 

foi citado à cima, existem possibilidades acessíveis para tornar real a ideia de uma escola 

tecnológica. A empresa INTECELERI (Belém/Pará) percebeu a necessidade da inclusão da 

cultura digital nas escolas e criou métodos e projetos para tornar isso possível. Uma 

empresa de tecnologia voltada para a criação de projetos, soluções e ferramentas que se 

objetiva na melhoria da qualidade da educação, com tendência no Ensino Básico.  

 Em um dos seus projetos, o Aluno VR, a empresa criou o produto ÓCULOS VR DE 

MIRITI – MIRITIBOARD. O produto é feito com uma madeira típica da região Norte, que 

se tornou matéria-prima para a confecção do óculos, o que baixou consideravelmente o 

custo do produto, trazendo acessibilidade às escolas, incluindo as públicas, tornando 
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possível a introdução da cultura digital através do uso dos óculos de realidade virtual de 

baixo custo, se fazendo realidade na melhoria do ensino com novas experiencias, 

tornando o processo de aprendizagem mais interessante para os alunos. 

Não há desculpas para não incluir os óculos VR nas escolas, pois eles podem ser 

confeccionados pelos próprios professores, e porque não com a ajuda dos alunos? 

Existem vários materiais que podem ser utilizados para fazer os óculos, como por 

exemplo: caixa de papelão e palito de picolé, que são encontrados em casa sem nenhum 

valor. O custo das lentes biconvexas utilizadas nos óculos também não é alto, custando 

em torno de R$2,00 (dois reais) as lentes semiprofissionais. 

 O professor pode promover uma oficina e confeccionar os óculos junto com os 

alunos, e depois verificar temas possíveis para colocá-lo em prática nas aulas. Os alunos 

se entusiasmariam com a ideia, o que tornaria a aula posterior com o uso dos óculos VR 

ainda mais interessante para eles.  

 

5 METODOLOGIA 

Para este trabalho foi feita primeiramente uma pesquisa bibliográfica em artigos 

e revistas sobre o uso das tecnologias como estratégias pedagógicas para aplicarmos o 

melhor tipo de método de ensino, após isso foi determinado desenvolver um projeto 

para trabalhar a  disciplina de geografia com o conteúdo Descobrindo Paisagens e 

utilizamos os Óculos de Realidade Virtual como auxilio para mostrar como é possível e 

acessível o uso dos óculos VR, utilizamos o produto de baixo custo da empresa Inteceleri 

(MiritiBoard). Os aplicativos para celular Google Cardboard e Câmera Cardboard foram 

utilizados para fazer as fotos em 360º das Paisagens Regionais utilizadas para 

contextualizar o conteúdo do projeto, assim como o Aplicativo Google Fotos para 

disponibilizá-las aos alunos. 

Em um segundo momento foi realizada a pesquisa ação, que de acordo com 

David Tripp “É toda tentativa continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de 

aprimorar a prática. A pesquisa-ação possibilita ao pesquisador que ele intervenha 

dentro de um problema social” (TRIPP, 2005, p. 443).  Este momento foi realizado com 

uma turma de 3º ano do ensino fundamental com 23 alunos de idades entre 7 a 8 anos, 

no turno intermediário em uma escola municipal localizada no bairro do Telégrafo 

(Belém) chamada E.M Maria Luiza Pinto do Amaral. Aconteceu no mês de Maio com o 

tema “Descobrindo Paisagens". O projeto foi dividido em 5 etapas: 

 

1º O início foi através de uma conversa em sala de aula para obter informações à nível 

do que eles já sabem sobre o assunto com perguntas: O que é paisagem? Que paisagens 

vocês conhecem? 
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2º Foi apresentado o conteúdo sobre Paisagem Natural e Antrópica 

(Cultural/Humanizada) e seus elementos, sempre contextualizando com o local de 

vivência dos alunos. 

3º Foi solicitado a eles que desenhassem uma paisagem de sua preferência em seus 

cadernos e depois falassem sobre os elementos que existem nela, se predominam 

elementos naturais ou culturais. 

 

i 

gura 01 – Desenho de uma aluna participante da pesquisa 

FONTE: Autoria própria, maio de 2019. 

4º Antes de iniciar a aventura de analisar paisagens com os óculos VR, foi mostrado um 

vídeo, com o auxílio do Data Show, uma animação que recapitulou o que eles 

aprenderam sobre o conteúdo de Paisagens. Contextualizando a aprendizagem com o 

local de vivência dos alunos, mostramos o vídeo Belém Num Pulo que faz parte de um 

projeto onde é possível conhecer paisagens famosas de um local. Depois da reprodução 

do vídeo foi pedido para os alunos observarem as paisagens disponibilizadas com os 

óculos VR e destacarem o máximo de elementos que encontrassem nela. Foram usadas 

Paisagens do  

Ver-O-Rio, do Mangal das Garças, da própria escola Mª Luiza e Paisagens Pré-Históricas. 

Figura 2 – Momentos de interatividade dos alunos com o MiritiBoard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Autoria própria, maio de 2019. 

5º A finalização do projeto se deu por meio de registro no caderno com um questionário 

levando em consideração a visualização e experiência deles com os óculos VR, as 

perguntas foram todas contextualizadas e interdisciplinares, o que permitiu percebermos 

não só a aprendizagem sobre geografia, como também de outras áreas curriculares 

como matemática e português. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização desse projeto, ficou claro que a clientela da educação mudou, 

que não é mais a mesma de décadas passadas e que para uma educação adequada à 

eles, é necessário repensar o ensino e seus métodos pedagógicos, dando uma 

repaginada e inovação, e compreender a necessidade de introduzir as novas tecnologias 

digitais para o auxílio na educação. Percebemos que com o uso dos Óculos de Realidade 

Virtual, foi possível trazer não só a inovação tecnológica, mas também a pedagógica, e 

o resultado da aplicação do projeto foi muito satisfatório, visto que pudemos contemplar 

nos olhos dos alunos o brilho do interesse e curiosidade pelo saber. 

A partir desse estudo, vimos que é possível uma educação com o uso das 

tecnologias e que deve ter proposta eficaz nos currículos de práticas docentes para a 

melhoria da aprendizagem, além dos recursos serem atualizados, o uso das TDICs 

conecta o ambiente escolar com o contexto fora dele, tornando exequível que o aluno 

esteja ciente do que acontece no mundo ao seu redor, dando ao professor abertura para 

fazer debates críticos, despertando essa habilidade nos alunos. 

O uso das TDICs deve ser muito bem pensado e elaborado, para que não se 

torne um desvio da educação, essas tecnologias precisam agregar no ensino melhorando 

a qualidade de aprendizagem. No projeto usamos Datashow, uma ferramenta que já está 

sendo utilizada a algum tempo nas escolas, o que não é mais novidade para os alunos, 

mas o nosso cuidado foi com a forma e intenção que ele foi utilizado, usamos a 

plataforma de vídeo Youtube para contextualizar o assunto mostrando um vídeo das 

paisagens da região, algumas já conhecidas por certos alunos, o que nos deu margem 
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para conversar sobre as experiencias deles nos locais mostrados, e apurar quantos 

conheciam os lugares presencialmente, para assim começarmos a experiencia de coloca-

los naqueles ambiente desconhecidos através dos óculos VR sem sair da escola. 

É importante ressaltar que essas tecnologias jamais substituirão o papel do 

professor, pelo contrário, elas dependem do esforço, habilidade e criatividade destes 

educadores para o melhor aproveitamento e manuseio dessas ferramentas. afim de obter 

resultados ainda melhores no processo de aprendizagem, elas são o meio que esses 

profissionais encontraram para atrair novamente o interesses dos educandos pelo 

conhecimento, trazendo inovação aos seus métodos de ensino. 

Vale enfatizar que não é um projeto acabado, mas deve ser refeito e repensado 

a partir dos avanços das tecnologias, utilizando e testando outras que estão à nossa 

disposição, dependendo do querer e da criatividade, nos proporcionam a abertura de 

inúmeras portas de conhecimento para serem trabalhados e construídos com os alunos. 
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O SOFTWARE ANKI COMO AUXÍLIO NA PRÁTICA DA 

MEMORIZAÇÃO PARA ESTUDANTES 
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1190Resumo: As tecnologias evo1191luíram significativamente nas últimas décadas, 

evidenciadas por uma crescente utilização de ferramentas digitais no ambiente escolar. 

No presente trabalho elaborado pelos alunos do Instituto Federal do Maranhão - IFMA, 

Campus Imperatriz, foram analisadas as potencialidades educativas na utilização de 

aplicativos de memorização em sala de aula, de forma específica através do aplicativo 

Anki, levando em consideração sua importância no processo de ensino e aprendizagem. 

Concluimos que o software contribui significativamente para o processo ensino-

aprendizagem e suas variáveis, possibilitando um aperfeiçoamento nessa relação 

tornando-se uma ferramenta contributiva para o professor através do modelo de 

repetição espaçada. Utilizamos como referência metodológica a pesquisa bibliográfica 

numa perspectiva qualitativa e tivemos como referencial teórico as obras de Chaves 

(2018), Barbosa e Moura (2013) e Silva Júnior (2017) 

Palavras-chave: Memorização; Ensino; Tecnologias; Aplicativos; Anki. 

 

Abstract: Technologies have evolved significantly in the last decades, evidenced by a 

growing use of digital tools in the school environment. In the present work, students of 

the Federal Institute of Maranhão - IFMA, Campus Imperatriz, analyzed the educational 

potential in the use of applications of memorization in the classroom, specifically through 
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the Anki application, taking into account their importance in the teaching process and 

learning. We conclude that the software contributes significantly to the teaching-learning 

process and its variables, enabling an improvement in this relationship becoming a 

contributory tool for the teacher through the model of spaced repetition. We used as a 

methodological reference the bibliographical research in a qualitative perspective and 

we had as theoretical reference the works of Chaves (2018), Barbosa and Moura (2013) 

and Silva Júnior (2017) 

Keywords: Memorization; Teaching; Technologies; Apps; Anki. 

 

Introdução 

 

No contexto da educação atual, alguns métodos de ensino e 

aprendizagem apresentam uma defasagem considerável em relação às 

expectativas dos alunos para a sala de aula. Apresentações ministradas por 

professores sem a utilização de recursos tecnológicos tem se tornado cada vez 

mais obsoletas, desinteressantes e distantes da realidade dos alunos. As 

projeções mais recentes para o futuro da educação indicam que a escola, no seu 

formato metodológico atual, está comprometida em sua existência (Barbosa e 

Moura, 2013).  

Neste sentido, agregar o uso da tecnologia com o ensino e à educação 

como um todo, proporciona uma maior busca por informações, desperta o 

interesse do aluno e cria pontes de objetividade com aqueles a quem o fazer 

pedagógico se propõe. É neste panorama que este trabalho se assenta: na 

importância da inclusão dos recursos digitais nas salas de aula pois os mesmos 

proporcionam uma renovação dos conceitos de educação além de otimizar a 

aprendizagem dos alunos numa conjuntura que se concretiza como um momento 

onde essas possibilidades adentram na escola. Sobre isso Kenski (2007) nos diz 

que: 
Assim como na guerra, a tecnologia também é essencial para a 

educação. Ou melhor, educação e tecnologias são indissociáveis. 

Segundo o dicionário Aurélio, a educação diz respeito ao “processo de 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e 

do ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual e 

social”. Para que ocorra essa integração, é preciso que conhecimentos, 

valores, hábitos, atitudes e comportamentos do grupo sejam ensinados 

e aprendidos, ou seja, que se utilize a educação para ensinar sobre as 

tecnologias que estão na base da identidade e da ação do grupo e que 
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se faça uso delas para ensinar as bases dessa educação (KENSKI, 2007, 

p.43) 

 

 

Os dispositivos móveis têm ganhado um papel de destaque entre os 

jovens, e neste cenário os educadores precisam diariamente encontrar meios para 

lidar com o apego que tais recursos geram nos estudantes. As metodologias de 

ensino têm encontrado dificuldades em estimular os jovens ao aprendizado 

diante de tantos atrativos oferecidos pelos recursos tecnológicos (Silva Júnior, 

2017). 

Com o intuito de evitar que a expansão da tecnologia traga efeitos 

negativos sobre o desempenho dos alunos, torna-se imprescindível buscar 

expandir a utilização dessas tecnologias no âmbito escolar e acadêmico. Com 

tantas mudanças ocorrendo no corpo social, para os centros de ensino e também 

para os professores, existe uma crescente necessidade de utilização de novas 

tecnologias que auxiliem no aprendizado dos alunos, para isso, se faz necessário 

adaptar-se a tantas inovações que os aparelhos digitais e seus aplicativos 

proporcionam e determinar quando e como utilizar tais meios em sala de aula, 

sendo assim, as escolas e os professores desempenham papel fundamental nesse 

sentido.  

Assentado nesses pressupostos, foi desenvolvido o presente trabalho, 

propondo estratégias para o bom aproveitamento destes recursos tendo como 

referência uma análise do aplicativo Anki e suas possibilidades na absorção de 

conteúdos, fomentando a memorização dos conteúdos escolares pelos alunos. 

 

O Aplicativo Anki e suas funcionalidades na memorização de conteúdos 

 

Uma das maiores dificuldades dos estudantes em geral diz respeito a 

quantidade de disciplinas e conteúdos para assimilar no decorrer do ano letivo. 

Alunos de todas as redes de ensino são contundentes em afirmar as dificuldades 

em memorizar assuntos, fórmulas e datas relacionadas as matérias escolares e 

consequentemente tem, por essa dificuldade, um baixo aproveitamento na 

resolução de avaliações. 

O Anki é um aplicativo para memorização de conteúdos de qualquer 

natureza, com suporte a texto, imagem, áudio, vídeo e marcação científica, que 

serve para memorização fácil através da técnica de repetição intervalada. Pode 
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ser utilizado para o aprendizado de termos técnicos, novos idiomas, e quaisquer 

disciplinas que envolvam a necessidade de memorização. Conforme informações 

disponíveis no site do aplicativo1: 

 
Anki é um programa que fa1192z lembrar as coisas fáceis. Por ser muito 

mais eficiente do que métodos tradicionais de estudo, você pode 

diminuir muito o tempo gasto estudando ou aumentar muito a 

quantidade de assuntos que aprende. Qualquer pessoa que necessite se 

lembrar de coisas de sua vida diária pode se beneficiar com o Anki, uma 

vez que é independente de conteúdo e suporta imagens, áudios e vídeos 

e marcações científicas (via LaTex), as possibilidade são infinitas. Por 

exemplo: 

- Aprender um idioma; 

- Estudar para exames médicos e de direito; 

- Memorizar nomes e feições de pessoas; 

- Memorizar poemas longos; 

- Memorizar acordes de instrumentos harmônicos 

O Anki também é gratuito e de código aberto e está disponível para Windows, 

Mac, Linux, Android e uma versão paga para iOS, mostra-se como uma alternativa 

viável para os estudantes, e de fácil aplicabilidade nos mais variados contextos no 

âmbito escolar. Além da função de revisão, é possível também acompanhar 

estatísticas detalhadas de utilização e aprendizagem, sincronização com o 

AnkiWeb para utilização em múltiplos dispositivos simultaneamente e em 

distintas plataformas.  

 
1192 Graduando do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus Imperatriz. E-mail: 

carlos.g@acad.ifma.edu.br 
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Imagem 01: (a) Tela inicial do Aplicativo Anki; (b) Conteúdo de um deck de exemplo importado; 

(e) Cartão de exemplo (em francês), fazendo uso de texto, imagem e áudio simultaneamente. 

Fonte: Aplicativo Anki (plataforma Windows) 

A rápida expansão da utilização de dispositivos móveis, tem aberto 

novas portas no conceito de que tais dispositivos podem ser úteis no processo 

de ensino-aprendizagem (Khaddage, Müller, Flintoff, 2016) (Eppard, Nasser, 

Reddy, 2016), oferecendo aos educadores a oportunidade de renovar o conceito 

de educação. Isso constitui um modelo de ensino mais flexível que pode 

incorporar múltiplas fontes de informação e construir um modelo mais igualitário 

e democrático. A utilização de dispositivos móveis para auxiliar no processo 

ensino-aprendizado também é comum, e está associada à percepção positiva em 

relação ao aprendizado colaborativo (Heflin, Nguyen, Shewmaker, 2017). Uma 

meta-análise de estudos publicados entre 1993 e 2013 sobre os efeitos da 

integração de dispositivos móveis no ensino de estudantes apontou que os 

efeitos resultantes da utilização destes foram melhores do que computadores de 

mesa (desktops) ou nenhum dispositivo (Sung, Chang e Liu, 2016). O modelo 

adaptado por Park (2011) para desenvolver uma estrutura para compreender 

diferentes métodos de aprendizagem mobile, inclui uma hierarquia de 

mobilidade, expressa através de 4 Níveis, divididos a partir do nível de 

mobilidade: 

➔ Nível 1 - Produtividade: Calendários, agendas, gerenciamento de notas e 

contatos 
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➔ Nível 2 - Acesso Físico: Acesso à bancos de dados locais 

➔ Nível 3 - Captura e Integração de Dados: Bancos de dados em rede e 

bibliotecas mobile 

➔ Nível 4 - Comunicação e Colaboração: Chat em tempo real, anotações, 

SMS e e-mail 

 

 Esse trabalho se baseia no Nível 3 de mobilidade, pois se adequa melhor 

à proposta de expandir as fontes de conhecimento do aluno, onde quer que 

esteja. Essa prática, no entanto, engloba algumas dificuldades, como aponta 

(Heflin, Nguyen, Shewmaker, 2017): 

 

1. Atributos físicos dos dispositivos, como tamanho de tela reduzido, 

memória inadequada e curta duração de bateria; 

2. Limitações de software, como a ausência de algumas funções, dificuldade 

com múltiplas tarefas, e a curva de aprendizado envolvida na utilização de 

cada aplicativo; 

3. Dependência da velocidade e confiabilidade da conexão de internet; 

4. Longa exposição ao alto brilho das telas de LCD e potenciais problemas 

com radiações eletromagnéticas. 

 

 Visando contornar alguns destes problemas, propomos a utilização de um 

aplicativo bem adaptado ao tamanho de tela reduzido, de fácil curva de 

aprendizado e que funciona offline.  

De acordo com Chaves (2018), dentre os métodos que objetivam auxiliar 

no processo de memorização e recuperação da informação, o sistema de 

repetição espaçada (SRE) tem se mostrado eficaz como método de revisão de 

conteúdo, que potencializa a retenção da memória. Essa técnica foi observado 

pela primeira vez a mais de um século atrás por Hermann (1885/1913, apud Kang, 

2016), e extensamente avaliada pela ciência através de centenas de experimentos 

ao redor do mundo (Cepeda, 2006), tem se mostrado extremamente benéfica 

para a aprendizagem (Ausubel, Youssef 1965), sendo considerada uma das 

técnicas de memorização mais eficientes atualmente (Dunlosky, 2013), e apesar 

de não ser nova, a extensão de sua aplicabilidade sobre o cotidiano de estudantes 

tem assumido novas formas e evoluído juntamente com o desenvolvimento de 

tecnologias disruptivas sobre a sociedade atual (Settles, Meeder 2016), contexto 

no qual a popularização dos dispositivos móveis possibilita o emprego de novas 
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ferramentas para aquisição de conhecimento, seja ele na esfera pessoal ou 

curricular. 

 
Imagem 02: Visão holística do funcionamento da Repetição Intervalada. Fonte: Elaborado pelos 

autores (2019). 

 

 Um exemplo marcante dessas novas ferramentas é o Anki, o qual utiliza o 

conceito de “fatos”, que é um item básico de vocabulário, associado com sua 

definição, explicação ou anotação, podendo incluir também campos com 

conteúdo multimídia. O conceito de “flashcard” utilizado é uma analogia à uma 

carta de baralho, que contém uma informação diferenciada de cada lado. O 

aprendizado pode se dar através da associação entre uma palavra e sua tradução 

ou uma imagem e sua descrição ou uma pergunta e sua resposta ou mesmo uma 

frase e sua pronúncia, etc. Estes flashcards são organizados em decks ou baralhos, 

podem ser baixados gratuitamente através do próprio aplicativo, da plataforma 

online AnkiWeb, de sites de terceiros ou podem ser criados pelo próprio usuário. 

À cada flashcard revisado pelo usuário, este pode avaliar o quão fácil ou difícil a 

questão foi, e com isso fazer uso de SRE para ajustar dinamicamente a frequência 

com que essa questão se repete.  
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A extensa 

utilização de imagens para estimular a memória fotográfica e a cooperatividade 

ao compartilhar decks podem constituir subsídios valiosos à educação. 
        

Imagem 03: (a) Tela inicial do Aplicativo Anki; (b) Busca por decks online; (c) Processo de 

importação; (d) Conteúdo de um deck de exemplo importado; (e) Cartão de exemplo, 

evidenciando a simplicidade de utilização do aplicativo e seu suporte à multimídia. 

Fonte: Aplicativo AnkiDroid (plataforma Android) 

Utilização prática do Anki: Algumas possibilidades

 
Tomando como exemplo o Aplicativo para Android, o AnkiDroid, é possível 

sumarizar sua utilização em simples passos: 
Imagem 03: (a) Tela inicial do Aplicativo Anki; (b) Conteúdo de um deck de exemplo importado; 

(e) Cartão de exemplo (em francês), fazendo uso de texto, imagem e áudio simultaneamente. 

Fonte: Aplicativo Anki (plataforma Windows) 

 

Para começar a usar o AnkiDroid, é necessário adicionar alguns cartões 

para estudar. A partir da tela inicial, ao pressionar o botão azul (com símbolo de 

+), é possível criar novos flashcards (no formato de notas, podendo conter texto, 

imagens ou até áudio), baixar decks compartilhados (que outras pessoas criam e 
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publicam online) e criar novos decks vazios (para adicionar conteúdo 

posteriormente). 

A partir da tela inicial, ao pressionar o botão azul, são disponibilizadas 

as seguintes opções: 

1.  Adicionar 

➔ Escolha essa opção se deseja criar seus próprios flashcards com o 

AnkiDroid. 

2. Obter baralhos compartilhados 

➔ Primeiramente, certifique-se de que está conectado à internet. 

➔ Ao escolher essa opção, você será redirecionado à página do AnkiWeb. 

➔ Selecione uma categoria ou utilize a caixa de pesquisa. 

➔ Ao clicar em um resultado, serão exibidos detalhes do cartão e rolando 

para baixo será possível encontrar o botão Download. 

➔ Seu navegador irá fazer download do arquivo e exibir uma notificação de 

"download concluído". Toque nessa notificação para abrir o AnkiDroid e 

confirmar a adição. 

3. Criar deck (baralho) 

➔ Escolha um nome memorável para o Deck (baralho), e pode utilizar a 

mesma opção "adicionar" para inserir flashcards nesse deck. 

➔ Ao abrir o painel na esquerda, existe a opção de visualizar os decks, listar 

todos os flashcards, visualizar estatísticas, ativar ou desativar o modo 

noturno, e acessar configurações  e ajuda; 

➔  A seção de Estatísticas é fundamental para o acompanhamento do seu 

progresso. Os flashcards nessa seção se dividem em: 

Maduro: Um flashcard com intervalo de 21 dias ou mais 

Jovem: Um flashcard com intervalo de menos de 21 dias, mas que não 

está em modo de aprendizagem 

Aprendizagem: É um flashcard que ainda está sendo utilizado para 

aprendizado 

Re-aprender:  É um cartão no qual o usuário falhou no modo de revisão, 

fica nessa categoria para ser revisado novamente 

Não-visto: Um cartão não visto é um que foi adicionado em sua coleção 

mas ainda não entrou no modo de aprendizagem, geralmente por que são 

"novos". 

Na tela de estudo, conforme mostrado na Figura 2 (e), a parte da "frente" 

do flashcard é exibida, e o usuário tem a opção para revelar o conteúdo "atrás". 
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Nesse momento, os seguintes botões na parte debaixo definem como a revisão 

será realizada: 

Novamente: O flashcard será repetido novamente no mínimo intervalo de tempo 

configurado pelo aplicativo, geralmente quando se falha múltiplas vezes na 

mesma questão. Este será inclusive repetido outras vezes na mesma seção 

Bom: O flashcard será repetido no intervalo normal de tempo 

Fácil: O flashcard será repetido em um intervalo mais longo de tempo por 

demandar menos revisões 

 

Conclusão 

 

Diante dos fatos apontados, é possível atestar sua potencialidade no meio 

didático. A utilização do aplicativo Anki permite que a metodologia de ensino e 

aprendizagem seja aperfeiçoada, sua vasta gama de aplicabilidade o torna um 

componente indispensável entre as ferramentas de ensino-aprendizagem para 

suplementar o modelo de educação atual, através do método de repetição 

espaçada que se configura como um importante auxílio no processo de 

memorização.  

Sendo assim seu uso e aplicabilidade dentro do ambiente educacional e 

fora dele também, torna o processo de aprendizagem algo mais prazeroso e 

divertido. Pois a finalidade deste recurso além do ensino propriamente dito é 

aperfeiçoar os conhecimentos pré-existentes e formar novos, tornando o aluno o 

protagonista da sua própria aprendizagem.  

Deste modo o uso deste aplicativo para fins didáticos constitui-se como 

uma proposta consistente, por se tratar de uma ferramenta tecnológica de grande 

importância na aprendizagem dos alunos. Ressalta-se também o uso frequente 

desta ferramenta, a fim de buscar resultados mais precisos e satisfatórios no 

ambiente escolar.  
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o entendimento do aluno e dinamizando as aulas. Nesta perspectiva, o presente trabalho, 

busca demonstrar a aplicabilidade da plataforma Cambitolândia como ferramenta para 

o estudo da Geografia no Ensino Fundamental I. Esta análise baseou-se numa pesquisa 

bibliográfica, além de estudo dirigido das principais funcionalidades do software e foi 

desenvolvido pelos alunos do 1º período do curso de Bacharel em Ciência da 

Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA 

Campus Imperatriz. O referencial teórico deste trabalho foi baseado, principalmente, nas 

obras de, Valente (1999), Moraes (2005), Piaget (2011) e Fava (2014). 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Cambitolândia; Geografia; Plataforma digital; 

Tecnologia. 

ABSTRACT: Digital platforms have contributed considerably to the educational context, 

since they make it possible to enhance teaching and make it more attractive, especially 

for children. In case of geography, such a contribution facilitates the teaching-learning 

process, making the student's understanding more playful and stimulating the lessons. 

In this perspective, the present work seeks to demonstrate the applicability of the 

Cambitolândia platform as a tool for the study of Geography in Elementary Education I. 

This analysis was based on a bibliographical research, besides a directed study of the 

main functionalities of the software and was developed by the students of the 1st period 

of the Bachelor's Degree in Computer Science of the Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA Campus Imperatriz. The theoretical reference 

of this work was based mainly on the works of Valente (1999), Moraes (2005), Piaget 

(2011), and Fava (2014). 

Keywords: Teaching-learning; Cambitolândia; Geography; Digital platform; Technology. 

 

Introdução 

É notório que as tecnologias digitais no campo da educação podem 

oferecer benefícios para o ensino-aprendizagem, desde que sejam usadas como 

forma de desafio para docentes e discentes a fim de se mostrar inovações e novas 

possibilidades para a incitação de dúvidas para se criar um debate coletivo de 

ideias. Este desafio, visa converter as informações da Internet em conhecimento 

de tal maneira que os estudantes usem seus dons cognitivos para construir um 

conhecimento a partir das reflexões sobre suas próprias ações. Por isso, evidenciar 

os aspectos vantajosos quanto ao impacto proficiente que as tecnologias podem 

proporcionar se mostra pertinente e, no presente artigo, foca-se neste impacto 

tecnológico, em especial no ensino da Geografia.  

Não obstante, ainda há uma resistência por parte dos docentes que 

persistem no uso de metodologias tecnocráticas e repetitivas que poderiam ser 

aprimoradas com a absorção de novos paradigmas durante a prática pedagógica, 
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pois, dessa forma, é possível fruir do que a tecnologia oferece ao ensino-

aprendizagem criando-se um método educativo que se porte de modo mais 

atraente e inovador tanto para os alunos quanto para os professores. 

A tecnologia é capaz de revolucionar a prática pedagógica dos professores 

quando usada em um contexto tal qual seja aliado o conteúdo exposto em sala 

de aula ao que pode melhorar o entendimento do aluno – neste caso, envolvê-lo 

nesse processo. Essa consonância (quanto às tecnologias digitais e o ensino-

aprendizagem) é exposta e explorada no conceito de educação 3.0, a qual 

“propõe a reconstrução de sentido da educação escolar de modo a torná-la mais 

plural, ubíqua, tecnológica e contextualizada, permitindo a formação integral dos 

estudantes.”.1 Sobre isso, Valente (1999),1199 nos diz que: 

[...] No entanto, o computador pode enriquecer ambientes 

de aprendizagem onde o aluno, interagindo com os 

objetos desse ambiente, tem chance de construir o seu 

conhecimento. Nesse caso, o conhecimento não é passado 

para o aluno. O aluno não é mais instruído, ensinado, mas 

é o construtor do seu próprio conhecimento. Esse é o 

paradigma construcionista onde a ênfase está na 

aprendizagem ao invés de estar no ensino; na construção 

do conhecimento e não na instrução. (VALENTE, 1999, p. 

24-25). 

 

Nos aspectos pedagógicos, esta ramificação metodológica da educação 

visa, por parte dos educadores, melhorar o aprendizado mediante a forma com 

que cada pessoa consegue aprender, permitindo, desta maneira, que o ensino 

respeite as peculiaridades – no sentido didático – dos estudantes. A educação 3.0 

surge aprimorando os métodos da docência propondo formas para se melhorar 

o contato com o conhecimento atendendo, assim, as necessidades da sociedade 

moderna. 

Unir a digitalização ao ensino torna evidente duas perspectivas distintas. 

Segundo Rui Fava (2014): 

 

Isso é, ao mesmo tempo, bom e ruim, pois significa que a 

evolução na escola é lenta e não está acompanhando as novas 

 
1199 Aluno do Curso Técnico Integrado em Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus Imperatriz. barrosalex6@gmail.com 
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necessidades de um mundo digitalizado, globalizado, interativo, 

participativo. É preciso caminhar rápido, adequar o perfil do 

corpo docente, pois só assim poderemos formar profissionais 

competentes, cidadãos que participem da melhoria de toda uma 

sociedade carente de educação. (FAVA, 2014, p. 75) 

Dado o exposto, esta pesquisa busca evidenciar de que maneira o uso da 

plataforma Cambitolândia, aplicada no ensino da Geografia, é capaz de inovar o 

sistema educativo estático e torná-lo mais dinâmico, dado o fato de que trata-se, 

aqui, de crianças do Ensino Fundamental I que requerem um diferencial 

metodológico para que possam, assim, desfrutar dos benefícios educativos que 

a tecnologia apresenta. 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de Geografia 

Para maior compreensão do cenário educacional brasileiro, apresenta-se 

um documento sobre a grade curricular de uma instituição educativa, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Estes parâmetros objetivam ampliar e 

aprofundar uma discussão educacional que origine uma vantajosa transformação 

no sistema de educação do país. Além disso, foram elaborados para que fossem 

criadas, nas escolas, condições que instrumentem os jovens para que assim estes 

possam acessar variados conhecimentos socialmente desenvolvidos e 

reconhecidos como indispensáveis à prática da cidadania. 

Para o PCN, os alunos do Ensino Fundamental precisam atingir certos 

objetivos descritos pelos Parâmetros, dentre eles: 

▪ compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-

a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 

respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

▪ conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção 

de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país; 

▪ saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos. 

Como consta no documento, há a necessidade de mostrar duas questões 

básicas quanto ao estudo do pensamento e da produção geográfica do Brasil. A 

primeira questão diz respeito ao fato de a Geografia ter métodos singulares. Já a 

segunda refere-se à definição do momento em que esta ciência começou a fazer 
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parte da grade curricular, integrando, assim, um específico ramo de pesquisa e 

de conhecimento científico. 

Entretanto, a Geografia apresentou diversas mudanças sucessivas que, no 

meio acadêmico, repercutiram no que diz respeito ao Ensino Fundamental. Como 

consta no documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais, estas mudanças 

podem ser consideradas benéficas, pois serviram, de certa forma, como estímulo 

à renovação e à elaboração de métodos didáticos modernos. Porém, estas 

mudanças também podem ser consideradas desvantajosas porque existe uma 

incorporação precária de mudanças do meio acadêmico que incitaram a criação 

de várias propostas didáticas que acabaram por ser descartadas a cada inovação 

conceitual que surgia. Como citou Valente (1999): 

Ensinar e aprender estão sendo desafiados como nunca antes. Há 

informações demais, múltiplas fontes, visões diferentes de 

mundo. Educar hoje é mais complexo porque a sociedade 

também é mais complexa e também o são as competências 

necessárias. As tecnologias começam a estar um pouco mais ao 

alcance do estudante e do professor. Precisamos repensar todo o 

processo, reaprender a ensinar, a estar com os alunos, a orientar 

atividades, a definir o que vale a pena fazer para aprender, juntos 

ou separados. (VALENTE, 1999, p.25) 

Assim, o ensino da Geografia acabou por ancorar-se somente na descrição 

dos fatos e apoiou-se demasiadamente no livro didático que se fundamenta em 

uma Geografia Tradicional. Para Antonio Carlos Robert Moraes (2005), geógrafo, 

cientista social e professor brasileiro, nessa vertente da Geografia não se abordam 

as propostas atuais advindas da renovação que detém o pensamento geográfico 

contemporâneo. 

Em decorrência disso, é possível perceber como a Geografia é uma ciência 

amplamente dinâmica, na qual há a interação entre fatores naturais, sociais, 

econômicos e políticos; e é justamente devido a este dinamismo que esta área 

científica passa por transformações ao longo dos tempos históricos. 

Logo, essas transformações no campo da Geografia precisam ser 

acompanhadas e, para tanto, a implantação das tecnologias se apresentam como 

alternativa eficaz para o estudo de determinados conteúdos e, assim, pode-se 

enfatizar, por meio deste trabalho, a importância de se aliar os avanços 

tecnológicos ao estudo da Geografia através da plataforma Cambitolândia. 

Tecnologias e educação na contemporaneidade 
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Pode-se afirmar que, para as gerações contemporâneas, a tecnologia se 

mostra como um recurso que propicia a convivência em distintas realidades e o 

contato com uma gama de informações, principalmente de maneira visual. No 

entanto, os professores acabam por ter de lidar com problemas na aula, como 

por exemplo, prender a atenção dos alunos para que estes mantenham-se 

atentos na aula. Assim, a presença de atividades educativas participativas e 

criativas de caráter tecnológico é uma possibilidade para que estes alunos se 

dispersem menos no momento da abordagem da matéria. Segundo Piaget 

(2011): 

Para a criança, trata-se não somente de aplicar as operações aos 

objetos, ou melhor, de executar, em pensamento, ações possíveis 

sobre esses objetos, mas de refletir estas operações 

independente dos objetos e de substituí-las por simples 

proposições...o pensamento concreto é a representação de uma 

ação possível, e o formal é a representação de uma representação 

de ações possíveis. (PIAGET, 2011, p.56-57).  

 

No espaço escolar existe a viabilidade de se criar um ambiente rico e 

dinâmico no qual as crianças podem compartilhar seus conhecimentos e 

aprender uns com os outros por meio da interação entre diversos estilos de 

aprendizado; o que torna evidente o fato de que as crianças têm um 

desenvolvimento baseado na interação. Na escola, as crianças se veem sujeitas a 

antiquados métodos de ensino (com a utilização de livros e aulas expositivas), 

enquanto fora deste ambiente elas acessam equipamentos tecnológicos 

divertidos e atraentes. Tamanhos contrastes de realidades contribuíram para que 

os alunos perdessem gradualmente o interesse pela metodologia escolar 

ultrapassada. 

A partir disso, a inserção de recursos tecnológicos para maior 

aproveitamento pedagógico possibilita um incentivo para que os alunos usem 

seus conhecimentos em tarefas lúdicas. Tal como apresentado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, é importante que os alunos do Ensino Fundamental 

saibam usar diferentes recursos tecnológicos e fontes de informação a fim de 

adquirir e construir conhecimento. 

A educação é o meio para o desenvolvimento de profissionais e criação de 

cidadãos. Assim, faz-se necessário a implementação de meios que envolvam os 

alunos durante os estudos e, para tanto, vale contar com a educação 3.0, padrão 
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de ensino que engloba mudanças no ensino-aprendizagem a fim de adequar este 

processo à contemporaneidade e poder, dessa forma, engajar mais ainda os 

estudantes com ferramentas mais eficientes. 

O termo educação 3.0 foi desenvolvido por Derek W. Keats e J. Philipp 

Schmidt em 2007 para que pudesse ser ressaltada a importância de se reformar 

as estratégias de educação na Era Digital. Este padrão de ensino faz uso das 

tecnologias disponíveis para que pesquisas sejam feitas objetivando um 

aprendizado mais colaborativo. Vale ressaltar ainda que o conceito de 3.0 abrange 

diversos instrumentos tecnológicos que visam, também, facilitar a vida dos 

profissionais da educação. 

Nota-se, a partir da educação 3.0, como o ensino se torna mais amparado 

pelas tecnologias digitais fazendo a retenção de conhecimento mais efetiva e, 

dessa forma, enfrentando as barreiras determinadas pelos paradigmas 

tradicionais. Logo, a vantagem principal desse padrão educacional é que com ele 

pode-se, ao invés de focar em metodologias obsoletas, abordar propostas 

inovadoras para que seja possível otimizar a transmissão do conhecimento.  

Ainda se tratando do documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

pode-se observar como usar os meios tecnológicos como ferramenta 

intermediária da Geografia acaba por tutelar satisfatoriamente a educação. Por 

exemplo, na Geografia cartográfica, existe a possibilidade de o aluno ter acesso 

a simulações simples da realidade, como jogos relacionados a mapas. Destarte, 

pode-se ampliar a viabilidade de trabalhar os pressupostos básicos dos estudos 

cartográficos da representação espacial, como a localização, a proporção, a 

distância, a perspectiva, etc. 

O documento dos PCN espera que os alunos possam construir 

conhecimentos relacionados a conceitos e procedimentos da Geografia que lhes 

permitam, por exemplo: a) conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa 

da Geografia para compreender a paisagem, o território e o lugar, seus processos 

de construção, identificando suas relações, problemas e contradições; b) 

compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos 

estudados em suas dinâmicas e interações. 

Estudar Geografia torna viável o entendimento dos alunos quanto a 

compreender os espaços subjetivos, os mapas mentais que se constroem para 

uma orientação das pessoas quanto ao mundo. Em decorrência da relevância do 

estudo dessa ciência, faz-se severamente pertinente ressaltar como aliar o ensino 

da Geografia à tecnologia pode resultar em alunos muito mais aptos a 
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desenvolverem habilidades de cunho direcional, visto que a Geografia, em 

especial a cartográfica, facilita o conhecimento de certo lugar ou região e fornece 

importantes dados sobre a organização de determinado e espaço ou até mesmo 

como este pode haver mudado ao longo do tempo. 

Em virtude da importância supracitada, destaca-se, aqui, quais as 

consequências de se coligar o software on-line Cambitolândia ao ensino da 

disciplina de Geografia para os alunos do Ensino Fundamental I para que se 

garanta, então, maior investimento tecnológico, mudanças na visão pedagógica 

do ensino-aprendizagem e melhoramento do ambiente educacional para que 

assim seja possível fazer jus, devidamente, ao desenvolvimento tecnológico pelo 

qual o mundo vem passando ao longo dos anos. 

Cambitolândia e o ensino de Geografia: possibilidades educativas 

O criador de Cambitolândia, Otávio Rios, em 2001, em uma conversa com 

seu amigo Eugenio Costa, coordenador de técnico em informática, discutiu sobre 

o fato de que nos polos de informática as crianças procuravam acessar sites de 

cartoon, na grande maioria americanos. No entanto, não existia desenhos 

mostrando a realidade dessas crianças e, assim, Otávio buscou através de projeto, 

num contexto de inclusão digital, cativar o público infantil. 

Na plataforma do software (www.cambito.com.br), são disponibilizadas 

informações quanto ao decorrer do desenvolvimento do site. É com essas 

informações que pode-se notar a preocupação de Otávio acerca do acesso à 

educação, que também se mostra perceptível a partir das temáticas abordadas 

no site, como por exemplo, as divisões políticas do Brasil.  

É nesta perspectiva que explana-se aqui a proposta do presente artigo 

quanto à aplicação do site Cambitolândia no ensino da disciplina de Geografia, a 

qual diz respeito à conciliação entre a abordagem diagnóstica pelo professor e a 

prática do conhecimento adquirido nos diversos jogos dispostos na plataforma 

para crianças que estejam cursando o Ensino Fundamental I. O vínculo entre o 

site e a didática tradicional far-se-á presente no ensino dos mapas do Brasil 

(incluindo as capitais dos estados), das Américas e da Europa com as capitais de 

cada país.  

Com o objetivo de apresentar soluções aos problemas sofridos na sala de 

aula, visa-se aqui empregar a tecnologia no ambiente escolar. Através do 

mapeamento das dificuldades — tanto por parte da docência quanto dos 

discentes — pode-se constatar a falta de motivação dos alunos e também a 
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escassez de conhecimento quanto a quais novas práticas pode-se adotar, ou 

quais plataformas pode-se utilizar.  

Por isso, enfoca-se na perspectiva do ensino híbrido, nesse contexto, 

combinando a educação tradicional e o uso da tecnologia para se delinear novas 

formas de ensino, havendo, ainda, a conciliação entre o uso de ferramentas 

digitas e o ensino-aprendizagem em aulas presenciais, dispondo de livros 

didáticos físicos, por exemplo.  

Nesse sentido, a aprendizagem e os processos educacionais concentram-

se em tecnologias e pode-se apresentar como exemplo a gamificação, que nada 

mais é do que utilizar métodos relacionados a jogos para se fomentar o 

desempenho dos alunos mediante a interatividade e diversão que os jogos tanto 

proporcionam.  

Por bastante tempo a escola se mostrou descontextualizada da vida que 

os alunos tinham fora dela. Porém, os jogos eletrônicos vieram para revolucionar 

as aulas tornando-as mais motivadoras, interessantes e criativas começando, a 

partir de então, a fazer parte de atividades educacionais – o que dá início a 

metodologia tecnológica chamada gamificação. Ela faz os conteúdos didáticos 

que são trabalhados em sala terem estratégias mais lúdicas e, no contexto 

educacional, faz possível a participação de alunos em competições e desafios, o 

que estimula o raciocínio lógico e desenvolvimento cognitivo tornando o 

processo de ensino-aprendizagem mais descontraído e leve e ainda, mais 

eficiente.  

Inicialmente tem-se o momento da abordagem diagnóstica, no qual o 

professor discutirá com a turma a temática em questão a ser trabalhada em sala 

de aula. Essa é uma etapa tradicional no ensino, pois é ela que é utilizada no 

ambiente escolar majoritariamente. É nesse momento que o aluno irá se 

familiarizar com termos específicos do campo geográfico, ele poderá ter dúvidas 

quanto ao entendimento da matéria e quiçá se perguntará a utilidade das 

informações ali discutidas. Em seguida, dotados dos resultados levantados a 

partir da ação diagnóstica, os alunos serão orientados pelo professor quanto ao 

uso do site com base no planejamento prévio do educador quanto a sua 

sistematização, visando, dessa forma, melhor encaminhamento didático 

pedagógico.  

Propõe-se que o professor, com o uso de um computador e um projetor, 

acesse o site http://www.cambito.com.br/ no navegador e selecione o jogo que 

corresponda ao conteúdo previamente lecionado. Em seguida, o professor 
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envolve os alunos na atividade lúdica ao convidar cada aluno para participar da 

aula praticando o que foi aprendido na aula, uma vez que, ao jogar as aplicações 

oferecidas pela plataforma Cambitolândia, o aluno terá, com o suporte de um 

portal eletrônico tão enriquecedor, uma melhor assimilação com relação ao 

aprendizado, por exemplo, da representação política do território brasileiro, bem 

como a localização geográfica dos seus estados.   

Através da plataforma é possível acessar no menu a aba "Jogos" que conta 

com uma variedade de jogos voltados justamente para crianças em processo de 

crescimento, tal como nosso público-alvo. Estes jogos podem ajudar, didática e 

pedagogicamente, o processo de ensino-aprendizagem no que diz respeito a 

maneira lúdica, interativa e divertida com a qual os alunos terão contato com os 

conteúdos. Os discentes também aprenderão mais rapidamente, além de que os 

jogos recreativos podem servir como uma forma de testar o conhecimento deles. 

Primeiramente, temos o jogo "Quebra-cabeça Brasil", cuja principal 

vantagem é auxiliar o aluno na identificação dos locais de cada estado a partir do 

mapa do Brasil, assim como suas respectivas capitais. Nele, é contabilizado os 

erros e acertos do jogador, o que serve de incentivo para que os alunos se 

dediquem mais para aprender a abordagem da aula. 
Imagem 01: Layout do Jogo Quebra-cabeça Europa 

 
Disponível em: <http://www.cambito.com.br/games/europa.htm> Acesso em: 20 abr. 

2019 

Já no "Quebra-cabeça Américas", é possível ter uma noção geral dos 

continentes, tendo enfoque na divisão das três Américas, além de exibir as 

capitais de cada país. Esse jogo ajuda no aprendizado quanto aos países que 

compõem a América, e também sua respectiva localização e capital. 
Imagem 02: Layout do Jogo Quebra-cabeça Américas 
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Disponível em: <http://www.cambito.com.br/games/americas.htm> Acesso em: 20 abr. 

2019 

 
Imagem 03: Layout do Jogo Quebra-cabeça Américas

 

Disponível em: <http://www.cambito.com.br/games/americas.htm /> Acesso em: 20 abr. 

2019 

Por último, vale citar os jogos "Quebra-cabeça Europa" e "Pintando no 

Pedaço: Regiões do Brasil". O primeiro contribui para se aprender mapas de 

continentes, ajudando o estudante a ter uma noção espacial voltada para o 

mundo afora, no caso, uma noção quanto ao continente europeu.  
 

Imagem 04: Layout do Jogo Pintando no pedaço  
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Disponível em: <http://www.cambito.com.br/games/regioes.htm> Acesso em: 29 abr. 

2019 

 

Já o segundo citado, auxiliaria imensamente na compreensão das crianças 

sobre quais estados pertencem a quais regiões, conteúdo esse que se mostra 

importante ao longo de toda a vida de nós como cidadãos. 
Imagem 05: Layout do Jogo Quebra-cabeça Brasil 

 
Disponível em: <http://www.cambito.com.br/games/brasil.htm> Acesso em: 29 abr. 2019  

Porém, os jogos não são o único meio pelo qual os alunos podem 

aprender: o site dispõe ainda de um conteúdo no qual os educandos tenham uma 

leitura distinta da usual – que é por meio de livros didáticos. À vista disso, os 

discentes podem beneficiar-se de tal maneira que estarão preparados no sentido 

de localização geográfica para que a proposta aqui apresentada o ajude na 

estimulação da capacidade deles em desenvolver raciocínio espacial. 
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Considerações finais 

Diante do exposto, faz-se de suma importância ressaltar como a utilização 

do site Cambitolândia voltada para o ensino da disciplina de Geografia se mostra 

como uma nova maneira de se lecionar, além de transformar a didática atual em 

um ensino que faz mais jus aos desenvolvimentos tecnológicos da 

contemporaneidade. 

Além de o projeto trazer à tona o fato de que as tecnologias usadas na 

educação propiciam novas formas de abordagens didáticas e pedagógicas, 

também mostra como a gamificação desperta interesse e promove participação 

efetiva no processo de ensino, já que trabalha na fixação de conceitos 

desenvolvidos na aula; neste caso, os da área da Geografia Cartográfica. 

Nesse sentido, vê-se como a Geografia auxilia quanto a compreensão dos 

espaços ajudando a construir mapas mentais a fim de orientar as pessoas. Assim, 

o imaginário se volta mais a representações trazendo para aqueles que desfrutam 

corretamente desta ciência maior compreensão a singularidade e pluralidade dos 

lugares no mundo – o que acarreta num entendimento ao mundo simbólico e as 

representações que esta ciência orienta. 

Nesta perspectiva, os alunos podem interagir entre si e se apropriar do 

conhecimento em sala, bem como dos instrumentos que são as tecnologias 

digitais e, assim, pode-se usar esse ambiente como uma melhor forma de 

aprendizagem a fim de se construir conhecimento de maneira mais lúdica e 

prazerosa, contrastando-se, destarte, das metodologias arcaicas que se mostra 

tão presente nos espaços educacionais da atualidade. 

Mediante os fatos expostos, é notável que a aplicação do software 

supracitado serve de apoio para o desenvolvimento de um projeto educativo nas 

escolas, para a reflexão sobre a atual prática pedagógica e também para os 

recursos tecnológicos que contribuem para a formação e atualização profissional 

desde os primórdios dos anos escolares garantindo a participação de todos os 

alunos no processo educacional por meio da tecnologia digital de aprendizagem. 

Afinal, como disse Paulo Freire (1987, p. 39) “Ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.”. 
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1203Resumo: Com a Revolução Té1204cnico-Científico-Informacional cada vez mais a tecnologia 

vem facilitando e agilizando processos que antes eram complexos e demorados, um desses 

processos é a educação, atualmente o educando tem uma fonte quase inesgotável de 

conhecimento na palma de sua mão. A internet, por exemplo, revolucionou a comunicação e a 

transmissão de informação e conhecimento, tornando-as praticamente instantânea. Este trabalho 

é resultado de uma análise detalhada da plataforma de ensino de línguas estrangeiras Duolingo 

para sua aplicabilidade em sala de aula, realizada pelos alunos do 3° Ano do Ensino Médio (Curso 

Técnico Integrado em Eletromecânica) do Instituto Federal do Maranhão- IFMA Campus 

Imperatriz.  

Palavras-chave: Ensino; Idiomas; Tecnologias Digitais; Educação; Duolingo. 

Abstract: With the Technical-Scientific-Informational Revolution, more and more technology has 

facilitated and streamlined processes that were once complex and time-consuming, one of these 

processes is education, currently the educator has an almost inexhaustible source of knowledge 

in the palm of his hand, the internet , for example, revolutionized communication and the 

transmission of information and knowledge, making them virtually instantaneous. This work is the 

result of a detailed analysis of the Duolingo foreign language teaching platform for its application 

in the classroom, carried out by the students of the 3rd Year of High School (Integrated Technical 

Course in Electromechanics) of the Instituto Federal do Maranhão - IFMA Campus Imperatriz. 
Keywords: Teaching; Languages; Digital Technologies; Education; Duolingo. 

 

Introdução 

 As novas tecnologias surgem cada vez mais rápido, portanto o ensino 

também vem passando por diversas transformações, é importante ressaltar o 

papel fundamental que as TIC’s vêm oferecendo como aliada da educação, como 

Youtube Edu, Google Acadêmico etc. As novas tecnologias chegaram para 

revolucionar o aprendizado formando uma nova didática, uma outra maneira de 

se passar um conteúdo que não fosse tão maçante. 

 O processo de aprender uma segunda língua passa por diversos pontos 

que para Krashen (1997), o aprendizado perpassa pelo desenvolvimento de 

quatro habilidades comunicativas – compreensão auditiva, expressão oral, leitura 

e escrita. As habilidades podem ser desenvolvidas mais facilmente por 
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assimilação quando se tem contato com a língua estrangeira, semelhante como 

funciona o aprendizado da língua materna, que por estar diretamente ligado ao 

meio falante da língua assimila de maneira natural e desenvolve está com 

propriedade a ponte de usar recursos estilísticos rebuscados. É evidente que não 

é sempre possível se ter acesso a uma língua estrangeira para facilitar o 

aprendizado, portanto aqui está a importância dos aplicativos de aprendizagem 

de um segunda língua: os softwares conseguem passar mesmo que de maneira 

resumida um pouco das quatro habilidades, às vezes tornam-se mais eficientes 

que gramáticas ou métodos de ensinos anteriores por conseguir mostrar as 

transformações da língua de maneira mais ágil e contextualizada, como por 

exemplo as mudanças de um termo ou surgimento de um neologismo, que, com 

a globalização, esse termo se desenvolve mais rápido pela internet enquanto uma 

gramática teriam que ser feitas novas impressões e a desvantagem seria ter que 

desembolsar novamente uma quantia em dinheiro. 

O Duolingo para os falantes de português conta com o acesso aos idiomas: 

Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, conforme a tabela e Imagem 01. 

Tabela 01: Idiomas mais falados no mundo1 

Ranking Idiomas Milhões de 1205falantes 

2° Espanhol 460 

3° Inglês 379 

16° Francês 77,2 

17° Alemão 76,1 

22° Italiano 64,8 
Imagem 01: Idiomas para falantes de português disponíveis no aplicativo Duolingo 
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Fonte Captura de tela realizada pelos autores  

 

O Aplicativo Duolingo e o Ensino de idiomas 

Este trabalho baseou-se numa análise bibliográfica de alguns trabalhos 

relacionados ao aplicativo Duolingo, bem como um estudo dirigido sobre o 

mesmo, fazendo um levantamento dos recursos e possibilidades pedagógicas do 

mesmo 

Uma pesquisa bibliográfica consiste na coleta de informações, dados e 

teorias de outros autores que comprovem o tema que está sendo analisado, 

como Lakatos (2007, p.185) explica: 

 
A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 

bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, material cartográfico, etc., até meios de 

comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 

filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo o que foi escrito, dito e filmado sobre determinado 

assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido 

transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas. 

 

O projeto Duolingo foi fundado por Luis von Ahn, Severin Hacker, com um 

propósito de avaliar o aprendizado de cada usuário e com essa base de dados 

criar um método mais eficaz possível e ao mesmo tempo adaptá-lo a cada aluno. 

O aplicativo conta com uma interface divertida que parece um jogo, uma maneira 

de tornar o aprendizado mais divertido e menos monótono. 
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 O aprendizado de uma segunda língua é um processo longo e complexo, 

porém ultimamente com o avanço da Revolução Técnico-Científico-Informacional 

cada vez mais, com o auxílio da tecnologia, obtêm se ferramentas que facilitam 

esse processo. Uma dessas ferramentas que auxiliam o processo de 

aprendizagem de línguas é o software Duolingo, que consiste em uma plataforma 

com lições práticas que englobam as diversas áreas de conhecimento de uma 

língua, são elas: a leitura (reading), a escrita (writing), a audição (listening), e a fala 

(speaking). Para Kenski (1996, p. 5):  

 
A aprendizagem pode se dar com o envolvimento integral do indivíduo, 

isto é, do emocional, do racional, do seu imaginário, do intuitivo, do 

sensorial em interação, a partir de desafios, da exploração de 

possibilidades, do assumir de responsabilidades, do criar e do refletir 

juntos. 

 

   O software está disponível em três sistemas operacionais diferentes, 

sendo eles: iOS (pertencente e utilizado em Iphones, IPad’s, e IPod’s da empresa 

Apple Inc.), Android (desenvolvido pela empresa de tecnologia Google), e 

Windows (pertencente a empresa Microsoft). Além dos aplicativos disponíveis 

para download, o Duolingo também está disponível como website para utilização 

sem a necessidade de instalação. 

 

O processo de aprendizagem no Duolingo 

Atualmente, na plataforma, estão disponibilizados cursos de seis 

línguas para falantes de português, são elas: alemão, espanhol, esperanto, 

francês, inglês e italiano. O software apresenta duas formas de inicialização dos 

cursos, a primeira destinada a estudantes que nunca tiveram contato com a 

língua, ou que simplesmente desejam desenvolver um vocabulário básico; a 

segunda é o teste de nivelamento que foi feito para estudantes que 

anteriormente já obtiveram conhecimento acerca da língua a ser estudada. Dessa 

forma a plataforma funciona tanto para quem não tem nenhum conhecimento 

sobre a língua, quanto para pessoas que já o tem e desejam aumenta-lo. Freire 

(1996, p.78) enfatiza que: 
[...] como professor, se minha opção é progressista e venho sendo 

coerente com ela, se não me posso permitir a ingenuidade de pensar-

me igual ao educando, de desconhecer a especificidade da tarefa do 

professor, não posso, por outro lado, negar que meu papel fundamental 
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é contribuir positivamente para que o educando vá sendo o artífice de 

sua formação com a ajuda necessária do educador. 

 

O teste de nivelamento consiste em uma série de perguntas que o 

usuário deve responder no intuito de ultrapassar algumas lições que o mesmo já 

apresenta conhecimento prévio, sendo que o processo só pode ser realizado uma 

vez por conta, e que ao errar sete questões consecutivas o processo é encerrado 

e software tira como conclusão que o usuário deve começar do zero, não sendo 

dispensado de nenhuma lição. Esta função faz com que a experiência com a 

plataforma não se torne monótona e obsoleta.  

 
Imagem 03: Tela de opções de iniciação do aplicativo Duolingo 

 
Fonte Captura de tela do aplicativo 

 

 
 

 

 

 
Fonte Captura de tela do aplicativo 

Imagem 03: Tipos de conta disponibilizadas (Conta Professor e Conta estudante). 
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No programa têm-se uma função na qual é possível a criação de uma 

sala virtual, criada por professores, e os alunos são adicionados posteriormente, 

a função se chama Duolingo para Escolas, na qual os resultados dos alunos são 

compartilhados com o professor, que pode optar por escolher ou não a língua 

que seus alunos devem estudar. Para a adição dos alunos à sala virtual o professor 

tem duas opções, a primeira é copiando e compartilhando um link de acesso com 

seus alunos, ou ele pode criar contas para eles. 

 

Imagem 04: layout do Duolingo (conta professor) 

Fonte: Captura de tela do aplicativo 

 
Imagem 05: Tela de criação da turma virtual na plataforma 

 
Fonte Captura de tela do aplicativo 
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Imagem 6: Tipos de inserção dos alunos na turma virtual 

 
Fonte captura de tela do aplicativo 

 

 Dentro da conta destinada ao professor, está disponibilizada a função 

atribuições, que consiste no professor definir tarefas que seus alunos devem 

desenvolver em determinado período de tempo, existem dois tipos de tarefas: 

coletar pontos, e suba de nível uma habilidade. Coletar pontos, é uma meta de 

pontos que o professor define na qual seus alunos devem atingir até uma 

determinada hora de um certo dia. Suba de nível uma habilidade, consiste no 

professor escolher uma lição que o estudante deve chegar em determinado 

período de tempo.  
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Imagem 07: Tela de determinação de metas 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo 

 
Imagem 8: Layout da opção coletar pontos 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo 
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Imagem 09: Layout da opção suba de nível uma habilidade 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo 

 

           A tarefa suba nível em uma habilidade o professor escolhe entre as 

unidades qual o aluno deve subir de nível, porém uma vez que o aluno já tenha 

feito aquela unidade completa a atividade já conta como feita no momento quem 

que a tarefa surge. Outro ponto negativo é que o aluno só vê atividades 

posteriores ao momento que ele entra na sala de estudos.  
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Imagem 10: Representação na conta do professor dos resultados dos membros da turma virtual 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo 

Imagem 11: Representação na conta professor das tarefas selecionadas 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo 

 

O professor também pode conferir tarefa por tarefa conferir e visualizar os 

alunos que já completaram a tarefa, os que iniciaram a tarefa, os que estavam na 

sala quando a tarefa foi adicionada e não fizeram nada, e os que entraram na sala 

pós a adição da tarefa. 

 O modo professor também oferece um modo de visualizar os conteúdos 

que serão abordados em cada unidade, vendo as palavras que serão abordadas 

suas classes gramaticais, oferecendo exemplos de sentenças das unidades e 
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também uma lição de exemplo. Nessa página também são divididas as unidades 

com base no nível de habilidade que ela requer e que irá construir no aluno. 

Após o término da primeira lição, é desbloqueado ao estudante uma nova 

função que se trata de um dicionário particular, isto é, um dicionário com as 

palavras que o mesmo já viu em lições na plataforma, contendo a palavra, sua 

classe gramatical, data da última prática que envolveu essa palavra e o grau de 

confiança. O grau de confiança é um dado que se baseia nas relações entre erros 

e acertos dessas palavras durante a prática do estudante. 
Imagem 12: Apresentação da função palavras 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo 

Imagem 13: Layout da função palavras 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo 

 O Duolingo é dividido em 7 seções e cada seção contém suas unidades 

específicas e cada unidade é composta por 5 níveis que pretendem ensinar o 

básico de cada unidade até o último nível que busca sedimentar esse 

aprendizado. Vale destacar que o aplicativo sofre mudanças com o passar do 

tempo visando sempre a melhoria do aprendizado, seja segmentando unidades 
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ou unindo unidades, buscado sempre uma forma mais eficiente e que seja mais 

simples para todos os usuários. 
Imagem 14: Layout da página inicial do Duolingo no ano de 2014 

 
Fonte captura de tela do aplicativo 

 Sendo desse modo o layout proposto pelos desenvolvedores em 24 de 

junho de 2014, é notável a diferença na organização dos conteúdos se comparado 

com a interface atual. 
Imagem 15: Layout da página inicial do Duolingo no ano de 2019 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo 

Como mencionado que cada unidade possui 5 níveis entre cada nível 

são aplicados exercícios, por exemplo entre os níveis 1 e 2 são aplicadas mais 

constantemente: 
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Imagem 16: Exemplo I de atividade de tradução 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo 

Tipo de atividade que consiste em uma frase em português que deve-

se marcar uma opção entre 3 frases em inglês, uma espécie de tradução múltipla 

escolha que geralmente mescla os conteúdos vistos anteriormente na construção 

da frase como maneira de manter uma revisão constante. 
Imagem 17: Exemplo II de exercício de tradução 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo 

 Outra atividade recorrente é um tipo de quebra cabeça de 

traduções, em que são oferecidas peças, não necessariamente a quantidade de 

peças somente para a frase. 
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Imagem 18: Exemplo de exercício de complementação de frases 

 
Fonte captura de tela do aplicativo 

Uma atividade que recorre é uma frase de completar múltipla escolha, 

geralmente revisando assuntos básicos do inglês e de outras unidades. 

Já entre os níveis 2 e 3 as atividades como quebra cabeça e a de 

completar frase continuam a aparecer porém também aparecem dois novos tipos. 
Imagem 19: Exemplo III de exercício de tradução de frases 

 
 A nova atividade consiste em escrever a tradução de uma 

preposição que é dada em inglês, quando ocorre um erro ou existe uma frase de 

igual valor significativo é comunicado ao usuário. 
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Imagem 20: Exemplo de atividade de associação de nome de objetos e imagem 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo 

 Outra atividade inserida é a que consiste em dar nome aos objetos 

com auxílio de uma imagem. 

 Entre os níveis 3 e 4 não são inclusas atividades diferentes, apenas 

permutando entre as atividades que já mencionadas. A passagem entre os níveis 

4 e 5 é composta geralmente por apenas exercícios de tradução escrita, com o 

diferencial de que é a adicionado a tradução para o inglês a partir de uma frase 

em português que costuma usar o vocabulário desenvolvido na unidade 

mesclado com outras unidades. Cada uma dessas passagens contam com 20 

exercícios no total. 

 
Imagem 21: Exemplo IV de atividade de tradução 

 
Fonte captura de tela do aplicativo 

 

Considerações Finais 
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Se faz necessário ressaltar que no mundo contemporâneo, inovar está 

se tornando cada vez mais essencial para o aumento da produtividade dos mais 

variados setores, inclusive a educação. Portanto, para que haja uma melhoria no 

ensino se faz necessário inovar a forma de como ensinar e adequá-la às novas 

ferramentas que o avanço da tecnologia disponibiliza diariamente. 

É dever do educador inspirar o aparecimento de um senso de 

independência intelectual no educando, fazendo com que o mesmo busque 

aprender cada vez mais por si só. Para isso, o professor deve buscar inovações 

que melhorem progressivamente a qualidade de suas aulas, fazendo assim os 

mecanismos da comunicação seus aliados. Bonis (2000, p. 39) nos afirma que:  
Nada substitui um bom professor que sabe muito e consegue dividir 

seu conhecimento numa relação respeitosa e construtiva com seus 

alunos. O computador em sala de aula é um simples instrumento que 

pode ser potencializado por um bom professor. 

No cenário atual, seres humanos carregam uma ferramenta de acesso 

à informação quase inesgotável em seus bolsos, o smartphone que juntamente 

com a internet se transformam em um equipamento que utilizado de forma 

correta é capaz de possibilitar aprendizagem em qualquer lugar.  

Logo, o educador pode utilizar esse recurso para dinamizar suas aulas, 

tornando algo que hoje em dia é visto como um dos maiores inimigos do ensino, 

em um de seus maiores aliados. A ideia é que o software Duolingo seja aplicado 

em sala de aula potencializando o ensino da língua inglesa, nivelando os 

estudantes e fornecendo-lhes um vocabulário. 
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O APLICATIVO HAND TALK E A INCLUSÃO SOCIAL DOS SURDOS 
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1210RESUMO: As novas tecnologi1211as digitais e móveis são instrumentos cruciais 

que podem contribuir no processo de inclusão social e educacional de pessoas com 

deficiência, principalmente quando são aplicadas por educadores que estimulam o uso 

desses softwares. A aplicação de ferramentas tecnológicas em escolas e universidades 

como suporte para integração de alunos surdos na sala de aula busca romper barreiras 

da comunicação que existe entre um ouvinte que desconhece a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) e um surdo. Assim, partindo da problemática da comunicação entre quem 

detém conhecimento em Libras e quem não o faz, o presente artigo visa abordar, com o 
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auxílio de pesquisas bibliográficas e estudo dirigido dos principais recursos do aplicativo, 

como a implantação do aplicativo Hand Talk no ambiente educacional pode incluir 

surdos socialmente, trazendo à tona a importância da tecnologia voltada para a 

educação. Esta pesquisa foi desenvolvida pelos alunos do 1º período do curso de 

Bacharel em Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão – IFMA Campus Imperatriz. 

Palavras-chave: Hand Talk; Tecnologias Digitais; Inclusão Social; Libras; Educação. 

 

ABSTRACT: The new digital and mobile technologies are crucial tools that can contribute 

to the process of social and educational inclusion of people with disabilities, especially 

when they are applied by educators who stimulate the use of these softwares. The 

application of technological tools in schools and universities as a support for integration 

of deaf students in the classroom seeks to break down barriers of communication 

between a listener who is unaware of the Brazilian Sign Language (Libras) and a deaf 

person. Thus, starting from the problematic of communication between those who have 

knowledge in Libras and those who do not, this article aims to approach, with the aid of 

bibliographical research and directed study of the main features of the application, such 

as the implementation of the Hand Talk application in the educational environment can 

include deaf people socially, bringing to the fore the importance of technology focused 

on education. This research was developed by students of the 1st period of the Bachelor's 

Degree in Computer Science of the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Maranhão - IFMA Campus Imperatriz. 

Keywords: Hand Talk; Digital Technologies; Social Inclusion; Libras; Education. 

 

Introdução 

Por muito tempo, pessoas que nasciam surdas eram tidas como escórias 

sociais e excluídas do meio de um povo e na maioria das vezes, pela própria 

família. Hoje ações como essa não ocorrem mais com tanta frequência, no 

entanto os surdos ainda estão vivendo como estrangeiros de seu próprio país. 

Mesmo que se tenha atualmente tantas ferramentas digitais relacionadas à 

comunicação, provenientes dos avanços tecnológicos dos últimos anos – que 

permitiram mudanças nas relações sociais e no modo de se comunicar –, a 

inclusão social de pessoas surdas ou com deficiência auditiva nas escolas ainda 

se porta como algo bastante esporádico. Como mostra um estudo feito pela 

Federação Mundial dos Surdos (do inglês World Federation of the Deaf – WFD), 

esse problema relacionado à inclusão social destas pessoas gera baixa 
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escolaridade e, ainda, dificuldades na alfabetização, o que chega a atingir 80% de 

pessoas desse grupo social. 

Para que relações saudáveis possam ser estabelecidas entre um indivíduo 

e outro, é indispensável que haja comunicação. Segundo Koontz e O’ Donnell: 
A transferência de informação de um indivíduo para o outro é 

absolutamente essencial. É o meio através do qual o comportamento é 

modificado, as mudanças são efetivas, a informação é transformada em 

algo produtivo e as metas são atingidas (KOONTZ E O'DONNELL, 1981, 

p.409). 

Sendo assim, a comunicação é responsável pelo desenvolvimento 

psicológico, físico e social de qualquer pessoa, tendo seu início quando ainda se 

é uma criança dentro da sala de aula, num contexto educacional. Vale ressaltar 

ainda que o direito a educação é tido como primeiro direito social garantido pelo 

estado segundo o artigo 6° da Constituição Federal de 1988, independente de 

sexo, raça ou qualquer outra condição. Mesmo sendo um direito por lei, inserir 

deficientes auditivos ou surdos na sala de aula é visto, pela maioria dos 

profissionais pedagógicos, como algo difícil e longe de ser alcançado devido ao 

fato de que a Língua Brasileira de Sinais é pouco conhecida por grande parte dos 

ouvintes. 

A Língua Brasileira de Sinais não é uma língua universal, pois ela se 

restringe apenas ao Brasil – por exemplo, nos Estados Unidos a língua de sinais 

usada é chamada de American Sign Language (ASL) e em Portugal, a Língua 

Gestual Portuguesa (LGP), que são diferentes da Libras. Além disso, em 2002, a 

Lei Federal nº 10.436 oficializou essa língua em todo o país por ser considerada a 

melhor maneira para estabelecer uma comunicação eficiente entre uma pessoa 

surda e uma ouvinte. 

Outrossim, cabe frisar ainda sobre a acessibilidade obrigatória em Libras. 

Essa obrigatoriedade diz respeito à Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que entrou 

em vigor em janeiro de 2016 e estimula mudanças quanto a educação, saúde, 

moradia, etc. Uma dessas mudanças diz respeito a algo que foi uma conquista 

importantíssima para os surdos: o acesso a informação – visto que agora os sites 

necessitam, por lei, de acessibilidade. 

É nesse contexto que busca-se enfatizar, no presente trabalho, como 

mesmo mediante a constantes avanços tecnológicos as pessoas surdas ainda não 

desfrutam das vantagens trazidas pela implantação de aplicativos de cunho social 

no ambiente educacional. Assim, faz-se notório como seria de suma significância 
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utilizar o aplicativo Hand Talk para se estabelecer relações sociais entre surdos e 

ouvintes a fim de se aproveitar ao máximo o poder das tecnologias digitais, sendo 

possível, destarte, testemunhar como se abrem várias possibilidades para esses 

alunos com necessidades educacionais especiais a partir da inserção da 

plataforma supracitada patenteando-se, ainda, como a tecnologia e a 

comunicação podem ser aliadas nesse processo de inclusão. 

 

Sujeito surdo: uma história marcada por batalhas inclusivas 

Para uma melhor explanação quanto à temática dos surdos, faz-se 

pertinente analisar o processo histórico pelo qual essa minoria social vem 

passando ao longo do tempo, pois, dessa forma, será possível compreender a 

realidade desse grupo social para que, a partir de reflexões possamos visualizar e 

entender embates e divergências presentes no processo educacional de alunos 

surdos. Sá (2003) nos diz que “a situação a que estão submetidos os surdos, suas 

comunidades e suas organizações, no Brasil e no mundo, têm muita história de 

opressão para contar”. 

Se hoje usamos a expressão “inclusão social” é porque, uma vez, já existiu 

– quiçá ainda existe – uma exclusão de mesmo cunho. Por isso, é de grande 

importância inserir pessoas surdas no contexto social, especialmente no âmbito 

do ensino e da sociedade. Isto porque, dessa maneira, tem-se a chance de 

estabelecer uma troca de informações efetiva que auxilia tanto no processo de 

aprendizado quanto estabelece um canal comunicativo entre surdos e ouvintes a 

fim de se garantir uma socialização para todos, independentemente de suas 

necessidades especiais. 

Infelizmente, por quase dois mil anos, foi utilizado o vocábulo “não-

humano” em referência a pessoas surdas. Isso reflete um quadro de imensa 

miséria onde é perceptível a maneira com a qual esses indivíduos eram 

desumanizados, sendo privados de educação e, consequentemente, de trabalho. 

Lima (2004) mostrou em seus estudos que, por volta de 384 a.C., as pessoas 

surdas, na Grécia, eram consideradas insensíveis e irracionais, pois não utilizam a 

língua oral em sua comunicação e, por causa disso, não podiam ser vistos como 

humanos. 

Para Aristóteles, a linguagem era uma característica pela qual tornava 

alguém humano e, quem não falava, não pensava e, se não pensava, não poderia 

ser considerada humana. Entretanto, documentos datados do século XVI 

mostram que havia pessoas sensatas, como Gerolamo Cardano, médico 
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pesquisador italiano que viveu entre 1501 e 1576. Segundo Lima (2004), 

Gerolamo constatou que o surdo podia pensar, compreender, estabelecer 

relações entre as coisas e também representar objetos. Cardano disse também 

que “a surdez não prejudica a aprendizagem, os surdos podem aprender a 

expressar e escrever”. 

No Brasil, a história dos surdos se miscigena com a da Língua Brasileira de 

Sinais. Até o século XV, esse grupo social era considerado, em escala mundial, 

como seres ineducáveis, mas a partir do século XVI essas ideias foram se 

transmutando na Europa, o que levou o restante do mundo a mudarem sua visão 

quanto a esse tema. 

A luta pela educação dos surdos no Brasil teve início quando houve uma 

primeira tentativa de institucionalizar a educação de pessoas cegas, surdas e/ou 

mudas. Este evento se desenvolveu devido ao fato de que, no período do Império, 

os filhos das elites dirigentes que possuíam necessidades especiais iam para a 

Europa para estudar. Todavia, o Deputado Cornélio Ferreira pronunciou-se sobre 

isso com um projeto de lei à Assembleia, projeto esse que previa a criação do 

cargo de professor de Letras para o ensino dessa minoria anteriormente citada. 

No entanto, o ensino voltado para surdos ainda era exclusivo da elite, pois 

essa educação visava atender as famílias nobres com parentes surdos que 

precisavam dessa assistência para que fossem criadas condições na qual essas 

pessoas pudessem ser instruídas ao lidarem com quaisquer questões 

relacionadas à herança. 

De acordo com Reis (1992), o interesse de trazer para o Brasil o ensino para 

surdos surgiu a partir de Dom Pedro II que queria oferecer, no país, uma educação 

para o filho de sua prima, a Princesa Isabel, que era surdo. Assim, por ordem do 

Imperador, uma Comissão Promotora do Instituto foi organizada com 

importantes pessoas do Império, instigando a fundação de uma escola para 

surdos. 

Essa luta pela educação dos surdos marcou-se pela atuação de Eduard 

Huet, um surdo francês que foi convidado pelo Imperador, em 1857, para fundar 

a primeira escola para surdos do país, que, à época, era denominada Imperial 

Instituto de Surdos Mudos – é importante realçar que o termo “surdo-mudo” 

entrou em desuso, pois é uma expressão incorreta; entretanto, a escola ainda 

existe e é chamada atualmente de Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(INES). 
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Segundo Souza (1998), os surdos brasileiros começaram seus movimentos 

reivindicatórios a partir de 1857 lutando pelo direito de um ensino em línguas de 

sinais. Havia, na época, incongruências entre profissionais ouvintes e pessoas 

surdas e, assim, estes tomaram posse da FENEIDA, Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Deficientes Auditivos, o que foi uma sublime vitória 

para os surdos e foi possível evidenciar-se uma mudança de concepção quanto a 

eles próprios que mudaram o termo “deficiente auditivo” da sigla da federação 

para “surdos”, modificando o nome da instituição para FENEIS – o que exibiu a 

negação desse grupo social em relação ao estereótipo de deficientes que os 

ouvintes tanto empregam. 

A Língua Brasileira de Sinais foi criada juntamente do INES através da 

mistura entre gestos já utilizados pelos surdos do país e a Língua Francesa de 

Sinais. A Libras passou a ganhar espaço progressivamente, porém em 1880 teve 

de passar por mais uma dificuldade: um congresso em Milão proibiu o uso das 

línguas de sinais ao redor do mundo com o pretexto de que a leitura labial seria 

a melhor forma de comunicação para os surdos.  

Assim, foi adotado o Oralismo puro em todas as disciplinas, no entanto 

“muitos professores e funcionários surdos e os ex-alunos, que sempre 

mantiveram o hábito de frequentar a escola, proporcionaram a formação de um 

foco de resistência e manutenção da Língua de Sinais” (NETTO, 2005). Logo, nota-

se como a decisão do Congresso de Milão não fez com que as pessoas 

interrompessem a comunicação via sinais, no entanto houve um atraso na difusão 

da língua pelo país. 

Grande parte dos surdos brasileiros que passaram pelo processo de 

oralização à época não falavam nem faziam leitura labial de maneira razoável e, 

além disso, poucos surdos tinham a habilidade de expressão e satisfatória 

recepção verbal. Isso tudo fez com que, por alguns anos, essas pessoas ficassem 

retidas na mesma série do ensino regular. Assim, é perceptível que tamanho 

fracasso escolar foi resultado de representações históricas, sociais, linguísticas, 

políticas e culturais em consequência de concepções errôneas pelas quais os 

surdos eram condicionados a superar sua “deficiência” em busca da igualdade. 

A persistência em usar a língua de sinais e a progressiva procura pela 

legitimidade desta, a Libras voltou a ser aceita e a luta pelo reconhecimento desta 

língua foi constante. No ano de 1993 uma nova batalha surgia para os surdos 

brasileiros: um projeto de lei visando à regulamentação do idioma no país, a 
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Libras. Entretanto, quase uma década depois, em 2002, a Língua Brasileira de 

Sinais finalmente foi reconhecida como uma língua oficial do país. 

Para Dias (2006), até meados da década de 1950, os professores de surdos 

haviam estudado no exterior ou mesmo eram autodidatas. Devido a isso, foi 

realizado o primeiro “Curso de Formação de Professores para Recuperação de 

Deficientes da Audição e da Linguagem Falada”, oferecido pelo INES. Segundo 

Soares (1999), esse curso era uma representação de modernidade, 

pedagogicamente falando, em relação a educação do surdo e era, ainda, 

superintendido pela Lei Orgânica de Ensino (Decreto nº 8.530 de 2 de janeiro de 

1946). 

Todavia, mesmo com o reconhecimento legal da Libras e das 

determinações do decreto supracitado, ainda tem-se discutido muito a respeito 

das maneiras na qual se implementa a proposta de implantação de processos 

educacionais bilíngues para crianças surdas desde o início da escolarização. 

É nesse contexto que se constrói, no presente artigo, a abordagem sobre 

a apropriação de práticas de letramento e a relação desta com o desenvolvimento 

da linguagem a partir do uso de tecnologias digitais no ambiente escolar voltado 

para a inclusão social de surdos. Desse modo, possibilita-se refletir sobre essa 

prática a fim de se melhorar a comunicação entre surdos e ouvintes e, assim, ser 

possível desfrutar da modernização da pedagogia aliada aos avanços 

tecnológicos. 

 

Socialização da pessoa surda por meio de tecnologias digitais 

Na perspectiva de contribuir para a comunicação entre surdos e ouvintes 

nas escolas brasileiras, a aplicação de tecnologias digitais se mostra como um 

caminho bastante vantajoso, afinal: 
Obrigar um grupo a utilizar uma língua diferente da própria, mais que 

assegurar a unidade nacional, contribui para que este grupo, vítima de 

uma proibição, segregue cada vez mais da vida nacional (Declaração de 

Salamanca, UNESCO, 1994, p. 145). 

 

Para pessoas portadoras de deficiências, os aplicativos apresentam novas 

expectativas e possibilidades quanto a estudo, trabalho e lazer, bem como um 

avanço na tecnologia assistiva associada à informática. (Mazzoni et al, 2001, p. 

30). Vale lembrar ainda que o acesso aos recursos oferecidos pela sociedade, 
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como escola e tecnologia, têm influência determinante na aprendizagem do 

indivíduo.  
O sujeito se constrói quando estabelece contatos com o meio e vive 

situação diferenciada de representação. Os discursos que constituem as 

representações definem poderes desiguais que ocupam diferentes 

espaços e controles dentro de grupos. Michel Foucault (1990) reflete 

sobre as relações de poder que ocupam lugares diferenciados [...] nesta 

perspectiva, os surdos possuem identidade surda. Porém se apresenta 

de formas diferenciadas, pois está vinculada à linguagem. A linguagem 

não é um referente fixo, pois é construída a cada interpelação feita entre 

sujeitos. Seus sentidos variam de acordo com o tempo, os grupos 

culturais, o espaço geográfico, o momento histórico, os sujeitos, etc. 

(PERLIN,1998, p. 7). 

 

Sendo, por lei, um direito de todos, a educação é efetivamente garantida 

ao aluno com necessidades educacionais especiais com a existência de condições 

para a participação, em igualdade, destas minorias com outras pessoas do seu 

meio; além, é claro, da oferta de oportunidades para desenvolvimento pessoal, 

educacional, social e profissional. 

A efetivação deste direito à educação necessita de estratégias que visem o 

enfrentamento de desafios encontrados durante a construção de sistemas 

educacionais inclusivos. Por isso, é de grande relevância a consolidação de 

políticas institucionais de acessibilidade para que a exclusão social não seja 

realidade na vida das minorias – neste caso, pessoas surdas. 
Na hora de pensar nas inovações, é importante reconhecer a 

necessidade de criá-las nos contextos educacionais, a fim de que sua 

implementação seja significativa, admitir sua significação como 

proposta pedagógica, avaliá-las como atrativas, mas reconhecer a 

concepção que trazem de ensino e aprendizagem (LITWIN 1997, p.9). 

 

A partir das necessidades pedagógicas especiais de pessoas surdas, cita-

se a tecnologia assistiva voltada ao atendimento educacional especializado para 

se oferecer ferramentas que permitam esses estudantes de desfrutarem de uma 

igualdade de condições de acesso ao processo de ensino e de aprendizagem de 

uma maneira mais concreta e prazerosa. Dessa forma, é-se possível neutralizar as 

barreiras construídas pelas necessidades educacionais especiais e, então, inserir, 

corretamente, esses indivíduos em ambientes que estimulem a aprendizagem. 

É por isso que a escola deve oferecer condições de acessibilidade não só 

arquitetonicamente, mas também de maneira pedagógica e comunicativa para 
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que se possa garantir o atendimento dos discentes mediante suas 

particularidades. Como disse Fernandes (2003): 
É nesse sentido que vislumbramos a educação bilíngue para surdos 

como um espaço de aproximação entre diferenças socioculturais de 

grupos distintos, revertendo as práticas de exclusão, rejeição, 

preconceito e marginalização a que os surdos estiveram relegados, 

historicamente. Precisamos entender a educação bilíngue não como 

uma estratégia para a assimilação de diferenças e silenciamento cultural 

em favor de grupos dominantes, mas como uma proposta de fazer valer 

politicamente a voz da comunidade surda, seus direitos e anseios (que 

não são homogêneos) em um projeto educacional que construa novas 

práticas de significação da surdez (FERNANDES, 2003, p. 50- 51). 

 

Com o uso das novas tecnologias, cria-se um novo modelo de educação 

que atende as especificidades de pessoas surdas, afinal, com o desenvolvimento 

da informática, nas últimas décadas, surgem também novas possibilidades no que 

diz respeito ao processo de aprendizagem do estudante surdo. Mas para isso: 

 
Será preciso fazer um esforço importante para, como já preconizou 

Edgar Morin em 1981, clarificar o que queremos, e é imprescindível 

conservar a educação que temos, ponderar o que realmente precisamos 

criar ou inventar para que a educação chegue a ser efetivamente 

universal e libertadora e também para decidir o que podemos, e talvez 

devemos, abandonar (COLL; MONEREO, 2010b, p. 43). 

 

Nesse sentido, é notório como as tecnologias digitais auxiliam os 

estudantes surdos na realização de atividades escolares e, mais ainda, na 

comunicação em sala de aula. Para Freire (2000), “saber ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou a sua 

construção”. Nesta perspectiva, segundo a Secretaria de Educação a Distância do 

MEC em suas diretrizes:  
(...) as novas tecnologias de informação devem ser aproveitadas pela 

educação para preparar o novo cidadão, aquele que deverá colaborar 

par um novo modelo de sociedade, em que os recursos tecnológicos 

sejam utilizados como auxiliares no processo da evolução humana 

(SEED / MEC, 1997, p. 3). 

 

É por isso que fazer uso da tecnologia assistiva se mostra como algo 

revolucionário para as práticas tradicionais que são atualmente utilizadas. Essas 

tecnologias não são somente instrumentos para repassar informações aos alunos, 
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elas contribuem no processo educacional dos surdos: os permitem vivenciar 

situações que possibilitam a construção de novos conhecimentos e, ainda, 

fomentam a inclusão social desse grupo social. 

De acordo com Takahashi (2000), a inclusão social conjectura a formação 

para a cidadania, mostrando que as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) também devem ser utilizadas no contexto da 

democratização dos processos sociais para se incentivar a mobilização dos 

cidadãos e sua participação ativa em instâncias oportunas. As TDICs são bastante 

proveitosas, pois são ricas em conteúdo visual, o que é uma enorme vantagem 

para os surdos. Quanto a isso, Perlin e Miranda (2003, p. 218 apud Strobel 2008 

p. 39) afirmam: 
Experiência visual significa a utilização da visão, em (substituição total 

da audição), como meio de comunicação. Desta experiência visual surge 

a cultura surda representada pela língua de sinais, pelo modo diferente 

de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas artes, no 

conhecimento cientifico e acadêmico. A cultura surda comporta a 

língua de sinais, a necessidade do interprete, de tecnologia de leitura. 

 

Levando-se em consideração esses aspectos, pondera-se que as 

tecnologias têm revolucionado, em diversas perspectivas, a ampliação de 

horizontes sociais dos alunos surdos ou deficientes auditivos que possuem 

necessidades especiais. Elas são imensamente significativas para o sistema de 

ensino para os surdos, pois possibilitam maior inserção dessas pessoas na 

sociedade. 

O aplicativo Hand Talk fornece, neste sentido, uma melhor relação social 

entre os surdos e o mundo que o cerca, pois o ambiente educacional 

instrumentado de recursos tecnológicos potencializa o processo comunicativo 

num contexto de infoinclusão mostrando como esse princípio democrático 

responsável por inserir  efetivamente essas minorias na sociedade – 

especialmente na sociedade escolar –  possibilita um campo repleto de 

informações e possibilidades de comunicação acessível a todos fazendo da escola 

um ambiente atrativo para todas as crianças, independemente de suas 

necessidades especiais. 

 

A inclusão social de alunos surdos mediada pelo aplicativo Hand Talk 

A princípio de tudo, para melhor entendimento da temática, vale 

conceituar, primeiramente, o que é uma pessoa surda. Segundo o Decreto Federal 
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nº 5626 de 22 de dezembro de 2005 (que regulamenta a lei 10.436 de 24 de abril 

de 2002), uma pessoa surda é aquela que “por ter perda auditiva compreende e 

interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua 

cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras.” (BRASIL, 

2002) 

Sendo assim, nota-se como o sujeito surdo requer tratamentos 

educacionais especiais, pois são pessoas altamente visuais. Logo, inserir 

socialmente esses alunos é uma tarefa que exige maior atenção pedagógica para 

que se possa instalar adequadamente metodologias que atendam essa minoria 

social. 

É nesse contexto que se apresenta aqui a devida importância do uso das 

tecnologias em sala de aula para fins didáticos. A utilização dessas tecnologias 

vem emergindo na sociedade e também nos espaços educacionais e é partir da 

dificuldade comunicativa entre o aluno surdo, alunos ouvintes, professora e 

demais funcionários da unidade escolar que observa-se o quão proveitoso seria 

melhorar esse contato social que se faz presente nos colégios – visto que a 

comunicação nesse espaço costuma ser precária, o que dificulta a criança surda 

de desenvolver suas habilidades comunicativas. 

Paulo Freire e Macedo (1990) fundamentam a necessidade de se inserir 

tecnologias nos espaços educacionais, destacando que o uso destas é uma 

expressão de criatividade humana – em oposição às práticas pedagógicas 

antiquadas –, apesar de, na época, o desenvolvimento tecnológico não ser tão 

eminente quanto agora. Além disso, defendem como os recursos tecnológicos 

viabilizam uma maior acessibilidade cultural a todas as pessoas, promovendo 

apropriação crítica para todos, seja estudante, surdo ou não, ou mesmo 

professores. 

Então, tendo em vista a necessidade de facilitar a inclusão social de surdos 

nas escolas que se observa como seria viável adaptar as metodologias de ensino 

com base na Libras, aliando-se à utilização das Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDICs) que, neste caso, se faz por meio do uso do aplicativo 

tradutor de Libras Hand Talk (que traduzido em Língua Portuguesa significa “A 

Fala das Mãos”). 

A partir de buscas por aplicativos utilizados pela comunidade surda, 

encontrou-se o Hand Talk – um dos mais usados no Brasil – que tinha o perfil 

perfeito: gratuito, de fácil acesso e manuseio, simples de se encontrar e baixar e 

também conta com uma interface incrível que desperta, no aluno, a vontade de 
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aprender a usar o software – que pode ser usado em computadores pelo 

navegador ou baixado em smartphones ou tablets, seja iOS ou Android. Para 

melhor uso do Hand Talk, é necessária a conexão com Internet para fruir-se de 

todas as suas funções. Quando off-line, a tradução do português para Libras se 

dá apenas por soletração, não havendo indicação do sinal correspondente. 
 

Imagem 01: Tela inicial do aplicativo Hand Talk 

 

Fonte: Interface Hand Talk 

 

Ainda sobre sua interface, o aplicativo dispõe de um personagem 

virtual/intérprete, o Hugo, que é um tradutor dinâmico de sinais que pode ter sua 

posição adequada de acordo com a melhor visualização dos sinais, pois o 

personagem tem configuração 3D. Além disso, tem-se na tela inicial dois ícones 

(um microfone, para falar o que se quer traduzir, e um lápis, para digitar o que 

quer que seja sinalizado – além de que é também possível desenhar símbolos 

livremente com o uso de pincel) e há também a possibilidade de se repetir o que 

foi traduzido para melhor fixação, ao invés de reescrever o que se quer repetir. 

Na barra de funções, há um ícone para histórico de palavras e frases recentes e 

configurações, sendo que este possibilita que se modifique a velocidade da 

tradução e há ainda a função de ajuda que funciona mediante acesso a Internet. 

O aplicativo, que inclusive é amplamente usado por ouvintes que nunca 

tiveram contato com Libras, participa como uma inovação na educação formal e 

traz para esta uma metodologia pedagógica modernizada. É perceptível como o 
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Hand Talk rompe barreiras da comunicação, especialmente porque não traduz 

apenas palavras, mas também frases inteiras, aspecto que facilita a interação de 

um ouvinte que desconhece Libras e um surdo. Apesar de o software não poder 

substituir o professor na educação dos alunos surdos, ele é um ótimo suporte 

para as relações sociais nas escolas.  

Para os intérpretes da área da educação, a aplicação do Hand Talk se dá 

quando surge uma dúvida quanto à tradução de uma palavra. O aplicativo se 

mostra muito útil até mesmo quando se trabalha em aula sobre variações 

linguísticas e, dessa forma, é possível mostrar as várias formas de dizer a mesma 

palavra — afinal, os aplicativos são desenvolvidos em diferentes regiões e, assim, 

alguns sinais variam mediante cada contexto regional. 

 Por isso, é de grande notoriedade como a inserção de pessoas surdas, 

socialmente, no espaço educacional oferece a estas uma possibilidade de se 

conectarem com uma nova ferramenta tecnológica, o que potencializa a 

aprendizagem e a socialização dos sujeitos surdos, além de que tamanha 

acessibilidade permite que os alunos com necessidades especiais tenham mais 

experiências positivas com sua escola. 

 

Considerações finais 

No decorrer do projeto, foi possível identificar as dificuldades sofridas 

pelas pessoas surdas ao longo da história e, em relação a isso, foi possível 

observar como as tecnologias digitais de informação e comunicação auxiliam 

esses indivíduos ao atender as suas especificidades. Tais tecnologias foram 

aprimoradas no decorrer dos anos e o auxílio as pessoas com essas características 

pôde voltar-se para o ambiente escolar, o qual exige boa relação social e 

comunicativa entre os alunos. 

É a partir dos avanços oferecidos pelas TICs que surgem vantagens em 

aplicar recursos tecnológicos nas escolas públicas do país – as quais ainda 

possuem carência no atendimento de sujeitos surdos. Nesse contexto, visa-se 

apontar a devida importância do aplicativo Hand Talk no ambiente educacional 

onde a socialização é um fator principal. Como aponta Coll e Monero: 
As TIC em geral, e a internet em particular, proporcionam uma excelente 

oportunidade para se saltar em direção a uma educação de mais 

qualidade, baseada em princípios de solidariedade e igualdade. 

Contudo, se esse salto não for bem-dimensionado, se não partimos das 

diferentes realidades sociais e educacionais, com suas conquistas e suas 

carências, podemos acabar dando um salto no vazio e o avanço 
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educacional esperado pode acabar não passando de mais uma 

operação econômica e comercial. (COLL; MONEREO, 2010b, p. 43). 

Isto posto, é notório que o Hand Talk proporciona a inclusão social dos 

surdos, que fomenta processos inclusivos, educativos e socializadores. Assim, 

sendo o aplicativo um tradutor de língua de sinais que age como uma ponte entre 

os alunos não-surdos e os que possuem necessidades especiais torna-se uma 

possibilidade educacional aos estudantes surdos.  

O uso das TDICs (tecnologias digitais de informação e comunicação) 

auxiliam tanto professores quanto alunos surdos. Os primeiros são beneficiados 

durante a prática pedagógica, que se tornam mais eficazes. Já estes alunos com 

necessidades educacionais especiais têm melhor interação com o espaço escolar 

através da língua de sinais, o que diminui consideravelmente as dificuldades 

enfrentadas por eles. Além disso, o aplicativo Hand Talk, com sua magnífica 

interface, atende visualmente o sujeito surdo, afinal, a língua de sinais é para os 

olhos o que as palavras são para os ouvidos. 

O Hand Talk contribui, portanto, na potencialização da aprendizagem e da 

socialização do aluno surdo, o que deriva na ressignificação da surdez e dos 

surdos trazendo para as escolas, a possibilidade de estes manifestarem suas 

ideias, seus pensamentos, sua0s individualidades e suas convivências socials. 

Logo, a união das TDICs com a necessidade de melhoramento da comunicação e 

aprendizagem de surdos nos ambientes educacionais é um salto rumo a uma 

educação inclusiva e de qualidade.  
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O USO DE APLICATIVOS COMO FERRAMENTA PARA 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ARITMÉTICAS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE 

TRUQUES MATEMÁTICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II EM 

IMPERATRIZ-MA 
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Resumo: As tecnologias sur1215giram para aprimorar/facilitar/dinamizar os processos 

de aprendizagem e suas respectivas finalidades. A matemática, como campo do 

conhecimento não ficou estranha à absorção desse novo paradigma educacional. Neste 

trabalho, destacamos a utilização do aplicativo Truques Matemáticos como ferramenta 

para o ensino de aritmética para os alunos do 6°, 7°,8° e 9° anos do Sistema de ensino 

COC – unidade II, localizada na zona urbana do município de Imperatriz, no Estado do 

Maranhão. Tivemos como objetivo de pesquisa avaliar o desempenho dos alunos com e 

sem o uso dos aplicativos truques matemáticos buscando avaliar as potencialidades do 

referido software e suas possibilidades. A pesquisa se constituiu numa metodologia 
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qualitativa e os seus resultados apontam para o desenvolvimento de habilidades para 

realizar cálculos mentais em um tempo menor e precisão maior do que sem o uso do 

aplicativo. 

 

Palavras-chave: Truques matemáticos. Cálculo mental. Matemática; Tecnologias; 

Aprendizagem. 

 

Abstract: Technologies have emerged to enhance / facilitate / streamline learning 

processes and their respective purposes. Mathematics, as a field of knowledge, was not 

alien to the absorption of this new educational paradigm. In this work, we highlight the 

use of the Mathematical Tricks application as a tool for the teaching of arithmetic for 

students of the 6th, 7th, 8th and 9th years of the COC teaching system - unit II, located 

in the urban area of the municipality of Imperatriz, in the State of Maranhão. We aimed 

to evaluate the performance of students with and without the use of mathematical tricks 

applications to evaluate the potential of said software and its possibilities. The research 

was a qualitative methodology and its results point to the development of skills to 

perform mental calculations in a shorter time and greater precision than without the use 

of the application. 

 

Keywords: Mathematical tricks. Mental calculation. Mathematics; Technologies; 

Learning. 

 

 

Introdução  

As Ciências Naturais, Humanas e Exatas sempre foram objeto de estudo dos 

pesquisadores como forma de desvelar os fenômenos tanto naturais quanto humanos 

que os cercam e procurar compreender a realidade ao seu redor. Sendo assim a 

compreensão da realidade a partir do estudo destas ciências é de extrema importância. 

Porém, o ensino destes conhecimentos científicos como um componente curricular 

obrigatório na educação básica brasileira tem como um de seus principais desafios a 

possibilidade de estabelecer conexões entre o conhecimento científico e o cotidiano dos 

alunos. 

Esses desafios, ao não serem superados, trazem como consequência o 

distanciamento dos alunos e ausência de interesse pelo conhecimento a ser 

disponibilizado pelas disciplinas.  

A matemática é capaz de ajudar a explicar os problemas dos mais variados 

graus e aliada à tecnologia presente nos jogos pode motivar e estimular a aprendizagem 

ao seu maior receptor, o estudante.  
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Desafios propostos pelo aplicativo Truques Matemáticos que estimula o 

interesse, a inteligência, agiliza o raciocínio aritmético e aprimorar conhecimentos 

matemáticos, tem sido uma maneira ideal para o despertar do conhecimento. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, é significativo a adesão de 

recursos como os jogos no meio escolar. Sobre isso, o documento nos afirma que: 

Um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam 

no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos 

façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a 

potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que 

se deseja desenvolver. (BRASIL,1998, p.36). 

 

Corroborando com essa ideia, a autora Vani Maria Kenski atesta que o ensino 

se torna melhor ao utilizar-se de meios virtuais:  

 Mais do que eu, no entanto, a voz de alguns dos alunos que cursaram a 

disciplina “Ensinando em ambientes virtuais” que ofereci no primeiro 

semestre deste ano (2008) na pós-graduação em Educação, pode dizer 

melhor do que é possível realizar como prática docente mediada. 

(KENSKI,2008, p.19) 

 

 

De acordo com Kenski, Gozzi, Jordão e Silva (2009), o uso da 

tecnologia pode aumentar a qualidade do ensino: 

O alcance do processo desencadeado na disciplina é 

incomensurável em quantidade e qualidade. Tem-se apenas a 

certeza de contribuição para a melhor compreensão, por esses 

alunos, do potencial dos cursos colaborativos on-line, a distância, 

para o desenvolvimento de aprendizagens significativas e de 

qualidade. (KENSKI, GOZZI, JORDÃO e SILVA. 2009, p.247) 

A maior parte de estudantes vivenciam o uso de aplicativos e redes 

sociais constantemente, abrindo assim direção sublime para despertar atenção 

para o aprendizado da matemática por meio de aplicativos, especialmente o 

aplicativo Truques Matemáticos que pode ser encontrado no “Google Play’’, e 

traz consigo a ideia de acumulação de pontos conforme o efetivo progresso 

na aritmética. Além disso o aplicativo disponibiliza de uma plataforma que 

permite a interação com outros usuários, e também disponibiliza métodos para 

resolver operações aritméticas. 
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Neste trabalho, objetivamos analisar o desenvolvimento de 

habilidades aritméticas a comunidade estudantil do Centro de Ensino COC - 

Imperatriz por meio de recursos tecnológicos a saber, o aplicativo Truques 

Matemáticos. 

O APLICATIVO TRUQUES MATEMÁTICOS 

O aplicativo Truques Matemáticos é um software encontrado na plataforma 

do Google Play, e possui uma versão grátis contendo anúncios de terceiros. 

Esse programa disponibiliza de recursos para o ensino e aprendizagem da 

aritmética de fácil acesso, já que pode ser baixado em qualquer celular 

compatível a sua versão Android 4.0 ou superior. 

O uso do aplicativo contribui para o aprimoramento de habilidades 

no ramo da ciência: incita a inteligência, agilidade no cálculo, além de 

desenvolver o conhecimento matemático. Iremos mostrar o uso da ferramenta 

e algumas de suas funções.  

 

Imagem 01: Página inicial do aplicativo Truques Matemáticos 

 

Registro: Captura de tela (Print Screen) feita pelos autores 
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A imagem 01 mostra a tela inicial do aplicativos Truques 

Matemáticos e suas disposições iniciais. Dessa forma é possível ver que o 

aplicativo possui uma plataforma relativamente simples, sem muitos segredos 

para sua utilização. A imagem 02, a seguir, mostra uma das disposições do 

aplicativo ilustradas na imagem 01: modo treinamento. 

Imagem 02: Modo treinamento/Multiplicação do aplicativo Truques Matemáticos

 

Registro: Captura de tela (Print Screen) feita pelos autores. 

O Modo Treinamento, ilustrado na imagem, ensina métodos 

variados para efetuar operações de maneira fácil e rápida. O aplicativo é 

gratuito, as moedas da imagem são virtuais, e são conquistadas jogando, a 

cada acerto nas operações o jogador acumula uma quantidade de moedas, 

que serão usadas para comprar novos truques. Além disso, o aplicativo permite 

a interação de dois jogadores, como é mostrado a imagem a seguir: 

Imagem 03: Modo dois jogadores do aplicativo Truques Matemáticos 
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Registro: Captura de tela (Print Screen) feita pelo autores 

  

Na imagem 03, modo dois jogadores, os alunos competem com o 

objetivo de acertarem uma quantidade de questões muito superior à de seu 

adversário, o vencedor será o que apresentar a barra totalmente cheia 

referente a sua cor. A partir da análise de Wallon (2010, p.44), o autor nos diz 

que: “[...] a criança só imita as pessoas por quem sente profundamente atraída 

ou as ações que a cativaram. Na raiz de suas imitações há amor, admiração e 

também rivalidade”. Dessa forma o aluno se sente estimulado a aprender, 

devido a rivalidade e a necessidade de afirmação (característica natural da faixa 

etária), o desejo de acúmulo de moeda para conhecer novos truques, 

favorecendo assim a educação. 

 Fundamentação Teórica 

Na Pré-História os nômades necessitavam mudar-se de lugar por 

simples razões de sobrevivência. Com a invenção da roda, uma ferramenta 

que auxiliava na sua locomoção, os nômades passaram a transportar seus 

pertences com maior facilidade – mal sabiam que tal ferramenta seria 

primordial para o progresso da humanidade. 
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Para Weiss e Cruz (2003), a tecnologia pode contribuir no que diz respeito ao 

desenvolvimento da educação: 

Diante da avalanche de informações à disposição do aluno e da rapidez 

com que a tecnologia tem se tornado cada vez mais presente na vida 

dos educandos, um dos desafios impostos aos docentes é como 

aproveitar essas ferramentas tecnológicas a favor do ensino. 

Atualmente, as crianças já nascem mergulhadas no mundo tecnológico 

e seus interesses e padrões de pensamento fazem parte desse universo, 

razão pela qual a escola deve preparar indivíduos críticos, aptos para 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade (WEISS e CRUZ, 2003, 

p.15). 

 

A partir da análise de Pinto (2004), sobre as tecnologias, o autor 

nos coloca que:  

Há uma disseminação geral das tecnologias da informação e 

comunicação; elas estão presentes e influenciam a vida social. 

Neste sentido não se pode negar o relacionamento entre o 

conhecimento no campo da informática e os demais campos do 

saber humano. Trata-se de uma nova forma de linguagem e de 

comunicação, um novo código: a linguagem digital. Sua história 

é como a história das demais formas de comunicação que 

surgiram anteriormente e para as quais os seres humanos 

mostraram resistência. (PINTO,2004, p.1) 

 

De modo análogo o ministério da educação (MEC) e conselho 

nacional da educação (CNE) tem sido informado a respeito ferramentas que 

contribuem para o aprimoramento dos métodos de ensino atual e 

consequente desenvolvimento de habilidades nas respectivas áreas, um 

exemplo disso é a internet que disponibiliza de aplicativos focados para o 

ensino das disciplinas curriculares. 

Piaget e Vygotsky explicam que é necessário ultrapassar visões 

radicais e dogmáticas e adicionar práticas mais favoráveis e acessíveis, 

segundo Crato (2009). 
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Para Piaget o sujeito só pode adquirir conhecimentos se possuir os 

esquemas cognitivos necessários à sua assimilação (Araújo, 2006). Dessa forma 

para os alunos poderem assimilarem melhor e consequente adquirirem 

conhecimento é necessário de meios mais acessíveis. 

O Brasil tornou-se, nos anos recentes, uma potência online, 

chegando a ocupar em final de 2011 a sétima posição entre os países com o 

maior número de internautas no mundo, à frente de França e Reino Unido e 

com um crescimento anual de 16%, muito superior ao registrado por países 

desenvolvidos. (Freitas e Carvalho, 2018) 

Dessa maneira a internet juntamente com os aplicativos acaba se 

tornando um possível aliado necessário para torna a aprendizagem mais 

prática. 

A tese fundamental de Vygotsky é que é o meio social que torna 

possível a aquisição de estruturas cognitivas mais complexas (Araújo, 2006). 

Com isso, entende-se que quanto maior a proximidade da 

ferramenta de estudo em relação aprendiz, maior será a aquisição do 

conhecimento. Os celulares da idade contemporânea possuem uma 

capacidade incrível de armazenar aplicativos e tornar a informação mais 

acessível. 

Além disso, os objetivos e competências a serem adquiridos pelos 

estudantes devem ser considerados no momento de escolher e introduzir uma 

ferramenta tecnológica nas atividades a serem desenvolvidas. Caso contrário, 

é possível que a ferramenta escolhida não seja integrada ao processo de 

ensino e aprendizagem, sendo apenas um simples adereço (Giraldo, Caetano 

e Mattos, 2012). 

Atualmente um dos maiores vilões do sistema educacional brasileiro 

de acordo com IBOPE vem sido a deficiência no ensino e aprendizagem da 

matemática. A matemática, graças aos avanços tecnológicos saiu do papel para 
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ganhar forma no meio digital, onde compreendida melhor devido o número 

de meios que são utilizados para informar o mesmo resultado. 

A aritmética é uma parte da matemática fundamental, que exerce 

um certo peso sobre as posteriores, esse segmento da Matemática pode ser 

facilmente otimizado por aplicativos, a exemplo o aplicativo Truques 

Matemáticos que pode ser adquirido ao ser baixado no celular, por um 

dispositivo compatível a sua instalação; esse aplicativo disponibiliza de uma 

plataforma completa – que ensinar métodos mais rápidos de se resolver 

expressões numéricas relativamente difíceis.  

 

Metodologia  

Para o estudo da eficiência dessa ferramenta foi necessário utilizar 

estudantes que não conheciam o aplicativo, desse modo seria possível analisar 

a evolução na aritmética com o aplicativo.  A intenção inicial era realizar o 

trabalho com alunos de escolas públicas, no entanto a grande maioria deles 

não dispunha de smartphone para fazer uso do aplicativo. Resolvemos então 

entrar em contato com o Colégio COC - Imperatriz, uma escola privada, e 

obtivemos a autorização para a execução do projeto. O projeto em foi 

composto por 3 momentos: 

 

1° momento: PALESTRAS DE ORIENTAÇÃO COM OS ALUNOS SOBRE O APLICATIVO  

Apresentamos o aplicativo aos alunos por meio de slides (de autoria própria) 

exibidos no auditório para as turmas do 6° e 7° ano do ensino fundamental e na sala das 

turmas do 8° e 9° ano. A imagem a seguir ilustra a ação descrita: 

Imagem 04: Apresentação do aplicativo Truques Matemáticos 
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Fonte: Registro dos autores 

 

2° momento: DIAGNÓSTICO COM OS ALUNOS PARA LEVANTAMENTO DAS 

DIFICULDADES e EXPERIÊNCIA COM O APLICATIVO  

 

Criamos um grupo no WhatsApp que tinha com o objetivo discutir 

as dúvidas sobre o uso do aplicativos e suas técnicas e também fazer um 

levantamento das dificuldades mais recorrentes encontradas pelos alunos.  

Como complemento para tais informações, criamos um canal na plataforma 

de vídeos Youtube onde postamos aulas com instruções para o uso do aplicativo 

buscando melhorar a interatividade com os alunos e sanar quaisquer dúvidas oriundas 

do trabalho. 

 

Imagem 05: Página inicial do canal Truques Matemáticos no Youtube. 

 

Registro: Captura (Print Screen) feita pelos autores. 
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Durante todo o acompanhamento feito pelos pesquisadores, foram 

realizados 02 testes avaliativos de desempenho. Esses testes consistiam em 

que os alunos desafiados tinham 10 minutos em média para resolverem uma 

série de exercícios de aritmética dos conteúdos pré-estabelecidos para cada 

turma sendo a temática de cada exercício girando em torno dos seguintes 

assuntos: adição, subtração, multiplicação e divisão para os alunos do 6° e 7° 

anos; adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação para os 

alunos do 8° e 9° anos.  

Imagem 06: Momento diagnóstico com os alunos. 

 
Registro: Fotografia feita pelos autores. 

 

3° momento: COMPETIÇÃO “COPA TRUQUES MATEMÁTICOS”  

 

Ao final, foi realizada uma competição, chamada “Copa COC 

Truques Matemáticos” na qual teve como participação os alunos do 6°, 7°, 8° 

e 9° anos do Ensino Fundamental da Instituição.  

A competição foi organizada em duas fases. A primeira teve como 

participação todos os alunos do sistema de ensino e tinha como caráter 

classificatório para a segunda fase as 4 maiores pontuações de cada turma, 

apuradas pela soma de pontos conquistados cumprindo cada desafio 

proposto pelo aplicativo. Os desafios cobrados para a primeira fase foram os 

mesmos para a segunda diferenciando somente o nível, que na segunda foi 

aumentado. A segunda e última fase, que definiria o vencedor ou a 



 

 
5209 

vencedora, teve como caráter de classificação a quantidade de pontos 

obtidos cumprindo cada desafio somados aos pontos acumulados na 

primeira etapa.  

A competição teve como finalidade motivar os alunos no uso do 

aplicativo, bem como, verificar o nível de aprendizagem dos mesmos 

levantando dados relacionados à interação com a plataforma digital. As 

imagens a seguir ilustram as ações descritas:  

 

Imagem 07: Copa COC Truques Matemáticos - 1° fase 

 

Registro: Registro dos autores 

 

Imagem 08: Copa COC Truques Matemáticos - 2° fase 
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Registro: Fotografia feita pelos autores. 

Resultados e Discussões 

O presente trabalho apresenta resultados qualitativos uma vez que 

se baseia no desempenho médio das turmas nas avaliações diagnósticas – 

que buscavam avaliar os quesitos quantidade de questões resolvidas e a 

precisão. 

Foram realizados 02 testes diagnósticos nos quatro anos do Ensino 

Fundamental II. Ressaltamos que foram feitas 25 questões na aplicação do 

teste 01 e 35 questões no Teste 02 e os resultados são os seguintes: 

Imagem 08: Gráfico de desempenho dos alunos no Teste 01 

 

Precisão Quantidade

6° ano 19,54 24,18

7° ano 20,8 22,11

8° ano 15 15,8

9° ano 18,4 20,05
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Fonte: Registro dos autores 

Imagem 09: Gráfico de desempenho dos alunos no Teste 02 

 

Fonte: Registro dos autores 

O primeiro teste foi realizado no início do projeto, sendo assim, os 

alunos avaliados não tinham nenhum conhecimento das técnicas de cálculo, 

e realizaram o diagnóstico com base a metodologia de ensino compreendida 

na escola. 

Verificou-se que apresentaram um baixo desempenho médio 

quanto a precisão e a quantidade de perguntas resolvidas no tempo de 10 

minutos. 

Na segunda avaliação diagnóstica os alunos já haviam tido um 

treinamento e acompanhamento adequado, desse modo foi possível um 

desempenho médio superior em relação ao primeiro teste nos quesitos 

avaliados. 

Após a aplicação dos testes e o acompanhamento diário foi 

possível perceber que os alunos que utilizaram o aplicativo com mais 

frequência e acompanharam todas as dicas foram os que obtiveram um 
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melhor resultado nas avaliações diagnósticas ou testes e na competição 

“Copa COC truques matemáticos”. 

 

Considerações Finais 

 O uso do aplicativo proporcionou uma melhora - apesar de que no teste 2 as 

turmas se depararam com uma quantidade maior de questões, por conhecerem as 

técnicas do aplicativo, conseguiram um resultado superior em relação ao teste 1 em que 

os alunos não conheciam as técnicas do aplicativo.   

Dessa forma infere-se que a implementação de técnicas como essas 

divulgadas pelo aplicativo Truques Matemáticos os alunos apresentarão um 

desempenho considerável na matemática na sala de aula. 
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Resumo: Desafios na orientação de trabalho de conclusão de curso na modalidade à 

distância. O interesse na temática surgiu a partir da experiência profissional e da 

visualização de dificuldades enfrentadas por discentes durante a fase de elaboração do 

TCC em cursos virtuais. Apresenta os novos paradigmas na relação entre orientador e 

orientando durante a escrita do TCC. Salienta a metodologia empregada. Analisa os 

desafios indicados pelos alunos durante esse processo de escrita criativa. Utiliza a 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo, bem como a análise qualitativa e 

quantitativa dos dados levantados. Constatou que a orientação à distância abre 

possibilidades de interação e cooperação na produção do conhecimento que envolve 

muito da autonomia do aluno e do acompanhamento ativo do professor. 

 

Palavras-chave: Educação à distância, Tecnologias Digitais, Trabalho de Conclusão de 

Curso, Orientação, Desafios, Escrita. 

 

Abstract: Challenges in the orientation of work of conclusion of course in the distance 

modality. The interest in the theme arose from the professional experience and the 

visualization of difficulties faced by students during the elaboration phase of CBT in 

virtual courses. It presents the new paradigms in the relationship between counselor and 

guidance during the writing of CBT. It highlights the methodology used. Analyzes the 

challenges indicated by students during this creative writing process. It uses the 

bibliographical, documentary and field research, as well as the qualitative and 

quantitative analysis of the data collected. He found that distance orientation opens 

possibilities for interaction and cooperation in the production of knowledge that involves 

much of the student's autonomy and the active accompaniment of the teacher. 
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Keywords: Distance education, Digital Technologies, Completion of course work, 

Guidance, Challenges, Writing. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo globalizado, o desenvolvimento da tecnologia e a explosão 

informacional experimentada nos últimos anos possibilitou o surgimento, difusão 

e expansão da Educação a Distância (EAD). De modo que as instituições oficiais 

de ensino têm aumentado a oferta por cursos e as pessoas tem cada vez mais 

buscado a formação inicial e/ou continuada por meio desta modalidade de 

ensino. 

Nesse formato, os cursos apresentam uma distância física entre o 

professor e o aluno. São utilizadas as tecnologias de informática e comunicação 

(TICs) para a promoção da interação, uma forma de estudo que demanda de 

planejamento, bem como a disponibilização de um professor-tutor para auxiliar 

nos estudos. 

Quando se trata de cursos de graduação e ou especialização, por 

exemplo, em regra, todo o processo de aprendizagem dá-se de maneira virtual, 

até mesmo a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. E é sobre este 

aspecto, em particular, que esta pesquisa se ocupou. 

O interesse pelo tema surgiu a partir da experiência profissional, 

possibilitada com o contato com a orientação de TCC no curso de especialização 

em Gestão Pública ofertado por uma instituição pública de ensino superior do 

Maranhão. Ocasião em que se viu as adversidades enfrentadas pelos estudantes 

durante esse processo de escrita. 

Por tratar-se de uma temática atual e em expansão, cuja reflexão é 

relevante e cujo compartilhamento de dados e reflexões poderão proporcionar 

novas discussões acerca das estratégias desenvolvidas no processo de conclusão 

de cursos à distância. 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, uma vez que tem 

o intuito de gerar conhecimentos para a aplicação prática, considerando-se 

interesses locais. 

Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa exploratória, a fim de 

alcançar uma maior familiaridade com o problema levantado, tornando-o mais 

explícito e possibilitando a sua compreensão (GIL, 2007). 
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Revestiu-se ainda de um estudo teórico-metodológico, com a utilização 

dos procedimentos de pesquisa de bibliográfica, documental e de campo. 

Aplicou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas. Para a análise dos 

dados utilizou-se da abordagem quantitativa e qualitativa. 

Desse modo, pretendeu-se responder ao seguinte questionamento: 

Como se deu e quais as dificuldades enfrentadas pelos discentes no processo de 

orientação de TCC à distância no polo de Coelho Neto-MA? 

Esta pesquisa buscou analisar os desafios que os alunos encontraram 

durante a elaboração do trabalho de conclusão de curso, uma vez que receberam 

a orientação de forma virtual. 

De modo específico, indicou os novos paradigmas delineados com as 

TICs no processo de orientação, destacou os aspectos legais e procedimentos do 

TCC e, por fim, examinou as adversidades desse processo, usando como 

parâmetro o ponto de vista dos alunos do campo selecionado. 

 

2 TCC À DISTÂNCIA: uma escrita de desafios 

O século XXI é marcado pela expansão da Educação à Distância (EAD). O 

mercado competitivo e as exigências por qualificação e aperfeiçoamento 

associada à dinâmica ativa das pessoas, cada vez mais envolvidas na realização 

de muitas atividades, estão entre as principais motivações para a busca por essa 

modalidade de ensino. 

Para Belloni (2002), a educação tem passado por constantes 

transformações, tanto em relação às estratégias quanto às modalidades de 

ensino. A EAD, nesse viés, tem assumido uma função de crescente importância, 

haja vista o aumento da demanda e a tendência, nas sociedades contemporâneas, 

para uma educação ao longo da vida (lifelong education), capaz de integrar o 

ambiente de trabalho e atender as necessidades e expectativas dos indivíduos. 

Nesta, o formato dos cursos valoriza a aprendizagem cooperativa, a 

interação e a atuação ativa dos estudantes. O que inclui desde as disciplinas 

ofertadas que compõem a grade até o TCC. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se em uma importante 

etapa, em regra, de cunho obrigatório e realizado ao final dos cursos de 

graduação e pós-graduação. A depender da instituição e das diretrizes adotadas 

por estas, adota configurações diversas, dentre os quais o artigo científico e a 

monografia são os mais comuns (NAHUZ, FERREIRA, 2007). 



 

 
5216 

É nesse momento que o discente alinha a realidade e a prática dos 

estudos realizados durante o curso. Deve integrar pesquisa, ensino e extensão e 

observar o Projeto Político Pedagógico que regulamenta o funcionamento de 

cada Instituição de Educação Superior (IES). É este o documento que vincula a 

escrita do estudante e que prevê as diretrizes específicas que deverão ser 

observadas. 

Define-se uma área e objeto de investigação e, a partir deste, reúne-se a 

produção científica produzida por autores e documentos que subsidiem a 

pesquisa. Desse modo, constroem-se novos saberes e se pode contribuir para a 

sociedade e a academia. 

A par disso, esta pesquisa cuidou em verificar a experiência do processo 

de orientação e escrita do TCC em um curso de especialização à distância, na 

visão dos alunos. Proposta esta a ser desenvolvida a seguir. 

 

2.1 Campo de pesquisa 

 

A pesquisa em apreço foi desenvolvida tendo em vista a percepção dos 

alunos da Especialização em Gestão Pública ofertada por uma instituição pública 

de ensino superior do Maranhão, por meio do seu Núcleo de Tecnologias para a 

Educação em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

A referida instituição pública de ensino superior do Estado do Maranhão 

criada através da Lei nº 4.400, de 1981, com autorização dada pelo Decreto 

Federal nº 94.143/1987. É uma autarquia de regime especial, pessoa jurídica de 

direito público e teve a sua origem vinculada à (antiga) Federação das Escolas 

Superiores do Maranhão (FESM), no ano de 1972, de acordo com informações 

coletadas no sítio eletrônico da instituição. 

Após algumas alterações, a Lei n. 7.844, de 2003, reorganizou a estrutura 

do Estado do Maranhão. Assim, atualmente, esta se vincula à Secretaria de Estado 

de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento tecnológico (SECTEC). 

Possui 24 (vinte e quatro) centros, localizados em São Luís e em 20 (vinte) 

municípios maranhenses. 

De acordo com o seu Estatuto, aprovado pelo Decreto n. 15.581/1997, 

seus objetivos perpassam pela promoção do ensino da graduação e da pós-

graduação, pela extensão universitária, pela pesquisa, difusão do conhecimento, 

produção do saber e de novas tecnologias. Seu foco é a interação com a 

comunidade e a promoção do desenvolvimento do estado do Maranhão. 
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Dentre seus princípios, destaca-se a estrutura orgânica com base em 

departamentos, coordenada por centros; a liberdade de estudo, pesquisa e 

extensão; a cooperação com outras instituições; e a flexibilidade de métodos e 

critérios. Destaca-se que a sua atuação na educação superior nos níveis de 

graduação, sequenciais de formação específica e de pós-graduação (stricto sensu 

e lato sensu). 

Dessa maneira, o Núcleo de Tecnologias para a Educação, criado pela 

Resolução n. 239/2000 do Conselho Universitário (Consun), é, dentro da 

universidade supramencionada, o segmento responsável pela modalidade de 

Educação à Distância, formação inicial e continuada, e por ações que demandem 

da utilização de recursos tecnológicos dentro da IES. 

O curso de Especialização em Gestão Pública é uma das ofertas na 

modalidade à distância que foi ofertada. Vincula-se ao Programa Nacional de 

Formação em Administração Pública e tem como objetivo a qualificação e a 

capacitação de pessoal, de nível superior, para a atuação no exercício de 

atividades gerenciais. 

Foram ofertas 15 (quinze) disciplinas virtuais, divididas em dois módulos, 

totalizando 480 horas. Contou com a atuação de um tutor para facilitar o processo 

de ensino-aprendizagem e encontros mensais, ocasião em que as avaliações 

eram realizadas. 

As aulas se desenvolveram no ambiente virtual (AVA), local onde estavam 

disponíveis informações gerais do curso, como ementário, cronograma, estrutura 

curricular; biblioteca virtual; secretaria; cafés virtuais (fóruns); guias e manuais, 

além da orientação de TCC. 

O Centro de Ensino Superior de Coelho Neto (CESCN) localiza-se no 

município de Coelho Neto, Maranhão, e teve a oferta do referido curso. Este foi 

o campo de pesquisa selecionado. O que se deu em razão da oportunidade de 

atuação junto à especialização em Gestão Pública nessa localidade, na orientação 

de TCC. 

No total, esteve apto para a orientação um total de 17 (dezessete) alunos. 

Dos quais apenas 15 (quinze), de fato, desenvolveram e defenderam a pesquisa. 

Esta se deu na modalidade à distância, durante o período de 3 (três) meses, de 

fevereiro a abril de 2019, com visitas e encontros presenciais por 2 (duas) vezes 

ao mês. 
 

2.2 A orientação de TCC: exigências legais e procedimentos 
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É comum que o aluno, durante o processo de elaboração do TCC, sinta-

se solitário, encontre dificuldades e, por vezes, veja-se desestimulado. Afinal, 

muitas pessoas têm temor por esse momento, vendo-o como uma verdadeira 

assombração. 

Nesse aspecto, é preciso conscientizar o estudante, desde o início do 

curso, que o TCC faz parte do processo de formação, sendo condição para a 

conclusão do curso. Quer dizer, não é algo que se restrinja ao último momento 

do curso ou ao qual é possível eximir-se. Logo, deve corresponder à soma de 

esforços, pesquisas e estudos acumulados durante todo o percurso acadêmico. 

Não se pode esquecer que este momento é uma exigência feita pelo 

sistema educacional brasileiro. Uma vez que a Resolução n. 1, de 8 de junho de 

2007, regulamenta os cursos de especialização em nível de pós-graduação lato 

sensu. 

Aqueles que são ofertados a distância necessitam de credenciamento 

específico junto à União, tal qual dispõe o art. 80, parágrafo primeiro, da Lei 9.394, 

de 1996, ter a duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas (BRASIL, 2007). 

Acrescenta-se que estes cursos alcançam apenas os portadores de 

diploma de curso de nível superior. De modo que a resolução determina ainda 

que nesta situação, as avaliações e a defesa do trabalho de conclusão de curso 

deverão se dar presencialmente. 

De acordo com a Resolução n. 1, de 2007, o processo de elaboração e 

defesa do TCC, portanto, devem ser feitos de modo individual. O que não afasta 

a interação e cooperação entre os estudantes na realização da sua pesquisa. 

Afinal, considerando-se que a construção do conhecimento hoje se dá também 

de modo coletivo, é possível e louvável que haja a socialização de referências 

bibliográficas e o compartilhamento de materiais de estudo. 

Nesse mesmo sentido, a Resolução nº 1, 6 de abril de 2018, estabelece 

diretrizes e normas para a oferta de cursos de especialização ratificando a 

possibilidade da oferta dos cursos à distância por instituições credenciadas e 

reconhecidas (BRASIL, 2018). 

A Educação à Distância e as ferramentas disponíveis pelas tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) tem facilitado uma mudança de paradigmas 

durante o processo de produção científica do TCC. Por meio dos canais de 

comunicação disponíveis nos ambientes virtuais, a interação entre alunos e 
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orientador é instantânea, facilita o registro de envios da produção e o feedback, 

criando um histórico das versões compartilhadas. 

Salienta-se que a orientação de TCC por intermédio de ambientes virtuais 

difere do que se dá de modo presencial. Para Silva, Sihler e Silva (2012), a 

dimensão de tempo e espaço alcança uma nova dimensão. Conta-se com a 

flexibilidade e com a interação mais ativa entre orientandos e orientadores, o que 

é possível em razão de conversas constantes e instantâneas, de forma síncrona 

ou assíncrona. 

Tavares (2006) pondera que a aprendizagem cooperativa favorece o 

compartilhamento de informações e de objetivos comuns. Traça-se uma 

metodologia interativa, que se afasta do modelo de ensino tradicional, possibilita 

a autonomia e a relação afetiva com o orientador e com o conhecimento. 

Logo, para que a experiência seja significativa o sentimento de 

pertencimento e o envolvimento efetivo é mecanismo para atenuar as 

dificuldades e inseguranças possivelmente experimentadas. Motivando o 

discente e evitando o abandono. 

Nesse aspecto, Moran (2003) defende a importância de que os alunos, 

sobretudo aqueles envolvidos na educação online, sejam mantidos motivados, de 

que uma relação de confiança seja criada e reforçada e de que a organização do 

processo de aprendizagem seja realizada com cautela, com vistas tornar o 

processo agradável e atraente. O que é possível com a utilização de estímulos, 

discussões e ferramentas que instiguem o aprendiz. 

A orientação de TCC em ambientes virtuais caracteriza-se, portanto, por 

ser atemporal, aberto e flexível. Não se prende a um espaço físico delimitado e 

trafegam para além das fronteiras geográficas em espaços que permitem a 

mobilidade e a interação (BELLONI, 2003). 

Como se vê, a orientação de TCC nos cursos à distância exige uma 

dedicação constante do professor e do aluno, um tempo amplo para organização, 

a gestão dos espaços de interação e atenção para o atendimento e 

acompanhamento do percurso de cada um dos orientados. 

Este processo envolve vantagens e desafios. Razão pela qual, em seguida, 

passa-se à análise da visão dos discentes do campo selecionado a fim de analisar 

a experiência vivenciada. 

 

2.3 Análise e interpretação dos dados 
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Na especialização em Gestão Pública da instituição em comento, foi 

disponibilizada as Diretrizes para Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), elaborada por técnicos, bem como o cronograma pré-estabelecido para a 

produção do trabalho. A cientificidade acadêmica, o alinhamento do tema à uma 

das linhas de pesquisa dentro da área das Ciências Sociais Aplicadas, sendo 

indicadas três: Estado e Políticas Públicas; Administração e Gestão; e Gestão de 

Organizações Públicas (MARANHÃO, 2019). 

As modalidades de TCC possíveis foram artigo científico ou Estudo de 

caso. Cada uma destas trazia parâmetros específicos a serem seguidos. Os alunos 

tiveram à disposição um professor-orientador designado pela coordenação do 

curso para todo o período de elaboração deste, sendo registrada pelo AVA, local 

de postagem da versão final. 

Os critérios avaliativos foram voltados para o trabalho escrito e para a 

defesa oral. Para a escrita inclui-se a cientificidade acadêmica, a relevância do 

tema e a forma (atendimento às normas da ABNT). Para a apresentação oral 

localiza-se o domínio do conteúdo, a clareza na comunicação e a capacidade de 

argumentação. 

A defesa deu-se em sessão pública, podendo ser presencial ou via web, 

sendo a banca examinadora composta por dois professores avaliadores, além do 

orientador. A exposição do trabalho entre 15 a 20 minutos, destinando-se 10 

minutos para que cada membro da banca fizesse as suas arguições e 

considerações. 

Dito isto, informa-se que foi realizada uma pesquisa de campo, tendo 

sido aplicado um questionário composto por 13 (treze) perguntas junto à 15 

alunos, por meio da ferramenta de formulários google, cujo link foi enviado pelo 

aplicativo whatsapp. Foram 2 (duas) perguntas abertas e 11 (onze) perguntas 

fechadas. 

Destas obteve-se a participação de 14 (catorze) alunos, uma vez que um 

destes estava sem acesso à celular ou e-mail. Após esse momento, foram 

levantadas e categorizadas as respostas, utilizando-se, para a análise dos dados, 

a abordagem quantitativa e qualitativa. 

Incialmente questionou-se acerca da idade, a fim de caracterizar a 

pesquisa. Dessa forma, 3 (três) possuem idade entre 20 e 29 anos, 8 (oito) 

possuem entre 30 a 39 anos e 3 (três) acima de 40 anos. Portanto, a maioria é 

composta por adultos. Não tendo sido registrada a presença de idosos. 
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Por tratar-se de um curso de especialização abrangente, o universo da 

pesquisa é formado por indivíduos com graduação em Administração, Direito, 

Serviço Social, Pedagogia e História. 

De modo que, para 57,1% (equivalente a 8 pessoas) este foi o primeiro 

curso de pós-graduação cursado. Enquanto que, 42,9% (6 pessoas) tratava-se da 

segunda especialização. Quer dizer, verifica-se uma preocupação com o 

aperfeiçoamento, a qualificação e a educação ao longo da vida (BELLONI, 2002), 

bem como, de certa maneira, experiência(s) anteriores com a escrita de trabalhos 

de conclusão de curso. 

Em relação ao tempo dedicado para a escrita do TCC, obteve-se um 

percentual de 35,7%, ou seja, 5 pessoas indicaram que dedicaram mais de 10h 

por semana para a produção. Enquanto que a maioria, 64,3% destinaram entre 5 

a 10 horas. Comprovando-se que a atividade EAD permite a construção da 

aprendizagem de modo flexível e que a distância física não é óbice para o saber, 

mas sim de organização e autonomia. 

Quanto a utilização do material disponibilizado no AVA e que 

subsidiaram as disciplinas da especialização, 11 pessoas (78,6%) indicaram que 

estas foram consultadas e serviram de base para a escrita do seu trabalho. 

Enquanto que, 3 pessoas (21,4%) sinalizaram que não o utilizaram, tendo partido 

para a reunião de referências em fontes externas ao curso. 

Tendo em vista o tempo destinado pela instituição para a orientação e 

produção do TCC, 92,9% (13 pessoas) consideraram que o prazo foi razoável e 

adequado. De forma que apenas uma pessoa (7,1%) classificaram-no como 

insuficiente.  

No que diz respeito ao recebimento de assistência do orientador, a 

satisfação foi total, equivalente, portanto, a 100% dos discentes. O que demonstra 

que apesar do contato presencial mínimo, o acompanhamento e direcionamento 

foi possível por outros meios, uma vez que este é possível com a utilização das 

TICs. 

Um percentual de 100% dos estudantes também afirmou que as 

informações recebidas para a elaboração do TCC foram claras e precisas. 

Coadunando assim com o item e perspectivas anteriores. 

Todos os alunos indicaram que receberam feedback por parte do seu 

orientador a contento para a escrita. Nesse aspecto, ressalta-se que todos os 

meios a disposição da comunicação e informação, inclusive e-mails, aplicativos 

de conversação instantânea e o próprio AVA fundamentam esse contato. 
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Ademais, os critérios de avaliação, de acordo com os dados levantados, 

foram repassados de forma clara. De modo que todos foram informados acerca 

de quais pontos e instrumentos estariam sendo empregados para a composição 

de sua nota. O que facilita a escrita, tranquiliza o aprendiz e torna o processo mais 

claro. 

No aspecto do relacionamento com o orientador, os investigados foram 

uníssonos em dizer que este se deu de maneira tranquila e boa, uma vez que não 

foram registradas intercorrências ou indisposição entre os envolvidos. Mas sim 

uma relação de confiança e incentivo, confirmando os ensinamentos de Moran 

(2003). 

Para ilustrar este quadro, notou-se que 100% dos alunos manifestaram 

que não tiveram qualquer dificuldade em contatar o seu orientador. O que 

confirma o que já foi posto e ratificar que o compromisso do professor, o 

envolvimento e dedicação permanente de todos garante o sucesso na realização 

e cursos à distância. 

Por fim, quando perguntados acerca das principais dificuldades na 

orientação, um aluno apontou a distância física e a distância entre a realização 

dos encontros presenciais. 

Um outro levantou a situação da falta de acesso à internet, via 

computador e celular, dificultando o desenvolvimento do trabalho e 

comprometendo os prazos e o contato com o professor orientador. 

Um discente sinalizou-se a situação de que ainda estava com disciplinas 

pendentes, em fase de recuperação. O que comprometeu o envolvimento e início 

da pesquisa. Mas que, segundo o que foi dito, teria sido contornado 

posteriormente. 

Dentre os apontamentos uma pessoa também indicou a falta de tempo 

para dedicar-se integralmente ou da maneira como deveria para pesquisa. 

Enquanto que, um outro sugeriu a dificuldade inicial de fazer com que o 

orientador compreendesse a ideia central do artigo. Os demais não indicaram 

dificuldades. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação à Distância tem possibilitado o acesso ao ensino, ampliando 

o alcance e oportunizando a formação inicial e continuada. A sua implementação 

tem características particulares e uma dinâmica própria que permite a 
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aprendizagem para além dos modelos tradicionais, servindo àqueles que não 

dispõem de tempo para a presença física em um curso. 

Este modelo funciona, sobretudo pautado na utilização de Tecnologias 

de Informação e Comunicação e de ferramentas digitais. O ambiente virtual é 

uma dessas possibilidades, funcionando com o apoio e intermediação de um 

professor tutor que faz a mediação entre o conhecimento, a instituição e o aluno. 

Nessa perspectiva, pautando-se nos documentos nacionais, os cursos de 

pós-graduação na modalidade Especialização no país atendem a critérios 

específicos, dentre os quais prevê que o Trabalho de Conclusão de Curso seja 

realizado de modo individual e defendido presencialmente. 

Foi sobre esse aspecto em particular que esta pesquisa se pautou, haja 

vista que no EAD, a etapa de orientação para a escrita do TCC, em regra, dá-se 

também à distância. Ocasião em que se disponibiliza um professor orientador 

que acompanha e facilita o processo de construção do trabalho. 

Objetivando analisar o ponto de vista do discente, essa pesquisa foi in 

locu para levantar a visão a respeito da orientação de TCC no curso de 

especialização em apreço. De modo que, observou-se que é plenamente possível 

e proveitoso essa relação quando há o esclarecimento e envolvimento de todos 

os participantes, bem como o esforço e comprometimento do professor que deve 

estimular a atuação ativa e a autonomia do educando. 

Os desafios enfrentados sugerem que ainda há aspectos a serem 

esclarecidos no que diz respeito à conscientização do estudante de que este é o 

principal ator e responsável por sua aprendizagem. Bastando, para tanto, que 

disponibilize tempo e planejamento das atividades a serem desenvolvidas. 

Acredita-se que este estudo poderá contribuir para a reflexão acerca do 

processo de orientação do TCC nos cursos à distância. Não se tratando de um 

tema esgotado, mas em vias de constante exploração. De maneira que outras 

investigações possam ser realizadas posteriormente, com vistas a esclarecer 

aspectos gerais acerca dos processos de formação. 
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R1217esumo: A utilização das tecnologias de informação e comunicação na construção 

de conhecimentos e novas formas de comunicação e linguagem podem dar maior 

significado ao espaço escolar, deixando-o mais agradável, motivacional e interessante 

para alunos e professores. O presente trabalho trata-se de um estudo de caso que teve 

como objetivo identificar os principais problemas relacionados à utilização das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) na sala de aula, enfrentados pelos 

professores de uma escola do município de Grajaú, cidade localizada na Mesorregião 

Região Centro Maranhense. Considerando o efetivo de professores do ensino 

fundamental I e II, que é de 28 (vinte e oito) docentes, o estudo de caso contou com a 

participação de 18 (dezoito) colaboradores, 64,2% do quadro, além de uma pesquisa 

bibliográfica e de um questionário estruturado. Por meio deste foi possível identificar 

que, problemas como, poucos recursos tecnológicos e laboratórios de informática 

inativos, impedem que muitos professores trabalhem com seus alunos em ambientes 

distintos da sala de aula comum. 

Palavras-chave: Tecnologias; Problemas; Ensino; Sala de aula; Alunos. 

 

Abstract: The use of information and communication technologies in the construction 

of knowledge and new forms of communication and language can give greater meaning 
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to the school space, making it more pleasant, motivational and interesting for students 

and teachers. The present work deals with a case study that aimed to identify the main 

problems related to the use of information and communication technologies (ICTs) in the 

classroom, faced by the teachers of a school in the municipality of Grajaú, a city located 

in the Meso-region Maranhense Center Region. Considering the number of teachers in 

elementary education I and II, which is 28 (twenty eight) teachers, the case study had the 

participation of 18 (eighteen) employees, 64.2% of the staff, in addition to a 

bibliographical research and a structured questionnaire. Through this it was possible to 

identify that problems such as few technological resources and inactive computer labs 

prevent many teachers from working with their students in environments other than the 

common classroom. 

Keywords: Technologies, Problems, Teaching, Classroom; Students. 

1 INTRODUÇÃO 

A educação transforma-se com o tempo, e a melhora será significativa 

com o uso de novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), e essas, 

por conseguinte, auxiliarão o aluno com a associação do mundo cotidiano com 

as experiências em sala de aula, proporcionando um aprendizado mais 

significativo. Os professores podem ser incentivados na utilização e exploração 

desses recursos em sala de aula, com investimentos em TICs favorecendo a 

atuação docente. Problemas comuns têm tornado essa tarefa difícil para muitos 

docentes. 

Como mostra Segantini (2014) o grande desafio dos gestores escolares é 

poder acompanhar as inovações tecnológicas de modo que professores e alunos 

tenham acesso aos recursos tecnológicos necessários para um processo de 

ensino-aprendizagem mais significativo e, assim, ampliarem seus conhecimentos. 

Sampaio e Coutinho (2015) afirmam que a escola deve adequar-se aos 

novos tempos, com aquisição de novos equipamentos. Desse modo as mudanças 

só ocorrerão caso os professores alterem as suas atitudes, algo que é possível por 

meio de uma formação continuada com a utilização do conhecimento 

pedagógico e tecnológico do conteúdo. Paralelo a isso o professor deve sempre 

estar em busca de conhecimentos para poder relacionar os conteúdos específicos 

com as tecnologias disponíveis e utilizá-las de maneira adequada na sala de aula. 

A utilização das tecnologias de informação e comunicação na construção 

de conhecimentos e novas formas de comunicação e linguagem podem dar 
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maior significado ao espaço escolar, deixando-o mais agradável, motivacional e 

interessante para alunos e professores. 

Segantini (2014) alerta quanto à estrutura das instituições escolares que 

são diferentes, algumas possuem laboratórios, internet, intranet, equipamentos 

de multimídias, já outras não possuem os recursos tecnológicos satisfatórios, e 

ainda assim conseguem realizar suas atividades com eficiência. 

Os mais diversificados recursos utilizados pelo professor em sala de aula 

podem ser considerados tecnologias, uma vez que esse se aperfeiçoa numa 

técnica, seja ela de simples comunicação, e com isso consegue tornar a 

transmissão de um conteúdo mais eficaz. Pode-se, portanto, dizer que ali foi 

utilizado um recurso tecnológico satisfatório para o processo ensino-

aprendizagem. 

Oliveira (2018) diz que, com a rápida circulação da informação nos vários 

meios de comunicação, os estudantes chegam às escolas, na maioria das vezes, 

conhecendo mais as tecnologias que o próprio professor, o que leva esse 

educador a sempre estar buscando atualizações para manter-se ali ao lado das 

mudanças tecnológicas. O autor acrescenta que os maiores problemas 

enfrentados pelos docentes na apropriação e uso das novas tecnologias, 

relacionam-se não só com as questões estruturais como falta de material, mas 

também, problemas pessoais e profissionais, como, por exemplo, pouco 

conhecimento e a impossibilidade de utilizar tais recursos. 

O presente trabalho contou com uma pesquisa bibliográfica e um estudo 

de caso que por meio de um questionário estruturado buscou identificar os 

principais problemas relacionados à utilização das tecnologias na sala de aula, 

enfrentados pelos professores do Ensino Fundamental I e II de uma escola pública 

do município de Grajaú/MA. 

O Estudo de Caso teve por objetivos específicos verificar a utilização das 

tecnologias por parte dos professores no ambiente escolar, além de perceber a 

importância dos recursos tecnológicos na aprendizagem dos alunos e apontar 

resultados importantes da utilização de tecnologias na educação. Espera-se, 

portanto, diante dos objetivos alcançados, que seja feita uma reflexão acerca da 

atuação docente para que o uso das TICs na sala de aula aconteça sempre em 

favor do processo ensino-aprendizagem, por se tratar de uma realidade cada vez 

mais presente no ambiente escolar. 

2 O AMBIENTE ESCOLAR E O USO DAS TECNOLOGIAS 
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A escola, inserida na sociedade, não está imune ao desenvolvimento 

tecnológico que se constitui basicamente de empreendedorismo econômico. 

Professores, pesquisadores, gestores e autoridades devem, diante desse cenário, 

refletir sobre como tratar a educação escolar neste contexto de crescente avanço 

e acessibilidade às Tecnologias de Informação e Comunicação TICs (SANTOS, 

ALMEIDA e ZANOTELLO, 2018). 

Segundo Sampaio e Coutinho (2013) a tecnologia educativa ganha cada 

vez mais importância no ambiente escolar, devido a sua inserção não formal 

guiada pela sociedade. Já não se consegue mais viver sem a comunicação sem 

fios, televisão, internet entre outros equipamentos eletrônicos. Assim sendo, os 

professores devem manter-se atualizados, uma vez que o quadro e o giz não são 

mais suficientes para os alunos em pleno século XXI. 

 

2.1 Campo de pesquisa 

 

O ambiente escolar escolhido foi uma escola pública municipal localizada 

na cidade de Grajaú, Mesorregião Centro Maranhense. Considerando o efetivo 

de professores do ensino fundamental I e II, que é de 28 (vinte e oito) docentes, 

o estudo de caso contou com a participação de 18 (dezoito) colaboradores 64,2% 

do quadro. O questionário foi aplicado no período em que a escola encontrava-

se encerrando o ano letivo de 2018 e, por isso, alguns professores já haviam 

finalizado suas atividades, além das licenças, atestados médicos e o tempo de 

docência na escola atual que era critério de inclusão no estudo, o que justifica a 

não participação de 10 (dez) servidores, 35,8% dos docentes. 

O interesse pelo tema surgiu durante o curso de especialização em 

Informática na Educação, a partir da ampliação do campo de visão, relacionado 

às tecnologias de informação e comunicação em sala de aula, bem como pelo 

gosto em trabalhar com essas, e de querer incorporá-las à prática docente, uma 

vez que as aulas tornam-se mais atrativas e significativas, e, além disso, poder 

auxiliar outros professores no trabalho com as TICs em sala de aula. 

Iniciou-se o presente estudo de caso com a identificação dos professores 

que estavam na escola há pelo menos 2 (dois) anos. Logo em seguida, houve a 

explanação dos objetivos do estudo e por ocasião foram entregues os 

questionários impressos. Os participantes foram convidados a responderem às 

questões relacionadas à utilização das tecnologias de informação e comunicação 

em sala de aula. 



 

 
5230 

 

2.2 Análise e interpretação dos dados 

 

Trata-se de um Estudo de Caso realizado por meio de um questionário 

estruturado e que teve como objetivo geral identificar os principais problemas 

relacionados à utilização das tecnologias de informação e comunicação (TICs) na 

sala de aula, problemas esses enfrentados pelos professores do Ensino 

Fundamental I e II de uma escola pública municipal da cidade de Grajaú na 

Mesorregião Centro Maranhense. O questionário contou com questões que, além 

de buscarem informações pessoais e profissionais dos professores, dialogavam 

sobre o uso das TICs na sala de aula. 

Segundo Aragão e Mendes Neta (2017) o método monográfico ou estudo 

de caso permite mediante caso isolado ou de pequenos grupos, entender 

determinados fatos. A partir da ideia de que qualquer caso que se estude em 

profundidade pode representar muitos outros ou até mesmo todos os casos 

semelhantes. 

Com a aplicação do questionário obteve-se os seguintes resultados: 

Tabela 1 – Dados Pessoais dos professores da Escola Municipal, participantes do 

Estudo de Caso (n=18) Grajaú/MA, 2018. 

Variável n % 

Idade    

31 a 40  3 17% 

41 ou mais  15 83% 

Sexo    

Masculino  8 44% 

Feminino  10 56% 

Fonte: Dados do Estudo de Caso (2018). 

 

Como visto na Tabela 1, a maioria dos professores apresenta idade elevada 

o que poderia representar certa resistência para com o uso das tecnologias de 

informação e comunicação TICs em sala de aula. No entanto para Oliveira (2018), 

a insuficiência quanto ao uso das tecnologias se dá principalmente devido à falta 

de formação adequada dos professores o que torna mais difícil a integração, nas 

suas aulas, dos equipamentos disponíveis. 
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A falta de apoio profissional, assim como a ausência de manutenção dos 

equipamentos, podem ser outros problemas que limitam o acesso dos alunos às 

novas formas de aprendizagem. 

Tabela 2 – Dados Profissionais dos professores da Escola Municipal, participantes do 

Estudo de Caso (n=18) Grajaú/MA, 2018. 

Variável n % 

Tempo de Docência    

Até 10 anos  1 5,5% 

11 a 20 anos  11 61% 

21 a 30 anos  5 28% 

31 ou mais  1 5,5% 

Tempo de atuação na escola atual    

Até 10 anos  6 33,5% 

11 a 20 anos  8 44,5% 

21 a 30 anos  4 22% 

Formação Acadêmica    

Pedagogia  1 5,5% 

Letras  4 22% 

Geografia  2 11% 

História  5 28% 

História e Educação Física  1 5,5% 

Filosofia  2 11% 

Matemática e língua portuguesa  3 17% 

Fonte: Dados do Estudo de Caso (2018). 

 

A Tabela 2 traz informações quanto ao tempo de docência merecendo 

destaque a maioria, 61%, que tem de 11 a 20 anos de exercício da docência. Dos 

participantes do estudo 44,5% têm entre 11 e 20 anos de atuação na escola atual. 

Com relação à formação acadêmica, história e letras contam com 28% e 22% 

respectivamente dos professores com essas formações. 

Oliveira (2018) chama atenção para a falta de programas de formação 

continuada, bem como de proposta que resolva os problemas enfrentados pelos 

professores, como a vontade de utilizar as tecnologias com domínio para que 

possam adequar suas práticas pedagógicas e atender às necessidades dos alunos. 
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Tabela 3 – Você já utilizou alguma tecnologia de informação e comunicação (TIC) em suas aulas? 

Estudo de Caso (n=18) Grajaú/MA, 2018. 

Você já utilizou alguma tecnologia de informação e comunicação (TIC) 

em suas aulas? 
n % 

Sim  17 94% 

Não  1 6% 

Fonte: Dados do Estudo de Caso (2018). 

 

Quando solicitados para assinalarem alguns dos recursos tecnológicos que 

já foram utilizados nas suas práticas pedagógicas, receberam destaques, 

notebooks, projetor de imagens (Data show) e o celular (Smartphone). 

Para Segantini (2014) o uso de tecnologias como ferramentas pedagógicas 

ainda é devagar, pois são muitas as dificuldades quanto ao uso dessas 

ferramentas como extensão pedagógica, principalmente no que se refere ao uso 

do computador. O autor destaca que essas tecnologias como, apresentações em 

slides, Tv-pendrive e outros recursos mais tradicionais não atendem à demanda 

de informações processadas atualmente. Desse modo faz-se necessária uma 

revisão do ambiente educacional, haja vista a evolução que acontece no mundo 

moderno. 

Tabela 4 – Você acredita que a utilização das tecnologias de informação e comunicação (TICs) na 

sala de aula pode trazer resultados positivos para professores e alunos? Estudo de Caso (n=18) 

Grajaú/MA, 2018. 

Você acredita que a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) na sala de aula pode trazer resultados positivos 

para professores e alunos? 

n % 

Sim  18 100% 

Não  0 0% 

Fonte: Dados do Estudo de Caso (2018). 

 

É possível perceber que todos os professores participantes do estudo 

acreditam que as tecnologias podem oferecer inúmeras formas de trabalhar o 

conteúdo programático, com olhares e perspectivas diversas, tornando acessível 

e de fácil compreensão, ao aluno, todos os conhecimentos, podendo ainda 

proporcioná-los novas experiências e conhecimento de culturas diferentes. 

Sousa et al. (2016), diz que a escola enfrenta um novo desafio, pois as 

informações acessíveis na Internet são de uma proporção muito maior se 
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comparadas às que, a partir dos professores, se tem acesso na sala de aula. A 

escola é um espaço que produz e transmite conhecimento e para tanto precisa 

abrir-se às novas e diferentes formas de comunicação. Assim sendo, há uma 

grande necessidade de inserção de maneira positiva da tecnologia na sala de aula, 

bem como na vida de professores e alunos. 

A escola em questão conta com um laboratório de informática, no entanto 

quando questionados acerca da existência de um laboratório de informática na 

escola, dos 18 participantes do estudo de caso, a maioria, 78%, disseram não 

existir laboratório de informática na escola, enquanto 22% afirmaram que a escola 

conta com laboratório de informática. 

Tabela 5 – Com que frequência, você e seus alunos utilizam o laboratório de informática da 

escola? Estudo de Caso (n=18) Grajaú/MA, 2018. 

Com que frequência, você e seus alunos utilizam o laboratório de 

informática da escola? 
n % 

Uma vez por semana  1 6% 

Uma vez por mês  2 11% 

Nunca utilizam  3 17% 

Sem resposta  12 67% 

Fonte: Dados do Estudo de Caso (2018). 

 

Os resultados obtidos com a tabela 5 mostram que a utilização do 

laboratório de informática é pouco significativa. Apenas 6% utilizam o laboratório 

pelo menos uma vez por semana, enquanto 67% não responderam à questão 

reforçando o desconhecimento da existência do Laboratório de informática da 

escola. 

Tabela 6 – Aponte um motivo para a não utilização do laboratório de informática da escola. 

Estudo de Caso (n=18) Grajaú/MA, 2018. 

Aponte um motivo para a não utilização do laboratório de informática da 

escola 
n % 

Laboratório inativo  10 56% 

Laboratório não tem internet  1 6% 

Não me sinto seguro quanto ao uso das tecnologias 0 0% 

Sem resposta  7 39% 

Fonte: Dados do Estudo de Caso (2018). 
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Dos motivos para a não utilização do laboratório de informática da escola, 

conforme mostra a tabela 6, é possível perceber que a inatividade do mesmo, 

apontada por 56% dos professores, é o problema que mais chama a atenção. 

Trata-se de uma situação comum em muitas escolas públicas do Brasil. Como 

mostra a manchete da reportagem da revista época de 03 de agosto de 2017: Há 

laboratórios de informática em 81% das escolas públicas, mas somente 59% são 

usados1 

Quando perguntados a respeito da importância de aprender mais sobre o 

uso das tecnologias de informação e comunicação no processo ensino-

aprendizagem, 100% dos professores, participantes do estudo de caso, 

concordam que é importante conhecer e aprender mais sobre TICs para utilizá-

las com mais segurança em sala de aula. 

Tabela 7 – Aponte um problema/motivo para a não utilização das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) em sala de aula. Estudo de Caso (n=18) Grajaú/MA, 2018. 

Aponte um problema/motivo para a não utilização das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) em sala de aula. 
n % 

Falta de qualificação  0 0% 

Poucas TICs disponíveis  13 72% 

Desmotivação 2 11% 

Insegurança 0 0% 

Sem resposta  3 17% 

Fonte: Dados do Estudo de Caso (2018). 

 

Embora nenhum dos professores participantes do estudo tenha apontado 

a falta de qualificação como sendo um problema que os impeça de utilizar as 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) na sala de aula, sendo, portanto, 

os poucos recursos tecnológicos disponíveis, 72%, o principal problema 

apontado, acredita-se que, para superar barreiras como essa, deve haver 

investimento no sentido de equipar as escolas com as TICs, mas também de 

capacitar os professores para que essas tecnologias venham a favorecer a 

educação. 

Os educadores podem perceber a necessidade de uma adaptação 

curricular que permita o alinhamento dos conhecimentos com as mudanças 

 
1218  Mestranda em Práticas em Desenvolvimento Sustentável pela UFRRJ, bomorais@gmail.com 

https://epoca.globo.com/educacao/noticia/2017/08/ha-laboratorios-de-informatica-em-81-das-escolas-publicas-mas-somente-59-sao-usados.html
https://epoca.globo.com/educacao/noticia/2017/08/ha-laboratorios-de-informatica-em-81-das-escolas-publicas-mas-somente-59-sao-usados.html
https://epoca.globo.com/educacao/noticia/2017/08/ha-laboratorios-de-informatica-em-81-das-escolas-publicas-mas-somente-59-sao-usados.html
https://epoca.globo.com/educacao/noticia/2017/08/ha-laboratorios-de-informatica-em-81-das-escolas-publicas-mas-somente-59-sao-usados.html
https://epoca.globo.com/educacao/noticia/2017/08/ha-laboratorios-de-informatica-em-81-das-escolas-publicas-mas-somente-59-sao-usados.html
https://epoca.globo.com/educacao/noticia/2017/08/ha-laboratorios-de-informatica-em-81-das-escolas-publicas-mas-somente-59-sao-usados.html
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tecnológicas, bem como com a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação em sala de aula.  

A rede Wi Fi, aberta, em todo o ambiente escolar, seria uma ferramenta 

muito útil e que poderia favorecer a utilização das tecnologias por parte de 

professores e alunos em especial na sala de aula. Santos, Schneider e Almeida 

(2017) destacam que o importante é compreender que a utilização das novas 

tecnologias na escola é uma ideia lançada com o intuito de complementar e dar 

apoio à aprendizagem. Ademais convém destacar que os benefícios das 

tecnologias no processo ensino-aprendizagem poderão depender dos 

professores e do seu conhecimento sobre a utilização das mesmas. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de alcançar resultados mais eficazes no que diz respeito 

ao enriquecimento didático e à promoção da interatividade nas aulas, fazendo 

uso de ferramentas digitais off-line ou on-line, destaca-se a importância da 

utilização dos laboratórios de informática. Podendo despertar para a busca de 

novos conhecimentos relativos ao funcionamento e a utilização dessas 

ferramentas em atividades futuras (SOUSA et al. 2016). 

Podemos observar que os poucos recursos tecnológicos e laboratórios de 

informática inativos, dois dos problemas citados pelos participantes do estudo de 

caso, impedem que muitos professores trabalhem com seus alunos em ambientes 

distintos da sala de aula comum. 

Santos, Almeida e Zanotello (2018) concordam que é um desafio para as 

escolas tornarem o uso das TICs tão significativo quanto o uso no dia a dia desses 

recursos. Portanto, não se trata apenas de criar laboratórios de informática, mas 

de fazer do uso das tecnologias uma rotina na sala de aula, como recursos que 

estejam à disposição de alunos e professores. 

O professor deve ser capaz de perceber a importância das tecnologias na 

aquisição de competências que os alunos devem alcançar e que elas podem 

melhorar e/ou serem facilitadoras da aprendizagem, associadas a métodos 

pedagógicos que fazem uso das TIC’s. Eles devem, também, buscar cada vez mais 

fazer uso das tecnologias, haja vista as mudanças na sociedade e a forma como 

as TIC’s estão interferindo na vida do novo estudante conectado às informações. 
A capacidade de criação e inovação, que o professor tem para tornar suas 

aulas mais interessantes fazendo uso das TICs é muito grande. Como já foram 
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citados, os problemas relacionados à gestão também podem gerar impactos 

negativos quanto ao uso das tecnologias de informação e comunicação em sala 

de aula. Desse modo, incentivar o uso dessas em sala de aula seria 

responsabilidade de gestores ao tempo que planejar e executar aulas com tais 

recursos seria competência do professor que, por sua vez, buscaria, nos cursos de 

qualificação, melhorar cada vez mais seu desempenho profissional frente às TIC’s 

e o uso dessas na sala de aula. 

Ademais a falta de internet, principalmente redes Wi-Fi, em muitos 

estabelecimentos de ensino e em especial nas salas de aula, torna-se uma 

justificativa para a não utilização dos poucos recursos tecnológicos que a escola 

possa ter disponível, uma vez que, professores e alunos deixam de ter interesse 

em trabalhar tais recursos, haja vista o acesso à rede ser o meio pelo qual ambos 

buscariam informações e agregariam mais conhecimentos às aulas.   
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1 – Dados do Entrevistado: 

Idade: (    ) 18 a 25, (    ) 26 a 30, (    ) 31 a 40, (    ) 41ou mais  

Sexo: M (    ) F (    )  

2 – Dados Profissionais: 

Tempo de docência:______; 

Tempo de atuação na escola atual:_______; 

Formação Acadêmica:_________________________________________________; 

3 – Você já utilizou alguma tecnologia de informação e comunicação (TIC) 

em suas aulas? 

(    ) Sim (    ) Não 

4 – Assinale um recurso tecnológico que você já utilizou em suas práticas 

pedagógicas? 

(    ) Notebook 

(    ) Projetor de Imagens (Data show) 

(    ) Tablets 

(    ) Celular (Smartphone) 

(    ) Outros 

(    ) Nenhum 

5 – Você acredita que a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) na sala de aula pode trazer resultados positivos para 

professores e alunos? 

(    ) Sim (    ) Não 

6 – Na sua escola existe laboratório de informática? 

(    ) Sim (    ) Não 

7 – Se a resposta for (sim) com que frequência, você e seus alunos, o 

utilizam? 

(    ) Uma vez por semana 

(    ) Uma vez por mês 

(    ) Nunca utilizamos 

(    ) Sem resposta 

8 – Se a resposta for (nunca utilizamos) aponte um motivo. 

(    ) Laboratório inativo 

(    ) Laboratório não tem internet 

(    ) Não me sinto seguro quanto ao uso das tecnologias 

(    ) Sem resposta 
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9 – Você considera importante conhecer e aprender mais sobre as 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) para utilizá-las com mais 

segurança em sala de aula? 

(    ) Sim (    ) Não 

10 – Aponte um problema/motivo para a não utilização das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) em sala de aula. 

(    ) Falta de qualificação 

(    ) Poucos recursos tecnológicos disponíveis 

(    ) Desmotivação 

(    ) Insegurança 

(    ) Sem resposta 
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ESPECIALIZAÇÃO SEMIPRESENCIAL 
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Adalberto Oliveira Brito1220 

Rayannie Mendes de Oliveira1221 

Járbio da Silva Costa1222 

  

RESUMO: O Trabalho de Conclusão de Curso envolve diferentes conflitos, 

dificuldades, barreiras e limitações que interferem no desempenho dos alunos 

para que haja uma elaboração com qualidade, em curto prazo e por mediação a 

distância através de uma plataforma virtual de aprendizagem. Diante disso, o 

presente artigo apresenta as interações que ocorreram durante a utilização do 

AVA em um curso de especialização de uma Universidade Federal. De maneira 

específica, devido o volume de trabalhos, a pesquisa se concentrou em um, dos 

16 grupos que foram assim organizados para uma melhor orientação. Contudo, 

os resultados apresentam que dos 9 alunos que iniciaram o percurso de 

elaboração do TCC apenas 2 discentes concluíram essa etapa virtual, 

demonstrando que novas intervenções precisam ser elaboradas visando melhorar 

o resultado dos discentes e colaborando para que os alunos concluam a 

especialização, superando as barreiras e limitações decorrentes desta etapa. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior; TCC; Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

Educação a distância; Moodle 

 

ABSTRACT: The Course Conclusion Work involves different conflicts, difficulties, 

barriers and limitations that interfere in the students' performance so that there 

is a quality preparation, in the short term and through distance mediation 

through a virtual learning platform. Therefore, the present article presents the 

interactions that occurred during the AVA use in a specialization course at a 

Federal University. Specifically, due to the volume of work, the research focused 
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on one of the 16 groups that were thus organized for a better orientation. 

However, the results show that of the 9 students who started the course of TCC, 

only 2 students completed this virtual stage, demonstrating that new 

interventions need to be elaborated in order to improve the results of the 

students and to collaborate so that the students complete the specialization, 

surpassing the barriers and limitations arising from this stage.  

 

Keywords: Higher education; TCC; Virtual learning environment; Distance 

education; Moodle 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Após a conclusão das disciplinas obrigatórias de um curso de 

Especialização em Gestão Pública, viabilizado através do Programa Nacional de 

Administração Pública (PNAP), os alunos tem a obrigatoriedade de realizar o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que é uma atividade individual em 

formato de artigo científico.  

Através de um Ambiente Virtual Aprendizagem (AVA) cujos alunos foram 

organizados e divididos em 16 (dezesseis) grupos, os professores orientadores 

são os responsáveis por mediar e realizar as correções das atividades, que são 

conduzidas através de 9 (nove) etapas. Portanto, é no AVA que o aluno deverá 

contar com a orientação do professor e efetuar o envio da construção de sua 

pesquisa. 

Devido um alto número de alunos chegarem a essa etapa, esta pesquisa 

visa demonstrar o percurso que os discentes enfrentaram para realização do TCC 

através de uma plataforma virtual, no caso em tela o Moodle.  

Deste modo, essa pesquisa tem como propósito responder as seguintes 

questões: i) Como os alunos desenvolvem os conteúdos através do AVA? e, 

também: ii) Dos alunos inscritos em um determinado grupo, quantos 

efetivamente cumpriram com as atividades propostas, concluindo, portanto, o 

TCC? 

Poucos estudos especificamente trataram do tema aqui abordado, 

entretanto, algumas pesquisas destacaram que há demandas que necessitam da 

busca de soluções frente impasses próprios da modalidade à distância (POPPE, 

2015). Mas que ainda que haja dificuldades, o AVA possui “facilidades que 
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facilitam o trabalho do orientador, que pode realizar um acompanhamento 

constante e sistemático de cada orientando” (COSTA et al., 2015). E devido essas 

considerações, é necessário uma discussão mais aprofundada dos principais 

pontos estratégicos que norteiam o EAD (DE ASSIS; ARAUJO; DE SOUSA, 2018). 

Sendo assim, justifica-se a presente pesquisa para que novas contribuições sejam 

dadas para essa etapa final que compreende a elaboração do TCC e para que frente às 

demandas, novas soluções ganhem visibilidade, vide a oportunidade de melhorias na 

área. 

A metodologia utilizada foi de cunho exploratório, descritivo, quali-quantitativo, 

que utilizou do apoio bibliográfico e documental, apresentando-se através de um estudo 

de caso. O aporte teórico se baseou em Costa et al., (2012); Mattar; Oliveira; Mota, (2014); 

Martins; Santana; Fialho, (2014); Poppe, (2015) e De Assis; Araujo; De Sousa, (2018). 

Este artigo foi dividido em cinco seções: (1) Introdução, (2) Metodologia (3) 

Resultados e discussões (4) Considerações finais, e Referências. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho se caracteriza como exploratório, descritivo, quali-quantitativo, que 

utilizou do apoio bibliográfico e documental, apresentando-se através de um estudo de 

caso.  

Quanto à natureza, a presente pesquisa se caracteriza por aplicada, respaldada 

na afirmação de Fleury e Werlang (2017), cuja visão é de que esta se configura como a 

que se concentra em torno dos problemas presentes nas atividades das instituições, 

organizações, grupos ou atores sociais (FLEURY; WERLANG, 2017). 

No que se refere aos objetivos propostos, à pesquisa é exploratória, pois visa 

prover o pesquisador de maior familiaridade com o problema de pesquisa (MATTAR; 

BRAULIO; MOTTA, 2014). 

A abordagem aplicada será mista, devido à multiplicidade de maneiras visíveis de 

se pesquisar, sendo uma maneira natural para a pesquisa (CRESWELL; CLARK, 2015). No 

que tange aos procedimentos, a pesquisa será bibliográfica e documental. 

Segundo Marconi et al., (2002) a pesquisa bibliográfica tem como finalidade 

aproximar o pesquisador das produções realizadas sobre determinado assunto 

(MARCONI et al., 2002). Já a pesquisa documental, para Prestes (2007, p. 26), permite ao 

pesquisador “criar proposições na tentativa de explicar a compreensão de fenômenos 

relativos às mais diversas áreas do conhecimento”. 
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A população do estudo se refere a alunos de um curso de especialização em 

Gestão em Saúde Pública de uma Universidade Federal cuja cursa horária são de 410 

horas e que é ofertado através da parceria entre Universidade Aberto do Brasil (UAB) e 

o Programa Nacional de Administração Pública. Essa parceria promove o acesso a cursos 

de pós-graduação em três linhas de formação: Gestão Pública, Gestão Pública Municipal 

e Gestão em Saúde Pública e é voltado ao aprimoramento da Administração Pública. A 

amostra, se refere a 9 (nove) alunos que foram concentrados em um dos 16 (dezesseis) 

grupos para a elaboração do TCC no AVA. 

Para melhorar demonstrar a interação na plataforma, foram transcritos alguns 

trechos entre orientação e discentes. Identificou-se a fala do orientador com a descrição 

“Orientador” acompanhado do período em que a mensagem foi postada. O nome dos 

alunos foi substituído pela descrição “Aluno” seguida de uma inicial com letra Maiúscula, 

visando preservar o nome dos discentes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso foi totalmente realizado através do 

Moodle, com o suporte de um professor orientador que ficou responsável por 

acompanhar e prover os alunos de orientação para elaboração dos TCC’s.  

Na plataforma, os alunos a cada 15 (quinze) dias efetuavam o envio das 

atividades, que foram divididas no envio da: introdução, desenvolvimento 

(referencial teórico), desenvolvimento (método), desenvolvimento (aplicação), 

considerações finais, referências e TCC completo. 

A plataforma Moodle se diferenciou do formato habitual em que durante 

o percurso acadêmico o aluno realizou o envio de suas tarefas conforme as 

disciplinas. Para demonstrar a diferença, a seguir serão expostos através das 

figuras de 1 a 4 os formatos de cada plataforma. 

 

Figura 1: Acesso Inicial a plataforma durante do Curso de Pós-Graduação 
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Fonte: Portal CEAD UFF-VR (2019). 

 

Figura 2: Acesso Inicial a plataforma para elaboração do TCC da Pós-

Graduação 

 
Fonte: Portal AVA UFF-VR (2019). 

 

Conforme as figuras 1 e 2 observa-se que o aluno tem acesso a um formato 

novo, diferente da qual no decorrer do percurso acadêmico o mesmo teve 

familiaridade durante mais de 12 meses. O design da plataforma também foi 

modificado, novos comandos foram inseridos e serão melhores visualizados nas 

figuras 3 e 4, apresentadas a seguir. 

Para cada envio, o professor orientador poderia contribuir com os 

apontamentos através de intervenções no comentário do trabalho ou do 

comentário de feedback. 

Figura 3: Design e Estrutura da plataforma durante o Curso de Pós-Graduação 
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Fonte: Portal CEAD UFF-VR (2019). 

 

Figura 4: Design e Estrutura da plataforma para elaboração do TCC da Pós-

Graduação 

 
Fonte: Portal AVA UFF-VR (2019). 

 

Na primeira etapa, dos 9 (nove) discentes inscritos, apenas 7 (sete) 

enviaram a parte de introdução do TCC, correspondendo a 77,77% de 

participação inicial. Acerca das participações do orientador, estas poderiam ser 

realizadas através de duas intervenções: nos comentários no envio do trabalho 

efetuado pelo aluno e através do “comentário de feedback”. 
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Nos comentários de envio, o orientador interagiu com 10 (dez) 

comentários que correspondeu desde a mensagem de estímulo para que os 

alunos iniciassem a atividade à sugestão de desenvolvimento da introdução. 

Sobre os comentários dos alunos, 9 (nove) comentários foram enviados, reunindo 

desde dúvidas iniciais até pedido de prorrogação da atividade.  

No que tange aos “comentários de feedback”, o orientador nesse espaço 

aprovou o trabalho enviado e em alguns casos apresentou um resumo das 

sugestões e alterações propostas. Através dessas mensagens foi possível ter um 

filtro de como a turma estava caminhando na resolução da atividade. Embora a 

tarefa tivesse uma data fixada para envio, a cada alteração solicitada pelo 

orientador o discente poderia efetuar as modificações sugeridas, motivando o 

aluno a apresentar os dados de uma maneira mais robusta. Aos discentes que 

não enviaram a tarefa, o campo comentários de feedback não foi utilizado. 

Acerca das notas, cada aluno recebeu uma nota conforme a qualidade do 

envio, sendo a menor nota 1 (um) ponto e a máxima 2 (dois). Destaca-se que 

embora as atividades tivessem prazos fixados, os alunos poderiam enviar 

posterior ao prazo sendo penalizado em décimos conforme os dias de atrasos do 

envio da atividade. Essa deveria ser uma oportunidade para que os alunos com 

dificuldades na primeira atividade se sentissem motivados a realizar o envio ainda 

que posterior ao prazo, mas nessa primeira etapa não foi um recurso muito 

utilizado. 

Diferente da primeira tarefa, na etapa “Desenvolvimento – Referencial 

teórico” as atividades foram enviadas com um prazo superior ao da data inicial 

proposta pelo cronograma, afetando a nota dos alunos. Além disso, as 

mensagens em comentários de envio reduziram significativamente, havendo 

apenas 3 (três) comentários de um mesmo discente.  

Nessa tarefa, novamente apenas 7 (sete) discentes enviaram a atividade. 

Sobre os apontamentos efetuados pelo orientador, estes foram mais extensos, 

em virtude de diversos TCCs não atenderem em um primeiro momento ao 

proposto e muitas sugestões de alterações terem sido feitas. 

Alguns trechos dos apontamentos realizados pelo tutor serão 

apresentados a seguir para uma melhor exposição da interação professor-

orientador e aluno, identificados pela letra F e números. O nome dos alunos foi 

mantido em sigilo: 
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Orientador em novembro de 2018: Oi aluno R, segue o trabalho 

revisado. Acho que a introdução está boa, mas falta evoluir para o 

referencial teórico. Aproveite janeiro para incrementar seu referencial 

que ainda está incompleto e insuficiente para que prossiga para a 

próxima atividade. 

 

Orientador em dezembro de 2018: Oi aluna T, acho que está ótimo o 

referencial teórico. Segue em anexo a versão revisada para aproveitar 

na próxima fase. Fiz apenas alguns ajustes nas regras ABNT. 

 

Orientador dezembro de 2018: Oi aluna J, consegui revisar o trabalho. 

Segue em anexo a versão 3. Tem ainda alguns pontos de melhoria, mas 

está no caminho. Se der um gás, o trabalho avança e conseguimos 

fechar essa etapa. 

 

 

Durante a etapa “Desenvolvimento – Método” os comentários de envio se 

restringiram a duas interações realizadas por duas alunas, o que demonstrou que 

o professor não personalizou mais as interações com os alunos.  

Acerca dos comentários de feedback, novamente foram apresentadas 

sugestões de melhorias, sendo apenas um dos trabalhos aprovados para 

prosseguir para a próxima etapa. Sobre o engajamento dos alunos, apenas 4 

(quatro) alunos enviaram o trabalho para avaliação, representando apenas 

44,44% de participação e dando indícios que além dos alunos que inicialmente já 

não tinham realizado as atividades anteriores, novas barreiras e limitações 

atingiram os alunos que anteriormente haviam efetuado os envios nas etapas 1 

e 2. 

Um dos pontos que chamaram atenção na interação professor e aluno se 

refere a ausência de mensagens que pudessem resgatar os alunos que por 

alguma razão se desmotivaram ou tiveram mais dúvidas e por isso não realizaram 

o envio da atividade. Embora seja um ponto sensível, devido as interações 

ocorrerem exclusivamente pela plataforma, é necessário que a equipe 

pedagógica esteja atenta a participação e a ausência dos alunos, estimulando-os 

a compartilharem suas dúvidas, limitações e incentivando-os a concluir essa 

etapa do curso. 

Sobre a etapa “Desenvolvimento – Aplicação” apenas 3 (três) discentes 

realizaram o envio e mediante a ausência de um dos discentes que havia enviado 

nas etapas anteriores as tarefas, o orientador através do único comentário de 
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envio, realizou uma intervenção convidando o aluno a enviar a atividade mesmo 

após 115 (cento e quinze) dias do envio da tarefa.  

 

Figura 5: Visualização do cenário de envio da tarefa Desenvolvimento Aplicação 

 
Fonte: Portal AVA UFF-VR (2019). 

Nos comentários de feedback dos alunos que enviaram os trabalhos, 

sugeriu-se melhorias e novas sugestões foram apresentadas. Até então, a 

participação na plataforma era de 77% e caiu para 30%. 

Como mencionado anteriormente, compreende-se que algumas ações 

poderiam ter sido realizadas para fomentar a participação dos alunos, pois a 

comunicação se restringiu a uma interação no comentário de envio. Partindo do 

pressuposto que o aluno poderia não estar entrando mais na plataforma, essa 

comunicação seria mais efetiva se ocorresse através de e-mail ou até mesmo pelo 

telefone. As demandas de um professor são muitas e o aluno também é 

responsável pelo seu TCC, entretanto, há um distanciamento através da 

plataforma, que pode ser encurtado caso haja essa aproximação através de um 

contato mais efetivo, o que não ocorreu. 

 No que diz respeito à etapa “Considerações Finais” e “Referências”, estas 

eram etapas concomitantes e uma discente que havia deixado de enviar as etapas 

2 e 3 reapareceu. Sendo assim, 4 (quatro) envios foram efetuados e de alguma 

forma interferiram na condução dos comentários de feedback do orientador. 

Observou-se que anteriormente as sugestões de melhorias eram expostas 

pelo orientador, mas ele não demonstrava ter realizado essa alteração e/ou 

correção diretamente no texto e nesse feedback o orientador apontou as 
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intervenções efetuadas diretamente no texto, possivelmente para que mais 

alunos não desistissem no meio do caminho. 

Como observação pessoal, acredita-se que o posicionamento do professor 

orientador foi mais humanizado e próximo do aluno nessa etapa, pois o 

quantitativo que realizou o envio das atividades ficou abaixo do previsto. Tal 

observação é respaldada pela mudança nas intervenções que foram efetuadas e 

serão apresentadas a seguir: 

 
Orientador em abril de 2019: Olá aluno D, coloquei todas as partes 

do trabalho em um único arquivo. Veja em anexo o arquivo com os 

meus comentários. Sugiro que retire todos os pontos que estão em 

amarelo e que os pontos que estão em vermelho sejam reescritos. 

 

Orientador em abril de 2019: Olá aluna V, revisei as considerações já 

no arquivo em Word final e completo. Caso tenha alguma dúvida não 

deixe de me procurar. 

 

A etapa “TCC completo versão Word” e “Pôster” também eram 

concomitantes e foram enviadas por apenas 2 (duas) discentes, demonstrando 

que embora o orientador tenha realizado novas intervenções inclusive 

diretamente no texto, apenas 22% dos discentes conseguiram chegar até essa 

etapa.  

Acerca dos comentários de feedback, apenas um trabalho teve a liberação 

de enviar o TCC na versão completa em PDF. Acerca dessa última etapa, ambas 

realizaram o envio e tiveram aprovação, sendo liberadas para a etapa de 

apresentação presencial.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Diante do avanço tecnológico e da possibilidade de recursos como chats, vídeos, 

e-mail, faltou uma sensibilização da equipe pedagógica para que ao visualizar a queda 

de envios dos trabalhos fossem realizadas intervenções interativas, que possivelmente 

propiciariam uma maior participação dos alunos, uma vez que diferentes alterações 

foram sugeridas, mas muitos alunos após duas ou três tarefas não conseguiam efetuá-

las. 

Outro ponto que chama a atenção é que nenhum vídeo foi utilizado para que os 

discentes pudessem ter dicas para melhor cumprirem com o envio e formatação das 

atividades. Embora no percurso acadêmico muitos tenham se familiarizado com a 
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plataforma disponibilizada no CEAD, a nova plataforma contou com recursos que se 

restringiram a comunicações textuais, podendo avançar no estímulo e ações que 

aproximassem mais os discentes da orientação, sanando inclusive eventuais dúvidas que 

podem ter contribuindo para a desistência do envio do TCC. 

Como sugestão de trabalhos futuros, soa interessante procurar os alunos que não 

completaram o envio do TCC para captar a percepção destes acerca das tarefas, das 

principais barreiras e limitações na elaboração do que foi exigido durante o percurso de 

construção dos artigos para que futuramente essa desistência possa ser minimizada e 

para que as hipóteses aqui assumidas sejam confrontadas. 
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Resumo1223:  O trabalho pedagógico com as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) é algo complexo. A tecnologia, encarada não apenas como 

ferramenta a suporte do professor mas como artefato cultural, precisa ser percebida nas 

suas relações com as pessoas e o ambiente. Uma investigação sobre os Estilos 

Motivacionais dos professores se mostrou relevante para compreender como os 

professores têm percebido sua própria prática com uso das TICs, como percebem seu 

contexto de trabalho com elas e como compreendem a relação dos seus alunos com 

estas. A pesquisa, de cunho qualitativo, foi realizada em 2018 em duas escolas municipais 

do Rio de Janeiro, com a utilização da metodologia de Grupo Focal. Os resultados 

principais mostram que os professores que compreendem as TICs enquanto artefato 

cultural são professores mais  promotores de autonomia, são capazes de estabelecer uma 

relação mais dialógica com os alunos e, assim, construir práticas mais significativas com 

uso da tecnologia. Diferente dos professores que percebem a tecnologia como uma 

ferramenta, um suporte à prática, que são os mais controladores. Pois, como entendem 

que a tecnologia é uma ferramenta capaz de motivar os alunos, de criar trabalhos mais 

coletivos e colaborativos, esperam uma série de comportamentos e usos muito 

específicos das TICs pelos alunos. Ao perceberem usos e comportamentos “errados”, 

estabelecem uma relação mais diretiva e descritiva com alunos em relação às TICs. 

Palavras-chave: Tecnologia; Estilo Motivacional; Educação; Autonomia; Artefato Cultural.  

 

Abstract: Pedagogical work with Information and Communication Technologies (TIC) is 

a complex thing. The technology, seen not only as a tool to support the teacher but as a 

cultural artifact, needs to be perceived in its relations with people and the environment. 

An investigation into the Motivational Styles of teachers proved relevant to understand 

how teachers have perceived their practice with the use of TICs, how they perceive their 

work context with them and how they understand the relationship of their students with 

these. The research, of qualitative nature, was carried out in 2018 in two municipal schools 

 
1223 As escolas selecionadas a partir da conclusão do projeto anterior foram identificadas com um 

maior número de falas dos professores próximas da visão de tecnologia como artefato cultural, 

em uma perspectiva relacional. 
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in Rio de Janeiro, using the Focus Group methodology. The main results show that 

teachers who understand TIC as cultural artifacts are teachers more promoters of 

autonomy can establish a more dialogical relationship with students and thus build more 

practices Significant use of technology. Unlike teachers who perceive technology as a 

tool, support to the practice, which are the most controllers. Because, as they understand 

that technology is a tool capable of motivating students, of creating more collective and 

collaborative work, they expect a series of behaviors and very specific uses of TIC by 

students. When they perceive "wrong" uses and behaviors, they establish a more directive 

and descriptive relationship with students concerning TICs.  

Keywords: Technology; Motivational Style; Education; Autonomy; Cultural Artifact 

 

 

Introdução 

 A introdução da tecnologia na educação tem sido vista, cada vez mais, 

como essencial à inovação do trabalho pedagógico. Porém, esta introdução vem 

encontrando certas dificuldades que vão desde questões técnicas de uso até a 

formação dos professores para a utilização pedagógica destas (PISCHETOLA; 

HEINSFELD, 2017). O grupo de pesquisa ForTec - Formação Docente e Tecnologias 

(PUC-Rio/CNPq - desde 2016 desenvolve o projeto de pesquisa “Epistemologia e 

didática com o uso de mídias”. Embasado em resultados de pesquisas anteriores, 

o projeto parte de duas premissas, fundamentais para o desenvolvimento da 

pesquisa aqui apresentada. Por um lado, percebe-se uma distância entre o 

discurso da introdução das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs) 

pelos professores - entendidas como algo importante e necessário para a 

educação - e as suas ações concretas, no dia a dia da sala de aula. Ou seja, ainda 

que os professores coloquem a tecnologia como essencial ao trabalho 

pedagógico, eles não o fazem. Por outro lado, percebe-se que as TICs são 

consideradas pelos professores, principalmente, enquanto uma ferramenta ao 

invés de um artefato cultural (PISCHETOLA; DALUZ, 2018), o que dificulta dar 

conta dos aspectos mais complexos que permeiam o trabalho com uso das TICs. 

Essa visão levou a uma concepção da tecnologia como uma “ferramenta mágica” 

que por si só muda, ou até mesmo moderniza, a educação. A percepção das TICs 

enquanto um artefato cultural, ao contrário, é a capacidade de perceber as 

relações estabelecidas entre as pessoas que as utilizam e seus objetivos com 

estas. Com esse foco, os professores podem mais facilmente responder quais são 

seus objetivos ao integrar as TICs no contexto escolar, quem são os sujeitos que 

irão trabalhar com as TICs, entendendo, assim, que tipo de relação eles já têm 
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com estas, compreendendo as possibilidades e limitações do trabalho com as 

TICs.  

 Com o intuito de entender quais são as práticas pedagógicas mais eficazes 

com o uso de TICs, este trabalho procurou investigar os Estilos motivacionais dos 

professores. Com Estilos Motivacionais consideramos que a metodologia adotada 

pelo professor e sua atitude frente aos alunos em sala de aula são os elementos 

que mais impactam em um trabalho pedagógico mais significativo com uso das 

TICs.  

 A pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida em 2018 em duas escolas 

municipais do Rio de Janeiro. Utilizou-se do instrumento do grupo focal, com oito 

professores em cada escola. Para os fins do recorte aqui apresentado, optamos 

por apresentar os resultados obtidos no grupo focal realizado na segunda escola. 

Consideramos para esta seleção a riqueza dos dados obtidos nas discussões entre 

os professores e a diversidade das representações dos pólos de estilos 

motivacionais, auxiliando assim, na apresentação do ponto de vista apresentado 

neste trabalho sobre a relação entre os estilos motivacionais dos professores e 

seu trabalho com as TICs.    

 

1. Tecnologias, ferramenta ou artefato?  

Concordamos com Bannell et al. que a tecnologia nos permite ativar certas 

potencialidades, mas não substituí-las, pois, “(...) a informação está no domínio 

do pessoal do usuário - é ele quem define se a informação acessada acrescenta 

algum valor ao estado anterior, estabelecendo significado e modificando suas 

atitudes” (2016, p.104). Uma visão epistemológica que fragmenta o 

conhecimento e procura organizá-lo sempre de forma linear, do mais simples ao 

mais complexo, colocando em último plano as relações existentes entre os 

sujeitos no contexto da sala aula, não é capaz de trabalhar com as TICs de forma 

a promover a autonomia do aluno no acesso e trabalho com a informação. 
O acesso à informação, agenciado pelas tecnologias digitais, é o primeiro passo 

para a construção de conhecimentos, e a promoção de dinâmicas colaborativas 

se torna condição fundamental para gerar práticas educacionais inovadoras. Por 

outro lado, o uso de tecnologias, quaisquer que sejam elas, pode ser 

inconsistente do ponto de vista da aprendizagem, dependendo do modo como 

são utilizadas. (PISCHETOLA, 2016, p. 104) 

O modo de utilização dos professores - ou até a não utilização - dos 

artefatos tecnológicos está relacionado a forma como o professor compreende o 

próprio trabalho, o que afeta sua percepção sobre os alunos e, 
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consequentemente, sobre as TICs. Porém, este trabalho procura apontar para uma 

perspectiva sobre as TICs que está para além de ser vista enquanto uma 

“ferramenta de suporte” à prática do professor, quando utilizadas como “aliadas” 

por sujeitos que venceram sua “resistência” ao uso em sala de aula (Pischetola, 

2018).   

Como explicita Pischetola (2018), enquanto “ferramenta de suporte” as 

TICs são apenas um adendo à prática consolidada do professor, que agora tem 

suas possibilidades ampliadas. Com esse pressuposto, a educação não se renova 

e as práticas continuam exatamente iguais, somente mais digitalizadas: o 

retroprojetor substitui o quadro negro, o professor não precisa escrever com o 

giz, os alunos continuam sendo interlocutores passivos. Já enquanto “aliada” do 

professor as TICs podem ser sim utilizadas para realizar algumas atividades em 

sala de aula, para “motivar” os alunos com sua presença e seu brilho, porém, a 

função é apenas de suporte, e não há evidências de uma melhoria em termos de 

motivação para a aprendizagem.  A vontade do professor é ensinar ao aluno a 

utilizar essas ferramentas “de forma correta”. Junto a estas perspectivas se 

apresenta o discurso da “resistência” dos professores em usar as TICs. 

Acreditamos que essa visão de tecnologia como aliada, como suporte e como um 

componente que pode considerado “certo” ou errado” está alinhada a uma falta 

de visão sistêmica da educação. Pois, é preciso considerar que as TICs comportam 

a necessidade de mudar totalmente a estrutura da aula, em termos de 

metodologia, tempos e espaços. Essa mudança não é simples, pois não se trata, 

como argumentamos, de inserir uma nova ferramenta em uma prática 

pedagógica constituída. Ou seja, 
As TIC, por serem uma cultura, desestruturaram completamente o 

sistema escolar ao qual estamos acostumados. E até elas não 

encontrarem um terreno fértil para sua inserção efetiva na educação, elas 

continuarão sendo consideradas acessórios motivacionais a uma prática 

pedagógica estabelecida e resistente a mudança.  (PISCHETOLA, 2018, 

p.192)   

 Como colocado anteriormente, o acesso à informação possibilitado pelas 

TICs é essencial ao processo de construção de conhecimento. Além disso, a 

informação é primordial para a tomada de decisões, pois com ela o sujeito pode 

construir uma relação ativa com o mundo, relações sociais, a participação política 

e o desenvolvimento intelectual. Porém, faz-se necessário esclarecer que o 

trabalho com as TICs não se estabelece a partir de uma relação causa-efeito, por 

exemplo, levando a internet para a escola na expectativa de que, 
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automaticamente, serão realizados trabalhos de forma mais coletiva pelos 

professores e alunos. Ou então, como ela facilita a comunicação, ao ser levada 

para escola, automaticamente, os alunos participarão e se comunicarão mais e 

melhor. As possibilidades técnicas disponibilizadas pela rede não determinam, 

por si sós, os comportamentos dos usuários (PISCHETOLA, 2016). Com esta 

perspectiva em mente, este trabalho procurou investigar os Estilos Motivacionais 

dos professores, estabelecendo uma relação entre estes a forma como trabalham 

as TICs na sala de aula. 

 

2. Estilos Motivacionais dos professores e TICs 

Pischetola e Heinsfeld (2017) trazem os Estilos Motivacionais relacionados 

a tecnologia e as práticas democráticas em sala de aula. Entendemos que fazer 

parte da sociedade atual também quer dizer ter a possibilidade de se expressar, 

ou seja, não só de ler o mundo, mas sobretudo de escrever o mundo, pois as 

formas de autoria que a atualidade nos coloca oferecem um leque infinito de 

possibilidades de expressão (PISCHETOLA, 2016). Com base nessa premissa 

procuramos relacionar os estilos motivacionais e o trabalho com as TICs que 

possibilita não só a leitura do mundo pelos alunos, mas também a escrita. 

As autoras colocam que para motivar o aluno a aprender, as ações dos 

professores são essenciais no sentido que, a motivação por parte do professor é 

motora para a motivação do aluno. A forma como o professor vê seus alunos 

afeta, portanto, não só suas relações com eles, mas suas escolhas sobre 

estratégias didáticas e a forma como compreendem seu trabalho com as TICs. 

  Em seu trabalho as autoras apontam que há um continuum de atitudes 

dos professores que se colocam entre dois pólos: estilo altamente controlador e 

estilo altamente promotor de autonomia (DECI; RYAN, 1985). Esses estilos são 

influenciados por fatores como o tamanho das turmas, as relações interpessoais 

com colegas de trabalho, pais e diretores, e o sistema de avaliação de seu 

trabalho. Mais próximo ao estilo altamente controlador está o professor que 

valoriza mais a sua própria indicação, que estabelece expectativas específicas 

sobre as formas de comportamento esperadas para os alunos e estabelece 

incentivos de motivação extrínsecos, como avaliações. Mais próximo ao estilo 

altamente promotor de autonomia está o professor que valoriza mais a 

informação a ser trabalhada em sala de aula, que busca a empatia e o diálogo 

com seus alunos. Como esses estilos estão colocados enquanto um continuum, 

há atitudes que são híbridas, estão entre os dois polos. Como podemos ver neste 
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modelo ilustrado:

 
No estilo altamente promotor de autonomia apoiar esta autonomia significa para 

os professores incentivar os alunos a fazer escolhas, a participar das tomadas de decisão 

sobre sua educação e levá-los a se identificar com as metas de aprendizagem 

estabelecidas em sala de aula. Esses professores, portanto, nutrem nos alunos 

necessidades psicológicas básicas de autodeterminação, de competência e de segurança, 

reconhecendo e apoiando os interesses dos alunos, fortalecendo sua autorregulação 

autônoma e buscando alternativas para levá-los a valorizar a educação, tornando o 

ambiente de sala de aula principalmente informativo (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 

2004).  

 

Metodologia 

Este artigo foi produzido dentro do contexto de trabalho do grupo de 

pesquisa ForTec da PUC-Rio. A pesquisa, desenvolvida entre 2018 e 2019, buscou 

investigar a relação entre as crenças epistemológicas dos professores, o uso de 

tecnologia e a visão sobre as práticas didáticas, com o objetivo de desvendar 

como a visão sobre o conhecimento dos professores afeta sua didática e, 

consequentemente, sua percepção e uso das tecnologias na educação. A 

pesquisa empírica, de cunho qualitativo, foi desenvolvida ao longo do ano letivo 

de 2018, em duas escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro, selecionadas 

com base em resultados de pesquisa anteriores1. Em fase de elaboração da 
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m1224etodologia, percebemos a necessidade de ter acesso a questões que não 

são possíveis de serem tratadas com uma observação ou entrevista individual. 

Para poder compreender as relações entre os três pontos - conhecimento, 

didática e tecnologia - seria preciso fomentar uma discussão  

entre pares para que pudessem expor seus pensamentos e crenças. Para 

tal, decidimos utilizar como instrumento de pesquisa o grupo focal. 

Segundo Gatti (2012), a metodologia de grupo focal tem um amplo uso 

na área da saúde no Brasil, porém esse uso vem se ampliando para áreas como a 

psicologia, sociologia, serviço social e educação. Esta se mostra útil pois permite 

que se manifestem uma multiplicidade de pontos de vista e processos 

emocionais, pelo próprio contexto de interação que é criado, permitindo a 

captação de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de se 

manifestar. 

Esta metodologia auxilia na obtenção de diferentes visões sobre uma 

mesma questão, além de ideias compartilhadas entre pessoas e como são 

influenciados uns pelos outros. Pois 
O trabalho com grupos focais permite compreender processos de 

construção da realidade por determinados grupos sociais, compreender 

práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos 

e atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o conhecimento 

das representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 

preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma 

dada questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, 

relevantes para o estudo do problema visado.(Gatti, 2012, p.10) 

 Em nossa pesquisa o grupo focal em cada escola foi realizado em dois dias, 

com encontros de até uma hora. O foco de trabalho de cada encontro foi 

diferente, porém pensado de forma complementar em relação aos assuntos 

tratados. 

 O primeiro encontro focou sobre a visão dos professores sobre a didática, 

o conhecimento e a tecnologia. Então foi pedido para que eles escrevessem cinco 

palavras-chave que eles relacionam a cada um dos três eixos da pesquisa. Foi 

dado o tempo para que todos escrevessem em papel com a cor correspondente 

a cada eixo. Após todos terminarem, foi iniciada uma discussão sobre o porquê 

da escolha das palavras-chave por cada professor, menos as da tecnologia, que 

foram deixadas para o encontro seguinte. 

 
1224 Professor do Instituto Federal Catarinense - IFC - Campus Videira - diego.krohl@ifc.edu.br 
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 O segundo encontro focou sobre as perspectivas e os usos das tecnologias 

pelos professores. Utilizando os papéis com as palavras-chave que cada um já 

tinha escrito sobre a tecnologia, foi pedido para que cada um falasse sobre as 

palavras-chave escritas, e ao final, relacionasse pelo menos uma delas com uma 

das palavras-chave que escreveu para a didática e para o conhecimento. Ou seja, 

foi pedido para que estabelecessem relações entre as palavras que escreveram 

para cada tópico, justificando suas escolhas para os demais participantes. 

 

3. Resultados principais 

Os dados coletados foram analisados com o método da análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977), com o auxílio da Teoria Fundamentada em Dados 

(GLASER; STRAUSS, 1967). A Teoria Fundamentada em dados é uma metodologia 

qualitativa que busca construir construtos teóricos que expliquem a ação dentro 

do contexto social investigado. Assim, investiga-se processos que estão 

acontecendo na social pesquisada, partindo de uma série de hipóteses, que, 

unidas umas às outras, podem explicar o fenômeno investigado, combinando 

abordagens indutivas e dedutivas (CASSIANI, CALIRI & PELÁ, 1996).   

A partir da análise, principalmente, do segundo dia de grupo, quando os 

professores discorreram mais sobre o tópico tecnologia, foi possível perceber 

como enxergam suas relações com as TICs não somente no âmbito de trabalho, 

enquanto professores, mais na sua vida como um todo.  

 
 Como é possível perceber na Figura 2, dos oito professores participantes 

do grupo focal, somente dois estão no pólo estilo altamente controlador, o que 

já nos mostra um certo nível de interação entre os outros professores e 
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identificação entre suas práticas. Os Estilos Motivacionais são influenciados por 

fatores como as relações interpessoais com colegas de trabalho, durante o grupo 

focal o Prof.º 8 - um dos professores no pólo de estilo altamente controlador - 

pouco falou durante a conversa em grupo, diferente dos outros que sempre 

faziam comentários e colocações sobre as falas uns dos outros. Além disso, ficou 

claro que os outros professores já reconhecem uma certa distância entre suas 

convicções e as do Prof.º 8, quando após uma hora de grupo focal a Prof.ª 2 fez 

com que todos parassem de falar e disse: 

Deixa-me fazer uma pergunta rapidinho. Prof.º 8, você concorda 

com tudo?! Você ainda não abriu a boca! (Prof.º 2) 

O Prof.º 8 logo expõe que a perspectiva dele sobre tecnologia seria “bem 

mais ampla” do que vinha sido falado até o momento, diferente dos outros que 

só falaram do computador, celular e projetor, a tecnologia para ele seria o quadro 

com tela interativa, que não se tem no município. Interessante pontuar que uma 

das palavras-chave que ele colocou para o tópico da tecnologia foi “não temos 

nenhuma nova no município”. Ao discorrer sobre isto, o Profº 8 utilizou exemplos 

do âmbito da produção industrial para explicar porque ele entende que não se 

tem tecnologia no município: 

Para mim tecnologia é: a 20 anos atrás eu levava uma hora para 

fazer um parafuso, porque o torno era mecânico. Hoje eu levo trinta 

segundos. Aí eu tinha que fazer a perda do material do meu elemento 

que cortava. O hoje o CNC (máquina industrial de corte em relevo para 

materiais rígidos) já faz isso automaticamente. Então a tecnologia hoje  

viabiliza, hoje, muitos dos nossos custos que a gente tem (...) (Prof.º 8) 

Após esta fala o professor continuou dando exemplo de avanços 

tecnológicos na indústria. Procurando entender melhor o ponto de vista dele, a 

mediadora do grupo focal pergunta se ele acha que tendo essa tecnologia - 

quadro interativo, internet rápida, os melhores softwares - tudo seria melhor, ele 

respondeu com enfático “Com certeza!”. Relembrando sua experiência em uma 

escola no Caju, bairro da Zona Portuária do município do Rio de Janeiro, onde ele 

entendia que a tecnologia para os alunos de lá era só Whatsapp, Instagram e 

fontes de pesquisa como Wikipédia. É possível concluir que ele se coloca dentro 

da perspectiva de tecnologia como “ferramenta mágica”, e mesmo sendo 

colocado pelos outros professores em diversos momentos durante a conversa, e 

sendo relembrado pela mediadora que os limites técnicos e de infraestrutura é 

um problema, mas não o mais importante, ele responde com um enfático “Como 
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não!”. E para explicar seu ponto, novamente utiliza um exemplo de avanço no 

meio de produção da indústria. Ao final do grupo focal, quando foi pedido que 

escolhessem uma palavra-chave das cinco que colocaram para cada tópico 

(conhecimento, didática e tecnologia), de forma que mostrassem como 

relacionam esses três pontos, ele selecionou: 

● Conhecimento: Informação. 

● Didática: Não serve para nada. 

● Tecnologia: Importante para diferenciar 1º de 3º mundo. 

A Prof.ª 1, também dentro do estilo altamente controlador, já inicia sua fala 

apontando para uma questão da diferença geracional, ou seja, por ela ter nascido 

na “era do papel” ela já teria essa dificuldade de trabalhar com a tecnologia. 

Porém, ela entende que  

Mas eu acho que a gente tem que tentar se adequar a tudo que 

existe. Então a gente tem que transformar em aliado o que hoje é um 

problema. (Prof.ª 1) 

Ela continua sua fala relembrando algumas tecnologias da sua época 

procurando explicitar por que essa diferença geracional afeta tanto sua relação 

com a tecnologia. E conclui dizendo que 

Por mais que eu me adeque a isso, e acho que a maioria de nós se 

adequa a isso - está todo mundo com o celularzinho aqui em cima da 

mesa -, a gente não consegue medir ainda o tamanho que isso 

(tecnologia) pode ajudar a gente (professor), a gente ainda não tem essa 

visão. (Prof.ª 1)  

Ela colocou como as três palavras-chave mais importantes para cada 

tópico: 

● Conhecimento: Interesse 

● Didática: Disciplina 

● Tecnologia: Praticidade 

Dentro do polo estilo altamente promotor de autonomia ficaram as 

professoras 3, 4, 5 e 7.  

A Prof.ª 3 enfatizou em suas falas a questão do “uso consciente”, uma das 

palavras-chave colocadas por ele para tecnologia. Porém, o uso consciente não 

estava somente com o foco no aluno, mas também nos usos dos professores: 

(...) é a questão do uso consciente que perpassa pela questão de 

você usar o Datashow só para colocar, já vi professor fazendo isso, 2+5=7. 

O slide era isso. (Prof.ª 3) 
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Além disso, mesmo ela colocando que muitas vezes percebe uma “carência 

afetiva” pelos alunos estarem vivendo “atrás de uma tela” e por isso perceber as 

relações interpessoais de forma mais “superficial”, ele entende que 

 Não é ensinar o aluno a lidar com a mídia, na verdade é ensinar 

ele a lidar com as questões pessoais de uma outra maneira que não seja 

superficial. (Prof.ª 3) 

 Ela também coloca que a primeira coisa que faz com uma turma nova é 

disponibilizar todas as suas redes sociais, e mesmo não sendo algo fácil, ela 

procura estabelecer limites ao perceber que algum aluno está usando essa 

abertura de contato maior de uma forma que ela não acha interessante. Porém, 

mais uma vez, ela coloca que essa questão de respeito aos limites não está só 

relacionada para a tecnologia: 

Quando você abre caminho para eles terem um maior contato 

com você, você está abrindo caminho para outras coisas acontecerem e 

você precisa saber lidar com isso. Que é a questão do uso consciente tanto 

da tecnologia, quanto da liberdade, quanto de tudo. É usar 

conscientemente aquilo que está sendo dado para você. (Prof.ª 3) 

 Ao final do grupo focal ela selecionou como as três palavras-chave como 

principal para cada tópico as seguintes: 

● Conhecimento: Construção 

● Didática: Amor 

● Tecnologia: Uso consciente 

 A Prof.ª 4 falou logo depois da Prof.ª 3, assim, deixou claro que concordava 

com que esta havia falado. Acrescentou que gosta muito da ideia do professor 

enquanto “mediador” da tecnologia. Ou seja, entendo os limites, entendo o seu 

trabalho na sua disciplina, compreendendo que “muitas vezes eu precisava 

valorizar mais o humano e menos o conteúdo alguns dias, e mais o conteúdo e 

menos o humano em outros dias” (Prof.ª 4). Assim, explica porque colocou a 

palavra didática como palavra-chave para o tópico de tecnologia: 

Pensando a didática como mediação de ensino-aprendizagem, a 

tecnologia é um facilitador, no sentido que você tem o projetor, a tela 

interativa - que seria maravilhoso se a gente tivesse. Mas se você souber 

usar. Se não souber, aquilo se torna maçante, chato. É o professor que 

faz toda a diferença. É o seu toque, seu jeitinho, é aquilo que você fala, 

que faz essa conexão com eles (alunos). (Prof.ª 4, grifos do autor).   

 Ela colocou como três principais palavras-chave: 

● Conhecimento: Dúvidas 
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● Didática: Aprendizagem 

● Tecnologia: Futuro 

 A Prof.ª 5 pontuou a questão da atratividade da tecnologia, entretanto que 

isso não é algo da tecnologia em si. Ela coloca que vídeos os alunos veem o 

tempo todo, porém,  

Você pode fazer aquilo virar atrativo. Mas se você souber o que e 

a hora de trazer, mesmo que seja mais um vídeo. Porque aí ele (aluno) vai: 

Opa! “Peraí” Vou olhar o que esse professor está trazendo para eu ver de 

interessante” (Prof.ª 5, ênfases dadas na fala pela professora)  

 Ela coloca que isto é a construção de um “novo olhar” do professor sobre 

a tecnologia, é pensar sobre a forma que este olha para seu trabalho pensando 

sempre no “como”. Deixa claro também que a tecnologia traz sim agilidade, 

rapidez e praticidade, mas só é eficaz desde que o professor se planeje. E, em 

reposta ao Prof.º 8, sobre ter certeza que tendo uma tecnologia melhor a aula 

seria melhor, ela diz: 

Por mais “galáctica” que seja, você pode ter a maior e melhor 

tecnologia em sala de aula, se você não tiver um professor preparado - e 

mesmo tendo um preparado -, se você não tiver um professor disposto a 

compartilhar aquilo com aquela turma, não adiantou de nada (ter essa 

tecnologia). (Prof.ª 5) 

 A Prof.ª 5 colocou como as três palavras-chave principais: 

● Conhecimento: Sabedoria 

● Didática: Experiência 

● Tecnologia: Agilidade 

 A Prof.ª 7, no início das suas colocações, parecia que esta se encaixava 

dentro da perspectiva da tecnologia como uma “ferramenta mágica”, que por ser 

uma novidade, atraindo, assim, os alunos, a aprendizagem seria melhor. 

Perguntada sobre o que seria essa questão da tecnologia como novidade ela 

explicita que 

Novidade não é a tecnologia, é aquilo que eu não conheço. A 

atratividade não é a mídia em si, mas maneira como você trabalha aquilo. 

O novo é quando você se reinventa. (Prof.ª 7, grifos da autora). 

Observando seus alunos ela disse que percebeu que a questão envolvida 

com as mídias é sobre ser “protagonista”. Ou seja, 

Essa necessidade de ser visto eu já percebi. Eles são protagonistas. 

Então quando você usa a mídia para que eles tenham uma aula de 

passividade, eles rejeitam. Quando você usa esse recurso para que eles 
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tenham a oportunidade de serem protagonistas, funciona melhor. Não 

generalizo, pode ser que funcione em alguns casos e outros não. (Prof.ª 

7) 

 A Prof.ª 7 também coloca que assim como os professores têm dificuldade 

em saber usar a tecnologia, os alunos também têm. Coloca que eles parecem 

saber tudo, mas precisam de ajuda para entender de que forma usar a tecnologia 

para aprender. Esse, portanto, seria o desafio do professor. Concordando com a 

Prof.ª 5, ela compreende esse desafio como o papel de mediador que professor 

exerce.  

Não é um “vamos liberar geral, cada um faz o que quer”. É um 

novo olhar que a gente precisa ter, que é a questão de educação mesmo. 

(Prof.ª 7) 

Ela colocou como palavras-chave principais: 

● Conhecimento: Leitura 

● Didática: Empatia 

● Tecnologia: Praticidade 

Os professores 2 e 6 apresentaram práticas que hora se colocavam mais 

próxima ao polo de estilo altamente controlador, hora no polo de estilo altamente 

promotor de autonomia.  

O Prof.º 2 deixou claro que a questão da tecnologia sempre existiu, a 

diferença hoje é que ela estaria mais dinâmica. Portanto, ele vê a tecnologia como 

algo que torna a aula mais dinâmica, porém, “se for só reproduzir aquilo que você 

faria no quadro, vai ser uma aula muito chata para o aluno” (Prof.º 2). Ele então, 

Não vejo a tecnologia como sendo uma vilã na educação, pelo 

contrário, algo que veio para agregar, para tornar a aula mais interessante. 

(Prof.º 2) 

 Ele enfatiza a questão da perda de atenção dos alunos por conta do celular 

e que o grande problema da sociedade e saber equilibrar seu uso. Ele colocou 

como as três palavras-chave principais: 

● Conhecimento: Vivência 

● Didática: Planejamento 

● Tecnologia: Informação 

 A Prof.ª 6 enfatizou a questão da tecnologia como “aliada” da educação, 

tanto que, o pouco que falou, repetiu esta palavra três vezes quando se referia a 

tecnologia. Ela explica que  

Estou entendo que a tecnologia, aliada da educação, ela pode 

servir para despertar. Se aluno está meio assim (ela faz uma cara de 
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desânimo), eu coloco uma música, um recurso que pode servir como 

despertar. Algumas vezes, como eu entendendo como uma ferramenta, 

pode ajudar a despertar esse interesse. (Prof.ª 6)   

Ela entende que aluno já carrega uma bagagem de conhecimento sobre a 

tecnologia que é maior do que a dos professores, porém o uso que eles fazem 

não “desperta” esse conhecimento que a escola quer. Esse conhecimento “que 

tem que ter para ele (aluno) ir alcançando os níveis: do fundamental para o médio 

até a graduação” (Prof.ª 6). 

A professora colocou como as três palavras-chave principais: 

● Conhecimento: Sabedoria 

● Didática: Afeto 

● Tecnologia: Despertar 

 

Conclusão 

Os dois professores, 1 e 8, identificados com o estilo altamente 

controlador, colocam uma ênfase em um “poder” da tecnologia de ser 

responsável unicamente por uma aula melhor. No caso do Prof.º 8, ele claramente 

se coloca dentro da perspectiva das TICs enquanto uma “ferramenta mágica” da 

educação (e da indústria). Esse tipo de perspectiva gera um tipo de trabalho com 

as TICs que cria expectativas de formas específicas de comportamento. Ou seja, 

quando ele começa a desenvolver um trabalho que envolva as TICs, do qual tem 

certeza que vai dar tudo certo, e se encontra em uma situação em que os alunos 

não se comportam com as TICs dessa maneira esperada por ele, o grande 

problema são os alunos que não sabem usá-las de forma “correta”. Junto a ele, a 

Prof.ª 1, sob uma perspectiva um pouco diferente, ainda que se perceba não tão 

apta a usar as TICs por conta de uma distância geracional, coloca como busca da 

educação transformá-las em “aliadas”. Essas duas perspectivas se referem a 

expectativas muito específicas de comportamento com as TICs, portanto, como 

aponta Pischetola (2018), esse professor tende a procurar ensinar aos alunos a 

utilizar essas ferramentas “de forma correta”, não percebendo que há 

simplesmente “usos”. Ao trabalhar com elas acabam sempre em uma dicotomia 

que há sempre “usos bons ou ruins”, “práticas boas ou ruins”. Assim, 
Novamente, nos parece que esse professor esquece que as tecnologias são 

artefatos culturais, cujo usos dependem parcialmente de escolhas racionais, mas 

que, muitas vezes, são usos que simplesmente se instauram na sociedade e são 

replicados pelos jovens usuários sem consciência crítica. (...) O primeiro passo 

nessa direção é abandonar o complexo de competição com as mídias digitais. As 
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TIC não substituem o professor, elas tornam ainda mais importante sua 

mediação. (PISCHETOLA, 2018, p.109; grifos meus) 

 A mediação foi um dos pontos levantados pelas professoras identificadas 

no estilo altamente promotor de autonomia. Ainda que elas percebem o 

professor como central no trabalho com as TICs, isso não as levou a uma 

expectativa específicas de comportamento, pelo contrário, a centralidade está 

relacionada ao estabelecimento de um diálogo com seus alunos procurando 

perceber suas relações com as mídias, para aí sim desenvolver trabalhos mais 

significativos para eles. Essa valorização do diálogo com os alunos - ponto central 

para um estilo altamente promotor de autonomia - as fizeram repensar sua 

prática.  

 Pischetola (2018) indica três sugestões de método para o trabalho com as 

TICs dentro de uma perspectiva cultural: (1) inspiração pelos outros; (2) múltiplas 

linguagens e (3) apoio do aluno. 

 Os professores participantes do grupo focal trabalham em uma escola 

onde são professores polivalentes. Ou seja, professores formados em Língua 

Portuguesa dão aula também de História e Geografia, os formados em História 

em Língua Portuguesa, os formados em Matemática dão Ciências, e assim por 

diante. As professoras identificadas no estilo altamente promotor de autonomia 

comentaram que esta forma de organização de trabalho as forçou a sempre estar 

em contato com os professores originalmente formados na disciplina em que são 

polivalentes. Por conta disso, elas criaram um sistema de apoio mútuo onde 

discutiam juntas os planejamentos, sempre pesquisando e procurando a melhor 

forma de dar uma aula sobre um assunto que não tinham domínio. Uma delas 

conta que até chorou ao ler um planejamento montado por uma professora de 

formação específica em História, só por conta do cuidado que ela teve em 

explicar, no documento, cada momento de forma que ela, não formada em 

História, compreendesse. Assim, como foi possível perceber que umas dessas 

professores, como a Prof.ª 3, já tem uma familiaridade maior com as mídias, isso 

estabeleceu uma metodologia de inspiração pelos outros, no qual Pischetola 

(2018) afirma que “os professores aprendem muito mais através do exemplo e da 

troca com seus pares do que em cursos de formação sobre as tecnologias”, pois 

estes cursos abordam as TICs dentro de um ponto de vista somente técnico de 

uso.  

O reconhecimento das múltiplas linguagens por essas professoras ficou 

claro na preocupação de apresentar aos alunos as diferentes formas de se 
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aprender com as TICs, seja em um esforço de levar os alunos a ampliar seus usos 

diários das mídias como a percepção da necessidade, que a mídia traz, dos alunos 

serem “protagonistas”. Pois como afirma Pischetola (2018), o reconhecimento das 

múltiplas linguagens é 
A atenção do professor para as diferentes formas de aprender dos seus alunos 

(que) implica, ao nosso ver, a ampliação da variedade das linguagens que o aluno 

encontra para formular o seu pensamento e se expressar enquanto autor. 

(PISCHETOLA, 2018, p.198) 

 O terceiro ponto, o apoio do aluno, é simplesmente o professor trabalhar 

em parceria com os alunos. Como foi possível perceber, essas professoras 3, 4, 5 

e 7 deixaram claro o quanto valorizam o estabelecimento de um diálogo com os 

alunos, ao ponto que surgiram palavras-chave como “amor” e “empatia” para o 

tópico da didática. O processo de construção de autonomia passa pela 

valorização da voz do outro, um diálogo de retorno contínuo entre professor e 

aluno, isso não muda quando tratamos do trabalho com as TICs. Porém, é preciso 

deixar claro que não existe o “como” definido desse trabalho, ou como a Prof.ª 7 

coloca, “não existe uma receita”. Assim, “qualquer indicação prescritiva do uso das 

TIC na prática didática é não somente inútil, mas também danosa” (Pischetola, 

2018). O professor é o responsável pelo planejamento de suas aulas, 

considerando nele questões específicas do conteúdo a ser tratado, da turma, do 

contexto escolar, geográfico e temporal. Como afirma a Prof.ª 5, é você saber o 

que e a hora de trazer. 
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RESUMO: O presente artigo trata de jogos e brincadeiras como práticas lúdicas 

que facilitam os processos de aprendizagens que possibilitam de fato a 

aprendizagem significativa. Nesse sentido, o objetivo é compreender a utilização 

da Arte enquanto disciplina, dentro do processo de formação escolar na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, assim como seus 

efeitos e contribuição para as ações metodológicas para que a educação eficaz 

aconteça. A metodologia que utilizamos foi por meio de pesquisa bibliográfica 

com os principais teóricos da educação assim como o uso dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Arte. Os resultados apresentam conceitos que declaram 

que o uso de jogos e brincadeiras lúdicas facilitam os processos de aprendizagens 

que decorrem em aprendizagem significativa. 

 

Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras lúdicas. Aprendizagem significativa. 

 

ABSTRACT: This article deals with games and games as playful practices that 

facilitate the learning processes that actually enable meaningful learning. In this 

sense, the objective is to understand the use of Art as a discipline, within the 

process of school education in Early Childhood and Early Years of Elementary 

Education, as well as its effects and contribution to methodological actions for 

effective education to happen. The methodology we used was through a 

bibliographical research with the main theorists of education as well as the use of 

the National Curricular Parameters of Art. The results present concepts that 

declare that the use of games and playful games facilitates the learning processes 

that take place in meaningful learning. 

 

Keywords: Games. Playful games. Meaningful learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A arte é uma técnica / método que expressa a mais íntima genialidade 

do gênero humano. É um fenômeno que se apresenta no indivíduo por meio de 

suas expressões ou feitos artísticos, porém que também podem ser aprendidos, 

pois não são advindos somente do talento humano. 

A arte está atrelada a cultura e a educação, pois em muitos povos se 

constituem civilizados por meio dela. Nos dias atuais a arte se compõe como 

uma das faculdades humana que a educação e a escola necessitam formar nos 

educandos. 

Assim, o presente artigo traz abordagens nascidas a partir da leitura, 

observação e contextualização de textos dentro da cadeira de Ensino Prático de 

Ciências, ministrada na Faculdade de Educação de São Mateus – FAESM, durante 

o curso de Licenciatura em Pedagogia [ofertado na mesma instituição já citada]. 

Bem como contextos metodológicos escolares, visto no Estágio Supervisionado 

III, realizado entre os meses de abril e maio de 2019, na rede municipal de ensino 

de São Mateus do Maranhão. 

O objetivo é compreender a utilização da Arte enquanto disciplina, 

dentro do processo de formação escolar na Educação Infantil e nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, assim como seus efeitos e contribuição para as ações 

metodológicas para que a educação de fato aconteça.  

A pesquisa é do tipo bibliográfica, embasada em teses de teóricos 

renomados como Barbosa (1991), Antunes (2014), foram consultados também os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (BRASIL, 1997). Fundamentações 

teóricas que serviram de pilares para nossas práticas de ensino, na condição de 

acadêmico estagiário. 

 

2 O ENSINO DA ARTE NAS ESCOLAS 

 

Diante da vasta ramificação do ensino da Arte de conhecimentos 

indispensáveis para a construção e formação do indivíduo a qual posteriormente 

será um cidadão que se produz e reproduz na sociedade em que vivemos por 

meio das suas relações sociais e interpessoais, a Arte tem um papel de 

fundamental e significativa importância para o ser em formação na educacional 
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e pessoal, pois desenvolve um olhar atento, e crítico diante do contexto em que 

estamos inseridos.  

O ensino da Arte pode e deve ser contextualizado com a vivência de 

cada aluno de forma que as relações de professor-aluno sejam boas e eficientes 

quando se diz respeito em ensino e a aprendizagem. Jamais deve ser tida como 

uma disciplina de que ‘’qualquer aluno passa’’ ou ‘’ aprender artes para que? É só 

pintar!’’ é uma tremenda ignorância e arrogância ter essa visão do ensino da Arte.  

Assim como no livro de autoria de Santa Marli Pires dos Santos. 

 
Embora hoje se tenham argumentos diferentes e atualizados, as 

instituições de ensino continuam utilizando-se das mesmas atividades 

de tempos passados, como pintar, desenhar, brincar com massinha de 

modelar e outras atividades descontextualizadas e sem nenhuma 

relação com a arte propriamente dita. (SANTOS, 2006. p.14). 

 

A arte é que possibilita olhar o mundo de outra forma, um olhar com 

mais criticidade, e é tão importante quanto qualquer outra disciplina. Por que não 

a utilizá-la com interdisciplinaridade aliando-se aos demais conhecimentos 

obtidos em sala de aula? Pois para o aluno em desenvolvimento é de suma 

importância abordar o lúdico, e trabalhar aspectos na criança (direcionando para 

a Educação Infantil ou nas séries iniciais do Ensino Fundamental Menor) como 

motricidade (coordenação motora grossa e fina), percepção, habilidades 

especiais, espacialidade e demais possibilidades de exercícios ligados à disciplina 

e que com o passar do tempo à criança desenvolvera-se sem perceber, de forma 

lúdica e eficaz no processo de ensino e aprendizagem.  

 
[...] as atividades lúdicas podem ser divididas em quatro grandes áreas: 

jogos; histórias e dramatizações; músicas, danças e canções; e artes 

plásticas. Cada uma dessas atividades pode contribuir em diversas 

esferas do desenvolvimento infantil, desde o desenvolvimento 

sensório-motor, e da linguagem, até o desenvolvimento sócio-afetivo, 

pelas relações interpessoais criança-criança e criança-professor, bem 

como o desenvolvimento moral, pelo aprendizado do código de regras. 

Esta classificação propõe também aproximação entre arte e lúdico, e 

faz-se importante ressaltar que a mesma é apresentada com finalidade 

de propor aproximações, não impor limites ou igualar perspectivas. 

(DOHME apud GOMES, 2015, p. 8). 
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3 CONSTRUÇÃO DA ARTE E SEUS CONHECIMENTOS 

 

A Construção do conhecimento faz nos repensar em o 

“construtivismo”, pois o mesmo aborda sobre o processo de desenvolvimento do 

pensamento e suas ações, assim sendo um processo de construção e de 

aprendizagem. Assim tornando a maioria dos profissionais da educação a si 

intitularem “construtivista” aquele que constrói a aprendizagem despertando a 

vontade de ensinar, mas podemos analisar que poderia ser realmente assim, 

vários fatos nos fazem acreditar que realmente poderia ser assim si todos 

fizessem e se mostrarem ser construtivistas, não só se intitularem como tais. 

A maioria dos problemas nas escolas é a falta de conhecimento sobre 

o determinado tema, o construtivismo, muita profissional não se desempenham 

em estudar o tema e analisar sua abordagem para a melhoria da sua formação 

continuada. O conhecimento de vários temas pode leva-los a conhecer vários 

conceitos e temas a serem explorados, nada seria “igual”, pois cada um teria sua 

visão e conceitos, a reflexão dos conhecimentos faz parte do mundo educacional. 

É importante analisar novas formas e metodologias aplicadas diante 

do novo contexto escolar, o professor teria que se modificar a cada dia e construir 

em si os pontos de reflexão e analise para se ter conhecimento em meio às novas 

metodologias, em meio ao mundo da arte, assim como esta disposto a se permitir 

trabalhar o contexto da arte que ficaria bem mais flexível e assim os professores 

poderiam usar a criatividade e a imaginação com seus alunos, como forma de 

aprendizagem reflexiva e construtiva ao mesmo tempo, construir conceitos e 

valores durante sua estada em sala de aula, construir em seus alunos o 

conhecimento em artes para que os alunos descubram o verdadeiro significado 

da arte. 

No entanto implantar essas novas metodologias não será um processo 

fácil e rápido, pois os professores terão que analisar os conhecimentos prévios de 

seus alunos, assim fazendo com que os conhecimentos a ser repassado partir do 

que os alunos já possuem em sua bagagem e assim contribuir com novos 

conhecimentos. 

O professor inicialmente terá que ter criticidade para se iniciar este 

processo de aprendizagem, além de ter que ser facilitador deste processo e que 

permita que o aluno esteja em seu determinado tempo de processo de 

aprendizagem, deve ser paciente e analisar os aspectos intelectuais que cada 
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aluno tem, assim fazendo com que esse processo seja facilitador para os seus 

alunos. 

Assim vários aspectos poderão ser abordados em meio a esse 

processo como: conhecimento sobre as novas metodologias, o ensino 

contemporâneo, a vida social, entre outros contextos a serem discutidos. Nada se 

torna fácil mais com o processo de desenvolvimento constante podem-se obter 

resultados de excelência, muitos professores lutam para que a escola esteja 

diretamente ligada com a comunidade, porem nem sempre e assim a maior 

dificuldade atualmente é ligar esses dois contextos sociais para o melhor 

desenvolvimento para os alunos, se cada família participasse da escola seria bem 

mais fácil aplicar novos projetos e metodologias, seria um grande passo. 

As experiências do dia-a-dia pode ser uma forma de chamar a atenção 

do aluno para as novas metodologias, utilizando o lúdico para que eles sejam 

mais prestativos nas aulas e se encontrem em um novo momento na escola, assim 

contribuindo para que não só 20% da sala compreendam os conteúdos, mas que 

todos têm o mesmo aprendizado de forma natural.  Não é fácil adaptar um aluno 

as novas metodologias, mas não é impossível a maioria dos alunos só necessitam 

serem observados e analisados para que o professor possa transferir da melhor 

forma esse conhecimento.   

A arte pode trazer consigo o olhar critico, analítico e preciso para os 

alunos, o saber observar e interpretar as situações em meio ao seu cotidiano, a 

arte em si é um contexto de expressão e analise ele contem formas de criatividade 

em meio ao momento de imaginação, contendo seus aspectos importantes no 

processo de aprendizagem dos alunos, em seus primeiro momentos ela pode 

parecer confusa, mas ela se transforma ao se conhecer e se observar. 

Ao conhecer os conceitos da arte e suas estruturas em meio a 

educação pode-se analisar as áreas que a arte pode ser inclusa como instrumento 

de analise para vários momentos tanto educacional quanto social. Assim 

conhecendo a arte como complemento na educação de forma subjetiva, sendo 

mediadora de uma educação construtiva para os alunos. 

A construção da arte no processo de ensino da criança pode ser de 

grande importância para seu desenvolvimento futuro, de acordo com Barbosa, 

2006: 

 
Na construção da Arte utilizamos todos os processos mentais 

envolvidos na cognição. Existem pesquisas que apontam que a Arte 
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desenvolve a capacidade cognitiva da criança e do adolescente de 

maneira que ele possa ser melhor aluno em outras disciplinas. 

(BARBOSA, 2006). 

 

Como uma construção direta e imediata, agindo tanto na disciplina em 

si quanto nas demais que serão aplicadas durante o processo de conhecimentos 

e do processo de aprendizagem, as pesquisas feitas podem ser importante para 

o processo de analise e contribuição no processo educativo e de 

desenvolvimento social da criança assim alguns aspectos de aprendizagem 

podendo ser utilizados durante toda a fase de aprendizagem. 

A arte pode ser bastante significativa na vida da criança, pois pode 

transformar os conhecimentos realista em algo produtivo e que tanto o aluno 

quanto o profissional serão beneficiados, o professor será o grande mediador 

desse processo de ensino e aprendizagem, trazendo para a vida real o contexto 

artístico. Há vários contextos a serem analisados diante da construção da arte, 

assim podendo ser diretamente responsável pelo conhecimento cognitivo da 

criança, alem de contribuir para o processo de valores e criar o conceito de 

criticidade no aluno desde cedo, sendo um processo constante de conhecimentos 

e construção de valores. 

O processo de construção dos conhecimentos do verdadeiro ensino 

de artes deve ser analisado de varias forma, o professor terá que construir aos 

poucos esse conhecimento não descartando os conhecimentos prévios de seus 

alunos, assim como as mudanças na sociedade atualmente devera ser levado em 

conta para a construção de novas metodologias para o desenvolvimento da 

aprendizagem em artes e trazendo para o contexto social. Podemos analisar pelo 

fato de os alunos hoje terem acesso a varias informações ao mesmo tempo, com 

isso pode se analisar sobre ser mais difícil ou mais fácil a construção dos 

conhecimentos inovadores em meio ao contexto de artes.  

Assim a criança em meio a novas metodologias estarem expostas a 

apreenderem e compreenderem mais sobre a vida social e o contexto cultural 

que serão inseridos, a arte um movimento de varias informações que poderá ser 

compreendida se as metodologias forem aplicadas corretamente.  

 

4 AUSÊNCIA DE POLÍTICAS-PÚBLICAS E SUA INTERFERÊNCIA NO ENSINO 
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Outro aspecto que se leva em consideração abordar são os recursos 

didático-pedagógicos em que o professor pode utilizar para lecionar uma aula 

lúdica e prazerosa para o aluno, porém deve-se observar primeiramente como 

funcionam as escolas públicas brasileiras, superlotadas, não condizentes com as 

necessidades da demanda dos alunos, seja em infraestrutura, como podemos ver 

principalmente nas escolas municipais da rede de ensino, alunos dispersos das 

aulas e do conteúdo, famílias pouco presentes, e sem falar de como o professor 

fica refém e se sente em sua maioria desvalorizado de todos esses impasses e 

heterogeneidades presentes na sala de aula atualmente. Torna difícil lidar com a 

escassez de recursos didáticos para a produção de aulas atrativas que o aluno se 

sinta protagonista nesse processo educacional, como ser atuante e contagiado 

pelo saber, porém infelizmente a realidade brasileira dos estados e municípios 

deixa a desejar, não investindo em educação, e vendo apenas como gasto público.  

Enquanto em um país que pretende desenvolver-se e ter uma 

educação que é tratada e vista como ‘’gasto’’ jamais poderá ser um país bem 

sucedido para a população que em sua maioria atinge os mais necessitados, pois 

educação é alicerce, seja na família, como na escola, como na sociedade. A 

educação não deve ser quantitativa, e sim, deve ser qualitativa. Números, gráficos, 

nem sempre condizem com a realidade.  

A mídia mascara uma educação fajuta com quantidades, como se isso 

fosse algo que na realidade fosse bom, o que não é, nota-se nos municípios o 

interesse das notas do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), e 

apesar de que os números da média aumentem como, por exemplo, no último 

ano de 2015 a 2017, bateu as ‘’metas’’, porém nos últimos anos nas escolas não 

tem mudado como as ‘’quantidades’’ de metas projetadas atingidas, será que só 

basta números para saber se o aprendizado foi concretizado? Será que nas 

escolas as crianças estão tendo um bom rendimento nas séries iniciais como 

dizem os gráficos? Em partes não condizem com a realidade enfrentada 

diariamente pelos professores e demais membros da escola. Observa-se a 

comparação do quadro abaixo do Ideb Observado e as Metas Projetadas. 

 

QUADRO 01: MÉDIAS DO IDEB NO MARANHÃO 

4ª 

série / 

5º ano 
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Ideb Observado Metas Projetadas 

Estad

o  

200

5  

200

7  

200

9  

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

Mara

nhão 
2.7 3.5 3.7 3.9 3.8 4.4 4.5 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 

 

 

  
 

Fonte: IDEB (2018) 

Obs: 

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 

Segundo a professora Monica Rodrigues Farias do PROFARTES/ 

UDESC/UFMA (2016), retrata em um trecho de seu artigo denominado ‘’Idas e 

voltas do ensino da Arte no Brasil’’ que:  

 
[...] Às vezes, essas idas e voltas são necessárias para o processo 

dialético, da reelaboração dos norteamentos legais e filosóficos que 

orientarão a prática pedagógica dos professores no presente contexto. 

E, também, de evidenciar os direitos constitucionais à educação de 

qualidade para a sociedade. Por fim, alicerçar direitos já conquistados, 

para serem aplicados pelas instituições responsáveis pela oferta da 

Educação Básica nas esferas pública e privada. (FARIAS, 2016). 

 

5 O COLORIDO E AS ARTES PLÁSTICAS 

 

Desde a antiguidade, estudiosos como: Aristóteles, Newton, Goethe, 

Leonardo da Vinci, buscam pesquisar e entender as cores, sua origem, sua 

formação (como se dá), e, sobretudo, as sensações e efeitos causados por elas no 

organismo humano. Embora, cada um deles trilhasse por caminhos diferentes 

dentro de uma mesma temática, a fusão dos objetivos e resultados desses 

teóricos, deram vida à todo a estudo que temos hoje sobre as cores, que é, de 

fato, de suma importância para a formação cognitiva do educando. 

Van Gogh cita: “no momento meu espírito está inteiramente tomado 

pelas leis das cores. Ah, se elas nos tivessem sido ensinadas na juventude!” Dando 

entendimento absoluto que, precisam fazer parte do currículo, pelo fato cultural, 
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linguístico e pela emoção expressada por meios das cores que usamos quando 

pintamos. 

Falamos tanto de cor, mas, sabemos o que realmente ela é? 

Responderemos essa pergunta juntos, de forma um pouco teórica. Antes, temos 

que entender dois componentes básicos, para que se faça possível sua 

visualização [não a existência], que são: a luz e o olho. A luz; é o objeto físico, tem 

função de estimular o cérebro a processar informações obtidas pelo olho, que, 

por sua vez, é o órgão responsável por captar essas informações. Delegando ao 

cérebro, a função decifrar, identificar ou simplesmente decodificar essas 

informações envidas dos órgãos visuais, em mensagens, é isso que chamamos de 

cor. Podemos assim, afirmar com total convicção que, cor nada mais é que luz! 

Onde vemos cores? Qual sua função/finalidade? Para que serve? Essa 

é a parte divertida, por que é aqui que, entra o Ensino de Arte na Educação Infantil 

e Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, assim como as demais disciplinas 

curriculares, esta possui razão, teorias, fundamentos, objetivos e metas. A arte nas 

suas diferentes formas é a expressão de sentimentos, visão de mundo, 

comunicação, diálogo com o próximo e mensagens subliminares, não somente 

entretenimento (no meio social), recreação (no campo educacional), muito menos 

passatempo (quando falamos psicologicamente), há toda uma história, e 

conceitos inseridos de forma direta ou indiretamente numa determinada ação 

artística. 

Os primeiros povos, por exemplo, registrava por meio de desenhos – 

nas paredes das cavernas, animais, plantas, objetos, pessoas, astros. A fim de, 

perpetuar experiências vividas, utilizado figuras, feitas a punho, ou seja, a arte! 

Que mesmo sem nomenclatura para referenciar-se a ela, já existia desde os 

primórdios. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) conceituam as artes 

plásticas que compreende (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro), como arte na 

posição de disciplina escolar. Estas variações artísticas devem ser 

obrigatoriamente inseridas em salas de aula de forma imparcial para que o 

educando possa “desenvolver a capacidade de formular hipóteses, julgar, 

justificar e contextualizar julgamentos diferentes acerca de imagens de Arte”. 

(Barbosa, 1991, p.64). 

 
Entre os fatores facilitadores da aprendizagem cabe destacar a 

motivação, a curiosidade e alegria da descoberta, satisfação pelos 
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resultados alcançados, o elogio, o bom e estimulante ambiente, a 

empatia do professor e simpatia dos colegas e tudo isso resumido nas 

expressões afetividade ou ternura. (ANTUNES, 2014, p. 33). 

 

6 BRINCADEIRAS E JOGOS 

 

Aplicar as brincadeiras nas fases de formação do indivíduo tornam-se 

de suma importância para seu desenvolvimento afetivo e social. Ao brincar o 

individuo descobre capacidades e habilidades renovadoras e, contudo, entende 

a arte de aprender a ganhar e perder, de forma lúdica e significativa colaborando 

para o desenvolvimento cognitivo e psicomotor de uma maneira diversificada e 

simplificada. Brincar enquanto joga ou jogar enquanto brinca, despertam valores 

de raciocínio e equilibro que posteriormente contribuirá para um interesse 

favorável de inclusão social mediante suas habilidades. 

O momento em que a criança brinca, ela desperta a capacidade de 

criar, descobrir e desenvolver suas ideias de uma maneira diferente, com isso a 

criança associa o brincar com uma maneira artística de aprender a fazer e isso faz 

com que sua curiosidade vá além de sua imaginação, enquanto o adulto ao jogar 

desperta em si o sentimento de competir com mais eficácia fazendo com que o 

jogo passe de brincadeira para algo mais sério e suas emoções o direcionam para 

provar suas melhores habilidades mediante a execução do jogo.   

Com o tempo ocorrem mudanças nas brincadeiras e com isso os 

brinquedos e são sendo cada vez mais tecnológicos, mais é certo dizer que a 

escola precisa manter a ludicidade com sua criatividade tecnológica de criar e 

reaproveitar recursos que facilitam a ideia de reciclar. Embora os avanços sejam 

constantes as crianças precisam estar sensíveis e acompanhar esse processo 

participando dele.  Neste sentido é importante que a escola esteja preparada para 

despertar na criança o interesse pela aprendizagem lúdica e promover projetos 

que possam envolver suas crianças. A aprendizagem acontece com o despertar 

rotineiro e a criança pode aprender fazendo, criando e brincando de acordo com 

o estimulo dado para tal desenvolvimento. 
 

7 CONCLUSÃO 

Concluímos que os jogos e brincadeiras contribuem para os processos 

de ensino e aprendizagem de alunos, estimulando o pensamento complexo e de 

forma prazerosa o raciocínio lógico e a (des)construção de ideias e resoluções. 
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A metodologia e / ou a prática pedagógica envolta por meio de jogos 

e brincadeiras possibilitam estímulos diversos e especialmente de participação de 

ações educativas problematizadoras que instigam o pensamento abstrato e novas 

reestruturações cognitivas. 

Por fim, conforme o presente estudo, confirmamos que os jogos e 

brincadeiras lúdicas são facilitadores de aprendizagem significativa. 
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1228Resumo: O presente trabalh1229o descreve o uso de jogos lógicos digitais na 

aplicação de um projeto de extensão o qual objetiva o ensino de lógica de programação 

para o ensino fundamental II, realizado em três escolas públicas do meio-oeste 

catarinense e oferecido pelo Instituto Federal Catarinense. As aulas são executadas 

semanalmente no contraturno do ensino regular e visam a promoção de conhecimentos 

atrelados à computação, sobretudo o desenvolvimento de habilidades básicas de 

programação. Os jogos lógicos são ferramentas didáticas utilizadas no processo de 

ensino e também são empregados como uma proposta de mensuração das capacidades 

dos estudantes antes e depois das atividades. O tempo de resolução do jogo sudoku foi 

computado no início da execução dos trabalhos, resultando que apenas 34,6% dos 

alunos em média conseguiu resolver e o tempo médio dos que resolveram foi 53 minutos 

e 40 segundos, o que demonstra grande oportunidade para o desenvolvimento de 

competências na resolução de problemas lógicos e lógicos-matemáticos com o objetivo 

de proporcionar ganhos na capacidade cognitiva desses estudantes. 
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II, carried out in three public schools in the Midwest of Santa Catarina and offered by the 

Federal Institute of Santa Catarina. Classes are held weekly in regular schools and aim to 

promote knowledge related to computing, especially the development of basic 

programming skills. Logic games are didatic tools used in the teaching process and are 

also used as a proposal to measure students' abilities before and after activities. The 

resolution time of the sudoku game was computed at the start of the work, with only 

34,6% of the students being able to solve the problem on average and 53 minutes and 

40 seconds time average. development of skills in solving logical and logical-

mathematical problems with the objective of providing gains in the cognitive capacity of 

these students. 

Keywords: Logic games, Logic programming, Visualg, Sudoku, Elementary School II. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os jogos são recursos cada dia mais presentes no cotidiano das pessoas, 

sobretudo jovens os utilizam de maneira desenfreada, muitas vezes atingindo 

várias horas diariamente (VASCONCELLOS et al., 2017). Cerca de 75.5% dos jovens 

e adultos brasileiros jogam videogame (PENILHAS, 2018). Este mercado é um dos 

mais promissores, já que é um dos que mais crescem em todo o mundo. Desta 

forma, é notável que os jogos eletrônicos conquistam cada vez mais adeptos e se 

tornaram parte do cotidiano de muitas pessoas.  

Na busca por tentar aliar a atratividade que esses jogos detêm com 

atividades educativas, inúmeros jogos educacionais são desenvolvidos com o 

intuito de proporcionar maior diversão ao aprendizado. Assim, é necessário que 

uma mudança de metodologia ocorra no meio escolar, para que este se adapte 

às novas necessidades da sociedade, promovendo o desenvolvimento de um 

pensamento criativo e inovador, os quais os jogos são capazes de estimular (DE 

SENA, 2016).  

No dia-a-dia dos atuais estudantes, os mesmos são imersos as inúmeras 

possibilidades que a tecnologia proporciona. Com isso, ao chegar ao recinto 

escolar, eles também almejam coisas diferentes, fascinantes e instigadoras, ou 

seja, um aprendizado que tenha sentido para os mesmos. Ramos (2012) ressalta 

que: 

 

[...] os aparelhos eletrônicos em sala de aula são um 

convite à distração, durante as aulas, utilizados em 

excesso por muitos alunos e muitas vezes prejudicam o 
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aprendizado. Porém, com os jogos digitais é possível 

estimular a afeição dos alunos (RAMOS, 2012).  

 

Deste modo, é possível observar que os jogos podem ser grandes aliados 

no processo de ensino-aprendizagem. Sá, Azevedo e Machado (2018) afirmam que 

estes recursos motivam os alunos na busca constante por novos conhecimentos, 

o que nos dias atuais é um grande desafio para o educador. A partir deste 

entendimento, é possível apresentar os jogos digitais educativos, que para Neto e 

Fonseca (2013) são ferramentas educacionais que:  

 

[...] podem ajudar no desenvolvimento de conhecimento 

e habilidades cognitivas, como a resolução de problemas, 

o pensamento estratégico, a tomada de decisão, entre 

outras, propiciando uma compreensão mais profunda de 

certos princípios fundamentais de determinados 

assuntos (NETO e FONSECA, 2013). 

 

Nos últimos anos, pesquisas relacionadas ao uso dos jogos atrelados ao 

processo de ensino ganharam espaço no âmbito científico, visto que oferecem 

uma forma lúdica e intuitiva de aprender, facilitando a compreensão dos 

conteúdos por parte dos alunos (SCHOEFFEL et al., 2015; NAZARÉ, RIBEIRO e 

FROTA, 2016; QUEIROZ, SANTOS e RODRIGUES, 2016; AONO et al., 2017). Áreas 

tecnológicas obtêm diversas vantagens com os jogos, principalmente quando 

estes envolvem lógica e auxiliam no aperfeiçoamento do raciocínio. Além disso, 

podem ser usados em sala de aula, tornando o aprendizado mais atrativo e eficaz 

(NETO e FONSECA, 2013). 

Desse modo, a presente proposta tem como finalidade empregar os jogos 

educativos como ferramentas didáticas de apoio no desenvolvimento do raciocínio 

lógico e lógico-matemático que possam ser aplicados na programação, onde os 

estudantes desenvolvam maior interesse, devido às suas características 

desafiadoras, competitivas e interativas. Para tanto, este trabalho apresenta um 

levantamento de dados do uso de jogos no ensino de lógica de programação, 

atrelando diversão e ludicidade ao aprimoramento dos alunos, essa busca visa 

esclarecer os problemas encontrados frente à referências correlacionados ao tema 

(KÖCHE, 2012). Além de ser baseado em trabalhos já realizados sobre o assunto, o 

artigo também será fundamentado a partir de um projeto de extensão realizado 
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em três escolas públicas de uma cidade catarinense, que tem como objetivo o 

ensino de lógica de programação para alunos do ensino fundamental II. 

Para um melhor entendimento da proposta, no tópico de desenvolvimento 

será apresentado um panorama do projeto em execução, correlacionado com 

pesquisas bibliográficas, as quais dão suporte para as ferramentas, metodologias 

e procedimentos adotados para o trabalho. Posteriormente, serão apresentados 

os resultados iniciais do projeto, juntamente com as discussões sobre o mesmo, 

ao final, são apresentadas as considerações gerais. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

  Este tópico está dividido em dois momentos, o primeiro apresenta 

um panorama sobre o projeto de extensão que está sendo realizado, bem como 

as práticas adotadas. No segundo, o enfoque se dá na utilização dos jogos lógicos 

digitais como recursos que propiciam avanços nas capacidades de resolução de 

problemas pelos estudantes. 

 

2.1 O projeto de extensão 

  O projeto de extensão que é uma das bases para a elaboração do presente 

trabalho, é realizado em três escolas públicas situadas em uma cidade do meio-

oeste catarinense, denominadas no artigo como escolas A, B e C, com a finalidade 

de resguardar sua imagem e de seus estudantes. O projeto é ofertado para 

aproximadamente setenta e cinco alunos do oitavo e nono anos divididos entre 

as três escolas, os quais participam de maneira voluntária das aulas de lógica de 

programação ofertadas no contraturno do ensino regular. Propostas nesse 

sentido são relatadas por Schoeffel et al., (2015) e Aono et al., (2017), os quais 

descrevem aplicações exitosas à turmas desde o primeiro ano do ensino 

fundamental, com variadas formas de execução, utilização de ferramentas 

distintas e diversos modos de avaliação de satisfação, os quais abrangem os 

alunos e também seus professores. 

 As aulas em questão são ministradas por alunos do curso de Bacharelado 

em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense (IFC), localizado na 

mesma cidade da realização do projeto, as ações são sempre acompanhadas por 

um professor da referida graduação. Essa ideia assemelha-se a apresentada por 

Queiroz, Santos e Rodrigues (2016), os quais apresentam um projeto para 

desenvolvimento de habilidades lógicas, conduzido por estudantes de 



 

 
5283 

licenciatura em computação, em conjunto com alunos de pedagogia para a 

execução de práticas lúdicas com o sexto ano do ensino fundamental. 

 O início dessa proposta ocorreu em apenas uma escola em meados do ano 

de 2018. Para aferição das melhorias ocorridas com os estudantes no projeto 

anterior, foi aplicado um questionário contendo quinze questões lógicas, 

divididas igualmente entre fáceis, médias e difíceis. O questionário foi aplicado 

no início e no fim do projeto, com vistas à realização de um levantamento sobre 

a evolução dos estudantes durante o período. Com os resultados promissores e 

a aceitação inicial alcançada, buscaram-se parcerias com as outras duas escolas 

que, atualmente, também recebem as atividades. 

A execução dos trabalhos ocorre no laboratório de informática das 

próprias escolas, no geral esses espaços contam com computadores de 

desempenho limitado e os mesmos eram pouco utilizados, visto que recebiam 

pouca manutenção e apresentavam muitos problemas com os sistemas 

operacionais e softwares utilizados. Como atividade inicial nas escolas, foi 

necessária uma manutenção geral nos laboratórios, onde se efetuaram algumas 

trocas de componentes, como memórias e fontes, posteriormente foram 

reinstalados os sistemas operacionais e instaladas as ferramentas que seriam 

utilizadas no projeto. Esse cenário é visto como algo recorrente nos ambientes 

escolares, onde os equipamentos sem sua devida conservação por profissionais 

capacitados impossibilitam seu uso, dificultando a inserção das tecnologias aos 

estudantes (NAZARÉ, RIBEIRO e FROTA, 2016).  

Um dos recursos utilizados é o projetor multimídia, o qual auxilia na 

maioria das ações. O ambiente de execução do projeto pode ser visualizado na 

figura 1, onde é possível observar os estudantes realizando uma atividade com 

jogos lógicos digitais.  
 

Figura 1. Alunos desenvolvendo atividades com jogos lógicos. 
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Fonte: Os autores. 

O software base para o desenvolvimento das atividades de programação 

é o Visualg, o qual é de execução leve, permitindo a interpretação de códigos-

fonte em portugol. Essa linguagem utilizada pela ferramenta, permite que os 

estudantes programem fazendo uso de palavras em português para efetuar as 

ações, como: escrita - “escreva”, leitura - “leia”, condições - “se-senao”, estruturas 

de repetição - “enquanto”, “repita” e “para”, além de possibilitar o trabalho com 

estruturas de procedimentos e funções. O Visualg é aconselhável para iniciantes 

em programação, sendo assim, ideal para os participantes do projeto, além de 

possuir editor e execução similares com as ferramentas utilizadas no mercado, 

proporcionando vivência próxima a um ambiente de produção de software 

(DANTAS et. al., 2012).   

Como metodologias utilizadas ao longo do desenvolvimento do projeto, 

destaca-se a de problematização juntamente com a aprendizagem baseada em 

problemas, as quais Witt, Kemczinski e Santos (2017), apontam em seu 

mapeamento sistemático da literatura, que essas estratégias são as mais 

promissoras para o ensino na computação, visando a reflexão por parte do aluno, 

onde seja estimulado a encontrar a solução dos problemas, instigando também 

o compartilhamento das mesmas. As atividades aplicadas permitem ainda que o 

estudante se aproprie dos conhecimentos através de problemas escolares e 

cotidianos, o que traz maior relevância para seu aprendizado (RIBEIRO et al., 2017; 

GARCIA, BROD e HINZ, 2018). Alguns exercícios elaborados foram cálculos 

trigonométricos, porcentagens, conversores de medidas, simuladores, dentre 

outros. Na figura 2 está demonstrado um exercício realizado, o qual calcula a área 

de uma esfera no Visualg. 
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Figura 2. Algoritmo para cálculo da área de uma esfera. 

 
Fonte: Os autores. 

É possível observar neste exemplo a simplicidade da linguagem utilizada 

pelo Visualg, visto que os comandos são autoexplicativos, com os quais 

facilmente é possível receber os valores de entrada, realizar as operações 

necessárias (processamento), para então emitir um resultado ao usuário, 

promovendo agilidade e compreensão de sua execução. 

 

2.2 Jogos Lógicos Digitais  

 

Outra metodologia adotada visa utilizar jogos digitais lógicos como 

ferramentas lúdicas no processo de ensino-aprendizagem do projeto. Assim 

como descrito por Schoeffel et al., (2015), esses recursos apresentam grande 

índice de satisfação e bons resultados para o desenvolvimento do pensamento 

computacional nos estudantes, habilidade esta, que também é um dos focos da 

proposta aplicada.  

O entretenimento e a diversão são princípios facilmente encontrados em 

jogos digitais, possibilitando meios interativos e dinâmicos que podem instigar o 

aprendizado (NETO e FONSECA, 2013). Muitas vezes o professor se depara em 

sala de aula, com alunos que apresentam dificuldades associadas com o 

raciocínio lógico, sendo assim, esses recursos mostram-se como alternativas 

viáveis na busca pela evolução dos estudantes, aproveitando-se principalmente 

dos jogos que possuem o viés lógico, o qual estimula a reflexão para que se 

cumpra determinado objetivo (VASCONCELLOS et al., 2017). 

A inserção dos jogos teve maior ênfase, devido aos resultados 

apresentados no questionário de avaliação do projeto, aplicado ao final da 
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primeira execução do mesmo, em uma pergunta que se referia à atividade que 

os mesmos mais haviam gostado ao longo do processo, apresentarem os 

resultados que são demonstrados na figura 3. 

 
Figura 3. Atividades que os alunos mais gostaram. 

 
Fonte: Os autores. 

Pôde-se constatar com esses dados, que o momento que mais atraiu a 

atenção dos estudantes foram justamente os jogos eletrônicos digitais, tratados 

muitas vezes também como desafios por parte deles, onde eram instigados a 

encontrar a solução para determinado problema. Assim, 32% lembraram-se 

dessas atividades em primeiro lugar, seguida da criação de programas com 20%. 

Dessa forma, o foco foi maior na busca por ampliar essas ações, com um maior 

tempo destinado à elas. Devido às limitações técnicas dos computadores dos 

laboratórios, mais jogos antigos em formato .swf (Shockwave Flash), foram 

buscados. Esses jogos deveriam conter sobretudo cunho educativo, voltado para 

ações de lógica e lógica-matemática. 

Um dos jogos selecionados foi o sudoku, o qual é composto por uma 

matriz dividida entre nove linhas, nove colunas e nove quadrantes 3x3, que devem 

ser preenchidas com os valores de 0 até 9 sem repetições, o que resulta em 

apenas um valor válido para cada célula. No início, alguns valores já vêm 

preenchidos e o objetivo é completar toda a tabela (MENEZES e MUZATTI, 2016). 

O sudoku propicia que os alunos desenvolvam habilidades que auxiliam 

seu cotidiano, como: atenção, organização, disciplina, raciocínio matemático, 

interpretação e memória (SANTOS et al., 2018). A utilização desse jogo 

possibilitou uma ideia de aprimoramento da execução do projeto realizada no 

ano anterior, na qual o objetivo é mensurar quantos estudantes conseguem 
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resolver o jogo, bem como o tempo gasto pelos que conseguirem, já no primeiro 

dia de atividades. Posteriormente à realização de todas as aulas, no último dia de 

execução do projeto o jogo será aplicado novamente, ocorrendo a coleta de 

dados da mesma maneira que foi realizado inicialmente. O tempo máximo 

estabelecido para a realização da atividade foi de uma hora e trinta minutos, sem 

a identificação dos estudantes. 

Ao utilizar o jogo sudoku em uma versão digital como método de 

avaliação lógica, os alunos foram impostos à planejarem a melhor resposta a ser 

dada, refletindo sobre as consequências de cada número colocado no tabuleiro 

e levando em consideração a regra de não repetição (SANTOS et al., 2018). A 

figura 4 apresenta o jogo sudoku, desenvolvido pela Sheppard Software 

(www.sheppardsoftware.com), o qual possui os requisitos necessários para ser 

aplicado, visto que o mesmo contempla um medidor de tempo de resolução, 

permitindo assim que seja mensurado o desempenho dos estudantes. 
Figura 4. Jogo Sudoku. 

 
Fonte: Os autores. 

A figura 5 apresenta um jogo clássico de travessia do rio, o qual possui 

determinadas regras para que todos os personagens consigam passar para o 

outro lado. Esse jogo, de desenvolvedor desconhecido e disponível em diversos 

sites do ramo, desafia o jogador a realizar uma análise das possibilidades viáveis 

a serem executadas para alcançar o objetivo final. Esse tipo de recurso possui viés 

interativo e competitivo, visto que naturalmente os estudantes buscam o mais 

rapidamente possível encontrar a solução, superando seus colegas de turma. 
Figura 5. Jogo travessia do rio. 
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Fonte: Os autores. 

Outros tipos de jogos que consistem em auxiliar experimentos práticos 

que tem como objetivo incentivar o raciocínio lógico e que foram utilizados são: 

Torre de Hanoi, no qual o objetivo é passar todos os discos de um lado para o 

outro, de maneira que um disco maior nunca fique em cima do outro. Tangram, 

um “quebra-cabeça” que é formado a partir de um quadrado que é decomposto 

por figuras geométricas e consiste em montá-lo de variados modos. Atravesse os 

sapos, a finalidade desse jogo é atravessar todos os sapos machos para o lado 

direito, e as fêmeas para o lado esquerdo, dentre vários outros jogos que 

exercitam o raciocínio lógico (RAMOS et al., 2017).  

 

3. Resultados parciais 

 

 Os resultados auferidos no projeto até o presente momento e que 

continua em execução nas três escolas estão demonstrados nessa seção. Destaca-

se que com os resultados obtidos, já é possível realizar uma análise do cenário de 

aplicação da proposta, realizando ajustes no planejamento e prospectando novos 

trabalhos. 

 Na realização do projeto ocorrida em 2018 com a participação de apenas 

uma escola, os resultados dos questionários inicial e final aplicados, indicaram os 

percentuais de acerto demonstrados na figura 6. 
Figura 6. Comparação entre acertos nos questionários. 
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Fonte: Os autores. 

Em análise à esses dados é possível constatar que houve um incremento 

significativo de acertos quando consideradas as questões médias e difíceis, onde 

ocorreu uma elevação de 10% e 23% respectivamente. Se for analisada a média 

geral de acertos, o valor foi elevado em 11% considerando todos os níveis, o que 

demonstra uma melhoria na resolução de questões lógicas por parte dos 

estudantes, desse modo, é possível constatar que as atividades realizadas, 

contribuíram no processo de evolução apresentado, corroborando resultados 

descritos por Aono et al., (2017), os quais também constataram que após uma 

aplicação similar, identificaram evolução no modo de pensar dos estudantes, 

principalmente quanto ao delineamento do pensamento lógico e sequencial. 

A figura 7 apresenta o percentual de êxito inicial na resolução do sudoku 

em cada uma das escolas nas quais o projeto é realizado atualmente, aqui 

representadas pelas letras A, B e C; 
Figura 7. Percentual de alunos que concluíram o Sudoku. 
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Fonte: Os autores. 

 Em análise aos gráficos obtidos, é possível visualizar na cor azul os 

percentuais dos alunos que tiveram êxito na resolução da atividade e na cor 

vermelha, os que não conseguiram finalizar no tempo proposto para a atividade.  

 Nas três escolas, o percentual de estudantes que não conseguiu finalizar o 

jogo sudoku superou o número dos que tiveram sucesso, independentemente do 

tempo gasto para a realização, onde a média geral ficou em 34,6%. Desse modo 

é possível constatar um amplo espaço de trabalho, fortalecendo as práticas 

envolvendo lógica-matemática, bem como a habilidade de concentração, a qual 

muitas vezes interfere diretamente no resultado desse desafio. 

 Em análise às variações encontradas, os alunos da escola C, conseguiram 

um maior índice de sucesso (45,0%), aproximando-se da metade da turma. Já a 

escola B, foi  a que teve o menor valor (24,2%), indicativo de um cenário de maior 

dificuldade para esse tipo de prática, o que leva ao planejamento de ações 

interventoras mais incisivas, nas quais se tenha aperfeiçoamento nas habilidades 

exigidas para a resolução do jogo. 
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 Quando a análise foi realizada vislumbrando apenas o tempo dos 

estudantes que conseguiram finalizar o jogo, obteve-se o gráfico de médias 

apresentado na figura 8. 
Figura 8. Tempo para a realização do sudoku. 

 
Fonte: Os autores. 

 Os dados apresentados demonstram que as escolas A (48 minutos e 18 

segundos) e B (46 minutos e 18 segundos) obtiveram tempos médios próximos 

na resolução do sudoku, já na escola C, o tempo médio chegou à 1 hora e 7 

minutos. Não foi possível encontrar na literatura uma ação na qual fosse possível 

realizar uma comparação em outro cenário escolar para esses dados, porém é 

factível o destaque de que como esses índices referem-se apenas aos alunos que 

conseguiram êxito na resolução do sudoku, um trabalho sobretudo com 

perspectiva de incremento nas capacidades de resolução de problemas lógico-

matemáticos, como é a proposta do projeto, deve auxiliar na diminuição do 

tempo de resolução. As dificuldades inerentes as atividades relacionadas à lógica-

matemática e as funções técnicas é descrita por Aono et al., (2017), visto que 

demanda uma junção de especialidades do aprendiz.  

Outro ponto que cabe destacar é que a escola que obteve o tempo médio 

mais alto na resolução do jogo foi a escola C, exatamente a escola que conseguiu 
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o maior índice de alunos que conseguiram finalizar o desafio, isso pode estar 

ligado com a característica desses estudantes, os quais demandam um maior 

tempo para a execução da atividade, porém com uma maior taxa de conclusão. 

Outros aspectos, como a condução da atividade, bem como o ambiente na qual 

ela é executada também podem interferir nos resultados, desse modo um 

prospecto mais esclarecedor poderá ser traçado com os resultados finais 

alcançados pelos estudantes.  

No geral, os promotores do projeto destacam que as aplicações dos jogos 

durante as aulas demonstra notável dedicação por parte dos estudantes, os quais 

realizam as demais atividades, mas rotineiramente apresentam interesse e até 

impaciência, pelo momento no qual poderão realizar as atividades com os jogos 

lógicos. Mesmo alunos que nas atividades gerais demonstram alguma dificuldade 

de aprendizado ou falta de concentração/interesse, no momento que é desafiado 

a jogar, ocorre uma transformação, na qual busca incessantemente por encontrar 

a solução proposta. A avaliação dos mediadores do projeto é similar à citada por 

Aono et al., (2017), visto que o processo de avaliação não pode se dar somente 

sob a ótica quantitativa, pois muitos dos resultados alcançados são subjetivos, 

constatados nas participações dos alunos ao longo das aulas. 

Ressalta-se que nem todos os jogos aplicados são de fácil resolução, onde 

muitas vezes os alunos participantes surpreendem com a linha de raciocínio 

adotada, encontrando soluções desconhecidas e criativas, o que também é 

descrito na proposta de RIBEIRO et al., (2017), na qual os estudantes conseguem 

encontrar resultados alternativos. Como no geral vários alunos não possuem 

acesso cotidiano ao computador, os momentos de atividades com jogos também 

promovem a descontração e o entretenimento dos mesmos, os quais estão em 

contato com algo selecionado para que promova diversão agregada ao 

aprendizado. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho demonstrou viabilidade na execução de atividades 

lógicas e lógica-matemáticas, com vistas para a aprendizagem de lógica de 

programação. O projeto de extensão que vem sendo desenvolvido, que utiliza 

como base a aprendizagem de programação baseada na ferramenta Visualg, 

demonstra que esta, possui características que auxiliam no aprendizado, 

facilitando a compreensão pelos estudantes e fornece os instrumentos e 
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conceitos básicos para que o aluno tenha os fundamentos do que é requerido no 

mercado atual. As atividades de programação elaboradas, as quais buscam trazer 

a metodologia de problematização e aprendizagem baseada em problemas, seja 

para a resolução de exercícios escolares ou resolução de situações cotidianas, 

também demonstram potencial pedagógico para sua execução, promovendo 

alternativas tecnológicas para os estudantes solucionarem questões rotineiras. 

Os jogos lógicos digitais se tornaram ferramentas didáticas fundamentais 

na execução do projeto, o qual foi possível constatar em questionário aplicado 

aos primeiros estudantes que realizaram o projeto, o qual foi citado por 32%, 

como atividade que mais os havia agradado. Desse modo é possível afirmar que 

ocorre um retorno positivo por parte da utilização desses recursos para os fins 

propostos, demonstrando serem instrumentos lúdicos e instigadores, os quais 

promovem maior dedicação e concentração dos estudantes.  

Destaca-se também que existem oportunidades de potencializar os 

conhecimentos dos estudantes atendidos pelo projeto, visto que em uma média 

geral entre as três escolas, apenas 34,6% conseguiram resolver o jogo do sudoku 

proposto, demonstrando assim que é possível explorar esse tipo de atividades e 

promover ganhos dos mesmos em suas capacidades de resolução de problemas 

lógico-matemáticos. O mesmo pode ser afirmado quanto ao tempo médio para 

a solução do jogo, no qual a média geral dos alunos que conseguiram finalizar 

ficou em 53 minutos e 40 segundos, tempo este que acredita-se que pode ser 

melhorado com a promoção de atividades de raciocínio acoplados ao tempo, 

objetivando foco e concentração. 

De modo geral, os jogos são ferramentas que possibilitam atividades 

dinâmicas e interativas, no qual os estudantes passam a ser protagonistas do seu 

próprio aprendizado, utilizando para isso recursos tecnológicos (computadores, 

internet) disponíveis nas escolas, mas que nem sempre são utilizados como 

ferramentas de ensino. Mesmo recursos simples e antigos, podem sim, ser 

utilizados em prol da comunidade escolar e promover melhorias. 

Os resultados obtidos ao final da execução do projeto serão norteadores 

frente a efetividade de execução do projeto, caso demonstrem valores que 

incrementem significativamente aos obtidos na fase inicial. No que tange à 

evolução percebida pelos professores e graduandos que executam o projeto, ao 

longo das aulas é notório o aumento da participação dos alunos participantes 

frente às atividades propostas, sobretudo pela rapidez na qual fazem as 

proposições das soluções para as questões indagadas,  capacidades de resolução 



 

 
5294 

matemática e vinculação com conteúdos aprendidos no ensino regular. Porém, 

vale ressaltar que os mesmos estão em um processo de aprendizado constante 

nesta etapa de sua vida escolar onde há naturalmente uma evolução, mas é 

possível afirmar que atividades como a presente colaboram significativamente no 

desenvolvimento das capacidades lógicas, seja de resolução de problemas 

cotidianos ou escolares. 
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OS MEMES COMO ESTRATÉGIA INFORMAL DE APRENDIZAGEM 

DE LÍNGUAS ADICIONAIS 

 

Patrícia Cantão Gonçalves (UFPA) 

Resumo: Este trabalho é de natureza analítica e tem por intenção mostrar como ocorre 

a prática situada e informal da aprendizagem de EFL através do meme como gênero 

digital. A abordagem escolhida apoiou-se em autores que observam este gênero da 

perspectiva interacionistta e sociodiscursiva. Nesta direção, foi associado o estudo sobre 

letramentos digitais e do meme com o discurso sociolinguístico pelo qual foi identificada 

a função multimodal do meme e como ele se caracteriza como uma produção textual 

que trabalha a polissemia ao mesmo tempo em que acresce a aprendizagem de língua 

inglesa enquanto língua adicional. 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo, Gênero Digital, Meme; Aprendizagem 

de EFL 

 

Abstract: This paper is analytical in nature and intends to show how the situated and 

informal practice of learning EFL through meme as a digital genre occurs. The approach 

chosen was based on authors who observe this genre from the interacionist and 

sociodiscursive perspective. Therefore, the study of digital and meme were associated 

with the sociolinguistic discourse by which the meme's multimodal function was 

identified and how it is characterized as a textual production that works the polysemy at 

the same time as English language learning as an additional language. 

Key-Words: Sociodiscursive Interactionist, Discursive Gender, Digital gender, Meme, 

learming of EFL 

 

Introdução 

Estando as práticas de leitura e escrita cada vez mais engajadas em 

domínios tecnológicos digitais, surge a necessidade de refletirmos sobre os 

letramentos digitais, assim como, o desenvolvimento das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTIC). Tais abordagens tornam relevantes as 

considerações de Buzato (2006, p. 04) ao ressaltar que: 

"letramento, ou mais precisamente os letramentos, são práticas 

sociais e culturais que têm sentidos específicos e finalidades 

específicas dentro de um grupo social, ajudam a manter a coesão 

e a identidade do grupo, e são aprendidas em eventos coletivos 

de uso da leitura e escrita, e por isso são diferentes em diferentes 

contextos sócio-culturais." 
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Portanto, os letramentos digitais apontam para interesses específicos 

dentro contextos interativos que se transpõem e se confluem em veículos de 

comunicação e informação digital, dentro dos quais somos incluídos e 

redefinidos pela chamada era da informação (CASTELLS, 1999) que tem imposto 

novos ritmos que implicam na integração e hibridização da linguagem (BRAGA, 

2013).  

Desta maneira, aportados pela perspectiva interacionista 

sociodiscursiva (CRISTÓVÃO; ANJOS-SANTOS, 2015), alcançamos o gênero digital 

meme, ao lermos este novo gênero pela perspectiva de Coscarelli e Novaes (2010, 

p. 3) podemos descrevê-lo “como leitura verbal hipertextual não linear e um 

sistema complexo, não por ser complicada, mas por ser realizada de forma 

dinâmica, aberta, recursiva, gerando estruturas emergentes nem sempre 

previsíveis”. Sendo assim, intendemos analisar as funções do gênero meme em 

sua complexidade textual e interpretativa como auxílio para a aprendizagem do 

EFL em contextos paralelos à sala de aula.  

Portanto, foi feita uma análise sobre as novas tecnologias digitais 

associadas ao gênero digital meme com foco no aprimoramento da 

aprendizagem do EFL. Exploramos a variação linguística e a linguagem informal 

do meme, dando ênfase à importância de exercitar a leitura e a fala multimodal, 

as quais foram acrescidas com a evolução das novas tecnologias digitais. 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas à Aprendizagem 

Informal  

A evolução dos meios de comunicação e informação nos é relevante à 

medida que os novos ambientes digitais passam a auxiliar a aprendizagem de 

línguas adicionais. Castells (1999, p. 573-574) afirma que "realmente estamos em 

uma nova era [...], a era da informação" estando esta cumprindo a função de 

disponibilizar e disseminar os recursos tecnológicos que viabilizam as interações 

sociais, ainda segundo (CASTELLS, 1999) quanta mais célere o processamento e a 

transmissão de informação, mais produtivos serão os sistemas interligados pelas 

novas tecnologias. 

Apesar de a internet “em princípio, ser um canal de comunicação 

horizontal” (Castells, 2003, p.129) que sugere a democratização e o 

aprimoramento ao acesso às informações, para que isso aconteça é necessário 
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que os receptores destas informações saibam interagir com elas ou a partir delas, 

construindo ou desconstruindo ideias e valores. Pois segundo Castells (2003, p.7): 

“O que caracteriza a revolução tecnológica atual não é o caráter 

central do conhecimento e da informação, mas a aplicação deste 

conhecimento e informação a aparatos de geração de 

conhecimento e processamento da informação/comunicação, 

em um círculo de retroalimentação acumulativa entre a inovação 

e seus usos”. A difusão da tecnologia amplifica infinitamente seu 

poder ao se apropriar de seus usuários e redefini-los. As novas 

tecnologias da informação não são apenas ferramentas para se 

aplicar, mas processo para se desenvolver. “(...) Pela primeira vez 

na história, a mente humana é uma força produtiva direta, não 

apenas um elemento decisivo do sistema de produção.”. 

 

Ou seja, é preciso o indivíduo trabalhar aspectos cognitivos e sócio-

interativos para que ele possa transformar a informação em conhecimento. Assim, 

acordando com (PELIZZARI, 2002), é possível inferir que o conhecimento seria o 

comportamento do indivíduo diante da informação, ou seja, se ele consegue 

refletir e ponderar os seus aspectos plurais em tempos e contextos variáveis. 

Portanto, estas novas redes passam a incluir "a comunicação 

multimodal" Prensky (2012, p. 110) que implicam em um cenário complexo que 

tem exigido um "uso prudente da tecnologia para realçar nossas capacidades" 

Prensky (2012, p. 101) de aprender e interagir com os recursos tecnológicos. Pois, 

segundo Prensky (2012, p. 109) "o vínculo entre a inteligência humana e a 

simulação digital permite que a mente avence e alcance progressos sempre mais 

rapidamente".  

Desta maneira, saber explorar conteúdos por meio dos instrumentos 

digitais pode ampliar o nosso conhecimento, inclusive ao identificarmos até que 

ponto eles podem nos ajudar, (PRENSKY, 2012). Assim, surge uma ação mútua 

entre as novas tecnologias e seus usuários, da qual resultam contextos múltiplos 

e complexos capazes de modificar as maneiras de se comunicar e falar.  

Como concorda Johnson (2005, apud Prensky, p. 111-112) "as novas 

tecnologias associadas à cultura popular [...] nos fazem pensar e aumentar nossas 

capacidades numa ampla variedade de tarefas cognitivas", porém, ainda há 

grandes impasses que dizem respeito a como podemos desenvolver tais 

capacidades de maneira crítica e situada.  
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Hoje o uso da tecnologia dentro e fora de sala de aula ainda precisa 

ser ampliado por meio de ações pedagógicas e socioculturais, sendo cada vez 

mais necessário refletir, também, sobre como as linguagens digitais podem 

potencializar o processo de aprendizagem de uma geração interligada por 

rápidos fluxos de informação em diferentes suportes (KIRRIMUR E MCFARLANE, 

2004).  

Este novo contexto implica, segundo Rojo (2012) em uma interseção de 
multiplicidade cultural e semiótica dos novos textos que estão sendo criados ou 

modificados pela era da informação.  Sendo interessante entender a “pluralidade e a 

diversidade cultural trazida pelos autores/leitores contemporâneos a essa criação 

de significação” (ROJO, 2013, p.14). Vindo entremeado a esta cultura dos 

“autores/leitores contemporâneos”, os memes exemplificam o comportamento 

multimodal e polissêmico da produção textual vinculada aos ambientes digitais.  

E para entender estes novos mecanismos de produção textual dos 

memes, concordamos com a ideia de que “esta escrita tende a certa 

informalidade, menor monitoração e cobrança pela fluidez do meio e pela rapidez 

do tempo” (MARCUSCHI, 2004, p. 29).  

Logo, para escrever ou ler memes, é preciso estar atento às inferências 

comuns ao gênero que fazem uso das multifaces da linguagem. Como por 

exemplo, utilizar-se da escrita formal com um fim específico, sem se preocupar 

com as possíveis interpretações sobre ela. Porém, o meme costuma criar 

contextos críticos, cômicos e motivadores através da escrita informal, justamente 

para explorar ao máximo as interconexões que os ambientes digitais permitem 

fazer. Concordando com esta ideia (CASTRO; CARDOSO; 2015, p. 3) afirmam que 

o: 

“Meme, atualmente, também é um termo utilizado para 

denominar algumas estruturas textuais que vêm sendo 

disseminadas nas redes sociais, constituem-se normalmente de 

caráter multimodal (texto escrito e imagem, imagem e texto 

sonoro, vídeo, dentre outros), aderindo a maneiras distintas de 

se apresentar e, geralmente, também estão ligadas ao discurso 

cômico, irônico ou satírico”. 

 

Esta criação de sentidos através do gênero digital meme influencia na 

construção social do sujeito ao sugerir a ele diferentes meios para ele expressar 

suas ideias, ou ao confrontá-los com novos modos de ler e interpretar textos. Por 
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isso, é necessário atentar-se a emergência de introdução do meme aos estudos 

de língua, visando, além, da adaptação aos constructos sociais, um estudo 

ampliado a respeito da variação linguística encontrada em gêneros textuais que 

se difundem nos ambientes digitais. 

 

 Entendendo um pouco sobre os memes 

A palavra meme foi inicialmente usada em 1976 por Richard Dawkins 

em seu livro “O Gene Egoísta”, referindo-se a unidade informativa que se 

multiplica de cérebro para o outro cérebro ou meios físicos nos quais se 

disseminam informações (LEMES, 2010). O que nos leva a sugerir que sua 

conceituação atual baseia-se na em algo que se dissemina rapidamente entre 

redes de informação.  

Desta maneira, dentro do espaço digital, os memes podem ser 

entendidos como ideias expostas através de textos intertextuais e híbridos que 

são difundidos quase que instantaneamente entre redes sociais, tais como, 

Facebook, Instagram, Twiter, Whatsapp e etc.  

Segundo (TAGWeb, 2017) Oogachaka Baby é o primeiro meme da 

internet, tendo ele surgido em rede em janeiro de 2006. Após ele, surgiram vários 

outros memes que se seguiram a mesma rapidez em suas replicações. Atualmente, 

graças à evolução tecnológica, que nos dispõe de dispositivos e redes digitais de 

interação entre pessoas, a construção, assim como, o compartilhamento de textos 

híbridos dentro da internet passou a ser também uma identidade para as pessoas 

que se comunicam e se informam neste meio. 

De acordo com (Gilgiardelli, 2012), os memes estão diretamente 

relacionados à evolução cultural da sociedade, do ponto que eles podem 

influenciar os nossos pensamentos e ações. Isso, possivelmente, acontece quando 

uma pessoa considera um meme útil, cômico ou representativo, favorecendo-se 

de diversas possiblidades de ressignificar a seu texto ou a sua fala com linguagem 

híbrida e polissêmica do meme.  

A construção do meme costuma basear-se em temas e 

acontecimentos presentes, como filmes, séries, pessoas famosas, notícias sobre 

política ou qualquer tema que seja de interesse comum entre as comunidades 

virtuais. Assim, de acordo com (GOMES, 2019) devemos hoje considerar que o 

meme é um tipo de “ciência” a qual se expande e tem se integrado as áreas de 

conhecimento, principalmente, as que trabalham com a linguagem e a 

comunicação.  
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Logo, entender como este gênero emergente se constrói e quais 

funções ele possui ajuda-nos a identificar como esta comunidade de fala informal 

atribui novos valores e características ao texto escrito e a fala. Levando em 

consideração que grande parte das pessoas se encontra imersas nesses novos 

contextos, é possível que o meme consiga auxiliar na aprendizagem de línguas 

adicionais. 

Como os memes podem auxiliar a aprendizagem do inglês enquanto língua 

adicional  
Como implicação a esta disseminação de novos gêneros nos 

ambientes digitais, percebemos também novos comportamentos e meios de se 

comunicar via internet, os quais tem sido orientados por uma leitura multimodal 

que para (HEMAIS, 2015, p. 32): 

“é caracterizada pela presença de mais de uma modalidade de 

linguagem, ou seja, a copresença de vários modos de 

comunicação. O que é importante assinalar é que os modos 

interagem na construção dos significados da comunicação social, 

e cada modo contribui para os significados de acordo com sua 

capacidade de criar significados. [...] o verbal e o visual se 

complementam, e potencializam os efeitos de sentido para o 

leitor.” 

 

Exigindo deste leitor, segundo Lima e Castro (2016. p, 39), outras 

formas de "querer-dizer", comumente, nestas outras formas há textos 

metafóricos, imagens, vídeos, áudios, referências a objetos e fatos históricos, 

mais, principalmente, a fatos simultâneos ao ato de construção de um meme.   

Para (Valle, 2018) essas outras formas de “querer dizer” na internet 

podem ter fins didáticos, pois elas se aproximam da realidade dos alunos. 

Estimulando-os a refletir a partir de um objeto de leitura comum a eles, 

melhorando, assim, a interpretação e capacidade crítica deles a respeito do 

contexto social no qual eles estão inseridos.   

Tendo que haver uma adaptação ou personalização dos métodos de 

ensino, pois, para Rojo (2013, p.20), “já não basta mais a leitura do texto verbal 

escrito – é preciso colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras 

modalidades de linguagem (imagem estática, imagem em movimento, som, 

fala)”. 
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Portanto, dentro do contexto de ensino e aprendizagem do inglês 

enquanto língua adicional, os memes podem ser usado como método associativo 

porque as imagens, os sons, a fala mescladas oferecem diferentes sugestões de 

interpretação ao leitor. Logo, intuitivamente, os aprendentes de inglês podem ser 

beneficiados por práticas que consideram a sua realidade, e práticas que os façam 

refletir sobre a linguagem que eles usam na internet.  

E, estando estes aprendentes fazendo uso da metafunção interativa do 

memes, conseguem analisar a estrutura textual e as diversas significações de 

memes que estejam elaborados na língua inglesa. Levando também em 

consideração que o inglês é uma língua que está fortemente inserida em várias 

culturas, assim como, (MARCUSCHI; XAVIER, 2010, p. 150) afirmam: 

“O aparecimento de uma linguagem universal, no seu sentido 

mais amplo, é um dos aspectos mais importantes da 

globalização. Assim, o inglês acabou fixando-se nessa linguagem, 

envolvendo, também, a padronização das palavras e dos 

conceitos sociais.”  

 

Logo, estas palavras e conceitos podem também estar presentes nos 

memes, sendo fácil o reconhecimento delas pelos aprendentes do inglês ou se 

não, eles podem sugerir o que elas podem significar por meio de induções 

baseadas nos diversos elementos que compõem este gênero. Sendo que, esta 

composição, de acordo com Kress e van Leeuwen (2006), refere-se a como os 

elementos representativos e interativos se organizam para alcançar significados 

específicos dentro de um contexto multimodal. 

O ambiente de ensino e aprendizagem passa a ser mais flexível, 

adaptável, no qual as metodologias utilizadas podem ser negociáveis. Pois, 

“ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal, 

pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processo mais abertos de pesquisa 

e de comunicação” (MORAN, 2000, p. 29). Já que o meme tem a natureza 

maleável que se desconstrói e expande-se oferecendo a língua significados 

inusitados ao interligar elementos de contextos e tempos diferentes.  

No entanto, para que os ambientes de ensino e aprendizagem possam 

ser transformados com eficiência pelo uso das NTIC é necessário “atender as 

demandas dos novos ambientes online de aprendizagem, (...) de se perceber 

como parte de uma comunidade virtual de aprendizagem colaborativa e 

desempenhar o novo papel a ele reservado nesta comunidade” (SANTOS, 2004, 
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p. 57). Pois, a reflexão é essencial para que um aprendente do inglês como língua 

adicional possa transformar o conhecimento dentro de contextos variáveis. A LDB 

9.394 descreve que: 

“o uso de uma língua estrangeira é uma forma de agir no mundo 

para transformá-lo. A ausência dessa consciência crítica no 

processo de ensino e aprendizagem de inglês, no entanto, influi 

na manutenção do status quo ao invés de cooperar para sua 

transformação. (BRASIL, 1998, p. 40).” 

 

Com base nisso, sugerimos que a consciência crítica de um aprendente 

de língua inglesa pode ser estimulada através da adaptação dos contextos de 

aula ponderando o uso das NTIC, pois elas inserem contextos informais de 

construção de texto e fala. Portanto, ao inserir de maneira planejada o meme na 

aprendizagem de línguas o aprendente consegue trazer com a criatividade que 

eles utilizam na internet para dentro de seu ambiente de aprendizagem. 

Portanto, o professor precisa refletir sobre o uso das NTIC e fomentar 

a importância de estudar os gêneros digitais emergentes, tendo por base a 

dinamicidade e maleabilidade deles. O professor ao expor aos seus alunos estes 

novos contextos, ele criará um ambiente confortável e fazendo uso de uma 

linguagem e de elementos que são comuns a eles. Assim, os métodos e os 

espaços de ensino e aprendizagem são expandidos e personalizados.  

 

Considerações finais 

Este trabalho, com base nos estudos sobre o uso das NTIC e sobre 

gêneros digitais, buscou associar a aprendizagem da língua inglesa aos textos 

multimodais que têm sido disseminados nos ambientes digitais, neste caso, o 

meme. Logo, foram explorados o potencial criativo e o aspecto maleável desse 

gênero e a necessidade de transformação e adaptação dos espaços de ensino e 

aprendizagem. 

Sendo apontado a importância de práticas de ensino que considerem 

o que é relevante para o aprendente, assim como, a de reflexão sobre o uso das 

NTIC para que ensino mediado por elas seja eficiente e atribua novas 

competências aos aprendentes da língua inglesa. Com base nisso, foi identificado 

que o meme possui características capazes estimular a expansão de 

conhecimento, tendo em vista que ele explora estruturas não lineares e 
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polissêmicas que exigem do leitor diversas habilidades que os ajudem a 

interpretá-lo. 
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OS RECURSOS TECNOLÓGICOS NA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI 

 

Liduina de Sousa Silva1230 

 

RESUMO: O presente trabalho acadêmico intitulado com os recursos tecnológicos na 

educação do século XXI tendo como averiguar a importância do uso das tecnologias na 

educação contemporânea.  A tecnologia vem evoluindo cada vez mais de forma brusca 

em alguns casos a tecnologia é benéfica ao homem, em outros casos quando não é 

utilizada adequadamente torna-se um perigo para os educandos, pois no mundo virtual 

está as informações que podem ser transformadas em aprendizagem e outras 

informações que não trazem coisas produtivas/construtivas para a vida acadêmica do 

discente. Muitos professores ainda sentem dificuldades em trabalhar com os recursos 

tecnológicos em sala de aula, às vezes falta, ou quando tem os mesmos não sabem 

manuseá-los. O estudo ocorreu de forma qualitativa, com uma pesquisa bibliográfica 

tendo como autores principais: Belloni (2014), Fernandes (2000), Fonseca e Fonseca 

(2016), Levy (2005), Negroponte (2015). Concluiu-se que os recursos tecnológicos na 

educação do século XXI, podem ser inseridos na prática pedagógico como instrumentos 

pedagógicos no processo de ensino aprendizagem. Que a tecnologia está muito 

presente na vida das pessoas na sociedade globalizada em que o homem está inserido. 

PALAVRAS-CHAVES: Aprendizagem. Educação Contemporânea. Tecnologias. 

Transformações. 

 

ABSTRACT: The present academic paper titled with the technological resources in the 

education of the XXI century having as investigate the importance of the use of the 

technologies in the contemporary education. Technology has been evolving increasingly 

abruptly in some cases technology is beneficial to man, in other cases when it is not used 

properly becomes a danger to learners, because in the virtual world is the information 
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that can be transformed into learning and other information that does not bring 

productive / constructive things to the scholar's academic life. Many teachers still find it 

difficult to work with the technological resources in the classroom, sometimes lacking, or 

when they have the same they do not know how to handle them. The study was carried 

out in a qualitative way, with a bibliographical research having as main authors: Belloni 

(2014), Fernandes (2000), Fonseca and Fonseca (2016), Levy (2005) and Negroponte 

(2015). It was concluded that technological resources in 21st century education can be 

inserted into pedagogical practice as pedagogical instruments in the process of teaching 

learning. That technology is very present in the lives of people in the globalized society 

in which man is inserted. 

KEYWORDS: Learning. Contemporary Education. Technologies. Transformations. 

 

INTRODUÇÃO  

  

Atualmente a educação brasileira acompanha um processo de globalização a 

nível tecnologia, onde os recursos tecnológicos são muito acessível aos 

educandos e ao docente, e este por sua vez deve está preparado para estes 

desafios, transformando estes recursos como instrumentos pedagógicos na 

aprendizagem, ensinando os educandos a lidar com a tecnologia de forma 

correta na aquisição dos seus conhecimentos. 

A tecnologia vem evoluindo cada vez mais de forma brusca em alguns casos a 

tecnologia é benéfica ao homem, em outros casos quando não é utilizada 

adequadamente torna-se um perigo para os educandos, pois no mundo virtual 

está as informações que podem ser transformadas em aprendizagem e outras 

informações que não trazem coisas produtivas/construtivas para a vida 

acadêmica do discente. 

Antigamente a escola ditava as mudanças que devia ocorrer, o que se vê hoje é 

uma tentativa de se adequar aos novos tempos, e nota-se que as escolas e as 

políticas públicas que as ampara não estão conseguindo fazer com que a escola 

ofereça o aparato tecnológico que permita uma integração entre os saberes 

acadêmicos, metodologias pedagógicas e um mundo à disposição dos alunos 

através da Internet. 

O que é notório hoje no século XXI é uma sociedade altamente tecnológica, onde 

as crianças estão a vulnerabilidade dos recursos tecnológicos, tendo acesso à 

informação eletrônica de forma digital/virtual por meio da internet com uso de 
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computadores, celulares e outros equipamentos por meios de softwares 

educativos que podem ser utilizados no processo de ensino aprendizagem. 

A escola foi planejada para ensinar as pessoas a viver e trabalhar numa sociedade 

diferente do panorama da sociedade do conhecimento atual, mas está sendo 

convocada a agir na urgência de ensinar a aprender, devido o surgimento 

constante de inovações tecnológicas. E em consequência desses avanços surgem 

as mudanças nas práticas docentes e na formação de indivíduos e profissionais. 

No bojo da educação brasileira ainda percebe um grande desafio dos educadores 

a manusear os recursos tecnológicos em sala de aula, tem dificuldade em lidar 

com hardwares e softwares, internet que são instrumentos que podem ser 

utilizados como tecnologias educativas como facilitadores de aprendizagem. 

Estas ações objetivam comprovar a eficácia da utilização das novas tecnologias 

no fazer pedagógico dos professores, tornar o aluno um agente do seu tempo, 

transformador e observador das mudanças e delas participativo, mas nem todas 

as escolas oferecem condições para isso. Muitas estão com seu material 

sucateado, sem manutenção e sem condições de uso. Os profissionais nem 

sempre são qualificados e aquilo que deveria ser uma aliada torna-se uma 

ameaça, já que se torna mais interessante para o aluno estar conectado a um 

grupo de amigos que aos conteúdos sistematizados da escola. 

 A maneira como se faz isso é uma questão complexa, primeiramente inserir 

a tecnologia como instrumentos na prática pedagógica do educador, este por sua 

vez deve qualificar-se, ou seja, ter domínios de conhecimentos tecnológicos além 

dos saberes científicos. 

 Assim diante das dificuldades dos profissionais da educação em lidar com 

a tecnologia na educação surge a necessidade de se fazer um estudo de revisão 

de literatura que possa fundamentar essa temática no sistema de ensino. Em 

virtude disso decorre a necessidade de analisar os recursos tecnológicos na 

educação do século XXI. Em consonância com este objetivo geral surge os 

objetivos específicos identificar os recursos tecnológicos utilizados em sala de 

aula como ferramentas de aprendizagem; observar recursos utilizados pelos 

docentes em sala de aula; Verificar a prática pedagógica dos professores com a 

tecnologia em sala de aula. 

 O estudo investigativo foi aplicada na abordagem qualitativa, sem levar em 

consideração números matemáticos e por exigir maior criticidade nas ciências 

sociais e no procedimento de uma pesquisa bibliográfica com embasamento em 

alguns teóricos como: O estudo ocorreu de forma qualitativa, com uma pesquisa 
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bibliográfica tendo como autores principais:   Belloni (2014), Fernandes( 2000), 

Fonseca e Fonseca(2016), Levy(2005), Negroponte (2015). 

 

OS RECURSOS TECNOLÓGICOS NA EDUCAÇÃO NO SÉCULOXXI 

  

 As discussões na área educacional  no século XXI apontam para caminhos 

e interpretações divergentes quanto a essa questão na educação brasileira, ora 

afirmando que a escola deve incorporar os recursos existentes na sociedade 

como a utilização dos recursos tecnológicos muitas vezes, sobrevalorizando as 

potencialidades da tecnologia; ora postulando que a escola é pobre, a merenda 

é péssima, o giz quebra, faltam carteiras, as bibliotecas são precárias e o salário 

recebido pelo professor é irrisório, adiando-se assim as contribuições que 

poderiam advir da utilização de inovações tecnológicas no ambiente escolar. 

 Na prática pedagógica nesse processo de abordagem entre professor e 

aluno quando é intermediado por tecnologias, é chamado de tecnologias 

educacionais.   De acordo com os autores Fonseca e Fonseca (2016), 

afirmam que; 
No momento a Sociedade do Conhecimento exige da educação um 

pacto em que o componente tecnológico não pode ser ignorado. As 

novas tecnologias e o aumento da informação ordenam à compreensão 

de uma nova organização de trabalho, em que se faz necessária a 

urgência de especificação dos saberes transdisciplinar e interdisciplinar; 

o simplificado acesso à informação e a ciência do conhecimento como 

um valor precioso de vantagem na vida econômica. A educação, além 

de facilitar o acesso à formação baseada na aquisição de 

conhecimentos, deve permitir o desenvolvimento das habilidades 

necessárias na sociedade do conhecimento. (FONSECA e FONSECA, 

2016, p.28-29). 

 

 Assim entende-se que o homem vive em uma sociedade globalizada na 

era digital, era contemporânea, onde a tecnologia digital faz girar o mundo, seja 

nos negócios, na educação, com a Revolução Industrial, onde A escola foi 

planejada para ensinar as pessoas a viver e trabalhar numa sociedade diferente 

do panorama da sociedade do conhecimento atual, mas está sendo convocada a 

agir na urgência de ensinar a aprender, devido o surgimento constante de 

inovações tecnológicas. Dentre estas inovações citamos a internet, o computador, 

o celular que domina constantemente a vida das pessoas.  
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Para Fernandes (2000, p. 74);  
As tecnologias da informação para o estudo também comportam as 

bibliotecas digitais. Afirma ele que talvez devido à capacidade de 

evolução social que estimula o acúmulo de conhecimento sempre 

fascinou as civilizações, sendo os primeiros registros deste fascínio 

efetuados na China Antiga. 

 

Assim fica claro na observação do sistema educacional os meios de comunicação 

podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de modo que vise o 

desenvolvimento integral do aluno-cidadão e a construção de uma sociedade 

democrática, desde que eles sejam aplicados, adequando-se à especificidade da 

educação escolar.  

As novas tendências da utilização das tecnologias na educação apontam para que 

não sejam ferramentas de reforço do ensinar, mas aliadas na promoção de con-

dições de aprendizagem. Isto significa que o professor tem que abandonar o 

papel de repassador de informação e se transformar no criador de ambientes de 

aprendizagem, no facilitador do processo de desenvolvimento intelectual do 

estudante (VALENTE, 1995). 

A tecnologia é uma ferramenta que possibilita vincular a sala de aula ao cotidiano 

dos estudantes, alargando a aprendizagem para fora da sala de aula. O acesso às 

novas tecnologias no ambiente escolar pode abrir portas para que os estudantes 

aproveitem melhor os recursos que têm disponíveis em casa, como é o caso dos 

videogames e dos jogos online. Por isso, através da adoção de tecnologias para 

o ambiente educacional elencaremos algumas vantagens. (FONSECA e FONSECA, 

2016). 

A tecnologia digital, quando corretamente utilizada é uma ferramenta poderosa 

como suporte no ensino por ser um recurso de acessibilidade ao público juvenil, 

crianças e adolescentes, no entanto envolve aquisição e manutenção de 

equipamentos, formação continuada dos docentes, revisão metodológica e 

pedagógica e adequação curricular sem dúvida deve haver uma estruturação na 

proposta curricular, pois o currículo é norte a ser cumprido como direcionamento 

na aprendizagem como metas de aprendizado deve ser determinados objetivos 

o que realmente a escola/docentes querem que os educandos aprendam, que 

tipo de competências e habilidade a ser alcançada.  

As tecnologias da comunicação, no entender dos professores, apresentam-se 

como uma ferramenta que facilita a operacionalização do trabalho docente, isso 

quando ambos sabem também lidar com tais recursos para não deixar a aula 
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correr solta sem fins de aprendizagem. Em se tratando dos agentes que mais 

participam do processo, os alunos, há uma noção de que o significado atribuído 

pelos alunos as tecnologias da comunicação no contexto escolar estão vinculadas 

a percepção do que é uma boa aula.  

A importância atribuída ao professor como núcleo do processo educativo 

perpassou todas as respostas dos alunos, seja quando falam das dificuldades que 

encontram quando alguns professores não se expressam de forma que 

compreendem, sugerem que deve ter aulas para os professores de como é ser 

um bom professor, seja quando apontam as atividades que gostariam que 

integrassem o cotidiano escolar ou as propostas para a melhoria do sistema 

escolar.  

 

1.1 O Computador e a Internet Como Recursos Pedagógicos 

 

 Atualmente a internet é uma ferramenta muito importante que deve aliada 

à prática docente do educador, pois os jovens hoje estão interligado nas 

informações do mundo inteiro, algumas precisando ser sistematizada, ou seja 

transformada em sabedores educativos, a internet é muito positiva a vida do 

homem na sociedade, pois quando não é utilizada de forma correta, acaba sendo 

prejudicial a vida da pessoa. 

 A educação brasileira no contexto das tecnologias sempre está explícita as 

competências e habilidades que os educandos devem ter para com sua 

aprendizagem na utilização dos recursos tecnológicos por está acessível a vida 

cotidiano do aluno. Nas últimas décadas tem havido um grande avanço na 

quantidade e qualidade das informações e dados disponíveis on-line para a 

comunidade escolar e para o grande público, e de acordo com Moran (2003); 

 
A internet é um espaço virtual de comunicação e de divulgação. Hoje é 

necessário que cada escola mostre sua cara para a sociedade, que diga 

o que está fazendo, os projetos que desenvolve, a filosofia pedagógica 

que segue, as atribuições e responsabilidades de cada um dentro da 

escola. É a divulgação para a sociedade toda. É uma informação aberta, 

com possibilidades de acesso para todos em torno de informações 

gerais (MORAN, 2003, p.4). 

 

 Hoje observa-se que a internet não é algo que deve ficar de fora dos 

instrumentos pedagógicos, pois a mesma traz um elo de conhecimentos e 
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informações que precisam ser transformados em saberes escolares, orientação 

como aproveitar o que os alunos já trazem consigo mesmo de casa, extraclasse. 

A primeira delas é compreensiva. Os professores que expressam esta visão 

analisam com cuidado os comportamentos de seus alunos gerados pelas 

experiências na Internet, procurando não fazer julgamentos precipitados. Até 

porque se entende que a cópia não é uma desvantagem da Internet, pois isto 

também acontecia com os livros. O corpo docente ainda procura entender o que 

significa aplicar o recurso do copiar-colar nas tarefas escolares. De acordo com 

seus estudos, Belloni (2014, p.  201), argumenta: 

Quando eu peço uma pesquisa para os meus alunos, são sites e sites impressos 

que eles me trazem. É ainda a incapacidade deles de separar o que é bom e o 

que é ruim Isso está sendo assim um caos para os professores. Eu mesma me 

coloco no lugar deles. Eu vejo que você, ah, de repente posso precisar disso 

também, então você acaba crivando um monte de coisas e perde o cerne. 

Outros professores que têm essa visão mais compreensiva da prática do copiar-

colar utilizam os seus próprios sentimentos e sensações de usuários da rede como 

referência para entender o que está acontecendo com os alunos.  Com a utilização 

da internet o educando pode realizar suas pesquisas em bibliotecas digitais 

virtuais em sites, pois às vezes o aluno tem os livros em material físico, o que 

dificulta assim seus estudos, a internet traz essas alternativas como práticas de 

ensino, cabe o condicionamento do professor para deixar o aluno disperso de 

suas atividades.  

O uso do computador também muito acessível em sala de aula, nas escolas, 

muitas escolas tem laboratório de informática, o que nem sempre é utilizado 

pelos educadores, muitos tem dificuldades em lidar com a tecnologia, atualmente 

o computador, celular são muito presentes na vida do homem, porém cabe ao 

professor reaproveitar essas ferramentas a seu favor como recursos pedagógicos 

didáticos com intencionalidade de aprendizagem. Por meio do computador o 

professor pode aplicar na prática pedagógica o computador por meio de 

exercícios, atividades práticas. De acordo com Fonseca e Fonseca (2016), afirma 

que; 

Os programas de exercício e prática destinam-se normalmente a revisar os 

assuntos abordados na aula que envolvam memorização e repetição. O professor 

pode optar entre uma infinidade de exercícios e selecioná-los de acordo com o 

grau de conhecimento e interesse do estudante. (FONSECA e FONSECA, 2016, 

p.42). 
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 Assim conforme os autores Fonseca e Fonseca, pode-se perceber que com 

a internet utilizando o computador ou até mesmo o celular, o professor pode 

revisar suas atividades, exercícios por meio de programas, e até mesmo de jogos 

educativos digitais, aplicativos, softwares que possa estimular o estudante no 

processo de ensino aprendizagem, os recursos tecnológicos são instrumentos 

que fazem parte da vida do estudante. 

Negroponte (2015), afirmam: 
Eu acho que ficou mais fácil a fraude. No passado eles, pelo menos, 

tinham que digitar realmente a pesquisa. Hoje, simplesmente é control 

C, control V, recorte e cole, sem nenhuma cerimônia. Aí cabe ao 

professor criar instrumentos. Eu tenho um.  Eu peço uma pesquisa na 

Internet, ele me traz, eu leio e devolvo pra ele com uma série de 

questões sobre aquilo que ele, a princípio, pesquisou. Então, para 

responder às questões, ele vai ter que ler. (NEGROPONTE, 2015, p.58). 

 

Com o uso da internet, o educando tem acesso a um leque de informações, onde 

o professor tem a tecnologia como aliada na educação por meio de pesquisas, 

sites, programas educativos, bibliotecas digitais, tudo isso estão relacionados 

com a tal internet, no qual, a tecnologia está muito acessível em todos os 

aspectos. A resistência à aquisição de novos conhecimentos é um fator negativo 

no processo de formação cultural intelectual do indivíduo na relação ensino-

aprendizagem.  

Ensinar com a Internet será uma revolução, se mudarmos simultaneamente os 

paradigmas do ensino. Caso contrário servirá somente como um verniz, um 

paliativo ou uma jogada de marketing para dizer que o nosso ensino é moderno 

e cobrar preços mais caros nas já salgadas mensalidades. (MORAN, 2000. p.8).  

Como ferramenta pedagógica, a Internet deve ser utilizada com cautela para que 

não prejudique o desenvolvimento de suas principais habilidades como o saber-

fazer, dando-lhe informações prontas que podem ser copiadas e coladas sem 

sequer ter sido feita uma leitura prévia. Não exclusivamente dando informações 

prontas, mas ensinar a pesquisar, a localizar informações que condizem de acordo 

com os conteúdos e objetivos de ensino, não pode apenas falar em ensinar por 

traz da informática, mas é preciso no processo de ensino aprendizagem como 

algo novo na prática pedagógica. 

 

1.3 Outros Recursos Tecnológicos Midiáticos no Contexto Escolar 
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Os recursos midiáticos da relação mídia e didáticos, as mídias utilizados com fins 

didáticos como instrumentos pedagógicos precisam ser inovados ainda percebe-

se muita dificuldade na leitura da decodificação da linguagem histórica no 

aprendizado do educando, onde não apenas o aluno, mas o professor também 

noções de  mídias não apenas ler os livros, mas os jornais e imagens, filmes, 

documentos e outros recursos que auxiliem o educando a entender e 

compreender os fenômenos do passado, presente e futuro. 

Para isso, no entanto, é necessário, adquirir, também, o domínio da linguagem 

como ferramenta discursiva, e discernimento sobre a construção da narrativa 

jornalística e seus múltiplos sentidos atribuídos pelos seus diferentes agentes. 

Como alerta Zanchetta Jr que; 
[...] para levar o aluno à reflexão histórica e superar o caráter 

introdutório e isolado predominante no trabalho com a imprensa e 

outros MC, talvez se devam enfatizar os conteúdos, mas principalmente 

as características dos gêneros e das práticas jornalísticas, além do 

funcionamento dos MC na sociedade contemporânea. Mais do que 

sensibilizar pela surpresa, pela urgência de solução para os problemas 

sociais e ambientais, pela abordagem do comportamento juvenil, 

estimular o aluno a perceber-se como agente midiático e não como 

receptor passivo de conteúdos ou cliente dos MC contribui para que ele 

possa se situar como indivíduo e como parte de uma coletividade. 

(ZANCHETTA JR, 2005, p. 1.508) 

Para aprender a ler a mídia, decodificar os sentidos explícitos e implícitos na 

estrutura narrativa da imprensa, a subjetividade na construção da notícia, ao 

contrário da propalada objetividade, relato da realidade, jornalistas e professores 

que utilizam e discutem o papel da mídia na escola precisam, inicialmente, 

desenvolver alguns saberes que passam pela percepção crítica das estratégias e 

dos padrões na linguagem jornalística, a linguagem das mídias estão sempre ao 

acervo do aluno, pois ambos hoje estão sempre atenados com recursos 

tencológicos que tem acessos as informações em mídias, como por exemplo o 

celular, cabe ao professor transformar essas informações em saberes escolares 

sistematizados. 

Os recursos de mídias promovem um aprendizado dinâmico, onde o aluno 

interage com o mundo das informações partindo do seu cotidiano, começando 

dos recursos audiovisuais. Segundo Santos (2010, p.25), “a utilização do 

audiovisual pode ter um papel importante pela possibilidade de fornecer aos 

educandos elementos que promovam a comunicação entre professor e alunos, 
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facilitando o aprendizado”.  Assim conforme Santos cabe ao professor fornecer 

meios aos educandos suportes de aprendizagem com esses recursos. 

A integração das tecnologias ao processo ensino e aprendizagem, mediante a 

utilização dos meios de comunicação e interação, com abordagem didática, pode 

favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos via inserção digital. 

Para a Kenski (2005): 
As mídias há muito tempo abandonaram suas características de mero 

suporte tecnológico e criaram suas próprias lógicas, suas linguagens e 

maneira particulares de comunicar-se com as capacidades perceptivas, 

emocionais, cognitivas, intuitivas e comunicativas das pessoas (KENSKI, 

2007, p.22). 

Com base nesse pensamento da autora, a amplitude e a aplicabilidade dos 

recursos midiáticos na educação proporcionam aos docentes a construção de 

didáticas inovadoras e ao mesmo tempo desafiadora, facilitando o 

desenvolvimento de competências e habilidades dos discentes como motivação 

em sala de aula, considerando que muitos desses recursos fazem parte do seu 

meio sociocultural.  

Ainda no enfoque sobre os jogos digitais na educação para Sousa e Moita (2011), 

afirmam que; 
Os jogos digitais permitem que as metodologias sejam reelaboradas e 

reconstruídas, para propiciar maior interação entre alunos e 

professores, no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, 

rompendo, assim, a limitação das relações professor-aluno e teoria 

prática. Essa abertura dos espaços pedagógicos possibilita o contato 

entre o conhecimento aprendido na escola com o mundo. Assim, os 

jovens são instigados a buscar conhecimentos além dos que lhes são 

oferecidos na escola e que são encontrados nos espaços virtuais em 

que estão inseridos os jogos digitais, que se constituem como espaços 

produtores de conhecimento para o qual foram direcionados. (SOUSA 

e MOITA, 2011, p.139). 

Assim nesse contexto os desafios do uso dos jogos digitais no ambiente escolar 

proporcionam aos docentes uma nova metodologia de ensino favorecendo aos 

discentes uma aprendizagem mais significativa rompendo as barreiras, no qual os 

jogos fazem com que o aluno pense e instigue na busca do conhecimento, visto 

que por meio dos jogos o educando aprende com o que é visto lá fora da escola 

relacionando os saberes populares de forma sistematizados.  

Para Lévy (2005, p. 132), “As comunidades virtuais parecem ser um excelente meio 

(entre centenas de outros) para socializar, quer suas finalidades sejam lúdicas, 
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econômicas ou intelectuais, que seus centros de interesse sejam sérios, frívolos 

ou escandalosos”. Portanto, o direcionamento se faz com a visão crítica e a 

percepção do professor em relação aos jogos digitais. Os games constituem-se 

espaços de rede colaborativa de partilha e de inovações e são uma interface de 

interação de aprendizagem virtual entre os discentes e docentes. Para Mizukami 

afirma que;  
O sistema de ensino tem por finalidade básica promover mudanças nos 

indivíduos, mudanças essas indesejáveis e relativamente permanentes, 

as quais implicam tanto na aquisição de novos comportamentos quanto 

à modificação dos já existentes. (MIZUCAMI, 1986, p.28). 

 Os recursos criados na tecnologia na educação de modo geral na era 

contemporânea surge com o propósito de inovar as metodologias de ensino dos 

professores e estimular os educandos em sala de aula, hoje a aprendizagem não 

pode estar mais nos recursos tradicionais como apenas livros didáticos, giz, 

apagador enfim recursos que não acompanham o nível da tecnologia. 

Nesse contexto o professor ao utilizar tais recursos tecnológicos em sala de aula 

como motivação de aprendizagem, o mesmo tem um papel crucial de 

transformar estas informações saberes, não deixando o aluno aleatoriamente 

simplesmente o que ele quer assistir um vídeo ou filme de ação de luta, mais cadê 

a intervenção pedagógica do professor para que o mesmo aprenda com o usos 

dos recursos tecnológicos.  

 

1.3 As Práticas Pedagógicas Com Uso da Tecnologia em Sala de Aula 

A prática pedagógica docente refere-se a todo o fazer didático do professor de 

como ele trabalha em sala de aula, na abordagem da praticidade do uso das 

tecnologias em sala de aula, como o educador do século XXI aborda suas 

metodologias de ensino utilizando os recursos tecnológicos midiáticos no 

processo de ensino aprendizagem, observa as pesquisas feito pelos alunos, jogos, 

vídeos, aplicativos e outros recursos ou técnicas de ensino. 

Abordar a prática pedagógica requer considerá-la a partir de referências que 

“implicam colocar os aprendizes no centro da ação pedagógica, trabalhar com 

situações problema, reconstruir conhecimento, além de educar para a cidadania” 

(MARTINS, 2007, p. 203). Porém, acreditamos ser de suma importância trazer aqui 

o contexto de prática pedagógica que estamos nos referindo neste estudo. 
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A Prática Pedagógica é construída no dia a dia do professor e nela estão presentes 

as ações práticas mecânicas e repetitivas, como também as ações práticas 

criativas, exposição de filmes/vídeos usando data-show, televisão. 

Os professores utilizam os recursos tecnológicos midiáticos como por exemplo, 

não basta apenas, passar um vídeo de um filme de luta, só por que o aluno gosta, 

o professor deve apresentar ao educando o que ele vai aprender com tal vídeo 

ou filme, o aluno ver com um passatempo, quando o professor não transmite ao 

aluno objetivo, o que pretende realmente de fato alcançar com o produto/ 

conteúdo inserido no vídeo. Onde esses vídeos podem ser repassados pela TV ou 

pelo projetores/Datashow. A televisão um meio de comunicação e informação 

que está presente no cotidiano das pessoas como uma forma de distração e ao 

mesmo tempo trazendo informações numa linguagem cultural visual. De acordo 

com Brasil (1998), PCNs, afirma que; 
A televisão é um meio de comunicação utilizado pela maioria das 

pessoas com finalidades diversas: informar-se sobre o que acontece no 

mundo, distrair-se, aprender sobre determinados assuntos. Oferece 

uma variedade de informações e em muita quantidade, utilizando 

basicamente imagens e sons, o que a faz não depender 

necessariamente da cultura letrada. Desempenha importante papel na 

sociedade como socializadora de informações, formas lingüísticas, 

modos de vida, opiniões, valores, crenças, que não pode ser 

desconsiderado pela instituição escolar. (BRASIL, 1998, p.142-143). 

 

Assim entende-se que este recurso pode ser favorável ao professor desde que 

saiba estabelecer estratégias com fins de aprendizagem na sua prática de ensino, 

estimulando os educandos no que diz respeito ao processo de aprendizado.  

Na utilização dos projetores conhecidos como Datashow, pode ser utilizado 

especificamente também muito na exposição de vídeos, os educandos gostam 

muito de vídeos educativos. Assim segundo Moran afirma que:  
Vídeos, na cabeça dos alunos, significa descanso e não “aula” o que 

modifica a postura, as expectativas ao uso. Precisamos aproveitar esta 

expectativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso 

planejamento pedagógico. (MORAN, 2000, p.36-37). 

 

E essas ações práticas pedagógicas com os recursos mais acessíveis nas escolas 

o professor pode aproveitar como instrumentos pedagógicos no cabe ao 

professor refletir quanto à dimensão criativa de sua atividade pode contribuir 
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para o aprendizado do educando, ou seja, refletir no campo teórico sobre a práxis. 

Sendo a prática pedagógica uma práxis; 

 Nela estão presentes a concepção e a ação que buscam transformar a realidade, 

ou seja, há unidade entre teoria e prática. Nesse sentido, a prática e a reflexão 

sobre a prática se colocam como parte da própria prática, num movimento 

contínuo de construção, como parte da experiência vivida pelos sujeitos e 

elemento essencial de transformação da realidade. Assim, a prática pedagógica 

não só expressa o saber docente como também é fonte de desenvolvimento da 

teoria pedagógica, pois, ao exercer a docência, de acordo com suas experiências 

e aprendizagens, o docente enfrenta desafios cotidianos – pequenos e grandes – 

que o mobilizam a construir e reconstruir novos saberes num processo contínuo 

de fazer e refazer (CALDEIRA E ZAIDAN,  2010, p.3). 

Em síntese, observarmos haver uma atenção especial, como foco de muitas 

pesquisas, à prática pedagógica em análises dos sistemas e nos projetos 

educacionais, a fim de que sejam valorizadas as análises macro e micro da escola. 

Isto acontece devido às mudanças externas e internas sofridas pela instituição 

escolar, no intuito de atender à demanda social, precisa estar constantemente 

alinhada com o homem em si, as perspectivas que ele busca, e o gestor da escola 

tem que estar constantemente observando onde a inserção do novo pode 

garantir a melhoria da sua realidade educacional. Este fato vem atrelado à 

questão das novas funções que escola veio adquirindo com a evolução social. 

 

2.METODOLOGIA 

 

 A pesquisa ocorreu na abordagem qualitativa, por exigir do pesquisador 

maior criticidade dos fenômenos sociais de um universo, observando assim os 

fatos reais que sucedem a realidade. A pesquisa no desenho qualitativo que não 

leva em consideração números matemáticos estatísticos, e sim considera leva em 

análise as opiniões dos sujeitos envolvidos no método científico indutivo. 

O estudo de investigação no enfoque qualitativo tem objetivo de estudos 

descritivos, por tratar-se de uma investigação descrevendo as opiniões/condutas 

dos envolvidos. O trabalho segue com uma pesquisa do tipo bibliográfica, 

analisando várias fontes, diferentes conceitos e diversas opiniões de autores 

variados, sendo assim, uma pesquisa que segue uma abordagem qualitativa. 

Assim os autores Sampiere, Collado & Lucio (2010), afirmam que; 
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O ponto de partida do enfoque qualitativo parte de uma realidade de 

descobrir, construir e interpretar. A realidade a ser estudada existe várias 

realidades subjetivas construídas nas investigações, as quais variam em 

sua forma de conteúdos entre indivíduos, grupos culturais. A natureza 

da realidade se troca pela observação e coleção de dados. Quanto sua 

objetividade é admitida a subjetividade. As metas de investigação é 

descrever, compreender e interpretar os fenômenos através das 

percepções e significados produzidos pelas experiências dos 

participantes. A lógica se aplica a indutividade do particular ao geral e 

não dados estatísticos. (SAMPIERE, COLLADO & LUCIO, 2010, p.11) 

 

Nesse contexto entende-se que a pesquisa qualitativa não se preocupa com 

dados estatísticos, ela se preocupa com a objetividade dos fenômenos ao serem 

estudados, nesse tipo de estudo, as condutas das pessoas ou de outras fontes 

pesam muito para análise dos dados e discussões. qualitativa busca uma 

interpretação melhor dos fenômenos que são investigados e analisados. 

A pesquisa bibliográfica ela assegura uma melhor compreensão de um problema 

macro de um modo geral, requer por parte do pesquisador uma maior leitura. 

Assim Prodanov (2013), afirma que uma pesquisa bibliográfica é;  

Quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente 

de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, 

boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o 

objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito 

sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados na internet, 

devemos atentar à confiabilidade e fidelidade das fontes consultadas 

eletronicamente. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador 

verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências 

ou contradições que as obras possam apresentar. (PRODANOV, 2013, p.54). 

 Assim entende-se que a pesquisa bibliográfica ela surge de trabalhos já 

produzidos, no qual o pesquisador deve pesquisar em trabalhos que tenha 

confiabilidade ou seja que realmente tenha uma comprovação científica. Os 

principais autores foram: O estudo ocorreu de forma qualitativa, com uma 

pesquisa bibliográfica tendo como autores principais:   Belloni (2014), Fernandes 

(2000), Fonseca e Fonseca (2016), Levy (2005), Negroponte (2015). 

 

CONCLUSÃO 
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 Concluiu-se que os recursos tecnológicos na educação do século XXI, 

podem ser inseridos na prática pedagógico como instrumentos pedagógicos no 

processo de ensino aprendizagem. Que a tecnologia está muito presente na vida 

das pessoas na sociedade globalizada em que o homem está inserido. 

 Concluiu-se ainda que sem dúvida o conhecimento tecnológico não pode 

ser trabalhado isolado do conhecimento científico, a tecnologia é mais um 

instrumento que ajuda nesse processo de construção de conhecimentos, quando 

é trabalhado em sala de aula nas escolas, usando a internet, computadores, 

celulares, recursos midiáticos audiovisuais como filmes educativos, vídeos e 

outros como jogos digitais, e uso de aplicativos. 

 Por último concluiu-se que as práticas pedagógicas no trabalho docente é 

por meio de pesquisas feito na internet usando computadores, celulares, uso do 

data-show, televisão  e outros recursos tecnológicos de fácil acessibilidade aos 

alunos e também do conhecimento do professor de como o mesmo tem 

competências e habilidades em trabalhar com a tecnologia em sala de aula, 

estimulando os educandos inovando suas metodologias e técnicas de ensino. 
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Resumo: Os estudantes pertencem a uma geração que já nasceu digital. As aulas 

predominantemente expositivas não são suficientemente motivadoras aos estudantes 

considerados nativos digitais. As metodologias ativas podem ser utilizadas para envolver 

os estudantes na sua aprendizagem. O peer instruction com o apoio do aplicativo Kahoot 

foi a estratégia utilizada nas aulas de Histologia para estudantes universitários do 

primeiro ano dos cursos da saúde. Os estudantes, de uma forma geral, demonstraram-

se favoráveis a esta abordagem, tonando-se mais participativos e assíduos às aulas. Além 

disso, houve melhora no desempenho acadêmico. De acordo com os estudantes, as 

discussões propiciadas pelo método peer instruction permitiram uma maior interação 

entre os colegas resultando em uma melhora da aprendizagem. A utilização do Kahoot 

no contexto do peer instruction tornou as aulas mais envolventes e inovadoras. Perante 

as potencialidades das metodologias ativas aliadas às tecnologias digitais, deve-se 

incentivar a implementação de estratégias na sala de aula que promovam a 

aprendizagem e envolvimento dos estudantes em diferentes áreas do conhecimento e 

níveis de ensino.  

Palavras-chave: metodologias ativas; peer instruction; estudantes universitários; 

Kahoot; histologia. 

Abstract: Students belong to a generation that was born digital. Predominantly 

expository classes are not sufficiently motivating for students considered digital natives. 

Active learning can be used to engage students in their learning. Peer instruction and 

Kahoot was the strategy used in Histology classes for first-year college students in health 

courses. The students liked this approach, becoming more participative and assiduous to 

the classes. In addition, there was an improvement in academic performance. According 
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to the students, the discussions provided by peer instruction allowed for greater 

interaction among peers resulting in improved learning. Kahoot in the context of peer 

instruction has made classes more engaging and innovative. Given the potential of the 

active methodologies allied to digital technologies, it is necessary to encourage the 

implementation of strategies in the classroom that promote the learning and 

involvement of students in different areas of knowledge and levels of education. 

Keywords: active methodologies; peer instruction; undergraduates; Kahoot; histology. 

 

Introdução 

Com o aumento do acesso à Internet e os avanços da tecnologia online, tornou-

se fundamental reavaliar as formas de se educar e aprender (GAILWAY et al., 

2014). As potencialidades educacionais das tecnologias são muitas, pois 

possibilitam criar materiais educativos que estimulam o estudante tornando-o 

cúmplice do processo de aprendizagem e engajando-o no processo do seu 

desenvolvimento (WIEMAN, 2014). 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) estabelece como objetivo 

a redução da taxa de retenção e evasão e para isso estabelece que devem ser 

realizadas ações de inclusão digital (BRASIL, 2010) e a legislação brasileira 

determina que a inclusão digital deve ser universal, em todos os níveis de ensino 

e integrada a outras práticas educacionais (BRASIL, 2014). 

A metodologia tradicional, muito centrada na aula expositiva, no que pese ser 

ainda dominante em nossa cultura educacional, não atende às demandas do 

século XXI. Torna-se, portanto, um dos desafios para o sistema educacional o de 

envolver e motivar os estudantes na sua aprendizagem. As metodologias ativas 

são fortemente consideradas como uma possibilidade de se promover aulas mais 

atrativas aos estudantes e podem ser mais efetivas quando enriquecidas com os 

recursos das tecnologias digitais da informação e comunicação. 

Histologia é uma unidade curricular oferecida aos estudantes do primeiro ano 

dos cursos da Saúde da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM), nomeadamente, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia. 

Apesar de ser constituída por conteúdos base para os currículos dos cursos, 

muitas vezes não se apresenta muito atrativa aos interesses dos estudantes por 

conta da sua elevada carga de conteúdo e terminologias complexas. Nos últimos 

anos, a Histologia tem obtido um índice de reprovação em torno dos 50%. No 

sentido de aumentar a motivação dos estudantes para a aprendizagem dos 
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conteúdos de Histologia foi aplicado o método peer instruction suportado por 

uma ferramenta digital. 

É com essa perspectiva que no presente estudo pretende-se avaliar os efeitos do 

método peer instruction com o apoio do Kahoot, considerando as percepções 

dos estudantes da unidade curricular Histologia sobre a abordagem 

implementada. 

 

Embasamento Teórico 

Peer Instruction (Instrução entre Pares) 

 

Criado por Eric Mazur, professor de Física da Universidade de Harvard, o peer 

instruction ou instrução entre pares promove a aprendizagem por estimular a 

discussão entre os estudantes (ARAÚJO; MAZUR, 2013; MAZUR; WATKINS, 2007). 

O peer instruction envolve os estudantes antes da aula na leitura dos materiais e 

durante a aula por meio de perguntas colocadas pelo professor, sendo 

respondidas pelos estudantes. Em pequenos grupos, os estudantes são 

estimulados a discutirem e a convencerem os colegas das suas respostas. Ao 

contrário da prática comum de fazer perguntas informais durante uma aula que 

normalmente envolve apenas alguns estudantes interessados, o processo de 

questionamento mais estruturado do peer instruction envolve toda a turma 

(CROUH; MAZUR, 2001) 

É uma excelente forma de fazer com que os estudantes aprendam em vez de 

simplesmente memorizar os conteúdos (MAZUR, 2007). Tem sido evidenciada a 

sua eficiência em diferentes áreas do conhecimento (DIESEL; FORNECK; MARTINS, 

2016; MEDEIROS; BESSA, 2017; OLIVEIRA et al., 2015; TAIPALA, 2014). 

Para a aplicação do peer instruction deve-se seguir as seguintes etapas: 

Antes da aula: 

a) estudo dos conteúdos disponibilizados previamente pelo professor; 

Durante a aula: 

a) exposição de cerca de 7 a 10 minutos pelo professor sobre o conteúdo; 

b) apresentação pelo professor de uma questão para os alunos responderem 

primeiro individualmente e, então, discutirem com os colegas; 

c) após a discussão com os colegas, torna-se a votar a mesma questão; 

d) o professor esclarece a resposta correta e realiza explicações sobre o 

conteúdo; 

A partir da percentagem dos acertos o professor pode: 
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a) explicar a questão, reiniciar o processo de exposição dialogada e 

apresentar uma nova questão sobre um novo tópico (se mais de 70% 

acertaram a resposta);  

b) agrupar os alunos em pequenos grupos, para que tentem convencer uns 

aos outros (se o percentual de acertos obtidos na primeira votação estiver 

entre 30% e 70%); 

c)  se menos de 30% das respostas estiverem corretas, o professor pode 

optar por explicar oralmente novamente o conceito (DIESEL; FORNECK; 

MARTINS, 2016). 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) não são 

indispensáveis para a aplicação das metodologias ativas. No peer instruction, por 

exemplo, para a obtenção das respostas das questões dos estudantes, pode-se 

utilizar as mãos ou placas contendo as alternativas escolhidas pelos estudantes 

contudo, a eficácia fica comprometida, pois pode haver influência nas escolhas 

realizadas. Porém, o uso das TDIC torna a votação mais ágil e mais atrativa aos 

estudantes. Pesquisadores utilizaram dispositivos denonimados clickers para a 

obtenção das respostas dos estudantes (ARAUJO; MAZUR, 2013; CROUCH et al., 

2007, MAZUR, 1997). Em outros estudos, foram utilizadas as ferramentas digitais 

como o Moodle, Mini-Teste e Socrative (DIESEL; FORNECK; MARTINS, 2016; 

MEDEIROS; BESSA, 2017; OLIVEIRA et al., 2017). Neste estudo, foi utilizado o 

aplicativo Kahoot no modo survey para a recolha das respostas dos estudantes 

durante a realização do peer instruction. 

 

Quizzes e Surveys 

Entre as tecnologias utilizadas para a aprendizagem, os quizzes e surveys têm 

sido usados com relativa frequência nas instituições de ensino superior (MOSS; 

CROWLEY, 2011). Trata-se de um sistema de votação que permite ao professor 

iniciar um teste de escolha múltipla, projetando as questões em sala de aula. Os 

estudantes respondem às questões usando os aparelhos digitais, conectados à 

Internet. O feedback para o professor e para o estudante é imediato. É envolvente 

para os estudantes e os motiva a participarem ativamente na aula. Permite ao 

professor visualizar as respostas dos estudantes e de fazer as discussões 

necessárias para um melhor entendimento do assunto, corrigir os equívocos ou 

aprofundar os conhecimentos já explorados (CARVALHO, 2012). Desse modo, o 

nível de entendimento dos estudantes é avaliado e o professor pode conduzir as 

discussões em conformidade com as respostas (LASRY, 2008; JAMES; 
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WILLOUGHBY, 2011). É, portanto, uma forma de envolver os estudantes na aula e 

do professor visualizar rapidamente a compreensão dos estudantes sobre o tema 

abordado.  

O aumento dos resultados dos alunos tem sido um dos benefícios atribuídos ao 

uso de quizzes em sala de aula (BRADY et al. 2013; MAYER et al., 2009; MELTZER; 

MANIVANNAN, 2002). Estudos mostram que os quizzes podem ser usados para 

aumentar o envolvimento dos alunos e a frequência nas aulas (CARVALHO; 

MACHADO, 2017; CHUI; MARTIN, 2013; HWANG; WOLFE, 2010; MORLING et al., 

2008). Além disso, os estudos revelam que tornam as aulas divertidas para os 

alunos (CAIN; ROBINSON, 2008; MASTORIDIS; KLADIDIS, 2010; WU; GAO, 2011). 

Os quizzes permitem uma participação anônima e encoraja os alunos mais 

tímidos a participarem, além de afastar inseguranças e constrangimentos 

ocasionando uma maior inclusão no processo de aprendizagem (WOOD, 2004; 

WU; GAO, 2011). 

O Kahoot no modo survey foi utilizado neste estudo. Nesta modalidade, os 

estudantes não recebem o feedback (qual a resposta correta), cabendo à 

professora revelar a resposta no momento adequado do peer instruction. 

No presente estudo, são colocadas as seguintes questões de investigação: O peer 

instruction com o apoio do Kahoot pode melhorar a experiência de 

aprendizagem dos estudantes da unidade curricular Histologia? Quais as 

percepções dos estudantes sobre a abordagem implementada? 

 

Metodologia 

Aplicação do peer instruction com o apoio do Kahoot 

 

Durante o segundo semestre de 2018, a unidade curricular Histologia foi 

ministrada aos estudantes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e 

Odontologia, sendo realizadas atividades baseadas no método peer instruction. 

Os estudantes eram previamente informados sobre o método do peer instruction 

e de como as questões seriam respondidas no aplicativo Kahoot. Textos em pdf 

foram previamente enviados aos estudantes para realizarem as leituras dos 

conteúdos a serem trabalhados em aula. As atividades ocorreram no Laboratório 

de Histologia equipado com computadores conectados à Internet. 

Após 10 minutos de aula expositiva, os estudantes respondiam a uma questão 

elaborada previamente no Kahoot sobre o assunto abordado. Inicialmente, as 

respostas eram individuais e sem consulta. Em seguida, os estudantes se 
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organizavam em grupos de dois ou três componentes e tinham 3 minutos para a 

discussão. Finalmente, realizava-se uma nova votação de forma individual para a 

mesma questão. Por fim, a professora discutia para toda a turma a resposta 

correta. 

A etapa da votação ocorreu com o apoio do Kahoot. Trata-se de um aplicativo 

gratuito, disponível em www.kahoot.it no qual foram elaboradas perguntas de 

múltipla escolha no modo survey. O aplicativo gera um código de acesso quando 

ativado pela docente. As questões podem ser acessadas por qualquer dispositivo 

conectado à Internet, como smartphones, tablets, laptops e desktops. Ao 

responderem, o aplicativo gerava uma planilha contendo o registro das respostas, 

a identificação dos estudantes e taxa de acerto. Caso a taxa de acerto fosse 

superior a 70%, a professora comentava a questão e não havia uma segunda 

votação. Se a taxa de acerto ficasse entre 30% a 70%, os estudantes se reuniam 

em pequenos grupos e tinham 3 minutos para discutirem a questão. A seguir, 

havia uma segunda votação individual para a mesma questão. Finalizava com 

comentário da professora baseado nas respostas dos estudantes. Caso o índice 

de acerto fosse menor que 30%, a professora explicava o conteúdo, resolvia as 

dúvidas dos estudantes e não havia a segunda votação. Foram aplicadas 5 

questões em cada aula ao longo da unidade curricular Histologia aos estudantes 

dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia. 

 

O instrumento 

 

A técnica de recolha dos dados utilizada foi o inquérito por questionário. Os 

estudantes responderam a um questionário para verificar as suas percepções 

sobre a estratégia utilizada, bem como seus pontos positivos e negativos. O 

instrumento integrou a dimensão da percepção dos estudantes sobre o método, 

utilizando-se uma escala de tipo Likert com cinco pontos, sendo 1- discordo 

totalmente e 5 – concordo totalmente. O questionário termina com duas 

questões de resposta aberta sobre o que gostaram e o que não gostaram da 

abordagem implementada.  

 

Tratamento dos dados do questionário 

 

Foi realizada a análise de percentagem para as questões fechadas do 

questionário. As respostas foram agrupadas por: discordância, nem concorda 

http://www.kahoot.it/
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nem discorda ou concordância. As questões de resposta aberta foram analisadas 

e categorizadas segundo a técnica de análise de conteúdo (AMADO, 2014; 

COUTINHO, 2013). 

 

Resultados 

Caracterização dos estudantes  

 

O questionário foi disponibilizado no formulário do Google Drive e foram obtidas 

as respostas de 99 estudantes. A amostra do estudo foi constituída por 87,5% de 

sujeitos do sexo feminino e 12,5% do sexo masculino.  

 

Desempenho dos estudantes sobre as questões do peer instruction 

 

O desempenho dos estudantes sobre as questões referentes ao peer instruction 

é mostrado nas tabelas 1 a 3. 

Tabela 1. Média de acertos das questões do peer instruction . Turma Enfermagem 

(n=36) 

Questões Respostas corretas 

antes da discussão 

Respostas corretas 

depois da discussão 

Tecido Epitelial 66% 75% 

Tecido Conjuntivo 25% não houve segunda 

votação 

Tecido Ósseo 1 59% 100% 

Tecido Ósseo 2 74% não houve a segunda 

votação 

Tecido Muscular 48% 80% 

Fonte: Dados do estudo 

Tabela 2. Média de acertos das questões do peer instruction. Turma Fisioterapia (n=33) 

Questões Respostas corretas 

antes da discussão 

Respostas corretas  

depois da discussão 

Tecido Epitelial 59% 63% 

Tecido Conjuntivo 36% 82% 

Tecido Ósseo 1 76% não houve a segunda 

votação 

Tecido Ósseo 2 92% não houve a segunda 

votação 
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Tecido Muscular 60% 80% 

Fonte: Dados do estudo 

Tabela 3. Média de acertos das questões do peer instruction. Turma Odontologia 

(n=30) 

Questões Respostas corretas 

antes da discussão 

Respostas corretas 

depois da discussão 

Tecido Epitelial 46% 78% 

Tecido Conjuntivo 59% 90% 

Tecido Ósseo 1 69% 84% 

Tecido Ósseo 2 62% 81% 

Tecido Muscular 50% 90% 

Fonte: Dados do estudo 

Verifica-se que em todas as vezes que houve a discussão entre os colegas, os 

resultados dos acertos na segunda votação foram melhores em relação à primeira 

votação. Quando o índice de acertos na primeira votação foi superior a 70% ou 

inferior a 30% não houve a segunda votação.  

 

As percepções dos estudantes sobre o peer instruction com o apoio do 

Kahoot 

 

Ao fim das atividades, os estudantes responderam a um questionário sobre suas 

percepções em relação ao método aplicado (Tabela 4). 

Tabela 4. Percepções dos estudantes sobre o peer instruction com o apoio do Kahoot 

(n=99) 

Item Discor

dân 

cia (%) 

Neutro 

(%) 

Concor

dância 

(%) 

Mé 

dia 

Com a metodologia do peer instruction, eu 

participei mais das discussões em sala de aula 
6 22 72 3,71 

Eu gostaria de ter mais aulas neste modelo (peer 

instruction) 
5 17 78 3,85 

A minha frequência às aulas foi maior 2 5 93 4,08 

Estive mais motivado (a) nas aulas 3 11 83 4,03 
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As atividades interativas na aula melhoraram a 

minha aprendizagem 
3 23 74 3,87 

Na sala de aula, as discussões em grupo com os 

meus colegas melhoraram a minha aprendizagem. 

 

5 15 80 3,95 

Com este método, sinto-me mais confiante sobre o 

que aprendi 
0 9 91 4,07 

Fonte: Dados do estudo 

 

Sobre a sua experiência com o peer instruction com o apoio do Kahoot, os 

estudantes apontaram os seguintes aspectos que mais gostaram: 

a) incentiva uma maior interação dos estudantes (68%): “foi muito proveitoso 

interagir com os colegas”, “por ser em grupo um ajuda o outro a tirar as 

dúvidas”; ”Houve uma inovadora dinamização da aula e aumento das 

discussões com os colegas”; 

b) o uso da tecnologia digital (63%): “o uso de tecnologia nos motiva mais”; 

“torna a aula diferente e inovadora”; 

c) facilita a aprendizagem (58%): “excelente forma de aprender os 

conteúdos”; “ajudou a aprender mais sobre o tema”; 

d) aulas dinâmicas (23%): “contribuiu para tornar a aula mais dinâmica”.  

 

Sobre os aspectos que não gostaram, os estudantes indicaram: 

a) complexidade das questões (7%): “achei algumas questões bem difíceis” 

Ao final do semestre, a unidade curricular Histologia obteve uma frequência 

média de 84% e aproveitamento médio de 73% o que indica uma melhora da 

assiduidade e aproveitamento em relação ao semestre anterior em que as aulas 

foram expositivas. 

 

Discussão 

 

Peer instruction é um método que permite aos estudantes fomentar a sua 

aprendizagem a partir de discussões com os colegas. Permite também uma maior 

cooperação entre os estudantes (CAMPAGNOLO et al. 2014). A discussão com os 

colegas estimulada pelo peer instruction resulta em uma melhor compreensão 

do conteúdo refletindo em melhores índices de acerto das questões colocadas 

pela professora. No presente estudo, os momentos de discussão que são 
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característicos do método foram valorizados pelos estudantes. A maioria 

percebeu que a sua aprendizagem foi melhor ao participar das discussões e que 

o método possibilitou uma maior interação entre os colegas na sala de aula. A 

heterogeneidade de estudantes tem sido uma característica da unidade curricular 

Histologia por apresentar uma taxa de retenção elevada. A turma foi constituída 

por estudantes irregulares (repetentes na unidade curricular) e regulares 

(estudantes que fizeram a unidade curricular pela primeira vez). Essa situação, 

geralmente, causa uma divisão entre os estudantes, dificultando a interação. Após 

o peer instrution, uma estudante reportou à professora que havia colegas na 

turma que até antes da aplicação do peer instruction nunca havia conversado e 

que com o método, passou a conhecê-los e a interagir com os demais colegas. 

Outro aspecto reportado de forma positiva foi o envolvimento dos estudantes 

durante a aplicação do método. A maioria dos estudantes sentiu-se mais 

motivada nas atividades e assumiu ter sido mais frequente às aulas. Tal fato pôde 

ser verificado por uma melhora na assiduidade em relação ao semestre anterior 

no qual a Histologia foi ministrada no formato de aulas expositivas tradicionais. 

No que diz respeito à adoção do aplicativo Kahoot para a aplicação das questões, 

os estudantes reportaram que as aulas tornaram-se mais envolventes e 

inovadoras. O Kahoot é uma ferramenta que tornou a atividade mais dinâmica, 

uma vez que rapidamente a professora verificava as respostas dos estudantes e 

podia orientar as discussões. Além disso, tornou-se muito eficiente para se 

verificar e sanar as dúvidas e perceber se havia algum equívoco na aprendizagem. 

Os estudantes reportaram que o uso de recursos tecnológicos tornou as aulas 

inovadoras e mais interessantes. 

 

Considerações finais 

O peer instruction aplicado nas aulas de Histologia com o apoio do Kahoot foi de 

forma geral bem aceito pelos estudantes dos cursos da saúde. O método incetiva 

as discussões e promove a aprendizagem dos estudantes ao facilitar o 

entendimento do conteúdo. No presente estudo, tornou-se ainda mais atrativo 

ao estar associado a uma ferramenta digital, o Kahoot , que torna as atividades 

mais dinâmicas por mostrar rapidamente o resultado dos acertos das questões 

de forma anônima, sem causar qualquer constrangimento entre os colegas. O 

peer instruction com o apoio do Kahoot proporcionou uma melhora nos índices 

de aproveitamento e na assiduidade dos estudantes de Histologia. Portanto, a 

partir desta experiência positiva, espera-se que essas abordagens sejam matindas 
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a fim de se melhorar a qualidade das aulas de Histologia e também das demais 

áreas do conhecimento. 
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RESUMO: O objetivo do presente artigo é relatar aplicação de uma metodologia 

interativa de ensino, em específico o método Peer Instruction, com uso de tecnologias 

de informação e comunicação e estratégia didática de gamificação. A experiência foi 

desenvolvida em uma turma de 2º período, de um curso de Jornalismo, em uma 

universidade de São Luís – Maranhão. Concluiu-se que a metodologia, criada há mais de 

20 anos, pode ser aplicada satisfatoriamente no atual contexto de transformação da 

educação, que exige recursos e estratégias de aprendizagem diversificadas, que 

dinamizem a construção do conhecimento. A participação ativa dos alunos em sala de 

aula, aliada aos depoimentos positivos em relação ao método adotado, mostram que é 

possível modificar a dinâmica de sala aula utilizando as novas tecnologias e ferramentas 

de comunicação para reelaborar os métodos de ensino, aumentando a interação e a 

motivação dos alunos. 

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Tecnologias de Comunicação e Informação; 

Gamificação; Ensino; Aprendizagem. 

ABSTRACT: The goal of this article is to report the experience of application of interactive 

teaching methodology, in particular the Peer Instruction method, in higher education, 

with the use of information and communication technologies and teaching strategy of 

gamification. It was concluded that the methodology established for over 20 years, can 
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be applied satisfactorily in the current context of transformation of education, which 

requires resources and diversified learning strategies that streamline the construction of 

knowledge. The active participation of the students in the classroom, combined with the 

positive statements in relation to the method adopted, show that it is possible to modify 

the dynamics of room class using new technologies and communication tools for 

reworking the methods of teaching, increasing interaction and motivation of the 

students. 

Keywords: Active Methodologies; Communication and information Technologies; 

Gamification; Teaching; Learning. 

1. Introdução 

Partimos do pressuposto que as transformações causadas pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) impactaram profundamente a 

sociedade atual, remodelando o contexto social no qual estamos inseridos, 

exigindo um repensar, não apenas das nossas práticas, mas também dos nossos 

saberes, a fim de que possamos estar, de fato, encaixados no contexto dessa nova 

realidade social, caracterizada pela revolução tecnológica. 

Quando direcionamos o olhar para a educação, notadamente para o 

ensino superior, percebemos o quanto a realidade acima descrita está impondo 

grandes mudanças nessa área, colocando em dúvida a validade dos modelos de 

ensino tradicionais, questionando as formas de ensinar e aprender, os processos 

de aquisição de conhecimento, além dos papeis de professores e alunos. A 

necessidade de quebrar paradigmas, de adaptação e construção de novos 

modelos de ensino, de novas metodologias para aquisição de conhecimento, 

bem como de redefinição das funções dos sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem, não são mais ações que ainda estejam sobre o prisma da dúvida: 

mudar ou não mudar? 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é descrever a aplicação de uma 

metodologia interativa, o método Peer Instruction, com o uso de uma plataforma 

digital e baseada na gamificação como estratégia didática. A experiência foi 

desenvolvida em uma turma de 2º período do curso de Jornalismo da 

Universidade Ceuma, formada por alunos na faixa-etária de 17 a 20 anos. 

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1 O método Peer Instruction 
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É inegável que o contexto de transformações imposto pela revolução 

tecnológica, exige, cada vez mais, que tanto as instituições de ensino como os 

educadores remodelem os ambientes de aprendizagem, a fim de oferecer 

práticas alternativas e modelos de ensino que propiciem uma aprendizagem 

autônoma e efetiva, que estimule a atenção da nova geração de alunos. A 

chamada geração dos “Nativos Digitais”, formada pelos nascidos a partir do ano 

2000, e que caracteriza a maior parte dos alunos das universidades. Segundo 

Veem e Vrakking (2009, p. 21), com todas as suas particularidades, essa geração 

apresenta características que impõem novos desafios aos educadores, em relação 

ao papel da educação em uma sociedade tecnológica. 

De acordo com Sangiorgio et al. (2011), os estudantes que hoje 

frequentam as universidades possuem um perfil diferenciado. São jovens que têm 

acesso rápido e fácil à informação. Já nascem e crescem cercados de tecnologia, 

e aprendem desde muito cedo a se comunicar numa linguagem digital, devido às 

muitas horas de navegação na rede. Essa geração não responde 

significativamente às mesmas metodologias educacionais que têm sido 

empregadas por séculos, cujo o modelo educativo é unidirecional, centrado no 

professor. 

Nesse sentido, o uso de atividades diferenciadas em ambientes que 

promovam a integração e motivação dos alunos é uma tarefa desafiadora e 

necessária. As práticas pedagógicas precisam ser reformuladas, a fim de tornar o 

ensino mais atrativo, o que poderá contribuir para a melhoria da aprendizagem. 

 
A verdadeira função do aparato educacional não deve ser a de ensinar, 

mas sim a de criar condições de aprendizagem. Isto significa que o 

professor deve deixar de ser o repassador do conhecimento, e passar a 

ser o criador de ambientes de aprendizagem e o facilitador do processo 

de desenvolvimento intelectual do aluno (VALENTE, 2001, p. 5). 

 

O método Peer Instruction, ou “Instrução pelos Colegas”, em uma tradução 

livre, foi proposto para o Ensino Superior na década de 90, pelo professor de 

Física Eric Mazur, da Universidade de Harvard (EUA). O seu principal objetivo é 

tornar as aulas mais interativas, diferentemente do ensino tradicional, no qual os 

alunos, em geral, assumem uma postura passiva em sala de aula. Com foco na 

aprendizagem participativa, a aplicação do método faz com que os alunos 

interajam entre si ao longo das aulas, expliquem, uns aos outros, os conteúdos 

estudados e façam a aplicação buscando a solução das questões conceituais 
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apresentadas. Assim, o Peer Instruction tenta envolver ativamente os alunos no 

processo da sua própria aprendizagem. 

O método criado por Mazur (1997) é dividido em etapas: no primeiro 

passo, o professor, por cerca de 20 minutos, faz uma curta apresentação oral 

sobre os elementos centrais de um dado conceito ou teoria. Em seguida, uma 

pergunta conceitual, usualmente de múltipla escolha, denominada por Mazur de 

Concep Test (Teste Conceitual), é apresentada aos alunos sobre o conceito (teoria) 

trabalhado na exposição oral. O Teste Conceitual visa testar a capacidade de 

raciocínio dos estudantes sobre o tópico em questão, e são, essencialmente, 

conceituais. 

Depois de um a dois minutos de reflexão individual, em silêncio, os 

estudantes devem responder à pergunta proposta, e utilizando algum sistema de 

votação, apresentam a resposta ao professor. Caso menos de 30% acertem a 

resposta, o professor volta a explicar o tópico e propõe-se nova pergunta sobre 

o tema, repetindo o procedimento. Quando mais de 70% acertam, então explica-

se a resposta muito brevemente, para garantir que os que acertaram por acaso, 

ou que estejam inseguros sobre sua resposta, saibam o raciocínio correto para a 

solução do problema. Ainda nessa situação, o professor pode apresentar uma 

nova questão sobre o mesmo conceito ou passar ao próximo tópico da aula, 

voltando ao primeiro passo. 

A maior potencialidade do método, que mostra que o problema foi 

desafiador, é alcançada quando a taxa de acertos fica entre 30 e 70% dos alunos. 

Neste caso, a turma é dividida em pequenos grupos (dois ou três alunos), e pede-

se aos estudantes que, em dois a três minutos, debatam suas respostas, e se 

possível, cheguem a um consenso sobre a resposta correta. Na medida do 

possível, os grupos devem ser organizados de modo que agrupem alunos que 

optaram por diferentes alternativas na questão conceitual. Nessa fase, há um 

processo de interação e convencimento entre os alunos, e os que apresentam os 

argumentos mais plausíveis encorajam os demais a substituírem suas respostas. 

Finalizado o tempo de discussões, faz-se uma nova rodada de respostas, e uma 

nova estatística é feita, seguida de explicação sobre a resposta correta. 

Caso o percentual de acertos seja inferior a 35%, o professor pode optar 

por apresentar a resposta do Teste Conceitual, explicando novamente o 

conteúdo, uma vez que, provavelmente, não houve entendimento correto, por 

parte dos alunos, do conteúdo apresentando na exposição inicial, ou, em uma 
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outra possibilidade, pode ter havido problemas na redação e/ou formulação da 

questão. 

 

2.2  O uso de tecnologias na sala de aula 

 

O uso de tecnologias de informação e comunicação como ferramentas 

metodológicas, no processo ensino aprendizagem, tem assumido papel 

fundamental no cenário educacional. A educação por via das ferramentas online, 

por exemplo, engloba possibilidades de utilização de recursos disponíveis na 

rede, tanto de forma presencial, como a distância, podendo, ainda, haver a 

combinação entre ambas.  

Para Coutinho (2012), o uso das ferramentas online oferece um leque de 

recursos para os professores, que consequentemente reflete na metodologia e 

nas relações entre professor e aluno, aluno e aluno, e aluno e professor. Segundo 

o autor, tais ferramentas permitem uma maior aproximação, rompendo com as 

barreiras físicas da sala de aula. Além disso, utilizar os recursos digitais enriquece 

as práticas pedagógicas e aumenta as fontes de informações, as quais podem 

permitir aos alunos acesso a um vasto conjunto de materiais multimídia (som, 

texto, imagem, vídeo...). Ainda conforme Coutinho (2012), as tecnologias da 

informação e comunicação e a internet são ferramentas tanto cognitivas como 

sociais que modificam a nossa forma de comunicar, de interagir, de aprender e 

de investigar. 

Nesse cenário, quando buscamos compreender o papel e as contribuições 

do uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem trazemos para a 

discussão os estudos de Stephen Downes e George Siemens. Siemens, em um 

artigo publicado em 2004, apresenta uma nova teoria de aprendizagem que, 

diferentemente das teorias tradicionais, comportaria o uso das tecnologias 

digitais na educação. Essa teoria foi batizada de “Conectivismo”.  

Siemens (2004, s.p) define conectivismo como: “[...] a integração dos 

princípios explorados pelas teorias do caos, de rede, da complexidade e da auto-

organização.” Para Siemens, a aprendizagem é um processo que acontece dentro 

de ambientes nebulosos de mudança de elementos fundamentais – não 

exatamente sob o controle individual.  De acordo com Downes (2011), a base do 

conectivismo está na tese de que, na Era Digital, o conhecimento é distribuído 

por uma rede de conexões e, portanto, o aprendizado consiste na habilidade de 

construir e passear por estas redes. Ou seja, o conhecimento não está localizado 
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em lugar algum, mas, sim, nas redes de conexões. Downes (2002) também 

destaca que a aprendizagem se tornará cada vez menos estruturada e mais 

aberta. Sendo assim, o aprendiz deverá saber acessar os inteligentes coletivos 

para responder aos seus questionamentos. Além disso, também será motivado a 

compartilhar informação na rede. 

 

2.2.1 O Microsoft Forms para criação de quizzes 

 

O Microsoft Forms é uma ferramenta para criar questionários e cadastros 

personalizados online. O app permite criar perguntas de vários formatos, publicar 

em um link na web e coletar as respostas em tempo real, com gráficos criados 

automaticamente. 

Uma das vantagens da utilização do Forms na criação de testes de 

perguntas e respostas (quizzes) é que o aplicativo permite a visualização, em 

tempo real, das respostas que vão sendo computadas. Também é possível 

estabelecer um tempo para a finalização das respostas, sendo que, ao final, a 

plataforma gera automaticamente os gráficos com o desempenho individual dos 

participantes. 

Uma vez criado o quizz é possível compartilhá-lo através de um link ou de 

um QR code, que podem ser acessados com uso de computador, tablets ou 

smartphones. Outro aspecto positivo do app é a possibilidade de fazer alterações 

em tempo real, ou seja, com o processo de aplicação em curso. Pelo fato do 

aplicativo está associado a uma plataforma online, qualquer alteração é 

automaticamente incorporada ao quizz, não sendo necessário a interrupção do 

processo, ou a geração de novos links para novo compartilhamento. 

Essas foram as facilidades que contribuíram para escolha do Microsoft 

Forms para a elaboração das questões (Teste Conceitual) utilizadas na aplicação 

do método Peer Instruction. 

 

2.3 A gamificação como estratégia didática 

 

Atualmente, os jogos fazem parte do universo de pessoas de diferentes 

classes sociais e faixas etárias. Tal constatação, não causa estranheza, pois o jogo 

faz parte da humanidade desde o surgimento das civilizações. Segundo Huizinga 
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(1990, apud GRANDO, 2000, p. 16) “é no jogo e pelo jogo que a civilização surge 

e se desenvolve”. 

Kapp (2012, p. 7) defini jogo como “um sistema no qual jogadores se 

engajam em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback; 

e que gera um resultado quantificável”. Diante da sua capacidade de envolver e 

motivar os jogadores, os jogos vêm sendo objeto de estudo de diversas áreas 

como recursos poderosos para a aprendizagem.  

Ainda segundo Kapp (2012), a ‘Gamificação’ é a utilização de elementos de 

jogos fora do contexto dos jogos, com a finalidade de motivar os indivíduos à 

ação, ajudar na resolução de problemas e favorecer aprendizagens. Elementos 

como regras, objetivos, ranking, diversão, competição estão presentes na 

Gamificação. Em uma outra definição, Vianna et al. (2013) afirma que gamificação 

é a utilização de mecanismos de jogos para resolução de algum problema ou, 

simplesmente, para engajar um público em alguma atividade. 

A experiência foco desse estudo utilizou a estratégia de gamificação com 

o objetivo de motivar os alunos a se engajarem nas respostas dos Testes 

Conceituais utilizados na aplicação do método Peer Instruction. Para tanto, a 

estratégia didática elaborada definiu regras, objetivos e pontuação, em atividades 

de disputa entre as equipes formadas. 

 

3. Relato da Experiência 

 

O presente relato se refere a aplicação do método Peer Instruction (PI), 

com o auxílio do app Forms, da Microsoft, utilizando como estratégia didática a 

gameficação. A prática aconteceu durante o semestre letivo de 2018, numa turma 

de ensino superior, de um curso de Jornalismo. O estudo foi desenvolvido por 

uma pesquisa com base empírica, fundamentada na experimentação de 

conhecimentos. No percurso metodológico de abordagem qualiquantitativa, a 

pesquisa foi delineada pela aplicação de um questionário e pelas observações do 

professor orientador. No que diz respeito ao levantamento de dados, este ocorreu 

durante o desenvolvimento de diversas atividades realizadas na disciplina 

escolhida para aplicação do método. 

A aplicação do método PI teve como objetivo a apropriação de conteúdos 

da disciplina História do Jornalismo. A turma era formada por 40 alunos 

regulamente matriculados no segundo semestre do curso. Nenhum dos discentes 
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havia experimentado o método PI, nem utilizado plataformas online para 

atividades durante o horário de aula. 

No primeiro contato do professor com a turma, Aula Zero, foi apresentado 

o método, o aplicativo Forms, bem como explicada a estratégia didática – 

gamificação. A turma foi dividida em oito equipes, compostas por cinco alunos 

cada. Foram programadas cinco aulas para aplicação do PI, correspondendo ao 

estudo das unidades I e II do conteúdo programático da disciplina, trabalhados 

ao longo do primeiro bimestre. Para os Testes Conceituais (desafio) aplicados no 

decorrer das aulas foram definidas as pontuações (bonificação) mínima e máxima 

(variando de 0 a 2 pontos), que deveriam ser perseguidas por cada uma das 

equipes. Com base na estratégia de gamificação, foi estabelecido um ranking 

entre as equipes – as equipes que atingissem a pontuação máxima (2), com média 

de acertos acima de 70%, pulavam para próxima etapa do desafio (nova 

pergunta); as equipes que alcançavam entre 30 e 70% de acertos, rediscutiam as 

suas respostas entre si. A partir dessa discussão, as equipes escolhiam uma nova 

resposta e retornavam ao Desafio 01; as equipes que ficassem abaixo de 30% de 

acertos, revisavam o conteúdo com a intervenção do professor, e também 

voltavam ao Desafio 01.  A pontuação adquirida pelas equipes a cada desafio foi 

somada, e, ao final das cinco aulas (etapas do desafio), as equipes que obtiveram 

um total de 10 pontos, o que representou aproveitamento acima de 70% em 

todos os Testes Conceituais, tiveram um bônus (ponto) a mais como forma de 

premiação. A Figura 1 mostra as etapas de aplicação da metodologia PI. 
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Figura 1: Etapas de aplicação da metodologia PI 

Fonte: Autores 

 

Após iniciadas as atividades, observou-se total empenho dos alunos em 

todas as aulas em que foi aplicada a metodologia. Percebeu-se que a utilização 

de uma estratégia que promoveu uma competição (gamificação), contribuiu para 

o maior engajamento dos discentes no processo. Levar os alunos a conquistar 

uma nota máxima concluindo desafios que os permitem observar a evolução da 

sua pontuação, motiva esses alunos em uma disputa entre eles para a conquista 

das melhores posições.  

É importante frisar que a estratégia de gamificação aplicada nessa 

experiência utilizou alguns elementos presentes na mecânica dos jogos. Werbach 

e Hunter (2012) consideram que os elementos de um jogo estão organizados em 

hierarquia (Figura 2). Encontram-se na base os que são mais simples, 

nomeadamente, os Componentes, que agrupados correspondem a Mecanismos 



 

 
5347 

que ao serem organizados originam Dinâmicas que abstraem o sujeito para um 

ambiente de jogo. 

 
 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, utilizamos os seguintes elementos: 

• Desafios: podem ser descritos como os Testes Conceituais que foram aplicados 

aos alunos durante as cinco aulas de aplicação do método PI. Segundo a teoria 

dos jogos, são os ‘desafios’ que mobilizam o jogador a buscar o estado de 

vitória1235; 

• Cooperação e competição: segundo Werbach e Hunter (2012), apesar de 

opostas, ambas promovem no jogador o desejo de estar com outras pessoas 

engajadas em uma mesma atividade, seja para que um supere o outro em seus 

resultados, alcançando o estado de vitória; 

• Feedback: ele faz com que o jogador perceba que o objetivo proposto é 

alcançável e consiga acompanhar o seu progresso; 

• Recompensas: são os benefícios que o jogador conquista. 

O uso de smartphones na aplicação dos Testes Conceituais também 

colaborou para o engajamento. A partir dessa constatação, destacamos os 

estudos de Bento (2013), Souza (2013) e Thoaldo (2010), que propõem o uso das 

tecnologias em sala de aula como instrumento pedagógico. Os autores 

 
1235 O estado de vitória define que alguém ganhou. Por exemplo, o xeque-mate no jogo de xadrez. 

 

DINÂMICAS 

MECANISMOS 

COMPONENTES 

Figura 2: Hierarquia de elementos de jogo (adaptado de Werbach e Hunter, 2012, p.79). 
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mencionam, que a crescente evolução e popularização de equipamentos de 

comunicação móvel, como o celular, lança um desafio aos educadores de se 

adequarem ao uso desse dispositivo como ferramenta de aprendizado. Para esses 

autores, a tecnologia é um item motivador, e o estudante deve ser incentivado a 

utilizá-la nos processos de ensino e aprendizagem. As Figuras 02 e 03 mostram a 

utilização das tecnologias de comunicação durante o desenvolvimento da 

experiência alvo deste estudo: 

 
 

Figura 2: QR Code projetado em tela para acesso ao Teste Conceitual na plataforma Forms 
Fonte: Autores 

Figura 3: Aluno respondendo Teste Conceitual no smartphone 
Fonte: Autores 

3.1 Resultados e discussões 

 

O processo de avaliação da metodologia deu-se a partir da observação e 

da aplicação de questionários com os alunos participantes. Foram elaboradas 

sete perguntas, sendo cinco fechadas e duas abertas. O questionário foi 

elaborado no aplicativo Forms e compartilhado no grupo de WhatsApp da sala, 

para que os alunos pudessem ter mais facilidade de responder utilizando seus 

smartphones. 

Questão 1: Você gostou da metodologia utilizada? 
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Esta questão teve como objetivo a verificação da opinião dos discentes em 

relação a aplicação do método Peer Instruction. As respostas obtidas foram 

estratificadas no Gráfico 1, a seguir. 

 
Gráfico 1 – Percepção dos alunos quanto a aplicação do Peer Instruction.  

Fonte: Autores 

 

Questão 2: Os quizzes ajudaram na compreensão dos conteúdos? Esta questão 

teve como objetivo a verificação da opinião do discente em relação as 

contribuições dos Testes Conceituais aplicados após a explanação do professor. 

As respostas obtidas foram estratificadas no Gráfico 2, a seguir. 

 
Gráfico 2 – Percepção dos alunos quanto as contribuições dos Testes Conceituais.  

Fonte: Autores 

 

Questão 3: A metodologia aplicada quando comparada à metodologia tradicional 

é mais interessante/motivadora? Esta questão teve como objetivo a verificação 

da opinião do discente em relação ao seu nível de envolvimento com a 

metodologia adotada, em comparação a metodologia tradicional. As respostas 

obtidas foram estratificadas no Gráfico 3, a seguir.  
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Gráfico 3 – Percepção dos alunos quanto ao envolvimento com a metodologia.  

Fonte: Autores 

 

Questão 4: Você gostou de ter utilizado o smartphone para responder aos 

quizzes? Esta questão teve como objetivo a verificação da opinião do discente 

em relação ao uso de tecnologia em sala de aula. As respostas obtidas foram 

estratificadas no Gráfico 4, a seguir. 

 
Gráfico 4 – Percepção dos alunos quanto ao uso de smartphones.  

Fonte: Autores 

 

Questão 5: O que você achou de ter sido criada uma competição entre as equipes 

para a obtenção da pontuação dos quizzes? Esta questão teve como objetivo a 

verificação da opinião do discente em relação ao uso da estratégia de 

gamificação para alcançar a pontuação nos Testes Conceituais aplicados. As 

respostas obtidas foram estratificadas no Gráfico 5, a seguir. 

93%

2%
3%

2%

Mais
interessante/motivad
ora

Menos
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Igual
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Gráfico 5 – Percepção dos alunos quanto ao uso de gamificação.  

Fonte: Autores 

 

Ainda no questionário, nas questões abertas, os alunos puderam descrever 

os pontos positivos e negativos da metodologia.  Quanto aos pontos positivos 

cita-se: discussão com colegas; dinâmica mais interessante; melhor aprendizado 

do conteúdo; maior interação entre os alunos; integração nos pontos de vistas 

para a adequação das respostas; uso do celular; desenrolar do conteúdo de forma 

prática e rápida; a discussão em grupo e com o professor auxilia muito na 

aprendizagem; a simulação do jogo é estimulante. Quanto aos pontos negativos, 

apenas alguns citaram dificuldade de o colega aceitar a sua resposta.  

 

4. Considerações Finais 

 

Acreditamos ser um consenso a necessidade de inclusão de novas 

perspectivas metodológicas em todos os níveis da educação, embora aulas 

extremamente expositivas ainda sejam a realidade predominante nas 

universidades brasileiras. O relato de experiência apresentado neste artigo é uma 

proposta de reconfigurar a aplicação de uma metodologia ativa, criada há mais 

de 20 anos, com o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), e de 

estratégias de engajamento que contribuam para a criação de novos modelos 

educacionais, menos autoritários e mais colaborativos. 

Através dos dados colhidos junto aos alunos participantes, concluímos que 

o método, a estratégia didática e as ferramentas utilizadas ajudaram a melhorar 

a compreensão dos conteúdos trabalhados, quando comparado com aulas 

teóricas tradicionais. Em relação ao uso de uma estratégia didática que gerou 

uma atmosfera de competição, os alunos destacaram esse aspecto como 



 

 
5352 

motivacional e inovador, pois, segundo eles, causou um sentimento de disputa e 

de cooperação, ao mesmo tempo. “Todo mundo queria ganhar a pontuação dos 

desafios, então quando algum membro da equipe estava com mais dificuldade 

no conteúdo, a gente se reunia para estudar, tirar dúvidas, e garantir que todos 

os integrantes estivessem bem preparados para responder aos testes” (S.R., 18 

anos, aluno do 2º período de Jornalismo da Universidade Ceuma). Destaca-se 

que não foi objetivo a criação de um jogo, mas sim, apropriar-se de algumas 

características dos jogos como fator motivacional e usar a mobilidade dos 

smartphones como auxílio à aprendizagem em sala de aula. Portanto, levando-se 

em consideração a experiência, pode-se concluir favoravelmente na viabilidade 

das técnicas de gamificação como recurso pedagógico. 

A partir dos resultados finais quantificados com a aplicação da 

metodologia Peer Instruction, e dos depoimentos dos alunos participantes, 

concluímos que a experiência foi positiva e pode contribuir para as discussões 

sobre a necessidade de se reelaborar o processo de ensino, de se buscar uma 

aprendizagem mais efetiva de conceitos e construção de habilidades, a fim tornar 

o ensino e a aprendizagem mais atrativos, o que pode contribuir para preparar 

adequadamente o aluno para os desafios do mundo atual. 
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Resumo. Neste texto apresentamos reflexões relacionadas a inclusão, na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), do pensamento computacional na Educação Básica, mais 

especificamente na área de Matemática, no Ensino Fundamental. Para isto, levantamos 

alguns aspectos referentes à formação inicial dos professores do Estado de Santa 

Catarina, e procuramos respostas para questões relacionadas ao perfil do profissional 

que integra o corpo docente da área de Matemática, frente às habilidades, que os alunos 

devem desenvolver, relacionadas ao pensamento computacional, conforme apresentado 

pela BNCC.  

Palavras Chave: Base Nacional Comum Curricular; Formação de professores; 

Pensamento Computacional; Matemática; Estado de Santa Catarina. 

 

Abstract: In this text we present reflections related to the inclusion, in the National 

Curricular Common Base (BNCC), of computational thinking in Basic Education, more 

specifically in the area of Mathematics, in Elementary School. To this end, we raise some 

aspects regarding the initial formation of teachers in the State of Santa Catarina, and we 

seek answers to questions related to the profile of the professional that integrates the 

faculty of Mathematics, facing the skills that students must develop, related to the 

computational thinking, as presented by BNCC. 

Keywords: National Common Curricular Base; Teacher training; Computational Thinking; 

Mathematics; Santa Catarina state. 

 

1.Introdução  

Em dezembro de 2018, foi aprovada a nova Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que é um instrumento de gestão pedagógica e tem como objetivo definir 

 
1236 Pós Doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Professora da 

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS 
1237 Professor do Departamento de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
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os conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes brasileiros têm o 

direito de ter acesso e se apropriar durante sua trajetória na Educação Básica 

(pública ou particular). A Base é parte de uma nova proposta de Currículo e 

orienta a formulação do projeto Político-Pedagógico das escolas, permitindo 

maior articulação deste, sendo também uma importante conquista social.   

Um das características da BNCC é a indicação de “Dez Competências Gerais”, 

tanto cognitivas quanto socioemocionais, que incluem o exercício da curiosidade 

intelectual, o uso das tecnologias digitais de comunicação e a valorização da 

diversidade dos indivíduos, sendo que, competência é definida como a 

mobilização de conhecimento (conceitos, procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho, (MEC, 2018).  

A BNCC traz mudanças, um dos aspectos citados, é a introdução do termo 

“pensamento computacional”, sendo citado 10 vezes. Mais especificamente na 

etapa do Ensino Fundamental, o pensamento computacional aparece associado 

a competência específica e unidade temática “álgebra” da área da Matemática. 

Neste sentido, cabem algumas indagações sobre a forma como a introdução do 

pensamento computacional poderá ser realizada, bem como, quais os 

profissionais que desempenharão esta função. Sabe-se que, particularmente, nas 

escolas públicas, é quase inexistente a presença de profissionais com formação 

em licenciatura em Computação ou Informática, e quando existentes, atuam de 

forma isolada nos laboratórios de informática. Além disto, cabem 

questionamentos com relação a formação inicial dos professores de Matemática, 

em cursos de licenciatura. Esta formação inicial lhes dá aptidões que permitem 

associar os conteúdos de Matemática com as características do pensamento 

computacional? Neste sentido, procurando elementos para responder as 

questões apresentadas, abordamos o conceito de pensamento computacional, a 

sua inclusão na BNCC e a formação dos professores de Matemática em cursos de 

licenciatura.  

 

2.Pensamento Computacional  

 

O termo Pensamento Computacional foi apontado e teve grande repercussão 

por Jeannette Wing em 2006. Porém, no artigo "Twenty things to do with a 

computer" de Seymour Papert e Cynthia Solomon, escrito no ano de 1971 
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(PAPERT e SOLOMON, 1972), pode-se perceber que as ideias do Pensamento 

Computacional já existiam, apesar de não ser denominadas com esse termo. 

No ano de 1980, Papert, em seu livro Mindstorms (PAPERT, 1980, p. 182), 

utilizou o termo “Pensamento Computacional” na literatura, porém naquele 

período não houve uma mobilização para a difusão de suas características.  

Em 2006 o termo Pensamento Computacional (PC) voltou a ser utilizado e 

causou grande repercussão devido a um artigo de três páginas publicado pela 

pesquisadora Jeannette M. Wing sobre o que era o PC e como esta habilidade 

é essencial para qualquer pessoa, independentemente da área e não somente 

às pessoas que estão, de uma forma ou de outra, relacionadas com a 

Informática, “Pensamento Computacional é uma habilidade fundamental para 

todos, não apenas para cientistas da Computação. Além de aprender a ler, 

escrever e calcular, deveríamos adicionar Pensamento Computacional na 

capacidade analítica de cada criança”, (WING, 2016).  

Wing (2014), após diferentes conceituações sobre o termo, o definiu como 

“processos de pensamento envolvidos na formulação de um problema e que 

expressam sua solução ou soluções eficazmente, de tal forma que uma máquina 

ou uma pessoa possa realizar”; ainda complementa como sendo uma “automação 

da abstração” e “o ato de pensar como um cientista da Computação”. 

Bundy (2007) e Nunes (2011) definem o Pensamento Computacional como 

habilidades comumente utilizadas na criação de programas computacionais 

como uma metodologia para resolver problemas específicos nas mais diversas 

áreas. Google for Education (2015) faz uma definição similar como sendo “uma 

abordagem usada para solução de problemas utilizando o que se sabe sobre 

Computação”. Essa definição é muito próxima da fornecida pela Sociedade Real 

do Reino Unido (FURBER, 2012): “o processo de reconhecer aspectos da 

computação em um mundo que nos cerca e, aplicar ferramentas e técnicas da 

Ciência da Computação para entender e argumentar sobre sistemas e processos 

naturais e artificiais”. 

Para a Royal Society (2012, p. 29) "O Pensamento Computacional é o processo de 

reconhecer os aspectos da computação no mundo que nos rodeia, e aplicação 

de ferramentas e técnicas de Ciência da Computação de entender e razão sobre 

ambos os sistemas e processos naturais e artificiais". 
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Já o conceito da BBC Learning (2015) considera que existem quatro principais 

técnicas, que seriam pilares para o pensamento computacional:  

• Decomposição - quebrar um problema ou um sistema complexo em 

partes menores, mais manejáveis;  

• Reconhecimento de padrões - procurando semelhanças entre problemas;  

• Abstração - incidindo sobre a informação importante somente, ignorando 

detalhes irrelevantes;  

• Algoritmos - desenvolvimento de uma solução passo a passo para o 

problema, ou as regras a seguir para resolver o problema.  

Em um artigo de uma pesquisa bibliográfica sistemática (KALELIOGLU, 2016) 

foram analisados 125 artigos relativos ao PC selecionados de acordo com critérios 

pré-definidos e seis bibliotecas digitais na tentativa de definição do termo. 

Infelizmente, mesmo após o levantamento, não foi possível encontrar um 

consenso de definição entre os diferentes autores. 

São diversas as definições encontradas para o termo pensamento computacional, 

após a fusão de várias fontes, Brackmann o definiu como:  

 

O Pensamento Computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica 

e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da Computação, 

nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de 

identificar e resolver problemas, de maneira individual ou colaborativa, 

através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina 

possam executá-los eficazmente. (Brackmann, 2017, p. 29) 

 

O Pensamento Computacional envolve identificar um problema complexo e 

quebrá-lo em pedaços menores e mais fáceis de gerenciar (decomposição). 

Cada um desses problemas menores pode ser analisado individualmente com 

maior profundidade, identificando problemas parecidos que já foram 

solucionados anteriormente (reconhecimento de padrões), focando apenas 

nos detalhes que são importantes, enquanto informações irrelevantes são 

ignoradas (abstração). Por último, passos ou regras simples podem ser criados 

para resolver cada um dos subproblemas encontrados (algoritmos). Desta 

forma o Pensamento Computacional utiliza essas quatro dimensões para atingir 

o objetivo principal: a resolução de problemas. 
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Liukas (2015) relata que a decomposição é um processo pelo qual os 

problemas são quebrados em partes menores. Além disto, define o 

reconhecimento de padrões como encontrar similaridades e padrões com o 

intuito de resolver problemas complexos de forma mais eficiente. Para isso, 

procura-se por elementos que sejam iguais ou muito similares em cada 

problema. É através da abstração que se consegue criar uma representação 

(ideia) do que está se tentando resolver. Define ainda, algoritmos como “um 

conjunto de passos específicos usado para solucionar um problema” e ainda o 

diferencia do termo “Programa” como sendo “uma sequência de instruções 

precisas escritas em uma linguagem que computadores compreendam”. Um 

exemplo na área de Matemática, é o procedimento utilizado para determinar o 

máximo divisor comum entre dois números positivos.  

 

3.A inserção na Educação Básica 

 

Analisando o texto da BNCC percebe-se que termo “pensamento 

computacional” aparece citado 10 vezes.  Além disto, das “Dez Competências 

Gerais da Educação Básica”, pode-se destacar três que seguem a linha do 

Pensamento Computacional, sendo elas: 

 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 

própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 

análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 

com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-

motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e 

digital – bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 
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Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 

e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva. (MEC, 2018, p.11). 

 

Porém, o que se observa ao longo do texto é que a inclusão do pensamento 

computacional aparece com destaque na área de Matemática. Isto pode ser 

verificado no texto inicial da área de Matemática - Ensino Fundamental, quando 

se refere aos processos matemáticos de resolução de problemas, de 

investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem,  

 

Os processos matemáticos de resolução de problemas, 

de investigação, de desenvolvimento de projetos e da 

modelagem podem ser citados como formas privilegiadas 

da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo 

tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo 

de todo o Ensino Fundamental. Esses processos de 

aprendizagem são potencialmente ricos para o 

desenvolvimento de competências fundamentais para o 

letramento matemático (raciocínio, representação, 

comunicação e argumentação) e para o desenvolvimento 

do pensamento computacional. (MEC, 2018, p. 266). 

 

Considerando a área de Matemática no Ensino Fundamental há proposição de 

cinco unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, 

probabilidade e estatística, sendo que o pensamento computacional aparece 

fazendo uma conexão entre quatro destas unidades,  

 
Outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de Álgebra, 

como também aquelas relacionadas a Números, Geometria e 

Probabilidade e estatística, podem contribuir para o desenvolvimento 

do pensamento computacional dos alunos, tendo em vista que eles 

precisam ser capazes de traduzir uma situação dada em outras 

linguagens, como transformar situações-problema, apresentadas em 
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língua materna, em fórmulas, tabelas e gráficos e vice-versa. ( MEC, 

2018, p.271). 

 

Podemos observar ainda que, o temos pensamento computacional aparece mais 

duas vezes na área de Matemática da etapa do Ensino Fundamental. A primeira 

quando refere se a fluxogramas e algoritmos e a segunda fazendo uma fazendo 

a conexão entre o Ensino Fundamental e Ensino Médio,  

 
A área de Matemática, no Ensino Fundamental, centra-se na 

compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos 

e no desenvolvimento do pensamento computacional, visando à 

resolução e formulação de problemas em contextos diversos. (MEC, 

2018, p. 471). 

 

Na etapa do Ensino Médio o pensamento computacional é citado mais três vezes, 

e, apesar de não existir, na literatura, um consenso na definição, a BNCC, 

apresenta, 
Pensamento Computacional: envolve as capacidades de 

compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e 

automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e 

sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos. (MEC, 2018, 

p. 474). 

 

Desta forma, percebe-se a importância de inclusão de atividades relacionados 

com o assunto. Sabe-se que, um corpo sólido de pesquisas e projetos, 

envolvendo o ensino de Computação na Educação Básica, é realizado no Brasil 

desde a década de 1980. O uso de robótica educacional, por exemplo, que iniciou 

timidamente com kits de empresas, como a Lego, hoje está amplamente 

disseminado em muitas escolas e instituições educacionais, utilizando, inclusive, 

alternativas de baixo custo, envolvendo por vezes a reciclagem de componentes 

eletrônicos. Outras iniciativas como a utilização de atividades de programação 

Scratch  que enfatizam a manipulação da mídia, que tem uma forte ressonância 

com as atividades nas quais as crianças e jovens estão interessados, como a 

criação de historias animadas, jogos e apresentações interativas e a introdução 

de atividades “desplugadas”, que tem como objetivo o ensino de conceitos da 

Ciência da Computação sem o uso do computador,  podem ser observadas. 

Porém, a maioria destas atividades ainda é realizada na forma de oficinas ou 

extraclasse.  
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4.A formação dos professores de Matemática 

 

O Pensamento Computacional se sobrepõe muito à maneira como os 

matemáticos pensam. A Ciência da Computação concentra-se muito na ideia de 

algoritmos como soluções, bem como na importância da lógica. Cientistas da 

Computação utilizam a Matemática, e cada vez mais os matemáticos estão 

utilizando o Pensamento Computacional. Algoritmos são usados até para provar 

problemas matemáticos em aberto durante anos. Não é difícil identificar pontos 

de intersecção entre o que é da ordem do “algébrico” e do “computacional”. 

Expressões como representar, modelar, formular e resolver problemas, 

generalizar, padronizar, identificar, analisar, são usadas para explicar a natureza 

desses pensamentos. Para Gadanidis et al. (2016), existe uma conexão natural 

entre o pensamento computacional e a Matemática tanto na estrutura lógica de 

ambos quanto na possibilidade de modelar relações.  

É importante refletirmos sobre formação dos professores que atuam nas 

disciplinas de Matemática, da Educação Básica. De acordo com o PARECER 

CNE/CES 1.302/2001, o licenciando do curso de Matemática deve adquirir 

familiaridade com o uso do computador, em especial para a solução de 

problemas, desde do início do curso, 

 
Desde o início do curso e licenciando deve adquirir familiaridade com o 

uso do computador como instrumento de trabalho, incentivando-se sua 

utilização para o ensino de matemática, em especial para a formulação 

e solução de problemas. É importante também a familiarização do 

licenciando, ao longo do curso, com outras tecnologias que possam 

contribuir para o ensino de Matemática.  (MEC, 2001, p. 6). 

 

Desta forma, os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, apresentam em 

sua estrutura curricular, disciplinas direcionadas a este objetivo. Segundo o portal 

do e-MEC1238, existem 40 Instituições cadastradas atuando no Estado de Santa 

Catarina, com cursos de Licenciatura em Matemática. Considerando apenas as 

que possuem como sede o Estado de Santa Catarina, e em atividade, são 16 

Instituições cadastradas. No Quadro 1, apresentamos as Instituições cadastradas 

na plataforma e-MEC com munícipio sede em Santa Catarina e as disciplinas 

 
1238 http://emec.mec.gov.br/ 

http://emec.mec.gov.br/
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ofertadas, relacionadas à área de tecnologias, conforme apresentado nos sites 

das Instituições,  
 

Quadro 1. Disciplinas Relacionadas à Tecnologia. 

Instituição  Município de 

atuação 

conforme 

cadastrado na 

plataforma 

Disciplinas  

Centro Universitário Estácio 

de Santa Catarina - ESTÁCIO 

SANTA CATARINA - 

São José • Educação, tecnologias e 

novas mídias 

• Informática em educação 

Matemática 

• Cálculo numérico 

Centro Universitário Facvest 

- UNIFACVEST 

 

Lages 

 

 

• Informática I 

• Introdução à Programação 

• Fundamentos de 

programação (algoritmos) 

• Cálculo numérico e 

simbólico 

• Programação computacional 

• Cálculo Numérico 

• Novas tecnologias em 

educação 

Centro Universitário FAI  Itapiranga • Matemática Computacional 

• Análise do Cálculo Numérico 

Centro Universitário 

Leonardo Da Vinci - 

UNIASSELVI 

Indaial • Cálculo Numérico 

• Educação e Novas Tecnologia 

Aplicadas ao Ensino da 

Matemática 

Fundação Universidade Do 

Estado De Santa Catarina - 

UDESC 

 

Florianópolis • Algoritmo e Linguagem de 

Programação 

• Cálculo Numérico 

• Laboratório de Ensino de 

Matemática II 1239 

Instituto Federal De 

Educação, Ciência E 

Blumenau • Tecnologias no ensino de 

Matemática 

• Cálculo Numérico 

 
1239 Esta disciplina apresenta a seguinte ementa: Exploração de ambientes computacionais para o 

ensino de matemática. Estudo teórico de viabilização de softwares educacionais. Projeto de ensino 

utilizando ferramentas computacionais.  
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Tecnologia Catarinense - IF 

Catarinense 

Universidade Alto Vale Do Rio 

Do Peixe - UNIARP 

Caçador • Tecnologias em Educação 

• Tecnologias Educacionais e 

Matemática 

• Cálculo Numérico 

Universidade Comunitária Da 

Região De Chapecó - 

UNOCHAPECÓ 

Chapecó • Cálculo Numérico  

• Tecnologias da Educação 

Universidade Do Contestado 

- UNC 

 

Mafra 

 

• Cálculo Numérico 

• Tecnologias Educacionais e 

Matemática 

Universidade Do Extremo Sul 

Catarinense – UNESC 

 

Criciúma • Informática Aplicada ao 

Ensino de Matemática 

• Cálculo Numérico 

Universidade Do Planalto 

Catarinense - UNIPLAC 

Lages • Cálculo Numérico 

 

Universidade do Sul de Santa 

Catarina - UNISUL 

Tubarão • Softwares Livres no Ensino das 

Áreas Exatas 

• Tecnologias Aplicadas na Área 

Financeira 

• Métodos Numéricos na 

Matemática e Engenharias 

Fundacao Universidade Do 

Vale Do Itajai - UNIVALI 

 

Itajaí 

 

• Educação e Tecnologia 

• Pensamento 

Computacional  

• Educação, Matemática e 

Tecnologia 

Universidade Federal Da 

Fronteira Sul - UFFS 

Chapecó • Tecnologias na educação 

Matemática 

• Cálculo numérico A 

Universidade Federal De 

Santa Catarina - UFSC 

Florianópolis • Tecnologias Computacionais 

em Educação Matemática  

• Métodos Numéricos 

Universidade Regional De 

Blumenau - FURB 

Blumenau • Cálculo Numérico 

Fonte: próprios autores com dados do portal e-Mec  

No Instituto Federal Catarinense os dados são do curso de Licenciatura em 

Matemática oferecido no Campus Camboriú. Para a Instituição UNIARP, foi 

considerado o curso do Campus Caçador. Para a Instituição UNC, os dados são 

do curso oferecido na unidade de Mafra.  Para a UNOESC, foram utilizados os 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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dados do curso oferecido em Criciúma, no período vespertino. Para a UNESUL, 

foi considerada a unidade do município de Tubarão. Para a Instituição UFSC, foi 

considerado o curso oferecido no Campus de Florianópolis.  

Observando os dados apresentados podemos verificar que 13 Instituições 

apresentam pelos menos uma disciplina relacionada ao conteúdo de tecnologias 

na Educação Básica, neste caso, não contabilizamos a disciplina de cálculo 

numérico, por considerar que a mesma tem outra característica.  Além disto, em 

apenas uma Instituição podemos identificar uma disciplina de Pensamento 

Computacional. 

Sabemos que a inclusão de disciplinas relacionadas ao uso do computador não 

garante que o graduando esteja preparado para abordar conceitos como os 

exigidos na BNCC, porém, percebe-se que as discussões sobre o uso de 

tecnologias estão ocorrendo nas Universidades.  Além disto, as adequações nos 

projetos pedagógicos costumam ser frequentes e muitos foram elaborados antes 

da aprovação da nova BNCC, o que provavelmente representará mudanças 

futuras.  

 

5.Conclusão 

 

O pensamento computacional possibilita novas abordagens criativas para a 

resolução de problemas de Matemática e uma ampla gama de atividades com a 

qual os estudantes de todos os níveis podem se envolver. Com relação a 

formação de professores, conforme apresentado pela própria BNCC, a primeira 

tarefa será a revisão da formação inicial e continuada.  A inclusão de disciplinas 

relacionadas ao assunto, nos cursos de formação inicial, pode caracterizar uma 

alternativa. Já na formação continuada oficinas e cursos de aperfeiçoamento 

podem contribuir para o entendimento sobre o assunto.  É imprescindível que as 

partes interessadas (principalmente os professores) sejam informadas de maneira 

clara e objetiva sobre o significado do termo pensamento computacional e quais 

os seus benefícios educacionais.  Acreditamos que a inclusão do pensamento 

computacional na estrutura da BNCC traz avanços, porém, para que a adoção seja 

robusta, é necessário um planejamento cuidadoso e selecionar práticas 

pedagógicas compatíveis, incluindo ferramentas de ensino e estratégias de 

avaliação em todos os níveis.  
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RESUMO: As transformações causadas na sociedade pelo uso das tecnologias digitais 

da informação e comunicação (TDIC) estão presentes em todas as instituições e espaços 

sociais, dentre estes o ambiente escolar, refletindo-se sobre as formas de pensar, ensinar 

e fazer educação. Nesse sentido, pretende-se, por meio deste artigo, apresentar 

resultados de uma proposta interdisciplinar, entre as disciplinas de História e Introdução 

à Lógica de Programação, a partir do uso lúdico de jogos digitais como ferramenta de 

ensino. Para tanto, foi necessário refletir se o uso de jogos digitais pode contribuir com 

a aprendizagem histórica e dos conceitos de programação de computadores. A 

investigação deu-se através de um estudo de caso, com alunos da turma da primeira 

série do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins - IFTO, Câmpus Dianópolis. Os dados obtidos indicam que o uso pedagógico 

de jogos digitais por meio de uma abordagem interdisciplinar pode facilitar a 

aprendizagem dos conceitos de programação de computadores, a reflexão histórica, 

interação e colaboração entre os discentes. 

Palavras-Chave: Ensino, Jogos Digitais, Interdisciplinaridade. 
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ABSTRACT: The transformations caused in society by the use of digital information and 

communication technologies (TDIC) are present in all institutions and social spaces, 

among them the school environment, reflecting on ways of thinking, teaching and doing 

education. In this sense, this article intends to present results of an interdisciplinary 

proposal, between the subjects of History and Computer Programming, from the playful 

use of digital games as a teaching tool. To do so, it was necessary to reflect if the use of 

digital games can contribute to the learning of history and computer programming 

concepts. The research was done through a case study with students from the first-grade 

class of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Tocantins - IFTO, 

Campus Dianópolis. The data obtained indicate that the pedagogical use of digital games 

through an interdisciplinary approach can facilitate the learning of concepts of computer 

programming, historical reflection, interaction and collaboration among students. 

Keywords: Teaching, Digital Games, Interdisciplinarity. 

 

INTRODUÇÃO 

As novas dinâmicas sociais que se apresentam na escola no tempo 

presente, mediadas pela introdução das tecnologias digitais da informação e 

comunicação - TDIC, mídias digitais, redes sociais online, jogos digitais, fazem 

com que os docentes possam repensar a sua prática em sala de aula, buscando 

propostas metodológicas que favoreçam a personalização do ensino e o 

preenchimento de lacunas no processo de ensino-aprendizagem. 

A utilização de projetos pedagógicos interdisciplinares, por meio da 

proposição do uso de jogos digitais no ensino, pode favorecer a aprendizagem 

dos discentes dentro do seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades, 

pois segundo Moran (2015, p. 30), “O currículo e a aprendizagem são narrativas 

que também se constroem ao longo do percurso, em contraposição às narrativas 

prontas, definidas previamente nos sistemas convencionais de ensino”. 

Nesse sentido, o uso de ferramentas digitais, em especial os jogos, pode 

proporcionar de maneira lúdica novas formas de ensinar e aprender, já que estes 

possuem elevado potencial para o desenvolvimento de habilidades sociais, 

afetivas e cognitivas. Lúcia Santaella (2014, p.205) destaca que “[..] cada vez mais 

os especialistas estão enfatizando que um dos fatores mais fundamentais dos 

jogos encontra-se no aspecto lúdico como aliado e incremento ao 

desenvolvimento cognitivo”.  

Através do uso de jogos de digitais, ampliam-se as formas de pensar e 

modifica-se a maneira de construir o conhecimento. Medeiros, Da Silva e Aranha 
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(2013) destacam que os usos de jogos digitais são benéficos ao processo de 

ensino-aprendizagem, sendo estes “[...] um rico instrumento para a construção 

do conhecimento, transformando o ato de jogar em ato de aprender e ensinar, 

construindo os objetivos necessários para se alcançar a aprendizagem”.  Ressalta-

se ainda que, ao se utilizar jogos digitais para ensinar, deve-se considerar a 

necessidade de prévio planejamento para sua utilização. 

A partir dos apontamentos feitos anteriormente, percebe-se que na 

educação escolar encontramos espaço para o fazer pedagógico de maneira 

lúdica, que pode se dar através do uso de jogos digitais. Dentro dessa perspectiva, 

por não estar a parte deste universo de interações que ocorre no processo 

educacional entre professores e alunos, mediado por meio do uso de recursos 

tecnológicos digitais, tal realidade nos direcionou a estudar o uso de jogos 

digitais, como ferramenta interdisciplinar, para ensinar História e Lógica de 

Programação. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa foi desenvolvida através de um estudo de caso 

realizado numa escola pública federal do sudoeste do estado do Tocantins, 

localizada no município de Dianópolis, a 350 km da capital Palmas, local onde os 

professores-pesquisadores atuam como docentes das disciplinas de História e 

Introdução a Lógica de Programação junto aos alunos das turmas do Curso 

Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio. Para coleta dos dados in loco 

e desenvolvimento da pesquisa foi proposta uma atividade interdisciplinar 

envolvendo as disciplinas de Introdução a Lógica de Programação e História. Para 

desenvolvimento da atividade, foi realizado inicialmente um encontro com a 

turma e, a partir de discussões levantadas e mediadas pelos professores-

pesquisadores, quanto ao uso de jogos digitais em sala de aula, decidiu-se propor 

a construção de jogos digitais para o ensino de História, na qual os alunos 

utilizassem conceitos aprendidos nas aulas de programação. 

Inicialmente, a turma foi organizada em quatro grupos, cada grupo ficou 

responsável por trabalhar um dos reinos africanos em seus respectivos jogos, 

tema relacionado ao componente curricular da disciplina de História. Todos os 

alunos se dispuseram prontamente em participar da pesquisa. Os jogos 

produzidos sobre a temática proposta, ao término da pesquisa, foram expostos 

e socializados entre os grupos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No campo das análises dos resultados, observou-se, por meio dos dados 

coletados, que o uso de jogos digitais para estudar entre os participantes da 

pesquisa não é algo novo, tendo a sua grande maioria (67%) afirmado já ter 

estudado usando esse recurso como metodologia para o ensino, embora os 

participantes (100%) nunca tivessem desenvolvido e construído um jogo. 

Para desenvolvimento dos jogos, os discentes utilizaram primariamente as 

plataformas Scratch, uma ferramenta baseada em linguagem de programação em 

blocos, amplamente difundida como primeira opção para a iniciação lúdica à 

programação de computadores; e Construct 2, um software utilizado para edição 

e criação de jogos 2D baseado em linguagem HTML, que pode ser utilizado para 

inicialização em desenvolvimento de jogos digitais. 

Dentre os projetos concebidos a partir deste trabalho, destacamos o jogo 

batizado de Reino de Axum (Figura 01), desenvolvido pelos discentes com o 

software Construct 2. Trata-se de um jogo no estilo plataforma, onde o 

personagem, um axumita, deve percorrer fases com níveis crescentes de 

dificuldade, transpassando obstáculos e coletando moedas, que fazem referência 

aos tributos cobrados aos povos derrotados pelos axumitas. Ao fim de cada fase 

há um baú contendo um breve texto que descreve fatos históricos sobre o reino 

africano de Axum. 
 

Figura 1. Apresentação do jogo Reino de Axum. 

 

 
Fonte: os autores. 
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Ainda sobre a experiência de estudar de forma interdisciplinar lógica de 

programação e história, os alunos foram questionados se o uso de jogos digitais 

para o ensino como prática metodológica favorece a aprendizagem. Conforme se 

verifica na fala de alguns dos alunos, o uso de jogos digitais pode facilitar a 

aprendizagem: 

 

“Sim, pois aumenta a capacidade de aprendizagem do aluno 

como um todo. Tornando-se uma aula mais interativa, refletindo 

diretamente na parte intelectual da mesma”.  [A1] 

 

“Sim, porque ajuda na aprendizagem dos alunos e deixa a aula 

interessante e divertida. E tem a tendência de se aprender mais 

fácil o conteúdo com esses tipos de trabalhos”. [A2] 

 

Corroborando com a fala dos discentes, Santaella (2014, p. 211) destaca 

que os games são uma alternativa para ensinar e aprender, quando comparados 

com metodologias tradicionais, tendo como mudança principal a troca de um 

processo dito “tradicional” para um que alia diversão e aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aprendizado da programação de computadores constitui uma das 

etapas mais desafiadoras dos cursos da área de Informática. Por tratar de 

conceitos incomuns aos discentes, é necessária a adoção de abordagens 

interdisciplinares que se conectem ao cotidiano do aluno. Ao mesmo tempo, as 

TDICs possibilitam aos estudantes a visualização e reprodução da história. 

Entrelaçando as respostas dadas, percebe-se que há uma dinamização no 

ensino de História e Lógica de Programação, ao lançar mão do uso de jogos 

digitais para ensinar e aprender, pois estes constituem ferramenta didática 

eficiente para o aprendizado dos discentes, facilitando a participação, reflexão, 

interação e colaboração entre os seus usuários.  
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PERSPECTIVA PARA SUPERFÍCIES QUÁDRICAS EM REALIDADE 

AUMENTADA 

 

Thaise Thurow Schaun1245 

Rozane da Silveira Alves1246 

 

Resumo: O presente trabalho é parte de um projeto de dissertação de 

mestrado em andamento. O projeto propõe a utilização de Realidade 

Aumentada (RA) para potencializar a visualização de objetos com 

representação tridimensional, utilizando a teoria do Pensamento Matemático 

Avançado como embasamento da importância da visualização na 

compreensão de conceitos matemáticos, mais especificamente, Superfícies 

Quádricas quando utilizadas no Cálculo Diferencial e Integral no Espaço 

Tridimensional. 

Palavras-chave: Realidade Aumentada; Superfícies Quádricas; Visualização; 

Representação Tridimensional; Cálculo. 

 

Abstract: The present paper is part of a master thesis in progress. The project 

proposes the use of Augmented Reality (AR) to potentialize the visualization 

of objects with tridimensional representation, using the theory of Advanced 

Mathematical Thinking as basement of the importance of visualization in the 

comprehension of mathematical concepts, more specifically, Quadric Surfaces 

when used in Differential and Integral Calculus in Three-Dimensional Space. 

Keywords: Augmented Reality; Quadric Surfaces; Visualization; Three-

dimensional representation; Calculus. 

 

1. Introdução 

As Tecnologias Digitais cercam o cotidiano, nas mais diversas áreas e  a 

educação não pode ficar para trás. A sala de aula necessita atualizar suas práticas 

e nesse sentido a utilização da Realidade Aumentada (RA) dentro das aulas de 
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Cálculo apresenta-se como uma estratégia para ampliar a compreensão sobre 

superfícies quádricas. 

Podemos definir Realidade Aumentada (RA) como a integração entre 

informações virtuais e o mundo real. Ela mostra-se como importante modo de 

auxílio à compreensão de superfícies em três dimensões, que geralmente são 

representadas de forma planificada em livros ou quadro. 

É necessária a atualização das práticas docentes com a adoção de novas 

estratégias conforme coloca D’Ambrósio (2009, p. 30) “... a sociedade moderna 

não será operacional com um instrumental intelectual obsoleto. Necessitamos da 

matemática de hoje.” Os estudantes da atualidade já nascem imersos em 

tecnologia, tornar natural o seu uso em sala de aula é essencial para a 

Matemática, inclusive para manter o interesse dos estudantes em aula. 

Assim, apresenta-se como objetivo do presente trabalho propor a 

utilização da Realidade Aumentada nas representações gráficas em três 

dimensões dos entes estudados na disciplina de Cálculo, que trabalhe superfícies 

quádricas. 

Utilizar smartphones com finalidade educacional é uma realidade para 

muitos estudantes e o uso de Tecnologias Digitais em sala de aula necessita ser 

difundido.  

Nessa perspectiva, é importante fazer uso da Realidade Aumentada como 

relevante fonte de imaginário, especialmente, se tratando de situações que 

envolvam representações em três dimensões. 

 

2. Desenvolvimento 

Nesta seção serão discutidos diferentes referenciais teóricos tais como, 

fundamentos de Realidade Aumentada, Pensamento Matemático Avançado e 

uma breve explanação sobre Superfícies Quádricas, além de proposta de 

aplicação em si. 

Temos evidenciada a urgência da atualização das práticas docentes em 

relação a uso de smartphones, já que estes se tornaram algo corriqueiro no 

cotidiano de estudantes e docentes, frente às potencialidades de uso para 

proporcionar novas situações de ensino-aprendizagem e novas interpretações 

aos mais diversos conceitos. 

 

2.1. Realidade Aumentada 
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Com base nas considerações de Kirner e Siscoutto (2007) constata-se que 

a Realidade Aumentada (RA) é uma nova geração de interface com o usuário, que 

facilita e potencializa suas interações com o mesmo. 

RA possui diversas definições, e neste trabalho será considerada a 

apresentada por Milgram (1994) que diz que Realidade Aumentada é a mistura 

de mundos reais e virtuais em algum ponto da realidade/virtualidade contínua, 

que conecta ambientes completamente reais a ambientes completamente 

virtuais. 

A conexão entre ambientes real e virtual é feita a partir dos chamados 

marcadores, que são imagens lidas pelo software que projeta os objetos virtuais 

na tela, ou ainda, por localização GPS, ao se atingir certa coordenada geográfica, 

um objeto virtual é projetado. 

A Realidade Aumentada é um caso particular de Realidade Virtual, e 

pesquisas anteriores (Ribeiro e Zorzal, 2011) apontam que as primeiras ideias 

sobre RA surgiram na década de 1960, mas foram necessários avanços 

tecnológicos, tais como os de hoje, para que a tecnologia pudesse ser 

popularizada. 

O seu uso tem sido comum em publicidade e em jogos, o que a torna parte 

da vida diária das pessoas, assim trazê-la à sala de aula é uma consequência dessa 

popularização. 

Google e Apple têm suas plataformas de desenvolvimento de Realidade 

Aumentada, ARCore da Google e ARKit da Apple, que possibilitam o 

desenvolvimento de aplicativos que envolvam a RA para os sistemas operacionais 

de smartphones mais usuais, Android e IOS. 

Com uma gama enorme de aplicações podemos destacar como exemplos 

de aplicativos do ARKit e ARCore: 

 IKEA Place (figura 1) que possibilita visualizar móveis em casa antes de 

adquirí-los. 
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Figura 1 - IKEA Place 

Fonte: Apple 

 

Spacecraft AR (figura 2) que possibilita visualizar as espaçonaves como 

Curiosity ou Voyager, por exemplo. 

 
Figura 2 - Spacecraft AR 

Fonte: AndroidPIT 

 

Considerando-se ferramentas autorais de aplicações em Realidade 

Aumentada, temos como exemplos usuais o Flash Augmented Reality Authoring 

System (FLARAS), o Aumentaty e o HP Reveal (figuras 3,4 e 5). 
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Figura 3 – FLARAS 

Fonte: http://ckirner.com/flaras2/ 

 
Figura 4 – Aumentaty 

Fonte: http://www.aumentaty.com 

 
Figura 5 - HP Reveal 

Fonte: www.hpreveal.com 

http://www.aumentaty.com/
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Tais ferramentas permitem a criação de aplicações em Realidade 

Aumentada partindo de objetos 3D que podem ser gerados em softwares de 

desenho ou obtidos em repositórios on-line, ou ainda, partindo de imagens, 

vídeos ou áudios. 

A partir dos exemplos apresentados, fica explícita a extensa gama de 

possibilidades de utilização da Realidade Aumentada e, neste trabalho, é 

enfocada sua importância para visualização de superfícies quádricas. 

 

2.2. Pensamento Matemático Avançado 

O autor britânico David Tall (1991) em Pensamento Matemático Avançado 

destaca a visualização como de grande importância para o entendimento de 

conceitos matemáticos. Ele coloca que a visualização, sobretudo através do 

computador, é um exemplo de aproximação cognitiva mais apropriada, para dar 

ao discente uma visão geral dos conceitos e permitir métodos mais versáteis de 

processar a informação. 

Em trabalho anterior, Tall e Vinner (1981) definem imagem conceitual e 

definição conceitual diferenciando esses termos de suma importância para o 

entendimento dos processos cognitivos e para a valorização de variadas formas 

de representação para a compreensão de determinados conceitos.  

Para os autores, a Imagem conceitual 

[...] é a estrutura cognitiva total que está associada ao 

conceito, a qual inclui todas as figuras mentais, processos e 

propriedades associadas. Ela é construída ao longo dos 

anos através de todo tipo de experiência, mudando assim 

que o indivíduo encontra novos estímulos e amadurece.1247 

(TALL e VINNER, 1981, p.152) 

 

Enquanto que a Definição conceitual 

[...] é uma forma como as palavras são usadas para 

especificar aquele conceito. Ela pode ser aprendida por um 

processo mecânico ou aprendida mais significativamente e 

estar relacionada em um maior ou menor grau ao conceito 

 
1247 As citações trazidas nesta seção foram traduzidas da língua inglesa pela autora principal. 
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por inteiro. Também pode ser uma reconstrução pessoal do 

estudante. (TALL e VINNER, 1981, p.152) 

 

A partir desses conceitos, é relevante afirmar que o presente trabalho se 

preocupa em fomentar a construção da imagem conceitual relativa às superfícies 

quádricas em Cálculo Integral. Relacionando a representação imagética projetada 

nas telas dos smartphones aos conceitos aprendidos em sala de aula. 

Para esse tipo de representação, são mostrados os gráficos das superfícies 

quádricas de forma dinâmica, diferente da trabalhada usualmente, através de 

representações planificadas estáticas. As representações planificadas, por vezes 

contribuem para uma imagem conceitual equivocada, já que as superfícies não 

existem em duas, mas sim, três dimensões. 

É importante destacar que o objetivo da representação simbólica, seja 

falada ou escrita é, conforme coloca Dreyfus (1991), facilitar a comunicação sobre 

o conceito. A partir da representação se pretende uma simplificação na abstração 

do conceito. Salienta-se a facilitação da abstração obtida a partir da 

representação visual. 

Dreyfus (1991) coloca ainda que: 

 

Há uma dificuldade inerente na abstração: como podemos 

gerar estruturas mentais, que são frequentemente ligadas a 

imagens visuais, se elas devem representar relações que são 

separadas dos objetos concretos aos quais são ligadas 

originalmente? ... Se imagens visuais são encontradas, elas 

provavelmente serão de grande ajuda a estudantes 

empenhados na abstração. (DREYFUS, 1991, p. 38)   

 

Em um sentido mais amplo, ao abordar questões do Pensamento 

Matemático Avançado temos o papel das definições e sua importância na 

formação dos conceitos. Shlomo Vinner (1991, p. 79) afirma que “Definições 

ajudam a formar a imagem conceitual, mas no momento em que a imagem está 

formada a definição se torna dispensável.” Desta forma, um certo excesso de 

importância dado às definições pode muitas vezes confundir o estudante e 

dificultar o tratamento de conceitos. 

Nesse sentido Vinner (1991) considera que: 
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[...] conceitos matemáticos deveriam ser adquiridos em um 

modo de formação de conceitos cotidiano e não em um modo 

técnico. A pessoa deveria começar com vários exemplos e 

contraexemplos através dos quais a imagem conceitual é formada. 

(VINNER, 1991, p. 80) 

 

É preciso considerar a construção de conceitos matemáticos através de 

exemplos concretos, sem abandonar totalmente o formalismo. As notações 

matemáticas trazem em si a complexidade própria deste tipo de representação, 

que pode ser subdividida em representações de menor complexidade, conforme 

ilustram Harel e Kaput (1991): 
 

Utilizando notações matemáticas, ideias complexas ou processos 

mentais podem ser divididos em pedaços e, portanto, representados 

por notações físicas, que por sua vez, podem ser manipuladas ou 

refletidas em novas ideias. (HAREL e KAPUT, 1991, p.88) 

 

O importante é que ideias complexas possam ser compreendidas, sendo 

por meio de exemplos ou pela fragmentação em ideias menos complexas. A 

questão fundamental é que o estudante supere a dificuldade inerente ao 

conceito. 

Dubinsky ressalta que a dificuldade é mais evidente quando a 

representação é mais complexa: 
 

Parece que a matemática se torna difícil para estudantes quando diz 

respeito a tópicos para os quais não existe uma representação simples, 

física ou visual. Dessa forma, computadores podem ajudar a prover 

representações concretas para muitos objetos e processos matemáticos 

importantes. (DUBINSKY, 1991, p.104) 

 

Neste momento é preciso levar em conta a época em que vivemos e 

considerar que, não só computadores fornecem representações concretas, mas 

também outros tipos de recursos computacionais, como smartphones e tablets. 

Assim, quando os autores citados colocam os computadores como protagonistas 

do Pensamento Matemático Avançado, podemos estender esta colocação a 

recursos computacionais variados. 

Dubinsky e Tall (1991) ressaltam a importância dos recursos 

computacionais para representações matemáticas:  
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[...] uma forma de estimular a construção de conceitos é através de um 

computador ricamente dotado de software que dá corpo a poderosas 

ideias matemáticas para que o estudante possa manipulá-las e refletir 

a respeito. (DUBINSKY e TALL, 1991, p. 234) 

 

O uso de recursos computacionais suscita novas reflexões sobre os temas 

estudados, possibilita a “concretização” de conceitos abstratos, ainda, como 

destacam Dubinsky e Tall (1991): 
 

Quando uma ideia abstrata é implementada ou representada no 

computador, então ela é concreta na mente, pelo menos em questão 

de existir. Não só o computador pode ser usado para desempenhar os 

processos representados pela ideia, mas ele mesmo pode ser 

manipulado. (DUBINSKY e TALL, 1991, p. 235) 

 

Entre os importantes aspectos do Pensamento Matemático Avançado, o 

de maior relevância para este trabalho diz respeito às dificuldades associadas à 

visualização matemática. Eisenberg (1991) ressalta que um certo tipo de 

matemática elementar não pode ser feita sem uma boa quantidade de 

habilidades de visualização.  

Como coloca Eisenberg: 
 

Autores como Tall, Blackett, Rival e Thomas mostraram que estudantes 

podem desenvolver uma compreensão profunda de conceitos de 

funções de maior nível, desenvolvendo-os visualmente. Além disso, 

mostraram que quando é dada ênfase no desenvolvimento visual há 

maior retenção do que se os conceitos fossem desenvolvidos de forma 

analítica. (EISENBERG, 1991, p. 148) 

 

Isso posto, pretende-se enfatizar os processos de visualização com o 

instrumental tecnológico, com base nas tecnologias de Realidade Aumentada 

como meio de simplificar a construção de conceitos de Cálculo Diferencial e 

Integral.  

 

2.3. Superfícies Quádricas 
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A seguir apresenta-se o conceito e algumas aplicações de Superfícies 

Quádricas, propostas para a intervenção. Este conceito está presente nas 

representações tridimensionais de diversos conteúdos de cursos de Ciências 

Exatas. 

As superfícies quádricas são conjuntos de pontos de representação 

tridimensional, que apresentam diversas aplicações no cotidiano, tais como 

refletores de faróis de automóveis, antenas parabólicas, formas usadas em 

Arquitetura, chaminés de usinas nucleares entre outros. 

Serão ilustrados seis tipos comuns de superfícies quádricas: elipsoides, 

hiperboloides de uma folha, hiperboloides de duas folhas, cones elípticos, 

paraboloides elípticos e paraboloides hiperbólicos, conforme indicam Anton, 

Bivens e Davis (2007). 
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Figura 8 - Superfícies Quádricas 

Fonte: Anton, Bivens e Davis (2007) 

 

Elas podem ser genericamente definidas a partir da equação de segundo 

grau em x, y e z:   

Ax2 + By2 + Cz2 + Dxy+ Exz+ Fyz+ Gx+ Hy+ Iz+ J =0 
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As superfícies quádricas estão inseridas em outros assuntos referentes ao 

Cálculo em três dimensões, como coordenadas cilíndricas e esféricas, funções de 

várias variáveis e integração múltipla. 

 

2.4 A proposta de intervenção 

 

A proposta inclui apresentar a uma turma de Cálculo a experiência de uso 

de aplicativo de representação gráfica de Realidade Aumentada, que opere nos 

sistemas operacionais Android e IOS, que fará projeção tridimensional dos 

gráficos a partir de marcadores. 

O software de Realidade Aumentada a ser utilizado para a intervenção é o 

HP Reveal1248. A escolha se justifica pelo fato do software ser compatível tanto 

com dispositivos Android quanto com dispositivos IOS. Outro ponto positivo é 

que neste software os marcadores podem ser estabelecidos através de imagens 

corriqueiras, não necessariamente QRCode.  

A proposta para a intervenção é utilizar imagens de equações das 

respectivas superfícies quádricas como marcador para cada exercício proposto, 

para então, partindo da forma algébrica ter-se a projeção tridimensional. 

 

3. Considerações Finais 

 

É esperado que o presente trabalho repercuta positivamente em práticas 

docentes e resultem em melhor entendimento e desempenho dos estudantes de 

Cálculo, além de divulgar a utilização acadêmica em Matemática da Realidade 

Aumentada, tecnologia que vem se popularizando em outras áreas. 
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RESUMO:O crescimento do envelhecimento da população têm sido uma das maiores 

conquistas de uma Nação, refletindo consequentemente, no aumento da expectativa de 

vida, e por conseguinte numa melhor qualidade vida dessa população. Em todo mundo, 

a estimativa é que o número de pessoas com 60 anos ou mais tem crescido mais do que 

qualquer outra faixa etária. A estimativa é que em 2027 haverá 1,2 bilhões de pessoas 

com mais de 60 anos no mundo, colocando o Brasil em sexto lugar no mundo como o 

país com o maior número de idosos. Estima-se ainda, que em 2050 haverá mais idosos 

que crianças menores de 15 anos. Diante disso surge a preocupação da inserção do idoso 

não só no contexto social, mas também no contexto educacional, a fim de que possa ter 

a possibilidade de dar continuidade ao seu aprendizado, e atrelado a isso, o convívio 

com outros da mesma faixa etária. A investigação parte de uma revisão bibliográfica 

cujos os enfoques foram na legislação sobre o idoso no Brasil. 

Palavras–chave: Envelhecimento, terceira idade, inclusão, educação. 

 

ABSTRACT: the growth of an aging population has been one of the greatest 

achievements of a Nation, reflecting, consequently, the increase in life expectancy, and 

therefore in a better quality life of this population. Worldwide, the estimate is that the 

number of people 60 years of age or older has grown more than any other age group. 

The estimate is that in 2027 there will be 1.2 billion people over 60 in the world, placing 

Brazil in sixth place in the world as the country with the largest number of elderly. It is 

also estimated that by 2050 there will be more seniors than children under the age of 15. 

Faced with this, there is a concern for the insertion of the elderly not only in the social 
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context, but also in the educational context, so that they may have the possibility of 

continuing their learning, and linked to this, living with others of the same age group. 

The research starts from a bibliographical review whose focuses were on legislation on 

the elderly in Brazil. 

Key words: Aging, third age, inclusion, education. 

 

INTRODUÇÃO 

Dados que partem de fontes como o IBGE, apontam que nas últimas décadas 

tem-se observado grandes mudanças nos países em desenvolvimento no que se refere 

a alteração do perfil etário da população. De acordo com dados do IBGE (2015) o Brasil 

vem acompanhando essa tendência, onde verifica-se a diminuição na taxa de 

fecundidade, e simultaneamente um aumento considerável na expectativa de vida de sua 

população, ou seja, uma elevação da população de faixa etária mais avançada. Essa 

elevação demonstra que estamos vivenciando um processo acelerado detransição 

demográfica, o que de certa forma gera muitos desafios para os gestores públicos, que 

precisam desenvolver políticas direcionadas para esta população. Dessa forma, a 

população ativa (entre 14 e 65 anos) vai diminuindo em relação a população considerada 

inativa (de 0 a 14 anos e maiores de 65 anos), o que ocasiona sérias consequências para 

o sistema previdenciário, tendo em vista que com o aumento do número de aposentados 

o número de contribuintes passam a diminuir. 

O envelhecimento da população brasileira, isto é, o número de idosos (pessoas 

com mais de 60 anos) dobrou nos últimos 20 anos no Brasil, somando 23,5 milhões dos 

brasileiros, ou seja, mais que o dobro do registrado em 1991, quando a faixa etária 

contabilizava 10,7 milhões de pessoas. No comparativo dos dados do IBGE entre 2009 e 

2011, o grupo aumentou 7,6%, mais 1,8 milhões de pessoas. Portanto, o crescente 

aumento da população idosa tem sido uma realidade no Brasil e no mundo. Observou-

se que aproximadamente 4 décadas tem ocorrido um grande aumento da população 

idosa, principalmente nos países em desenvolvimento. 

O envelhecimento é um fato que atinge a todos, porém, anda sofrendo contínuas 

mudanças e a cada dia nos deparamos com mais idosos no círculo familiar, de amizade 

ou em ambiente profissional, e de acordo com o IBGE, a maior longevidade da população 

leva a um aumento de participação dos idosos (mais de 60 anos de idade) na população. 

Há de se desvendar as razões pelas quais os idosos buscam uma vida ativa, como por 

exemplo a necessidade de continuar trabalhando, ou voltar ao mercado de trabalho após 

sua aposentadoria, visando uma complementação salarial face a precarização das suas 

condições de vida e de sua família; ou até mesmo de retornar as salas de aula em busca 

de novos conhecimentos, atualização, socialização e melhores na qualidade de vida. 

Baseado no documento da Presidência da república, Secretaria de Direitos 

Humanos e Secretaria Nacional de Promoção a Defesa dos Direitos Humanos, uma das 
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maiores conquistas de uma nação em seu processo de humanização é o envelhecimento 

de sua população, que reflete na melhora da qualidade de vida. 

Diante dessa informação, as projeções das Nações Unidas (Fundo de População) em que 

“uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um crescimento 

para 1 em cada 5 por volta de 2050”. Portanto em 2050 haverá mais idosos do que 

crianças menores de 15 anos. 

           De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE a população 

Idosa no Brasil cresce sobremaneira. Em 2012, 810 milhões de pessoas tinham 60 anos 

ou mais, totalizando 11,5% da população global. A projeção é que esse número alcance 

1 bilhão em menos de 10 anos, e que em 2050 esse número duplique alcançando o total 

de 2 bilhões de pessoas idosas, ou seja, 22% da população global. 

Ainda segundo o IBGE (2012), em todo esse processo também houve uma 

aumento considerável da expectativa de vida, que passou de 71 anos de idade em 2002 

para 74,6 anos em 2012. A razão desse aumento se deve a melhoria na qualidade de vida 

dos idosos, como também uma maior preparação dos órgãos e serviços de saúde que 

atendem esta população. 

PARTE TEÓRICA 

 

EDUCAÇÃO COMO FATOR DE LIBERDADE 

 

Pensar em educação associada ao conceito de liberdade, supõe a priori, refletir 

acerca do que significa liberdade, e também sob qual aspecto as questões de liberdade 

serão abordadas. Dessa forma, vale destacar que no presente estudo, liberdade é 

entendida à luz das considerações de Paulo Freire, e do que ele defende como fator de 

liberdade, ou educação libertária.    

 Assim, se faz necessário acrescentar que liberdade nesse contexto 

apontado por Freire, se opõe ao conceito de opressão, e dialoga com a lógica da 

luta de classes, que foi amplamente difundida na Obra de Karl Marx. Para o autor, 

"a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a 

história das lutas de classes" (MARX &ENGELS, 2005). 

 A luta de classes para Marx, se justifica porque  em seu pensamento, a 

sociedade é dividida em classes sociais, que  normalmente, são constituídas  por 

grupos de indivíduos que apresentam situações econômicas idênticas. No 

entanto, esses grupos não são harmônicos nem coesos, divergem em suas 

ideologias, políticas e econômicas,  e muito comumente  passíveis de  

discordâncias e lutas.  

Diante desse preâmbulo de informações, Barata (2013, p. 651), assinala 

que "as classes sociais explicam como as desigualdades sociais são geradas e 
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estão na base da distribuição de determinantes sociais de saúde, como renda, 

condições de trabalho, acesso a serviços de saúde, dentre outros".  Ou seja: é a 

diferença ou desigualdade social que explica porque alguns indivíduos têm 

acesso à saúde, saneamento, e educação de qualidade e outros não.  

           Essa dinâmica social na qual, uns tem muito e outros não, perpetua ao 

longo do tempo, e é mais exacerbada quando o cerne da questão é o capitalismo 

versus comunismo, que são ideologias e sistemas político econômicos nos quais 

os indivíduos estão inseridos por vontade própria ou não. Isto significa dizer que, 

dependendo do país e de seu regime governamental, a ideologia político 

econômica governamental é imposta aos cidadãos, normalmente de forma tácita, 

impondo condições de vida desigual originado por um sistema predatório e cruel.  

É sob esse égide que Paulo Freire defendia que só através da educação os 

cidadãos têm a chance de se libertarem e não se submeterem à condições de 

vida com as quais discordam, mas não possuem os elementos necessários para 

modificarem suas situações, assim defende que a educação é a chave que abre 

as portas para a liberdade.  

 Paulo Freire trata a desigualdade social em sua obra como opressores e 

oprimidos, mas também adverte para o risco da opressão em algum momento 

representar algo com a qual convivem e dela podem tirar algum proveito.  
Os oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, “imersos” na própria 

engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto 

não se sentem capazes de correr o risco de assumi-la. E a temem, 

também, na medida em que, lutar por ela, significa uma ameaça, não 

só aos que a usam para oprimir, como seus “proprietários” exclusivos, 

mas aos companheiros oprimidos, que se assustam com maiores 

repressões (FREIRE, 1987, p. 19). 

 Isto é, a liberdade não é tarefa fácil, pois os oprimidos do sistema tendem 

a se acomodarem em uma zona de conforto, e uma repentina mudança significa 

romper com ela e se inserir em um novo mundo desconhecido. Porém, quando 

o indivíduo consegue libertar-se entendendo que essa liberdade não significa 

uma ameaça à sua segurança, ele terá entendido que a relação opressor oprimido 

significa libertação de ambos. “A libertação, por isto, é um parto. E um parto 

doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo que só é viável na 

e pela, superação da contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de 

todos” (FREIRE, 1987, p. 19).  

 Dessa forma, é possível perceber que não basta apenas que os oprimidos 

deixem de ser oprimidos, é necessário que os opressores também se libertem, 
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mas ao comparar o processo de libertação com o parto, o autor  chama a atenção 

para o fato de que essa não é uma tarefa simples, e liberdade  não significa 

apenas o indivíduo se liberar ou ser liberado de uma condição, mas, de haver 

uma conscientização, uma mudança de comportamento que transcende  a um 

mero sentido de liberdade tal como o imaginamos, mas uma consequente 

mudança de ações, e nesse sentido, a Escola tem um papel muito importante.  

Nesse contexto, Saviani (2011, p. 10), afirma que:  
Não é a escola quem cria as diferenças de classes e ela não tem o poder 

de eliminá-las. Isto exige a ação revolucionária das classes 

trabalhadoras. Porém, como toda instituição, a escola é um espaço 

contraditório, reflete a luta de classes que se dá na sociedade: a luta 

incessante dos trabalhadores contra a exploração e a opressão. 

 De forma bastante genérica, pode-se dizer que classes sociais se resumem 

a um grupo de seres humanos pertencentes a mesma situação econômica e 

igualdade de acesso ao trabalho, pois para Marx, é a situação econômica do 

indivíduos que determina a oportunidade de acesso e manutenção de suas 

condições materiais e vice–versa, aqueles com menor poder econômico, possuem 

maiores dificuldades sociais.   
A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das 

lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal 

e servo, mestre de corporação e companheiro, em resumo, opressores 

e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra 

ininterrupta, ora franca ora disfarçada; uma guerra que terminou 

sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, 

ou pela destruição das duas classes em conflito (MARX &ENGELS, 2005, 

p. 45). 

 Com base na citação acima, é possível perceber que os autores não 

concebem uma sociedade homogênea, que não seja desprovida de divisão por 

classes sociais, e que para as duas principais, Marx denominou Burguesia e 

proletariado.   

Nessa linha de pensamento, Bourdieu reflete acerca da sociedade dividida 

por classes sociais “pela estrutura das relações entre todas as propriedades 

pertinentes que confere seu valor próprio a cada uma delas e aos efeitos que ela 

exerce sobre as práticas” (BOURDIEU, 2007, p. 101).  

          Sob esse prisma, o autor percebe a sociedade e suas classes sociais  através 

dos  elementos que as distingue umas das outras, e não por acaso, é o título de 

sua obra “A distinção” que faz alusão à temática das classes sociais, porque para 

o autor, o conjunto de capital adquirido pelo indivíduo ao longo da sua vida, o 
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distingue dos demais, salientando que capital nessa perspectiva, não se refere 

apenas  a vertente econômica, mas a um conjunto de valores constituído por 

capital cultural, (escola, viagens, conhecer  outros países, artes, museus, etc);  

social (relações sociais, família, emprego, status); econômico (terras, fábricas, 

trabalho, dinheiro, patrimônio, bens  materiais). 

 Importante salientar, que para o autor, as classes sociais são caracterizadas 

conforme o tamanho do seu capital, e não basta adquirir apenas o capital 

econômico, se o indivíduo não possuir capital cultural e social, muito embora os 

valores econômicos sobretudo no Brasil, se sobressaiam e permitam que o 

indivíduo adquira outro tipo de capital, o social e cultural são  de suma 

importância, mas, salientando que os demais aspectos da vida estariam 

intimamente relacionados com a condição material do indivíduo.  

 Bordieu (2007), afirma que o tipo de vestuário, cardápio, decoração, estilo 

de música e arte, aos quais o indivíduo tem preferência, forma seu habitus, que 

seria justamente o conjunto e tipo de ações do cotidiano dos indivíduos, sua 

trajetória social, e que estaria também diretamente relacionado com as classes 

sociais, uma vez que o gosto (refinamento) do indivíduo também distinguiria sua 

classe social. 

Ou seja, o habitusestaria mais relacionado com o requinte, do que com o 

fenômeno, por exemplo, a escola pode garantir a formação do aluno de maneira 

oficial, institucionalizada, enquanto que a formação social, balizada nas 

interações sociais de convívio, embora não ateste oficialmente a formação, reflete 

na distinção do indivíduo. É nesse sentido que as classes sociais se constituem, 

uma vez que:  

A abordagem sociológica de que há um campo de lutas entre as 

classes sociais tende à manutenção da disputa na continuidade ou 

na redefinição da classe, e, conforme as disputas, as classes visam 

conservar e transformar ou transformar para conservar seus estilos, 

habitus e gosto (SCHOLZ, 2009, p.  10).  

 Isto significa dizer que a sociedade constituída por classes, é um fenômeno 

histórico social, e nem sempre há interesse para que elas não existam. Ou seja: as 

classes economicamente mais favorecidas, têm interesse em conservar seu estilo 

de vida. Um bom exemplo disso, são as passagens aéreas excessivamente mais 

caras em classes executivas, e que os clientes sem reclamarem, pagam para terem 

condições de viagens diferenciadas, e assim também reafirmarem que pertencem 

a uma classe social distinta.  
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Frente a esse cenário, é possível entender que as classes sociais se 

constituem à luz do meio ao qual o indivíduo está inserido, o quanto e tipo de 

capital ele possui. Porém, outra forma de se pensar as classes sociais é associá-

las a uma educação libertadora, e para isso retorna-se à Paulo Freire, que entre 

outros, confronta a educação libertadora com a educação “bancária” na qual, os 

educadores apenas depositam conteúdos nos educandos estabelecendo assim, 

uma relação de educador depositante e aluno depositário.  

Essa Educação que Paulo Freire classifica como “bancária” se relaciona sob 

dois prismas: de um lado, o detentor do saber, e do outro, os que julgam que 

nada sabem, estabelecendo uma relação de opressor e oprimido, na qual, o 

opressor faz com que o oprimido aceite sua “inferioridade” e tenha medo da 

liberdade.  

Esse cenário só se torna passível de modificação a partir do momento que 

os oprimidos tenham consciência de que é possível expulsar os opressores de 

dentro de si, e para isso, seria necessário a re-humanização do indivíduo através 

da educação, pois o oprimido dificilmente se libertará sozinho, mas sim em 

comunhão com outros que se encontram em situação análoga à sua, quando os 

sujeitos se sentem pertencentes a um mesmo grupo e situação de vida, e assim, 

se formam às classes sociais, e com elas o perigo de atos reacionários. 

Mas, é fato que esse cenário constituído por oprimidos e opressores, só 

pode ser modificado através de práticas libertadoras que são oriundas da 

Educação, e de uma educação “como prática da liberdade”, que seja totalmente 

antagônica a Educação bancária, e que priorize estimular no educando a 

autonomia de se libertar de seu estado de opressão. Porém:  
A educação escolar é a manifestação da educação no sentido mais 

amplo, enquanto uma esfera especial da atividade humana, e seu 

campo principal é o ensino. Segundo essa visão, o ensino tem caráter 

científico, é processo consciente, deliberado, sistemático, metódico. 

Mas a escola tem caráter de classe, portanto é ilusório considerar 

possível a neutralidade na definição dos conteúdos curriculares, porque 

eles são carregados de marcas ideológicas e têm conteúdos de classe 

(SAVIANI, 2011, p. 12). 

Essa visão da autora associa a própria Educação com uma sociedade 

dividida por classes, chamando a atenção para o fato de que a Escola não é 

neutra, inclusive por seu currículo constituído à luz de ideologias pré-concebidas.  
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Mas, ainda assim, a Educação resiste, imersa à sensos e contrassensos, 

erros e acertos, e se constitui como fator social, que na visão de Brandão (1986, 

p. 99): 
[...] porque a educação sobrevive aos sistemas e, se por um ela serve à 

reprodução da desigualdade e à difusão de ideias que legitimam a 

opressão, em outro pode servir: “criação da igualdade entre os homens 

e à pregação da liberdade.”. Uma outra ainda poderia ser: “porque a 

educação existe de mais modos do que se pensa e, aqui mesmo, alguns 

deles podem servir ao trabalho de construir um outro tipo de mundo. 

Para o autor, embora a própria educação e a escola representem espaços 

facilitadores para um mundo dividido em classes sociais, ela também representa 

um elemento capaz de modificar a situação e constituir um mundo melhor.  

Entretanto, para Paulo freire, a Educação libertadora não representa apenas uma 

modalidade, e sim um método, uma técnica que não representa meramente uma 

maneira de alfabetizar os indivíduos, vai muito além disso, o domínio das letras e palavras 

é apenas o início de um processo que visa a conscientização política do aluno sobre a 

sociedade na qual está inserido. Dessa forma, a educação libertadora é, especialmente, 

aquela que tem a ver com conscientização, o que significa ir além de conhecer a 

realidade, modificá-la, ou seja, a relação educador e educando interagem visando um 

objetivo comum. 

Baseado nesse pressuposto é possível dizer que é o conhecimento da realidade 

que o indivíduo possui que determina a transformação de seu mundo, e isso para Paulo 

Freire, acontece em todos os níveis educacionais, e o que vai definir o nível ou 

predomínio é exatamente a Educação formal.  

(...) posto diante do mundo, o homem estabelece uma relação sujeito-

objeto da qual nasce o conhecimento que ele expressa por uma 

linguagem. Esta relação é feita também pelo analfabeto, o homem 

comum. A diferença entre a relação que ele trava neste campo e a nossa 

é que sua captação do dado objetivo se faz via preponderantemente 

sensível. A nossa, por via preponderantemente reflexiva. Deste 

modo surge da primeira captação uma compreensão 

preponderantemente ‘mágica’ da realidade. Da segunda, uma 

compreensão preponderantemente crítica. Como toda compreensão de 

algo corresponde, cedo ou tarde, a uma ação, a uma compreensão 

preponderantemente mágica corresponderá também uma ação mágica 

(FREIRE, 1981, p. 67). 

 Ou seja: a transformação social (conscientização) ocorre de duas formas, pela 

sensibilidade no analfabeto, uma vez que, desprovido de letramento, ou educação 

formal, o analfabeto tende a guiar suas ações através da sensibilidade, da subjetividade; 
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e pela reflexão no indivíduo letrado, este sim, com subsídios acadêmicos que auxiliam 

na reflexão e conscientização.  

            Nesse sentido, vale enfatizar que a transformação social ou educação, ocorre a 

partir de seu convívio em sociedade, porque o ser humano aprende, ainda que não seja 

pelo métodos didáticos acadêmicos, ele com sua sensibilidade e capacidade de 

percepção, é sujeito aprendente. 

Entretanto, quando se  pensa em educação formal, não é viável que haja 

professor sem alunos, ou seja: como afirma o próprio Freire (1996, p. 23) “não há 

docência sem discência”, professor e aluno  representa uma relação  estabelecida 

e interdependente, mas, a qual deve primar pela conscientização do docente, que 

o ato de ensinar deve também ser um ato de auto-formação e auto-

transformação porque quem educa aprende quando o faz, e quem aprende 

também ensina ao aprender, o que explica o que foi afirmado acima que ensinar 

e aprender são interdependentes.  

Todas essas considerações acerca do conceito da Educação como fator de 

liberdade são permeadas pelo sentido de respeito que o docente deve ter pelos 

saberes dos alunos -  saberes estes, certamente socialmente adquiridos e 

constituídos  pela vida dos alunos – mas é preciso  enfatizar que esse respeito 

transcende ao mero conteúdo didático pedagógico trabalhado  em sala de aula, 

estamos falando do respeito  ao indivíduo enquanto sujeito social, seus saberes  

adquiridos com a vida, porque esses saberes permeiam  certamente sua vida 

acadêmica. 

Dessa forma, ensinar à adultos, supõe refletir criticamente sobre a prática 

junto a um público-alvo que carrega consigo um arsenal de experiências e 

vivências, de riqueza incontestável, que precisa ser compartilhado e sobretudo 

aproveitado e disseminado. Dessa forma, ratificamos que ensinar jamais poderá 

significar apenas transferência de conhecimento, e que, especialmente   no 

mundo atual, e na conjuntura moderna, na qual, as informações são propagadas 

de forma tão veloz, as palavra de ordem na Educação deve ser compartilhamento 

e respeito.  

Portanto, tais ações devem também  ser permeadas pela consciência  de 

que é através da Educação  que se intervém  no mundo, e nesse momento, 

chamamos atenção também para a responsabilidade  do professor, para que suas 

posturas ontológicas e ideologias, não sejam compartilhadas com alunos de 

forma a convencê-los de que aquela, seria  a correta, especialmente nos dias 

atuais, em que a tecnologia através das redes sociais permitem a propagação de 
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discussão e sentimentos que não parecem saudáveis para a formação do 

indivíduo. 

Deste modo, reproduzir a ideologia junto aos alunos, pode ser equivocado, 

pois posições políticas e/ou partidárias devem ser inerente a individualidade de 

cada um, e o que chamamos a atenção aqui, é para que os professores, 

acreditando que encontram-se em posição favorável diante dos alunos, tendem 

a convencer os alunos que certa posição política pode ser melhor que outra. Ao 

contrário, o que o professor deve fazer é estimular a consciência crítica para que 

ele, por si reflita acerca da sociedade, da sua vida, e os aspectos que as constitui.  

Seria incoerente portanto, defender a Educação como fator de liberdade, 

sem mencionar estes aspectos, pois, uma vez que, porventura o professor mesmo 

de forma velada, busque impor posturas ideológicas aos seus alunos, isto, já 

configura total falta de liberdade, afinal iniciamos o capítulo defendendo a 

Educação como fator de liberdade, e qualquer tipo de imposição configura 

inconsistência com o proposto aqui, afinal: 
Sou professor a favor da docência contra o despudor, a favor da 

liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, 

da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou 

professor a favor da luta constante contra qualquer forma de 

discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das 

classes sócias (FREIRE, 1996, p. 15). 

O autor afirma ser contrário à ditadura de direita ou de esquerda, posições 

estas, normalmente adotadas pelos grupos políticos da sociedade, sociedade 

está na qual estamos inseridos, e assim, o professor  é submetido a situações 

delicadas, uma vez que, por um lado, vivemos em uma sociedade permeada e 

sustentada por atos políticos, os quais  afetam a vida dos indivíduos de forma 

acentuada, por outro, o bom senso defende que, uma classe tão importante  

como a dos professores, não deve em hipótese alguma, influenciar as posições 

políticas de seus alunos, isso requer do professor, um alto grau de inteligência 

emocional, sobretudo se esses alunos forem indivíduos cujas consciências ainda 

não estejam totalmente  formadas.  

 

O verdadeiro sentido do envelhecimento 

 Muitas vezes conceituado de forma errônea, o envelhecimento é necessário que 

seja definido no mais amplo aspecto. Preliminarmente se faz necessário conceituar e 

entender o termo idade. Para Irigaray& Schneider (2008, p. 585): 
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A etapa da vida caracterizada como velhice, com suas peculiaridades, 

só pode ser compreendida a partir da relação que se estabelece entre 

os diferentes aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. 

Essa interação institui-se de acordo comas condições da cultura na qual 

o indivíduo está inserido. Condições históricas, políticas, econômicas, 

geográficas e culturais produzem diferentes representações sociais da 

velhice e também do idoso. Há uma correspondência entre a concepção 

de velhice presente em uma sociedade e as atitudes frente as pessoas 

que estão envelhecendo.  

As principais ocorrências desse período da vida humana caracterizam-se: pelo 

tempo de vida, ou seja, está relacionada a ocorrência biológica, que normalmente se 

expressa em anos; idade psicológica, ou seja, forma como encara os desafios (senso 

subjetivo de idade); idade funcional, que seria o equilíbrio entre a idade biológica e a 

idade psicológica, a qual está diretamente relacionada com a capacidade de 

autonomia/independência do indivíduo (DUARTE, 1999). 

 Segundo San Martin & Pastor (1996), a velhice não é definida por simples 

cronologia, mas pelas condições físicas, funcionais, mentais e salutares das pessoas, ou 

seja, pessoas da mesma idade podem apresentar diferentes idades biológicas e 

psicológicas. 

Dessa forma, a idade pode ser definida em períodos, ou seja, infância (do 

nascimento até os 11 anos de idade); adolescência (dos 12 aos 20 anos); e fase adulta 

(inicia-se aos 21 anos). Entretanto, de acordo com o Estatuto do Idoso (2003) a velhice 

começa a partir dos 60 anos. Os idosos têm ocupado cada vez mais espaço no nosso 

meio e de forma participativa. 

            Segundo Stuart-Hamilton (2002), o envelhecimento se tornou algo mais comum 

nos últimos anos, uma vez que, se calcula que na pré-história a velhice era extremamente 

rara e, mesmo no século XVIII, possivelmente apenas 1% da população vivia mais de 65 

anos. 

A palavra velhice possui vários conceitos. Para Moragas (2010, p. 22), “a velhice 

pode se dividir em três princípios: o primeiro é a velhice cronológica, fundamentada na 

passagem do tempo e definida pelo fato de ter atingido 65 anos”. O segundo é a velhice 

funcional, que reflete a relação entre velhice e limitações, o que para o autor trata-se de 

um conceito errôneo, visto que a velhice não representa necessariamente incapacidade. 

E o terceiro critério define a velhice como etapa final, que segundo o autor é a mais 

equilibrada e moderna, uma vez que a passagem do tempo produz efeitos nas pessoas, 

fazendo com que elas entrem em uma etapa totalmente diferente das demais. 

Isto é, o autor considera que para se ter um enfoque objetivo da velhice deve-se 

levar em conta o fato cronológico, bem como as demais dimensões da pessoa. Deve-se 

conhecer a idade cronológica da pessoa, mas também as suas condições psíquicas, 
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econômicas e sociais, para que o conceito resultante represente uma totalidade e não 

somente uma dimensão que impressione o observador. 

Moragas (2010) ainda alerta para o fato que, para entendermos desta forma, 

temos que ter uma mentalidade que supere preconceitos e atitudes negativas em relação 

à velhice, e que passemos a considerar a idade não como algo determinante das 

possibilidades vitais do indivíduo, mas como uma variável acrescida às que condicionam 

sua situação. Dessa forma fica evidente a importância de se refletir que a idade é uma 

condição sobre a qual o indivíduo não exerce influência, assim como o sexo, a raça, a 

nacionalidade, a família de origem, entre outros; a sociologia denomina essas variáveis 

de originárias ou dependentes. Essas dão origem ao status originário, sobre o qual a 

pessoa não tem nenhum controle, sendo que lhe foi atribuído por nascimento. 

  O envelhecimento pode ser definido como um processo dinâmico e progressivo 

onde ocorrem mudanças morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que levam 

a progressiva perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, 

ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que 

terminam por levá-lo à morte. (CARVALHO, FILHO & ALENCAR, 2004, p. 77). 

Embora o critério cronológico seja o mais utilizado, não se pode associá-lo ao 

envelhecimento. Apesar deste critério seja o mais utilizado, ele não é o mais preciso, uma 

vez que o envelhecimento difere de pessoa pra pessoa face a progressiva transformação 

do corpo, originária de um desgaste físico do organismo. Segundo Beauvoir (1990) em 

seu livro “A velhice”, afirma que a velhice traz um destino singular para cada indivíduo.  

Para a ONU os idosos são divididos em 3 categorias: 

✓ Pré-idosos: aqueles entre 55 e 64 anos; 

✓ Idosos jovens: aqueles entre 65 e 79 anos ou para aqueles que 

vivem na Ásia e na região do pacífico, aqueles entre 60 e 69 anos; 

✓ Idosos de idade avançada: aqueles com mais de 75 ou 80 anos. 

Na velhice outros eventos além da passagem do tempo contribuem para perdas 

evolutivas, como os eventos genéticos, biológicos, psicológicos e sociais. Todavia esses 

eventos não impedem que os idosos continuem se desenvolvendo social e 

intelectualmente. É necessário que haja uma adaptação a essa fase da vida e aos desafios 

que ela traz. 

O envelhecimento está associado, em geral, no aparecimento de cabelos brancos, 

rugas, modificações no corpo, postura encurvada, andar mais lento, perda da memória. 

Essas modificações visíveis contribui pela associação entre velhice e feiura, o que faz com 

a imagem do idoso fique comprometida, causando-lhe consequentemente problemas 

psicológicos, como por exemplo a depressão, mal que tem sido muito comum entre os 

idosos. 

Nesse contexto, com o envelhecimento o indivíduo passa a ter necessidades 

ligadas as funções sensoriais: como diminuição da visão e audição; necessidades de 
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ordem física: locomoção, motricidade fina; e necessidades de ordem cognitiva: redução 

da memória. Enfim, todos esses problemas agregados a outros causam consequências 

diretas na qualidade de vida do idoso. 

Entretanto, para Verdi (2002) o processo de envelhecimento é uma dádiva no 

sentido de que a união da idade madura e a idade da sabedoria vem formar a melhor 

idade. Segundo o autor, quando adquirimos mais conhecimentos, equilíbrio emocional, 

enriquecimento espiritual e uma vida aprazível marcada por grandes momentos de 

prazer, passamos a obter mais condições para orientar os jovens que irão nos substituir 

futuramente. 

O envelhecimento de uma população tem sido uma das maiores conquistas de uma 

Nação, e atualmente é um fenômeno universal, tanto em países desenvolvidos como em 

emergentes como o Brasil e, para tal, tem recebido especial atenção no que diz respeito 

a políticas que viabilizem não só que as pessoas vivam mais anos, mas que esses sejam 

de qualidade de vida no que diz respeito aos aspectos biopsicossociais.   

 A questão do envelhecimento é um fato que atinge a todos, porém, anda 

sofrendo contínuas mudanças e cada dia nos deparamos com mais idosos no círculo 

familiar, de amizade ou em ambiente profissional, e de acordo com o IBGE, a maior 

longevidade da população leva a um aumento de participação dos idosos com mais de 

60 anos de idade na população. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Foi possível através desse estudo teórico compreender fatos relevantes sobre a 

importância dos idosos para uma nação. Compreende-se principalmente que nas últimas 

décadas tem-se observados mudanças no perfil da faixa etária da população, em especial 

da faixa etária dos idosos, onde foi possível verificar um aumento considerável na 

expectativa de vida desses idosos. 

De acordo com os dados obtidos nesse estudo, o número de idosos no Brasil 

dobrou nas duas últimas décadas. Por sua vez, embasados por esses dados, compreende-

se também que os idosos buscam cada vez mais encaixar sua rotina diária em uma vida 

ativa, no trabalho e também no meio educacional. 

Sobretudo, é preciso ter em mente que a educação é tido pelo renomado, Paulo 

Freire, autor brasileiro como algo capaz de libertar, e isso seria sem dúvida a chave para 

libertação de uma antiga crença que o idoso não é capaz de desenvolver suas 

habilidades. 

Toda essa reflexão aponta para educação como algo que muda a vida de todas 

as pessoas, e porque não poderia ser igual para os idosos.  
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Outro fator que foi possível extrair nesse momento de conclusão, é que as 

pessoas além de estarem mais ativas na sociedade em que vivem, esses idosos não se 

deixam levar pela idade cronológica, pois para eles idade não define o ser humano. 

Por fim, o envelhecimento de uma população tem sido uma conquista para a 

nação e dessa forma exige que as políticas públicas tomem iniciativas de inserção dos 

idosos nas esferas sociais, especialmente a educacional. 
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USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DIGITAIS COMO 

FERRAMENTA DIDÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM EM ENFERMAGEM 

 

Samia Carine Castro Damascena 1250 

Kezia Cristina Batista dos Santos1251 

 

RESUMO: O termo tecnologia educacional digital refere-se ao emprego de recursos 

tecnológicos digitais como ferramenta para aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem, promovendo mais desenvolvimento socioeducativo e acesso à 

informação. Objetivo: relatar a experiência da construção de Mapas Mentais a partir do 

aplicativo Canva® e apresentar as principais tecnologias educacionais digitais utilizadas 

no processo de ensino-aprendizagem em Enfermagem. Método: Trata-se de um estudo 

descritivo do tipo relato de experiência sobre o da tecnologia educacional digital Mapa 

Mental a partir do aplicativo Canva® em uma atividade teórico-prática proposta pela 

disciplina “Educação e Práticas do Cuidado” do Mestrado Acadêmico em Enfermagem da 

Universidade Federal do Maranhão. A experiência ocorreu no mês de outubro de 2018. 

Participaram da experiência 15 mestrandas sob supervisão das professoras facilitadoras 

da disciplina. A atividade de ensino-aprendizagem foi desenvolvida nas seguintes etapas: 

1- realização de dinâmica inicial quebra gelo; 2- apresentação da tecnologia educacional, 

Mapas Mentais, utilizando o aplicativo Canva®; 3-elaboração dos mapas mentais a partir 

da ferramenta digital proposta; 4- apresentação das tecnologias educacionais digitais 

voltadas à Enfermagem e; 5- apresentação dos mapas mentais pelos grupos. O uso de 

tecnologias educacionais digitais como ferramenta didática possibilita o 

desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, interativo e 

contextualizado com a realidade dos alunos, contribuindo para maior interesse e 

autonomia dos discentes na construção de seu próprio conhecimento. 

Palavras-chave: Tecnologia Educacional; Aprendizagem ativa; Ensino; Aprendizagem; 

Enfermagem 

 

ABSTRACT: The term digital educational technology refers to the use of digital 

technological resources as a tool to improve the teaching-learning process, promoting 

more socio-educational development and access to information. Objective: to report the 
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experience of the construction of Mental Maps from the Canva® application and to 

present the main digital educational technologies used in the teaching-learning process 

in Nursing. Method: This is a descriptive study of the type of experience report about the 

digital educational technology Mental Map from the Canva® application in a theoretical-

practical activity proposed by the discipline "Education and Care Practices" of the MSc in 

Nursing Federal University of Maranhão. The experiment took place in October 2018. 

Fifteen students took part in the experiment under the supervision of the facilitating 

teachers of the discipline. The teaching-learning activity was developed in the following 

stages: 1- realization of initial dynamics breaking ice; 2- presentation of educational 

technology, Mental Maps, using the Canva® application; 3-elaboration of the mental 

maps from the proposed digital tool; 4- presentation of the digital educational 

technologies focused on Nursing and; 5- Presentation of mental maps by groups. The 

use of digital educational technologies as a didactic tool allows the development of a 

teaching-learning process that is more dynamic, interactive and contextualized with the 

students 'reality, contributing to students' greater interest and autonomy in the 

construction of their own knowledge. 

Keywords: Educational Technology; Active learning; Teaching; Learning; Nursing 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, há um contraste entre os modelos tradicionais de ensino e as novas 

formas de transmissão da informação. O rápido avanço tecnológico 

proporcionado pela era digital e a incorporação de novas tecnologias no processo 

de ensino-aprendizagem, têm gerado profundas mudanças nas práticas 

pedagógicas em sala de aula, tornando-se importante refletir sobre as novas 

formas de aprender e ensinar (SILVA; PRATES; RIBEIRO, 2016). O termo tecnologia 

refere-se a um conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam 

ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um 

determinado tipo de atividade (KENSKI, 2013). Em nosso mundo atual, 

dificilmente seria possível viver sem o uso de tecnologias, pois elas integram 

nosso cotidiano. Tudo o que utilizamos em nossa vida diária, pessoal e 

profissional – utensílios, livros, giz e apagador, papel, canetas, lápis, etc – são tipos 

de ferramentas tecnológicas. Tais tecnologias, quando aplicadas no ambiente 

educacional são chamadas de Tecnologias Educacionais (KENSKI, 2013; SANTOS, 

GONÇALVES; AVELAR, 2017). Já as Tecnologias Educacionais Digitais (TED) 

referem-se ao uso dos recursos tecnológicos digitais na educação, são exemplos 

de tais ferramentas: vídeos, aplicativos, jogos, chats, ambientes virtuais, 
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hipertextos, dentre outros, que podem ser utilizados em atividades presenciais 

ou a distância (e-learning) e difundidos pela internet, por DVDs, CD-ROMs, 

televisão ou smartphones, computadores, tablets (m-learning), etc (DARIEL; 

WHARRAD; WINDLE, 2013; SILVEIRA, COGO, 2017). Revisão sistemática realizada 

pelo Imperial College London e Organização Mundial da Saúde em 2017 

evidenciou que as estratégias de ensino utilizando TED obtiveram uma avaliação 

positiva por parte dos discentes, como uma ferramenta que dinamiza as 

atividades em sala de aula substituindo a repetição e a passividade das aulas 

expositivas presenciais, entretanto, os resultados da revisão indicaram a 

necessidade de realização de estudos mais amplos, avaliando as possibilidades 

de incorporação de novos recursos tecnológicos ao ensino (IMPERIAL COLLEGE 

LONDON; WHO, 2017). Neste sentido, observa-se que diversos estudos têm sido 

desenvolvidos buscando introduzir, relatar e avaliar o uso de tais tecnologias no 

ensino em enfermagem, uma vez que as TED estão cada vez mais presentes nas 

instituições formadoras para modernização do ensino (COGO et al., 2007; SILVA; 

COGO, 2007; COGO et al., 2010; LOPES et al., 2011; TANAKA et al., 2010; FROTA et 

al., 2013). Diante deste cenário, é preciso que o professor esteja preparado e se 

sinta à vontade para utilização destas tecnologias em sala de aula, uma vez que 

estas possibilitam o desenvolvimento de uma aula mais dinâmica, com maior 

interação entre os alunos, favorecendo a construção de um processo ensino-

aprendizagem colaborativo e significativo (CHIOF; OLIVEIRA, 2014; SILVA; ALTINO 

FILHO, 2017). Diante disto, objetivou-se com este estudo relatar a experiência da 

construção de Mapas Mentais a partir do aplicativo Canva® e apresentar as 

principais tecnologias educacionais utilizadas no processo de ensino-

aprendizagem em Enfermagem 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. Este estudo é 

resultado de uma atividade teórico-prática proposta pela disciplina Educação e 

Práticas do Cuidado do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem, nível mestrado 

acadêmico, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que promoveu a 

apresentação de diferentes abordagens do processo de ensino-aprendizagem, 

com articulação de elementos básicos às concepções de educação e 

conhecimento com vistas à fundamentação para a prática docente. A experiência 

foi realizada no Campus Bacanga da UFMA, no mês de outubro de 2018 com 
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participação de 15 mestrandas sob supervisão das professoras responsáveis pela 

disciplina. A atividade de ensino-aprendizagem foi desenvolvida a partir de 

participação das discentes em aula expositiva e dialogada, cujo tema foi: “O uso 

das tecnologias educacionais como ferramenta didática no processo de ensino-

aprendizagem”, e utilização do aplicativo Canva® para construção de Mapas 

Mentais. Os dados foram coletados por meio de observação direta e participante 

e a partir de discussão em grupo realizada durante a atividade em sala de aula. A 

análise dos dados ocorreu por meio da descrição das etapas de construção do 

Mapa Mental e discussão dos achados. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

A atividade de ensino-aprendizagem se deu em cinco momentos, com duração 

total de 4 horas e seguinte planejamento: 1º momento - realização de uma 

dinâmica inicial (quebra gelo) com o objetivo de descontração, promovendo uma 

melhor interação entre o grupo; 2º momento - apresentação de uma tecnologia 

educacional, a tecnologia escolhida foi Mapas Mentais, utilizando o aplicativo 

Canva®, demonstrando este recurso, bem como suas funções e possibilidades 

de atividades pedagógicas para a Enfermagem; 3º momento - elaboração dos 

mapas mentais a partir da ferramenta digital proposta; 4º momento - 

apresentação das tecnologias educacionais digitais voltadas à Enfermagem; 5º 

momento - apresentação dos mapas mentais confeccionados pelos participantes, 

assim como sua experiência com a utilização desta ferramenta.  

 

Primeiro Momento 

No primeiro momento, iniciamos a dinâmica de grupo intitulada “Desafio” com a 

finalidade de demonstrar a reação individual diante de uma situação desafiadora. 

Todas as participantes ficaram em círculo, de pé. A facilitadora entregou uma 

caixa lacrada a primeira pessoa da direita e faziam os seguintes questionamentos: 

“Você tem em suas mãos algo muito valioso, inovador. Se você abrir esta caixa 

você estará aceitando o desafio contido nela, lembre-se você terá que aceita-lo!”. 

Assim a caixa passaria de mão em mão até que alguma das participantes aceitasse 

o desafio de abri-la. Percebeu-se que a ansiedade para saber o que se encontrava 

dentro da caixa tomou conta do grupo. A primeira aluna se eximiu de abrir, 

preferindo repassar a caixa para a sua colega ao lado e a mesma aceitou o desafio, 

abriu a caixa e viu que se tratava de uma caixa de chocolates com um bilhete que 
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solicitava que a mesma se deliciasse com a novidade e compartilhasse com suas 

colegas. Assim ela o fez, retratando a curiosidade e ao mesmo tempo o medo do 

tipo de desafio que poderia vir. Abriu-se, então, espaço para as seguintes 

reflexões que a dinâmica nos trouxe e a relação com o tema a ser abordado: 

“Quais os nossos sentimentos diante do novo?”, “Como trabalhamos diante de 

um grande desafio?”, “Este desafio é tão ameaçador quanto parece?”, “As 

tecnologias digitais no âmbito educacional são um desafio a Enfermagem?”. A 

discussão foi produtiva resultando positivamente quanto ao uso de tecnologias 

no processo de ensino-aprendizagem, enriquecendo o conteúdo exposto e 

trazendo novas possibilidades aos docentes e discentes. 

 

Segundo Momento 

No segundo momento, foi apresentada à turma uma tecnologia educacional do 

processo ensino-aprendizagem: os Mapas Mentais, a partir da utilização de uma 

ferramenta digital denominada CANVA®. As facilitadoras demonstraram pelo 

aplicativo o conceito de Mapas Mentais e as formas de utilização, enfatizando o 

ensino, assim como benefícios e possibilidades de atividades pedagógicas para a 

Enfermagem. 

 

Terceiro Momento 

No terceiro momento deu-se início ao passo a passo para a construção dos 

Mapas Mentais. Convém ressaltar, que foi disponibilizado dois textos para a turma 

objetivando leitura prévia, sendo eles: "Tecnologia educacional no processo de 

formação de enfermeiros" (PISSAIA et al., 2017) e "Tecnologias educacionais na 

assistência de enfermagem em educação em saúde: revisão integrativa" (SILVA, 

CARREIRO; MELLO, 2017), para que a partir deles fossem construídos os mapas 

mentais. Em seguida, foram formados três grupos com cinco participantes e 

solicitado que cada grupo baixasse o aplicativo Canva® no smartphone de um 

dos participantes para construção do Mapa Mental, para tal foi seguindo o passo 

a passo: 1- registrar-se no Canva® e início da criação do seu próprio design de 

mapa mental; 2- selecionar seu layout preferido da  biblioteca de templates 

oferecida pelo próprio aplicativo; 3- editar as imagens ou texto escolhido; 4- 

salvar e compartilhar, como demonstrado na Figura 1. No momento da 

apresentação da atividade pedagógica elaborada a partir da ferramenta digital, 

as participantes mostraram entusiasmo, a maioria por nunca ter tido contato 

anterior com os Mapas Mentais, porém algumas demonstraram insegurança na 
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construção pela plataforma digital, mas ao mesmo tempo, sentiram-se 

desafiados a fazer uso de um recurso, até então desconhecido pela maioria delas, 

foi visível o encantamento por aqueles que não conheciam o recurso. Os mapas 

mentais são representações do real e são elaborados por um processo no qual se 

relacionam percepções próprias: visuais, auditivas, olfativas, as lembranças, as 

coisas conscientes e inconscientes, ou pertencer a um grupo social, cultural; é 

uma forma de organizar os pensamentos e utilizar o máximo da capacidade 

mental (KEIDANN, 2013). 

 

Figura 1: Construindo Mapas Mentais 

Fonte: https://www.canva.com/pt_br/aprenda/como-fazer-um-mapa-mental-online-

guia/ 

 

Na análise de um Mapa Mental pode-se visualizar uma série de ideias a cerca de 

um tema central, as quais se entrelaçam e compõem o assunto. Normalmente, 

possuem tópicos, com seus conteúdos, símbolos, palavras e desenhos. Pode ser 

desenhado manualmente ou ser construído a partir de softwares como o que 

descrevemos nesta experiência (VILELA, 2008). A opção pelo CANVA®, se deu 

por ele ser uma ferramenta de fácil manuseio e extremamente útil para criar 

gráficos e imagens, baseada num sistema “arrastar e largar” (drag and drop, em 

inglês). Após a elaboração dos Mapas Mentais pelos grupos, os mesmos 

compartilharam via e-mail, condição esta possibilitada pelo próprio aplicativo. 

 

Quarto Momento 



 

 
5408 

Iniciou-se então, o quarto momento caracterizado pela apresentação das 

tecnologias educacionais digitais voltadas à Enfermagem. Nele, discutiu-se o 

conceito de tecnologia, que segundo Schal e Modena (2005) refere-se a algo que 

desenvolvido venha facilitar a realização de um trabalho, bem como viabilizar o 

entendimento e aplicação de uma ação. Durante a aula enfatizou-se os temas: 1- 

tecnologias educacionais, compreendidas como o resultado de processos 

concretizados a partir da experiência cotidiana e da pesquisa, visando o 

desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos, para a 

construção de produtos materiais ou não, com a finalidade de provocar 

intervenções sobre uma determinada situação prática (SANTOS, 2016) e; 2- 

tecnologias em saúde, definida como forma de intervenção usada para 

promoção, prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças; ou para promover 

a reabilitação ou cuidados a curto, médio e em longo prazo (MERHY, 2011). Foi 

exposto um breve histórico da evolução das tecnologias educacionais desde a 

Pré-história, Antiguidade, Idade Média com o advento do pergaminho e do 

papiro, século XV com a imprensa, livros, século XX com as tecnologias 

eletrônicas abrindo novas perspectivas no desenvolvimento das tecnologias 

educacionais, da década de 60 até a atualidade com o advento da Informática e 

da Web revoluciondo de forma nunca vista toda a cultura humana, 

proporcionando novas formas de raciocínio e cognição, ampliando perspectivas 

múltiplas e diferenciadas nos paradigmas educacionais. Em seguida, foram 

apresentados os tipos de ferramentas tecnológicas no ensino de Enfermagem:  

1- E-portfólio: coletâneas de trabalhos, realizado em determinado período, 

permitindo o pensamento crítico, solução de problemas complexos, objetivando 

a transformação de concepção, principalmente quanto a relação discente-

docente (SALVADOR et al, 2015) (Figura 2). 
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Figura 2 – Modelo de portfólio 

Fonte: Google Images 

 

2- Web-podcasting: inovação tecnológica da web que permite transferir 

conteúdos de áudio digitais para dispositivos móveis: MP3 players, telefones 

celulares e computadores móveis (SALVADOR et al, 2015). Garante facilidade e 

conforto para ouvir os conteúdos.  

3- Wiki: é uma ferramenta que possibilita ao usuário a realização de edições de 

conteúdo. Trata-se de um site que tem por base a lógica de trabalho em grupo 

por meio da comunicação online, permitindo troca de conhecimentos (BRITO, 

2008) 

4- Tele-enfermagem: segue a linha do Programa Telessaúde Brasil, implantado 

em 2007, pelo Ministério da Saúde, caracterizado pela transferência de 

informação médica com finalidade diagnóstica, terapêutica e educativa, como 

ilustra a Figura 3. Para a enfermagem possibilita a educação permanente, acesso 

aos protocolos sistematizados, trocas de experiências, qualificação de 

profissionais de regiões distantes ou de difícil acesso (SALVADOR, 2015; LIMA et 

al., 2012).  
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Figura 3 – Demonstração da Tele-Enfermagem

 
Fonte: Google Images 

 

5- Simulação Realística: ferramenta tecnológica ímpar para a qualificação do 

ensino do enfermeiro, permitindo que os discentes aprendam sem correr riscos 

decorrentes de condutas errôneas (figura 4). Pode ocorrer em ambiente real ou 

virtual (BARBOSA; MARIN, 2009). 

Figura 4. Sala de Simulação Realística

 
Fonte: Google Images 

 

6- Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs): construção de novos 

ambientes extra sala de aula. Utiliza-se uma plataforma Moodle, onde 

encontram-se várias ferramentas de interação docente-discente, promovendo o 

ensino aprendizagem integrado (SALVADOR, 2015). 

7- Objective Structured Clinical (OSCE): ferramenta de avaliação dos alunos. 

Parte da simulação da realidade, permitindo por meio da observação e avaliação, 

o alcance dos objetivos específicos. Os alunos rodam pelas estações e são 

avaliados em tarefas específicas (anamnese, exame físico, entre outros) 

(SALVADOR, 2015).  
 

Quinto Momento 



 

 
5411 

No quinto momento, os Mapas Mentais elaborados pelos três grupos foram 

projetados por meio do datashow para a turma, conforme ilustrado pelas Figuras 

5, 6 e 7. 

 

 
Figura 5: Mapa Mental Grupo 1 

Fonte: Autoras 
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Figura 6: Mapa Mental Grupo 2 

Fonte: Autoras 

 

 
Figura 7: Mapa Mental Grupo 3 

Fonte: Autoras 

 

Todos os grupos apresentaram seus Mapas Mentais e discorreram sobre como 

utilizaram a ferramenta digital para desenvolvê-los. Observou-se que dois grupos 

conseguiram desenvolver os mapas mentais sem a ajuda, entretanto, o terceiro 

apresentou dificuldade, necessitando de ajuda e auxílio das facilitadoras, mas ao 

final conseguiram concluir. Todos os grupos avaliaram a ferramenta educacional 

digital de forma positiva e compreenderam facilmente como revisar e assimilar o 

conteúdo. Segundo as participantes, os Mapas Mentais se consolidaram como 

mais um recurso didático digital que pode e deve ser bem aproveitado pela 

Enfermagem na produção de resultados satisfatórios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização desta experiência, foi possível perceber que mesmo aquelas 

participantes que nunca haviam tido oportunidade de utilizar os Mapas Mentais 

por meio de uma plataforma digital, conseguiram interagir e produzi-los sem 

maiores dificuldades. Algumas participantes apontaram como sendo um ponto 
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de entrave no desenvolvimento desta tecnologia no processo de ensino-

aprendizagem, a necessidade da internet, que a depender do local e situação em 

que for utilizado ou o público-alvo direcionado, poderá não funcionar. A partir da 

elaboração e da apresentação da atividade proposta foi possível perceber que a 

tecnologia educacional digital Mapa Mental se configura como mais uma 

inovadora ferramenta didática que poderá ser incorporada no ensino-

aprendizagem da Enfermagem, ao abordar diferentes temas e conteúdos. 

Conclui-se, portanto, que o uso de tecnologias educacionais digitais como 

ferramenta didática possibilita o desenvolvimento de um processo de ensino-

aprendizagem mais dinâmico, interativo e contextualizado com a realidade dos 

alunos, contribuindo para maior interesse e autonomia dos discentes na 

construção de seu próprio conhecimento. 
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O USO DA TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA: 

DESAFIOS DA PRÁTICA DOCENTE NO IFMA - CAMPUS 

IMPERATRIZ 

 

   Stéfane Katarine Rodrigues da Silva1252 

Gleison Maia Lopes1253 

 

RESUMO: Este artigo compreende um estudo acerca do uso da tecnologia como 

ferramenta de ensino em sala de aula, aplicada aos cursos técnicos do Instituto Federal 

do Maranhão - Campus Imperatriz, elencando os obstáculos enfrentados na sua prática 

pedagógica. A alienação dos professores perante aos avanços tecnológicos e o ponto de 

vista dos alunos que por sua vez, estão mais familiarizados as inovações. A partir desta 

pesquisa poderá se observar e reorganizar a implementação do uso tecnológico dentro 

das instituições de ensino. Este estudo objetiva analisar os aspectos que dificultam a 

relação entre professor, aluno e tecnologia em sala de aula. A metodologia adotada 

procedeu-se através da revisão bibliográfica e sequencialmente a aplicação de 

questionários.  

Palavras-chave: Tecnologia; Inovação; Educação; Professores; Alunos. 

 

ABSTRACT: This article includes a study about the use of technology as a teaching tool 

in the classroom, applied to the technical courses of the Federal Institute of Maranhão - 

Campus Imperatriz, listing the obstacles faced in its pedagogical practice. The alienation 

of teachers in the face of technological advances and the point of view of students who 

in turn are more familiar with innovations. From this research can be observed and 

reorganized the implementation of technological use within educational institutions. This 

study aims to analyze the aspects that hinder the relationship between teacher, student 

and technology in the classroom. The methodology adopted was carried out through 

bibliographic review and sequentially the application of questionnaires. 

Keywords: Technology; Innovation; Education; Teachers; Students. 
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INTRODUÇÃO 

 
- Nada se discute, nada se critica: Tudo se aceita, se decora, se devora, 

inclusive sonhos! Pensa, em forma de grito e angústia, o observador 

atônito! A sala de aula quente, inóspita ao pensamento e reflexão. Cheia 

de recados marginais, de súplicas periféricas de atenção e de uma 

tetralogia do descaso, disfarçada de metodologia de ensino e 

aprendizagem; O professor, sempre às pressas (entre uma aula e outra; 

um café e outro) cansado, fadado a (re)produção de conteúdos e de 

suas condições objetivas de existência, aceita, em meio ao barulho que 

lhe encobre a voz, o mar auto que o separa daqueles a quem deveria 

ensinar; E o discente? Ah- este é fluxo, relógio que espera correr, 

campainha prestes a tocar. Este, sem perceber, traz o vazio grito 

daqueles que, de tão distantes estarem do processo jurídico 

institucional, carregam a única possibilidade de transformação social: a 

rebeldia! (CADERNO DE CAMPO; GLEISON MAIA LOPES). 

 

A citação acima mencionada justifica a existência da presente pesquisa: 

problematizar o processo educacional e empreender formas de aprimoramento 

da prática pedagógica em um ambiente sócio educacional precário e 

desconectado da realidade. Freire (1983) menciona que a educação é um ato de 

amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da 

realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.  

Dessa forma, atento à realidade educacional maranhense, alguns dados se fazem 

urgentes mencionar, tendo em vista fundamentar o surgimento do problema de 

pesquisa ora intencionado. Segundo o INEP - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2014), o Maranhão é um dos estados com 

maior índice de evasão escolar do país. Já o MEC - Ministério de Educação e 

Cultura (2018), por meio de pesquisa publicada, menciona que o Maranhão tem 

o pior índice de escrita do Brasil entre alunos de séries intermediárias do ensino 

fundamental. Por outro lado, de acordo com último censo de medição do IDH - 

Índice de Desenvolvimento Humano entre as unidades Federativas do país, o 

Maranhão está entre o penúltimo estado entre os piores estados do país. Integrar 

dados, combinando-os na construção de uma análise que possibilite a 

interpretação, e posteriormente a transformação da vida social, nesse caso 

educacional, é a tarefa última de todo pesquisador. 

Diante disso, essa pesquisa nasce com a finalidade de compreender o campo 

educacional no Estado do Maranhão, especificamente no IFMA Campus 
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Imperatriz, prospectar um entendimento da realidade de ensino aprendizagem e 

sua relação com os aparatos tecnológicos enquanto ferramenta de 

aprimoramento desta prática.  Busca-se dessa forma, estabelecer uma análise do 

processo educacional neste espaço tão cercado de desigualdades e contradições 

sociais e entender a importância deste no desenvolvimento de uma sociedade 

justa e efetivamente democrática. 

A educação nos moldes pensados por Paulo Freire (1987;1999), constrói formas 

autônomas de ver e pensar o mundo. Produzir uma experiência de educação 

libertária que fuja a verborragia1254 implantada dentro de muitos ambientes 

educacionais brasileiros é portanto, a finalidade desta pesquisa que ora se 

apresenta. 

Diante disso, pensar em educação sob nessa análise é pensá-la num ambiente 

transformador, mas articulado a relações de conflito, políticas e sociais no sentido 

desta ser um campo social e por consequência, se conectar a campos culturais1255 

que dialogam entre si e reproduzem as relações de poder. Destarte, assim como 

mencionam Bodart e Lopes (2017), entender a educação é articulá-la à realidade 

múltipla e diversa que a atravessa nas mais variadas ações e interesses que os 

sujeitos que a compõem estabelecem. 

Educação, Política, Democracia, Cidade, Participação Política e Sociedade Civil, 

dentre outros conceitos, não serão percebidos aqui como desconectados no seu 

processo cotidiano de fruição, mas sim como momentos processuais de uma 

realidade mais ampla, conectada somente quando estes fluem em combinação 

uníssona, tal qual um rizoma, evidenciado por Deleuze e Guattari: 
 

Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões 

numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida 

que ela aumenta suas conexões. Não existem pontos ou posições num 

rizoma como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. 

Existem somente linhas”(1996; P.16). 

 

Entender como o uso da tecnologia pode ser um fomentador de um processo 

educacional mais amplo, afeito às mais variadas esferas da vida discente e por 

 
1254 Verborragia é o conceito de Paulo Freire que remete à uma forma educacional tradicional, 

desconectada da realidade discente, onde o professor unilateraliza a prática educacional, fazendo 

dela uma via de mão única e, por consequência, tirando da educação sua prática dialógica e do 

aluno seu potencial criativo. 
1255 Ver mais em Bourdieu (2009). 
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consequência, uma ferramenta pedagógica de aprimoramento do ensino, foi o 

objetivo da proposta aqui retratada. A seguir, abordaremos o comportamento de 

professores e alunos perante o uso das tecnologias digitais e em como elas 

servem de viés no ensino e aprendizagem. 

 

A TEORIA ENQUANTO FERRAMENTA ANALITICA:  Uma (re)visão teórica do 

campo em análise. 

 

A revisão bibliográfica desta pesquisa é constituída por autores que atuam na 

discussão de questões sobre o tema aqui apresentado, como a familiarização dos 

docentes perante os avanços científicos e tecnológicos, a adoção de novas 

ferramentas pedagógicas, a inclusão digital dos professores e as perspectivas do 

desempenho acadêmico através da utilização de novas tecnologias. Nesse 

sentido, o respaldo teórico de autores como Almeida (2004); Behrens (2013); 

Ferreira (2010); Gomes, Silva e Nunes (2013); Kenski (2012); Prensky (2001) e 

Quaresma (2015) tornam-se essenciais, pois auxiliam na compreensão de 

questões dentro do âmbito educacional evidenciadas pela inaptidão em relação 

ao manuseio de ferramentas tecnológicas. 

Almeida (2004) é referência em estudos relacionados ao desenvolvimento 

científico e tecnológico, E-Learning1256, tecnologia e formação de professores, 

cultura digital e educação, áreas de extrema importância para a compreensão dos 

desafios na relação ensino-aprendizagem. A autora destaca a importância da 

inclusão digital de professores para a implementação da informática no processo 

educativo e em como a articulação de ferramentas tecnológicas com as teorias 

educacionais podem ampliar a capacidade de aprendizagem. 

Analisando a visão de Quaresma (2015) a maioria dos estudantes já nasceram 

imersos as novas tecnologias, contribuindo significativamente para a forma em 

como esses produzem e absorvem informações. Kenski (2012) também pontua 

sobre a relevância da reorganização dentro das Instituições conforme os avanços 

científicos e tecnológicos, visando estabelecer um modelo de organização que 

contribua para a inserção do indivíduo na cultura digital. 
As mudanças contemporâneas advindas do uso das redes 

transformaram as relações com o saber. As pessoas precisam atualizar 

seus conhecimentos e competências periodicamente, para que possam 

 
1256 O termo E-Learning vem de eletronic learning (aprendizado eletrônico) e que para Primo 

(2008) é a principal ferramenta de ensino a distância. 
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manter qualidade em seu desempenho profissional (KENSKI, 2012, 

p.47). 

 

Todavia, Ferreira (2010) salienta que grande parte dos professores foram 

surpreendidos pela inserção de inovações tecnológicas na educação e passaram 

a ter acesso a elas já na fase adulta. Essa geração em grande maioria, não domina 

a linguagem digital e transmite o conhecimento de forma linear, utilizando a 

prática presencial e oral. Dessa forma, observa-se que a convivência entre nativos 

e imigrantes digitais1257 e a forma como essas duas gerações lidam com a 

tecnologia se distinguem, resultam em conflitos na forma de ensinar e aprender. 
Segundo Prensky (2001) o conservadorismo de metodologias como didática 

pedagógica, implica na rejeição do modelo de ensino por parte dos nativos 

digitais e consequentemente, no seu rendimento acadêmico. Quaresma também 

elenca, como a Ciência da Computação desempenha seu papel no 

desenvolvimento de tecnologias que possibilitam a inclusão dentro da sala de 

aula e em como a educação resiste aos avanços tecnológicos.  

De acordo com Behrens (2013) o professor não pode se privar de participar dos 

processos de aprendizagem que envolvam tecnologia, pois é justamente a falta 

de contato com as TDIC1258 na graduação a principal causa da exclusão de grande 

parte do corpo docente na cultura digital. A autora ainda disserta sobre a situação 

de grande parte dos ambientes educacionais que se encontram amontoados das 

mais diversas ferramentas tecnológicas em consequência do seu mau 

aproveitamento. 

O professor tem que estar preparado para os desafios do século XXI, ele precisa 

se atualizar e aperfeiçoar diante as mudanças contínuas nesse âmbito. 
O docente sem base sólida na sua formação cultural, científica e 

pedagógica não tem tranquilidade e firmeza para ensinar com os 

conhecimentos exigidos para os padrões da sociedade contemporânea 

(GOMES, SILVA e NUNES, 2013, p.71). 

 

 
1257 Nativos e imigrantes digitais é o termo adotado por Palfrey e Gasser no livro “Nascidos na Era 

Digital” para referir-se às pessoas nascidas após a década de 1980,  que tenham a habilidade de 

usar tecnologias digitais e em como aquelas que não se encaixam nesse grupo precisam aprender 

a lidar com tantas inovações tecnológicas. 
1258 Na contemporaneidade TDCI são retratadas como medidores de aprendizagem dos nativos 

digitais (Costa, 2015).  
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A aplicação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação dentro do 

ambiente escolar pode proporcionar uma maior facilidade no planejamento das 

aulas, na busca por informações e principalmente na preparação do material 

pedagógico. 
O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a 

transformar o isolamento, a indiferença e a alienação com que 

costumeiramente os alunos frequentam as salas de aula, em interesse e 

colaboração, por meio dos quais eles aprendam a aprender, a respeitar, 

a aceitar, a serem pessoas melhores e cidadãos participativos (KENSKI, 

2012, p.103). 

 

Diante essa perspectiva a configuração social do século XXI é resultado de uma 

era industrial marcada pelo rápido e crescente avanço tecnológico. Ela é 

estruturada para que as atividades se tornem mais produtivas através do uso de 

tecnologias e ferramentas computacionais. O modelo de aprendizagem dentro 

do novo quadro social busca atender as exigências de formação profissional que 

se distinguem das pré-industriais. Enquanto a sociedade muda e enfrenta novos 

desafios, manter o modelo educacional formal se torna maçante, previsível e gera 

conflitos entre as gerações.  

Tendo em mente, o contexto acima elucidado, nesse momento, far-se-á um 

debate acerca do uso das ferramentas tecnológicas como meio de mediação do 

processo de ensino aprendizagem.  

O campus de análise foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão - IFMA, Campus Imperatriz. Tendo em vista objetivar a análise dentro 

de um aspecto de exequibilidade, escolheu-se analisar 2 (duas) turmas 

especificamente: As turmas de 1º ano do ensino médio, dos cursos técnicos 

integrados1259 em Informática e Meio Ambiente, recém ingressos na referida 

instituição. 

 

A SALA DE AULA EM DEBATE: O COTIDIANO ESCOLAR E O USO DA 

TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA 

 

 
1259 Cursos integrados na Rede Federal de ensino são cursos em que o aluno acompanha o 

conteúdo comum equivalente ao ensino médio, em paralelo a conteúdos do curso técnico por 

este escolhido, logrando ao fim do curso os graus de formado em nível médio e técnico. 
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Os avanços tecnológicos trouxeram para a educação novas possibilidades de 

ensinar através de recursos multimídias como principal ferramenta de auxílio na 

construção de conhecimento. Dessa forma, quando falamos em tecnologia na 

educação nos referimos às técnicas, aos processos, métodos e instrumentos que 

viabilizam o melhor desempenho das atividades em sala de aula. 

Todavia, essa metodologia de ensino embora adotada por maioria das 

instituições, está longe de atender as expectativas que propõem. Partindo dessa 

perspectiva, a capacitação e a familiaridade dos professores diante as novas 

tecnologias são de suma importância, pois o professor é o elo na forma de ensinar 

e aprender. Demo (2008, p.134) disserta que: 
Temos que cuidar do professor, pois todas as mudanças só entram bem 

na escola se entrarem pelo professor, ele é a figura fundamental. Não 

há como substituir o professor. Ele é a tecnologia das tecnologias, e 

deve se portar como tal (Apud ANDRADE, p.16). 

 

Trazendo para a esfera do IFMA – Campus Imperatriz – as discussões acerca de 

como o processo de aprendizagem se estrutura em torno dos recursos 

disponibilizados são frequentes entre o corpo docente. De acordo com a 

entrevista realizada entre os professores que atuam no ensino médio, as 

dificuldades encontradas na implementação da tecnologia na prática pedagógica 

concentra-se em 50% na inocuidade e desatualização dos recursos ora 

oferecidos, 25% na falta de conhecimento no uso das tecnologias digitais por 

parte dos docentes, a restrição dessas à determinados setores por sua vez, 

representa outros 25%. 

Para André da Silva Santos - Professor de Língua Portuguesa, a tecnologia 

proporciona mais possibilidades de interação, na abordagem de conteúdos e 

permite ainda, a ênfase de determinados pontos que se quer reforçar. No entanto, 

ele explica que os recursos oferecidos no instituto como a lousa digital por 

exemplo, nem sempre funcionam de maneira eficiente pois há questões técnicas 

que inviabilizam seu uso e acabam conduzindo o professor para outras 

ferramentas. 

Quando questionados sobre que medidas a instituição de ensino deve adotar 

para que os equipamentos sejam utilizados de forma eficiente, 42,85% dos 

professores responderam que deve-se promover cursos de capacitação 

tecnológica ao corpo docente, visando melhorar as atividades acadêmicas, já que 

durante as suas graduações pouco se discutiu sobre. O professor de química 
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Wesley Faria Gomes, relata que não foi preparado para lidar com tecnologia em 

sala de aula durante a graduação, “O máximo que tive foi o professor me pedir 

para planejar uma aula com isso, mas não de fato um treinamento”.  

À vista disso, observa-se que dificuldades ainda são encontradas no 

desenvolvimento de metodologias para que consiga-se usufruir das tecnologias 

dentro do ambiente educacional. De acordo com os alunos 66,66% dos 

professores acabam restringindo-se ao uso da lousa digital somente para a 

apresentação de slides, mesmo sabendo que elas tenham outras funcionalidades. 

Destarte, embora alguns professores digam que existem  cursos de capacitação 

oferecidos pelo instituto, prestados por uma empresa terceirizada, não há uma 

periodicidade regular. Em contrapartida, os alunos estão cada vez mais 

familiarizados com os meios digitais e percebem as dificuldades no envolvimento 

dos seus professores com a tecnologia, ressaltando que o seu uso não deve se 

limitar apenas a apresentação de slides, mas sim como elo de interação entre o 

aluno e o conteúdo abordado.  

Cerca de 88,88% dos alunos afirmam utilizar as ferramentas tecnológicas em casa 

como principal veículo de popularização da aprendizagem. Ademais, a aplicação 

da tecnologia em sala de aula melhora a relação entre professor - aluno, isso é 

evidenciado por  relatos dos mesmos e também pela percepção de como eles se 

envolvem e aprendem na prática. Portanto, é possível concluir que a tecnologia 

concebe um novo modelo cultural perante a sociedade, quebrando os 

paradigmas tradicionais e trazendo novas perspectivas para o processo de 

ensino-aprendizagem.  

Dessa forma, fica evidente as constatações adquiridas no presente artigo, o 

contraste sob a qual se configura a tecnologia na sociedade, sobretudo em como 

ela se reflete nas práticas pedagógicas. A escola como essência da formação e 

saber não pode negar a importância do domínio perante a tecnologia, já que foi 

graças ao desenvolvimento delas que o aluno libertou-se das restrições de tempo 

e espaço. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das informações contidas neste artigo e nos dados aqui apresentados, 

destaca-se a importância da sua abordagem e execução para a compreensão do 

comportamento de alunos e professores diante a inserção de novas tecnologias 

em sala de aula na esfera do IFMA - Campus Imperatriz, e em como esses se 
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portam diante da perspectiva de desempenho e/ou rendimento acadêmico na 

medida que, a implementação da tecnologia como ferramenta pedagógica é vista 

positivamente. A observação da inutilização de grande parte dos recursos ora 

oferecidos no instituto fomentou a execução da presente pesquisa, com o intuito 

de analisar os fatores que levam alunos e professores a resguardar-se do seu uso.  

Dessa forma, deve-se concluir que o devido levantamento de fatores que atuam 

na prospecção do uso da tecnologia, sobretudo por parte do corpo docente já 

que este é o principal elo entre ensino e aluno, tem reflexo imediato dentro da 

instituição na forma em que ela lida e auxilia o centro acadêmico. Em vista disso, 

a aquisição de dados e informações adquiridas através do levantamento de 

artigos bibliográficos adjunto a metodologia de pesquisa, como questionário 

para, foi imprescindível para explanação e execução deste artigo. 

Tendo isso em vista, considera-se como ponto de partida a identificação dos 

pontos que provocam o desvínculo entre professores e aparatos tecnológicos  e 

de que forma isso pode ser resolvido de forma que, o impacto acadêmico seja 

totalmente efetivado, visando melhorar a organização e eximir a inocuidade das 

ferramentas disponibilizadas, pois não se trata apenas da busca de um bom 

aproveitamento organizacional e acadêmico, mas também de investimentos que 

visam assegurar e alavancar os níveis educacionais. A presente pesquisa pode 

gerar vantagens não só para o IFMA - Campus Imperatriz, mas como também 

para instituições brasileiras que tenham acesso a ela. 
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Resumo: A escola e a família são a base da aprendizagem e das crianças, pois juntas 

apoiam e acompanham todo o seu desenvolvimento ao longo de suas vidas. Uma destas 

etapas da vida é a alfabetização que tem grande importância e é essencial para que as 

mesmas evoluam em suas formas de ler, escrever, compreender o mundo e expressar-se. 

O cenário atual do mundo é fortemente influenciado pelas rápidas mudanças 

tecnológicas e diversas estratégias e ações pedagógicas também tem evoluído para 

integrar e agregar a tecnologia. Objetiva-se aqui, utilizar o princípio da gamificação, por 

meio da construção do jogo ABCD Kids, para estimular as crianças a passarem por novas 

experiências no processo de alfabetização e, ao mesmo tempo, apoiar pais e professores 

em atividades lúdicas que estimulem a aprendizagem. Deste modo, desenvolveu-se um 

jogo para Android, utilizando o Construct2, sobre o qual foi elaborada a concepção e a 

modelagem, com UML 2.3, e que considerou as atividades voltadas para o ensino-infantil 

de crianças em fase de desenvolvimento escolar. O ABCD Kids reforça a atenção e o 
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desenvolvimento da criança na alfabetização, tendo sido bem avaliado por pedagogos 

como uma ferramenta com potencial de contribuição na alfabetização. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Alfabetização; Gamificação; Aplicativo; Construct2. 

 

Abstract: School and the family are the foundation of learning and of children, because 

together they support and accompany all their development throughout their lives. One 

of these stages of life is literacy that is of great importance and essential for them to 

evolve in their ways of reading, writing, understanding the world and expressing 

themselves. The current scenario of the world is strongly influenced by rapid 

technological changes and various strategies and pedagogical actions has also evolved 

to integrate and add technology. The goal is to use the principle of gamification through 

the construction of the ABCD Kids game to stimulate children to experiment with new 

experiences in the literacy process and at the same time support parents and teachers in 

playful activities that stimulate learning. In this way, an Android game was developed, 

using Construct2, on which conception and modeling was elaborated, with UML 2.3, and 

which considered the activities directed to the teaching-children of children in the stage 

of school development. ABCD Kids reinforces children's attention and development in 

literacy and has been well evaluated by pedagogues as a tool with a potential 

contribution to literacy. 

keywords: Learning; Literacy; Gamification; App; Construct2. 

 

1 Introdução 

A Escola e a Família são a base de todo o ensinamento na vida da criança, pois 

juntas apoiam e acompanham todo o seu desenvolvimento ao longo de suas 

vidas. A necessidade da alfabetização se manifesta de forma frequente em 

situações do cotidiano das crianças, seja na forma de se expressar, seja na 

resolução de problemas, ou seja, até mesmo em tomada de decisões. Dessa 

forma, pode-se afirmar que a alfabetização é inerente às experiências diárias das 

crianças.  

A importância que a alfabetização tem na vida das crianças é essencial para que 

ela evolua em suas formas de ler, escrever, compreender o seu entorno e 

expressar-se. Desta forma, a alfabetização é algo imprescindível nas atividades 

infantis, pois ela permite que as crianças possam fazer uma melhor avaliação de 

um problema, diante de sua tomada de decisão, e dessa forma desempenhar 

sua capacidade de leitura e escrita.  
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A alfabetização estimula o desenvolvimento da leitura e escrita proporcionando 

o aprendizado contínuo a partir da interação entre o sistema mental da criança 

e o meio em que vive. Destarte, a criança exercita a sua capacidade mental e os 

seus mecanismos cognitivos são estimulados. 

Em um mundo onde os jogos eletrônicos são muito atrativos para elas, novas 

práticas de ensino da alfabetização são requeridas. Assim, os jogos educacionais 

podem ser uma forma lúdica de ajudá-las no desenvolvimento da leitura e da 

escrita. A gamificação propicia um ambiente de interatividade por meio de 

diferentes estímulos ao longo da realização das tarefas e desafios propostos no 

game. Isto é possível, devido aos inúmeros recursos implementados no jogo que 

são capazes de estimular e engajar o jogador na realização de atividades.  

Este trabalho propõe, com base no uso da ferramenta Construct2, desenvolver 

uma solução de gamificação que auxilie crianças, na faixa etária de 06 a 10 anos, 

em sua fase de alfabetização, propiciando um ambiente interativo, atrativo e 

lúdico para isso. O protótipo desse jogo foi avaliado por psicopedagogos em 

relação à usabilidade, bem como ao seu potencial de contribuição para o 

desenvolvimento da leitura e escrita das crianças. 

Como metodologia para o desenvolvimento do jogo ABCD Kids, foram 

realizadas pesquisas bibliográficas na busca de fundamentar a concepção do 

protótipo do jogo. Além disso, foi feito o levantamento de requisitos com base 

nos feedbacks dos trabalhos correlatos, e a criação, teste e validação do jogo, 

complementada com a avaliação do software no quesito de funcionalidades e 

usabilidade, efetuadas por profissionais de Educação através da realização de 

um questionário. 

2 Fundamentação teórica 

2.1  Legislação educacional brasileira 

No que diz respeito às Políticas direcionadas à Educação, estas são amparadas 

pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei 9.394, 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 

1996). No âmbito da Educação Básica, o Ensino Fundamental foi contemplado 

com a fundamentação da obrigatoriedade para a população dos 7 a 14 anos de 

idade (BRASIL, 1998), no entanto essa exigência foi estendida à população de 06 

anos no ano de 2005, pelo então Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, o qual 

sancionou a Lei nº 11. 114/2005, alterando o artigo 6º da LDB/1996, antecipando 
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dos sete para os seis anos de idade: "É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no Ensino Fundamental". 

A Constituição Federal de 1988 expõe os preceitos internacionais em relação à 

infância, alegando em seu texto a legalização dos direitos da criança e da 

necessária proteção integral que deve ser de obrigação de toda a Sociedade e do 

Poder público em cumprir seus direitos. A lei referida em seu artigo 227 relata os 

direitos fundamentais de uma criança, que são o direito à vida, ao respeito, à 

relação familiar e comunitária, a alimentação, saúde, lazer e a Educação (BRASIL, 

1988).  

Em relação à legislação brasileira, há uma gama de leis que trata do aspecto de 

desenvolvimento da Educação no ato de alfabetizar as crianças. Segundo a lei 7° 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a criança deve ter a oportunidade 

de brincar e se dedicar às atividades de recreação. Os artigos 4° e 16° do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) reafirmam esse direito da criança, legitimado 

ainda no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1998). A lei ainda é 

corroborada pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 

em Brasil (1998), que estabelece que brincar é uma das atividades essenciais para 

o crescimento da autonomia e identidade da criança, e que desde cedo esta pode 

comunicam-se utilizando de sons e gestos, e após sua desenvoltura. Isto faz com 

que a criança desenvolva sua imaginação e desta forma auxiliando a sua 

alfabetização. 

Ao tratar da importância de alfabetizar até os oito anos de idade, a legislação 

vem associando o apoio técnico e financeiro da União na realização das ações 

complementares desse processo, Aranda; Lima, (2016) apontam ações que 

denotam, a começar pelos propósitos expressos nos documentos que os 

sistematizam, a qualidade que se busca para a política educacional brasileira no 

que tange à Educação Básica, que por sua vez, alberga os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, em específico, no que tange ao processo de alfabetização. 

Nesse movimento de definição do processo alfabetizador, destaca-se o Decreto 

nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que predispõe sobre a implementação do Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação. Este plano, visando a mobilização 

social e a melhoria da qualidade da Educação (BRASIL, 2007) contem 28 metas e 

está integrado ao PDE que expõe em seu Artigo 2º a seguinte diretriz: “II -
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alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os 

resultados por exame periódico específico” (BRASIL, 2007).  

2.2  O processo de alfabetização: importância e dificuldades 

Mortatti (2006) refere que o termo de alfabetização no Brasil foi utilizado a partir 

do século XX, significante denominado para caracterizar o ensino da leitura e 

escrita na fase inicial da escolarização da criança. A autora ainda analisa que, 

durante a época do Império, à prática de ensinar a ler e escrever, era algo restritivo 

a cultura do lar. Mas, no fim do século XIX, com a Proclamação da República, 

idealizou-se a necessidade de uma nova ordem política e social no país, visando 

a capacitação das gerações futuras, e, por este motivo, a escola tornou-se 

instrumento essencial de modernização naquela época. 

De acordo com o material desenvolvido pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), designado ao Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, 

situa-se o seguinte esclarecimento a respeito da alfabetização no Brasil:  

Infelizmente, não é injusto afirmar que, ao longo da história, a escola 

brasileira tem fracassado em sua tarefa de garantir o direito de todos à 

alfabetização. Em um primeiro momento, porque o acesso à escola não 

estava assegurado a todos; depois, porque, mesmo com a 

democratização do acesso, a escola não conseguiu – e ainda não 

consegue – ensinar efetivamente todos os alunos a ler e escrever, 

especialmente quando provêm de grupos sociais não letrados (BRASIL, 

2001, p. 9). 

Historicamente, a definição de alfabetizar era identificada como ensino-

aprendizado da “tecnologia da escrita”, isto é, alfabetizar se resumia em apenas 

“decifrar os sinais gráficos”, convertendo-os em “sons”, e na escrita, a capacidade 

de codificar os sons da fala, “convertendo-os em sinais gráficos” (BRASIL, 2008). 

Com isso, até o ano de 1980, o ato de alfabetizar era limitado apenas a ler e 

escrever palavras.  

Soares (2004) ainda afirma que o conceito de alfabetização é denominando pelo 

critério de anos de escolarização, ou seja: implica em função do nível de 

competência de alfabetização funcional da população. Deste modo, ficando 

implícito, que, após anos de aprendizagem escolar, o indivíduo terá a capacidade 

de ter aprendido a ler e escrever, mas também fazer o uso da leitura. 
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Para Kramer e Abramovay (1985), a alfabetização é um processo em construção, 

que sucede particularmente, no início do período da vida da criança. Outrossim, 

que ao contrário do que se acredita, não se inicia na escola. Perez (1992) afirma 

essa teoria dizendo:  

A alfabetização é um processo que, ainda que se inicie formalmente na 

escola, começa, de fato, antes de a criança chegar à escola, através das 

diversas leituras que vai fazendo do mundo que a cerca, desde o 

momento em que nasce e, apesar de se consolidar nas quatro primeiras 

séries, continua pela vida a fora. Este processo continua apesar da 

escola, fora da escola, paralelamente à escola. A criança vai construindo 

conhecimentos sobre o mundo em que vive. Nesse processo de 

construção está inserida a escrita, como um objeto cultural socialmente 

construído. (PEREZ, 1992, p.66) 

Para Ferreiro (1989) as dificuldades de aprendizagem da criança durante a 

alfabetização podem ser observadas ainda no ambiente escolar, tanto em sala de 

aula quanto durante as atividades de lazer. Assim, essas observações devem ser 

utilizadas pelo professor para nortear e instrumentalizar as ações de 

planejamento e estratégias para a alfabetização da criança. Com isso, o professor 

pode beneficia-se do conhecimento que o aluno já possui e favorecer ao 

alfabetizador. Segundo este aspecto, Ferreiro (1989) complementa sua teoria 

dizendo: 

Quando uma professora aprende a interpretar estas produções, 

aprende também a respeitar este produtor. Aprende a respeitar esta 

criança que lhe está mostrando, através destas produções, os esforços 

que está fazendo para compreender o sistema alfabético da escrita. E 

que, na verdade, não tem nada de simples, nem de evidente. (FERREIRO, 

1989, p.14) 

A partir disto, percebe-se que os professores precisam inovar sempre em sua 

forma de ensinar, procurando novas formas de ensino a qual seja melhor para 

seus alunos. Ou seja, os professores devem estar continuamente buscando 

formas inovadoras para atender a um número maior de alunos nas suas 

dificuldades com o aprendizado. Ferreiro (2001) ainda refere que é necessário 

mudar o sistema de representação da alfabetização com as crianças, de modo 

que a criança possa absorver de forma positiva e melhor os conteúdos. Outro 

fator que gera problema, para que se coloquem em prática as metodologias 
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significativas para se alfabetizar crianças, são a falta de preparo dos professores, 

bem como dos bens de que estes necessitam para o trabalho de alfabetizar.  

Uma outra ideia apresentada por Garcia (2001) é a de que o educador infantil 

deve estimular a oralidade das crianças a serem alfabetizadas, no sentindo de 

fazê-las promover sua dialética individual, explicitando seus conhecimentos 

particulares dentro de seu ambiente de ensino diante de outras crianças. Pois o 

ato das crianças se relacionarem e interagirem com seus iguais, incentiva a criança 

evoluir a sua relação dialética individual, possibilitando ao docente criar métodos 

de ensino a partir das ações de oralidade e relacionamento diante de outras 

crianças. 

Déda (2010) corrobora o tópico apresentado um outro problema baseado na 

forma tradicionalista dos docentes em repassar seus conteúdos, pois os mesmos 

não incentivam a possibilidade de fazer dinâmicas, jogos, brincadeiras ou até 

mesmo outras formas de ensinar durante a alfabetização das crianças. Dessa 

forma, os docentes não despertam a atenção e a criatividade na aprendizagem 

da criança em poder aprender de outras formas na sua alfabetização. 

2.3 Jogos: características e facilitadores da Educação 

Souza (2013) comenta que os benefícios didáticos dos jogos são processos 

altamente importantes, pois são um meio indispensável que a criança vivencia e 

desta forma consegue-se promover a sua aprendizagem e alfabetização. Através 

de brincadeiras e jogos, ela é estimulada em diversas situações, sendo um meio 

para avaliar e analisar as aprendizagens específicas, e então podendo construir 

meios e estratégias no processo de ensino-aprendizagem da criança. 

Os jogos sempre estiveram presentes na tradição da Humanidade, desde a época 

dos gregos com os Jogos Olímpicos, duelos romanos entre gladiadores, e até os 

jogos eletrônicos. Nota-se que os jogos foram elementos essenciais para o 

desenvolvimento de populações, inclusive para a sobrevivência das mesmas. Os 

jogos sempre foram representados em diversos cenários, como para conquistar 

status social, como meio de distração ou como elementos culturais de alguma 

sociedade (MCGONIGAL, 2011). 

Já Orosco (2014) apresenta e discute a ideia de que as crianças, desde suas fases 

iniciais de desenvolvimento, usufruem da brincadeira e de sua imaginação como 
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um instrumento para lidar com as novas informações a que são exteriorizadas 

diariamente. Este autor cita que psicólogos e construtivistas defendem a ideia de 

que crianças, em qualquer fase de desenvolvimento mental e motor, desfrutam 

de jogos para reter novas informações. Diante de um mundo onde mudanças são 

frequentes, faz-se necessária a manipulação de novas informações, e jogar se 

torna um método para lidar com estas mudanças. 

Orosco (2014) exemplifica que os jogos são comumente usados para a 

compreensão de valores e padrões. Assim sendo, a gamificação é um meio pelo 

qual é possível considerar que jogos e brincadeiras podem ser reconhecidos 

como métodos estratégicos para promover mudanças. 

Para Werbach e Hunter (2012), a gamificação não se resume a apenas elementos 

de jogos como propriamente dito (rankings, pontos, medalhas, etc.), estilos, 

temas ou narrativas. Segundo esse autor, gamificar é unificar todos esses 

elementos diante de uma experiência gamificada, sob regras e espaços onde haja 

a atuação que motiva e engaja os usuários, fornecendo sempre constante 

feedback para a melhoria de seu desempenho dentro da atividade proposta. 

Destarte, a gamificação pode ser classificada como um meio de dar suporte ao 

comprometimento de usuários e potencializar padrões positivos de 

comportamento em usos de serviço, como por exemplo, a interação social ou 

ações de produtividade e qualidade (HAMARI et al., 2014). 

Prensky (2010) relata que, na sociedade atual, a produtividade de ensino tem sido 

questionada pelo fato de não atender ao perfil dos estudantes, dado que a nova 

geração de estudantes apresenta um nível de raciocínio diferenciado das 

gerações passadas. McGonigal (2011) afirma que a geração atual tem mais 

entusiasmo em passar horas jogando do que sentadas em salas de aula. Com isso 

o processo educacional, na maioria das vezes, não é o objetivo principal do 

estudante. Em vista disso, o relacionamento educacional do aluno com o 

professor precisaria ser mais efetivo, buscando sempre adaptar-se com a 

realidade do aluno na sociedade atual. 

A gamificação das atividades educacionais deve ser promovida com o devido 

planejamento, visando sempre gerar maior engajamento dos alunos. É a 

motivação que desperta uma pessoa a exercer determinada atividade; por isto, é 

fundamental entender o que motiva os alunos (WERBACH; HUNTER, 2012). 
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Contudo Marins (2013), relata que as interações devem ser equilibradas, pois 

existe o risco dos usuários, neste caso reservado aos alunos, objetivarem apenas 

as recompensas do jogo, podendo até mesmo diminuir a motivação se, por 

exemplo, as atividades se tornarem repetitivas. 

Sheldon (2012) alega que há uma distinção do uso da estratégia de jogos na 

Educação e os métodos de ensino convencionais na forma de como lidar com os 

fracassos. Na forma convencional, os erros, no geral, são punidos e não são 

argumentados com os estudantes, devido a uma série de fatores, tais como a 

ampla quantidade de alunos, falta de tempo e o próprio interesse do professor. 

Entretanto, ao se utilizarem dos métodos de jogos, os estudantes aprendem com 

seus erros, sendo incentivados a tentar de novo e superar seu fracasso. 

McGonigal (2011) relata que o game, quando utilizado para fins educativos, pode 

estimular nos alunos características de jogadores por meio de fatores 

motivacionais, como a interatividade e a busca de vitória, desta forma ensejando 

ao aluno apresentar um maior estímulo na sua aprendizagem. Felice (2009) 

complementa o tópico dizendo que os alunos são incentivados a cumprir 

atividades e conquistar recompensas dentro do jogo, de forma compartilhada e 

colaborativa, buscando alcançar objetivos de aprendizagem. 

O MEC e as Secretarias de Educação do Brasil têm-se adaptado para apoiar e 

desenvolver ambientes gamificados. Pode-se citar o programa de estudos online 

Geekie, que, por meios de desafios, proporciona a preparação de alunos para o 

ENEM. A plataforma possibilita o professor inscrever sua turma ou que o 

estudante se cadastre individualmente. A plataforma efetua um simulado inicial 

com os usuários para diagnosticar suas dificuldades e limitações. Com base no 

diagnóstico, a plataforma de aprendizado gera um plano de estudos, sugerindo 

vídeo-aulas e atividades, proporcionando acompanhamento específico e 

melhoria do desempenho (GEEKIE, 2015). 

Outra iniciativa é a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação - OJE, criada em 2008 

pela Joy Street, esta olimpíada é apresentada como uma rede social, que possui 

uma variedade de jogos digitais e conteúdo de aprendizagem, representados na 

forma de desafios, ao longo de uma aventura que desencadeia habilidades 

cognitivas e cooperativas, inspiradas na matriz de Educação do ENEM. A OJE 

busca estimular os processos de aprendizagem e engajamento de estudantes e 
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professores por meios de torneios, que sucede na sua plataforma. O 

envolvimento das escolas participantes na Olimpíada desencadeou um efeito 

positivo para Educação, proporcionando um aumento da frequência dos alunos 

na biblioteca, melhor engajamento dos estudantes, aumento do número de horas 

frequentadas em laboratórios de informática e estudantes motivados para 

aprender (OJE, 2011). 

Ao jogo está associado um conjunto de características que se denomina mecânica 

do jogo. A mecânica de jogo é o que, na maioria das vezes, motiva as pessoas, 

remetendo feedback positivo, como, por exemplo, a obtenção de medalhas, 

acúmulo de pontos, reconhecimento de progresso, personificação, etc. 

(DORLING; MCCAFFERY, 2012). Mecanismo de feedback negativo pode resultar 

em um abandono completo do jogo, mas o usuário pode estar extremamente 

motivado, e com isso não afetar no contexto social do jogo (FADEL et al., 2014). 

Werbach e Hunter (2012) relatam que as mecânicas dos jogos, mesmo sem 

representação visual direta, proporcionam ambientes que incentivam uma maior 

experiência do usuário com o jogo. Os autores ainda citam que há 9 (nove) 

principais mecânicas representadas em jogos, como desafios, sorte, cooperação, 

retorno (feedback), aquisição de recursos, recompensas, transações, turnos e 

estado de vitória. Existe uma variedade de elementos de design de jogos que são 

utilizados na gamificação. Pedreira et al., (2015) desenvolveram um mapeamento 

sistemático no qual se analisou, por estudos primários, e definiu-se quais os 

elementos essenciais para se desenvolver um design de jogo. São eles: Sistema 

de Pontuação, Medalhas, Ranking, Barras de Progresso, Votação, Metáfora Visual 

e Quests. 

3 Metodologia 

Este trabalho está sendo desenvolvido pelo Núcleo de Sistemas e Tecnologia da 

Informação (NuSTI) da Universidade CEUMA, e propõe a criação de uma solução 

de gamificação, utilizando a plataforma Contruct2 para desenvolver um jogo que 

apoia crianças no ensino infantil as quais estão no processo de alfabetização. O 

método de pesquisa que será utilizado é a quali-quantitativo, onde os resultados 

são apresentados e dissertados com base nas percepções e análises obtidas junto 

a profissionais da Educação. As percepções serão idealizadas a partir da aplicação 

de um questionário para os profissionais encarregados, utilizando-se perguntas 
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abertas e fechadas para obter respostas mais completas e pessoais, idealizando-

se a percepção profissional em relação ao protótipo do jogo. Abaixo, descrevem-

se as etapas de desenvolvimento do jogo em sua versão final. 

a) Foram realizadas pesquisas bibliográficas, em artigo ou livros, sobre as 

dificuldades de alfabetização das crianças no ensino fundamental. Também o uso 

do uso de jogos para auxiliar no processo de aprendizagem de alfabetização das 

crianças, bem como a análise dos softwares correlatos para obter o feedback dos 

usuários quanto a sua utilização e funcionalidades; 

b) Definição da estrutura e concepção do game, como os tipos de atividade, 

premiação, fases, níveis de dificuldade; 

c) Levantamento e modelagem dos requisitos de software, para capturar os 

requisitos funcionais e não funcionais, juntamente com as regras de negócio e 

propor uma modelagem do jogo utilizando a UML 2.3; 

d) Codificação, teste e validação do jogo – o protótipo foi desenvolvido com o 

Construct2, versão r244, para a plataforma Android. A avaliação do game foi 

realizada por meio de um questionário, pelo qual três pedagogos, após a 

utilização do jogo, o avaliaram no dia 24 de maio de 2019. Para esta avaliação, 

preliminar, foram considerados os aspectos relacionados às funcionalidades, 

usabilidade e ao potencial de contribuição do jogo para o processo de 

alfabetização.   

4 Análise dos Resultados e Discussões 

4.1 Trabalhos correlatos 

Para se desenvolver a concepção principal do game, foi necessário fazer uma 

análise de alguns jogos mais populares que trabalham com a alfabetização. Para 

isso, foram analisados os seguintes jogos: “Forma Palavras” (GAMES, 2019), “ABC 

do Bita” (BARROS, 2013) e o “ABC palavras” (DARUGNA, 2012), levando-se em 

consideração os aspectos positivos e negativos de cada ferramenta. O Quadro 1, 

abaixo, descreve, resumidamente, este comparativo. 

Quadro 1 – Comparativo dos jogos 

Forma Palavras ABC do Bita ABC Palavras 

Pontos positivos: 

o Facilidade com que a 

criança constrói as 

Pontos positivos: 

o Sonorização; 

o Ilustração da palavra 

Pontos positivos: 

o Simplicidade na 

formação das 
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palavras; 

o Formato “clicar e 

arrastar”; 

o Dica para auxiliar a 

criança na atividade. 

 

requerida 

relacionada a esta 

letra. 

palavras; 

o Sonorização; 

o Uso da marca d’água 

para auxiliar as 

crianças. 

 

Pontos negativos: 

o Inexistência de 

outras atividades. 

Pontos negativos: 

o Jogo proporciona 

interação travada; 

o Inexistência de 

outras atividades. 

Pontos negativos: 

o Inexistência de 

outras atividades; 

o Simplicidade da 

atividade. 

Fonte: o autor. 

4.2 Concepção e modelagem do ABCD Kids 

Foi realizada a análise de requisitos do jogo ABCD Kids dentre eles estão: Acessar, 

Iniciar, Pausar, Configurar áudio, Como Jogar e Jogar. Também foram definidas 

algumas validações e regras, a exemplo de: a cada resolução correta da atividade. 

Então o jogador é pontuado; o jogador poderá pausar a atividade; o jogador terá 

a possibilidade de voltar ao menu principal; há 3 níveis de dificuldades (fácil, 

médio e difícil), estes níveis estão associados à quantidade de palavras e de 

sílabas, dentre outras. A partir destes requisitos e do comparativo realizado com 

outros jogos, foi elaborado o Diagrama de Casos de Uso para delinear as 

funcionalidades e interações implementadas no jogo (Figura 1). 
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Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso. 

Fonte: o autor. 

4.3 Prototipação e funcionamento do jogo ABCD Kids 

Telas de “Abertura” e “Menu Principal”: O jogo se inicia com uma tela de 

“Abertura” (Figura 2) e, depois, apresenta a tela de “Menu inicial” (Figura 3), onde 

o participante poderá iniciar o jogo, alterar configurações de áudio da música de 

fundo, visualizar os créditos e o tutorial de como jogar.  

 
Figura 2 - Tela de “Abertura” 

Fonte: o autor. 

 
Figura 3 - Tela de “Menu Principal” 

Fonte: o autor. 

Telas de “Como Jogar” e “Créditos”: O jogo disponibiliza um tutorial de como 

jogar, em formato de vídeo (Figura 4). Já a tela de “Créditos” (Figura 5), apresenta 

informações sobre quem desenvolveu o protótipo do jogo, versão, plataforma, 

público alvo. 

 
Figura 4 - Tela de “Como Jogar” 

Fonte: o autor. 

 
Figura 5 - Tela de “Créditos” 

Fonte: o autor. 
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Telas de “Configurações” e “Pausa” 

O jogo ainda possui recursos de configuração de áudio, com os quais a criança 

poderá desligar ou regular o volume da música de fundo do jogo ao seu critério 

(Figura 6). Além disso, a qualquer momento, o jogo pode ser pausado (Figura 7). 

 
Figura 6 - Tela de “Configurações” 

Fonte: o autor. 

Figura 7 - Tela de “Pausa” 

Fonte: o autor. 

Telas de “Seleção da Fase” e “Seleção das Atividades”: O jogo foi estruturado em 

três fases. Cada fase possui um nível de dificuldade diferente, mas com o mesmo 

objetivo, que é a construção de palavras (Figura 8). Após a seleção da fase, a 

criança é redirecionada para tela de “Seleção de Atividades” da fase escolhida. Ele 

deve escolher uma das atividades e, após a escolha, é redirecionada para a 

atividade de formar as palavras (Figura 9). 

 
Figura 8 - Tela de “Seleção das Fases” 

Fonte: o autor. 

 
Figura 9 - Tela de “Seleção das 

Atividades” 

Fonte: o autor. 

Telas de “Atividade – Fase 1” e “Atividade – Fase 2”: Em todas as fases o objetivo 

das atividades é formar palavras a partir de letras que estão soltas na tela, 

utilizando o método de “clicar e arrastar” as letras ou silabas até o espaço 
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reservado para a formação da palavra. Cada atividade solicita um número maior 

de palavras para se “construída/descoberta”, aumentando o desafio e a 

dificuldade (Figuras 10 e 11). 

 
Figura 10 - Tela de “Atividade – Fase 

1” 

Fonte: o autor. 

 
Figura 11 - Tela de “Atividades – Fase 

2” 

Fonte: o autor. 

Telas de “Atividade – Fase 3” e “Acerto”: A partir da 2ª fase, ocorre um aumento 

do grau de dificuldade na criação da palavra, sendo solicitadas sílabas. Na 1ª 

atividade da 2ª fase, a criança deverá formar uma palavra com duas sílabas 

(Figura 12). Na 3ª fase, será requerido formar duas palavras com a utilização de 

três sílabas. O aumento gradual do nível de dificuldade nas três fases objetiva 

apresentar novos desafios à criança, engajá-la e, ao mesmo tempo, desenvolver 

gradativamente a alfabetização através da complexidade da formação de 

palavras. O método utilizado no jogo de “clicar e arrastar” é intuitivo e de fácil 

assimilação pelas crianças. Na Figura 13 é apresentada a Tela de “Acerto” como 

frases motivadoras (Você consegui !!!! Parabéns) e imagens lúdicas que 

correspondem ao reforço positivo.  

 

  
Figura 13 - Tela de “Acerto” 
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Figura 12 - Tela de “Atividade – Fase 

3” 

Fonte: o autor. 

Fonte: o autor. 

4.4 Avaliação e resultados 

A avaliação foi realizada em 24 de maio de 2019, por meio de um questionário 

composto por 7 (sete) perguntas, sendo cinco de múltipla escolha e duas 

discursiva. Participaram desta avaliação, preliminar, três pedagogos, que após a 

utilização do jogo, responderam ao questionário que abrangeu aspectos de 

usabilidade e de contribuição do jogo para o processo de alfabetização. 

Q01 – “Quanto à clareza das informações do jogo, como você avalia”: Quando 

perguntados, 67% dos entrevistados avaliaram como bom o aspecto de clareza 

das informações do jogo e 33% avaliaram como “Muito boa”. Sendo que nenhum 

entrevistado avaliou como “Ruim”. 

Q02 – “Quanto à interface do aplicativo (tamanho da fonte, cores e elementos 

gráficos utilizados), como você o avalia?”: obteve-se 67% para o conceito “Bom” 

e 33% para “Muito bom”. Nenhum entrevistado respondeu “Ruim”. Nota-se que 

o game teve uma aceitação bastante positiva em relação à estruturação de cores 

e elementos usados na interface do jogo. 

Q03 – “Quanto ao grau de experiência de utilização (grau de dificuldade) do 

jogo, como você o avalia?”: Cerca de 67% dos entrevistados avaliaram como 

“Muito bom” e 33% avaliaram como “Boa”. Nenhum entrevistado respondeu 

“Ruim”. Isso demonstra que o jogo proporciona um grau de utilização que 

favorece a experiência da criança enquanto joga.  

Q04 – “De forma geral, como você avalia o jogo quanto à contribuição do 

processo de alfabetização de crianças?”: Observou-se que 34% dos 

entrevistados responderam “Bom”, 33% como “Muito boa” e 33% como 

“Excelente”. Nenhum entrevistado, respondeu “Ruim”. Percebe-se que o jogo 

tem potencial para auxiliar as crianças no processo de alfabetização. 

Q05 – “Você recomendaria a utilização deste jogo para o processo de 

alfabetização de crianças?”: Neste item, houve 100% de aprovação quanto à 

recomendação do jogo para ser utilizado como ferramenta de apoio no 

processo de alfabetização. 
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Q06 – “Descreva os pontos positivos e negativos do jogo”: Quanto aos aspectos 

positivos os comentários apresentados pelos entrevistados estão descritos no 

Quadro 2, abaixo: 

 

Comentários dos entrevistados quanto aos aspectos positivos 

“O jogo como ferramenta de alfabetização proporciona uma interface que chama a atenção 

da criança.” 

“O jogo estimula a competição, mas gerando o aprendizado.” 

“Estimula raciocínio e memória.” 

“Desenvolve habilidades viso-motoras.” 

“Propõe atividade de superação para avançar de nível (pontos).” 

“Auxilia a criança no seu processo de alfabetização.” 

 

Quadro 2 – Comentários sobre os aspectos positivos 

Fonte: o autor. 

Em relação aos comentários, considerou-se que o fato do jogo contemplar o 

desenvolvimento das habilidades viso-motoras (capacidade de coordenar a visão 

com os movimentos do corpo) é um aspecto adicional do ABCD Kids. Este 

favorece o desenvolvimento de competências de percepção visual. Outro 

destaque está relacionado com o estímulo do raciocínio e memorização que são 

importantes para o processo de alfabetização. Além disso, ressalte-se também a 

questão da competitividade aliada à aprendizagem (princípio fundamental de um 

jogo educacional), a gradativa apresentação das atividades por níveis de 

dificuldade e o sistema de pontuação que ajudam no engajamento do jogo, bem 

como a facilidade de interagir com o jogo devido a modalidade “clicar e arrastar”. 

Quanto aos aspectos negativos os comentários apresentados pelos entrevistados 

estão descritos no Quadro 3, abaixo: 
Quadro 3 – Comentários sobre os aspectos negativos 

 

Comentários dos entrevistados quanto aos aspectos negativos 

“Visualmente pouco "Atrativo" para a criança”. 

“Poucas atividades para a criança executar”. 

Fonte: o autor. 

Quanto aos comentários dos entrevistados, relacionados à pouca atratividade do 

jogo para as crianças, eles relataram que isto se deve à questão relacionada à 

utilização de imagens para despertar maior atenção das crianças. Também foi 

relatado que o jogo ofereceu poucas atividades, mas é importante frisar que isto 



 

 
5444 

deve-se ao fato de ser apenas um protótipo do jogo, contudo se esclareceu que 

haverá a expansão para as próximas versões. Tais comentários serão 

considerados, nas versões futuras do ABCD Kids, a fim de proporcionar melhor 

experiência de utilização para criança, proporcionando, além da diversão, a 

possibilidade da alfabetização. 

De forma geral, percebeu-se por meio dos comentários que o jogo foi bem 

avaliado quanto a sua contribuição para o desenvolvimento educacional das 

crianças, proporcionando um ambiente lúdico e intuitivo para esse público. 

 

5 Conclusão 

A pesquisa permitiu observar caminhos que possibilitam a utilização de recursos 

lúdicos digitais para estimular o processo de alfabetização das crianças de forma 

mais prazerosa e motivadora, pois, em todo processo de aprendizagem, é 

necessário identificar as dificuldade e necessidades e, estabelecer em seu 

processo de alfabetização estratégias e metodologias adequadas. Outrossim, a 

inserção de meios tecnológicos pode ser uma estratégia interessante para auxiliar 

pais e professores na facilitação da alfabetização. 

A proposta que o jogo digital ABCD Kids visa é minimizar as problemáticas que a 

criança tem em relação ao ensino e aprendizagem, que é principalmente manter 

o foco, no mundo onde a tecnologia está efetivamente presente com uma vasta 

demanda de conteúdo. Dessa forma, a utilização de meios digitais em meio a um 

ambiente pedagógico possibilita a criação e ampliação de novas estratégicas de 

ensino, que visam facilitar e motivar a aprendizagem infantil. De forma concisa, o 

ABCD Kids apresenta-se como uma ferramenta digital lúdica para estimular o 

processo de alfabetização, proporcionando um ambiente interativo, motivador e 

mais prazeroso de aprender.  

Pode-se concluir que o jogo ABCD Kids atende ao que foi proposto na sua 

concepção, quanto às funcionalidades, jogabilidade e navegabilidade. Portanto, 

onde profissionais da área da Educação infantil sinalizaram, por meio do 

questionário, que a ferramenta está pronta para ser testada com as crianças, 

quando será explorada dentro de um período de tempo, buscando-se as 

possíveis contribuições da ferramenta para o processo de alfabetização. 
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SECUNDARISTAS A PARTIR DO RELATO DE EXPERIÊNCIA COM O 

IDOSO EMPREENDEDOR ATENDIDO PELO PROJETO DE 

EXTENSÃO COWORKING-IFMA 
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Ivanilde Cordeiro Pacheco  1266 

  
RESUMO: Este artigo é oriundo da filiação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão (IFMA)1267 em comunhão com o projeto extensionista 

Coworking-IFMA. A questão da formação de uma população idosa empreendedora 

interligada à tecnologia tem sido motivo de vários debates ao redor de todo o país. Dessa 

forma, questionou-se de que forma as ferramentas tecnológicas da gestão empresarial 

podem ajudar o empreendedor idoso. Para tal reflexão, objetivou-se o oferecimento de 

consultorias para auxiliar o cotidiano do empreendedor em suas atividades. Neste 

estudo, utilizou-se: uma análise qualitativa de dados, a partir de pesquisas bibliográficas; 

entrevistas; capacitação para idosos atendidos pelo projeto.  A pesquisa demonstrou que 

apesar das tecnologias não fazerem parte da vida do idoso de forma contínua, os 

mesmos esboçam o desejo para tal aprendizado, pois de forma clara, identificou-se que 

a população idosa tem todo potencial necessário para a aprendizagem,  além da grande 

determinação para mudar os parâmetros que a sociedade construiu a respeito deles e 

de seus limites. 

Palavras-chave: Idoso; Empreendedor; Capacitação; Aprendizagem; Gestão. 

 

ABSTRACT: This article comes from the affiliation of the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Maranhão (IFMA) in partnership with the Coworking-IFMA 

extension project. The question of the formation of an entrepreneurial elderly population 
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linked to technology has been the subject of several debates around the country. Thus, 

we questioned how the technological tools of business management can help the elderly 

entrepreneur. For this reflection, the objective was the offering of consultancies to assist 

the daily life of the entrepreneur in his activities. In this study, we used: a qualitative 

analysis of data, based on bibliographical research; interviews; training for the elderly 

served by the project. The research showed that although the technologies do not form 

part of the life of the elderly in a continuous way, they outline the desire for such learning, 

because clearly, it was identified that the elderly population has all the potential 

necessary for learning, besides the great determination to change the parameters that 

society has built on them and their limits. 

 

Keywords: Elderly; Entrepreneur; Training; Learning; Management. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Alvarenga e Brito (2018) aponta que, de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE,2018), o brasileiro tem uma tendência mais 

acentuada à trajetória ao envelhecimento, cerca de 1 a cada 4 brasileiros até 2060 

será idoso. . Além disso, a mesma pesquisa mostra que até 2039, o número de 

idosos com mais de 65 anos, ultrapassará a quantidade de crianças com 14 anos. 

Para essa quantificação, pode-se afirmar que o idoso é significativamente um 

cidadão em evidência social, visto que o crescimento populacional dessa parcela 

da população impacta nos setores (economia, educação, etc.) sociais do país. 

Carmo e Zazzett (2016) deixam em destaque uma pesquisa feita pela , 

(PNAD) A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (2013), que comprovou 

um grande aumento de idosos que passaram a usar internet no Brasil, 

porcentagem estimada de 9,4% de aumento da população, com tal estatística, 

comprova-se que a população idosa tem tido por desejo: a mudança de seus 

hábitos e a inovação, fatos esses imprescindíveis para uma vida com maior 

qualidade e serenidade, principalmente no momento ao qual estão vivendo. 

As mesmas ainda citam Pirola et al. na sua obra Velho e Vermelho (2012), 

no qual diz que as tecnologias podem ser usadas como uma nova forma de 

aprendizagem. Sendo assim, esses meios em uma nova era de revoluções, 

podem levar o idoso a ser não mais uma pessoa desprovida de trabalho por 

sua idade, mas uma pessoa revolucionária que enfrenta os desafios da idade e 

volta ao mercado com novos conhecimentos e com experiências remodeladas. 
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Quando se fala nas TIC`s (Tecnologias da Comunicação e da Informação), 

retém-se o olhar específico ao jovem, como se tecnologia fosse sinônimo de 

jovialidade, no entanto a mesma tem tomado proporções muito maiores. Hoje 

a medicina se ampara nessa perspectiva como meio de auxílio na amenização 

de diversas doenças, que a população idosa tende a sofrer, como mal de 

Parkinson, Alzheimer, entre outros, além disso, a tecnologia funciona como um 

aliado para o cotidiano dos idoso.   

Em uma publicação, o Colunista Jardel Cavalcanti (2014) cita a obra da 

francesa Simone de Beauvoir, Por Uma Moral da Ambiguidade (1947), onde é 

entendido, de forma prática e simples, a questão  do existencialismo na velhice, 

pela visão ainda distante da autora, na época, mas que logo se tornaria real, 

pois anos à frente sofreria um impacto sobre o mesmo  assunto.    

O Colunista ainda remete seus pensamentos em Beauvoir, desta vez na 

obra intitulada Velhice (1977). Neste escrito, a autora deixa claro que tal 

condição de envelhecer é um fato cultural e não apenas biológico, isto é, 

sociedade fabrica a impotência da velhice, tal qual fabricou a da mulher. 

Submetida à alienação social, a velhice torna-se um mal para o homem, 

condição adjetiva aos olhos do mundo e ao qual os idosos são obrigados a ler 

a si mesmos.  

Juntamente a isso surge a possibilidade de inserir a pessoa idosa no 

mundo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), fazendo dos 

mesmos pessoas conectadas aos acontecimentos a sua volta, além de 

proporcionar um sentimento de liberdade e autonomia, sensações essas que 

possuíam, e muitas vezes lhes é usurpado por um mundo considerado atual, 

mas que possui pensamentos e atos retrógrados a um sistema tecnológico 

direcionado para a pessoa idosa . Apresentar ao idosos ferramentas 

tecnológicas, facilitam seu desenvolvimento nessa nova era, visto que 

culturalmente a sociedade mudou e seus meios sociais, de trabalho e outros 

acompanharam essa transformação. 

Apesar do idoso ainda não ser considerado, por alguns, um cidadão 

ativo, pode-se fazer da velhice uma oportunidade de recomeço, usando além 

de ferramentas tecnológicas: ferramentas empresariais e administrativas. 

Voltando a esta perspectiva que esse artigo foi escrito, para detalhar a inclusão 

do idoso nas ferramentas tecnológicas de gestão empresarial por meio de 

práticas extensionistas realizadas durante a pesquisa.  
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METODOLOGIA  

O artigo aqui presente foi feito pelo auxílio e o fomento do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) com integração 

ao projeto extensionista Coworking-IFMA apoiado pela Pró-Reitoria de 

Extensão e Relações Institucionais do Instituto Federal do Maranhão (PROEXT).  

Os processos metodológicos foram: a pesquisa bibliográfica que para 

Severino (2007), essa etapa efetivamente realizada a partir de registros já feitos 

ou existentes, como: teses, documentos impressos, artigos, livros, etc. Para esta 

etapa, foram coletados dados de livros e artigos de temáticas do 

envelhecimento  retirados da base do Google Scholar ; a pesquisa explicativa 

que também para Severino (2007), é um método que além de registrar 

fenômenos, procura analisá-los e identificar suas causas ; e por fim foram 

coletados dados da base do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Na fase de extensão, houve entrevistas com os idosos e oferecimento de 

capacitações e tutorias na utilização de ferramentas tecnológicas na gestão de 

seus negócios. Ademais, foram feitos acompanhamentos dos idosos atendidos 

pela pesquisa após a capacitação empreendedora.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 É notório a grande massa populacional de idosos no território brasileiro. 

Telles et al. (2015) afirmam que o crescimento populacional, advindo da transição 

demográfica, irá desacelerar e a estrutura etária será modificada, haja vista que 

o quantitativo da população abaixo dos 15 anos será negativa e a outra parcela 

referente aos idosos será positiva. Efetivamente isso revela que o processo de 

envelhecimento é uma mudança social, política e econômica, uma vez que 

quando uma certa parcela da população cresce, gera mudanças em uma certa 

área territorial. Sobre tal consideração Telles et al. (2015) ainda afirmam que o 

processo de envelhecimento no Brasil desencadeou uma série de mudanças em 

vários setores sociais (economia, saúde, segurança, educação, etc.) do Brasil  e 

alterou inclusive a visão sobre velhice.  

O desencadeamento de mudanças já é esperado em qualquer 

transformação social, visto que a sociedade contemporânea é um organismo 

vivo e articulado, ou seja, sempre que há uma certa mudança em algum ponto, 

outro possível ponto será certamente passível de efeitos: positivos ou negativos. 

Partindo dessa característica, Costa et al.(2017) dizem que o envelhecimento é 

um processo que envolve questões históricas, sociais, culturais, econômicas, de 
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saúde e educação. Isso revela que tal etapa é oriunda da aglutinação e reação 

de fatores que os indivíduos estão contidos socialmente. Conforme a mesma 

ordem, amplia-se ainda mais o conceito do envelhecimento como um meio fruto 

da aplicação de fatores múltiplos e variáveis, isto é, um mesmo processo pode 

ter diferentes características e sentidos para diferentes pessoas.  

Ainda tratando de conceitos, Leite e Araújo (2017) afirmam que o 

envelhecimento, ao passar da idade, traz limitações físicas que podem diminuir 

as probabilidades de sobrevivência do ser humano. Ademais, as autoras ainda 

afirmam que o conceito de velhice está carregado de sentidos positivos e 

negativos, a depender das condições que os idosos vivem. Consecutivamente 

elas explanam que os termos velhice, velho e idoso referem-se a certos valores 

sociais os quais são incorporados nos indivíduos. Demonstra-se que com tal 

afirmação, os idosos além de serem influenciados por fatores externos, são 

também acometidos por problemas de saúde (fator interno).  

Perante ao exposto e evidenciando o modo em que o idoso se comporta 

diante do processo de envelhecimento, é possível afirmar que há uma tendência 

de buscar uma melhor forma de vida, seja ela na perspectiva de saúde ou na 

perspectiva econômica. Teixeira e Neri (2007) constatam que o objetivo de vários 

idosos tem sido a busca de saúde e bem-estar, seja referindo-se ao 

envelhecimento com saúde, produtivo, ativo ou bem-sucedido.  

Considerando a confirmação, Lolli e Maio (2015) revelam que na 

atualidade as pessoas com mais de 60 anos de idade são ativas, independentes 

e bem informadas. Outro fator que as autoras trazem é que o idoso vem 

participando cada vez mais no mercado de trabalho. O que explica isso segundo 

elas, é o fato de que os idosos estão mais conscientes de sua importância, 

autonomia e independência. Certamente conforme o processo de mudanças nas 

perspectivas individuais dos idosos, mostra-se a preocupação em um 

envelhecimento renovado e não mais arcaico onde os idosos eram vistos como 

sujeitos já ultrapassados, sem ocupação na sociedade e indivíduos a espera da 

morte.  

Seguindo a essa mudança no processo de envelhecimento, Felipe e Sousa 

(2015) estabeleceram a afirmação que a categoria velhice , feito para pessoas 

com 60 anos ou mais, é utilizado para fins constitucionais e para dados 

populacionais, porém o sujeito idoso não é único e universal, ou seja, na 

realidade os seres aqui destacados apresentam particularidades que não cabem 

em uniformização. A esta afirmação é possível dizer, que em um grupo etário, 
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há diferentes formas de viver o envelhecimento de maneira produtiva, ativa e 

saudável.  

Para tal maneira; Quadros et al. (2017) traçam a percepção que o idoso 

expandiu os espaços de convivência e empoderaram-se das formas de interação 

social . Além de buscarem se inserir no meio tecnológico, revelando-se em um 

processo de inclusão social tecnológica. Por outro lado, o indivíduo idoso 

procura essa inserção na tecnologia para ampliar sua possibilidade de atuação 

em um novo meio (tecnológico e digital) para diferentes fins: social, econômico 

(mercado de trabalho), qualidade de vida, lazer, etc. Transmitindo essa 

informação, Farah et al. (2009) consideram que a aprendizagem dos recursos 

tecnológicos e da linguagem digital credencia o indivíduo à possibilidade de 

atuar no ciberespaço. Em complemento, a busca de meios tecnológicos pelos 

idosos, além de suas possíveis metas, pode fazer como que tal indivíduo possa 

interagir em um espaço novo, atual e inteligente, que facilite muito as atividades 

do mundo contemporâneo.  

Contudo, por vezes os idosos têm a necessidade de aprender como 

funciona este mundo tecnológico, isso porque eles ainda não estão 

acostumados em um sistema complexo como este. Por isso, há também uma 

nova necessidade: ensiná-los a usar as ferramentas tecnológicas do novo 

sistema predominante.  

Por aplicação ou continuação do processo de aprendizagem e adequação, 

Quadros et al. (2017) constatam que a linguagem tecnológica não pode ser 

somente ensinada, mas praticada rotineiramente pelos idosos, a fim de que eles 

possam efetivamente praticar , fazendo para isso exercícios.  

Atentando ainda nesta perspectiva, Quadros et al. (2017) fecham o 

pensamento de educação para os idosos dizendo que nesse meio educacional 

permanente, aumenta-se o universo de possibilidades de inserção e interação 

social para os idosos. Gera-se portanto, uma cadeia múltipla de fatores positivos 

voltados para inclusão social e tecnológica dos indivíduos denominados idosos, 

utilizando como exemplo de tais pontos, neste estudo, o atendimento ao senhor 

P.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

            Os alunos da extensão tem como oportunidade à participação em 

projetos que possibilitam aos mesmos novas áreas de atuação, e  não  diferente, 

participamos do projeto de extensão Coworking Ifma,que  tem como objetivo a 

orientação aos empreendedores e microempreendedores ou até mesmos àqueles 
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que estão na perspectiva de montar um negócio e muitas vezes não têm ou não 

conhecem ferramentas que possibilitem uma reorganização e até melhorias que 

causem transformações no ambiente empresarial, fazendo os mesmo possuírem 

um melhor rendimento, e em meio há muitos atendimentos de sucesso 

destacamos as modificações vividas pelo Senhor P. que chegou até a equipe como 

muitos, procurando melhorias para desenvolver de forma mais eficiente seu 

negócio. 

Senhor P. é um aposentado de 68 anos de idade, mas apesar disso, 

continua a empreender. Ele possui um negócio com venda de galinhas abatidas, 

atividade pela qual se realiza profissionalmente. Sendo assim, ele leva 

determinadas galinhas até as residências de suas clientes, com intuito de que a 

cliente gaste somente com o valor do frango e nada mais. 

Marcou-se o primeiro encontro com Sr. P. na presença da coordenadora do 

projeto Coworking-IFMA,  Ivanilde Pacheco, no dia 11/09/2018 às  15 horas no 

Espaço Coworking localizado no Centro de Referência do IFMA Campus  São Luís-

Centro Histórico. De início o empreendedor apresentou uma certa resistência às 

propostas sugeridas, que eram: a criação de um cartão de visita com objetivo de 

melhorar a visibilidade do seu trabalho. No entanto Seu P. afirmou que, na sua 

visão, seria a mesma coisa a qual estava habituado a fazer. 

Sabendo que seria importante uma nova forma de interação com seu 

público Senhor P. percebeu que precisava chegar ao seu público com novas 

estratégias de vendas, que trouxesse benéficos a sua empresa como para o cliente 

e então ele queria que tivesse um material informativo, com mais informações 

sobre o seu trabalho, então depois de algumas ideias, foi decidido  em conjunto 

que o melhor para ele seria um panfleto; seu outro desejo era melhorar a 

acomodação do seu produto, isto é,  melhorar embalagem com etiqueta do 

produto. Então a equipe informou a ele que para ter uma embalagem era 

necessários vários procedimentos e quem contribuiu foi a nutricionista Adlyene 

Muniz que tem mais precisão no assunto. Quando a nutricionista começou a falar 

ao empreendedor, o idoso disse que não era necessário nada daquilo, no entanto 

com o avanço da conversa ele começou entender como a legislação funciona. 

Ficou decidido que  equipe extensionista  procuraria a cotação das 

embalagens e dos panfletos para dar uma resposta ao Sr. P. Juntamente com as 

professoras, decidiu-se que seria mais barato e lucrativo uma sacola 

personalizada com todas as informações do produto e em vez da embalagem, 

que seria mais caro, apenas uma etiqueta colada no saco onde ele coloca o 
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frango, também a ideia inicial do panfleto, uma caixa de isopor personalizada e 

um saco específico para ele guardar o frango. 

Após essa etapa, o grupo entrou em contato com Sr. P., passando à ele 

todas informações já pesquisadas. Em relação a sacola, o panfleto, a embalagem 

e o uso da etiqueta, ele gostou e aceitou. A única coisa que não aceitou foi a caixa 

personalizada e o uso de saco específico pois teria um custo elevado para ele. 

 Com o atendimento que apesar da resistência inicial do empreendedor, Sr. 

P.  se apresentou como alguém que enxerga mais do que os outros, alguém que 

tem metas e busca alcançá-las da melhor forma possível, mesmo que às vezes ele 

não concorde com tudo o que as pessoas lhe dizem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os idosos formam uma grande parcela da população nacional.  A eles, 

reserva-se várias considerações sobre suas vidas e outras. De certo que o 

envelhecimento desencadeia vários atos que transformam o idoso socialmente e 

fisicamente, porém não o faz inferior ou arcaico em comparação com os jovens 

da sociedade contemporânea.  Hoje, às pessoas que estão na terceira idade, já 

sabem do seu potencial e buscam mais por independência. 

Sobre essa perspectiva, surge o advento da tecnologia como uma aliada 

na independência do idoso, seja pessoal, seja financeira, e um auxílio nas novas 

construções ou remodelagem de conhecimentos. Ainda cabe ressaltar que 

mesmo as tecnologias não fazendo parte do dia a dia dos idosos, eles estão cada 

vez mais em busca de aperfeiçoamento e isso significa  que essas pessoas não 

permanecem em casa depois da aposentadoria, mas querem aprender novas 

tecnologias para aplicar, por exemplo,  em um novo negócio ou emprego. 
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Resumo: Este estudo discute a Tecnologia Assitiva (TA) como uma ferramenta 

necessária em bibliotecas. O objetivo geral é apresentar um estudo sobre a 

disponibilidade de Tecnologia Assistiva em bibliotecas universitárias enquanto 

ferramentas indispensáveis para o atendimento satisfatório das necessidades 

informacionais do usuário com deficiência. Os objetivos específicos são: 

identificar os principais conceitos relacionados Tecnologia Assistiva; conhecer os 

softwares de Tecnologia Assistiva disponíveis no mercado para pessoas com 

deficiência visual, auditiva, intelectual e motora; refletir sobre a importância do 

bibliotecário em conhecer esses recursos de Tecnologia Assistiva com vistas a 

sua disponibilização nas bibliotecas universitárias. Expõe aspectos conceituais 

do campo da Tecnologia Assistiva, enfatizando a importância dessa área para a 

promoção dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Descreve os 

softwares de TA identificados na literatura. Mostra a aplicação dos recursos de 

TA no contexto das bibliotecas universitárias, discutindo o papel do bibliotecário 

enquanto mediador entre o usuário com deficiência e a informação. Conclui que 

os softwares para o atendimento aos usuários com deficiência está disponível e 

pode ser disponibilizado para uso em bibliotecas universitárias, sem custo 

adicional, mas exige que haja o interesse do bibliotecário para conhecer e 

disponibilizar essas ferramentas nas bibliotecas. 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência; Acessibilidade; Tecnologia
 Assistiva. Softwares acessíveis; Biblioteca universitária 
inclusiva. 

 
Abstract: This study discusses Assistive Technology (TA) as a necessary tool in 

libraries. The general objective is to present a study on the availability of Assistive 

Technology in university libraries as indispensable tools for the satisfactory 
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fulfillment of the informational needs of the disabled user. The specific objectives 

are: to identify the main concepts related to Assistive Technology; to know the 

Assistive Technology softwares available in the market for people with visual, 

auditory, intellectual and motor deficiencies; to reflect on the importance of the 

librarian in knowing these Assistive Technology resources with a view to their 

availability in university libraries. It exposes conceptual aspects of the field of 

Assistive Technology, emphasizing the importance of this area for the promotion 

of the fundamental rights of people with disabilities. It describes the TA software 

identified in the literature. It shows the application of TA resources in the context 

of university libraries, discussing the role of the librarian as mediator between 

the disabled user and the information. It concludes that software for the care of 

disabled users is available and can be made available for use in university 

libraries at no additional cost, but it requires the librarian's interest to know and 

make these tools available in libraries. 

Keywords: People with disabilities; Accessibility. Assistive Technology; Affordable 

software; Inclusive university library. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

No contexto das bibliotecas, as discussões sobre acessibilidade se concentram 

em duas dimensões, a física e a informacional. Em se tratando dos usuários com 

deficiência, muitas vezes, essas instituições dedicam maior atenção para a 

acessibilidade física. A acessibilidade informacional pode ser promovida a partir 

da adoção de Tecnologia Assistiva (TA), recursos desenvolvidos para pessoas 

com deficiência. A utilização dessa tecnologia é importante para se alcançar uma 

sociedade inclusiva, que visa a igualdade de oportunidades e a participação 

plena das pessoas com deficiência no âmbito social. 

Essas discussões são de suma importância para a desconstrução da ideia de 

deficiência como sinônimo de incapacidade, pois, as pessoas com deficiência 

têm dificuldade de desempenhar algumas tarefas, devido às barreiras do 

ambiente no qual estão inseridas e não por serem incapazes de fazê-las. Além 

disso, pesquisas neste campo contribuem para o desenvolvimento de novos 

recursos tecnológicos para acessibilidade, uma vez que a tecnologia consiste na 

aplicação dos conhecimentos científicos produzidos. Outra consequência 
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positiva destas discussões é o despertar de uma maior consciência social nas 

pessoas. 

A partir de percepções diárias, notam-se falhas na prática da acessibilidade. Por 

isso, estudos são necessários para a identificação de causas e proposta de 

soluções. O desenvolvimento de novas pesquisas sobre este tema pode ampliar 

as possibilidades para se combater o desrespeito aos direitos desses cidadãos e 

o descaso com o qual suas necessidades são tratadas. Levando-se em conta a 

importância de estudos nesta área, e que a região Nordeste apresentou os 

municípios com maiores índices de pessoas com deficiência, no censo de 2010 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013), este estudo tem a 

seguinte questão norteadora: Existe disponibilidade no mercado de softwares 

de Tecnologia Assistiva para bibliotecas universitárias? 

O objetivo geral é apresentar um estudo sobre a disponibilidade de Tecnologia 

Assistiva em bibliotecas universitárias enquanto ferramentas indispensáveis para 

o atendimento satisfatório das necessidades informacionais do usuário com 

deficiência. Os objetivos específicos são: identificar os principais conceitos 

relacionados Tecnologia Assistiva; conhecer os softwares de Tecnologia Assistiva 

disponíveis no mercado para pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual 

e motora; refletir sobre a importância do bibliotecário em conhecer esses 

recursos de Tecnologia Assistiva com vistas a sua disponibilização nas bibliotecas 

universitárias. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Existem recursos tecnológicos desenvolvidos especificamente para facilitar a 

vida das pessoas com deficiência. Esses recursos são produtos da aplicação do 

conhecimento de um campo denominado Tecnologia Assistiva. A expressão 

Tecnologia Assistiva surgiu nos Estados Unidos no final da década de 1980 

(GALVÃO FILHO, 2009), sendo uma área de estudo relativamente nova. Esse 

campo agrega pesquisas e discussões em relação ao desenvolvimento e uso de 

ferramentas a serem utilizadas para garantir autonomia e independência às 

pessoas com deficiência. 

Apesar do aparecimento do termo somente na segunda metade do século XX, 

a utilização de ferramentas consideradas de Tecnologia Assistiva remonta aos 

primórdios da história da humanidade, uma vez que até um pedaço de pau 

utilizado como uma bengala improvisada se caracteriza como tal tecnologia 
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(GALVÃO FILHO, 2009). Ferramentas como bengalas, andadores e cadeiras de 

rodas não são percebidas como tecnologia, pois, esse termo geralmente é 

associado a equipamentos eletrônicos, máquinas e dispositivos digitais. 

O conceito de Tecnologia Assistiva está em fase de construção e sistematização 

(GALVÃO FILHO, 2009), por isso existem algumas questões identificadas na 

literatura da área que requerem atenção especial, a saber: o uso do termo 

Tecnologia Assistiva em referência ao um conjunto de recursos e não a uma área 

do conhecimento, percebido em Gonçalves (2012) e Lustosa et al. (2015) e 

Pereira (2011), e a utilização dos termos Ajudas Técnicas e Tecnologia de Apoio, 

observado em Brasil (2000), Paixão (2016) e Rocha (2014). 

A expressão Tecnologia Assistiva foi identificada como a mais adequada pelo 

Comitê de Ajudas Técnicas, instituído em 2006, no âmbito da Secretaria Especial 

de Direitos Humanos da Presidência da República, para realizar trabalhos 

relacionados à área em questão. O Comitê recomendou que o termo fosse 

utilizado no singular por representar uma área do conhecimento (BRASIL, 2009). 

Sendo assim, a variação quanto ao número deve estar presente no substantivo 

que representa o conjunto, como, por exemplo, recursos de Tecnologia Assistiva. 

Os termos Ajudas Técnicas e Tecnologia de Apoio foram identificados pelo 

Comitê como sinônimos de Tecnologia Assistiva. O primeiro está presente na 

legislação brasileira e também é adotado em países de língua espanhola, 

enquanto o segundo é mais encontrado na literatura portuguesa. O Comitê 

recomendou que sejam feitas revisões da nomenclatura nos instrumentos legais 

(BRASIL, 2009). No Estatuto das Pessoas com Deficiência, o termo foi adotado, 

sendo Ajudas Técnicas, mantido como sinônimo. De acordo com o Estatuto, a 

Tecnologia Assistiva consiste em: 

[...] produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à 

participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade 

de vida e inclusão social. (BRASIL, 2015, p. 2). 

A partir dessa definição, pode-se perceber a amplitude do campo da Tecnologia 

Assistiva, fruto do esforço de profissionais de variados ramos do conhecimento 

(BRASIL, 2009). Em suma, a Tecnologia Assistiva é um campo interdisciplinar do 

qual resultam, dentre outras coisas, ferramentas que potencializam as 
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habilidades funcionais das pessoas com deficiência, viabilizando a superação 

dos obstáculos presentes no ambiente que dificultam ou impossibilitam o 

desenvolvimento de atividades essenciais. Os recursos de Tecnologia Assistiva 

eram agrupados da seguinte forma: 

a) órteses: acessório utilizado para corrigir alterações físicas ou 

funcionais – visual, auditiva ou motora – como, por exemplo, óculos, 

aparelhos auditivos e apoio anti-equino; 

b) próteses: dispositivos criados com o intuito de substituir um órgão 

ou membro gravemente acometido como, por exemplo, olho 

biônico, implante coclear (ouvido biônico) e perna biônica; 

c) meios auxiliares de locomoção: recursos como cadeiras de rodas, 

andadores, muletas, bengala prata (cegueira), bengala verde (baixa 

visão). 
 

Essa divisão dos produtos de Tecnologia Assistiva em órteses, próteses e 

dispositivos para locomoção é fruto do modelo médico de deficiência. Na 

concepção desse modelo, tais produtos são considerados recursos do campo da 

saúde, mas a partir do modelo social, a área passa a ter um caráter 

interdisciplinar (GALVÃO FILHO, 2013). Essa definição ampla é importante por 

aumentar o escopo para pesquisas e, consequentemente, o desenvolvimento de 

produtos. Contudo, faz-se necessário ter clareza em relação ao que é ou não um 

produto de Tecnologia Assistiva. 

A legislação brasileira apresenta, além de órteses e próteses, as seguintes 

categorias de produtos de Tecnologia Assistiva: elementos de mobilidade, 

cuidado e higiene pessoal; elementos que facilitam a comunicação, a informação 

e a sinalização; adaptações ambientais e outras que garantam acessibilidade; 

equipamentos e material especial para educação, capacitação e recreação; 

equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho adaptados: equipamentos e 

elementos necessários à terapia e à reabilitação; bolsas coletoras para 

ostomizados (BRASIL, 1999). 

Como se pode notar, esses produtos são aplicados em diferentes âmbitos da 

vida da pessoa com deficiência, desde atividades rotineiras de autocuidado até 

procedimentos sofisticados de saúde. Essa aplicação em diferentes contextos 

acarreta a confusão conceitual na qual, por exemplo, uma tecnologia 

educacional é equivocadamente denominada tecnologia assistiva ao ser usada 

por pessoas com deficiência. Em relação a isso, Galvão Filho (2013, p. 31) discorre 
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sobre as diferenças entre os estudos sobre Tecnologias de Informação e 

Comunicação na Educação Especial e Tecnologia Assistiva na Educação. 

[...] a área da Informática na Educação Especial e a área da 

Tecnologia Assistiva na Educação são duas áreas bem 

diferentes, com referenciais teóricos diferentes, com objetivos 

diferentes, e com pesquisadores também muitas vezes 

diferentes, mesmo que existam pontos de contato entre elas. 

Esta confusão conceitual acontece também nos demais âmbitos, como na área 

da saúde, na qual as tecnologias de reabilitação são classificadas como recursos 

de Tecnologia Assistiva. As tecnologias educacionais, assim como as tecnologias 

de reabilitação, são recursos criados para auxiliar os profissionais dessas áreas 

na execução de suas atividades, independentemente se o aluno ou paciente 

possui deficiência, ou não. Por isso, é importante a clareza conceitual em relação 

ao termo Tecnologia Assistiva. 

Os recursos tecnológicos podem ser usados por pessoas com deficiência em 

diferentes espaços, mas esses não se caracterizam como um produto de 

Tecnologia Assistiva somente por isso. Para um recurso ser produto de 

Tecnologia Assistiva precisa proporcionar autonomia pessoal e vida 

independente a esses cidadãos, de modo a reduzir ou eliminar as desvantagens 

existentes em relação aos seus concidadãos. Desse modo, esses recursos 

permitem que antigos mecanismos de exclusão sejam superados e, 

consequentemente, as pessoas com deficiência aumentam sua autoestima, 

autoconfiança e interação com a sociedade. 

As bibliotecas são espaços de democratização do saber que promovem o 

acesso ao conhecimento registrado em seus variados suportes a todos os 

cidadãos, sem distinção de qualquer natureza. Nesse contexto, surge o conceito 

de biblioteca inclusiva, que envolve a promoção da acessibilidade em suas 

múltiplas dimensões. As bibliotecas universitárias desempenham o mesmo 

papel, mas, além disso, apoiam as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

comunidade a qual serve. 

A biblioteca universitária vem sendo entendida como uma 

organização intencionalmente constituída, e não pode ser 

caracterizada como elemento isolado, uma vez que existe 

como subsistema da organização maior que a institui, em 

função da qual seu propósito que é de suprir as necessidades 
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da comunidade acadêmica da instituição a que ela pertence 

[...] (COUTINHO, 2011, p. 17). 

As bibliotecas universitárias podem contribuir para a permanência e sucesso das 

pessoas com deficiência no meio acadêmico. As universidades são as instituições 

com maior índice de ingressantes com deficiência no ensino superior, 

principalmente de pessoas com deficiência física (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2018). Para atender 

satisfatoriamente a esses usuários as bibliotecas precisam superar os obstáculos 

que dificultam o atendimento desse público. De acordo com Pinheiro (2004), as 

principais dificuldades encontradas em bibliotecas são: barreiras arquitetônicas, 

carência de materiais especializados, ausência de tecnologia adequada, falhas 

de comunicação e compreensão, falta de capacitação profissional e dificuldade 

de inclusão. 

As barreiras arquitetônicas ainda são um problema, mesmo com a vasta 

legislação que ampara as pessoas com deficiência em relação ao acesso físico 

em espaços públicos e privados de uso público (PONTE; SILVA, 2015). A 

acessibilidade física deve ser promovida com base nas diretrizes da NBR 9050 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa norma estabelece os critérios 

necessários para que edificações, mobiliários e equipamentos urbanos sejam 

acessíveis a essa parcela da população. 

 
3. METODOLOGIA 

Quanto aos objetivos a pesquisa se caracteriza como exploratória. O caráter 

exploratório ocorre quando se busca mais informação sobre um tema para 

delimitá-lo, definir objetivos, identificar novos enfoques, etc. (ANDRADE, 1999). 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa se caracteriza como 

bibliográfica, que busca colocar o pesquisador em contato direito com todo 

conhecimento registrado sobre determinado assunto, inclusive conteúdos de 

eventos científicos, publicados ou gravados (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Caracteriza-se também como documental, pois, utiliza-se da legislação brasileira 

que versa sobre os direitos das pessoas com deficiência e de documentos 

internacionais referentes ao assunto. 

Após a leitura e sistematização das principais idéias sobre o tema, passou-se à 

etapa de identificação dos softwares de Tecnologia Assistiva disponíveis no 
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mercado. Este levantamento foi feito por meio do buscador Google com uso de 

operadores booleanos, objetivando localizar sites de 

desenvolvedores/fornecedores. A pesquisa foi específica por softwares para 

pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e motora. 

Para a análise dos dados, foi feita a compreensão do objeto de estudo, 

de modo a se produzirem informações aprofundadas sobre o mesmo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os softwares de Tecnologia Assistiva são recursos criados especificamente para 

possibilitar a interação entre pessoas com deficiência e dispositivos digitais, tais 

como o computador e o tablet. Dentre os softwares que mais se destacam estão 

os leitores de tela. Eles permitem que as pessoas com deficiência visual acessem 

informações digitais por meio de sintetizadores de voz ou displays em Braille. 

No Brasil, entre os softwares leitores de tela adotados estão o Job Access With 

Speech (JAWS), o Dosvox, o Virtual Vision e o Non Visual Desktop Access 

(NVDA). 

O JAWS é um software proprietário que foi criado na década de 1980 para rodar 

no sistema operacional MS-DOS, sendo fruto da necessidade individual de seu 

criador, Ted Henter, cego desde 1978. Em parceria com Bill Joyce, ele fundou a 

Henter-Joyce Corporation, que mais tarde sob seu comando, fundiu-se com 

outras empresas formando a Freedom Scientific. Em 1995, a Freedom Scientific 

desenvolveu a primeira versão do JAWS para Windows, disponível para mais de 

30 idiomas (FREEDOM SCIENTIFIC, 2018). 

O JAWS está na sua versão 2019 cujos requisitos mínimos são: sistema 

operacional Windows 7, 8.1 ou 10 e Windows server 2008, 2012 ou 2016; 

memória RAM de 4 GB (64 bits) e 2 GB (32 bits); e espaço livre no disco rígido 

de 20 a 690 MB. Este software possui os seguintes recursos: sintetizadores 

multilíngues (Eloquence e Vocalizer Expressivo); recurso OCR; leitor Daisy, com 

conjuntos de livros de formação básica nesse formato; drivers para displays em 

Braille, etc. (FREEDOM SCIENTIFIC, 2018). 

O Dosvox é um software gratuito que foi criado em 1993 para promover a 

inclusão de um aluno com deficiência visual do curso de informática da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (COSTA; TURCI, 2011). O projeto Dosvox 

foi desenvolvido por José Antônio dos Santos Borges e Marcelo Pimentel 



 

 
5466 

Pinheiro. Tal software está na sua versão 5.0, que foi lançada no ano de 2016, 

possuindo os seguintes requisitos mínimos: sistema operacional Windows 95 ou 

superior e plataforma Pentium 133 MHz, ou equivalente (PROJETO DOSVOX, 

2018). 

O Dosvox contém, dentre outras coisas: sistema de síntese de fala; editor, leitor 

e impressor/formatador de textos; impressor/formatador para Braille; diversos 

programas de uso geral para a pessoa com deficiência visual, como jogos de 

caráter didático e lúdico; ampliador de telas para pessoas com baixa visão; 

programas para ajuda à educação de crianças com deficiência visual; programas 

sonoros para acesso à internet; e leitor simplificado de telas para o sistema 

operacional Windows (PROJETO DOSVOX, 2018). 

O Virtual Vision é um software proprietário que foi criado em 1998 pela empresa 

Micropower, contratada pelo Banco do Brasil para tornar seus terminais 

eletrônicos acessíveis às pessoas com deficiência visual (COSTA; TURCI, 2011). A 

sua versão mais atual é a 10, que foi lançada em 2016, tendo por requisitos 

mínimos: sistema operacional Windows Vista, 7, 8,1 ou 10 (32 e 64 bits); Pentium 

IV 1 GHz; memória RAM de 512 MB; espaço livre em disco de 50 MB (VIRTUAL 

VISION, 2018). 

O Virtual Vision possui um sistema de navegação rápido e responsivo; 

navegação por cabeçalhos (usando teclas 1 até 6); aviso sonoro ao entrar em 

campos de formulário; suporte a links para a mesma página; comandos de 

navegação por saltos para Google Chrome; leitura automática de e-mail no 

Outlook ao abrir uma mensagem, etc. No Sistema Windows 10, possui também 

um suporte básico à navegação no Browser Edge; comandos para facilitar 

leitura de aplicativos de e-mail, notícias, esportes, finanças e clima; avisos de 

links durante a leitura de arquivos PDF; e leitura de descrições de imagem em 

documentos do Word (VIRTUAL VISION, 2018). 

O NVDA é um software gratuito de código aberto que foi criado em 2006 pela 

organização NV Access, uma iniciativa dos australianos Michael Curran e James 

Teh, ambos com deficiência visual. O software está na sua versão 2018.3.2 com 

os seguintes requisitos: sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 (32 ou 64 bits) 

ou Windows Server 2008 R2; memória RAM de 256 MB ou mais; processador de 

1 GHz ou acima; e espaço livre em disco rígido de 90 MB (NV ACCESS, 2018). 

O NVDA também possui suporte para aplicativos populares, incluindo 

navegadores da Web, como o Mozilla Firefox e o Google Chrome; sintetizador 

de voz integrado (eSpeak NG) com suporte para mais de 50 idiomas; anúncio 
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automático de texto sob o mouse e indicação sonora opcional da posição do 

mouse; suporte para várias exibições em Braille atualizável; capacidade de 

executar inteiramente a partir de uma unidade flash USB ou outra mídia portátil 

sem a necessidade de instalação, etc. (NV ACCESS, 2018). Outros softwares que 

podem ser usados para o atendimento das necessidades informacionais das 

pessoas com deficiência visual são: os editores de textos em Braille, como o 

software Braille fácil, e os ampliadores de tela, como o software ampliador e 

leitor de tela ZoomText. O Braille fácil foi desenvolvido pelo Instituto Tércio 

Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Esse software foi criado para o Ministério da Educação e 

seus direitos autorais pertencem ao Instituto Benjamin Constant, desde 2008 

(BRAILLE..., 2018). 

O Braille fácil é distribuído gratuitamente, está em sua versão 4.0 e possui: editor 

de textos com funções especializadas; verificador ortográfico; visualizadores de 

Braille; impressor de Braille, com compatibilidade com o padrão unificado Brasil-

Portugal; simulador de teclado Braille; utilitário para retoques em Braille; criador 

automatizado de tabelas táteis; funções utilitárias para produção de Braille; 

configuração para diversos tipos de impressão; e editor de gráficos táteis, com 

possibilidade de transcrição direta de figuras (BRAILLE..., 2018). 

O ZoomText é um software proprietário desenvolvido pela Freedom Scientific 

que possui funcionalidades voltadas para pessoas com cegueira e baixa visão. 

Este software está em sua versão 2019 e seus requisitos são: sistema operacional 

Windows 7, 8.1 ou 10 com Service Pack 1, ou posterior; processador dual core i3 

de 2GHz ou similar; memória RAM de 4 GB; suporte para DirectX 10 ou superior; 

espaço livre no disco rígido de 1.3 GB; tela multi touch de 5 pontos; e USB 2.0 

(ZOOMTEXT, 2018). 

Quanto aos recursos que possui, o ZoomText conta com: lupa, leitor de tela, 

sintetizador de voz NeoSpeech, suporte para dispositivos de tela sensível ao 

toque, gravador, câmera, cores de tela aprimoradas, aprimoramentos de foco, 

navegação suave, suporte para vários monitores, suporte completo a logon do 

Windows, barra de ferramentas moderna. Esse software possibilita a leitura de 

qualquer página web, a fala automática de palavras digitadas ou de informações 

localizadas abaixo do ponteiro do mouse, a leitura de partes selecionadas em 

textos, etc. (ZOOMTEXT, 2018). 

A quantidade de softwares para pessoas com deficiência visual é significativa 

em relação às demais deficiências, possível reflexo do número de pessoas com 
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cegueira ou baixa visão que corresponde a 16,5 milhões de pessoas, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (2013). Em segundo lugar, está a 

deficiência motora com 13,2 milhões de pessoas, para a qual se destacam os 

softwares Motrix e eSSENTIAL Accessibility. A deficiência auditiva aparece em 

terceiro lugar com 9,7 milhões de pessoas, para qual se destaca o software 

VLibras. 

O Motrix é um software gratuito criado pelo Instituto Tércio Pacitti de Aplicações 

e Pesquisas Computacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

por sugestão da médica radiologista Lenira Luna. O software é destinado às 

pessoas com deficiência motora, sendo executado por comando de voz, o que 

permite o controle das ações do mouse e do teclado, o acionamento de 

programas do Windows e de scripts adaptativos, e a seleção de menus de 

comando (PROJETO MOTRIX, 2018). 

O eSSENTIAL Accessibility é um software desenvolvido por uma empresa de 

mesmo nome para pessoas com deficiência motora. Os requisitos são: sistema 

operacional Windows Vista XP 1 ou XP SP3 e Windows 7, 8 ou 10; processador 

Pentium III, 600 MHz ou superior; memória RAM de 256 MB ou mais; espaço 

livre em disco rígido de 20 MB; e conexão com a internet. O software possui 

teclado na tela, alternativas para o mouse, zoom em texto e imagem, auxiliar de 

clique visual, texto para voz e reconhecimento de voz (ESSENTIAL..., 2018). 

O VLibras é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e a 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Este é um software gratuito de código 

aberto que compõem a Suíte Libras, que é um conjunto de ferramentas que 

traduzem conteúdos digitais para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os 

requisitos mínimos são: sistema operacional 7, 8 ou 10 (32 ou 64 bits), Linux (32 

ou 64 bits), DirectX superior a 9.0; processador Dual Core de 2.0 GHz; memória 

RAM de 2 GB; e espaço livre em disco rígido de 1 GB (VLIBRAS, 2018). 

Em relação à deficiência intelectual, que corresponde a 2,6 milhões de pessoas, 

os softwares identificados são recursos pedagógicos. Os softwares adotados no 

contexto educacional possuem funcionalidades que buscam a superação de 

dificuldades de aprendizagem comuns a todos os estudantes, não somente 

pessoas com deficiência intelectual, conforme discutido por Galvão Filho (2016) 

e Bersch (2017). O principal objetivo de uma tecnologia educacional é auxiliar o 

professor, desse modo não se caracterizam como ferramentas de Tecnologia 

Assistiva. 
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Os recursos de Tecnologia Assistiva podem ser encontrados ainda no próprio 

sistema operacional. No Windows, destacam-se: o narrador (leitor de telas), para 

pessoas com cegueira, a lupa e o alto contraste, para pessoas com baixa visão, e 

o teclado virtual, para pessoas com deficiência motora. Outro destaque em 

relação aos softwares de sistemas é o Linux acessível, que oferece vários recursos 

para a acessibilidade: o Orca, um leitor de telas; o Cellwrite, que transforma 

manuscritos para o formato digital; o KMagnifler, que amplia partes da tela; 

KMouseTool, que simula o mouse; o Kvkdb, um teclado virtual, etc. (LINUX..., 

2012). 

Como se pode perceber, são inúmeras as possibilidades para a promoção da 

acessibilidade e da inclusão social de pessoas com deficiência na sociedade. Os 

recursos de Tecnologia Assistiva são elementares para esse processo, 

principalmente no que se refere às iniciativas gratuitas que estão à disposição 

da sociedade, com destaque para os softwares de Tecnologia Assistiva. Essas 

ferramentas podem ser adotadas em diversos espaços, sendo indispensáveis 

para qualquer organização, especialmente as unidades de informação. 

A NBR 9050 estabelece critérios para que as bibliotecas proporcionem o acesso 

de pessoas com deficiência a suas dependências, conforme determinado pela 

legislação brasileira (BRASIL, 2004). Sendo assim, como qualquer outra unidade 

de informação, as bibliotecas universitárias devem adotar os parâmetros 

estabelecidos na NBR 9050, como a existência de pelo menos 5% de mobiliários 

e equipamentos acessíveis e no mínimo 10% de elementos adaptáveis 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015). As bibliotecas 

precisam disponibilizar obras acessíveis como livros em Braille ou com fonte 

ampliada, audiovisuais, materiais em alto relevo, etc. 

A existência de um acervo acessível é essencial para que o usuário com 

deficiência tenha suas necessidades informacionais atendidas. As tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) podem ser incorporadas à rotina da biblioteca, 

não somente para agilizar o tratamento, a organização e a recuperação das 

obras, mas para tornar possível um acesso mais amplo às informações pelo 

usuário com deficiência. Ou seja, as TIC podem ser adotadas para promover a 

acessibilidade informacional. 

A acessibilidade informacional é a dimensão que determina a 

eliminação de barreiras no acesso à informação para auxiliar 

no alcance às fontes e materiais de informação para todas as 
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pessoas de forma segura e autônoma, contribuindo com a 

construção e manutenção de ambientes propícios para busca, 

recuperação e utilização da informação [...] (SANTOS; ARAÚJO, 

2015, p. 210). 

Sendo assim, as bibliotecas precisam buscar os meios necessários para que 

todos os grupos de usuário a qual servem tenham acesso e utilizem as 

informações disponibilizadas em seu acervo. Esses meios são primordiais para 

que tais instituições promovam a acessibilidade informacional aos usuários com 

deficiência, garantindo o cumprimento de um direito que garante autonomia, 

inclusão e liberdade aos mesmos (ANDRADE; LUCAS; NASCIMENTO, 2015). Os 

recursos de Tecnologia Assistiva foram criados para esse propósito. 

As obras acessíveis são mecanismos utilizados para propiciar o acesso às 

informações impressas, mas para que a biblioteca promova a acessibilidade de 

forma ampla é necessário que provenha recursos para o acesso à informação 

digital. O uso de hardwares e softwares que tornam o computador acessível é 

fundamental por possibilitar a interação entre máquina e usuário com 

deficiência e, consequentemente, o acesso a essa informação. 

Nesse contexto de informação digital, destaca-se entre os recursos de 

Tecnologia Assistiva, o software Mecdaisy. Ele possibilita a criação de livros 

digitais falados no formato Daisy e sua reprodução em áudio gravado ou 

sintetizado. O formato Daisy permite ao leitor ir diretamente à determinada 

página fazer anotações, marcar um determinado trecho, navegar pelo índice do 

livro e ir direito ao um capítulo ou seção (PROJETO..., 2018). Essa ferramenta é 

disponibilizada gratuitamente para escolas e instituições de ensino superior. 

Os recursos de Tecnologia Assistiva também podem ser utilizados para 

solucionar os problemas de comunicação e compreensão entre usuário e 

bibliotecário. Muitos usuários com deficiência auditiva, por exemplo, necessitam 

de atendimento com o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras), mas encontram 

como obstáculo a falta de profissionais capacitados. De acordo com Ferreira e 

Chagas (2016), além de receber treinamento em Libras, o bibliotecário precisa 

conhecer outros elementos relacionados à comunidade surda. O ideal é que 

todos os profissionais da biblioteca estejam aptos para atender a todos os 

usuários, independentemente de suas necessidades particulares. Existem 

ferramentas que foram criadas para auxiliar na comunicação entre esses 
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profissionais e o usuário com deficiência auditiva, como os softwares tradutores 

da língua portuguesa para Libras. 

As ferramentas de Tecnologia Assistiva não substituem a necessidade de 

capacitação profissional para o atendimento aos usuários com deficiência, mas 

podem ser adotadas como alternativas para facilitar o processo. Essas 

ferramentas contribuem para a melhoria da prática bibliotecária, servindo de 

subsídios para sua atuação como mediador entre a informação e o usuário 

(GONÇALVES, 2012). O pouco aproveitamento desses recursos pode estar 

relacionado a dois fatores: altos custos e falta de informação. 

O bibliotecário pode solucionar o problema do custo elevado buscando 

alternativas disponíveis no mercado. Existem soluções de baixo custo que 

possuem alta funcionalidade e até mesmo recursos gratuitos, como os softwares 

de Tecnologia Assistiva. Compete ao bibliotecário também está atento as 

novidades desse mercado e, sobretudo, manter o usuário informado a respeito 

dessas ferramentas, uma vez que podem facilitar a vida do mesmo tanto na 

universidade como fora dela. 

De acordo com Ferreira e Chagas (2016, p. 85) cabe ao bibliotecário “[...] exercer 

o papel de despertar uma consciência inclusiva contribuindo para a percepção 

e transformação do espaço no qual está inserido [...]”. Em outras palavras, faz-se 

necessário que esse profissional crie estratégias para sensibilizar a comunidade 

a qual serve sobre a importância das questões de acessibilidade e o papel de 

cada um, na construção de espaços inclusivos. Além disso, os profissionais que 

atuam na biblioteca precisam estar preparados para atender ao usuário com 

deficiência, e promover a acessibilidade, em todas as suas dimensões. 

A acessibilidade é um conceito muito amplo, vai além do 

estrutural, envolve as relações humanas, permeia a boa 

educação, a moral e o caráter. É preciso desenvolver empatia, 

simpatia e bom senso, no sentido de voltar o olhar ao coletivo, 

ao outro.” (PUPO; MARTINS, 2014, p. 39). 

Essas questões estão relacionadas ao conceito de acessibilidade atitudinal, que 

envolve a superação de barreiras oriundas de ações humanas. Para Ribeiro (2016, 

p. 58), essas barreiras surgem “[...] a partir de concepções negativas e 

estereotipadas alicerçadas no meio social acerca da deficiência, que incide no 

processo de discriminação e segregação social que atravessou o tempo e ainda 
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se faz presente nas sociedades contemporâneas [...]”. Esse tipo de barreira é um 

dos maiores empecilhos para a inclusão das pessoas com deficiência. 

A superação das barreiras atitudinais é um grande desafio aos bibliotecários, 

pois, envolve habilidades sociais pouco exploradas na graduação. Torna-se 

necessário que práticas sejam inseridas nos currículos dos cursos de 

Biblioteconomia (BRAGA; BAHIA, 2018). Desse modo, o bibliotecário estará 

preparado para melhor exercer o lado humanístico da sua profissão, atuando no 

combate ao preconceito e às atitudes discriminatórias. Além disso, esse 

profissional pode buscar especializações na área em questão, para suprir as 

deficiências de sua formação. 

Para eliminar as barreiras atitudinais dentro do âmbito universitário, o 

bibliotecário pode conscientizar a comunidade acadêmica realizando palestras, 

oficinas, workshops e outras ações educativas. A sensibilização de todos os 

membros dessa comunidade é fundamental para a construção de espaços 

inclusivos, seja a biblioteca ou a própria universidade, contribuindo, dessa 

forma, para a consolidação de uma sociedade inclusiva. 

5. CONCLUSÃO 

 

Para ser inclusiva, a biblioteca universitária precisa contribuir para que a 

instituição a qual está vinculada cumpra sua função social na construção de uma 

sociedade justa e igualitária. As bibliotecas universitárias devem disponibilizar 

os recursos informacionais à comunidade acadêmica e prover os meios 

necessários para assegurar o acesso a todos. Além disso, é importante o 

desenvolvimento de uma política de inclusão para que as ações em prol da 

acessibilidade tenham continuidade, inclusive em caso de mudança de gestores. 

Ressalta-se que o bibliotecário deve buscar conhecer essas ferramentas 

considerando que muitas delas estão disponíveis na internet sem custo 

adicional, sendo necessário o interesse do mesmo para aprender usar e 

disponibilizar na biblioteca. 

Esses produtos são importantes para o fortalecimento do processo de inclusão 

social, englobando fatores determinantes para garantir qualidade de vida às 

pessoas com deficiência. O uso desses recursos tecnológicos é necessário para 

a eliminação dos obstáculos que reduzem o desempenho funcional na execução 

de atividades básicas. Essas ferramentas podem ajudar na superação das 

barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, na comunicação e 

informação, e sobretudo, tecnológicas. 
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A aceitação social é um passo indispensável para a construção de uma sociedade 

inclusiva, uma vez que possibilita a eliminação de qualquer forma de 

discriminação e intolerância às diferenças. “As barreiras atitudinais não são 

visíveis como as barreiras físicas, na maioria das vezes, são inconscientes, e de 

difícil reconhecimento por parte de quem as pratica [...]” (PONTE; SILVA, 2015, p. 

265). A superação dessas barreiras é possível quando se prevalece o respeito aos 

direitos das pessoas com deficiência. 

Além disso, faz-se necessário que as pessoas (com ou sem deficiência) 

reconheçam a importância da adoção dos recursos de Tecnologia Assistiva não 

somente para a inclusão social, mas para a independência funcional e a 

autossuficiência, o que possibilita uma vida com qualidade e dignidade. Esses 

recursos podem ainda viabilizar a inclusão digital, possível a partir da adoção de 

recursos de acessibilidade ao computador. Esses recursos podem ser órteses 

(acionadores, ponteiros, extensor de punho e abdutor de polegar), hardwares 

(colmeia e mouses adaptados) ou softwares (ampliadores e leitores de tela). 
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GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA COM 

ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO SANTA TERESA 

 

Silvestre Matos de Carvalho1268 

Cenidalva Miranda de Sousa Teixeira1269 

Resumo: O estudo relata uma experiência vivenciada com alunos do Ensino Fundamental 

do Colégio Santa Teresa, usando atividades gamificadas em benefícios da educação. O 

objetivo geral é mostrar a contribuição da gamificação no processo ensino 

aprendizagem. A metodologia utilizada teve como base pesquisa exploratória e 

descritiva e com procedimento técnico pautado na pesquisa bibliográfica e de campo, 

com abordagem quantitativa. O universo da pesquisa foram os alunos do 2º ano ao 5º 

ano do Ensino Fundamental, que trabalharam em equipe para responder os quizzes na 

plataforma Socrative. Assim, a gamificação pode ter um papel importante na educação 

por proporcionar, motivação, trabalho em equipe, assimilação de conteúdo, dentre 

outros benefícios.  

Palavras-chave: Gamificação na educação; Gamificação no ensino; Motivação 

educacional; Ensino Fundamental; Colégio Santa Teresa. 

Abstract: The study reports an experience lived with students of Elementary School of 

the Santa Teresa College, using activities scattered in benefits of education. The general 

objective is to show the contribution of gamification in the learning teaching process. 

The methodology used was based on exploratory and descriptive research and with a 

technical procedure based on bibliographical and field research, with a quantitative 

approach. The research universe was the students from the 2nd year to the 5th year of 

elementary school, who worked as a team to answer the quizzes on the Socrative 

platform. Thus, gamification can play an important role in education by providing, 

motivation, teamwork, assimilation of content, and other benefits.  

Keywords: Gamification in education; Gamification in education; Educational motivation; 

Elementary School; Santa Teresa College. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com os grandes avanços nas tecnologias, os dispositivos móveis, como tablet, 

smartphone, notebook, e outros, passaram ser cada vez mais frequentes na vida 

de crianças e adolescentes, seja no ambiente familiar, social ou escolar, e 

passaram a fazer parte do dia a dia delas. Deste modo, a inserção desses 

dispositivos no processo de ensino aprendizagem, atrelado ao método 

tradicional de ensino pode motivar o aluno no seu processo de aprendizado e 

fixação de conteúdo.  

Fadel et al. (2014), ao abordar gamificação na educação comentam sobre a ação 

da pessoa pensar como se fosse um game, mas na verdade está usando apenas 

as sistemáticas e mecânicas dos games fora do contexto de jogo, ou seja, usar as 

ferramentas de games para tornar aulas mais prazerosas e motivacionais. 

No ambiente gamificado, propõe ao aluno a felicidade e motivação na realização 

das tarefas, vencendo todos os desafios impostos pela atividade gamificada, o 

que desperta o interesse pela leitura e aprendizado do conteúdo proposto pelo 

professor. Assim, a cada etapa conquistada pelo aluno, novos conhecimentos são 

adquiridos aumentando seu leque conhecimento em diversas áreas do 

conhecimento. 

Partindo deste pressuposto de manter o aluno motivado e engajado em sala de 

aula, decidiu-se realizar uma experiência utilizando atividades gamificadas com 

alunos do Ensino Fundamental do Colégio Santa Teresa em São Luís-MA. Assim, 

esta pesquisa torna-se de grande relevância para ciência e sociedade, por mostrar 

resultados favoráveis à educação. 

Ao abordar o tema gamificação na educação nesta pesquisa, decidiu-se elaborar 

a seguinte questão norteadora: Quais contribuições que as atividades 

gamificadas podem proporcionar no processo ensino aprendizagem de alunos 

do Ensino Fundamental do Colégio Santa Teresa? 

O presente estudo apresenta como objetivo principal mostrar a contribuição da 

gamificação no processo ensino aprendizagem de alunos do Ensino Fundamental 

do Colégio Santa Teresa. Como objetivos específicos têm-se: apontar o grau de 

satisfação dos alunos na realização de atividades gamificadas; identificar como 

atividade gramificada pode ajudar no trabalho em equipe; pontuar os pontos 

positivos da gamificação em tornar as aulas mais prazerosas.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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Nos dias atuais é comum encontrar alunos desmotivados em sala de aula, seja 

em uma disciplina específica ou grande maioria delas, por outro lado observa-se 

alunos felizes e motivados, quando estão de posse de seus dispositivos móveis 

(smartphone, tablet, e outros), no horário do intervalo. Nesta linha de raciocínio 

Silva e Dubiela (2014, p. 144), questionam: “Por que os alunos se sentem 

desmotivados pelas aulas, mas se engajam fortemente a games e em utilizar seus 

smartphones e tablets?”. Esse questionamento pode deixar uma dúvida aos 

professores, se eles estão usando uma metodologia adequada que abarque todos 

os alunos em sala de aula, ou é “preciso mudar algo para engajar toda turma?”. 

O certo, que muitos professores por não possuírem conhecimento das 

tecnologias, se prendem ao método tradicional de ministrar sua disciplina, 

esquecendo que os recursos tecnológicos adicionado ao ensino tradicional, tende 

a melhorar a filosofia de transmissão de conhecimento, como também o 

rendimento dos alunos. 

Segundo Fadel et al. (2014, p. 45), “um dos grandes desafios é como fazer com 

que os games e o uso de tecnologia potencializem o aprendizado e não fiquem 

restritos ao seu aspecto de entretenimento.”. Complementando a linha de 

raciocínio, relatam ainda que, o uso de artifícios dos games no contexto da 

educação, pode contribuir na motivação e engajamento dos alunos no processo 

ensino-aprendizagem. 

McGonigal (2012) fala que os games pode transformar o mundo, neste sentido 

uma atividade gamificada, seja em plataforma digital e/ou outros meios de 

realizá-la, como PowerPoint, pode proporcionar ao aluno uma leitura mais 

prazerosa, a fim de vencer os desafios proposto na atividade. Mesmo com 

algumas vantagens que a gamificação pode contribuir com a educação, 

McGonigal (2012), relata que as instituições de ensino possuem ainda certa 

dificuldade de aceitar que crianças e adolescentes, estão cada vez mais 

dependentes da cibercultura1270. 

Para Fadel et al. (2014), a gamificação aparece como uma forma de realizar uma 

conexão escola versus universos dos jovens com foco na aprendizagem, por meio 

de sistema de recompensas, broches, rankeamento, e outros. Neste caso, a 

 
1270 É a cultura que surgiu, surge, ou está surgindo, a partir do uso da rede de computadores, e 

de outros suportes tecnológicos (como, por exemplo, o smartphone e o tablet) através da 

comunicação virtual, a indústria do entretenimento e o comércio eletrônico, no qual se configura 

o presente, já que a cultura contemporânea é marcada pelas tecnologias digitais, resultado da 

evolução da cultura moderna (LÉVY, 1999). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_eletr%C3%B4nico
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utilização das mecânicas dos games, alinhado ao ensino tradicional, pode 

proporcionar melhores resultados na assimilação de conteúdos, e até mesmo 

melhoramento no índice de aproveitamento nas avaliações. 

A gamificação pode promover a aprendizagem porque muitos de seus 

elementos são baseados em técnicas que os designers instrucionais e 

professores vêm usando há muito tempo. Características como 

distribuir pontuações para atividades, apresentar feedback e encorajar 

a colaboração em projetos são as metas de muitos panos pedagógicos. 

A diferença é que a gamificação provê uma camada mais explícita de 

interesse e um método para costurar esses elementos de forma a 

alcançar a similaridade com os games, o que resulta em uma linguagem 

a qual os indivíduos inseridos na cultura digital estão mais acostumados 

e, como resultado, conseguem alcançar essas metas de forma 

aparentemente mais eficiente e agradável (FARDO, 2013, p. 63). 

Neste contexto, observa-se o sentimento de felicidade alcançado pelos alunos na 

concretização das atividades gamificadas. Assim, esse estado é conhecido como 

estado de Flow, que de acordo com Diana et al. (2014), Mihaly Csiksentmihalyi 

criou a Teoria de Flow ou Teoria de Fluxo, no ano de 1991, tendo como base sua 

pesquisa sobre o que leva as pessoas se sentirem felizes no dia a dia. Essa teoria 

na atualidade é aplicada em vários campos da educação que faz uso das 

mecânicas de games. 

O ser humano atinge o Estado de Flow, quando o corpo e mente trabalham em 

verdadeira harmonia, tendo alguns fatores como boas combinações, como é 

caso: concentração profunda, motivação intrínseca, emoções positivas e elevado 

desempenho (ZANCHETTI; BUSETI; GIACOMIN, 2017). 

Corroborando com os autores acima, Kamei (2014) retrata que o Estado de Flow 

acontece quando uma pessoa ama o que faz, e, possui compreensão de seu 

propósito, estando totalmente focado no que está realizando, sendo capaz em 

alcançar um grau de conexão com a atividade onde nada mais tem importância, 

como neste momento vivesse uma realidade paralela.  

Diana et al. (2014) faz menção de setes particularidades que faz presente nas 

pessoas, quando elas se encontram no Estado de Flow: 

a) Foco e concentração: descreve quando a pessoa se encontra em uma atividade, e seu 

envolvimento é total que faz com que ela esqueça problemas; 

b) Êxtase: o indivíduo sente que se encontra fora da realidade de seu cotidiano; 
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c) Clareza/Feedback: faz com que aconteça um envolvimento cada vez maior no 

desenvolvimento da atividade, por ter o retorno de forma imediata do que está sendo 

realizado, dando maior prazer e satisfação na desenvoltura da atividade; 

d) Habilidades: toda e qualquer atividade que a pessoa irá desenvolver requeres 

superação de desafios, para que isso aconteça necessário se faz possuir habilidades 

adequadas para um bom desempenho, neste caso o indivíduo ao entrar em estado 

de competição encontra o equilíbrio entre o desafio e a habilidade, encontrando desta 

forma o prazer; 

e) Crescimento: um sentimento de serenidade, sem que haja sensação e preocupação 

de desenvolver limites além do ego; 

f) Perda da sensação do tempo: ao desenvolver a atividade o individuo sente o tempo 

ser diferente do que realmente é; 

g) Motivação intrínseca: nesta característica a maior recompensa ao indivíduo é 

participar da atividade e não o que ela poderá lhe proporcionar, tendo como objetivo 

atingir o prazer sem benefício algum, e, ainda realizar a atividade para se sentir bem. 

Para uma melhor compreensão de como alcançar o Estado de Flow, Mihaly 

desenvolveu um diagrama explicando a realização de uma atividade, e como o 

indivíduo chega a tal Estado. 

Figura 1 – Representação das sensações até atingir o Estado de Flow 

 
Fonte: Diana et al. (2014, p. 50). 

De acordo com as explicações de Mihaly, sobre o processo do diagrama o aluno 

ao começar uma atividade (A1), neste ponto de partida ele se encontra no Estado 

de Flow, mas no passar do tempo (A2) o aluno já passa sentir tédio, devido ao 

aumento de sua habilidade na execução da atividade. Mas, ao lançar um novo 

desafio (A3), o aluno passará ter ansiedade em desenvolver este novo desafio, 

assim, atingindo novamente o Estado de Flow (A4) (DIANA et al., 2014). Levando, 

em consideração essa explicação, percebe-se que ao se lançar a novos desafios 
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em uma mesma atividade o aluno, poderá sempre desenvolver novas habilidades 

para superar os novos desafios, atingindo o Estado de Flow, ou seja, a felicidade 

em desenvolver a atividade. 

A Teoria de Flow pode ser de suma importância no processo de gamificação na 

educação, por ser uma teoria que almeja a felicidade da pessoa no 

desenvolvimento de suas atividades, além de promover a motivação de superar 

novos desafios. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa tem caráter exploratório descritivo e com procedimento 

bibliográfico e de campo, com abordagem quantitativa. Para compor a pesquisa 

bibliográfica foram utilizados livros, periódicos científicos, revistas científicas, 

dentre outras fontes acerca do assunto. 

A pesquisa foi realizada no ambiente da Biblioteca do Colégio Santa Teresa, tendo 

como público-alvo alunos do Ensino Fundamental (2º ano ao 5º ano). O período 

utilizado na coleta de informações para compor o estudo, foi de abril de 2019 a 

maio de 2019. Para coletar os dados junto aos alunos, aplicou-se um questionário 

contendo perguntas fechadas.  

Os dados coletados foram analisados no programa de computador PSPP versão 

gratuita, sendo representado em forma de gráficos. 

Para entendimento do ambiente de estudo e de como se deu a aplicação das 

atividades, explana-se aqui as informações relevantes. 

Em 1894, término do século XIX, as Irmãs Dorotéias chegavam no Maranhão por 

meio do Asilo de Recolhimento Santa Teresa, como era conhecido nesta época, 

trazendo consigo o propósito de Santa Paula Frassinetti, de educar por meio da 

evangelização, daí surgia a proposta inicial de educação do Colégio Santa Teresa, 

como é conhecido nos dias de hoje. A ideia das irmãs era educar as crianças e 

jovens através da “via do coração e do amor”, dando orientação a eles por meio 

da Bússola da Vontade de Deus, o que é vivenciado no dia a dia na Escola até os 

dias de hoje (COLÉGIO SANTA TERESA, 2019). 

Para realização de atividades gamificadas com alunos, fez uso da plataforma on-

line Socrative. Os alunos envolvidos na pesquisa, não tinha nenhum 

conhecimento sobre gamificação, mas se dispuseram assim mesmo em participar 

das atividades. A participação no primeiro momento se deu mais pela 

curiosidade, de saber do que realmente tratava a palavra gamificação, 

acarretando alguns questionamentos por parte dos alunos: “tio trata-se de um 
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jogo?”; “como faço para ganhar?”; “porque o nome gamificação?”, essas dúvidas 

são comuns acerca deste assunto, por se algo novo na educação. A maioria das 

dúvidas foi sanada, após a realização das atividades. 

Para não comprometer o horário de aula, utilizou-se o horário que cada turma 

possui semanalmente na Biblioteca. Na hora de realizar as atividades, decidiu-se 

dividir a turma em grupos, por número insuficiente de dispositivos móveis. Cada 

equipe foi responsável pela escolha de seu nickname, e em alguns casos o nome 

da equipe teve como base a primeira Letra do nome de cada componente.  

O critério para elaboração das atividades “quizzes” no Socrative, foi o conteúdo 

dos livros didáticos que as professoras disponibilizaram com a finalidade de 

avaliar, o grau de assimilação do conteúdo visto em sala de aula, em que: 2º ano 

abordou a temática sobre “Astros”; 3º ano fez a escolha do assunto acerca de 

Mangue e Vitória-Régia; 4º ano escolheu poluição (foi também a única turma que 

utilizou pesquisa da internet); e por último, 5º ano falou sobre Colonização e 

Escravidão. Feito a escolha do conteúdo a ser trabalhado, elaborou-se perguntas 

tendo como respostas de múltiplas escolhas e/ou certo ou errado, conforme 

demonstrado na Figura 2. 

Figura 2 – Capturas das interfaces dos quizzes do 2º ano ao 5º ano 

  

  

Fonte: Elaboração do autor a partir de prints da plataforma Socrative. 

Após a aplicação das atividades com todas as turmas, verificou-se que o resultado 

foi satisfatório, levando em consideração que os alunos não tinham 
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conhecimento algum sobre o que se tratava uma atividade gamificada na 

plataforma Socrative. Tendo como base, os percentuais de acerto de cada equipe 

e turma, nenhuma equipe de todas as séries, ficou com percentual menor que 

50% de acertos, tendo destaque para uma equipe do 5º ano que obteve 100% de 

acertos, nesta ocasião a equipe foi premiada pela professora, com 1 ponto na 

disciplina de História. A professora do 5º ano, foi à única recompensou seus 

alunos com a participação na atividade gamificada, as demais docentes apenas 

parabenizaram os alunos pela colaboração e participação nas atividades. 

Ao término das atividades, os alunos agradeceram a oportunidade e solicitaram 

que mais atividades deste cunho fossem desenvolvidas na Biblioteca ou na sala 

de aula, no decorrer do ano, como pode ser observados nos resultados deste 

estudo. Outro ponto que merece destaque, foi a satisfação das professoras 

mediante didática utilizada com seus alunos, propondo que fosse criado um 

tutorial para ser anexo no site da Biblioteca, ensinando como elaborar novos 

quizzes no Socrative.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na coleta de dados foram aplicados 72 questionários, com os alunos foco da 

pesquisa, respondendo questões acerca do assunto de gamificação na educação. 

Os questionários foram respondidos, após o término de cada atividade 

gamificada. 

Na primeira questão expostas aos alunos do Ensino Fundamental, abordou o 

tema sobre sexo, obtendo como resultado: 40,29% dos participantes da pesquisa 

são do sexo masculino, e 59,72% do sexo feminino. O sexo feminino teve maior 

número de participantes (59,72%). 

A faixa etária dos alunos foi outra questão inserida na pesquisa, teve como 

resultado: 11,11% para alunos com faixa etária de 7 anos; 16,67% alunos com 8 

anos; 31,94% encontram-se na faixa etária de 9 anos; 33,33% para a faixa etária 

de 10 anos; e, 6,94% na faixa etária de 11 anos. A faixa etária de 10 anos obteve 

maior número de participantes (33,33%) na atividade gamificada, e 

correspondem alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. 

Gráfico 1 – Distribuição da amostra em relação à faixa etária 
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Fonte: Elaboração do autor. 

Tendo como fundamento as turmas que os alunos frequentavam (2º ano ao 5º 

ano do Ensino Fundamental), obtive-se: 12,50% para o 2º ano; 16,67% das 

respostas válidas para o 3º ano; o 4º ano teve 33,33% de participação na pesquisa; 

e, 37,50% para o 5º ano. O maior número de participantes da pesquisa foi para 

alunos que cursam o 5º ano do Ensino Fundamental (37,50%). 

Gráfico 2 – Distribuição da amostra em relação à série do Ensino Fundamental 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Neste primeiro momento de questões, levou-se em consideração o sexo, a faixa 

etária e as turmas de casa aluno participante da pesquisa. Tendo como critério de 

inclusão as turmas do Ensino Fundamental maior que tinham horário na semana, 

para desenvolver atividades volvidas na Biblioteca. 

Adentrando ao assunto em questão, fez um questionamento aos alunos sobre se 

os mesmos conhecem jogos digitais, em que a maioria (94,44%) dos 
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entrevistados relatou que sim, e uma pequena proporção dos alunos (5,56%), 

relatou que não conhece nenhum tipo de jogos digitais. Esse elevado grau de 

conhecimento dos alunos acerca dos jogos digitais (94,44%), pode ser levado em 

consideração o acesso cada vez mais precoce de crianças e adolescentes, aos 

dispositivos móveis e internet. 

O tempo gasto com os jogos digitais também foi outro tema abordado, tendo 

como resposta: 11,11% para uma vez no dia; 40,28% disseram que jogam 2 ou 

mais vezes no decorrer do dia; 18,06% raramente jogam; 25,00% jogam apenas 

aos finais de semana; e, o mesmo percentual de 2,78% para os alunos que tem 

acesso aos jogos apenas quando estão de férias, e para aqueles que não jogam. 

Os alunos que jogam de 2 ou mais vezes no decorrer do dia, foi que mais se 

sobressaiu das demais opções com 40,28% das respostas válidas, podendo dizer 

que o jogo está cada vez mais presente no dia a dia deles. 

Gráfico 3 – Distribuição da amostra em relação ao tempo gasto com jogos digitais 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Corroborando com as informações mencionadas sobre jogos digitais, McGonigal 

(2012, p. 14) coloca que: “e a verdade é esta: na sociedade atual, os jogos de 

computador e videogames estão satisfazendo as genuínas necessidades 

humanas que o mundo real tem falhado em atender.”. A autora, menciona ainda 

que os jogos ofertam recompensar que a vida real tem falhado em atender, como 

também motivam e inspiram de uma forma que a sociedade não consegue 

realizar, assim, o grande número de jogadores espalhados pelo mundo. 

A avaliação dos alunos sobre o uso de atividades gamificadas, para 

desenvolvimento de quizzes com base no conteúdo de sala de aula, foi outra 

questão da pesquisa, em que a maioria 80,56% respondeu ter sido uma 

experiência ótima; e, 19,44% informou ser um bom método de aprendizado, não 
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houve nenhuma resposta para ruim ou que atrapalha os estudos. De acordo com 

as respostas dos alunos a atividade gamificada desenvolvida na plataforma 

Socrative foi ótima (80,56%). 

Gráfico 4 – Distribuição da amostra em relação à avaliação do uso de atividades gamificadas na 

educação 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Em relação à pergunta sobre a repetição de atividade gamificada no decorrer do 

ano na sala de aula e/ou biblioteca, os alunos informaram que sim (86,11%) 

desejam que a gamificação continue sendo trabalhada no decorrer do ano, 4,17% 

dos alunos não concorda que as atividades gamificadas devem continuar no resto 

do ano letivo, e, 9,72% falaram que é um caso a se pensar. A maior incidência 

entre as respostas foi para sim (86,11%), mostrando a satisfação dos alunos em 

participar da atividade. 

Ao reportar sobre a avaliação e petição das atividades, no decorrer do ano com 

base nos relatos dos alunos, Fadel et al. (2014) relatam que os indivíduos são 

motivados a jogar com base em quatro pontos: para conseguirem domínio acerca 

de determinado assunto; para reduzirem o stress; como entretenimento; e, por 

meio de socialização. Esses quatros pontos em questão são fatores, pode ser um 

ponto favorável para a boa aceitação dos alunos da gamificação na educação.  

Quando questionados sobre quais contribuições que as atividades gamificadas, 

pode proporcionar a educação, os alunos responderam: 59,72% para incentivo a 

novas leituras; 31,94% para aquisição de conhecimento; 77,78% relataram que 

ajuda no trabalho em equipe; 30,56% informaram que soluciona problemas; 

13,89% citaram que é apenas uma diversão; e, 12,50% dos entrevistados 

informaram que a gamificação pode proporcionar outras contribuições. O 

trabalho em equipe obteve maior número de respostas com 77,78%. 
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Gráfico 5 – Distribuição da amostra em relação às contribuições das atividades gamificadas na 

educação e formação de leitores 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Alves, Minho e Diniz (2014), ao desenvolverem uma pesquisa, mostrou que 

professores/monitores ao participarem pela primeira vez de uma atividade 

gamificada, escreveram sobre a mesma sem muita convicção apenas citando que 

era uma diversão, jogo, dentre outras denominações. Com o passar do tempo e 

maior conhecimento sobre o assunto, os participantes da pesquisa tiveram uma 

concepção de que a gamificação pode ser importante na aprendizagem, 

proporcionado aos seus alunos, novas leituras, aquisição de conhecimento, ajuda 

em trabalho em equipes, e outros.   

Na questão que aborda motivação e interesse de participar de novas atividades, 

a maioria dos alunos (87,50%) informaram que sim tem motivação e interesse de 

participar de novas atividades gamificadas, já 12,50% das respostas validadas são 

para aqueles alunos que não souberam responder a pergunta. A prevalência nesta 

questão foi para aqueles alunos (87,50%) que sentem motivação e interesse de 

participar de novas atividades. 

Fadel et al. (2014) em consonância com os dados da pesquisa sobre motivação, 

relatam que a gamificação no processo de ensino aprendizagem, tem 

contribuição tanto na motivação do aluno como para o desenvolvimento 

cognitivo dele.  

O trabalho em equipe e tomadas de decisões mais rápidas, foi outra questão 

levantada com os alunos, em que 87,50% responderam que sim ajudam a tomar 
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decisões com mais celeridade, como o trabalho em equipe, e, 12,50% informaram 

que talvez. A maior incidência se deu aos alunos (87,50%) que acha que atividade 

gamificada beneficia o trabalho em equipe, e, ainda contribui para tomadas de 

decisões mais celeridade. 

Gráfico 6 – Distribuição da amostra em relação à ajuda das atividades gamificadas no sentido do 

trabalho em equipe e tomar decisões mais rápidas 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Segundo McGonial (2012), a gamificação proporciona a possibilidade de 

trabalhar em cooperação, isto é, trabalho em equipes e grupos com a finalidade 

de resolver os problemas e superar os desafios. Assim, o trabalho em equipe pode 

ser de grande valia no êxito da concretização de uma atividade gamificada. 

Outra questão da pesquisa teve como base, se as aulas se tornariam mais 

prazerosas usando a gamificação, a maioria dos alunos (79,17%) informaram que 

sim; já 6,94% dos alunos acha que não; e, 13,89% relataram que talvez. Observa-

se que grande parte dos alunos (79,17%), concordam que as aulas podem se 

tornar mais prazerosas usando as atividades gamificadas. 

Gráfico 7 – Distribuição da amostra em relação tornar as aulas mais prazerosas por meio das 

atividades gamificadas 
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Fonte: Elaboração do autor. 

Para Alves, Minho e Diniz (2014), o uso da gamificação na educação proporciona 

além de proporcionar ao aluno a solução de problemas, possibilita ao docente 

criação de atividades que estejam mais sintonizadas com os alunos, 

proporcionando um espaço de aprendizagem mais prazeroso. 

Tendo como base, as repostas dos alunos participantes desta pesquisa, pode-se 

dizer que o uso de atividades gamificadas, pode contribuir e muito na aquisição 

de conhecimento e fixação de conteúdos e motivação, proporcionando maior 

engajamento dos alunos no processo de ensino aprendizagem.  

5 CONCLUSÃO 

Como foi relatado no decorrer desta pesquisa, crianças e adolescentes estão cada 

vez mais usando precocemente tecnologias e internet, e fugir deste cenário se 

torna impossível, partindo deste pressuposto, a inserção de recursos e didáticas 

que envolvem tecnologia e internet, passa ser cada vez mais uma realidade dentro 

das salas de aulas do Brasil, tendo como base alguns estudos de pesquisadores 

citados no corpo deste trabalho, pode-se dizer que inserção da gamificação na 

educação pode contribuir em um melhor desenvolvimento do aluno em sala de 

aula. 

Observou-se durante a execução das atividades gamificadas com os alunos 

participantes da pesquisa, que estes mostravam certa felicidade e motivação em 

participar da atividade na plataforma Socrative, que até então era novidade para 

eles, responder uma atividade usando tablet e/ou smartphone. Outro a ser 

destacado, foi o trabalho em equipe desempenhado por eles, mostrando que não 

há problema algum, em trabalhar com qualquer colega de sala de aula, sendo um 

fator primordial para o sucesso da atividade.  
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Assim, pode-se dizer que após aplicação das atividades gamificadas com os 

alunos do Ensino Fundamental do Colégio Santa Teresa, o resultado foi 

satisfatório por alcançar o objetivo proposto desta pesquisa, em apresentar dados 

relevantes que podem contribuir para uma melhoria na educação de escolas 

públicas e particulares do Brasil, em especial na cidade de São Luís-MA. 
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UM MODELO DE AVALIAÇÃO ONLINE PARA CURSO PRESENCIAL 

 

Giani Carla Ito1271 

Eduarda Maria Schneider1272 

Anderleia Damke1273 

 

Resumo: A prática da avaliação é uma atividade necessária que percorre o processo de 

ensino e aprendizagem. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é descrever e discutir 

teoricamente as possibilidades da aplicação de um método de avaliação online utilizado 

no ensino presencial. Inicialmente destacam-se conceitualmente os momentos da 

avaliação de aprendizagem que segue com a avaliação Inicial Diagnóstica, Formativa 

Processual e Diagnóstica Final. Em seguida apresenta-se a metodologia para a 

avaliação online realizada a partir de uma prova, composta por questões objetivas e 

subjetivas, elaborada com o uso de uma ferramenta para a criação de um 

formulário online com a utilização do Google Forms e Google drive. Por fim, 

apresentam-se as fases da avaliação online que compreendeu a elaboração, aplicação, 

análise e correção da prova. Considera-se que as práticas metodológicas de ensino 

referentes às tecnologias digitais potencializam o processo de ensino e aprendizagem. E 

ainda reitera-se a necessidade da visibilidade dessas práticas de 

avaliação online possibilitando compartilhar experiências no processo de ensino 

presencial. 

Palavras-chave: avaliação online; ensino-aprendizagem; tecnologia digital; 

Abstract: The practice of assessment is a necessary activity that goes through the 

teaching and learning process. In this context, the objective of this paper is to describe 

and theoretically discuss the possibilities of applying an online assessment method used 

in classroom teaching. Conceptually, the moments of the evaluation that follows with the 

Initial Diagnostic, Formative Procedural and Final Diagnostic evaluation are highlighted. 

Next, we present the methodology for the online evaluation realized on a test, composed 

of objective and subjective questions, elaborated with the use of a tool to create an online 
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form for applying the proof using Google Forms, Google drive. Finally, we present the 

phases of the online evaluation that included the preparation, application, analysis and 

correction of the online test. It is considered that the methodological teaching practices 

regarding digital Technologies enhance the teaching and learning process. It also 

reiterates the need for the visibility of these online assessment practices, allowing the 

sharing of experiences in the face-to-face teaching process. 

Keywords: online evaluation; teaching-learning; digital technology; 

1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico lança novos 

desafios ao sistema educacional exigindo inovações nas metodologias de ensino 

bem como, nas formas de avaliação. A avaliação compreende uma tarefa didática 

necessária e contínua que deve permear todo o trabalho docente e discente, 

abrangendo vários tipos de atividades do professor e dos alunos que possibilitam 

a verificação do rendimento escolar, bem como a reflexão do nível de qualidade 

do trabalho docente (Libâneo, 2013).  

De acordo com Sanmarti (2002), a avaliação deve ocorrer em três momentos:  

 

1. Inicial Diagnóstica: tem como função fundamental levantar e analisar a 

situação de cada estudante antes de iniciar os processos de ensino e de 

aprendizagem, para assim poder adaptar o processo às necessidades 

detectadas;  

2. Formativa Processual: compreende o momento da avaliação do caminho 

da aprendizagem e tem como finalidade fundamental o ajustamento do 

processo de ensino, uma aprendizagem para possibilitar que os meios de 

formação respondam às características dos alunos; e  

3. Diagnóstica final: consiste no momento de avaliar o trabalho realizado, 

com o objetivo de analisar os resultados obtidos pelos alunos ao longo do 

processo de aprendizagem.  

 

Assim, a reflexão sobre Práticas Educacionais com o uso de Tecnologias Digitais 

nos possibilita explorar uma ampla gama de questões fundamentais em relação 

à prática da avaliação presencial na educação contemporânea. Como por 

exemplo, o que significa e qual a importância de avaliar e como inovar essa 
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prática? Marques (2011) afirma que a avaliação da aprendizagem, tanto no ensino 

a distância (EAD) como no ensino presencial, pode ser realizada com o auxílio de 

recursos tecnológicos e plataformas online.  

De acordo com Júnior et al. (2016), a adoção de práticas metodológicas ativas de 

ensino aliadas às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), 

tornam o processo de ensino-aprendizagem e a avaliação mais atraente aos olhos 

dos alunos.  

Neste contexto, o presente trabalho objetiva descrever e discutir teoricamente as 

possibilidades da aplicação de um método de avaliação online utilizado no ensino 

presencial. 

 

2. METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO ONLINE 

 

A avaliação online descrita e debatida neste trabalho é uma prova, composta por 

questões objetivas e subjetivas, elaborada com o uso de uma ferramenta para 

criação de formulário online e aplicada no laboratório de informática de uma 

universidade de ensino presencial. Na sequência foram discutidos os recursos e 

procedimentos da elaboração, aplicação e correção da prova online. 

O universo pesquisado neste trabalho foram 120 alunos do ensino superior, nas 

seguintes disciplinas: Análise de Sistemas, Banco de Dados, Programação Paralela 

e Distribuída, Sistemas Distribuídos, Práticas Computacionais e Lógica de 

Programação, nos seguintes cursos: Ciência da Computação, Licenciatura em 

Informática, Engenharia Química e Engenharia Ambiental.  

 

2.1 Recursos Utilizados  

 

 Para a realização da prova online foram utilizados o Google Forms, Google drive, 

uma conta de e-mail e computadores conectados à Internet.  Tanto os alunos 

como o professor já tinham uma conta de e-mail para envio e recebimento do 

resultado da prova. A seguir, são descritos as duas ferramentas utilizadas. 

Google Forms: ou Formulários Google, consiste em uma ferramenta para criação 

de formulários eletrônicos personalizados e online, hospedado pelo próprio 

Google. As respostas podem ser criadas nos formatos de múltipla escolha, 

checkbox, respostas em menu dropdown, resposta curta, resposta em parágrafo, 
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grid de múltipla escolha, escala linear de opções, bem como a data e hora 

(Google Forms online, 2018). 

A ferramenta para elaboração de formulários do Google, apresenta os dados em 

tabelas e gráficos onde as respostas podem ser analisadas em uma planilha ou 

no próprio formulário, sendo apresentado na forma individual ou em resumo. Na 

primeira forma, as respostas podem ser visualizadas de forma a analisar cada 

resposta individualmente, enquanto que o resumo apresenta todas as respostas 

e, quando for o caso, estas são demonstradas de forma gráfica (Google Drive 

online, 2018). 

Além dessas características, é possível compartilhar os formulários, respostas e 

gráficos com os alunos ou demais professores que queiram utilizar ou colaborar 

com o método. As respostas ficam disponíveis online pelo Google Drive e 

também podem ser baixadas para o computador do professor. 

Google Drive: é um disco virtual para armazenamento e sincronização de arquivos 

em nuvem que podem ser compartilhados, visualizados, editados e comentados 

em tempo real (Google Forms online, 2018). Pode ser acessado por smartphone, 

tablet ou computador. Para acessar o pacote de recursos do Google Drive, o 

usuário deve ter uma conta de e-mail do Gmail. 

 

2.2 Fases da Avaliação Online  

 

A metodologia para aplicação de provas online é composta por três fases:  

● 1ª Fase - Elaboração da Prova online; 

● 2ª Fase - Aplicação da Prova online; 

● 3ª Fase – Análise e Correção da Prova online 

 

Fase 1 – Elaboração da Prova online  

Para iniciar os procedimentos para elaboração da prova, o professor deve ter uma 

conta no Gmail. A partir disso, é necessário acessar o site do Google Drive e então 

acessar a ferramenta Google Forms. 

Deve-se criar o formulário inserindo as questões já elaboradas previamente, 

podendo estas ser objetivas e/ou dissertativas. Para questões objetivas o Google 

Forms, têm-se as opções de resposta curta, parágrafo (resposta longa), múltipla 

escolha, caixas de seleção, lista suspensa, escala linear, grade de múltipla escolha 

e grade de caixa de seleção. 
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As primeiras questões da prova tiveram a finalidade de verificar se o aluno aceita 

fazer a prova online ou prefere respondê-la em papel e assim verificar algumas 

informações de identidade do aluno, como nome, e-mail e o Registro de Aluno 

(RA), conforme a figura 1. 

 

 

Figura 1: Dados para identificação do aluno. 

 

Quando o número de alunos ultrapassou a quarenta, elaborou-se quatro provas 

com gabaritos diferentes. Nestes casos, foi utilizada a lista suspensa, onde as 

alternativas ficam ocultas e são exibidas somente quando clicadas.  Este método 

se mostrou mais eficiente com relação a dificultar as “colas”, um exemplo de lista 

suspensa é ilustrado na figura 2.  
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Figura 2: Estrutura de questão múltipla escolha 

 

Para questões de Verdadeiro ou Falso,  utilizou-se a opção caixas de seleção, 

onde são assinaladas apenas as alternativas verdadeiras, conforme mostra a 

figura 3. E para as questões dissertativas, tem-se as opções, texto curto ou 

parágrafo. Também podem ser inseridas imagens relacionadas à questão. 

 

Figura 3: Questão no formato Verdadeiro ou Falso. 

Para questões dissertativas, tem-se as opções, texto curto ou parágrafo. Também 

podem ser inseridas imagens relacionadas  a questão, conforme Figura 4. 
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Figura 4: Questão dissertativa. 

Todas as questões podem ser assinaladas como obrigatórias, conforme ilustra a 

figura 5.  

 

 

Figura 5: Marcando a questão como obrigatória para o aluno. 

 

Fase 2 - Aplicação da Prova online  

Para a aplicação das provas, foi solicitado que todos deixassem a mochila e o 

celular em local distante dos computadores. Os alunos foram orientados quanto 

a proibição do uso de celulares, papel, conversas e também quanto a utilização 

de outros programas durante a prova. 

Foi colocado no quadro o link para acesso a prova. Utilizou-se um encurtador de 

link para facilitar a digitação.  

O link sem encurtador:  
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https://docs.google.com/forms/d/1DbeCPpUwQXmAocZMY-

l2sNlvjsPVJNjUHicQ5kQwGrE/edit 

O link com encurtador: https://tinyurl.com/provabimestral 

Antes de iniciar a prova o aluno respondeu a uma questão para verificar se 

aceitaria fazer a prova online, conforme ilustra a figura 6. 

 

 

 

Figura 6: Instruções para realização da prova online. 

 

Ao término da prova o envio de respostas foi bloqueado, como pode ser 

observado na figura 7. 

 

 

 

 

 
Figura 7: Tela que contabiliza as respostas recebidas pelo professor. 

 

Assim que todos confirmaram o acesso da página da prova, foi iniciada a 

avaliação. Ao terminarem os alunos comunicaram a professora para que 

verificasse o recebimento da prova.  

Fase 3 - Correção da Prova online 

O método de correção da prova é individualizado, uma vez que a professora 

solicita que cada aluno acompanhe a conferência e pontuação das questões. Para 

as questões objetivas, o Google Forms gera gráficos com o percentual de 

questão. Os gráficos podem ser  em forma de barras ou pizza.  
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Figura 8: Tabulação das respostas em forma de gráfico. 

A própria ferramenta do Google define o tipo de gráfico e como os dados serão 

apresentados para o usuário. Para as questões dissertativas, o Google Forms gera 

um resumo com todas as respostas na sequência em que foram respondidas, 

facilitando assim o feedback da avaliação do professor para os alunos conforme 

ilustra a figura 8 e a figura 9. 

 

Figura 9: Resultado dos resultados em gráfico pizza. 

 

Ao término da prova o envio de respostas foi bloqueado, conforme a figura 10. 
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Figura 10:Tela que contabiliza as respostas recebidas pelo professor. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Diante da importância da inovação da prática metodológica e avaliativa 

apresentou-se  neste trabalho um método alternativo a tradicional prova escrita 

para acompanhar o processo de aprendizagem. As ferramentas de avaliação 

online estão sendo cada vez mais incorporadas ao ensino presencial, o que 

implica a  necessidade de utilização de formas diferenciadas que se adaptem a 

este novo cenário. Neste contexto, uma metodologia para preparação e aplicação 

de provas utilizando as tecnologias descritas foi aplicada obtendo grande 

aceitação por parte dos discentes. 
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O CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS COMO ESPAÇO EDUCATIVO 

E DE DIVERSIDADE CULTURAL: CONTRIBUIÇÕES DA 

CARTOGRAFIA DIGITAL MEDIADA PELO APLICATIVO GOOGLE 

MY MAPS 

 

Donny Wallesson dos Santos1274 

Maurício José Morais Costa1275 

Conceição de Maria Belfort de Carvalho1276 

Kláutenys Dellene Guedes Cutrim1277 

 

RESUMO: Investigação que objetiva desvelar as contribuições educativas da 

cartografia digital no Google My Maps visando a democratização dos bens, 

equipamentos culturais e exercício da cidadania no Centro Histórico de São Luís. 

Consiste em um estudo qualitativo, que parte da pesquisa bibliográfica e apoia-

se na pesquisa de campo e documental para a construção de um mapa na 

plataforma digital Google My Maps com os principais espaços culturais existentes 

no Centro Histórico de São Luís, Maranhão. Discute os conceitos de cidadania 

cultural como pressuposto para a efetivação da diversidade cultural e 

democratização de seus bens a partir de Canclini (2015), Santos (2001). Disserta 
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acerca do Centro Histórico de São Luís baseado em Andrès (1998) e Figueiredo 

(2012). Mapeia culturalmente o Centro Histórico e ressalta a necessidade da 

demarcação dos espaços culturais e do acesso aos seus bens pela população, 

bem como refletir as contribuições destes para a educação, a pesquisa, 

diversidade cultural e o exercício da cidadania cultural. Apresenta um 

mapeamento digital dos equipamentos culturais do Centro Histórico de São Luís 

e ratifica a importância da mediação tecnológica para ampliação do 

conhecimento e acesso aos bens culturais da capital maranhense e a contribuição 

do Google My Maps tanto para a educação, quanto para o efetivo exercício da 

cidadania cultural. 

Palavras-chave: Cartografia digital. Google My Maps. Centro Histórico de São 

Luís. Cidadania cultural. Diversidade cultural.  

 

ABSTRACT: This research aims to reveal the educational contributions of digital 

cartography in Google My Maps aimed at the democratization of goods, cultural 

equipment and exercise of citizenship in the Historic Center of São Luís. It consists 

of a qualitative study that starts from the bibliographical research and is based on 

the research field and documentary for the construction of a map in the digital 

platform Google My Maps with the main cultural spaces existing in the Historical 

Center of São Luís, Maranhão. It discusses the concepts of cultural citizenship as 

a prerequisite for the realization of cultural diversity and democratization of its 

assets from Canclini (2015), Santos (2001). He speaks about the Historical Center 

of São Luís based on Andrès (1998) and Figueiredo (2012). It culturally maps the 

Historic Center and emphasizes the need for demarcation of cultural spaces and 

access to their assets by the population, as well as reflect their contributions to 

education, research, cultural diversity and the exercise of cultural citizenship. It 

presents a digital mapping of cultural equipment in the Historic Center of São 

Luís and ratifies the importance of technological mediation to increase knowledge 

and access to the cultural assets of the capital of Maranhão and the contribution 

of Google My Maps both for education and for the effective exercise of cultural 

citizenship. 
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Keywords: Digital cartography. Google My Maps. Historic Centre of São Luís. 

Cultural citizenship. Cultural diversity. 

1 INTRODUÇÃO 

Demarcar lugares onde o acesso aos bens públicos, culturais e, por 

conseguinte, favoráveis para que os indivíduos se apropriem e exerçam sua 

cidadania, não é uma tarefa fácil. A falta de informação ainda é um dos grandes 

problemas quando se trata de acesso e uso de espaços públicos e culturais. 

Dentre os espaços cuja cultura maranhense tem seus traços mais marcantes, o 

Centro Histórico de São Luís, principal exemplo em termos de manifestações 

culturais distintas, é palco de festivais, exposições artísticas, dentre outras. 

Tombado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) em 1997, é um dos protagonistas quando se trata de 

diversidade cultural. 

Desse modo, em um mundo marcado pelo uso intenso de tecnologias, 

responsáveis por impulsionar a globalização e o fluxo acelerado de inovações e 

de informações, a grande rede e seus recursos podem contribuir para que o 

acesso aos bens culturais seja facilitado àqueles que devem lhes usufruir. Dentre 

as inúmeras aplicações, destaca-se o My Maps, recurso agregado ao Google 

Maps que permite a criação de mapas personalizados e compartilháveis com a 

demarcação de lugares mediante o interesse de quem os cria. 

Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo evidenciar as 

contribuições e o potencial educativo do mapeamento digital do Centro Histórico 

de São Luís com o Google My Maps, a partir da demarcação dos espaços de 

diversidade cultural, educacional e exercício da cidadania. Além disso, busca 

discutir como o potencial educativo, o acesso e uso dos espaços públicos culturais 

pode auxiliar na identificação, reconhecimento e valorização destes e promover 

o pleno desenvolvimento educacional e exercício da cidadania na capital 

maranhense. 

Para tal, o presente estudo cuja natureza é exploratória com fins 

descritivos, utiliza como instrumentos de fundamentação teórica a pesquisa 

bibliográfica e documental, valendo-se de materiais previamente elaborados e 

documentos para discutir cultura, diversidade cultural, mediação com o uso de 
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tecnologias, partir de autores como Canclini (2015), Santos (2001), dentre outros. 

Além disso, disserta acerca do Centro Histórico de São Luís com base em autores 

como Andrès (1998), Figueiredo (2012) e Silva (2009). Aborda as tecnologias 

digitais de mapeamento, contextualizando e caracterizando o Google My Maps 

e, a partir da cartografia digital dos espaços de diversidade cultural do Centro 

Histórico, discute como tal mediação pode implicar na relação dos indivíduos 

com esses espaços e sua efetividade na educação e pleno exercício da cidadania 

cultural. 

 

2 CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS: lócus da cultura maranhense  

 

O Centro Histórico de São Luís é conhecido nacionalmente por sua 

beleza, e assim como outras cidades do Nordeste brasileiro teve seu 

desenvolvimento na região portuária e litorânea. De acordo com Fonseca e 

Barbosa Filho (2017), a capital maranhense desenvolveu-se na região da Praia 

Grande, área central da cidade, tornando-se núcleo comercial no período 

colonial. Masullo e Lopes (2016) ressaltam que a capital do Estado está situada 

no Golfão Maranhense, entre as Baías de São José e de São Marcos, cujos 

principais rios são o Anil e o Bacanga. 

De acordo com Figueiredo (2012), as edificações do Centro Antigo da 

capital maranhense, marcadas por traços ortogonais, larguras das ruas, com 

fontes e fortificações, expressam a riqueza da elite do Estado, bem como a 

arquitetura luso-brasileira fortemente efetivada em seus casarões. Duailibe (2012) 

pontua que todo o arranjo arquitetônico do Centro Histórico de São Luís é de 

origem lusitana e agrega, aproximadamente, 3.500 edificações, entre elas 

monumentos administrativos, casarões, casas, edifícios comerciais, igrejas, dentre 

outros. 

Cutrim, Costa e Oliveira (2017) afirmam que o Centro Histórico de São 

Luís se constitui como uma região de grande valor, não apenas no cunho 

paisagístico e arquitetônico, mas histórico e cultural. De acordo com Masullo e 

Lopes (2016), o Centro Antigo está situado a noroeste de São Luís, entre o Rio 

Bacanga e Rio Anil, abrangendo cerca de 220 hectares, por sua vez é contornado 
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por uma via de 8km, nomeadamente Anel Viário, conforme pode ser mais bem 

visualizado na área destacada da Figura 1: 

Figura 1 – Mapa do Centro Histórico de São Luís 

Fonte: Google Maps (2018) 

 

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN, 2016a), o Centro Antigo de São Luís foi inscrito na Lista do Patrimônio 

Mundial pelo Governo Federal em 1955, e segundo Silva (2009, p. 5), “Os 

tombamentos se efetivaram também em construções consideradas características 

da época de apogeu econômico do Estado e só posteriormente em conjuntos 

urbanos em São Luís.” O Centro Histórico de São Luís fora tombado em 13 de 

março de 1974, pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), tal ação foi fruto da preocupação com o estado de abandono da área, 

bem como pelo avanço das políticas patrimoniais (SILVA, 2009; CUTRIM; COSTA; 

OLIVEIRA, 2017; REIS, 2010). 

Na década de 1980, em decorrência de seu tombamento Federal, o 

Centro Histórico teve cerca de 200 casarões restaurados, na Praia Grande. O 

tombamento internacional do espaço só veio a ocorrer em 4 de dezembro de 

1997, consagrando o centro da capital maranhense, com cerca de 60 hectares, 
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como o nono monumento histórico-cultural na Lista do Patrimônio Mundial 

Cultural e Natural da UNESCO (IPHAN, 2016a, AIRES, 2008; LOPES, 2008). 

Masullo e Lopes (2016, p. 3) destacam que a zona afetada pelo 

tombamento “[...] vai do Cais da Sagração, Palácio dos Leões, Praça Deodoro, 

Canto da Fabril no sentido Leste-Oeste e a Praça Gonçalves Dias ao bairro da 

Madre Deus pela São Pantaleão no sentido Norte- Sul.” Acentua-se que a área 

protegida pela UNESCO contempla cerca de 1.300 imóveis, que são o testemunho 

excepcional da tradição cultural, cujo conjunto arquitetônico remanescente dos 

séculos XVIII e XIX, período em que o Maranhão fora um dos protagonistas da 

economia brasileira, traz consigo as características e os traços da colonização 

portuguesa, por meio dos elementos que realçam as conotações lusitanas em sua 

paisagem, igualmente as vistas nas cidades do Porto e Lisboa (CARVALHO; 

ALMEIDA, 2018; IPHAN, 2016a; ANDRÈS, 1998). 

Desse modo, é evidente o valor histórico e cultural do Centro Histórico 

Ludovicense, reforçando seu papel como principal lócus de revigoração da 

identidade de São Luís. Ressalta-se ainda a riqueza simbólica, expressa em suas 

ruas, travessas e cruzamentos, onde traços arquitetônicos, azulejos coloniais 

portugueses, pedras de cantaria, dentre outros, validam seus sentidos e 

significados. 

 

3 TECNOLOGIAS DE MAPEAMENTO: Google My Maps 

 

No tocante à relação entre tecnologia e conhecimento, aliada às 

transformações ambientais e a globalização, diferentes áreas do conhecimento 

têm seus métodos e metodologias ressignificados. O emprego de novas 

ferramentas permite não apenas a democratização do acesso à informação, à 

cultura e ao conhecimento, mas fortalecem a educação, permitindo a 

compreensão mais facilitada de conceitos, contextos e processos que ocorrem na 

superfície da Terra, contribuindo assim para o desenvolvimento da social nos mais 

diferentes aspectos. 
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Ao passo que as tecnologias avançaram e a Internet repensou as 

estratégias de acesso e uso da informação, aspecto corroborado por Moran 

(2015, p. 16), ao afirmar que “O que a tecnologia traz hoje é integração de todos 

os espaços e tempos.” Silveira, Oliveira e Junger (2017) pontuam que no nicho de 

ferramentas disponíveis, as destinadas ao georreferenciamento avançaram 

consideravelmente, acompanhando, inclusive os avanços das tecnologias. 

Os instrumentos de mapeamento e demarcação gráfica de pontos 

geográficos, com a influência de tecnologias cada vez mais sofisticadas e precisas, 

implicaram em uma maior qualidade, acessibilidade e diminuição de custos para 

a realização de tais atividades (SILVEIRA; OLIVEIRA; JUNGER, 2017). O fluxo de 

informações na grande rede favorece o fornecimento de dados, notadamente os 

provenientes de mapeamentos, a exemplo tem-se o Google Maps, Here Maps, 

Waze, dentre outros. 

De acordo com Rêgo e Serafim (2015), tais aplicativos possibilitam a 

navegação pelo espaço geográfico, bem como contam com representações deste 

através de imagens em escalas distintas. Oliveira (2012) ainda ressalta que tal 

representação se dá pelo emprego de imagens em alta definição, cujas escalas 

diferenciadas proporcionam uma experiência de navegação mais rica, pois pode-

se perceber com maior riqueza de detalhes o relevo, hidrografia, vegetação, 

distribuição dos equipamentos urbanos, pontos culturais, locais históricos, dentre 

outros. 

De acordo com Eggea (2013), a primeira versão do Google Maps fora 

lançada em meados de 2005, ainda na versão beta, todavia, já apresentava uma 

interface inovadora para o período, cujos recursos oferecidos não eram tão 

explorados. Kataria (2009) acentua que nos anos subsequentes as versões 

seguintes da ferramenta do Google foram sendo aprimoradas, com a inserção de 

recursos de zoom, uma melhor renderização dos mapas, bem como maior 

capacidade de compatibilidade com diferentes navegadores da Web. 

Segundo Rêgo e Serafim (2015, p. 3), o Google Maps consiste em “[...] 

um software de pesquisa e visualização gratuito desenvolvido pela empresa 

estadunidense Google, o mesmo fornece imagens de satélites e mapas de todas 

as partes da superfície da terra.” Oliveira (2012), Rêgo e Serafim (2015) destacam 
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que a aplicação é uma variação do já conhecido Google Earth, porém com 

recursos mais sofisticados e modernos. 

A Google realizou uma série de investimentos no Google Maps, visto 

o crescente uso dos serviços de Global Positioning System (GPS). Embora 

pensado para informações básicas sobre os pontos geográficos, o serviço de 

Mapas da Google agora conta com uma série de recursos complementares, na 

perspectiva de explorar o lado “rede social” do aplicativo. 

É possível traçar rotas, verificar pontos de congestionamento no 

trânsito, navegações narradas, salvar rotas e endereços visitados com maior 

frequência, navegação offline, dentre outros. Todavia, os maiores destaques vão 

para as ferramentas mais complexas e de maior poder, como:  

a) o Google Street View – possibilita a navegação e o 

compartilhamento em 360º graus de todas as áreas mapeadas pelo Maps, com 

uma escala de precisão gigantesca;  

b) Google Indoor Maps – ferramenta capaz de mapear prédios, 

diretórios de construções, a partir de zooms nos mapas internos dos espaços, 

sendo possível trocar de andares de aeroportos, shoppings, estádios, dentre 

outros locais; e o recurso utilizado neste estudo; 

c) Google My Maps – serviço disponível no Maps, que possibilita ao 

usuário criar mapas personalizados, onde é possível desenhar, adicionar pontos 

específicos, pesquisar locais previamente inseridos, importar mapas, ou seja, 

oferece uma complexa interface de customização de mapas, conforme pode ser 

visto na Figura 2: 

 

Figura 2 - Google My Maps 

Fonte: Google (2018) 
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Cardozo (2016) pontua que o My Maps permite uma prática 

cartográfica dinâmica, a partir da criação de mapas customizados pelos próprios 

usuários, mediante a inserção de pontos, marcadores, linhas, rotas, cidades, 

bairros de qualquer lugar do mundo, possibilitando a compreensão de conceitos 

cartográficos com o auxílio de tecnologias. 

Em uma interface que mantém a base do serviço de Mapas da Google, 

o My Maps permite a construção e o compartilhamento de mapas 

colaborativamente. A criação pode ser feita e ao mesmo tempo salva no serviço 

de drive virtual da empresa, o Google Drive, e posteriormente incorporado em 

sites, blogs, entre outros (GOOGLE, 2018). Na Figura 3, pode-se observar a área 

de criação de mapas customizados: 
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Figura 3 – Área de criação do My Maps 

Fonte: Google (2018) 

 

Para a personalização dos mapas, o usuário adiciona camadas, que 

necessitam ser discriminadas mediante a categoria a ser demarcada, ou seja, 

designa-se a tipologia do espaço, se são igrejas, restaurantes, prédios públicos, 

escolas etc. Pode-se, inclusive, inserir ícones personalizados para cada uma delas, 

na perspectiva de diferenciá-las. 

À medida que o usuário desejar inserir outras tipologias de lugares, ele 

adiciona uma camada a mais, de modo que cada uma delas pode receber um 

ícone diferente. Além disso, a ferramenta permite a inserção de informações 

sobre os lugares, como horários de funcionamento, descrição breve dos serviços 

oferecidos, público alvo, telefones para contato, imagens, dentre outras. Logo, o 

My Maps, oferece uma gama de possibilidades para a construção de mapas 

pessoais, e pode ser de grande valia para roteiros turísticos, mediação e educação 

para o patrimônio, percursos dos mais diferentes gêneros. 

Para objeto deste estudo, a ferramenta é utilizada na perspectiva de 

não apenas mapear, mas demarcar espaços históricos e culturais, capazes de 

recontar a história e fomentar a aquisição de conhecimentos dessa natureza, com 

vistas a formação educativa e exercício da cidadania nesses lócus. Para tanto, na 

seção seguinte apresenta-se a cartografia dos lugares e aparelhos públicos e 

culturais, em que os indivíduos ludovicenses podem e devem reconhecer, utilizar 

e se apropriar, uma vez que tais fazem interface com a história, a memória, a 

educação e o exercício da cidadania. 
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4 CARTOGRAFIA CULTURAL DIGITAL COMO RECURSO EDUCATIVO: o centro 

histórico de São Luís no Google My Maps 

 

O processo de demarcação dos equipamentos culturais do Centro 

Histórico de São Luís parte da compreensão de Oliveira, Maculan e Gomes (2016, 

p. 4) “[...] como sendo os espaços destinados a práticas culturais, como teatros, 

cinemas, bibliotecas, centros de cultura, filmotecas, museus [...]” ou todo e 

qualquer lugar de circulação, produção e consumo de bens materiais e imateriais. 

Ressalta-se, ainda, que o emprego de tecnologias em mapeamentos dessa 

natureza parte da premissa que “[...] devido à facilidade de acesso à internet, 

principalmente em smartphones, o uso de aplicativos é recorrente por facilitar 

algumas atividades cotidianas das pessoas.” (SANTOS; FEITOSA; PERINOTTO, 

2017, p. 175). Logo, busca-se dentre outras coisas, familiarizar os cidadãos 

ludovicenses com os espaços cujo acesso é irrestrito, e assim, efetivar seus 

direitos de acesso à informação, ao conhecimento, aos bens culturais e aos 

serviços que são oferecidos nos espaços demarcados, portanto, trata-se de 

explicitar o potencial info-educativo da ferramenta. 

Pontua-se que a construção de rotas e organização de informações 

culturais por meio de tecnologias de mapeamento favorece a troca de 

conhecimentos, bem como ser um serviço de utilidade pública, em uma 

linguagem acessível e de fácil utilização. Perinotto (2013) assevera que a 

navegação por mapas, em especial os criados na plataforma My Maps da Google, 

são capazes de promover a consolidação de destinos culturais, uma vez que o 

oferecimento de informação confere além de segurança junto aos indivíduos, o 

agregamento de valor aos espaços que porventura serão visitados.  

Cunha, Silveira Júnior e Perinotto (2014) chamam atenção para a 

facilidade desses recursos em facilitarem a identificação de patrimônios públicos 

e bens culturais, contribuindo diretamente para as atividades voltadas não apenas 

para o lazer e o turismo, mas expressando como um rico recurso de educação 

para o patrimônio cultural, bem como fonte de estudos e pesquisas, visto o 

potencial das tecnologias digitais em contribuírem com a aprendizagem 

(MORÁN, 2015).  

Dessa concepção, o mapa resultante dessa pesquisa, intitulado 

Espaços Culturais do Centro Histórico de São Luís, engloba outros espaços de 

sociabilidade e exercício da cidadania cultural pela ação de coletivos artísticos, 
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ocupações artísticas e demais ações socioculturais realizadas pela comunidade e 

organizações não-governamentais. Nesse sentido, Oliveira (2012) acentua que o 

uso de recursos digitais (satélites, aplicativos, telas tridimensionais) implica 

grandes vantagens para a visualização de espaços, ou seja, os produtos 

resultantes dessa junção consistem em avanços da linguagem cartográfica, 

mostrando-se como produtos que extrapolam o mero mapeamento, mas 

constituindo-se como ricas fontes de informação, servido de recurso para 

pesquisadores, professores, estudantes e cidadãos. Logo, os indivíduos têm a 

possibilidade de conhecer lugares até então “desconhecidos”, cujo acesso pode 

vir a ser efetivado e concretizado. 

Partindo do pressuposto que São Luís possui diferentes espaços de 

cunho cultural, demarcá-los torna-se essencial, rompendo com sua função 

informativa, mas propiciando a identificação e acesso de tais lugares, o que pode 

representar ganhos na formação de pesquisadores, além de enriquecer o 

processo de apropriação do patrimônio cultural pela comunidade escolar dos 

mais diferentes níveis. Na primeira etapa da cartografia digital, foram elencadas 

10 categorias de espaços culturais divididas em camadas. Ressalta-se que a 

quantidade limite é definida pela ferramenta, provocando o agrupamento de 

lugares afins em uma mesma camada, como pode-se ver na Figura 5: 

 

Figura 5 - Camadas de representação dos equipamentos culturais 

Fonte: My Maps (2018) 
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A partir das camadas evidenciadas na Figura 5, pode-se reconhecer 

uma importante contribuição da suíte de criação de mapas personalizados da 

Google: a possibilidade de demarcar e informar os espaços que favorecem 

interações com os bens culturais públicos, permitindo que as pessoas construam 

autonomamente roteiros de visitação, itinerários mediados pelos recursos 

tecnológicos (EGGEA, 2013). Além disso, Medeiros et al. (2018, p. 791) explicam 

que o My Maps pode contribuir também como recurso a ser utilizado pelos 

professores, visto que “[...] uso do Google Maps serve como uma importante 

fonte de pesquisa e pode ser utilizado como estratégia de ensino nas escolas [...]”. 

Vale ressaltar, como destaca Cardozo (2016), a dinamicidade da 

plataforma My Maps que permite a constante atualização, no tocante à inserção 

de novos equipamentos culturais e informações de funcionamento, reformas, 

dentre outras funcionalidades que podem ser compartilhadas aos usuários que 

possuam acesso pelo link do mapa, no caso, disponibilizado em formato de QR 

Code, no canto inferior esquerdo (Figura 6), o qual pode ser lido em smartphones 

ou tablets com câmera e aplicativo de leitura do código. 

 

Figura 6 - Mapa Digital dos Equipamentos Culturais do Centro Histórico no My Maps 

Fonte: My Maps (2018) 
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Conti et al. (2018) reforçam o potencial educativo e pedagógico do 

Google Maps, cujo My Maps é um recurso complementar. Tais aplicações além de 

permitirem a representação espacial, desperta o interesse dos alunos, professores 

e pesquisadores pelos locais que compõem a cartografia. Medeiros et al. (2018, 

p. 782) corroboram, pontuando que “Esta plataforma é um importante recurso 

para trabalhar conteúdos relacionados à cartografia, pois permite ter uma visão 

completa sobre o lugar a ser estudado.” 

Pretende-se, a partir do resultado obtido, difundir a riqueza de 

equipamentos culturais existentes no Centro Histórico de São Luís, contribuir para 

o acesso da população local aos bens culturais, facilitar e dinamizar o acesso 

digital a informações pertinentes à história e memória maranhense, colaborar 

com roteiros turísticos pautados na valorização da diversidade e potencializar o 

exercício da cidadania dos agentes culturais, da comunidade e do público em 

geral. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema da diversidade cultural consolidou-se enquanto uma das 

principais questões para o entendimento da sociedade, devido a crescente 

diluição das fronteiras entre os povos e suas culturas, mediadas pela aproximação 

gerada pelos avanços das tecnologias da informação e comunicação. Situação 

que repercute diretamente na formação da identidade dos sujeitos, que passam 

a consumir as mais diversas influências do mundo globalizado. 

Deste novo terreno instável e sem fronteiras, emerge o discurso da 

necessidade de estabelecer práticas que reforcem o reconhecimento identitário 

dos indivíduos com suas porções de terra, seus valores simbólicos e suas 

tradições culturais, para que não se percam no mar do multiculturalismo, tendo 

o exercício da cidadania cultural como potente ação do sujeito para alcançar tal 

objetivo, haja vista seu caráter de participação ativa na vida social e política com 

fins de ressignificação dos espaços de cunho cultural, diante da progressiva 
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inserção da tecnologia como matéria integrada à educação, bem como a vida 

humana. 

Consoante da positiva imbricação entre tecnologia, educação e 

cultura, a utilização do Google My Maps como ferramenta de demarcação dos 

equipamentos culturais do Centro Histórico de São Luís, mostra-se pertinente à 

medida que facilita o acesso a espaços por vezes desconhecidos pela população, 

ratificando a área como lócus educativo e cultural maranhense, mediante efetiva 

demonstração da grande concentração de lugares que produzem, reproduzem e 

fazem circular os bens culturais do Estado. 

Reforça-se a importância da demarcação e mapeamento dos espaços 

de cultura como mecanismos para fortalecimento da educação, frente ao uso 

intenso das tecnologias, bem como o exercício da cidadania cultural, garantindo 

à população acesso irrestrito às informações concernentes à sua história, 

difundindo a existência de espaços que se dispõem a contribuir com a 

salvaguarda da memória maranhense e de suas práticas culturais, sinalizando a 

necessidade de novos estudos que investiguem e tragam novos resultados 

positivos dessa relação entre cultura e tecnologia. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AIRES, Elaine. Políticos nas cenas do Patrimônio Histórico Cultural: o caso de São 

Luís, “Patrimônio da Humanidade”. Outros Tempos, v. esp., 2008, p. 1-21. 

 ANDRÈS, Luiz Phelipe de Carvalho Castro. (Coord.). Centro Histórico de São 

Luís-MA: Patrimônio mundial. São Paulo: Audichomo, 1998. 

CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas Híbridas: Estratégias de como entrar e sair 

da modernidade. Trad. Ana Regina Lessa e Heloísa Cintrão. 4 ed. 7 reimp. São 

Paulo: Editora da USP, 2015. 

CARDOZO, Ágata Liz Mazine. O Google My Maps como ferramenta na 

aprendizagem de uma cartografia dinâmica e interativa no ensino médio das 

escolas públicas. In: ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS, 13., 2016. Anais... 

São Luís: EDUFMA, 2016. 8 p. 

CARVALHO, Wadson Mayckel; ALMEIDA, José Carlos. Patologias de edifícios 

tombados: reabilitação do Convento das Mercês. In: CONGRESO DE PATOLOGÍA 

Y REABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 6., 2018. Anais... Rio de Janeiro: PATORREB, 

2018. 



 

 
5522 

CONTI, Valquíria. et al. Potencialidade do Google Maps nas aulas de geografia 

em uma escola do campo de Santa Maria, RS. In: CONGRESSO INTERNACIONAL 

DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA, 4., 2018. Anais... Natal: ESUD, 2018. 

CUNHA, J. M. A.; SILVEIRA JUNIOR, J. G.; PERINOTTO, A. R. C. O aplicativo Clube 

Zoom e sua contribuição à comunicação: lazer e turismo na cidade de 

Parnaíba/Piauí. Cadernos de Comunicação (UFSM), v. 18, p. 221-241, 2014. 

CUTRIM, Kláutenys Dellene Guedes; COSTA, Sarany Rodrigues da; OLIVEIRA, 

Walline Alves. Valorização do Centro Histórico de São Luís – MA e novas 

maneiras de consumo da música: um olhar sobre o festival BR 135. Revista 

Interdisciplinar em Cultura e Sociedade, v. 3, n. esp., jul./dez. 2017. 

DUAILIBE, Nayala Nunes. Patrimônio e questões subalternas: narrativas sobre o 

Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Fragmentos de Cultura, Goiânia, v. 

22, n. 3, p. 241-250, jul./set. 2012. 

EGGEA, Rodrigo Fagundes. Aplicação Android utilizando sistema de 

localização geográfica para determinação de pontos turísticos na cidade de 

Curitiba. 2013. 57 f. Monografia (Especialização em Tecnologia Java e 

Desenvolvimento para Dispositivos Móveis) – Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná, Curitiba, 2013. 

FIGUEIREDO, Tayana do Nascimento Santana Campos. Expressões e desafios 

do restauro arquitetônico em edificações da arquitetura luso-brasileira no 

Centro Antigo da cidade de São Luís (MA/Brasil). 2012. 251 f. Dissertação 

(Mestrado em Arquitetura) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 FONSECA, Lucas Serra Borba; BARBOSA FILHO, Willian. Mercado das Tulhas em 

São Luís (MA): repositório planejado da memória coletiva regional. In: 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 8., 2017. 

Anais eletrônicos... Santa Cruz do Sul, RS: UNISC, 2017. Disponível em: < 

online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/article/view/16726 >. Acesso em: 

26 jun. 2018. 

GOOGLE LLC. Google Maps. Mountain View: Google, 2018. 3 p. Disponível em: 

<https://www.google.com/intl/pt-BR/maps/about/>. Acesso em: 24 jun. 2018. 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Centro 

Histórico de São Luís. Rio de Janeiro: IPHAN, 2016a. 6 p. Disponível em: 

<portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossie%20SAO%20LUIS_pt.pdf

>. Acesso em: 26 jun. 2018. 

 KATARIA, Mickey. Announcing Google Maps API v3. [S.l.]: Google Developers 

Blog, 2009. 2 p. Disponível em: 



 

 
5523 

<http://googlegeodevelopers.blogspot.com.br/2009/05/announcinggoogle-

maps-api-v3.html>. Acesso em: 24 jun. 2018. 

LOPES, J. (Org.). São Luís Ilha do Maranhão e Alcântara: guia de arquitetura e 

paisagem. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General 

de Arquitectura y Vivienda, 2008. 

MASULLO, Yata Anderson Gonzaga; LOPES, José Antonio Viana. Efeitos da 

urbanização na dinâmica socioeconômica do Centro Histórico de São Luís – MA. 

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, 7., 2016. Anais... Campina 

Grande, PB: CONGEA, 2016. 

MEDEIROS, Liziany Muller. et al. Potencialidade do Google Maps nas aulas de 

Geografia em uma escola do campo. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 18, n. 58, p. 

779-797, jul./set. 2018. 

MORÁN, J. M. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, Carlos 

Alberto de; MORALES, O. E. T. (Org.). Convergências Midiáticas, Educação e 

Cidadania: aproximações jovens. [Ponta Grossa]: Foca Foto, PROEX, UEPG, 2015. 

p. 15-33. 

OLIVEIRA, D. A. MACULAN, B. C. M. S. GOMES, M. A. Equipamentos culturais e 

políticas públicas: a interoperabilidade em questão.  Ci. Inf. Rev., Maceió, v. 3, n. 

1, p. 3-10, jan./abr. 2016. Disponível em: 

<http://www.seer.ufal.br/index.php/cir/article/view/2241/1839>. Acesso em: 28 

de junho de 2018. 

 OLIVEIRA, Éder Geovani da Paz. A utilização do Google Earth e Google Maps 

como recurso didático para o ensino de cartografia escolar. 2012. 27 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) – Universidade 

Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2012. 

PERINOTTO, A. R. C. Investigando a comunicação turística de Parnaíba/PI-Brasil: 

internet e redes sociais, descrição e análise. Turydes: revista de investigación em 

turismo y desarrollo local, v. 6, n.15, dez. 2013. 

RÊGO, Eduardo Ernesto do; SERAFIM, Maria Lúcia. A utilização dos aplicativo 

Google Maps e Google Earth no ensino de Geografia: múltiplas possibilidades. 

In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2., 2015. Anais... Campina Grande, 

PB: CONEDU, 2015. 

REIS, Eliana Tavares dos. Em nome da “cultura”: porta-vozes, mediação e 

referenciais de políticas públicas no Maranhão. Revista Sociedade e Estado, v. 

25, n. 3, set./dez. 2010. 



 

 
5524 

SANTOS, Felipe Nogueira dos; FEITOSA, Venilson da Silva; PERINOTTO, André 

Riani Costa. Aplicativos de mapas Google Maps, Here Maps e turismo. Turismo: 

Estudos & Práticas (RTEP/UERN), Mossoró/RN, v. 6, n. 2, p. 174-195, jul./dez. 

2017. 

SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização, do pensamento único à 

consciência universal. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001. 

SILVA, João Ricardo Costa. O processo de patrimonialização do centro antigo de 

são luís: práticas patrimoniais desenvolvidas pelo poder público. In: SIMPÓSIO 

NACIONAL DE HISTÓRIA, 25., 2009. Anais eletrônicos... Fortaleza: ANPUH, 

2009b. Disponível em: < anais.anpuh.org/wp-

content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0397.pdf >. Acesso em: 26 jun. 2018. 

SILVEIRA, Ismael Henrique da; OLIVEIRA, Beatriz Fátima Alves de; JUNGER, 

Washington Leite. Utilização do Google Maps para o georreferenciamento de 

dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade no município do Rio de 

Janeiro, 2010-2012. Epidemiol. Serv. Saude, Brasília, v. 26, n. 4, p. 881-886, 

out./dez. 2017. 
 

  



 

 
5525 

A FANTÁSTICA FÁBRICA DE COSMÉTICOS: UMA APLICAÇÃO 

MÓVEL COMO ESTRATÉGIA MEDIADORA NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO NO ENSINO SUPERIOR 

 

Francisco José Carvalho Costa 

Ciência da computação UESPI 

Franciscojseatdl3@gmail.com 

 

Matheus William Gomes dos Santos 

Ciência da computação UESPI  

Matheuswilliamantos22@gmail.com 

 

Francisco Fortes Botelho  

 UNIFOR/IPOG-GO/UNINASSAU/UNINOVAFAPI 

ffortesbotelho@gmail.com 

 
Resumo: No presente trabalho, discutiremos sobre como as tecnologias moveis podem 

impactar positivamente na educação. Através de um aplicativo para aparelhos digitais moveis, 

que funciona como um jogo educativo virtual desenvolvido por meio do paradigma de 

programação em blocos, potencializar uma educação que ultrapasse as paredes da 

universidade, a pesquisa foi aplicada em uma atividade de produção de jogos educativos em 

cursos de bacharelado na área da saúde, ao final da produção, um panorama de opiniões sobre 

a experiência dos alunos foi construído com auxílio de um quadro de perguntas sobre a 

atividade.  

Palavras-chave: tecnologia, educação, gameficação, mobilidade, computação 

 

1.0 Introdução 

A contemporaneidade tem sido permeada pelas mídias digitais. A possibilidade 

enfática de acesso às redes sociais, jogos, música, entre outros conteúdos midiáticos e 

informacionais, a qualquer hora e lugar tem revolucionado a dinâmica social e, 

também, o fazer educacional. As redes digitais somadas aos aspectos de mobilidade 

computacional, propiciam cada vez mais espaços de produção de informação e 

conhecimento continuado, ao passo em que estudantes podem estar facilmente 

conectados por meio de aparelhos móveis a qualquer hora e local com acesso 
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disponível. O íntimo contato social com as tecnologias moveis e a cibercultura1278 é 

cada vez mais notório; segundo dados divulgados pela Anatel1279: o Brasil alcançou a 

marca de 228,9 de celulares em março de 2019.  Neste sentido, as tecnologias digitais 

móveis se mostram como uma possibilidade estratégica na busca por uma 

aprendizagem continuada, presente além do espaço escolar. Outro fator relevante 

advindo do uso de tecnologia, é o caráter facilitador da interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade que a internet potencializa levando em conta seu caráter 

integrador. 

No presente trabalho, discorreremos sobre a utilização das mídias digitais ligadas 

a aspectos de gameficação e computação móvel, como caráter mediador na 

construção de uma aprendizagem com significado, apresentando as fases de 

desenvolvimento de um jogo de tabuleiro com parte de seu funcionamento voltado a 

uma aplicação para dispositivos móveis, permeando então, conceitos de M-Learning. 

A aplicação desenvolvida teve sua construção ligada uma atividade de produção 

de jogos sérios entre grupos de alunos dos cursos de bacharelado em farmácia, 

psicologia, estética e fisioterapia. Por mais notória a presença de conceitos de 

gameficação no desenrolar de todo a construção da atividade proposta aos estudantes, 

é valido ressaltar que este não foi o único fator observado. A prática de produção de 

jogos está diretamente ligada a aspectos de metodologias ativas, e neste âmbito, a 

computação no universo da mobilidade corroborou na potencialização e 

democratização da efetivação da busca pelos resultados deste trabalho. 

O desenvolvimento desta pesquisa partiu da problemática presente em como 

construir um ambiente democrático de constante aprendizagem por meio de jogos 

para aparelhos midiáticos digitais móveis, dentro deste contexto virtualizamos parte 

da dinâmica de um jogo físico de tabuleiro, com um aplicativo contendo a logística de 

participação dos jogadores, nele um conjunto de pergunta e respostas assim como 

dado para determinação de quantas casas seguir, foram dispostas de maneira lúdica e 

interativa.  

A aplicação foi desenvolvida em uma plataforma online de livre acesso, 

disponibilizada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts-MIT, usando do 

paradigma de programação em blocos. Para então entender e perceber a experiência 

 
1278 conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem no meio virtual Levy(1999) Disponível em: 

https://www.cafecomsociologia.com/pierre-levy-conceitos-chave-cibercultura/ 
1279 Estatísticas de Celulares no Brasil; disponível em: http://www.teleco.com.br/ncel.asp 

https://www.cafecomsociologia.com/pierre-levy-conceitos-chave-cibercultura/
http://www.teleco.com.br/ncel.asp
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dos usuários finais da aplicação e como os alunos se viram dentro da dinâmica da 

atividade desenvolvida, aplicamos um quadro de perguntas feitas ao final da produção 

dos jogos educacionais, para coleta de opiniões e análise qualitativa de resultados. 

Objetivando entender como a tecnologia ligada a mobilidade pode diretamente 

potencializar resultados positivos na construção de uma aprendizagem integradora e 

com sentido, incluímos a computação móvel no contexto educacional dos estudantes 

de ensino superior, visando ampliar os espaços formacionais e conduzindo-o para além 

do ambiente da universidade. É notório o enviesar deste processo para a formação de 

sentido do conceito de M-learning, que se qualifica como a aprendizagem por meio 

de aparelhos tecnológicos digitais moveis, como discutido na próxima sessão desta 

pesquisa. 

 

2.0 Aporte Teórico  

“A sociedade e as tecnologias não seguem um rumo determinista. O rumo 

depende muito dos seres humanos e, sobretudo, da sua capacidade de discernimento 

coletivo” Kenski (2012, p. 67) apud Ponte (2014), e os ambientes educacionais 

certamente não se distanciam disso, a tecnologia e seu caráter facilitador no acesso e 

compartilhamento de informações atua como importante meio de democratização da 

construção do conhecimento. Incluídas as possibilidades da mobilidade, ampliamos o 

universo mediador da tecnologia, permeando a significação de M-learning. 

 A mobilidade, em sua característica primaria é marcada como “[...] conjunto de 

deslocamentos que o indivíduo efetua para executar os atos de sua vida cotidiana 

(trabalho, compras, lazer)”  (Branco et al., 2005, p. 122), neste contexto discute-se sobre 

como a informação em movimento, com acesso disponível a qualquer hora e lugar 

pode ser promissora, levando em conta o cenário da educação atual em que os agentes 

envolvidos estão em sua maioria, ligados ao universo tecnológico digital. Celulares, 

tablets entre outros aparelhos moveis podem ser enquadrados como ferramentas de 

tecnologia móvel digital. 

Mülbert e Pereira (2011), destacam “o conceito que representa a aprendizagem 

entregue ou suportada por meio de dispositivos de mão tais como PDAs (Personal 

Digital Assistant), smartphones, iPods, tablets e outros pequenos dispositivos digitais 

que carregam ou manipulam informações” como mobile learning ou m-learning. A 

aprendizagem móvel, se configura como um dos aspectos de inserção de tecnologia a 

realidade estudantil, potencializando acesso a informação independente do lugar. 

De maneira significante, os conceitos de espaço e lugar, vistos inicialmente de 

maneira física ou geográfica são ressignificados, Corrêa (2001, p. 107) define “[...] ‘um 
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conjunto de localizações geográficas interconectadas’ entre si ‘por um certo número 

de ligações’”, como sendo uma concepção de lugar, o sentido de espaço, por sua vez 

é a definição de distância entre pontos, lugar que pode ser ocupado por algo ou 

alguém, segundo formalização do dicionário Aurélio. No contexto de M-learning, 

espaços virtuais de aprendizado mostram-se como como lugar de descoberta e 

proporcionam a quebra de tradicionalismos no âmbito educacional.  

Outro aspecto é a gameficação na educação, que se enquadra com a utilização 

de aspectos de jogos no processo formador educativo. “Os fatores que contribuem 

para força e a consistência dos games enquanto ferramentas educativas são o desafio, 

a fantasia, os estímulos sensoriais a curiosidade que ajudam a dar eficácia às 

aprendizagens envolvidas” Santaella apud Malone (1981), fazendo dos jogos 

ambientes ricos de aprendizagem, os jogos, ainda segundo a autora, proporcionam a 

aprendizagem potencializando a elaboração de reflexões críticas que vão se 

delineando no próprio ato de jogar. 

Deste modo, a tecnologia age como caráter mediador no contexto da 

aprendizagem significativa. Kenski (2012) constrói a ideia de tecnologia digital como a 

possibilidade representar e processar qualquer tipo de informação, e se configura a 

como resultado da convergência das tecnologias de informação e comunicação. Ligada 

ao ambiente da educação, as tecnologias não podem ser simples ferramentas, mas 

precisam fazer parte do processo formador. 

Deste modo, entendemos a M-learning, como a aprendizagem que chega a 

qualquer lugar, dada pela convergência de fatores tecnológicos e que constrói a 

concepção de que aprendizado não tem hora ou lugar, Santaella 2014. E bem como 

cita Traxler “o termo novel não é apenas qualificação para o atemporal conceito de 

aprendizado, a aprendizagem móvel está emergindo como um conceito inteiramente 

novo e disitinto, junto a uma força de trabalho móvel e uma sociedade conectada. 

 

3.0 Desenvolvimento da aplicação e atividades 

A atividade interdisciplinar de desenvolvimento de jogos educacionais, aconteceu 

no período de 10 de março a 01 maio de 2019 na Faculdade Mauricio de Nassau em 

conjunto com o laboratório de tecnologias educacionais da Universidade Estadual do 

Piauí- UESPI, em Parnaíba. Englobando as fases de analise em nível logico 

computacional, desenvolvimento da aplicação e inserção de informações sobre o jogo, 

desenvolvedores, assim como perguntas e respostas; seguidas por fim, da fase de teste, 

levantamento de opiniões sobre experiência de usuário, impactos na construção do 
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conhecimento da disciplina trabalhada e entendimento do processo particular de 

construção do jogo físico, ligado ao ambiente virtual mobile. 

 

3.1 Caracterização do ambiente M-learning 

O objeto de pesquisa deste trabalho se qualifica como um jogo virtual para 

dispositivos moveis que, em sua versão inicial, se comporta como um montante de 

cartas virtual, bem como manual de instrução para jogo de modo geral, com perguntas 

e respostas sobre a disciplina trabalhada, e assim, funciona em conjunto com um jogo 

físico de tabuleiro feito com o intuito de trabalhar de maneira lúdica e interativa, 

conhecimentos sobre a cosméticos e sanificantes; disciplina presente no curso de 

bacharelado em farmácia. 

A fantástica fábrica de cosméticos, foi desenvolvida no ambiente de 

desenvolvimento MIT app inventor1280, o mesmo é uma plataforma online baseada no 

paradigma de programação em blocos. Com telas lúdicas e interativas, o entendimento 

conceitual da dinâmica da plataforma foi centrado em fluxograma descrito na imagem 

0.1. 

 
Figura 1.0, Fluxograma 

 
1280Disponível em: http://appinventor.mit.edu/explore/ 

http://appinventor.mit.edu/explore/
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Composto por 550 perguntas sobre cosméticos e sanificantes, as telas do jogo 

foram separadas informações sobre o jogo como manuais e especificações e também 

de desenvolvedores, como descrito anteriormente, parte do funcionamento do jogo 

foi baseado na sensibilidade ao movimento do telefone celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Detalhamento de telas e funcionalidades 

 

Na tela inicial o jogador (figura 2) poderá escolher entre acesso ao manual de 

instruções, conhecer o grupo de desenvolvedores ou começar o jogo, ao iniciar, um 

dado (figura 3) padronizará quantidade de “casas” que o jogador deverá avançar no 

tabuleiro físico caso acerte a pergunta mostrada na tela. Cada pergunta está contida 

em um grupo de tipos dentro do conteúdo trabalhado, o grupo de perguntas é 

escolhido pelo jogador que tem como opções: 

Os botões simples dispostos verticalmente na tela inicial, servem como 

direcionamento do jogo, na tela exposta pela figura 3 um dado é acionado a partir do 

movimento do celular, ou toque da tela, o deslocamento do celular aciona sensores de 

Figura 2, tela 

inicial 

Figura 3, dado 
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movimento implementados na camada de instruções lógicas1281 da aplicação, as casas 

são geradas por um algoritmo randômico, e o resultado exibido por uma notificação 

temporal(figura 4) ainda na tela do dado.  

 

 

 

 

 

 

Seguida dessa notificação, o grupo de perguntas (figura 5) é exibido, as 

perguntas seguem sua organização por meio de estruturas de dados e também são 

escolhidas de maneira randômica (figura 6). Todas as telas funcionam de modo 

responsivo, que na ciência computacional quer dizer da capacidade que o sistema tem 

de adaptar configurações a diferentes tipos de interface de comunicação o usuário. Na 

parte de inferior da tela em que são apresentadas as perguntas (figura 6), contém uma 

barra com o grupo cujo qual aquela pergunta pertence. 

 
1281 Lógica de programação é o modo como se escreve um programa de computador, 

um algoritmo. Um algoritmo é uma sequência de passos para se executar uma função, disponível 

em: https://www.infoescola.com/informatica/logica-de-programacao/ 

Figura 4. Tela 

inicial 

Figura 4. Grupos 

de perguntas 

Figura 6. 

Perguntas 

https://www.infoescola.com/informatica/logica-de-programacao/
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4.0 Resultados e discussões  

 

Após o término do desenvolvimento da atividade de criação dos jogos, os alunos 

envolvidos na pesquisa fizeram uso do aplicativo e, por meio de questionário, 

construiu-se um panorama de opiniões e perspectivas do alunado envolvido na prática 

de criação de jogos e utilização de tecnologia móvel como objeto mediador na 

construção de conhecimento. O público envolvido na pesquisa tem idades entre 17 e 

30 anos, e todos são acadêmicos do ensino superior. 

Visando conhecer como se deu o planejamento da produção, perguntamos aos 

integrantes do grupo envolvido na pesquisa como foram as fases de desenvolvimento 

do jogo para entendermos o raciocínio adotada no processo de construção do 

material, e então percebemos que a maior parte dos alunos trabalhou a ideia particular 

do jogo de modo análogo a concepção de algoritmo (o que é algoritmo). De modo 

mais direto, pelo menos 61% separou a prática de produção em: subdivisão, entender 

a ideia do jogo, projetar, desenvolver e testar. Dentro da perspectiva de criação de 

jogos, parte relevante dos envolvidos na pesquisa, relatou dificuldades em atrelar o 

conteúdo a dinâmica de um jogo como mostra o gráfico 1.0  

 
Gráfico 1.0

 
Gráfico 2.0 
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Neste contexto, observamos que mesmo com a dificuldade em pensar o jogo ter sido 

relevante dentro dos dados levantados, isto não foi empecilho para que os alunos 

obtivessem êxito na sua produção, como retrata o gráfico 2.0, em que 61% dos 

entrevistados considerou que o processo de produção do jogo produtiva, uma vez que 

facilitou sua busca pelo conhecimento. 

Outro ponto marcante observado na coleta de dados, foi a colaboratividade 

presente na dinâmica dos participantes uma que os mesmos relatam em sua maioria 

que o trabalho em grupo facilitou o desenvolver de toda atividade. 

 
Gráfico 3.0 

A aprendizagem mobile ou u-learning, potencializa-se como estratégia de busca 

contínua pelo conhecimento, como já discutido na sessão dois deste texto, a 

possibilidade acessar informações dentro e fora da escola, ressignifica o conceito de 

aprendizado. Quando perguntados sobre como se sentiam em relação ao aprendizado 

com uso de tecnologias digitais moveis, 70,7% responderam que se sentem em um 

ambiente de continuo aprendizado.  

62%

38%

Dinâmica de grupo

Positiva, pois atarefa foi
desenvolvida em conjunto
e facilitou na obtenção de
resultados positivos

Negativa, irritante
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Gráfico 4.0 

A metodologia de ensino envolvida na atividade descrita nesta pesquisa, somou-

se a realidade dos alunos, o acesso a informação a qualquer momento ou local, deixou 

claro o que para kenski 2012 é a construção de um espaço democrático de construção 

do conhecimento, agora, o professor não é mais a figura tida como sinônimo de fonte 

infindável de conhecimentos, mas aquele que proporciona tal construção, o mediado 

da pratica de ensino e aprendizagem , ainda para a autora, a associação de tecnologia 

e  educação pode ser vista pelo ângulo do socialização da inovação, ou seja, não basta 

existir, precisar fazer do meio social acadêmico enquanto potencialidade. 

 

 
Gráfico  6.0 
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 A facilidade de acesso a informação é tida como produtiva para os participantes 

da pesquisa, assim como a metodologia de ensino que adota tal facilidade ligada ao 

universo acadêmico. 

 
 

Gráfico  7.0 
 

5.0 Considerações finais e trabalhos Futuros 

 Levando em consideração a opinião dos estudantes acerca da atividade 

desenvolvida, percebemos a relevância que a tecnologia, no contexto da U-learning 

tem para construção de um ensino mais envolvente e facilitador de uma educação de 

carater continuado e que ultrapassa as paredes das escolas e universidades. A 

familiarização já existente entre estudantes e a tecnologia facilitaram na busca dos 

resultados desta pesquisa, evidenciando as potencialidades que ela tem na formação 

acadêmica. 

 A atividade desenvolvida, criou um ambiente autônomo de busca pelo 

conhecimento, ou seja, sem a necessidade do ambiente universitário. Os grupos 

vivenciaram de maneira pratica uma experiência de educação com auxílio de 

tecnologias e jogo digitais e, mesmo em sua construção, consideram positiva a 

metodologia na efetivação do acesso ao conhecimento. 

 Como continuidade desta pesquisa, propomos a inclusão de aspectos de 

ubiquidade ao aplicativo. Ubiquidade quer dizer da característica que o objeto de 

estudo tem de ser móvel e sensível ao contexto do espaço, ou seja, conectar-se 

automaticamente ás redes digitais ou sensores a exemplo, tudo isso ligado a condição 

móvel do aparelho ou aplicação. 

74%

26%

a metodologia utilizada pelo professor tornou mais envolvente 

a aprendizagem do conteúdo ?

Sim

Não
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 Em termos funcionais, a aplicação irá gerir a dinâmica do jogo contendo além 

do dado, perguntas e respostas, contabilização de pontos, sensor de movimentos, 

contador de passos e telas compartilhadas entre os jogadores. As adaptações foram 

feitas seguindo uma configuração de tabuleiro em que os peões são os próprios 

jogadores. Os sensores de movimento são perceptíveis ao movimento do peão e 

indicam a posição que ele deverá seguir, cada casa avançada é contabilizada pelo 

contador de passos da aplicação. 

         

 
Figura 7.0. Tabuleiro Sensível 

A telas compartilhadas facilitam o acompanhamento virtual e em tempo real dos 

jogadores, as perguntas e respostas serão exibidas separadamente na tela de cada 

jogador, e tudo isso é administrado por um banco de dados distribuído. 

Estas implementações servirão como base para o entendimento de como a 

tecnologia, no contexto da computação ubíqua ou U-learning pode impactar 

diretamente em uma educação positiva, e assim agregar ao cotidiano educacional a 

ressignificação de espaço e lugar, uma vez que a mobilidade, ligada ao contexto de 

ubiquidade possibilita o acesso a informação além do ambiente formador. 
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Resumo: Este trabalho apresenta uma pesquisa realizada com estudantes de graduação 

da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que foram reprovados ou abandonaram a 

disciplina de Cálculo 1A pelo menos uma vez. Esta disciplina é oferecida aos cursos de 

Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Farmácia e Zootecnia. A partir da oferta 

dessa disciplina de forma intensiva durante os meses de férias de verão, na modalidade 

a distância, os alunos puderam rever os conteúdos e resolver exercícios usando como 

apoio videoaulas e vídeos de exercícios gravados pela pesquisadora. Aulas de reforço 

foram oferecidas para os alunos: os que estavam em Pelotas durante o desenvolvimento 

da disciplina foram atendidos presencialmente pela professora e monitores 

colaboradores, e os que estava  distantes de Pelotas foram atendidos pela professora 

pela internet. A disciplina foi desenvolvida em oito semanas e utilizou o ambiente virtual 

de aprendizagem Moodle onde foram disponibilizados os materiais didáticos. 

Semanalmente os alunos enviavam uma tarefa e foi estipulado que a entrega de pelo 

menos 75% delas era necessário para o aluno ter frequência na disciplina. Foram 

aplicadas duas provas presenciais. A coleta de dados foi feita por meio do questionário 

de inscrição on-line, pelo acompanhamento do Fórum de discussão no Moodle e por um 

formulário de avaliação disponibilizado no Google Forms. Fizeram a inscrição 167 alunos 

e destes somente 30% cursaram a disciplina até o final, totalizando 31 alunos aprovados 

(18,6%) e 19 reprovados (11,4%).  Os alunos aprovaram a metodologia aplicada e 

indicaram que os vídeos gravados pela professora os auxiliaram positivamente no 

aprendizado. 

 

Palavras chave: Videos; Cálculo; Educação a Distância.  
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Abstract: This work presents a research carried out with undergraduate students of 

the Universidade Federal de Pelotas (UFPel) who failed or abandoned the Calculus 1A 

course at least once. This course is offered to the Schools of Administration, 

Agronomy, Biological Sciences, Pharmacy and Animal Science. From the e-learning 

offer of this course in an intensively way during the summer break, the students were 

able to review the contents and solve exercises using theorical and exercises videos 

recorded by the researcher as support. Reinforcement classes were offered to the 

students: those who were in the city of Pelotas during the development of the course 

were attended in person by the teacher and collaborating monitors, and those who 

were away from Pelotas were attended by the teacher through the internet. The course 

was developed in eight weeks and it was used the virtual Moodle learning 

environment where didactic materials were made available. The students sent a task 

weekly and it was stipulated that the delivery of at least 75% of them was necessary 

for the student to have frequency in the course. Two face-to-face tests were applied. 

Data collection was done through an online application questionnaire, the follow-up 

of the Moodle Discussion Forum and an evaluation form made available in Google 

Forms. A total of 167 students were enrolled and only 30% attended the course until 

the end, totaling 31 approved students (18.6%) and 19 students failed (11.4%). The 

students approved the methodology applied and indicated that the videos recorded 

by the teacher helped them positively in the learning. 

 

Keywords: Videos; Calculation; Educacion a Distance 

  

Introdução 

 

Acompanhando as disciplinas de Matemática e as dificuldades que os alunos 

apresentam no aprendizado dos conteúdos ensinados e na resolução dos 

exercícios propostos observa-se o baixo rendimento dos alunos, especialmente 

na disciplina de Cálculo I, a primeira de uma série de disciplinas na área de 

Cálculo. Na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) a disciplina é oferecida para 

28 cursos de graduação, sendo 12 deles de Engenharia e esta primeira disciplina 

recebe nomes diversos dependendo do conteúdo oferecido: Cálculo 1A, Cálculo 

1, Cálculo A.  

No primeiro semestre de 2018, a pesquisadora acompanhou a oferta da disciplina 

de Cálculo 1A, oferecida aos cursos de Administração, Agronomia, Ciências 

Biológicas, Farmácia e Zootecnia, que apresenta um alto índice de retenção. As 

turmas foram oferecidas com cerca de 70 vagas, devido a grande procura por 
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parte dos alunos. Porém, ao realizarem a primeira avaliação e por não terem um 

bom rendimento, os alunos abandonam a disciplina, pois julgam 

antecipadamente que não conseguirão ser aprovados. 

Os professores que ministram a disciplina relatam que os alunos têm dificuldades 

para resolver os problemas propostos por motivos diversos, sendo o mais 

frequente deles a dificuldade com os conteúdos de Matemática Básica que 

deveriam ter sido aprendidos no ensino Fundamental e Médio.  Por não 

conseguirem acompanhar os conteúdos e resolver os exercícios acabam 

perdendo o interesse em acompanhar a disciplina até a sua conclusão. Observa-

se então que os alunos matriculam-se repetidas vezes na disciplina sem sucesso, 

ou seja, repetem o mesmo desempenho semestre após semestre. 

Estudos mostram que as dificuldades no aprendizado de Cálculo e a consequente 

reprovação/abandono desta disciplina detectadas na UFPel é uma realidade 

comum em universidades de todo país e no exterior.  

Essas questões e a busca por soluções têm sido investigadas por Nasser (2007), 

Frescki e Pigatto (2009), Irias et al. (2011), Santos e Matos (2012), Fragelli e Fragelli 

(2017) entre outros. Esses estudos apontam para diferentes abordagens do 

problema demonstrando a diversidade de situações e de sujeitos envolvidos.  

O objetivo desta pesquisa é avaliar como os vídeos podem auxiliar no 

aprendizado dos alunos de Cálculo e  o que deve ser considerado na elaboração 

dos vídeos para que se adequem as necessidades dos alunos. 

 

Percurso teórico 

 

Para amparar a pesquisa buscou-se o embasamento na teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel (2002). O autor define a aprendizagem significativa como: 

um processo em que uma nova informação se relaciona de forma 

não arbitrária e não literal com subsunçores preexistentes na 

estrutura cognitiva do indivíduo, tornando-o capaz de expresser 

e generalizar tal conhecimento. Neste processo o significado é 

um produto ou resultado da aprendizagem e não um atributo ou 

a significação do conteúdo daquilo que está para ser aprendido 

(AUSUBEL,  2002, p.133). 
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Nesta teoria, o fator mais determinante do aprendizado é o conhecimento prévio. 

Estes conceitos prévios na estrutura cognitiva do aprendente são denominados 

de subsunçores. Para que ocorra a aprendizagem significativa, o estudante 

precisa relacionar os conceitos contidos nas novas informações recebidas com os 

conceitos relevantes já aprendidos, os subsunçores.  

Ausubel (2002) indica a utilização de organizadores, que facilitem a identificação 

dos subsunçores pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno e que 

possibilitam o vínculo entre o que o aluno já sabe e a informação que está sendo 

agregada. A forma como estas novas informações são disponibilizadas é 

importante, pois deve possibilitar que o estudante estabeleça o vínculo com os 

conhecimentos prévios adquiridos (GONÇALVES, 2005).  Dessa forma, o material 

didático oferecido deve ser estimulante e ir ao encontro das expectativas do aluno 

para que este tenha interesse em estudá-lo. Poderão ser utilizados como 

organizadores, textos, videos ou animações interativas, ferramentas que auxiliam 

na construção do conhecimento (VEIT e TEODORO, 2002). 

A estrutura cognitiva é uma estrutura dinâmica caracterizada por dois processos 

principais: diferenciação progressiva e reconciliação integradora (MOREIRA, 

2010). 

A diferenciação progressiva ocorre quando um subsunçor é usado diversas vezes 

para vincular novos conhecimentos, e por essas sucessivas inclusões de novos 

conhecimentos, a este subsunçor é atribuida novos significados (MOREIRA, 2010). 

A reconciliação integradora é um processo que ocorre simultaneamente à 

diferenciação progressiva e consiste em “eliminar diferenças aparentes, resolver 

inconsistências, integrar significados, fazer superordenações” (MOREIRA, 2010, p. 

6). 

Analisando a situação dos alunos envolvidos, verifica-se que os conteúdos não 

aprendidos foram apresentados aos alunos durante o Ensino Básico. Na maior 

parte das vezes, este ensino foi feito por meio de aulas tradicionais com giz, 

quadro verde, livro e listas de exercícios. Entre tantos conteúdos, uns são 

entendidos e aprendidos e outros não, ou seja, nem sempre o estudante 

consegue vincular uma nova informação com o conhecimento já adquirido 
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(subsunçor). Percebe-se que esta metodologia tradicional não têm sido suficiente 

para que os alunos cheguem melhor preparados na universidade. 

 Castilho e Ricci (2006) realizaram pesquisa com alunos de uma escola de 

nível Médio em que foram apresentadas animações para o ensino de Física. Os 

resultados indicaram que as animações por computador proporcionam aos 

estudantes a percepção visual animada dos fenômenos físicos apresentados e 

esta percepção interferiu de forma positiva no aprendizado. Os autores relataram 

que a possibilidade de parar a animação, revê-la de forma mais lenta e observá-

la no seu próprio ritmo, permitiu aos alunos compreender melhor o fenômeno 

físico que a animação estava apresentando. 

 Outro fator a considerar são as pesquisas sobre Neurociência, uma área do 

conhecimento multidisciplinar que envolve a Neurologia, Psicologia, Biologia e a 

Medicina nuclear, tendo como ponto comum de estudo o sistema nervoso 

(GROSSI et al., 2014).  

 Segundo Mora (2017), a Neurociência ensina que o cérebro precisa se 

emocionar para aprender, e por isso a Educação pode ser transformada para 

tornar a aprendizagem mais eficaz.  É importante conhecer quais estímulos 

despertam a atenção e provocam a emoção, pois sem esses dois fatores nenhuma 

aprendizagem ocorre. Assim, é preciso despertar as emoções no aluno, pois é a 

base importante sobre qual se apoiam os processos de aprendizagem e memória.  

As emoções auxiliam a armazenar e recordar de forma mais eficaz. 

Fonseca (2016) explica como as emoções podem impactar o aprendizado:  

as emoções como estados mentais, positivos ou negativos, 

conscientes ou inconscientes, têm assim um impacto muito 

relevante nas funções cognitivas e executivas da 

aprendizagem, podem transformar experiências, situações 

e desafios difíceis e complexos, em algo de agradável e de 

interessante, ou pelo contrário, em algo aborrível, fastiento, 

enfadonho ou detestável (p. 371). 

 A Neurociência indica que quando se considera a importância das 

emoções no processo de ensino-aprendizagem, possibilita-se a utilização de 

estratégias e experiências de interação significativas que favorecem o processo 
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de ensino e aprendizagem (FONSECA, 2016). 

O autor apresenta também três estratégias de crescimento emocional que 

contribuem para o aprendizado: 

• estimular conexões emocionais com os conteúdos a serem aprendidos, 

estimulando a participação ativa e responsável dos alunos na seleção dos 

tópicos, processos de planificação e organização do calendário; 

• encorajar o estudante a desenvolver intuições escolares inteligentes, de 

forma a potencializar sua criatividade e seu pensamento critic; 

• administrar intencionalmente e ativamente o clima emocional e social da 

sala de aula de forma a promover um ambiente agradável e acolhedor 

para  que o aluno tenha confiança em se manifestar e aprender frente aos 

erros.  

 

No entanto, é preciso considerar o perfil do estudante que está ingressando na 

universidade e que está cursando em seu primeiro ou segundo semestre a 

disciplina de Cálculo I.  Para a professora Kátia Chedid (2016), pedagoga e 

especialista em Neurociência, os jovens nascidos na era da internet são 

imediatistas,  misturam estudo com lazer, são multitarefas, ativos, porém falta-

lhes concentração. Outras características destes jovens citadas por Carlson (2007) 

são: a facilidade no uso das tecnologias, a impaciência; querendo sempre 

resultados rápidos, o acesso a uma pluralidade de informações. O autor ressalta 

ainda a habilidade de gerenciar seu próprio aprendizado, selecionando recursos 

tecnológicos e não convencionais para o seu aprendizado.  

Para apresentar aos estudantes materiais didáticos mais dinâmicos e que facilitem 

o aprendizado pensou-se na utilização de vídeos tanto como reforço dos 

conteúdos teóricos, como na explicação de exercícios que necessitam em sua 

resolução utilizar conteúdos de Matemática Básica, em que esses conhecimentos 

são explicados.  

A utilização de vídeos no ensino da Matemática nos diversos níveis de ensino 

desde as séries iniciais do nível Fundamental até a universidade têm crescido nos 

últimos anos, principalmente por iniciativa dos próprios estudantes que utilizam 

o Youtube, buscando conteúdos que possam auxiliá-los no aprendizado. No 
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entanto, a maioria desta videoaulas seguem o formato tradicional e mostram um 

professor explicando conteúdos teóricos e/ou resolução de exercícios diante do 

quadro.  

Valentine, Soares e Rela (2008, p. 197) apontam para a necessidade de "uma 

abordagem pedagógica dos processos educativos, de forma sistêmica, integrada 

e multidisciplinar" para atender as necessidades dos estudantes no contexto 

contemporâneo. Este contexto exige profissionais bem informados, críticos, que 

sejam capazes de atender à demanda do mercado de trabalho embora estes 

profissionais em suas formações tenham convivido durante longos anos em aulas  

instruídas pelo discurso do professor. 

Para Vieira (2008) apud Penteado (2011), as animações não podem ficar longe da 

sala de aula, “pois utilizam diferentes linguagens e conexões visuais, auditivas e 

narrativas, para chegar por meio da fantasia, imaginação e sensibilidade, ao 

receptor (p. 144)”. 

Outro fator a considerar é que os estudantes embora utilizem em seus estudos 

vídeos de diversas fontes, buscam aqueles que são de curta duração, que sejam 

objetivos e que respondam o mais diretamente possívels suas indagações. Esta 

característica tem sido observada nas manifestações dos estudantes quando 

utilizam vídeos em disciplinas ministradas pela pesquisadora. 

 

  

Metodologia 

  

Esta pesquisa dá continuidade a uma investigação iniciada pela pesquisadora em 

2018 com turmas de Cálculo 1A da UFPel sobre a utilização de vídeos para auxiliar 

no aprendizado (ALVES et al., 2018). 

Nesta segunda etapa da pesquisa também foi adotada a abordagem qualitativa, 

pois pretendeu-se a aproximação do pesquisador com os objetos investigados, 

para que a partir dessa relação emergisse o significado das observações feitas 

sobre os sujeitos, fatos e atividades realizadas (CHIZZOTTI, 2003). A aproximação 

qualitativa permite que o pesquisador reavalie os procedimentos planejados 

inicialmente a partir dos dados que vão sendo obtidos. 

O tipo de pesquisa escolhido foi a pesquisa-ação, pois segundo Thiollent,
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é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação da realidade a ser investigada estão 

envolvidos de modo cooperativo e participativo. 

(THIOLLENT,1985, p.14). 

 

Escolheu-se a pesquisa-ação pois pretendeu-se realizar uma intervenção com 

estudantes reprovados pelo menos uma vez na disciplina de Cálculo 1A 

oferecendo a disciplina de forma intensiva nas férias de verão de 2019, na 

modalidade a distância.   

 Inicialmente, a oferta da disciplina foi divulgada entre os alunos dos cursos que 

possuem em seus currículos a disciplina de Cálculo 1A: Agronomia, Administração 

Vespertino, Administração Noturno, Ciências Biológicas Bacharelado, Ciências 

Biológicas Licenciatura, Farmácia e Zootecnia. Foram oferecidas 140 vagas, 20 

vagas para cada curso. A divulgação foi feita pelos colegiados de cada curso e 

também por um grupo do Facebook acessado pelos estudantes da UFPel.   

Os estudantes foram orientados a preencher uma ficha de inscrição on-line, e 

nela, os alunos receberam informações detalhadas de como a disciplina seria 

desenvolvida. Um total de 167 alunos fizeram a inscrição e todas foram 

homologadas. 

Embora o número de vagas fosse elevado, e ultrapassasse o número estipulado 

inicialmente, a pesquisadora, que trabalha com Educação a Distância, estimou 

que cerca de 30% dos alunos concluiriam a disciplina.  A pesquisadora tem 

experiência com Educação a Distância, com projetos de formação continuada 

para professores, na modalidade a distância e esse percentual costuma ser o de 

concluintes nos cursos oferecidos. 

Os conteúdos da disciplina foram disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem, Moodle, distribuidos de forma intensiva durante oito semanas, 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2019.  A semana iniciava na segunda-feira e 

encerrava no domingo seguinte.  Os conteúdos oferecidos foram Funções, 

Limites, Derivadas e Integrais, sendo disponibilizadas duas semanas para o 

estudo de cada um deles, o que exigiu uma carga horária semanal de estudo 

muito intensa. 
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A cada semana foram oferecidas videoaulas com o conteúdo teórico, listas de 

exercícios com respostas sobre os conteúdos disponibilizados e vídeos com a 

resolução passo-a-passo de cada exercício. Nesses, o desenvolvimento dos 

exercícios foi feito explicando, quando necessário, a Matemática Básica envolvida.  

Também foram disponibilizados vídeos com diversos conteúdos de Matemática 

Básica que os alunos indicavam necessários à resolução dos exercícios. 

Todos os vídeos foram gravados pela pesquisadora.  Para cada vídeo era criada 

uma apresentação com slides no PowerPoint, esta era convertida para arquivos 

PDF, acessados por um tablet conectado a um notebook que capturava a imagem 

e o áudio.   

A pesquisadora utilizou o software Geogebra para desenhar os gráficos de 

funções mostrados nos slides.  Sobre as imagens do arquivo PDF mostradas no 

tablet a pesquisadora utilizou uma caneta digital para ir resolvendo os exercícios, 

enquanto ia explicando cada etapa da resolução.  Os vídeos foram publicados no 

YouTube no modo não Listado, ou seja, disponibilizado somente aos estudantes 

da disciplina.  

Semanalmente os alunos deveriam enviar pelo Moodle uma tarefa que consistia 

na resolução de um exercício semelhante aos da lista disponibilizada. Cada tarefa 

correspondia a uma frequência e para que o aluno não ficasse infrequente deveria 

enviar pelo menos 75% das oito tarefas solicitadas, ou seja seis tarefas. Assim, 

obrigatoriamente o aluno deveria acessar o Moodle semanalmente para ter 

estudar e enviar a tarefa.

  

Um Fórum de Dúvidas foi disponibilizado no ambiente Moodle para que os 

alunos colocassem suas dúvidas sobre os conteúdos e questões sobre o 

funcionamento da disciplina.  Alunos do curso de Licenciatura em Matemática da 

UFPel disponibilizaram-se a auxiliar no atendimento aos participantes da 

disciplina, atuando como monitores/tutores no Fórum de Discussão, Chats de 

atendimento e também em aulas presenciais de reforço na semana anterior às 

provas. 

Foram aplicadas duas provas presenciais, uma no final da quarta semana e outra 

no final da oitava semana. Como muitos alunos que participaram da disciplina 

são oriundos de municípios de outras unidades da federação, eles participaram a 

distância quando estavam em casa em férias junto as suas famílias.  Para evitar 

deslocamentos a Pelotas, foi possibilitado que a primeira prova para esses alunos 
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fosse realizada na semana de retorno às aulas quando foi realizada a segunda 

prova. 

Também foram disponibilizados atendimentos on-line, semanalmente, a noite 

para que os alunos pudessem ter suas dúvidas respondidas.

  

A coleta de dados foi realizada por meio do questionário de inscrição, 

acompanhamento das postagens no Fórum de Discussão, observação das aulas 

de reforço presenciais e formulário de avaliação enviado aos participantes 

inscritos na disciplina. 

 

Alguns resultados 

 

Foi possível à pesquisadora conhecer um pouco dos participantes da pesquisa 

analisando as respostas das seis questões apresentadas no formulário de 

inscrição. A seguir são apresentadas algumas respostas dessas questões. 

 

Como foi sua experiência com Cálculo?  

A pesquisadora observou, que os alunos matriculam-se repetidamente na 

disciplina na tentativa de serem aprovados: 

 

Acho a disciplina muito difícil, rodei no primeiro semestre, no 

segundo não consegui vaga e no terceiro rodei também (aluno 

A01, Farmácia). 

 

Foi muito dificil, pois tenho muita dificuldade na disciplina. Fiz 

diversas vezes e todas elas fui reprovada com a nota muito baixa. 

Já fiquei infrequente também. Fiz cálculo umas 4 vezes ou mais 

(aluno A06, Zootecnia). 

 

O ínicio da disciplina era tranquilo, mas conforme a matéria ia se 

dificultando o professor começava a acelerar com o conteúdo e 

as dúvidas só aumentavam e não conseguia acompanhar e 

acabei por desistir, fiquei infrequente (aluno A08, C.Biológicas). 

 

Observa-se que embora os alunos tenham cursado a disciplina mais de uma vez, 

entre as diversas participações de um aluno na disciplina não ocorre o 

aprendizado que permita ao aluno ir avançando até conseguir ser aprovado. 
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Algumas vezes, mesmo cursando pela quarta ou quinta vez o aluno não alcança 

a média semestral mínima três para realizar o exame final. 

. 

Quais as suas dificuldades na disciplina? 

 

Tem muito detalhes que em pouco tempo temos que saber, se 

não toda a conta fica errada, às vezes ficava bem perdida em aula, 

não consigo resolver os exercícios (aluno A01, Farmácia).

  

 

Não entendo o que é explicado e não consigo fazer os exercícios 

nem com monitoria (aluno A06, Zootecnia). 

 

Minha maior dificuldade é conseguir enxergar o processo em 

situações do dia dia. E por isso,entendo pouco do que é 

explicado em aula e consequentemente não consigo realizar os 

exercícios (aluno A-18, Administração). 

 

Nesses relatos, observa-se a falta dos subsunçores citados por Ausubel (2002), ou 

seja os conhecimentos prévios básicos de Matemática, que permitam ao aluno 

relacionar com as novas informações que estão recebendo. Desta forma, as 

informações recebidas não fazem sentido para o aluno, pois não existe uma 

referência anterior. 

 

Como você estuda? Onde procura ajuda? 

 

Eu estudo através das listas passadas e assisto vídeos do 

YouTube explicando um pouco mais da matéria,procurei ajuda 

com um professor particular (aluno A05, Zootecnia). 

 

Estudo através da internet, com vídeo aulas (aluno A29, 

Administração). 

 
O problema é quando a explicação do professor não é detalhada 

passo a passo porque tem muitas coisas que a gente não sabia 

nem começar pelo fato de não ter tido ou ter tido o mínimo desse 

conteúdo  no ensino médio (aluno A153, Agronomia). 
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Os alunos por não saberem Matemática Básica não conseguem construir o 

processo completo de resolução dos exercícios de Cálculo. Buscam vídeos no 

YouTube com explicações sobre o conteúdo de Matemática Básica que não 

sabem, porém não conseguem aplicar este conteúdo em exercícios específicos 

de Cálculo embora muitas vezes entendam um pouco da teoria apresentada. Ou 

então, encontram vídeos no YouTube com resolução de exercícios de Cálculo, 

porém não conseguem relacionar aquela solução com os exercícios solicitados 

pelo professor. Por outro lado, o professor não tem tempo para recuperar os 

conhecimentos básicos necessários pois tem um tempo limitado para ensinar o 

conteúdo da disciplina. 

 

Indique tipos de materiais que possam auxiliar no seu aprendizado. 

 

Lista de exercícios com gabarito para ver o passo a passo de cada 

questão (aluno A02, Agronomia). 

 

Aulas em vídeos contendo a matéria de uma forma mais fácil de 

aprender (aluno A83, Zootecnia). 

 

Exercícios, muitos exercícios disponíveis, pois os professores tem 

a tendencia de dar meia duzia de exercícios e cobrar na prova 

variações mais complexas deles, o que pra quem tem 

dificuldades em aprender é péssimo. Sou a favor de exigir do 

aluno, porém acredito que também seja papel do professor 

explicar e facilitar o aprendizado (aluno A143, Administração). 

 

A quase totalidade dos estudantes informou usar vídeos do YouTube, e 

solicitaram mais vídeos com a resolução passo a passo dos exercícios, explicando 

todas as operações básicas como potência, radicais, frações, equações. 

 

Você tem dificuldades em Matemática Básica? 

 

Bastante dificuldade por ter feito EJA. Pouca  noção (aluno 

A148, Zootecnia). 

 

Sobre os conteúdos de Matemática Básica que têm dificuldades, os estudantes 

elencaram todos os conteúdos possíveis do Ensino Fundamental e Médio.  
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Deixe sugestões para a professora da disciplina 

 

Vídeos com explicações do passo a passo e exercícios 

(aluno A02, Agronomia). 

 

Video aulas de fácil compreensão, listas de exercício e 

exemplos de resolução, local para tirar dúvidas (aluno A25, 

Zootecnia). 

Os alunos explicitaram à pesquisadora quais suas dificuldades e como o professor 

pode auxiliá-los. Indicaram também que antes de procurar ajuda com monitores 

e professores eles preferem resolver sozinhos suas dificuldades, confirmando o 

que Carlson (2007) define como uma característica da geração digital que é a  

busca de recursos tecnológicos e não convencionais para o seu aprendizado. 

 

Em relação aos resultados da disciplina oferecida, a Tabela 1 apresenta os dados 

quantitativos: 

Tabela 1: dados quantitativos da disciplina Cálculo 1A 

Curso Vagas Inscrito

s 

Canc Infreq Reprov Aprov 

Administração 

Integral 

20 31 01 22 02 06 

Administração 

vespertino 

20 21 03 09 04 05 

Agronomia 20 21 05 10 04 02 

C. Biológicas 

Bacharelado 

20 22 - 13 02 07 

C. Biológicas 

Licenciatura 

20 17 - 10 03 04 

Farmácia 20 19 04 09 01 05 

Zootecnia 20 36 02 29 03 02 

Totais 140 167 15 102 19 31 

  100 % 9 % 61 % 11,4 % 18,6 % 

 

De um total de 167 alunos inscritos, concluiram a disciplina 30% dos alunos, 

coincidindo com o número esperado pela pesquisadora. Dos alunos que não 
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concluiram, 9% cancelaram a inscrição nas duas primeiras semanas e os demais, 

61% ficaram infrequentes. 

Na avaliação realizada ao término da disciplina, os motivos mais citados para a 

desistência foram: a) achei a disciplina mais difícil que na modalidade presencial,  

b) gostaria de cursar esta disciplina na modalidade a distância em outra 

oportunidade, c) achei pouco tempo para ver todo conteúdo. 

É necessário considerar que a forma intensiva como foi oferecida a disciplina, com 

somente dois meses para estudar um conteúdo extenso que é visto regularmente 

em um semestre contribuíu para que os alunos desistissem de tentar concluí-la. 

Embora os dados quantitativos não tenham sido muito favoráveis, as respostas 

ao formulário de avaliação preenchidos pelos estudantes mostraram aprovação 

na metodologia utilizada na disciplina. 

 

Sobre as videoaulas com conteúdos teóricos: 

 

Maravilhosos !!! Grata pelos materiais fornecidos, por alguns 

motivos pessoais não pude concluir o curso nas férias, mas 

peguei esse semestre a cadeira de Cálculo e o curso está me 

auxiliando muito, pois assisto todos os vídeos e explicações. 

Obrigada!!! (aluno A77, Zootecnia, infrequente) 

 

Achei ótimo! Muito mais didático e fácil de entender de que 

todas as 3 vezes que cursei presencialmente 

(daianeknapp90, infrequente) 

 

Gostei dos vídeos de conteúdo teórico, mas conseguia 

entender melhor nos vídeos de exercícios, pois eram 

mostrados com números (thamirisoparacy, reprovada 
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Muito explicativos, bem detalhados e de ótimo 

entendimento (rafaelatrod , aprovada 

 

Sobre os vídeos com a resolução passo-a-passo dos exercícios: 

 

Mais ou menos, como eu não tinha uma boa base,tinha vezes 

que me perdia (contatocamilagonzales, reprovada) 

 

Muito bons! Sanavam minhas dúvidas e me auxiliavam muito no 

entendimento das questões (marianni.nic, aprovada 

  

Excelente! Foi essencial para a minha aprovação, na minha 

opinião foi o que mais influenciou de forma positiva para o 

aprendizado r.brunarodrigues, aprovada 

 

Muito bons, de extrema importância para a fixação da matéria. 

Os vídeos são muito claros e de fácil entendimento, dando o 

passo a passo e os macetes para a resolução dos problemas 

erica.sehn.abib, aprovada 

 

Muito explicativos, claros e objetivos, muito bons!! Ingrid 

barcelos 18, infrequente 

  

Sugestões de mudança para a disciplina ficar mais acessível aos alunos: 

 

Conteúdos mais voltados para a área dos alunos tornaria o 

conteúdo mais significativo, pois ao ver o aluno criaria um 

raciocínio lógico de onde aplicar, deixando o conteúdo de ser  

abstrato giovana pozza23, reprovada 

 

O pouco que pude acompanhar, posso afirmar ser de muita ajuda 

e aprendizado o curso, não vejo mudanças a serem feitas, desejo 

que continue. Ajuda muito muito muito! (aluno A77, Zootecnia, 

infrequente) 

 

Na minha opinião, tudo estava ótimo. Os recursos eram bons e 

me ajudaram muito. Acho que ainda mais listas de exercícios com 
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os vídeos mostrando a resolução oodem ajudar bastante as 

próximas turmas moniqueziglia, aprovada

 

  

 

Acho que devia ser mais voltada a cada área, como por 

exemplo, a utilização de cálculos voltados a área da Biologia, 

como utilizá-los e qual a sua importância para esta área. Ficaria 

mais fácil a compreensão se houver exercícios/aulas voltadas 

a cada curso/área andriwruas, aprovado 

 

Comentários sobre a disciplina 

 

Fico muito feliz em passar em cálculo, compreendendo 

estes exercícios, fazendo eu gostar e não ter medo desta 

disciplina. [...] só notei pontos positivos em relação à 

didática e aprendizagem (andriruas, aprovada 

 

Achei muito boa a didática da provessoa, o método de 

colocar as resoluções dos exercícios e propor atividades 

mais difíveis do que as propostas nas provas. Dessa 

forma, por meio das listas, eu estava bem preparada para 

as questões das avaliações  (moniquezigia, aprovada 

 

A disciplina é muito boa, pequenos detalhes vão torná-la 

melhor ainda. Inclusive assim que abrir vagas novamente 

irei me inscrever givana.pozza, reprovada 

 

 

Considerações finais 

 

A maior mudança observada nos participantes da pesquisa foi a participação dos 

alunos e a interação com a professora e monitores/tutores. Enquanto que nas 

aulas presenciais os professores relataram desinteresse por parte dos alunos, que 

não questionavam e não expressavam suas dificuldades com a disciplina, no 

Fórum de Discussão do Moodle ocorreu intensa atividade. 
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Inicialmente os alunos comportaram-se como nas aulas presenciais sem se 

manifestarem, mas a medida que os vídeos iam sendo disponibilizados, semana 

a semana, eles passaram a questionar, solicitar explicações e novos vídeos com 

exercícios que buscavam em outras fontes e que não tinham sido indicados pela 

professora. 

É como se finalmente se sentissem capacitados  
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O APLICATIVO LABORATÓRIO DE REAÇÕES E SUAS 

POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DA QUÍMICA 
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RESUMO: Sabendo que durante o período letivo os alunos sofrem complicações no 

aprendizado de assuntos mais complexos, é necessário inovar os métodos educativos. 

Entre as formas de inovação desses métodos estão às atividades práticas em laboratórios 

de ciências, que despertam o interesse nos alunos e colaboram para que a fixação do 

conteúdo ocorra de forma mais efetiva proporcionando assim mais resultados. Outra 

alternativa é o uso de recursos tecnológicos que por estar cada vez mais presente entre 

jovens e adolescentes pode ser útil para despertar o interesse dos alunos pelos 

conteúdos de química. Assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar o 

aplicativo Laboratório de Reações buscando apresentar suas vantagens e a suas 

possibilidades para o ensino de Química se usados de forma contextualizada, tornando 

os assuntos mais próximos da realidade dos alunos e despertando o seu interesse pelo 

aprendizado tanto em sala de aula quanto em casa. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia; Ensino de Química; Aprendizagem; Aplicativos; 

Laboratório. 
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ABSTRACT: Knowing that during the school year students suffer complications in 

learning more complex subjects, it is necessary to innovate the educational methods. 

Among the innovations of these methods are the practical activities in science labs that 

arouse interest in the students and help to make the content fixation occur more 

effectively, thus providing more results. Another alternative is the use of technological 

resources that are increasingly present among young people and adolescents can be 

useful to awaken the interest of students in the contents of chemistry. The aim of the 

present work was to analyze the Laboratory of Reactions application, aiming to present 

its advantages and its possibilities for the teaching of Chemistry if used in a 

contextualized way, making subjects closer to the reality of students and arousing their 

interest in learning both in the classroom and at home. 

KEYWORDS: Technology; Chemistry teaching; Learning; Applications; Laboratory.  

 

Introdução 

 

Frequentemente, durante o período escolar, os alunos possuem muitas 

dificuldades em assimilar assuntos um pouco mais complexos, isso ocorre, muitas 

vezes, por conta das carências em séries anteriores bem como a falta de estrutura 

que algumas escolas possuem em dissonância com o suporte que algumas 

disciplinas requerem para um bom desenvolvimento de seus planos curriculares. 

Por isso, existe a necessidade de inovação nos métodos educacionais para que 

assuntos teóricos se tornem mais contextualizados e significativos, facilitando 

assim a sua compreensão (Perruzzi e Fofonka, 2014). 

Entre as formas de inovação desses métodos estão as atividades práticas 

em laboratórios de ciências, que são importantes para despertar o interesse nos 

alunos e colaborar para que a fixação do conteúdo ocorra de forma mais efetiva 

proporcionando assim mais resultados. Entretanto, segundo o INEP, órgão do 

Ministério da Educação, apenas 10,6% das escolas brasileiras possuem 

laboratórios1286. 

Uma outra alternativa, é a utilização de recursos tecnológicos que por ser 

algo que está cada vez mais presente entre jovens e adolescentes pode ser útil 

tanto dentro como fora da sala de aula. Como afirma Kenski (2007) O poder da 

 
1286 Só 11% das escolas brasileiras têm laboratório de ciências. Disponível  

em:<https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/so-11-das-escolas-brasileiras-tem-

laboratorio-de-ciencias-10804574>. Acesso em: 06 de Junho de 2019.  
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linguagem digital, baseado no acesso a computadores, à internet, aos jogos 

eletrônicos etc., com todas as possibilidades de variadas aplicações dessas mídias, 

influencia cada vez mais a constituição de conhecimentos, valores e atitudes.   

Entre esses recursos estão os aplicativos que devido a atratividade exercida 

entre as novas gerações permitem que os alunos se tornem os protagonistas no 

processo de aprendizagem, na medida que exploram, buscando informações e 

constroem o seu conhecimento. Sendo assim, o professor pode utiliza-los como 

seus aliados aperfeiçoando a maneira de se conectar com os alunos. 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o aplicativo Laboratório 

de reações buscando apresentar suas vantagens e a suas possibilidades para o 

ensino de Química se usados de forma contextualizada, tornando os assuntos 

mais próximos da realidade dos alunos e despertando o seu interesse pelo 

aprendizado tanto em sala de aula quanto em casa. 

 

O aplicativo Laboratório de Reações e suas funções 

O aplicativo Laboratório de Reações está disponível para qualquer 

dispositivo Android, IOS, Windows, Linux, Chrome e realidade virtual, é rápido, 

não compromete a memória dos dispositivos, funciona online e offline. Ele é 

focado no conteúdo do ensino fundamental 2 e ensino médio e oferece 

oportunidades de aprendizagem de forma diferenciada devido as suas 

apresentações em modelos tridimensionais. 

Antes da realização de cada experimento há uma introdução onde são 

exibidas todas as vidrarias e instrumentos que irão ser utilizadas com imagens 

altamente detalhadas, depois ocorre a apresentação do conteúdo referente a 

prática por meio de textos, onde são expostas teorias de químicos e aspectos 

históricos do assunto por meio de uma linguagem simples e acessível. Também 

são realçados conceitos da Química que são essenciais para o entendimento da 

atividade.  
Imagem 01: Interface do aplicativo Laboratório de Reações 
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Fonte: Captura de tela (Print Screen) feita pelos autores 

 

Ele descreve todas as etapas do experimento e o exibe, o usuário ainda 

tem a opção de escolher a visão geral que mostra os momentos de mistura entre 

as substâncias e o efeito causado ou molecular que exibe as interações que 

ocorrem entre moléculas. Finalizando, se tem a interpretação do experimento 

para que seja entendido a relação da prática com o assunto. Além disso em alguns 

momentos são lançados questionamentos para o observador, o que provocando 

a capacidade de interpretação. O aplicativo também possui a seção "elabore 

conexões" que relaciona o conteúdo com situações do dia a dia 

 
Imagem 02: Realização de experimento 

Fonte: Captura de tela (Print Screen) feita pelos autores 

 

 Outras funções muito importantes no aplicativo Laboratório de Reações 

são aquelas que permitem que sejam feitas notas em cada tópico das 
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apresentações, o que possibilita que o aluno registre suas dúvidas e os pontos 

que mais chamaram sua atenção para que sejam trabalhados posteriormente.  

 

Imagem 

03: Função que permite a criação de notas 

Fonte: Captura de tela (Print Screen) feita pelos autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise desse aplicativo foi possível perceber as suas utilidades 

para o ensino da Química e como essa tecnologia pode ser um aliado aos 

educadores, principalmente para aqueles que lecionam em escolas que não 

possuem estrutura para aulas práticas da disciplina de Química. 

Ademais, vê-se que o aplicativo torna a abordagem de alguns conteúdos 

mais interessantes, atrativos tornando uma aula que a princípio poderia ser 

apenas teórica, mecânica e linear em um momento lúdico, significativo e 

consistente para o aprendizado dos alunos.  Assim, é de grande relevância, pois 

contribui para o processo de ensino e aprendizagem bem como para o 

aprofundamento do conhecimento em relação à disciplina mencionada.  
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A APLICABILIDADE DAS DIRETRIZES PARA DESIGN DE 

RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS VOLTADOS À EDUCAÇÃO 

BILÍNGUE DE SURDOS NO SITE MARANHÃO EM SINAIS 

 

Mariana Marinho Coutinho (UFMA) 1287  

Maria Nilza Oliveira Quixaba (UFMA) 1288 

 

Os estudantes surdos localizam-se no movimento de educação para todos, sendo que 

sua presença nesse ambiente gera a necessidade da criação de políticas e ações que 

possam favorecer sua permanência e desenvolvimento produtivo nesses espaços. As 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem ser promissoras no suporte à 

educação bilíngue de estudantes surdos, há uma ampla necessidade de se pensar meios 

que possam contribuir para a sua consolidação. Sabe-se que a aquisição da língua de 

sinais é um elemento importante para o ensino, porém não é o único (QUIXABA, 2017). 

Por outro lado, sabemos que o processo de inclusão na sociedade digital, ainda que de 

forma modesta, exige que os indivíduos não só detenham conhecimentos superficiais 

desse espaço tecnológico, mas também tenham domínio dos signos de sua linguagem 

ou de seus códigos (MILL; JORGE, 2013). Todavia, os surdos, na maioria das vezes, ficam 

excluídos desses espaços digitais pela impossibilidade de compreender a linguagem 

utilizada em grande parte das interfaces, pois o tipo de linguagem usada nesses 

ambientes pode comprometer a qualidade da interação dos indivíduos surdos 

(QUIXABA, SANTAROSA, 2015). Entendendo a LIBRAS como a língua de uso e expressão 

da comunidade surda brasileira e o meio linguístico que os surdos utilizam para se 

comunicar, acreditou-se na relevância da investigação e do registro dos sinais articulados 

pelos surdos maranhenses, a partir do Projeto Os Sinais Maranhenses da Língua de Sinais 

Brasileira: Contribuições para seu Uso e Difusão em Ambientes Digitais, que culminou 

com a criação do site maranhão em sinais, o qual disponibiliza os sinais coletados em 

nove municípios do Estado do Maranhão. A partir do constructo disponibilizado no 

referido site pensou-se como diretrizes para projetos de recursos educacionais digitais 

bilíngues podem contribuir para a veiculação das informações coletadas? De acordo com 

Stumpf, Oliveira e Miranda (2014, p. 145), “apesar de as novas tecnologias favorecerem o 

desenvolvimento de repertórios lexicográficos, ainda são relativamente poucas as 

iniciativas de elaboração de repertórios para áreas de especialidade”. Foi considerado 
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relevante construir um repertório lexicográfico e disponibilizá-lo em ambiente digital, 

pelo fato de não existir nenhum registro nos espaços digitais nem impresso que 

disponibilize essas informações, as quais possam dar suporte ao processo de 

aprendizagem dos sinais usados em situações específicas do cotidiano dos surdos do 

Maranhão. No entanto, também é preciso entender que o que faz os surdos serem 

diferentes não é apenas a falta de audição, mas sua forma visual de interação e 

comunicação, simbolizada pela língua de sinais (FERNANDES, 2012). Porém, a inclusão 

educacional dos surdos não se resume no saber ou não saber a língua de sinais. 

Pensando nessa realidade a tese da Profa. Dra. Maria Nilza Oliveira Quixaba, intitulada: 

Diretrizes para projeto de recursos educacionais digitais voltados à educação bilíngue de 

surdos, objetivou coletar e sistematizar diretrizes para o apoio a projeto de recursos 

educacionais digitais direcionados à educação bilíngue de surdos. As diretrizes servem 

como suporte para projetar tais recursos, devendo atender aos designers e aos 

estudantes surdos, bilíngues ou em formação, e seus professores. O estudo revela que 

os designers e outros profissionais não têm contato com surdos e não conhecem suas 

necessidades (QUIXABA, 2017). O conjunto de diretrizes copilados na pesquisa sintetiza 

conhecimentos de diferentes áreas de difícil acesso e acredita-se que a disponibilização 

das diretrizes resultantes na referida pesquisa possa auxiliar a produzir recursos 

educacionais bilíngues. Desta feita, o presente estudo está pautado nas contribuições de: 

Quixaba e Santarosa (2015); Quixaba (2017); Mill e Jorge (2013); Stumpf, Oliveira e 

Miranda (2014); Fernandes (2012) e outros. Os Procedimentos metodológicos pautaram-

se nos estudos qualitativos e descritivos e foram divididos em duas fases: 1) Separar as 

diretrizes, e 2)Identificá-las nas etapas realizadas a partir dos dados postados do site. As 

categorias observadas foram municípios do Maranhão e bairros de São Luís. 

Compararam-se as etapas executadas com as diretrizes e se obteve os seguintes 

resultados, foram consideradas as diretrizes de números: 57, 33, 52, 51, 27, 47, 54, 49, 48, 

05, 28, 53 e 19 totalizando 13 diretrizes. A diretriz 57 recomenda que sempre que possível 

faça a opção por usar sinais de Libras que já têm ampla divulgação nos dicionários 

digitais ou impresso, o uso de sinais que já tem ampla divulgação em dicionários evita 

incompreensões no entendimento da mensagem a ser passada; a Diretriz 33 destaca que 

se deve valorizar os sinais regionais, eles podem facilitar a compreensão do surdo, 

podendo identificá-los e associar à sua convivência social. Quanto aos vídeos de sinais e 

de frases, a diretriz 52 se encaixa quando diz, insira uma etapa de avaliação com pelo 

menos um usuário surdo, antes de distribuir o recurso, ou seja, mostrar os sinais para ver 

se estão compreensíveis, de modo que possam avaliar se as imagens, textos, sinalizações 

e velocidade das informações apresentadas estão adequadas às necessidades dos 

surdos; a diretriz 51 também recomenda que a revisão da interpretação em Libras deve 

ser feita por um profissional proficiente em Língua de Sinais, o profissional proficiente 

deverá verificar a correspondência entre a interpretação gravada para o recurso com a 

https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/172201
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/172201
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tradução fonte da informação. Com relação à diretriz 27, se destaca que quando o 

recurso tiver um intérprete, que se sigam as normas da ABNT em relação ao tamanho e 

a localização da janela do intérprete, pois de acordo com a ABNT NBR 15290:2005 a 

altura da janela deve ser no mínimo metade da altura da tela e a largura da janela deve 

ocupar no mínimo a quarta parte da largura da tela do vídeo. A localização deve ser tal 

que a janela não fique encoberta pela tarja preta da legenda oculta. A diretriz 47 diz que 

o vestuário do intérprete deve ser simples, e a cor da roupa deve contrastar com a cor 

da pele do (a) intérprete, que seja evitado roupas com mangas compridas e 

desabotoadas no punho, pois o movimento das mãos pode balançar o punho da camisa 

e dificultar o entendimento da articulação do sinal, devendo ser indicado quando a 

sinalização terminar. A diretriz 49 informa para sempre filmar o intérprete de frente, ele 

deve ser filmado de frente para que todas as sinalizações executadas por ele possam ser 

visualizadas claramente. A diretriz 48 recomenda que nos vídeos sinalizados em Libras, 

as mãos devem estar sem acessórios para não interferir na comunicação, não devendo 

ser usado anéis e pulseiras, e não segurar utensílios com as mãos, quando for necessário 

fazer a datilologia (soletração) de uma palavra no recurso, deve ser observada a 

velocidade, de forma que não impeça o surdo de entender a mensagem, considerando 

que nem todas as pessoas têm a mesma velocidade para acompanhar o soletramento, 

por isso, recomenda-se executar a sinalização, pausadamente.A diretriz 05 diz para evitar 

excesso de expressões faciais, pois compromete a compreensão do sinal realizado, a 

expressão facial deve ser executada na medida em que o sinal exigir. Por exemplo, o sinal 

de ‘mesa’ não tem expressão facial, já o sinal de ‘por que’ tem expressão, essa indicação 

pode ser evidenciada pelo ato de baixar as mãos. Sobre a língua de sinais a diretriz 28 

orienta que se dê prioridade para a língua de Sinais, a língua de sinais deve ser priorizada 

para que os surdos possam ampliar seu repertório vocabular e esse lhe servir como 

referência para compreender a língua Portuguesa. No que se refere à elaboração das 

frases, a diretriz 53 esclarece que se deve aproximar o contexto do recurso ao “mundo 

do surdo, usando informações retiradas de contextos vivenciados pelos surdos, por 

exemplo, apresente piadas oriundas da comunidade surda e outros artefatos culturais 

que permeiam essa comunidade. Sobre a legenda utilizada, a diretriz 19 orienta que um 

recurso educacional bilíngue deve ter um texto em língua portuguesa, mesmo que este 

texto não esteja em destaque na interface, a exibição de um conteúdo acompanhado de 

texto amplia as possibilidades de compreensão de conceitos. Observou-se com o auxílio 

das diretrizes propostas por Quixaba (2017) que algumas alterações precisam ser 

realizadas na interface do site maranhão em sinais, devendo ser ajustadas para melhorar 

a qualidade da exibição dos vídeos, legendagem e imagens dispostas. No que diz 

respeito à disposição das informações no site, os organizadores informaram que já estão 

sendo realizadas medidas como: realização de novas gravações, padronização da 

vestimenta e disposição das imagens, em função das observações realizadas a partir das 
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diretrizes mencionadas. Observou-se também que o número de diretrizes referentes aos 

intérpretes foram as mais mencionadas, isso se dá porque o intérprete é a figura 

sinalizante com fluência em Libras e os vídeos contêm surdos e pessoas fluentes em 

Libras nas diversas fases do projeto desde a gravação dos sinais a elaboração de frases 

referente aos respectivos sinais executados. As diretrizes apresentadas trazem 

informações pertinentes que podem melhorar a qualidade das produções em com uso 

de vídeos. Percebe-se, assim, a nítida a valiosa contribuição de pesquisas que se ocupam 

em registrar e socializar sinais específicos utilizados por comunidades de surdos de 

diversos estados brasileiros. O uso das diretrizes soma-se para contribuir para que o 

recurso em que estão veiculados os sinais seja em sites ou outros recursos digitais 

apresentem maior qualidade. 

Palavras-chave: Tecnologias; Diretrizes educacionais; Educação bilíngue. 
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA PELA TECNOLOGIA DIGITAL 

 

Ana Flávia Caldas de Sousa1289 

Isabela de Cássia Costa Vieira1290 

 

RESUMO: A pesquisa explana sobre a Contação de história como um processo que 

acontece desde os primórdios das gerações, que passa, atualmente, por modificações, a 

se desenvolver por meio de apresentações digitais. O trabalho apresentado surgiu com 

o intuito de analisar a importância das contribuições das tecnologias digitais para o uso 

nas contações de histórias. O estudo foi investigado por meio dos teóricos: Frazel (2010), 

Sisto (2001), dentre outros autores que são fundamentais para realização da pesquisa 

apresentada sobre o desenvolvimento da leitura, com a realização da contação de 

história, até perpassar pelo acesso da tecnologia digital. A pesquisa foi realizada por 

procedimento técnico bibliográfico com exploração à leitura por meio da verificação de 

algumas fontes, como: livros, pesquisas, teses, monografias, artigos, páginas de web sites, 

dentre outras. 

Palavras-chave: Contação de História; Leitura; Oralidade; Aprendizagem; Tecnologia 

Digital.  

 

Abstract: The research explains the storytelling as a process that happens since the early 

generations, which has now under gone changes, to develop through digital 

presentations.  The paper presenteed was designed to analyze the importance of the 

contributions of digital Technologies to the use in storytelling. The study was investigated 

by means of the following theorists: Frazel (2010), Sisto (2001), among other authors who 

are fundamental for the research presented on the development of reading, with the 

realization of the storytelling, until it passes through the access of digital technology.  The 

research was carried out by a technical bibliographical procedure, with exploration 

atreading by means of verification of some sources, such as: Books, research, theses, 

monographs, articles, web pages, among others.  

Keywords: History; Reading;  Morality;  Learning;  Digital Technology. 
 

 INTRODUÇÃO 

A pesquisa explana sobre a Contação de história como um processo que 

acontece desde os primórdios das gerações e passa, atualmente, por 

modificações, a se desenvolver por meio de apresentações digitais. Logo, pode-
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se pensar que através das novas tecnologias estão também envolvidos os 

recursos audiovisuais, como instrumento que veio para implementar e 

complementar as contações de histórias no processo de ensino aprendizado em 

sala de aula. Dessa forma, os profissionais que atuam no âmbito escolar 

necessitam da utilização consciente e planejada, sabendo realmente o que ter 

como meta se objetivos a serem alcançados com o uso dos diversos recursos 

tecnológicos.  

O trabalho surgiu com o intuito de analisar a importância das contribuições 

das tecnologias digitais para o uso na contações de histórias. Tendo como 

objetivos específicos: estimular a atenção dos alunos por meio da oralidade 

através das contações de histórias; reconhecer os meios tecnológicos digitais que 

podem ser utilizados como recursos para contação de história. 

Não obstante, o contexto a seguir, tem como foco os estudos de Frazel 

(2010), Sisto (2001), dentre outros autores que são fundamentais para realização 

da pesquisa apresentada sobre o desenvolvimento da leitura, com a realização da 

contação de história, até perpassar pelo acesso da tecnologia digital. 

 

METODOLOGIA 

 O trabalho apresenta uma pesquisa realizada por procedimento técnico 

bibliográfico com exploração à leitura por meio da verificação de algumas fontes 

correlacionadas ao tema de estudo, sendo realizado através de algumas 

publicações, como: livros, pesquisas, teses, monografias, artigos, páginas de web 

sites, dentre outras. Logo, foi possível analisar a contação de histórias pela 

tecnologia digital, principalmente pela Storytelling- digital de história- um avanço 

tecnológico que pode ser utilizado no âmbito escolar, inclusive em sala de aula. 

 

DISCUSSÃO  

A leitura deve ser tida como uma prática diária das pessoas, sendo que no 

âmbito escolar consisti como uma atividade permanente. A história contada, 

através da oralidade tem por finalidade acrescentar: alegria, tristeza, medo, 

coragem, insegurança, segurança, entre outras sensações. 

Sabe-se que a leitura aguça o imaginário do público ouvinte, 

principalmente no que diz respeito aos alunos. A contação de histórias no espaço 

escolar desenvolve possibilidades a criação de outras histórias, como também no 

desenvolvimento da oralidade e expressividade dos discentes. 
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De acordo com Frazel (2010), contar história, bem como toda amostra da 

arte, está procurando novos elementos de expressão na contemporaneidade. 

Logo, a contribuição das mídias na contação de histórias beneficia ampliando a 

concentração, criatividade e imaginação dos alunos, provocando uma integração 

maior na interação diante das atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Diante do avanço das novas tecnologias, os docentes devem ter mais 

acessos a esses meios, e assim atribuindo uma conexão a essa linguagem. De tal 

modo, se refere Silva (2013): 
 

[...] os jovens têm demonstrado maior interesse nas leituras advindas 

dos meios de comunicação em massa e no que se transmite através das 

redes de internet, por serem conteúdos que de algum modo chamam a 

atenção por trazerem temas próprios de suas faixas etárias de uma 

forma bem mais dinâmica que as aulas de literaturas transmitidas pelos 

professores.(SILVA 2013, p.26) 

 

As novas tecnologias digitais da comunicação e informação fazem parte 

da realidade vigente dos discentes. Embora haja uma preocupação com os tipos 

de informações que podem ser emitida, se comunicações que podem ser 

recebidas. 

De tal modo, quanto mais tecnologia, aprimora-se o contexto do nível de 

configuração do processo de ensino e aprendizado. Assim, segundo Ohler (2008, 

p.16), “o termo novas mídias se refere a qualquer produção de mídia digital, tendo 

como recursos o texto, a imagem, o áudio e o vídeo”. 

Em se pensar recentemente nas transformações causadas nas práticas da 

contação de histórias em meio digital - Digital Storytelling - tornou-se uma área 

de prática popular. Logo, atende que o Digital Storytelling, sendo uma narrativa 

digital produzida por uns dez minutos, é responsável por: “Trazer nova vida ao 

antigo ofício de contar histórias escritas e orais através de textos gerados por 

computador e conteúdo multimídia.” (FRAZEL 2010, p. 09) 

 As diversificadas formas de contar histórias através das mídias digitais, 

como as imagens e vídeos, dentre outros como: Digital Storytelling, Flickr, Blogs, 

Podcasts – arquivos de áudio digitais contendo histórias narradas por uma ou 

mais pessoas. (GILS, [s.d]; Alexander, 2011). Confere os arquivos narrativos por: 

Blogs– bem antigo como plataforma de mídia social, sendo criado para pessoas; 

Flickr – podem mostrar com imagens e contar histórias, criam suas próprias 
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histórias pela fotografia e compartilham no portal; Podcasts – modalidade Digital 

Storytelling que mais se aproxima da antiga forma de contar e ouvir histórias.  

Acerca das novas mídias digitais, tem-se o E-Book ou Ebook que significa 

livro eletrônico em formato digital, podendo ser impresso ou lançado apenas em 

formato digital. Dentre os exemplos das formas digitais: HTML, PDF (Portable 

Document), e Pub (Eletronic Publication), DJVU (pronúncia déjàvu).  

 

RESULTADOS 

As finalidades da contação de histórias são extensas pelo fato de direcionar 

as diversas objetividades. Conforme, esclarece Sisto (2001), ao explanar que 

contar história é dialogar nas suas mais variadas situações, tendo os objetivos 

modificados, ao recriar, transformar, informar, acabando por integrar, e até alterar, 

mas jamais terminando com o prazer da escuta, participação e da interação.  

Com a acentuação das novas tecnologias verificou - se que no contexto 

formal e não formal houve alterações significativas no que tange a evoluções 

acentuadas na forma de comunicar e se relacionar. Prontamente, Perrenoud 

(2000, p. 125), afirma: “as novas tecnologias da comunicação mudaram não só 

nossas maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, decidir, de pensar, 

assim como a cultura, não podemos deixar de evoluir.” 

A contação de histórias deixa de ser emitida apenas por meio da 

oralidade, abrange para o acesso virtual, digital, já, percorrendo as variantes 

formas de perpetuar aos meios digitais, como Digital Storytelling, sendo Flickr, 

dentre outros estilos de grau importância para adversidade cultural para se 

manter a arte de contar história viva na atualidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com que foi analisado, percebe-se que a educação necessita 

também da presença do estilo digital como instrumento de apreensão do saber, 

tendo como resultado o aprendizado mais autônomo. Podem-se exemplificar as 

tecnologias disponíveis na escola, como: computador, DVD, televisor, vídeos, e 

retroprojetor, logo, pode-se acentuar que através da evolução das novas 

tecnologias, com o processo de vinda do computador fez-se uma abertura para 

a transformação de uma situação que já existia para outra que não deixou de 

existir por causa da presença recente da outra, pois utilizar tal instrumento como 

recurso apenas agregou outras possibilidades de aprendizados. De tal modo, que 

as novas tecnologias vieram agregar junto a contação de histórias probabilidades 
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de expansão e transformações nas formas de apresentações das mais variadas 

histórias.  

Portanto, a contação de história apesar das grandes mudanças no 

processo de comunicação, nos recursos ou mesmo da leitura, na linguagem oral, 

não deixou de existir, apenas houve algumas reformulações no contexto atual. 
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RESUMO: Este artigo procura discutir as maneiras através das quais as ferramentas 

tecnológicas podem colaborar no processo educacional, tendo em vista a melhoria do 

ensino e da aquisição do conhecimento dos alunos da educação básica no ensino 

fundamental menor dos sistemas de ensino. Isso implica abordar parte da história do 

sistema educacional brasileiro e fazer uma abordagem sobre quais tipos de ferramentas 

tecnológicas poderiam ser usadas nestas escolas, refletindo sobre como as novas 

tecnologias interferem nas atividades humanas e sobre como podem melhorar a prática 

pedagógica dos professores. 

Palavras–chave: Educação; Tecnologias; Aprendizado; Abordagem; Prática pedagógica 

 

ABSTRACT: This article aims to discuss the ways in which technological tools can 

collaborate in the educational process, with a view to improving the teaching and 

knowledge acquisition of students of basic education in lower elementary education 

systems. This implies addressing part of the history of the Brazilian educational system 

and approaching what kinds of technological tools could be used in these schools, 

reflecting on how new technologies interfere with human activities and how they can 

improve teachers' pedagogical practice. 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente já não é tão relevante discutir a aceitação ou não das 

tecnologias no meio escolar, porque ela está presente, nas mais variadas 

atividades e situações da sociedade contemporânea. 

Dessa forma, é preciso considerar a contribuição das ferramentas 

tecnológicas no processo ensino-aprendizagem. A tecnologia pode aprimorar a 
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educação, tornando as aulas atraentes e aumentando a integração e diálogo 

entre alunos e professores. Tal fato nos coloca frente à realidade da maioria das 

escolas brasileiras, ainda excluídas do mundo digital por causa de vários fatores. 

Por essa razão, busca-se discutir a contribuição das ferramentas 

tecnológicas na construção do conhecimento, em um meio escolar que se 

encontra desmotivado e, talvez, até despreparado para a inserção de tais 

ferramentas. A tecnologia pode auxiliar o processo educacional, tornando-o mais 

interativo e atraindo a atenção dos alunos na construção do conhecimento.  

Para isso, será necessário adentrar na história da educação em 

território brasileiro, que é marcada pelo uso da tendência pedagógica liberal 

tradicional e pelo uso da tendência pedagógica liberal renovada não-diretiva.  

Do mesmo modo, entraremos no conceito de tecnologia e nas suas 

inferências no estilo de vida atual, nos tipos de ferramentas tecnológicas e nas 

contribuições dessas ferramentas para o aprimoramento da educação básica dos 

sistemas de ensino. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O presente estudo baseou-se em pesquisa bibliográfica, tendo como 

base teórica autores como Bechara (2011), Azevedo( 2018) dentre outros além de 

leituras em diversos artigos, livros, revista com informações sobre a  educação 

que abordam questões dobre as ferramentas tecnológicas para a aprendizagem 

na educação básica, que mostram a importância de ampliar o conhecimento dos 

discentes através do ensino através das ferramentas tecnológicas, como os 

aparelhos moveis que são de fácil acesso a sociedade e nos lugares mais 

longínquos. 

 

RESULTADOS  

 

Esse estudo, mostra um maior aprofundamento acerca das 

ferramentas educacionais utilizadas nas escolas de Educação Básica (ensino 

fundamental de 1º ao 5º ano), numa perspectiva de inovar e de redimensionar o 

tempo para que haja a superação da cultura tradicional, assumida de simples 

transmissão de conhecimento, avançando no sentido da pesquisa e da 

construção de novos saberes a partir da ações colaborativas das áreas do 
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conhecimento e destas com a realidade voltada para um trabalho coletivo e 

interdisciplinar nas escolas .  

 

DISCUSSÃO  

 

Metodologia instigante gera curiosidade, a curiosidade gera pesquisa, 

que por sua vez gera conhecimento. Cada escolha, uma consequência, e essa 

seria uma consequência positiva.  

A coletividade entre o corpo docente cria um pilar no ambiente 

escolar, precisamos nos integrar, e aprender que o aprendizado é um ciclo, e que 

ninguém sabe mais que ninguém, pois não existe medida de conhecimento, 

porém, existe saberes diferentes. Uma comunidade unida fará da escola um 

ambiente mais saudável.  

Soluções para renovar uma escola, e acabar com seus problemas, é de 

longe uma ideia bem utópica, no entanto, podemos rever conceitos empregados, 

com uma comunidade unida, já temos uma grande possibilidade de melhoria. É 

necessário que deixe o uso do giz e apagador e se abra para o mundo cheio de 

inovações com recursos tecnológicos que estão ao alcance de todos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao entendermos a época atual, provamos instantaneamente a 

obrigação de nos atualizarmos, tanto nossas práticas como pensamentos 

ultrapassados, mudando métodos e didáticas indispensáveis na atividade escolar, 

tudo para melhor funcionamento do ensino-aprendizagem de todos, pois 

educação é indispensável na vida das pessoas, ela traz diversos benefícios, um 

bom emprego, respeito, reconhecimento no convívio social, e tantos outros 

privilégios que só quem realmente quer e estuda tem. É quem é responsável por 

isso? Quanto a esta questão, todo pais deve se responsabilizar, dando o real valor 

e assistência necessária para aprazível manutenção do ensinamento.  

Foi bastante relevante todo processo feito pelo grupo, ao qual 

obtivemos ótimos aprendizados que nos serviram de forma indispensável na vida 

profissional e também pessoal, compreendemos com base em pesquisas as 

necessidades, vantagens, benefícios e importâncias do quanto é essencial estar 

atualizado. 

Devemos ser professores engajados e comprometidos com educação, 

buscando melhorar o ensino por meio das ferramentas tecnológicas, facilitando 
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o aprendizado e boa absorção dos conteúdos passados para os alunos, os 

resultados das pesquisas foram de extremo valor, serviu de grande ajuda, 

enriquecendo nosso intelecto ainda mais, com assuntos proveitosos e eficientes.  

Melhorar é necessário, pois ainda á muita deficiência no sentido de 

acesso fácil de recursos tecnológicos nas escolas, e grande descaso da parte de 

muitos com pensamentos ultrapassados, mandando essa realidade, também 

mudaremos todo contexto educacional, levando boa educação para todos.   
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SAÚDE 
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RESUMO: Introdução: Portfolios reflexivos são definidos como uma coleção de 

evidências e reflexões que os estudantes usam para demonstrar os resultados de 

especificas aprendizagens e são um efetivo método ensino, aprendizagem e de avaliação 

pessoal e de desenvolvimento profissional, ao permiti a aquisição de competências pelos 

estudantes. Contudo, a experiência de seu uso tem sido mais frequente em cursos de 

graduação, sendo poucos os relatos de experiência desse método em cursos de pós-

graduação stricto sensu da saúde, principalmente da enfermagem. Desenvolvimento: 

Estudo descreve a experiência do uso do portfólio na disciplina de Saúde e Enfermagem 

na Atenção Primária a Saúde do mestrado acadêmico em enfermagem da Universidade 

Federal do Maranhão, Campus-São Luís. Durante onze encontros, diferentes temas de 

estudo relacionados as políticas de saúde e Atenção Primária em Saúde presentes no 

plano de ensino foram trabalhados por meio de diferentes metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem. Foi negociado inicialmente que os estudantes deveriam reunir 

suas reflexões, percepções, fotos, gravuras, fichamentos e sínteses de estudo individual 

e dos trabalhos em grupo em um portfólio reflexivo. Este deveria ser elaborado e 

apresentado individualmente em roda de conversa no último dia de aula. Conclusão: 

Observou-se que portfólio contribuiu para que os estudantes pudessem compreender o 

contexto relacionado as políticas de saúde e suas relações com a organização dos 

sistemas de saúde e atenção as condições de vida e saúde das populações. Ajudou no 

desenvolvimento de habilidades e atitudes entre os estudantes, particularmente em 

termos reflexivo, críticos e criativos. Mostrando-se como um importante método de 

ensino, aprendizagem e de avaliação na pós-graduação. 

Palavras-chave: Estudantes de Enfermagem; Atenção Primária em Saúde; 

Aprendizagem; Metodologia; Comunicação em Saúde. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE E O USO DE OBJETOS DIGITAIS DE 

APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

                                                                         

 Solange Marreiros da Silva1291                                                                 

solangemarreiros@hotmail.com 

RESUMO: Este estudo é relevante, pois visa discutir o uso dos objetos digitais de 

aprendizagem (ODAs) associando a interdisciplinaridade entre as disciplinas de ciências 

e matemática, contribuindo assim para uma aprendizagem eficiente dentro do processo 

de ensino aprendizagem oferecendo uma aula mais dinâmica e interessante, 

promovendo a motivação dos alunos, com aulas diferenciadas. Sendo que os ODAs 

incluem ( jogos, animações, simuladores, vídeo aulas, entre outros) e a relação entre as 

disciplinas ciências e matemática contextualizando, enquanto ferramentas de apoio ao 

ensino, potenciais para o desenvolvimento de atividades educativas mais criativas, que 

despertam o interesse e motivação dos estudantes. Sabendo-se que a 

interdisciplinaridade não torna isolada ou reduzida nenhuma área de conhecimento, mas 

mantém a importância de cada uma. Para que isso ocorra buscam-se meios para que a 

metodologia adequada seja aplicada de forma correta e para isso é necessário um 

planejamento prévio. Conclui-se que o uso dos objetos digitais de aprendizagem dentro 

do ambiente escolar favorece o ensino e motiva os alunos com a expectativa de aulas 

diferenciadas e propiciando a troca de ideias e a associação entre disciplinas diferentes 

objetivando um único propósito a aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade, ODA,Tecnologia, Ensino,Aprendizagem 

 

ABSTRACT: This study is relevant because it aims to discuss the use of digital learning 

objects (ODAs) by associating interdisciplinarity between science and mathematics 

disciplines, thus contributing to efficient learning within the learning process, offering a 

more dynamic and interesting class, promoting the students' motivation, with 

differentiated classes. As ODAs include (games, animations, simulators, video lessons, 

among others) and the relationship between science and mathematics disciplines 

contextualizing, as teaching support tools, potential for the development of more 

creative educational activities that arouse interest and student motivation. Knowing that 

interdisciplinarity does not make isolated or reduced any area of knowledge, but 
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maintains the importance of each. For this to occur, means are sought for the proper 

methodology to be applied correctly and for this a prior planning is necessary. It is 

concluded that the use of digital learning objects within the school environment favors 

teaching and motivates students with the expectation of differentiated classes and 

facilitating the exchange of ideas and the association between different disciplines 

aiming at a single purpose learning. 

KEY WORDS: Interdisciplinary, ODA, Technology, Teaching, Learning 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Tem se observado atualmente que há uma mudança na forma de 

transmissão de informações dentro do processo de ensino e aprendizagem, no 

entanto a metodologia de ensino tradicional em sala de aula não mudou , 

permanece de certa forma estática, e com as mesmas técnicas tradicionais de 

transmissão do conhecimento, ou seja, o professor transfere a informação para 

os alunos de forma mecânica e repetitiva, os alunos na sua grande maioria 

somente recebe a informação e não faz nenhum tipo de análise crítica sobre a 

mesma. Os docentes em sua maioria não fazem uso dos objetos digitais de 

aprendizagem, sendo que estamos na era tecnológica e o uso dos mesmos facilita 

muito esse processo de aquisição e fixação do conhecimento por parte dos 

alunos. 

Sendo assim observa-se que com o decorrer do tempo há um aumento do 

uso de objetos de aprendizagem por parte dos alunos fora da sala de aula, pois 

dentro da sala de aula, ainda existe certa restrição por parte de alguns docentes, 

ou gestores. Como possibilitar, na vivência escolar o uso dos ODAs (jogos, 

animações, simuladores, infográficos, vídeo aulas, entre outros...) enquanto 

ferramentas de apoio ao ensino, potenciais para o desenvolvimento de atividades 

educativas mais criativas, que despertam o interesse dos estudantes. 

Visando desenvolver a capacidade cognitiva dos alunos, gerando um 

maior interesse pela disciplina de ciências e matemática. Este estudo é relevante 

pois visa discutir o uso dos objetos digitais de aprendizagem aliando a 

interdisciplinaridade entre as disciplinas de ciências e matemática, contribuindo 

assim para uma aprendizagem eficiente dentro do processo de ensino 

aprendizagem oferecendo uma aula mais dinâmica e interessante, promovendo 

a motivação dos alunos, com aulas diferenciadas.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O uso da tecnologia (ODAs) no processo de ensino e aprendizagem 

 

Segundo Dantas e Machado (2015) tecnologia na educação é uma forma 

de flexibilizar o processo de ensino aprendizagem, contribuindo para que o 

processo ocorra de forma eficiente, no entanto cada processo possui suas 

especificidades, sendo que um não substitui o outro, havendo uma 

complementação do uso das tecnologias com o ensino tradicional. Como bem 

nos assegura Mercado e Kullok (2004), A evolução das tecnologias na educação 

provocaram diversas transformações em diversos campos de ensino e alterando 

paradigmas educacionais tradicionais e favorecendo a mudança e inovação na 

educação.  

Segundo Behar (2009) Objetos digitais de aprendizagem são recursos 

digitais que podem ter diversos usos e servem para facilitar o processo de ensino 

e aprendizagem em diversas modalidades a distância, semipresencial ou 

presencial. Como bem nos assegura Braga (2015), Objetos digitais de 

aprendizagem são definidos como sistemas digitais disponibilizados em locais na 

internet que são utilizados para facilitar o processo pesquisa, ensino e 

aprendizagem, podendo ser utilizado com ou sem professor. 

Para Tarouco et al. (2014) objetos de aprendizagem têm como objetivo 

promover a difusão do conhecimento através de diversos meios entre eles, 

animações, slides, vídeos entre outros, facilitando e estimulando o processo de 

ensino aprendizagem: 

 

Objetos digitais permitem suplementar ao processo de aprendizagem, 

que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem, termo geralmente 

aplicado a materiais educacionais projetados e construídos em 

pequenos conjuntos visando potencializar o processo de aprendizagem 

onde o recurso pode ser utilizado. 

 

Como se verifica na citação acima, objetos digitais de aprendizagem são 

aplicados no processo de ensino e aprendizagem, na área de educação. 

Evidentemente a aplicação pode ser utilizada para propiciar ao aluno novas 
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formas de aprendizagem, de forma dinâmica e diferenciada, o que enaltece o 

ensino e motiva o aluno no processo de aprendizagem. 

Os ODAs são essenciais para aulas dinâmicas e motivacionais fazendo com 

que o aluno possa ter uma noção diferenciada e prática ou através de animações 

do conteúdo teórico ministrado em sala de aula. Cita-se, como exemplo uma aula 

de biologia, através de vídeo aulas ou utilizando animações fica mais fácil associar 

o conteúdo teórico com o prático, fazendo com que o aluno visualize as 

estruturas da célula através de animações em 3D. 

 

As diferenças significativas entre outras mídias que podem ser utilizadas 

no contexto instrucional (como o projetor ou a fita de vídeo) e os 

objetos de aprendizagem, é que eles, como entidades digitais 

acessíveis, via Internet, permitem que um número infinito de pessoas 

possa acessá-los e usá-los simultaneamente. OAs mais simples podem 

ser arranjados para formarem um novo objeto mais complexo, a ser 

aplicado em um contexto diferente. Dessa maneira, seus usuários 

podem colaborar e se beneficiar imediatamente de novas versões 

(TAROUCO et al., 2014). 

 

Nesse sentido, OAs ou ODAs permite uma aprendizagem mais eficiente. 

Logo, é importante compreender que se faz necessário uma maior capacitação 

de docentes visando à inserção dos mesmos dentro de aulas consideradas 

tradicionais favorecendo assim o processo de interdisciplinaridade ou 

promovendo uma maior assimilação de conhecimentos por parte dos alunos 

através de aulas ou atividades diferenciadas. Nesse sentido, vamos exemplificar 

Objetos digitais de aprendizagem como instrumentos que são importantes para 

o desenvolvimento cognitivo dos alunos, além de proporcionar uma visão crítica 

a cerca de determinado assunto utilizando animações ou outro tipo de ODAs. 

A inserção dos ODAs dentro do processo interdisciplinar favorece uma 

aprendizagem diferenciada, por exemplo, ensina-se biologia utilizando cálculos 

matemáticos, principalmente em exercícios de genética, e utilizando os objetos 

digitais de aprendizagem favorece ainda mais a motivação para aprendizagem.  

Então existe a necessidade do ensino de ciências utilizando a matemática para a 

compreensão de determinado fenômeno, a interdisciplinaridade nesse caso, 

favorece a troca de conhecimento temporária, sendo que a essência de cada área 

de estudo é mantida. 
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2.2 Relações interdisciplinares no ensino de ciências e matemática  

 

Segundo Nogueira (2017) há seis tipos de relações interdisciplinares: a 

interdisciplinaridade heterogênea a qual o profissional necessita do 

conhecimento de várias áreas diferentes para atuar. A 

pseudointerdisciplinaridade a qual não deve ocorrer à interdisciplinaridade entre 

disciplinas que possuem o mesmo objeto de estudo. A interdisciplinaridade 

auxiliar, compósita, complementar e unificadora sugerem a existência de troca de 

conhecimentos nas relações, ou seja, reciprocidade. Sendo que a 

interdisciplinaridade auxiliar não é duradoura, no entanto permite uma 

integração enriquecedora. A interdisciplinaridade compósita permite a unificação 

de diversas disciplinas buscando estudar um determinado objeto, já na 

interdisciplinaridade complementar ocorre interação entre disciplinas de áreas 

afins. No entanto interdisciplinaridade unificadora busca a união entre disciplinas 

de áreas afins muito próximas possibilitando o surgimento mesclado de uma 

nova disciplina 

No ensino de matemática, observa-se atualmente que a proposta 

interdisciplinar se distancia de uma prática, no sentido em que a unidade de 

ensino ou escola é amplamente padronizada, baseando-se em ensino, 

procedimento, conteúdo e objetivos comuns. Sendo que a motivação dos alunos 

prende-se na curiosidade de entender a si próprio, fenômenos físicos, os seres 

vivos, identificando que o professor é limitado ao tentar satisfazer essa motivação 

em termos de conteúdo. No entanto a partir de uma metodologia interdisciplinar, 

o professor de ciências que tenha dificuldades em relação ao conteúdo a ser 

ministrado, deve-se mostrar disponível a procurar soluções em outras áreas 

(FAZENDA, 1991, p.49). Conforme podemos observar abaixo que: 

 

A interdisciplinaridade é fator de transformação, de mudança social, 

enquanto a integração como fim em si mesmo, é fator de "estagnação", 

de manutenção do "status quo”. Na integração a preocupação seria 

ainda com o conhecer e relacionar conteúdos, métodos, teorias ou 

outros aspectos do conhecimento. Neste sentido é que permanecer 

nela apenas, seria manter as coisas tal como elas se apresentam, 

embora de uma forma mais organizada (FAZENDA,2002, p.48). 

Sendo que no ensino de ciências e matemática a interdisciplinaridade 

pode ser vista como uma combinação de disciplinas, composta por pontos de 
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vista diferentes, mas com um objetivo final em comum, que seria a interpretação 

ou estudo de algo favorecendo o processo de ensino aprendizagem. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Sendo assim a interdisciplinaridade no ensino de ciências e matemática 

é possível e pode ocorrer através do uso dos ODAs permitindo a associação entre 

várias áreas, e um resultado satisfatório, fazendo com que o processo de ensino 

aprendizagem seja enriquecedor. Sabendo-se que a interdisciplinaridade não 

torna prejudica nenhuma área de conhecimento, mas mantém é a essência de 

cada uma. Para que isso ocorra é necessário buscar meios para que a metodologia 

adequada seja aplicada de forma correta e para isso é necessário um 

planejamento prévio. Logo, o uso dos objetos digitais de aprendizagem dentro 

do ambiente escolar favorece o ensino e motiva os alunos com expectativa de 

aulas diferenciadas e propiciando a troca de ideias e a associação entre disciplinas 

diferentes objetivando um único propósito a aprendizagem. 
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Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa que tem o intuito de verificar a 

eficiência da utilização de recursos digitais de áudio e vídeo como ferramenta auxiliar no 

processo de ensino - aprendizagem de conceitos abstratos na Educação Infantil. Foram 

realizadas intervenções em duas turmas de Educação Infantil (Infantil I) em uma escola 

pública da cidade de Teresina – Piauí, no segundo semestre de 2018. Os resultados 

apontam que com a utilização desses recursos ambiente em sala de aula tornou-se mais 

interessante e atrativa. Os conceitos abstratos relativos a claridade e escuridão puderam 

ser melhor assimilados com a utilização dos recursos devido a musicalidade atrelado 

através do áudio e a dinâmica de movimentos do sol mostrada através de vídeos que 

permite ao aluno compreender os porquês da sucessão dos dias e das noites. A utilização 

dessa tecnologia em sala de aula, portanto, enriquece a aula e permite fugir do 

tradicionalismo tão enraizado em nossa cultura educacional brasileira. 

Palavras-Chave: Recursos digitais; Conceitos abstratos; Educação infantil; 

Aprendizagem. 

 

Abstract: This work is the result of a research that aims to verify the efficiency of the use 

of digital audio and video resources as an auxiliary tool in the teaching - learning process 

of abstract concepts in Early Childhood Education. Interventions were carried out in two 

classes of Early Childhood Education (I) in a public school in the city of Teresina - Piauí, 

in the second half of 2018. The results indicate that using these resources in the classroom 

has become more interesting and attractive Abstract concepts related to clarity and 

darkness could be better assimilated with the use of resources due to musicality linked 

through the audio and the dynamics of movements of the sun shown through videos 

that allows the student to understand the reasons of the succession of days and nights. 

The use of this technology in the classroom, therefore, enriches the class and allows to 

escape the traditionalism so rooted in our Brazilian educational culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

As crianças atuais são sujeitos inquietos, curiosos e ativos. Elas possuem a 

necessidade participar, interagir e de serem ativas. Dessa forma, a utilização de 

metodologias tradicionais na educação infantil não atende às necessidades dessa 

categoria de alunos. Segundo Vygotsky (1998), para poder compreender o 

desenvolvimento da criança, devemos prestar atenção às suas necessidades e 

verificar se os incentivos que recebem são eficazes para despertar uma ação. 

Assim, a educação infantil ganhou caráter lúdico para buscar auxiliar no processo 

de ensino aprendizagem e capturar a atenção das crianças para os temas 

abordados em sala de aula. A utilização de figuras ilustrativas e coloridas, 

materiais diversos confeccionados para reproduzir a realidade para que a criança 

possa compreendê-la são os artifícios mais utilizados atualmente.  

No entanto, essas crianças estão em contato com tecnologias cada vez mais 

sofisticadas desde o nascimento no convívio familiar. Celulares, televisão, 

computadores e tablets são disponibilizados a essas crianças para o 

entretenimento e esses aparelhos conseguem atrair a atenção delas de uma 

forma poderosa. Dentre os dos papeis da escola, preparar seus alunos para lidar 

com as diferentes situações da vida cotidiana se configura como um dos mais 

importantes. Dessa forma, a escola precisa auxiliar suas crianças desde cedo a 

lidar com a tecnologia. Além disso, essa tecnologia pode auxiliar o processo de 

ensino aprendizagem na educação infantil na medida em que possui ferramentas 

incríveis de reprodução da realidade como imagens animadas de alta resolução 

e  vídeos.  

Kenski (2012) diz que a tecnologia digital e a educação são inseparáveis, pois as 

tecnologias atuais são também um recurso que pode ser usado para aprender e 

a educação, deve ensinar como utilizar esses recursos de modo que as 

informações sejam aproveitadas de maneira satisfatória. A utilização de jogos 

digitais para crianças, por exemplo, é um artificio que consegue envolver 

conteúdos dados em sala de aula de maneira que chame a atenção da criança na 

hora de aprender. O desempenho da criança, dessa forma, pode estar relacionado 

a uma mudança na motivação e/ou no incentivo que ela recebe. 

Dentre os conteúdos ministrados na educação infantil, ensinar conceitos 

abstratos para crianças é um desafio. As crianças nessa fase compreendem sua 
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realidade de uma forma limitada, pois ainda estão em fase de descobrimento. 

Apresentar conceitos como tempo, espaço, dias da semana, dia e noite requer a 

utilização de muito diálogo e envolvimento com as crianças e a utilização de 

recursos de imagens impressas são os mais utilizados pelas escolas. No entanto, 

essa metodologia não consegue capturar a atenção dos alunos em sua totalidade 

de forma a atingir os objetivos do processo de ensino aprendizagem.  

Diante disso, é preciso investigar a eficiência de recursos digitais como auxiliares 

nas aulas de educação infantil, principalmente no tocante às que tratam de 

conceitos abstratos. Assim, este trabalho tem como objetivo a utilização de 

recursos digitais de áudio e vídeo como auxiliares no processo de ensino-

aprendizagem de conceitos abstratos relacionados a diferenciação dos períodos 

de dia e noite na educação infantil  

 

METODOLOGIA 

 

Para a realização desta pesquisa foi feito uma intervenção em duas turmas de 

Educação Infantil (Infantil I) em uma escola pública da cidade de Teresina – Piauí, 

no segundo semestre de 2018. As idades das crianças variaram de 4 a 5 anos. 

Essa pesquisa foi dividida em quatro etapas. A primeira se constituiu de 

observações das aulas e análise da metodologia empregada nas duas turmas (A 

e B). A partir disso, observou-se a dificuldade das crianças em compreender 

conceitos abstratos como o dia e a noite. Essa primeira etapa se configurou em 4 

manhãs ( 4 horas cada). 

No grupo A, em etapa subsequente, apresentamos aos alunos o assunto que seria 

abordado e buscou-se conhecer os conhecimentos prévios desses trazidos de 

suas experiências fora da sala de aula. Em seguida, apresentamos um vídeo de 

desenho animado musical mostrando situações do cotidiano associadas ao 

cotidiano dos alunos para que, juntamente com o professor,  possam associa-las 

com o vídeo apresentado anteriormente. Essa etapa foi efetivada em um encontro 

pela manhã com duração de 4 horas. No grupo B, fixado como controle, foi 

empregado uma metodologia tradicional e expositiva na qual o professor expõe 

o conteúdo mediante figuras ilustrativas impressas. A duração da interação no 

grupo B se deu também em 4 horas. 

A ultima etapa foi destinada a análise dos resultados provenientes da avaliação 

dos alunos referente aos dois métodos utilizados.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na primeira etapa, realizamos encontros de observação das aulas nas duas 

turmas de educação infantil selecionadas. Esses encontros se configuraram em 

quatro encontros, dois em cada turma. Observou-se que os alunos apresentavam 

uma certa dificuldade de compreender e assimilar conceitos abstratos 

constituintes dos conteúdos que deveriam ser abordados naquele nível de 

escolaridade.  

Noções de tempo, espaço, dias da semana, dia e noite, dentre outros, são alguns 

conceitos difíceis de serem abordados pelo professor em sala de aula. Observou-

se que as crianças são curiosas e querem ultrapassar os limites do conhecimento 

abordado. Diante disso, as imagens ilustrativas apresentadas pelo professor se 

mostram limitadas devido ao fato de não oferecer uma similaridade com a 

realidade que se configura em constante movimento. Assim, a utilização de 

vídeos se fez necessária para buscar atender a essa problemática. 

Na turma A, foi aplicada a metodologia mediante a utilização de vídeos de 

desenho animado. Na turma B, foi aplicada a metodologia utilizada pelo 

professor da escola, utilizando somente imagens ilustrativas impressas e 

coloridas. Esta se configura como grupo controle para que possamos avaliar a 

eficiência da utilização dessa metodologia. O conteúdo escolhido para a presente 

pesquisa foi as noções de tempo referente a dia e noite.  

O primeiro contato com a turma A se deu mediante a apresentação para 

conhecimento dos alunos para um melhor relacionamento durante o projeto. 

Diante disso, apresentamos às crianças o conteúdo que seria abordado. Em 

seguida, questionamos de maneira envolvente e acolhedora os alunos para 

entender os conhecimentos prévios que estes possuíam e traziam de experiências 

fora da sala de aula, no convívio com os familiares e a sociedade de forma geral. 

Verificamos que as noções que as crianças apresentavam se configuravam em 

ideias aleatórias e frases prontas reproduzidas do que eles ouviam em situações 

anteriores fora da sala de aula. 

Eles entendiam que o dia se refere a claridade e a noite a escuridão, mas sempre 

questionavam acerca dos motivos dessa claridade e dessa escuridão. Em 

momento subsequente, o vídeo musical foi exibido. Este apresentava de forma 

animada as diferentes situações do cotidiano das crianças que se desdobravam 

durante o dia e a noite, configurando uma sequência lógica para as ações 

cotidianas das mesmas. Além disso, a musicalidade associada ao vídeo com letra 
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condizente com as situações ajuda os alunos a entender e assimilar de forma 

lúdica essas situações. 

Os alunos se mostraram entusiasmados e atentos a essa nova tecnologia 

apresentada. O vídeo foi exibido através de um projetor na parede limpa e branca 

da sala de aula e uma pequena caixa de áudio. Foi perceptível que a utilização 

desse recurso capturou a atenção dos alunos do início ao fim da exibição. A 

seguir, foi solicitado aos alunos que associassem às situações ocorridas durante 

o dia ou durante a noite, como algumas apresentadas abaixo: 

✓ Acordar; 

✓ Tomar café; 

✓ Ir à escola; 

✓ Almoçar; 

✓ Lanchar; 

✓ Tomar banho; 

✓ Ir para a cama; 

✓ Dormir. 

Os alunos conseguiram assimilar de forma fácil e divertida os questionamentos e 

desafios apresentados a eles e extrapolaram as expectativas. Quanto à turma B, 

alguns alunos se mostraram dispersos e o professor precisava se esforçar mais 

captar a atenção desses alunos para a atividade que estava sendo desenvolvida 

com as imagens ilustrativas. Durante a atividade avaliativa, os alunos 

apresentaram um resultado pouco satisfatório, pois somente 60% desses 

conseguiram fazer as associações corretas.  

Além disso, os alunos da turma A conseguiram assimilar e explicar facilmente o 

porquê da mudança de dia para noite e de noite para o dia. Os alunos do Grupo 

B, no entanto, apresentaram certa dificuldade. Isso se deve ao fato e que o vídeo 

apresentado a turma A apresenta movimento e demonstra a influência do sol 

para a ocorrência do dia e da noite. O vídeo mostra que quando o sol aparece é 

dia e quando o sol desaparece no horizonte tudo fica escuro. 

Dessa forma, pode-se observar que a utilização desse recurso permite ao aluno 

da educação infantil assimilar de forma mais fácil conceitos abstratos e entender 

verdadeiramente os porquês do fenômeno. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 
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A utilização de recursos digitais na educação infantil no desenvolvimento de 

conceitos abstratos em sala de aula permite a realização de aulas mais dinâmicas. 

Dessa forma, é possível reproduzir de forma interativa situações do cotidiano do 

aluno que permitam a este associar a momentos de claridade (dia) e escuridão 

(noite) mediante associação. Além disso, a possibilidade de vídeos com 

movimentos mostra para a criança o porquê da sucessão dos dias e das noites 

através do movimento aparente do sol. Além disso, o recurso de áudio reproduz 

canções contextualizadas com o conteúdo, o que permite ao aluno assimilar 

melhor as informações. 
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Resumo: O emprego adequado do tempo, é uma árdua missão, principalmente para 

estudantes, que buscam fazer suas atividades estudantis em um curto espaço de tempo 

e com um alto desempenho e produtividade. Considerando essa dificuldade, muitas 

técnicas, tais como o método Pomodoro, foram criadas e atualmente adequadas ao meio 

tecnológico, tornando-se uma solução acessível para estudantes em geral.  A 

metodologia utilizada neste artigo é baseada em uma análise detalhada do aplicativo 

“Pomodoro Timer Lite”, o qual não está vinculado diretamente ao criador do método 

Pomodoro, Francesco Cirillo. Porém, o aplicativo, assim como o método, tem como 

objetivo dividir fluxos de trabalho em etapas, aperfeiçoando a desenvoltura do cérebro 

e impulsionando o foco. 

Palavras-chaves: Pomodoro Timer Lite; desempenho; produtividade; aplicativo; 

tecnologias 

 
1294 Aluna do Curso Técnico de Química- modalidade integrada ao Ensino Médio no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Imperatriz. 

lindaaschiley@gmail.com 
1295 Aluna do Curso Técnico de Química – modalidade integrada ao Ensino Médio no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Imperatriz. 

sousaviviany83@gmail.com 
1296 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica (PPGEEB) 

da Universidade Federal do Maranhão. Professora das disciplinas de Arte e Metodologia Científica 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMA Campus Imperatriz. 

mirian.bogea@ifma.edu.br. 
1297 Mestre em Educação- Gestão de Ensino da Educação Básica pela Universidade Federal do 

Maranhão. Especialista em LIBRAS e em Tradução e Interpretação – LIBRAS pela Faculdade Santa 

Fé. Licenciado em Arte-Educação pela Universidade Federal do Maranhão e em Pedagogia pela 

Faculdade Latino-Americana de Educação – FLATED. Professor das disciplinas de Arte e 

Metodologia Científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMA Campus 

Imperatriz. Líder do Grupo de Pesquisa em Educação, Arte e Tecnologias (GEATEC). 

diego.bogea@ifma.edu.br 

mailto:mirian.bogea@ifma.edu.br


 

 
5595 

 

Abstract: Adequate use of time is an arduous task, especially for students, who seek to 

do their student activities in a short time and with a high performance and productivity. 

Considering this difficulty, many techniques, such as the Pomodoro method, were 

created and currently adapted to the technological environment, making it an accessible 

solution for students in general. The methodology used in this article is based on a 

detailed analysis of the application "Pomodoro Timer Lite", which is not directly linked to 

the creator of the Pomodoro method, Francesco Cirillo. However, the application, like the 

method, aims to break up workflows in stages, enhancing the brain's resourcefulness and 

boosting focus. 

Keywords: Pomodoro Timer Lite; performance; productivity; app; technologies  

 

Introdução 

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) 

experimentado nos últimos anos, otimizou de forma vertiginosa as possibilidades 

de interações sociais, bem como contribuiu para o desenvolvimento de diversas 

ferramentas educacionais, dentre as quais podemos citar os smartphones. 

As aplicações desses dispositivos foram ampliadas através da criação de 

softwares efetuados diretamente em seu suporte lógico, os aplicativos - 

comumente denominados por “apps”, que podem ser produzidos e instalados 

facilmente pelos usuários, permitindo seu manuseio de forma dinâmica. 

Atualmente, a criação de muitos aplicativos está sendo destinada às áreas 

educacionais, buscando propor tanto para professores quanto para alunos, 

melhores condições para a disseminação do ensino de forma prática, objetiva e 

proativa. 

Entretanto, a utilização dos smartphones de forma equívoca pelos 

usuários, principalmente os pertencentes à classe estudantil, tem gerado uma má 

administração do tempo dos mesmos, o oposto do que se busca realizar por meio 

dos TIC’s, especialmente aqueles que têm como função a otimização do tempo. 

Visando o aprimoramento da organização do tempo e aumento da 

produtividade dos estudos de acadêmicos em geral, técnicas simples e eficazes, 

como Pomodoro, método criado na década de 1980, pelo italiano Francesco 

Cirillo, baseado em dividir fluxos de trabalho em etapas, aperfeiçoa a 

desenvoltura do sistema nervoso central e impulsiona o foco. 

Em busca de atingir a maior quantidade possível de pessoas, a técnica 

Pomodoro foi “adequada” ao meio tecnológico, convertendo-se em aplicativos 
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móveis para tornar sua utilização mais acessível, como o “Pomodoro Timer Lite”, 

o qual será abordado neste artigo, como ferramenta de auxílio para acadêmicos 

em geral, que buscam a produtividade de seus estudos conciliada à otimização 

de seu tempo. 

 

Recursos e aplicabilidades do Pomodoro Timer Lite 

O aplicativo “Pomodoro Timer Lite”, lançado em outubro de 2012 pela 

Tatkov Lab (desenvolvedor Android), tem em seu conjunto atual dois aplicativos, 

o “Pomodoro Timer Lite” (versão gratuita) e o “Pomodoro Timer Pro” (versão 

paga), todos listados na categoria "produtividade".  

Com classificação livre e disponível para o sistema operacional Android, o 

“Pomodoro Timer Lite”, está acessível a ser instalado por meio da Play Store. 

Atualmente, o mesmo possui mais de um milhão de downloads e é avaliado por 

25 mil usuários. Em uma média de 5 pontos, ele alcança o patamar de 4,7 pontos 

de avaliações e resenhas na Play Store.  

A mais recente atualização do app ocorreu em outubro de 2018, 

disponibilizando a versão 2.3.0, a qual possibilita o acesso completo à rede, 

impede que o telefone entre em modo de espera e controla a vibração do 

aparelho.  

O app ocupa um espaço na memória do aparelho de 3,1 megabytes, e 

conta com os seguintes recursos: 

• Design minimalista e livre de distrações; 

• Sem anúncios, promovendo aumento no nível de concentração; 

• Compatível com intervalos curtos e longos; 

• Duração personalizada de intervalos; 

• Timer Pomodoro Simples. 

Salienta-se o fato de que o “Pomodoro Timer Lite” não disponibiliza 

recursos que o “Pomodoro Timer Pro” oferece aos seus utentes, tais como 

adicionar diversas tarefas e analisar as estatísticas oferecidas pela versão paga. 

 

Etapas para manuseio do aplicativo: Criar uma tarefa para ser executada 

Ao clicar em “Iniciar Pomodoro”, iniciará o timer de 25 minutos; 

1. O usuário deve trabalhar em sua tarefa até o timer ser zerado; 

2. Ao finalizar a atividade desejada, o usuário deve realizar um intervalo curto, 

de 3 a 5 minutos, para relaxar seu corpo e sua mente; 
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Imagem 01: Notificação do app ao encerrar a tarefa 

Fonte: www.play.google.com 
3. A cada 4 ciclos Pomodoro, o utente deverá fazer um intervalo mais longo (10 

a 30 minutos); 

 

Configurações do aplicativo 

• Alteração do volume do toque  

• Volume do tic-tac e sua alteração; 

• Opções de sons do toque; 

• Possibilidade para acionar ou não a vibração do smartphone e 

manter a tela do mesmo ligada; 

• Alteração na duração do intervalo longo e/ou curto; 

• Mudança na duração do ciclo Pomodoro (sendo a duração 

recomendada de 25 minutos); 

• Alteração no idioma do aplicativo; 
                                                           

Considerações finais 

Durante o desenvolvimento do artigo, foram analisados os recursos e 

aplicabilidades do Pomodoro Timer Lite, as etapas para manuseio do aplicativo e 

as configurações do mesmo, demonstrando sua utilização como recurso de 

auxílio para acadêmicos em geral, que buscam o crescimento de sua 

produtividade em relação aos estudos ajustada à administração de seu tempo. 

De acordo com as estatísticas referentes ao desenvolvedor Android do 

aplicativo, Tatkov Lab, “o Pomodoro Timer Lite, que é altamente classificado em 

vários países e, com mais de 1 milhão de instalações, é um dos aplicativos mais 

populares no ecossistema Android”. (Appbrain, 2018) 

https://www.appbrain.com/app/pomodoro-timer-lite/com.tatkovlab.pomodorolite
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 Diante das informações anteriormente descritas, observa-se que a 

educação correlacionada à tecnologia, por meio dos TIC’s, beneficia a classe 

estudantil em geral, através da criação de aplicativos, tais como o Pomodoro 

Timer Lite, que se baseiam em métodos onde o aprimoramento da organização 

do tempo e aumento da produtividade dos estudos são priorizados. 
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APRENDIZAGEM DA PRONÚNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

MEDIADA POR APLICATIVOS DIGITAIS 

 

Carlos Maycon Almeida Santos (UFMA)1298 

João da Silva Araújo Júnior (UFMA)1299 

  

Na linguística aplicada, sobretudo no âmbito das pesquisas voltadas para o uso 

de tecnologias digitais na aprendizagem de línguas, é cada vez mais corrente a 

compreensão de que a aquisição de uma língua estrangeira ocorre 

predominantemente através de meios que promovam a atuação estratégica dos 

aprendizes. Nesse sentido, a internet possibilita o uso de uma série de 

ferramentas que podem ajudar a ampliar os conhecimentos e as ações do 

aprendiz na tentativa de adquirir ou usar a língua alvo. Assim, consideramos que 

os aplicativos digitais (apps), programas com grande número de usuários, 

instalados em smartphones ou computadores, constituem um importante 

suporte no que tange à mobilização de estratégias individuais dos mais variados 

tipos. A relevância das estratégias de aprendizagem (EA) na aquisição de línguas 

fica evidente em pesquisas como a de Oxford (1990), que identifica ocorrência 

significativa de cada uma das EA na aprendizagem de língua inglesa. Em seu 

estudo, a autora compreende as EA como ações, comportamentos e 

pensamentos voltados para processamento e transformação do input linguístico 

pelo aprendiz. Desse modo, entendemos ser relevante analisar as implicações do 

uso de aplicativos digitais na mobilização de EA por aprendizes de línguas, uma 

vez que o uso dessas ferramentas pode contribuir para atuação estratégica desses 

aprendizes. Particularmente, nos interessa investigar o desenvolvimento de 

estratégias voltadas para a aprendizagem da pronúncia. O presente trabalho tem 

como objetivo analisar a mobilização de Estratégias de Aprendizagem (EA) de 

pronúncia no âmbito do uso de aplicativos digitais por aprendizes de línguas e 

investigar quais as EA de pronúncia são possibilitadas pelos aplicativos digitais. 

Além disso, examinar, à luz da tipologia de Oxford (1990), quais EA de pronúncia 
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de Letras da Universidade Federal do Maranhão - UFMA. São Luís, Maranhão, Brasil. 
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são mais recorrentes no âmbito do uso dos aplicativos digitais. Para a consecução 

dos objetivos propostos, foi feita coleta de narrativas de aprendizagem de 

estudantes de línguas da Universidade Federal do Maranhão. Para identificação 

e análise das EA, a pesquisa tomou como base o inventário de estratégias de 

Oxford (1990). Os resultados analisados apontam para ocorrência de grande 

quantidade de EA voltadas para a pronúncia, nos mais diversos aplicativos, a 

exemplo do Duolingo e HelloTalk, utilizados pelos aprendizes. Assim, as 

narrativas nos permitem afirmar que existe uma relação direta entre o uso de 

aplicativos e a mobilização de EA relacionadas à pratica de pronúncia em língua 

estrangeira. 

Palavras-chave: Aprendizagem de Línguas. Estratégias de Aprendizagem. Tecnologias 

Digitais.  
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APRESENTANDO AS POSSIBILIDADES DO USO DE TIC NO 

ENSINO DE FÍSICA PARA ESTUDANTES DE UM CURSO SUPERIOR 

A DISTÂNCIA 

 

Lucianno Cabral Rios1300 

 

 

RESUMO: A educação não é a mesma do século passado, nem seus professores, tão 

pouco seus estudantes e grande parte dessas mudanças ocorrem devido à revolução 

tecnológica pela qual a sociedade passa. Este trabalho apresenta um relato sobre curso 

de extensão Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Física, ofertado no 

ano de 2017 pelo Curso de Física-EaD do Centro de Educação Aberta e a Distância da 

UFPI e teve como objetivo apresentar as novas tecnologias em Educação aos estudantes 

do curso e expor algumas de suas aplicações no ensino de Física. A oferta ocorreu em 

04 (quatro) polos de Apoio Presencial, que tinham em comum a oferta do curso em 

questão. Com dois momentos distintos, sendo um presencial e outro à distância, o 

presencial ainda foi dividido em dois encontros, um no início do curso e o outro no final, 

onde foram apresentadas as atividades avaliativas. Percebe-se que o curso de extensão 

atingiu seus objetivos, quando se verifica a produção de Trabalhos de Conclusão de 

Curso que abordam a utilização de TIC no ensino de Física por parte dos estudantes que 

participaram curso de extensão. 

Palavras-chave: TIC; Ensino; Formação de Professores; Física; Educação a Distância. 

 

ABSTRACT: Education is not the same as that of the last century, nor are its teachers, so 

few of its students, and much of these changes occur due to the technological revolution 

in which society passes. This paper presents an information about the extension course 

of Information and Communication Technologies in Physics Teaching, offered in 2017 by 

the Physics-EaD Course of the Center for Open and Distance Education of the UFPI and 

aimed to present the new technologies in Education to students of the course and to 

expose some of its applications in the teaching of Physics. The offer occurred in 04 (four) 

poles of Face-to-Face Support, which had in common the offer of the course in question. 

With two different moments, one being face-to-face and the other at a distance, the 

classroom was still divided into two meetings, one at the beginning of the course and 

the other at the end, where the evaluation activities were presented. It is noticed that the 
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extension course reached its objectives, when the production of Works of Conclusion of 

Course that address the use of ICT in the teaching of Physics by the students who 

participated in extension course. 

Keywords: ICT; Teaching; Teacher training; Physics; Distance Education. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estamos no final da segunda década do século XXI, mas a sociedade já não 

é a mesma do início do século em questão. Mas o que pode evidenciar tal 

afirmação? A tecnologia. No caso, o acesso a ela e utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), assim como suas derivações, as Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) e as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC). 

Na educação, como um todo, a utilização das TIC se tornaram algo 

fundamental, já que o estudante contemporâneo está imerso nas tecnologias no 

seu dia a dia. Moreira (2014), em um de seus trabalhos, indaga que o ensino da 

Física está desatualizado em relação à utilização de tecnologias.  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) permitem: a 

universalização da educação, a exemplo da Educação a Distância (EaD), a sua 

equidade, a qualidade do processo ensino-aprendizagem, além do 

desenvolvimento do professor como educador (UNESCO, 2015).  

O docente contemporâneo necessita ter mais algumas habilidades 

adequadas para chegar ao seu objetivo. Segundo Borges e Reali (2012, p. 3) “uma 

atuação docente satisfatória está relacionada com a formação satisfatória, seja 

em nível de formação inicial ou como de formação continuada”.  Para Moreira 

(2014) o “ensino de Física não é uma questão de encher um cérebro de 

conhecimentos, mas de desenvolver esse cérebro em Física”. 

Partindo desse entendimento, é necessário que os profissionais da educação 
estejam preparados para o uso das NTIC e TDIC na sala de aula, pois muitos profissionais 
não têm um conhecimento prévio de como podem utilizar tais ferramentas e não 
imaginam como poderiam explorá-las em sala de aula. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1999), da Educação 

Básica, apontam para o desenvolvimento de competências e habilidades nas 

diversas áreas do conhecimento da Base Nacional Comum do currículo da 

Educação Básica, que permitam aos educandos, entender os princípios das TIC e 
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associá-las aos conhecimentos científicos; entender a natureza das tecnologias 

da informação como integração de diferentes meios de comunicação, linguagem 

e códigos, bem como a função integradora que elas exercem na sua relação com 

as demais tecnologias e; aplicar as TIC na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para sua vida, dentre outros. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), mencionam que as 

Tecnologias da Informação e Comunicação compõem uma parte de um contínuo 

desenvolvimento de tecnologias. Como qualquer ferramenta, devem ser usadas 

e adaptadas para servir a fins educacionais e como tecnologia assistiva; 

desenvolvidas de forma a possibilitar que a interatividade virtual se desenvolva 

de modo mais intenso, inclusive na produção de linguagens [...]. (BRASIL, 2013) 

Dessa forma, esse trabalho toma como base um curso de extensão 

“Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Física”, executado pela 

coordenação do Curso de Física-EaD do Centro de Educação Aberta e a Distância 

da Universidade Federal do Piauí – CEAD/UFPI. O curso teve como clientela 

estudantes do curso dos Polos de Apoio Presencial das cidades de Água Branca, 

Piracuruca, Jaicós e São João do Piauí, assim como para os demais estudantes da 

comunidade acadêmica dessas regiões. 

O curso teve como objetivo apresentar as Novas Tecnologias em Educação 

que podem ser aplicadas no ensino de Física. Para que esse objetivo fosse 

alcançado foram discutidas a educação e a aprendizagem no século XXI, assim 

como apresentados os recursos oferecidos pelas ferramentas e ambientes 

digitais, além de produzir metodologias para o Ensino de Física através das Novas 

Tecnologias em Educação e assim promover uma formação de qualidade aos 

futuros professores de Física. 

 

MÉTODOS 

 

O curso de extensão Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino 

de Física foi uma atividade, com carga horária de 45 horas-aula, realizadas 

durante o segundo semestre de 2017, através da Coordenação do Curso de 

Física-EaD do CEAD/UFPI. O curso em questão foi aberto a toda comunidade 

acadêmica das cidades de Água Branca, Piracuruca, Jaicós e São João do Piauí.  

Para a realização do curso, o mesmo foi dividido em duas partes: a 

presencial, que foi realizada em dois encontros, havendo as discussões sobre os 

avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação na educação e como o 
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professor de Física deve atuar no século XXI, tendo duração de 15 horas e; a parte 

a distância, onde os estudantes deveriam realizar suas atividades, aprofundar o 

conhecimento adquirido no primeiro encontro presencial, através de pesquisas e 

produção de materiais educacionais focados na utilização de TIC no ensino de 

Física, tendo essa parte uma duração de 30 horas. 

O curso foi realizado ao mesmo tempo nos 04 (quatro) polos em questão. 

Para tal, foi necessária promover a capacitação dos tutores que iriam ministrar a 

atividade, levando em consideração as habilidades que cada um tinha com o 

manuseio das TIC com o ensino de Física. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como mencionado anteriormente, o curso foi dividido em duas partes, 

uma presencial e outra à distância, tendo a presencial uma carga horária menor 

que a outra parte que ocorreu a distância. Dessa forma, uma das exigências do 

curso para a obtenção do certificado, foi à participação nos dois encontros 

presenciais que a atividade realizou, assim como a realização das atividades 

avaliativas. 

A avaliação final do curso consistiu na produção de uma sequência 

didática, para no máximo 05 (cinco) aulas, que tivesse como base a utilização de 

alguma TIC para o ensino de Física, sendo o ramo para aplicação de livre escolha 

do estudante. 

Após à análise dos trabalhos produzidos, foi possível observar que os 

estudantes conseguiram absorver a ideia do curso e produzirão boas sequências 

didáticas, onde foram utilizadas desde recursos mais rotineiros, mas nem por isso 

menos importante, como apresentações de slides com o auxílio de datashow e 

computadores, tendo até sequências que abordavam a utilização de aplicativos 

para smartphones com simuladores. Foram expedidos 61 certificados de 

conclusão do curso, sendo esses distribuídos para os quatro polos de Apoio 

Presencial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Passado um pouco mais de um ano da conclusão do curso, é possível 

verificar que a atividade de extensão auxiliou os estudantes não apenas a 

conhecer ou compreender mais sobre a tecnologia e as Tecnologias de 
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Informação e Comunicação na Educação, mas permitiu que alguns estudantes 

que estavam sem ideias, para a produção de seus Trabalhos de Conclusão de 

Curso, pudessem produzir suas pesquisas sobre o tema abordado, utilizando a 

aplicação de alguma das TIC discutidas no ensino de Física e assim buscar novos 

mecanismos para melhorar o ensino desse disciplina. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o uso da tecnologia 

especificamente do software Aprovado – Gerencie Estudos como uma possibilidade na 

organização para os estudos de alunos. Desta forma, iremos discutir sobre o aplicativo 

Aprovado - Gerencie Estudos, no qual auxilia na organização do tempo de estudos 

diariamente, semanalmente e mensalmente levando em conta intervalos para 

descanso, alimentação, dentre outro, proporcionando assim uma rotina estudantil 

cronometrada otimizando a utilização do tempo. Este estudo foi implementado pelos 
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alunos do curso técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Campus Avançado Porto Franco. 

PALAVRAS-CHAVES: Aprovado; Tecnologias; Educação; Tempo; Gerenciamento. 

 

ABSTRACT: This work aims to analyze the use of technology specifically of the Approved 

- Manage Studies software as a possibility in the organization for student studies. In this 

way, we will discuss about the Approved - Manage Studies application, in which it assists 

in the organization of study time daily, weekly and monthly taking into account intervals 

for rest, feeding, among others, thus providing a timed student routine optimizing the 

use of time . This study was implemented by the students of the technical course on 

Environment of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Maranhão 

(IFMA) - Advanced Campus Porto Franco. 

KEYWORDS: Approved; Technologies; Education; Time; Business Management 

 

INTRODUÇÃO  

 

“O planejar é uma realidade que acompanhou a trajetória histórica da 

humanidade. O homem sempre sonhou, pensou e imaginou algo na sua vida.” 

(Menegolla e Sant’anna, 2001, p.15). 

Uma das maiores dificuldades para as pessoas que estudam, é a 

procrastinação. Desta forma, os conteúdos curriculares se acumulam, onerando o tempo 

dos estudantes e gerando desconforto, contrangimentos e situações que tendem a 

possibilitar um distanciamento do aluno para com o ambiente escolar 

Gandin (2008, p.01) sugere que se pense no planejamento como uma 

ferramenta para dar eficiência à ação humana, deixando explícito que o planejamento 

ou um ajuste no cronograma diário de atividades torna as pessoas, mais eficientes em 

suas ações. Muitas pessoas que tentam organizar seus estudos utilizam métodos como 

planilhas e cronogramas, que no inicio conseguem os cumprir, mas com o tempo, é muito 

comum que as pessoas acabem desistindo das mesmas. 

O aplicativo Aprovado foi criado com intuito de auxiliar os mesmos a terem 

uma rotina de estudos planejada e consistente, consequentemente, obtendo um bom 

aproveitamento relacionado ao seu rendimento escolar. 

A partir dele é possível elaborar um cronograma prático de estudos, 

personalizado para cada pessoa. Para Moretto (2007), planejar é organizar ações, então 

é essencial que o cronograma seja totalmente personalizado, pois cada pessoa tem 

determinadas atividades diferentes a serem realizadas. Assim fazendo com que esta 

prática de estudos não se torne chata e possa virar uma rotina com o tempo. 

 

USO DO APLICATIVO APROVADO PARA A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA 
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PERSONALIZADO 

 

O aplicativo Aprovado-Gerencie Estudos, está disponível para Android e IOS 

sendo completamente grátis e de uso diário a todos os usuários, serve para toda à classe 

estudantil sendo mais utilizado em concursos como o público, Enem e OAB, pois é 

através do estudo e também com uma boa cronometragem de tempo que se chega ao 

sucesso.  

Com o aplicativo escolhem-se as matérias e organiza o tempo de forma 

manual ou automática para cada uma, com intervalos para não ficar muito cansativo, 

pois se sabe que a maioria dos brasileiros não gosta de estudar em casa. 

O aplicativo dispõe-se de alguns anúncios em forma de ofertas voltadas a 

concursos do meio Público, ENEM e entre outros, ajudando ainda mais a população 

usuária do aplicativo.   

Para a utilização do aplicativo, inicialmente exige o 

cadastro pessoal onde à pessoa estará inserido seu nome, 

sobrenome, e-mail e senha para uso pessoal do aplicativo. Para 

começar a execução do aplicativo deve-se primeiro criar as 

matérias e o conteúdo referente à matéria, onde no caso seria a 

área de conhecimento a ser estudada. 

Ex: Português (Conjunção verbal), Matemática (Função Afim). 

 

Imagem 01: Interface do aplicativo – Seção Cadastro 

 
Fonte: Captura de tela feita pelos autores 
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Logo após o cadastro de ao menos uma matéria, já pode se iniciar uma 

atividade ou estudo proponente, uma atividade referente ao aplicativo e o tempo 

contínuo gasto por matéria ao estuda-la. 

Imagem 02: Registro da do conteúdo e o horário de estudo do mesmo 

 
Fonte: Captura de tela feita pelos autores 

 

Após registrar a primeira atividade, pode-se visualizar a sessão de 

acompanhamento para olhar os gráficos de atividades. Os gráficos servem para com que 

o usuário veja o andamento dos estudos na última semana, mês, ano, etc. 

Além do aplicativo Aprovado, existe também o site, que funciona da mesma 

maneira. Porém, no sítio, é possível estudar apenas em computador, então, usando a 

ferramenta em um dispositivo Android ou IOS, agiliza-se o estudo em qualquer lugar, 

sem perda de tempo.   

 

Imagem 03: Cronograma de estudos montado 

 
Fonte: Captura de tela feita pelos autores 
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Após todas as matérias e conteúdos serem cadastradas no aplicativo, com os 

horários personalizados de acordo com a rotina do estudante, o mesmo apresentará o 

cronograma montado pronto para o uso, como apresentado na imagem 03.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta análise teve como objetivo central, o estudo do aplicativo Aprovado - Gerencie 

Estudos, na criação de cronogramas de estudos personalizados. Como forma de melhor 

organização de estudos para qualquer pessoa. Sendo ela um estudante que faz uma 

graduação até alunos de ensino médio ou fundamental. 

Após a análise do funcionamento e potencial eficácia do aplicativo, foi observado 

que o mesmo apresenta uma dinâmica de uso simples e alternativa. Deste modo o 

estudante apresenta em sua rotina de estudos, o uso cronometrado do seu tempo, lhe 

proporcionando organização e desempenho maior que de um estudante que não possui 

um cronograma, ou uma rotina cronometrada e personalizada de estudos. 
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AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA GRADUAÇÃO PRESENCIAL 

 

Isabela de Cássia Costa Vieira1306;  

Ana Flávia Caldas de Sousa1307;  

Shirley Ribeiro Carvalho1308; 

 

Resumo: Com o uso cada vez mais intenso das tecnologias de digitais e 

comunicação (TICs) os alunos estão chegando às instituições de ensino superior 

e encontrando o ambiente virtual como plataforma para disponibilização dos 

materiais e também uma nova maneira de interação com o que está a sua volta. 

Este artigo integra uma pesquisa em andamento cujo objetivo é analisar o 

ambiente virtual e suas contribuições para a aprendizagem dos cursos 

presenciais, tem como principais autores: Alves (2009), Gil (1999), Kenski (2003), 

Macedo (2001), Schelemmer (2005) entre outros. As discussões acerca das 

transformações no contexto educacional vêm contribuindo para a modificação 

do modelo educacional. A busca por estratégias de ensino que permitam ao 

aluno se desenvolver de forma autônoma tem sido alvo de estudiosos e teóricos 

da educação, estas mudanças ocorreram junto com a evolução da sociedade. A 

pesquisa buscou neste primeiro momento artigos e relatos que analisasse e 

discutisse de que maneira o uso do AVA pode vir a contribuir no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Palavras–chave: AVA; Ensino Presencial; Tecnologia; Educação; Metodologia. 

 

Abstract: With the increasingly intense use of digital and communication 

technologies (ICTs), students are arriving at higher education institutions and 

finding the virtual environment as a platform for material availability as well as a 

new way of interacting with what is around them.  This article incorporates an 

ongoing research whose objective is to analyze the virtual environment and its 

contributions to the learning of the courses in the classroom, the main authors 

are: Alves (2009), Gil (1999), kenski (2003), Macedo (2001), Schelemmer (2005), 

among others.  Discussions about transformations in the educational context 

 
1306 Pós-Graduanda na Uniasselvi Maranhão, isajofra28@gmail.com;  
1307 Mestranda na Escola Superior de Ensino – ESEC, anaflaviacaldas@gmail.com;  
1308 Mestra da Faculdade Pitágoras do Maranhão, carvalho.shirleyr@gmail.com.  
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have contributed to the modification of the educational model.  The search for 

teaching strategies that allow the student to develop autonomously has been the 

target of scholars and theorists of education, these changes occurred along with 

the evolution of society.  The research sought at this first moment articles and 

reports that analyzed and discussed how the use of virtual learning environment 

(VLE) may contribute to the teaching and learning process.  

Keywords: Ava; Classroom teaching; Technology;  Education;  Methodology. 

 

INTRODUÇÃO   

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) tornou-se uma ferramenta 

importante no ensino superior, inclusive no ensino presencial. Esse fato ocorreu 

devido aos avanços da tecnologia de informação e comunicação (TIC). O AVA 

possui uma serie de recursos didáticos como: tópicos de aulas, registro de 

frequência e notas, conteúdos ministrados, inserção de materiais de apoio, fórum 

e um sistema de mensagens que permite alunos e professores trocarem 

informações. 

De acordo com Morais e Cabrita (2008) o objetivo do uso dos ambientes 

virtuais é apoiar os docentes no âmbito da graduação, pós-graduação, ensino 

infantil e técnico, pois se trata de um recurso de aprendizagem que possibilita a 

interação e a aprendizagem colaborativa, o que faz surgir a necessidade de novas 

competências e posturas tanto do professor como dos alunos. 

Esse novo contexto educacional em que se configuram os ambientes 

virtuais de aprendizagem vêm ganhando espaço e reconhecimento, pois 

possibilita a dinamização das aulas. Por isso, este estudo objetiva através de uma 

revisão bibliográfica apontar a importância do ambiente virtual de aprendizagem 

para alunos de graduação presencial. 
 

METODOLOGIA  

 

Na primeira etapa desta pesquisa adotou-se a revisão bibliográfica de 

relatos, estudos e pesquisas referentes ao tema abordado. Para Gil (2010) a 

revisão bibliográfica possui caráter exploratório, pois permite maior familiaridade 

com o problema, aprimoramento de ideias ou descobertas de intuição. Buscou-

se nos bancos de dados da Scielo, Google acadêmico e o Portal CAPES artigos e 

monografias publicadas no período de 2010 a 2018. Os principais autores que 
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respaldam está pesquisa são: Alves (2009), Gil (1999), Kenski (2003), Macedo 

(2001), Schelemmer (2005) entre outros. 
 

RESULTADOS  

 

De acordo com Alves (2009) o ambiente virtual de aprendizagem é um 

espaço online integrador de uma diversidade de dispositivos que permitem aos 

usuários uma maior comunicação com os colegas de turma, com os 

professores/tutor e com os conteúdos e atividades disponibilizados. 

Nos cursos de graduação presencial os AVAs precisam ter condições 

educacionais. A ideia de se adotar o AVA como instrumento de mediação 

pedagógica é dinamizar e complementar o tempo e o espaço da sala de aula. 

Com o aumento do uso do ambiente virtual de aprendizagem pelas IES surge a 

necessidade de pesquisas que apontem os benefícios adquiridos com a utilização 

do AVA. 

 O ambiente virtual oportuniza possibilidades e métodos pedagógicos que 

podem ser uma ferramenta essencial e que contribua em diferentes aspectos para 

o desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Segundo Barboza Junior o AVA:   
Além de fornecerem recursos para o processo de construção do 

conhecimento, também devem propiciar ao usuário que os utilizam a 

possibilidade de interagir e não só receber, ou seja, de também 

contribuir com novas informações. (2008, p.31) 

Rogers, Moore (2007) pontuam que uma nova ideia ou uma nova prática 

tem mais possibilidade de se alcançar aderência quando é percebida enquanto 

vantagem em comparação com a situação anterior, sendo compatível com as 

necessidades e valores daqueles que adotam; apoio, simplicidade e facilidade 

para compreensão, possibilidade de ser testada e experimentada antes que um 

compromisso seja assumido. 

A inclusão de novas ferramentas ou metodologias resulta em mudanças 

no relacionamento e no fazer pedagógico, que precisará ser superado e 

transposto. Quando os obstáculos forem superados toda a comunidade 

acadêmica se beneficiará do potencial dos AVAs. Entre estes benefícios se destaca 

a modificação da posição do professor, que antes ocupava o papel central no 

processo de aprendizagem, o que oportunizou ao aluno ter autonomia durante 

este processo. Com esse novo contexto educacional, a utilização dos AVAs pedirá 

que o aluno busque estratégias para uma aprendizagem significativa. 
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Para Kenski (2003, p. 129):  
Os novos processos de interação e comunicação no ensino mediado 

pelas tecnologias visam ir além da relação entre ensinar e aprender. 

Orientam-se para a formação de um novo homem, autônomo, critico, 

consciente da sua responsabilidade individual e social, enfim, um novo 

cidadão para uma nova sociedade. 

 Adotar as novas tecnologias para disponibilização de conteúdos no 

formato tradicional não garante os benefícios que esta ferramenta pode 

apresentar no desenvolvimento do aluno. Para que a tecnologia possa ser usada 

de forma eficiente se faz necessário que o foco seja o aluno e na maneira como 

este interage com o conteúdo. 

 Visto a importância dos recursos tecnológicos nesta nova forma de educar 

se faz necessário que, as instituições de ensino procurem meios de se adaptarem 

ao uso das tecnologias, e assim possam vir a contribuir para o desenvolvimento 

de seus alunos em que se ofereça uma formação de acordo com a realidade atual 

o que possibilitará que este aluno seja inserido no mercado de trabalho bem mais 

preparado e consequentemente dará um melhor retorno para a sociedade.  

 

DISCUSSÃO  

 

O uso do ambiente virtual de aprendizagem pelas instituições de ensino 

tem aumentado, isso tem ocorrido devido as inúmeras pesquisas que apontam 

os benefícios do uso dessa estratégia pedagógica. Os recursos oferecidos pelos 

AVA’s aperfeiçoam e refletem de forma positiva no aprendizado tanto presencial 

como a distancia. 

Segundo Litwin (2001) apud Macedo (2001, p. 3): 
A tecnologia atual possibilita a troca de dados, som e imagem do 

professor, através das filmadoras próprias para computador em tempo 

real, proporcionando maior interatividade entre professor e aluno e 

possibilitando a montagem de grupos de discussões, pois a triologia 

imagem, som e dados já é uma realidade na rede, favorecendo em 

muito o aprendizado. 

 

Os AVAs possuem uma gama de ferramentas que facilitam o acesso do 

aluno ao professor, além disso, desperta no discente o interesse pelas tecnologias 

tão presente em nossa sociedade. Outro fator importante é o fato do aluno poder 

criar seu ritmo e horário para estudar e ainda rever os conteúdos e atividades 

sempre que sentir necessidade. 
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Apesar dos inúmeros benefícios percebidos com o uso do AVA é 

importante ressaltar que o foco no contexto educacional é o aluno, portanto a 

disponibilização dos conteúdos precisa levar em consideração o aluno e a forma 

que o mesmo interage com o conteúdo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Reconhecer a relevância do uso dos ambientes virtuais de aprendizagem 

na graduação presencial é o primeiro passo que precisa ser dado pelas IES que 

adotam essa estratégia de ensino. Além disso, é importante que haja uma 

formação tanto para professores como aos alunos de maneira que essa 

tecnologia não se torne uma barreira nos processos de ensino e aprendizagem. 

Desse modo, foi possível perceber no decorrer desta pesquisa que os ambientes 

virtuais de aprendizagem se tornam interfaces importantes no processo de 

disseminação e produção de informação e conhecimento cientifico.  
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O APLICATIVO HAND TALK 1309COMO RECURSO DIDÁTICO NO 

ENSINO DA LIBRAS1310 PARA CRIANÇAS OUVINTES 

 

Naysa Christine Serra Silva1311 
Monica Fontenelle Carneiro 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta a inserção do aplicativo Hand Talk como 

recurso didático no ensino da Libras para crianças ouvintes em uma escola da 

rede municipal de ensino da cidade de São Luís/Ma. Destaca-se que a inclusão 

no âmbito escolar é assegurado por lei e o ensino da Libras, como segunda 

língua, para os educandos ouvintes proporciona a efetivação do direito de 

comunicação de todos. A apresentação do trabalho dá-se em quatro tópicos que 

abordam o assunto e que são baseados em autores que estudam sobre o ensino 

da Libras no Brasil. 

 

Introdução 

 

Na atualidade, as crianças têm tido acesso a muitas tecnologias em todos 

os ambientes que frequentam: cinemas, parques, museus e a escola. E este 

trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta do uso da tecnologia, 

através do aplicativo Hand Talk, para uma nova metodologia no ensino da Libras 

para crianças ouvintes. 

Sabe-se que a LIBRAS é uma língua oficial brasileira, assegurada por lei 

que é a língua natural dos surdos, porém não é restrita a esses “falantes”. Por ser 

uma língua, que foi construída diante de uma demanda de comunicação, a Libras 

precisa, também, ser utilizada pelos ouvintes, pois assim possibilitará uma real 

 
1309 O Aplicativo Hand Talk é uma ferramenta de tradução, que traduz do Português para LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais) que facilita a comunicação entre Surdos e Ouvintes. 
1310  Libras - Língua Brasileira de Sinais  
1311 Professora da Rede Municipal de Educação de Santo Amaro, graduanda em Letras Libras pela 

Universidade Federal do Maranhão, cursa Pós-graduação Lato Sensu em Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira no Instituto Franciscano, graduada em Serviço Social pela Universidade 

Federal do Maranhão, graduada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa, Língua Inglesa 

e respectivas literaturas pela Universidade CEUMA. E-mail: naysac@gmail.com  
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inclusão social, cultural e política de todos os educandos, sendo eles ouvintes ou 

surdos. 

A Constituição Federal de 1988 assegura que a educação é para todos, e 

que o Estado é o responsável pelo acesso de todos os educandos ao sistema de 

educação escolarizada, assim como a família e a sociedade civil. Como está se 

dando essa inclusão é um pouco equivocada, pois as crianças surdas e ouvintes 

convivem no mesmo ambiente, porém interagem de forma insuficiente, devido à 

dificuldade de comunicação entre elas. Há, também, o despreparo de muitos 

profissionais da educação sobre a Libras, que se quer conseguem sinalizar seus 

próprios nomes; e o número reduzido ou quase inexistente de interpretes em 

muitas escolas públicas de nosso país. 

Perante esse quadro não tão positivo, percebe-se a necessidade de 

inserção de novos recursos didáticos para a efetivação do ensino da Libras, neste 

caso, destaca-se o aplicativo Hand Talk, que tem como personagem um rapaz de 

óculos pretos, Hugo, que ensina de forma lúdica os sinais da Língua Brasileira de 

Sinais. 

O Hand Talk, segundo o site Google Play1312, já é um dos aplicativos mais 

baixados no Brasil quanto à aprendizagem de uma segunda língua, o que indica 

uma grande procura pela sociedade em aprender os sinais, o que amplia as 

possibilidades de comunicação entre ouvintes e surdos. 

 

O aplicativo Hand Talk e o ensino da Libras para crianças ouvintes 

É na escola que as relações de aprendizagem entre os educadores e os e os 

educandos precisam estabelecer o alicerce com o objetivo de assegurar a 

formação de cidadãos conscientes, politizados e livres da opressão e de 

preconceitos, sendo acessível a todos. Os surdos, como parte integrante de uma 

sociedade e da diversidade cultural existente nela, também são detentores de 

direitos que precisam ser garantidos; priorizando a sua língua, a Libras, presente 

no âmbito escolar (QUADROS; KARNOPP, 2004) e de participarem ativamente de 

todas as atividades comunicativas existentes, seja na escola, no trabalho, no lazer 

e nas relações pessoais e familiares para que viabilizem superar sua visão 

insuficiente de mundo e competir, em grau de igualdade, com os educandos 

ouvintes.  

 
1312 Site que disponibiliza aplicativos nas versões Android e IOS. 
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O Hand Talk, como ferramentas auxiliares no processo de ensino e 

aprendizagem, permite ao educando ouvinte experiências que impulsionam o 

desenvolvimento de suas potencialidades comunicativa, na LIBRAS, de maneira 

interativa. Atualmente, a sociedade é informatizada, onde os educandos em geral, 

ouvintes ou surdos, precisam do acesso à tecnologia no cotidiano escolar, dando 

novas condições no processo de aprendizagem. Para a educação das crianças, 

que aprendem com muito mais facilidade através das atividades lúdicas, 

aplicativo passa a ser um recurso importante e necessário. E sabe-se que, com o 

uso das novas tecnologias, as pessoas conseguiram ultrapassar as barreiras do 

preconceito e da segregação, pois estes meios possibilitam o acesso a 

informações de forma igualitária, apesar de muitas pessoas ainda não estarem 

inseridas no meio digital por diversos problemas, sejam eles econômicos, 

políticos e/ou social.  

A comunicação torna as crianças mais descontraídas e participativas, o que 

facilita o processo de sociabilidade e interação dos educandos dentro do 

ambiente, proporcionando um cenário de inclusão propriamente dito, em que as 

crianças terão acesso a comunicarem-se e serem entendidos, direito esse 

assegurado pela Constituição de 1988; e o acesso igualitário à educação 

assegurado pela LDB1313 de 1996.  Assim, é extremamente importante que a 

sociedade e a comunidade escolar, primeiramente, busquem formas de incluir 

aplicativos, tais como o Hand Talk e outras metodologias lúdicas que, com 

abordagem bilíngue, impulsionem o estudo da LIBRAS no Brasil na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental menor.  

Segundo Furtado (2008),  
O que se pretende dizer é que surdos e ouvintes devem viver sem 

separações, sem divisões. Devem compartilhar os mesmos espaços, no 

que se refere à educação, mercado de trabalho, locais de diversão, etc. 

Uns aceitando as diferenças dos outros. Pois se não for assim, tudo o 

que foi mencionado sobre a inclusão, perde o sentido (FURTADO, 2008, 

p.118). 

 

O Decreto 3298 de 20 de Dezembro de 1999, em seu artigo 19, parágrafo 

único, declara que  
Consideram-se ajudas técnicas, para efeito deste decreto os elementos 

que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais, motoras, 

sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o objetivo 

 
1313 Lei de Diretrizes de Bases da Educação – Lei n° 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. 
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de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da mobilidade e 

de possibilidade de sua plena inclusão social (BRASIL, 1999).  

Nesta vertente, o Hand Talk é um aplicativo especialmente projetado para 

ampliar o estudo e aprendizagem da Libras, devido a sua concepção lúdica e pela 

facilidade de manuseio, o que proporciona às crianças uma melhor interação com 

o conteúdo a ser abordado. Neste contexto, esclarecemos que os sujeitos 

envolvidos na pesquisa, crianças ouvintes matriculada na educação infantil, 

necessitam de facilitadores linguísticos lúdicos. Acredita-se que o ensino em 

Libras atende aos aspectos linguísticos diferenciados que envolvem o conceito 

efetivo da inclusão. 

 

Metodologia 

Estudo do tipo relato de experiência que descreve aspectos vivenciados 

pelos autores, idealizado a partir do contato com um grupo de crianças ouvintes 

matriculadas na Rede de Ensino Municipal de São Luís, escola Gardênia Gonçalves 

no bairro da Madre Deus, que estão participando de um projeto nomeado “Eu 

incluo!”, em que a professora regente escolheu o estudo da Libras.  Dentro das 

estratégias de ensino e aprendizagem da Libras como segunda língua, o 

aplicativo Hand Talk foi inserido como recurso didático em todas as aulas.  A 

pesquisadora está diretamente ligada a construção e execução do projeto, o que 

fomentou a intenção de pesquisa, pois abrange é um tema inovador e 

inquietante. A pesquisa está em andamento desde o início de Agosto de 2016, 

com possível conclusão em Janeiro de 2017. 

 O aplicativo Hand Talk está sendo usado para auxiliar na comunicação entre 

uma educanda surda e a professora e também para o ensino da Libras para os 

demais educandos, que são ouvintes. Este aplicativo é de domínio público, sendo 

que está disponível no site do Google Play, foi baixado no notebook da 

professora, e alguns vídeos, também referentes a esse aplicativo, estão no site 

Youtube. Para auxiliar na visualização do aplicativo, está usando-se uma televisão 

de 40 polegadas de marca Philips, cedida pela pesquisadora, para as atividades 

relacionadas ao projeto.  

O projeto está dividido em três etapas. A primeira etapa foi a aprendizagem 

do alfabeto em Libras, a construção do nome de cada educando em Libras e as 

expressões bases, tais como: “Bom dia!”, “Boa Tarde!”, “Oi!”, “Boa Noite!”, “Tudo 

Bem?”. Na segunda etapa, os educandos estão aprendendo os nomes dos 

animais, os números e alguns locais (escola, hospital, parque, piscina, praia e 
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outros) e comidas. A terceira etapa, os conteúdos abordados nas etapas 

anteriores serão inseridos em pequenos diálogos, histórias infantis em Libras e a 

visita de uma professora surda. Para a culminância do projeto, a turma 

apresentará um mini coral sinalizando cantigas populares brasileiras. 

Os personagens desta pesquisa são os quinze educandos da turma Infantil 

II da escola Gardênia Gonçalves, a professora regente, a professora estagiária, a 

coordenadora e a diretora da escola. As aulas estão sendo ministradas 

diariamente com a duração de 20 minutos, sendo a turma divida em dois grupos, 

para uma melhor participação de todos. 

 

Resultados e discussões 

A professora regente encontrou muita dificuldade para o desenvolvimento 

do projeto, pois nem profissional na instituição de ensino já mencionada tem 

formação para o ensino da Libras e também não há recursos tecnológicos 

(televisão, notebook, caixa de som e extensão). E essa realidade é comum no 

município de São Luís, o que demonstra um descaso por partes das autoridades 

competentes quanto à qualidade de ensino nos diversos níveis assegurados por 

lei. 

Assim, a professora está utilizando os recursos didáticos próprios para que 

o projeto prossiga sem maiores prejuízos. Também solicitou o auxílio de uma 

profissional com formação acadêmica em Libras para a construção do projeto e 

dos planos de aulas. Furtado (2008) afirma que é de suma importância, a 

formação a nível superior dos professores que lecionem a Libras.  

Os primeiros resultados são observados, pois os educandos interagem 

melhor com a amiga surda, sinalizam com facilidade as expressões cotidianas 

aprendidas nas aulas do projeto, compartilham seus novos conhecimentos com 

seus familiares. E as professoras já estão matriculadas em cursos básicos, em 

diferentes instituições, para a aprendizagem da Libras.  

 

Conclusão 

Concluí-se, até aqui, que a tecnologia nas escolas proporciona uma 

aprendizagem mais enfática, devido a facilidade que o acesso a novas 

informações e conhecimentos chegam aos educandos. Porém essa realidade 

ainda está muito distante de muitos educandos das escolas públicas no Brasil, 

pois em muitas escolas se quer há uma televisão e ou computador, o que dificulta 

e muito a inserção da tecnologia na sala de aula. 
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E aplicativos como o Hand Talk são instrumentos tecnológicos que podem 

facilitar e impulsionar a aprendizagem nas mais diversas áreas educacionais, 

assim como a inclusão na construção do saber. Assim, percebe-se a necessidade 

de uma priorização por partes dos governantes quanto à efetivação de projetos 

já existentes. 
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AS MUDANÇAS NA DINÂMICA DE PRODUÇÃO DOS 

FOTOCOPISTAS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA ILHA DE 

UPAON-AÇU E OS IMPACTOS FINANCEIROS CAUSADOS A ESSES 

PROFISSIONAIS E EM SUAS RENDAS FAMILIARES ADVENTO OS 

APLICATIVOS DE COMPARTILHAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS 
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Resumo: A ideia de pesquisa surgiu a partir das experiências e vivências profissionais e 

acadêmicas na área de atuação dos fotocopistas. Dessa forma, o estudo possui um 

caráter social, que objetiva analisar a subsistência desses profissionais, pois trata-se de 

um serviço que está em processo de extinção. Concomitante a isso, nosso trabalho visa 

elencar soluções para os possíveis problemas e oferecer ajuda à classe trabalhadora para 

a manutenção do seu negócio ou orientar quanto a migração para um outro ramo de 

trabalho. 

Palavras-chave: Fotocopistas, Universidades, Públicas, Ilha, Upaon-Açu. 

 

Abstract: The idea of research emerged from professional livingness and academic 

experiences in the field of photocopists. Thus, the study has a social character, which 

aims to analyze the subsistence of these professionals, because it is a service that is in 

the process of extinction. At the same time, our work is aimed at finding solutions to 

possible problems and offering help to the working class to maintain its business or to 

guide the migration to another branch of work. 

Keywords: Photocopists, Universities, Public, Island, Upaon-Açu.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com a chegada dos aplicativos de leitura e compartilhamento de mídias 

digitais, está havendo uma mudança na demanda dos serviços oferecidos pelos 

fotocopistas (profissionais que trabalham com o serviço que reprografia, 

popularmente conhecido como xerox). Nesse contexto, nossa pesquisa visa 

observar como está ocorrendo essa mudança, qual o serviço era líder de buscas 
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no início do período e qual foi o líder ao final do período, se está havendo 

impacto financeiro para aqueles que vivem desse serviço, quais os outros serviços 

e estratégias que estão sendo agregados aos micro empreendimentos para a 

sobrevivência do negócio. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA e REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

Os fatos aqui observados tiveram início na 1ª Revolução Industrial, 

ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, inicialmente na Inglaterra. O tear foi o 

primeiro grande maquinário da revolução tecnológica desenvolvendo 

exponencialmente a indústria têxtil de algodão, seguido pelas máquinas a vapor 

na siderurgia. Ainda no século XIX tivemos a 2ª Revolução Industrial, que passou 

por duas guerras mundiais, e foi justamente no período pós segunda guerra que 

ela atingiu o seu ápice, com o desenvolvimento na metalurgia e na química. Nesse 

período o aço se torna a base da siderurgia, pois é a matéria prima da principal 

indústria da época, a automobilística, que se inicia com o sistema Fordista, - que 

tem por base o modelo Taylorista, que dissocia o trabalho intelectual do manual 

- nessa nova era industrial alimentada pela eletricidade e pelo petróleo. 

Chegamos então a 3ª Revolução Industrial, nascida na década de 1970 no 

Japão, que ainda é a base das principais tecnologias usadas na atualidade. Assim 

como o tear e as máquinas a vapor foram os principais maquinários da 1ª 

Revolução Industrial, o computador foi o principal equipamento da 3ª Revolução. 

Seu grande diferencial é que além do Hardware, que é a máquina em si, ele 

também é composto pelo software, e integrados por meio de um chip. Esse tipo 

de tecnologia demanda uma mão de obra altamente qualificada, pois um simples 

maquinário passa a ser um instrumento reprogramável e até mesmo auto 

programável. Foi nesse período também que surgiu o Toyotismo, que criou os 

trabalhadores multifuncionais, onde todos são capazes de realizar o trabalho de 

todos dentro de uma equipe, prevenindo assim grandes problemas com 

desfalque ocasional de um membro da equipe. A 4ª Revolução Industrial começa 

sem nem sairmos da terceira, vivemos uma era de interação entre essas duas 

revoluções tecnológicas. Se a terceira é baseada na máquina com inteligência, a 

quarta vem de modo a dar uma gigantesca amplitude a essa inteligência, não só 

no domínio digital, mas também nos domínios físicos e biológicos. E é 

exatamente no contexto dessa revolução que está inserido o nosso objeto de 

pesquisa.  
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Em sua obra “Quarta Revolução Industrial”, o economista alemão Klaus 

Schwab relaciona as seis principais áreas de maior impacto dessa nova era: 

relação máquina-homem, economia, produtividade, emprego, substituição do 

trabalho e impacto sobre as competências. Dentre elas podemos elencar duas de 

maior ligação com a problemática social aqui analisada: a “relação máquina-

homem” e “emprego”. A relação máquina-homem é evidenciada quando 

observamos a forma de interação dos alunos (principais clientes dos fotocopistas) 

com os seus smartphones. O que inicialmente era apenas um aparelho para 

realizar e receber ligações, hoje é um supercomputador de bolso, capaz de 

compartilhar mídias de todos os tipos, áudios, imagens, vídeos e textos. A poucos 

anos atrás, mesmo conseguindo encontrar as obras literárias e acadêmicas na 

internet (através de um computador), era difícil compartilhar elas com seus 

colegas de classe. Hoje, os smartphones além de permitir a busca dessas obras, 

também facilitam a leitura (e escuta) e o compartilhamento (individual ou em 

massa). Isso mudou radicalmente a forma de consumo dessas informações, pois 

agora todo conteúdo é facilmente consumido na forma digital. Além de vários 

recursos para facilitar a leitura, como alterar o zoom, cor das letras e brilho de 

tela os aplicativos também oferecem a opção de reprodução dos textos em áudio, 

evitando cada vez mais a necessidade da aquisição dos textos em forma impressa. 

Isso afetou diretamente a dinâmica de produção dos fotocopistas. Chegamos 

então na relação de emprego desses profissionais, que diante de um possível 

cenário de extinção estão se vendo obrigados a se reinventar em suas profissões, 

criar e oferecer novos produtos e serviços em seus estabelecimentos. Se nossas 

suspeitas de confirmarem com esses estudos, os profissionais que não souberem 

se adaptar a nova realidade do mercado, podem sucumbir a falta da demanda 

tradicional e acabar vindo a falência, o que provavelmente acarretará uma crise 

financeira dentro de seu lar, pois muitos sustentam suas famílias com esse 

negócio.  

 

3. CONCLUSÃO 

Somente um estudo pode elencar as mudanças ocorridas na dinâmica de 

produção desses fornecedores de serviços. Queremos listar quais eram os 

serviços mais procurados no início do período e quais os mais procurados ao final 

do período, analisar como essas mudanças impactaram de forma financeira nos 

estabelecimentos e em suas vidas familiares. Com esses dados vamos buscar 

soluções para reerguer e perpetuar os empreendimentos que estiverem em 
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situações críticas, coletar alternativas que foram bem aplicadas por outros 

empreendedores e repassar a todo o público alvo do objeto do estudo e, se 

inevitável for o encerramento de alguns estabelecimentos, buscar soluções e 

alternativas para esses profissionais se reinserirem no mercado de trabalho ou 

emergir em novos empreendimentos relacionados à área.  
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AS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS NO ESPAÇO ESCOLAR 

SUBSIDIADAS PELAS TICs 

 

Maria dos Milagres Diniz dos Santos1314 

Jeciely Aguiar da Silva1315 

 

RESUMO: A presente pesquisa objetiva aplicar e analisar uma proposta com narrativas 

autorreferenciais como metodologia de ensino para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, tendo como suporte as Tecnologias de Informação e Comunicação. Esta 

constitui-se como uma extensão da tese de doutorado da professora doutora Joana Elisa 

Röwer, orientadora da mesma. A questão central versa sobre a relação entre biografia e 

aprendizagem. Tem-se que as narrativas autorreferenciais que envolvem reflexividade 

comportam uma dimensão de aprendizagem e assim, torna-se possível a construção de 

espaços narrativos de si e do outro no ambiente escolar e digital, também na relação 

com os conteúdos curriculares propostos pela Base Nacional Comum (BNC), na 

compreensão entre vida e aprendizagem. O objetivo versa sobre compreender como as 

narrativas de si estabelecem uma relação de reciprocidade e reflexividade com o outro e 

com a temática abordada. O referencial teórico aborda, sobretudo, os conceitos e 

discussões a respeito de (auto)biografia, heterobiografia, estranhamento e 

desnaturalização e TICs. Baseando-se em Vigotsky, Passegi, Delory-Momberger, Josso, 

Passerino, Norte, Moran, e John Dewey. Os resultados referem-se à possibilidade de por 

meio da proposta metodológica com base em narrativas de si, produzir ressignificações 

e desnaturalizações de temáticas curriculares, aprendizagem de conceitos e a 

possibilidade da não formação de preconceitos em relação ao outro e a si mesmo em 

meio a diversidade social, digital e cultural. 

 

Palavras-chave: Ensino Fundamental, Pesquisa (Auto)biográfica, Educação, 

Metodologia de ensino, Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

ABSTRACT: The present research aims to apply and analyze a proposal with self - 

referential narratives as teaching methodology for the initial years of Elementary School, 

having as support the Information and Communication Technologies. This constitutes an 

extension of the doctoral thesis of the doctor Dr. Joana Elisa Röwer, guiding her. The 

central question is the relationship between biography and learning. Self-referential 
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narratives involving reflexivity have a learning dimension and thus it is possible to 

construct narrative spaces of self and of the other in the school and digital environment, 

also in the relation with the curricular contents proposed by the Common National Base 

(BNC) in the understanding between life and learning. The objective is to understand how 

the narratives of themselves establish a relationship of reciprocity and reflexivity with the 

other and with the theme addressed. The theoretical framework deals mainly with the 

concepts and discussions about (auto) biography, heterobiography, estrangement and 

denaturation and TICs. Relying on Vigotsky, Passegi, Delory-Momberger, Josso, 

Passerino, Norte, Moran, and John Dewey. The results refer to the possibility of using the 

methodological proposal based on narratives of self, producing resignifications and 

denaturalization of curricular themes, learning concepts and the possibility of not 

forming prejudices in relation to the other and to oneself in the midst of social, digital 

and cultural diversity. 

KEYWORDS: Elementary Education, Biographical (Self) Research, Education, Teaching 

Methodology, Information and Communication Technologies. 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo da educação escolar é centrado e compreendido como a condição 

primeira para o “exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos sociais, econômicos, 

civis e políticos” (DCN, 2013, p. 6). Assim, o presente trabalho tem sua importância por 

que trata de um tema que tem o objetivo final de construir propostas com narrativas 

infantis como meio de autorreflexão e aprendizagem, subsidiadas pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs). Estas últimas “devem ter como função principal serem 

ferramentas intelectuais que permitam aos alunos construir significados e 

representações próprias do mundo de maneira individual e coletiva”. Passerino (2001, p. 

04). Por isso, em que medida as narrativas autorreferenciais da infância podem contribuir 

no processo de ensino aprendizagem a partir de estranhamentos e desnaturalizações de 

si e do outro, configura-se como a questão que move esta pesquisa. 

Esta metodologia induz o aluno a questionar sobre os condicionantes sociais 

e culturais que são naturais a ele ao deparar-se com as narrativas dos outros, além de 

proporcionar a inclusão das novas tecnologias em sala de aula por meio da criação de 

um blog da turma onde serão expostas as narrativas de forma anônima. Pois o ato de 

relatar-se produz estranhamentos e desnaturalizações, corroborando Röwer (2016, p.17) 

“Estranhar e desnaturalizar são atos educativos, formativos, pois mobilizam e 

transformam.”. Assim, pontua-se então a relevância deste dispositivo para a educação, 

pois propicia no aluno o desenvolvimento de sua autonomia, reflexividade e criticidade 

em relação a si e ao contexto social no qual está inserido, bem como a compreensão e 

respeito à diversidade cultural, social e humana.  
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DESENVOLVIMENTO 

As pesquisas biográficas em educação não pretendem produzir saberes 

objetivados sobre os indivíduos que narram suas histórias de vida ou encontrar 

regularidades, mas compreender como as pessoas “dão significados as suas experiências 

de formação e aprendizagem em suas construções biográficas individuais, nas suas 

relações com os outros e com o mundo social” (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 54).  

Quanto às Tecnologias da Informação e Comunicação abreviadas como TICs, 

estas tratam-se de um conjunto de recursos tecnológicos com o objetivo de facilitar e 

auxiliar na comunicação e na informação dos seres humanos, através da rede, segundo 

Norte (1997, p. 88) “a internet, além de interligar continentes nos dá a oportunidade de 

uma realidade comunicativa ímpar (...). Por meio dela, pode-se comunicar 

constantemente com falantes nativos [...]”. Logo as TICs podem tornar-se um instrumento 

que subsidia o processo de aprendizagem. 

As interrogações nos processos de biografização entre a construção e o saber 

sobre as histórias de vida e os contextos e processos de socialização, além das TICs 

interessa à pesquisa, especificamente, na propositiva de fomentar desnaturalizações e 

autorreflexões através de relatos autobiográficos na infância compartilhados entre as 

mesmas. O que se pretende é visualizar a possibilidade dos efeitos dos relatos 

autobiográficos construídos dentro do espaço/tempo da sala de aula por crianças a fim 

de produzir desnaturalizações e que possibilitem aprendizagens, utilizando para tanto a 

criação de um blog da turma, no qual estes poderão compartilhar suas histórias de vida 

e deparar-se com as dos seus colegas de forma anônima.  

É importante elucidar também o próprio conceito de formação e de 

experiência formadora, no sentido do uso de relatos autobiográficos como dispositivos 

de formação. O conceito de experiência formadora é compreendido da seguinte forma: 

 

 [...] O conceito de experiência formadora implica uma articulação 

conscientemente elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade e 

ideação. Articulação que se objetiva numa representação e numa 

competência. (JOSSO, 2010, p. 47-48). 

 

Refletir sobre a educação escolar, em uma perspectiva de criar espaços de 

formação com subsídios tecnológicos, entremeados de desnaturalizações, vai ao 

encontro das concepções de Dewey (2010) e das propositivas de Jorge Larossa Bondiá 

(2002) que refletem a educação a partir e através da relação entre experiência e sentido. 

Este conceito caminha na perspectiva de Dewey (2010), na medida em que vida, 

experiência e aprendizagem são processos inseparáveis e mutuamente referentes. 

Trabalhar com relatos autobiográficos em sala de aula pode servir como uma abertura 

ao processo de questionar, em que o próprio ato de relatar-se produz desnaturalizações. 
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Refletir sobre a possibilidade de fomentar processos de desnaturalização através de 

relatos (auto)biográficos como ato pedagógico refere-se a proporcionar espaços/tempos 

de reflexão e consciência dos sujeitos e dos seus conhecimentos sobre si.  

Dessa forma, pontuamos que o auto-conhecimento pela narrativa de si é 

possível se o relato de si for sentido como uma experiência, ou seja, se for atribuído 

sentido ao que é narrado e ao ato de narrar-se. Desse modo, pode-se pensar que a 

construção de espaços de possibilidade da narratividade de si ruma a um devir, na 

própria elaboração da experiência ou biografização da experiência, no dizer de Delory-

Momberger (2012) transpassa pela postura de ignorar o que será narrado.  

Destarte, o importante é reconhecer que os relatos produzem efeitos de si 

para si e que estes inseridos em um espaço escolar podem gerar estranhamentos, ser 

fontes de desnaturalizações, promover aberturas, ressignificações, reconstruções e 

reorganização da experiência e, assim, aprendizagens. 

 

METODOLOGIA 

Do ponto de vista da sua natureza esta pesquisa se classifica como básica, 

em relação aos seus objetivos é uma pesquisa exploratória, e, em relação aos 

procedimentos técnicos como uma pesquisa bibliográfica.  

Primeiramente, realizou-se a fundamentação teórica, a fim de analisar a 

possibilidade teórica para trabalhar com narrativas autorreferenciais com crianças no 

espaço escolar e digital. Posteriormente, apresentam-se as etapas da proposta 

metodológica com narrativas autorreferenciais: (1) Etapa de reconhecimento do contexto 

de ação; (2) Etapa de inserção no contexto específico de ação; (3) Etapa de intervenção. 

Esta etapa se constitui de sete fases, que configuram a proposta metodológica: 

1. Apresentação da proposta e sensibilização para a construção de narrativas 

autorreferenciais, estimulando a autorreflexão, o pensar sobre suas vidas; 2.Construção 

das narrativas de si sobre uma determinada temática e criação do blog para a turma e 

publicação das narrativas; 3. Reflexão sobre a temática, em grande grupo, a partir das 

narrativas; 4. Diálogo no grupo sobre as percepções das possíveis transformações na 

compreensão de si e do outro através da comparação com a narrativa inicial publicada 

no blog; 5. Conversa sobre a experiência autobiográfica vivenciada pelos educandos e 

construção da nova narrativa acrescida das possíveis ressignificações e desnaturalizações 

a partir do diálogo com os colegas, publicação da nova narrativa; 6. Etapa de análise dos 

resultados e da proposta; 7. Devolução para a escola em forma de explanação da 

metodologia utilizada e dos resultados obtidos. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES  

As narrativas autobiográficas constituem-se como um mecanismo de 

expressão de identidade, a partir do momento em que o aluno se narra está 
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espontaneamente expondo suas experiências e sua visão de mundo, neste 

sentido, a aproximação das narrativas com os saberes formais no contexto escolar 

e digital proporcionou uma aprendizagem significativa dos mesmos, do outro e 

de si. Nessa concepção, essas três vertentes estimulam o aluno a refletir sobre 

suas narrativas e as dos colegas, a questionar e compreender tanto a si quanto 

aos outros, pois “o estranhamento não é somente do outro, mas também de si 

[...] assim desnaturalizar-se significa desnaturalizar o outro.” (RÖWER, 2016).  

A partir da aplicação da proposta metodológica, percebe-se ainda que 

“a internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos” (Moran, 2000, p. 53), 

pois com a criação do blog e publicação das narrativas de forma anônima os 

alunos sentiram-se mais motivados a narrar-se e livres para realizar a análise de 

suas narrativas, a partir do estranhamento da sua e a dos colegas, 

proporcionando assim a desnaturalização, ressignificação e reflexão de si mesmo. 

Percebe-se, desta forma, que a metodologia é indispensável também na 

formação dos docentes, no sentido que viabiliza um ensino igualitário e 

multicultural, na promoção de valores e tolerância, além de apresentar um caráter 

interdisciplinar.   
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AS TIDIC NO ENSINO DE GEOGRAFIA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DAS DISSERTAÇÕES DE 2013 A 2018 

 

Rafaella Christiane dos Santos Andrade1316  

Carolina Pereira Aranha1317 

 

RESUMO: O uso de novas tecnologias dentro do ensino é um desafio tanto para 

professores quanto para os alunos, por isso é necessário intensificar os estudos que 

relacionam tais tecnologias ao ensino. Apesar dos estudos nesta área apresentarem-se 

em crescimento, quando direcionamos nosso olhar à área de ciências humanas (história, 

geografia, sociologia e filosofia) identificamos certo distanciamento. Na busca por um 

panorama da pesquisa envolvendo ensino de geografia e TIDIC, este trabalho teve por 

objetivo apresentar uma revisão sistemática das dissertações que tratam do uso das 

TIDIC no ensino de Geografia no âmbito dos cursos de Mestrado em Educação no Brasil 

e TIDIC de 2013 e 2018. Durante a coleta de dados foram selecionadas quatro 

dissertações defendidas no período assinalado a partir das quais foi possível identificar 

a defesas de que a inserção das TIDIC auxilia na aprendizagem da Geografia e melhoram 

as relações entre o aluno e o conteúdo ministrado pelos professores, mas o número 

reduzido de trabalhos na área em questão deixa o alerta e abre um leque de 

possibilidades de pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: TIDIC; Geografia; Ensino; Revisão Sistemática; Dissertações.  

 

ABSTRACT: The use of new technologies within education is a challenge for both 

teachers and students, so it is necessary to intensify the studies that relate these 

technologies to teaching. Although the studies in this area are growing, when we turn 

our attention to the area of human sciences (history, geography, sociology and 

philosophy) we identify a certain distance. In the search for a panorama of research 

involving teaching of geography and TIDIC. This work aimed to present a systematic 

review of the dissertations that deal with the use of TIDIC in the teaching of Geography 

in the framework of the Master's in Education in Brazil and TIDIC courses of 2013 and 

2018. During the data collection, four dissertations defended in the period from which it 

was possible to identify the defenses that the insertion of the TIDIC aids in the learning 

of Geography and improve the relations between the student and the content taught by the 
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teachers, but the reduced number of works in the area in question leaves the alert and opens 

range of research possibilities. 

KEYWORDS: TIDIC, Geography, Teaching, Systematic review, Dissertation 

 

INTRODUÇÃO 

As tecnologias já modificaram o cotidiano das pessoas na forma de 

produzir, de consumir e interagir com a sociedade como um todo. Na educação 

as tecnologias vêm ocupando um espaço significativo, já que a uma boa parte 

desses alunos já têm acesso a tecnologia fora do ambiente escolar, de forma que 

“a educação não tem somente que adaptar-se às novas necessidades dessa 

sociedade do conhecimento, mas principalmente, tem que assumir um papel de 

ponta nesse processo” (LÉVY,1998, p.19) 

Com a inserção das tecnologias na educação alguns desafios podem ser 

superados, por exemplo, é possível ampliar o acesso dos alunos à educação, não 

importando a região onde os mesmo se encontram se geograficamente 

dispersos, de modo que esses alunos possam ter acesso a recursos de qualidade, 

como vídeo aulas, games e plataformas educacionais. Essas tecnologias 

possibilitam também a personalização do processo de ensino aprendizagem, 

fazendo com que os professores e alunos possam encontrar sua melhor maneira 

de ensinar e aprender. Algumas plataformas já conseguem avaliar em tempo real 

o que cada aluno aprendeu e o que não aprendeu quais suas necessidades e com 

qual recurso eles assimilam melhor o conteúdo, e com isso é possível viabilizar 

que cada aluno siga seu ritmo a partir dos seus interesses, conforme o seu perfil 

de aprendizagem. 
Trata-se, portanto, de inserir no processo de ensino desses alunos uma 

educação mediada pelos meios tecnológicos pleiteadas pelo 

planejamento do professor ou mesmo da coordenação pedagógica da 

escola de forma que os alunos venham a desenvolver-se de modo 

crítico perante o uso dos meios. (FÉLIX, 2018, p.23) 

 

Outro desafio que as tecnologias ajudam a superar dentro da educação é 

a mediação aluno-conhecimento que deve ser materializada pelo professor, 

oferecendo recursos digitais, cada vez mais diversificados, interativos e dinâmicos 

que  realmente auxiliam o aluno a entender e aplicar o conhecimento, inclusive 

dando suporte ao professor, organizando o uso de novas estratégias pedagógicas 

e mais autonomia para o aluno. 
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Em uma busca rápida nos Programas de Pós-graduação em Educação e 

Ensino é possível identificar que a área de ciências naturais e matemática tem se 

destacado quanto às pesquisas relacionadas ao uso das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TIDIC) em sala de aula, enquanto a área de ciências 

humanas (geografia, história, sociologia e filosofia) ainda inicia suas pesquisas 

relacionadas ao tema (Gráfico 01). 

Gráfico 01: Comparativo de dissertações disponíveis no Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) que relacionam ensino de matemática e as tidic e o ensino de geografia 

e as tidic, nos Programas de Pós-Graduação em educação em nível de mestrado. 

 
Fonte: ANDRADE, ARANHA. (2019) 

 Por isso, este trabalho teve por objetivo identificar o que tem sido 

pesquisado sobre o uso das TIDIC no ensino de geografia, no âmbito das Pós 

Graduações em Educação do Brasil, no que se refere aos mestrados, através de 

uma revisão sistemática das dissertações publicadas no Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), de 2013 a 2018.  

 

METODOLOGIA 

Para responder à pergunta: o que tem sido pesquisado sobre o uso das 

TIDIC no ensino de geografia nos cursos de mestrado em Educação no Brasil? 

Realizou-se uma revisão sistemática das dissertações produzidas nestes cursos, 

disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, no período de 2013 a 

2018. 
Uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de revisão, 

é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados da literatura 

sobre determinado tema. Esse tipo de investigação disponibiliza um 

resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção 
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específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados 

de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada 

(SAMPAIO e MANCINI, 2006). 

No primeiro momento da pesquisa a intenção era encontrar  trabalhos 

relacionados sobre TIDIC com o ensino da Sociologia, como não foram 

encontrados trabalhos relacionados ao ensino de Sociologia com uso de 

tecnologias, o trabalho foi redirecionados para outras disciplinas das áreas de 

humanas, como: geografia, história e filosofia, de modo que, definiu-se a área de 

geografia, como área de interesse devido ao número maior de trabalhos 

encontrados na mesma. 

Os descritores utilizados foram "tics e ensino de geografia", "tidic e ensino 

de geografia". Como critério de inclusão definiu-se as dissertações cujos títulos e 

resumos abordassem a temática de TIDIC e ensino de geografia, e como único 

critério de exclusão as dissertações foi tratar de outros temas que relacionam 

TIDIC e geografia, mas não versam sobre ensino. O período da pesquisa foi 

definido pelos trabalhos encontrados de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão definidos e assim se chegou ao número de quatro dissertações que 

compuseram o corpus definitivo da pesquisa. 

Realizou-se a leitura das quatro dissertações selecionadas, se observando 

os seguintes pontos: objetivos, metodologia e tipo de pesquisa. Além disso foi 

produzido um resumo de cada uma das dissertações para orientar as reflexões a 

serem apresentadas.  

 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A quantidade de dissertações encontradas nas Pós Graduações em 

Educação referentes ao ensino de geografia e TIDIC foi tímida, o que demonstra 

que a área de ciências humanas ainda precisa caminhar no que tange à 

incorporação das TIDIC em sala de aula. Outro aspecto que se destaca é o fato 

que foram encontrados trabalhos desta natureza a partir do ano de 2013, o que, 

de certa forma, pode explicar o pequeno número de trabalhos, tendo em vista 

sua recente exploração pelas Pós-Graduações em Educação. As dissertações em 

análise abordam eixos diferentes no ensino de geografia e TIDIC como: a 

formação do professor, análise de tecnologia, abordagem metodológica.  

Três dos trabalhos analisados tiveram como foco o  ensino fundamental, 

KNUTH (2016) analisa o uso do método da sala de aula  invertida e o uso das 

TIDIC’s, o trabalho foi realizado com estudantes do 9°ano do ensino fundamental, 
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no qual o autor fez uma pesquisa de intervenção pedagógica e utilizou 

questionários, roda de conversa, observações permanentes com o grupo de 

sujeitos, com o intuito de  detectar quais as tecnologias disponíveis na escola e 

avaliar a abordagem metodológica da SAI e das TIDIC’s, fazendo uma reflexão 

crítica sobre o uso dessa metodologia. ANDRADE (2018) analisa o ensino de 

geografia, através do uso de uma plataforma (Educopédia), tendo como base para 

a análise as orientações curriculares do estado do Rio de Janeiro, teve como 

objetivo contextualizar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) 

na educação procurando compreender a relação entre o currículo e a Educopédia 

no contexto de criação, e avaliando seu processo de construção tecnológica, 

analisando a organização da disciplina geografia no sistema da Educopédia 

produzida pela SME/RJ. COIBRA (2017) vem problematizando o uso das TIC’s na 

educação, na qual a autora procura analisar a importância das TIC’s na construção 

do conhecimento geográfico no ensino fundamental com uma metodologia de 

revisão bibliográfica. SANTOS (2014) têm como objetivo analisar a produção de 

vídeos aula no ensino de geografia produzido por alunos de graduação em 

Geografia. Como podemos observar que todos os trabalhos têm eixos de pesquisas 

diferentes, e que a pouca produção de pesquisas realizadas no ensino de Geografia 

e TIDIC’s.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revisão sistemática possibilitou apresentar um levantamento de 

pesquisas no ensino de Geografia com o uso das TIDIC’s, dentro de diferentes 

eixos temáticos, assim como a identificação da falta de pesquisas relacionadas ao 

seu uso nas demais e/ou principais áreas das Ciências Humanas como Sociologia, 

História e Filosofia. No entanto, mesmo no ensino de Geografia percebe-se um 

pequeno número de pesquisas evidenciando assim um baixo interesse de estudos 

que relacionem o uso das tecnologias nessas áreas de conhecimento, o que não 

seria comum tendo em vista o contexto da modernidade em que vivemos no qual 

a tecnologia está presente em todos os âmbitos da sociedade. 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM VIA GOOGLE FORMULÁRIOS 

 

Walter Rodrigues Marques1318 

 

Resumo: A finalidade do artigo é relatar uma experiência inicial com a substituição da 

avaliação em formato tradicional pela metodologia de utilização do Google Formulários. 

Esta atitude se deu a partir da necessidade de aplicação de questionários e avaliações 

com os estudantes por essa plataforma digital como parte de uma pesquisa de mestrado. 

Para a realização da proposta didática do mestrado, deveria ser aplicados os 

instrumentos de coleta de dados antes e depois da aplicação para verificar a 

aprendizagem e a satisfação dos estudantes com a proposta. A partir da necessidade de 

uma estudante de não poder realizar a avaliação no período normal do calendário da 

escola, surgiu a ideia de aplicar a avaliação para ela. E, a partir disso, a aplicação se 

estendeu aos demais estudantes, inclusive, o questionário de satisfação, tornando isso, 

pois numa metodologia a ser adotada como recurso digital nos processos avaliativos, 

partindo do pressuposto de que esse tipo de atitude contribui significativamente para a 

conservação do meio ambiente e dinamiza os processos de avaliação. Portanto, a atitude 

insere-se como avaliação sustentável e 100% limpa, pois é realizada totalmente por via 

digital, inclusive, a coleta dos dados no Google Formulários, desobrigando os agentes 

educacionais da necessidade de imprimir provas e relatórios, pois a ferramenta já 

quantifica os acertos dos estudantes. O trabalho se insere no eixo das Metodologias de 

Ensino com Uso de Tecnologias Digitais pois se utiliza, pelo menos nesse espaço [escola] 

esse tipo de ferramenta para avaliação da aprendizagem, possibilitando com isso, a 

criação de uma cultural organizacional voltada para o uso de tecnologias digitais na 

educação assim como em comportamento sustentável. 

 

Palavras-chave: Metodologia de avaliação; Tecnologias digitais; cultura organizacional; 

comportamento; sustentabilidade. 

 

Abstract: The purpose of the article is to report an initial experiment by replacing the 

evaluation in traditional format with the methodology of using Google Forms. This 

attitude was based on the need to apply questionnaires and assessments with students 

through this digital platform as part of a master's research. For the accomplishment of 

the didactic proposal of the masters, the instruments of collection of data before and 
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after the application to verify the learning and the satisfaction of the students with the 

proposal should be applied. From the need for a student to not be able to carry out the 

evaluation in the normal period of the school calendar, the idea came to apply the 

evaluation for her. And, from this, the application extended to other students, including 

the satisfaction questionnaire, making this, as a methodology to be adopted as a digital 

resource in the evaluation processes, starting from the assumption that this type of 

attitude contributes significantly to the preservation of the environment and streamlines 

evaluation processes. Therefore, the attitude is inserted as a sustainable assessment and 

100% clean, as it is fully implemented by digital means, including the collection of data 

in Google Forms, releasing educational agents from the need to print evidence and 

reports, as the tool already quantifies the students' successes. The work is part of the 

Methodology of Teaching with Use of Digital Technologies, because at least in this space 

[school] this type of tool is used to evaluate learning, making possible the creation of an 

organizational culture focused on the use of digital technologies in education as well as 

sustainable behavior. 

Keywords: Evaluation methodology; Digital technologies; organizational culture; 

behavior; sustainability. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pensar os processos educativos na contemporaneidade requer, no mínimo, o 

domínio de certas ferramentas digitais, sem as quais, torna-se impossível a 

profissão de professor, tendo em vista que os sistemas de organização da 

avaliação são quase todos informatizados e a tendência é que em pouquíssimo 

tempo, o seja todo ele.   

Qualquer área de atuação, mesmo que no campo, já depende de processos 

tecnológicos digitais.  O entendimento que se tem de tecnologia é o análogo a 

tecnologia informática, os processos digitais, baseados na inovação industrial, da 

robótica. Tem-se que ter em mente que, tecnologia é qualquer processo inovador 

que ofereça possibilidade de alterar significativamente um hábitat - para o bem 

ou para o mal. Mas a tecnologia que este artigo está discutindo é o que o senso 

comum faz jus ao nome – a tecnologia informática- neste caso, a serviço da 

educação, portanto, para o bem.  

Esse relato de experiência como possibilidade de metodologia busca agregar 

comportamentos dos agentes educacionais para promoverem Projetos e práticas 
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de integração curricular1319 das tecnologias promovendo clima e cultura 

organizacional ao implementarem Experiências com TIC e novas abordagens ao 

currículo em suas práticas cotidianas, desenvolvendo assim, recursos educativos 

digitais, novas metodologias de avaliação, novos Recursos Digitais na Educação, 

como o uso de Aplicativos e Softwares como Recursos na sala de aula, 

transformando-as em  Ambientes virtuais de aprendizagem como habitats 

digitais utilizando Tecnologias Móveis e permitindo-se abrir a mente para novas 

possibilidades pedagógicas.  

O artigo faz a discussão do uso do Google Formulários como recurso digital de 

avaliação da aprendizagem como ferramenta que facilita o trabalho do professor, 

contribui para o meio ambiente, uma vez que utiliza recurso já disponível – 

smartphones e a internet – sendo zero o consumo de papel, logo, economia 

sustentável na medida em que não necessita de impressão em papel em 

nenhuma das etapas do processos, pois o Google Formulários já quantifica o 

resultado. Isso promove o clima e a cultura organizacional baseado em 

comportamento sustentável.  

 

2 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM UTILIZANDO O GOOGLE FORMULÁRIOS 

 

A partir de uma adaptação na forma de avaliação da aprendizagem dos estudantes que 

participaram de uma pesquisa que teve por finalidade testar uma proposta didática na 

disciplina Arte, tendo como objeto - a introdução da cerâmica como conteúdo do 

currículo escolar – ou seja, não tratar a cerâmica como assuntos que amparam a 

explicação de outros, mas efetivamente figurar com capaz de por ela mesma sustentar-

se teoricamente.  

A cerâmica figura nos livros e materiais didáticos como imagens ilustrativas para explicar 

as culturas antigas, mas de forma secundária, aparece apenas para dizer o que fazia 

determinado povo, o modo de vida dos ameríndios, ou seja, para falar das sociedades 

do passado, mas não dizer que estes objetos tinham protagonismo na vida dessas 

pessoas.  

O que se fez nessa proposta como forma de avaliar a aprendizagem foi substituir a 

avaliação em papel por um tipo diferenciado de ferramenta, no caso, digital, 

procedendo-se da seguinte forma: elaborou-se os questionários e atividades avaliativas; 

solicitou-se o WhatsApp  dos estudantes e enviou-se os referidos instrumentos 

 
1319 Os termos em itálico foram retirados da página do evento. Disponível em: 

<https://www.sntde2019.com.br/sobre>. Acesso em: 25 jun. 2019. 
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avaliativos e de testagem de conhecimento. Procedeu-se, portanto, à experiência inicial 

com a substituição da avaliação em formato tradicional pela metodologia de utilização 

do Google Formulários.  

Essa metodologia surgiu a partir da necessidade de aplicar questionários e avaliações 

com os estudantes por essa plataforma digital como parte de uma pesquisa de mestrado. 

Para iniciar a aplicação da proposta didática do mestrado, primeiramente deveria ser 

aplicados os instrumentos de coleta de dados antes e depois da aplicação para verificar 

a aprendizagem e a satisfação dos estudantes com a proposta.  

A partir de um imprevisto demandado por uma estudante – o de não poder realizar a 

avaliação no período normal do calendário da escola, surgiu a ideia de aplicar somente 

com ela, a avaliação via Google Formulários. E foi então que se pensou na possibilidade 

de também estender aos outros estudantes a forma de aplicação das avaliações, o que 

fez pensar e definir a atitude como uma metodologia de avaliação que é fazer uso de 

plataformas como recurso nos processos avaliativos. Não que isto queira dizer que a roda 

esteja sendo inventado, mas comunicando que necessidades criam possibilidades.  

Partindo do pressuposto de que esse tipo de atitude contribui significativamente para a 

conservação do meio ambiente e dinamiza os processos de avaliação, a metodologia ou 

comportamento, insere-se como avaliação sustentável 100% limpa, pois é realizada 

totalmente por via digital, inclusive, a coleta dos dados no Google Formulários, 

desobrigando os agentes educacionais da necessidade de imprimir provas e relatórios, 

uma vez que a ferramenta já quantifica os acertos dos estudantes.  

O trabalho se insere no eixo das Metodologias de Ensino com Uso de Tecnologias Digitais 

pois se utiliza, pelo menos nesse espaço [escola] esse tipo de ferramenta para avaliação 

da aprendizagem, possibilitando com isso, a criação de uma cultural organizacional 

voltada para o uso de tecnologias digitais na educação assim como em comportamento 

sustentável. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por se tratar de um relato de experiência baseado em uma possibilidade de nova 

metodologia de avaliação da aprendizagem escolar, preferi não contaminar a 

amostra da discussão - corpus do artigo – realizando a discussão teórica em parte 

específica, a qual se configura neste tópico do trabalho. Essa atitude também vai 

se tornar visível pela quantidade de referência e sobretudo, por não 

estabelecerem link com o restante do texto, mas certamente, não estou 

inventando a roda, estou a par das discussões atuais sobre educação e escrevo 

no presente – no espaço/tempo que habito. 
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A implantação de Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) nas escolas pode contribuir para melhorias no processo de 

ensino e aprendizagem, tendo em vista que estas podem 

contribuir para todos os envolvidos nas atividades de ensinar e 

de aprender. Aprender através de softwares educacionais vai 

além do uso das TIC, pois é necessário que ocorra a interação dos 

estudantes com os mesmos; é preciso manipular, experimentar, 

verificar as possibilidades destes recursos (SOUSA; SOUSA, 2018, 

p. 402). 

 

Reclamar a implantação tecnologias informáticas nos processos educativos é 

papel de cada um que esteja envolvido com educação, mesmo porque as 

tecnologias digitais são uma realidade na vida de qualquer pessoa. Portanto, fazer 

uso dos softwares que estiverem disponíveis para a sala de aula é dever e 

responsabilidade do professor, uma vez que esta profissão reza que há uma 

responsabilidade pela formação integral do aluno (BRASIL, 1996; 1997; 1998; 

2002; 2008). Logo, o que Sousa e Sousa (2018) reclamam é pertinente na medida 

em que isto está amparado nas legislações educacionais. Silva e Silva (2018) 

experimentam o uso do WhatsApp baseados nas metodologias ativas para 

facilitar a aprendizagem em Química. 
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AVALIAÇÃO DE TUTORES EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA 

UNASUS/UFMA 

   

Alessandra Viana Natividade Oliveira 

Elza Bernardes Monier 

Josiely Nogueira Araújo 

Juan Magalhães Paiva 

Juliane Silva Santos 

Yngrid Danyelle Vieira da Silva Cabral 

RESUMO: É cada vez mais evidente a expansão da Educação a Distância (EaD) 

nas mais diversas organizações e instituições de ensino. Em se tratando de cursos 

tutorados, sabe-se que a percepção do tutor/mediador ao longo do processo 

formativo de um aluno deve ser levada em consideração em uma oferta 

educacional, pois este, enquanto facilitador da aprendizagem, pode identificar 

questões relevantes, principalmente nos aspectos didáticos e pedagógicos 

oriundos das instituições de ensino. Este artigo aborda um relato de experiência 

da UNA-SUS/UFMA a respeito do processo de avaliação de tutores a despeito de 

um curso de especialização, realizado no próprio Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), em um espaço especificamente destinado para este fim, 

chamado Núcleo de Apoio aos Tutores (NAT). Foram mensurados pontos 

estratégicos, a fim de permitir entendimento da necessidade e positivas 

repercussões na atuação e desempenho de medidas colaborativas de 

desenvolvimento específico do tutor em um curso. Os dados obtidos revelaram 

avaliações positivas em grande parte dos aspectos analisados. Deste modo, 

reforça-se a importância de se ouvir e valorizar os olhares e impressões dos 

tutores, que além de contribuir com o ensino dos discentes, pode dar devolutivas 

importantes nas mais diferentes áreas relacionadas ao ensino EaD.  

Palavras-chaves: Educação a distância. Educação. Autoavaliação. Tutor. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância (Ead) já faz parte do nosso contexto educacional 

atual nas suas mais diversas áreas de formação. O crescimento no Brasil e no 

mundo através desta modalidade mostra uma importância para novos 
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parâmetros e aprimoramentos didáticos de ensino desenvolvidos para atender a 

uma demanda crescente de pessoas, cujas dinâmicas e características distintas 

buscam cada vez mais métodos para compreender e aprimorar num dado 

processo formativo contínuo. 

Conforme Vilarino e Paulino (2010), a expansão da EaD resultou da obstinação de 

setores que a visualizaram como uma possibilidade de inovação e 

democratização de oportunidades educacionais. A EaD demonstra, por sua vez, 

uma flexibilidade de acordo com as reais necessidades que agregam suporte para 

a melhoria e construção de formação promovidas pelas mais diversas instituições 

de ensino que buscam qualificar ainda mais esta ferramenta que impulsiona 

interesses sólidos de aprendizagem. 

Sabe-se que esta modalidade passou a ser uma alternativa importante para a 

formação permanente dos profissionais da área da saúde. Desta forma, não pode 

desassociar o alcance da EaD para os significativos impactos apresentados ao 

desempenho que possibilita o acesso e a agregação de conteúdos setoriais 

alcançáveis por meio destes profissionais. 

Em meados de 2010, cria-se a rede da Universidade Aberta do Sistema Único de 

Saúde (UNA-SUS) em parceria com as mais diversas instituições de ensino 

superior, com intuito de qualificar por meio da EaD, profissionais atuantes na 

saúde pública em caráter permanente. Com isso, a UNA-SUS vinculada à 

Universidade Federal do Maranhão (UNA-SUS/UFMA), potencializou neste 

contexto. Um destaque importante foi o planejamento de um espaço para 

articulação e suporte aos tutores, onde este, passa a ser um canal condutor para 

a melhoria desenhada aos moldes pedagógicos e repassada aos discentes 

matriculados. 

Vale lembrar que os processos interativos e comunicativos ocorrem no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) por meio presente de um facilitador educacional 

(tutor), que por meio desta figura, potencializa a conveniência para um processo 

de ensino e aprendizagem para o discente em cursos onde é perceptível a 

presença destes atores, como é o caso das especializações. Como avaliam 

Oliveira, Mill e Ribeiro (2009), o tutor exerce um papel preponderante na 

construção da aprendizagem, tendo em vista, de que ele é o mediador entre o 

conhecimento, as novas tecnologias, o professor e o aprendiz. 

É imprescindível o apoio das instituições de ensino nesta modalidade educacional 

aos respectivos tutores, pois estes possuem uma visão realística da necessidade 

para atender cada condução realizada aos discentes. O feedback dado pelo tutor 
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é de fundamental importância para os aspectos estratégicos de ensino realizado 

pelos métodos pedagógicos chancelados pela instituição. 

Desta forma, a UNASUS/UFMA, além de ofertar cursos, promove o 

acompanhamento regular dos tutores vinculados à instituição, gerando suporte 

às atividades realizadas. Este acompanhamento é subsidiado na plataforma do 

AVA para o fomento às decisões pedagógicas, aumentando a eficiência no 

gerenciamento desenvolvido na progressão deste sob olhar crítico do que está 

sendo evidenciado no processo formativo aos discentes. 

O Decreto nº 7.385, de 8 de dezembro de 2010, instituiu a UNA-SUS, um 

programa ligado ao Ministério da Saúde em parceria com instituições públicas de 

ensino superior e de formação continuada dos profissionais da área de saúde, 

onde oferta cursos de pós-graduação e de extensão a distância. 

Ao longo dos cursos ofertados pela UNA-SUS/UFMA, foram fomentadas diversas 

ações educacionais, focadas para o desenvolvimento e instrução formativa aos 

discentes ligados na área da saúde. Uma destas ações, enfatizou-se a presença e 

atribuição dada aos diversos tutores que conduziram turmas no decorrer das 

ofertas que tiveram uma determinada mediação. O tutor é um educador que 

comumente assume o papel de professor a distância e precisa desenvolver 

competências específicas para sua atuação em diversas dimensões, como 

pedagógica, técnica, gerencial, tecnológica e socio afetiva (BERNARDINO, 2011; 

TENÓRIO; SOUTO; TENÓRIO, 2014; TEIXEIRA et al., 2015). 

Torres (2013) faz uma breve reflexão da influência que é trazida na gestão dos 

tutores na EaD e destaca a importância sobre a forma de se pensar em uma 

metodologia envolvida neste processo. Para tanto, o olhar desse ator no processo 

de desenvolvimento de ensino e aprendizagem é de grande valia quando torne-

se o gestor do processo pedagógico central. 

O suporte adequado por parte de uma coordenação estratégica pedagógica de 

ensino para que este mediador realize suas atribuições essenciais é importante 

para instruir do que está sendo repassado aos discente de forma clara e objetiva. 

Para que o tutor passe a desenvolver suas habilidades no processo construtivista 

de ensino, além de conhecer o perfil dos discentes, o mesmo tem que incluir pelo 

menos o conhecimento acerca do conteúdo que é repassado e a estrutura 

pedagógica que lhe fora atribuída, o que facilitará o direcionamento dos 

questionamentos, o planejamento de forma adequada das atividades, 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia (LIMA e LIMA, 2018). 
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Buscando melhoria contínua nas suas atividades educacionais, a UNA-SUS/UFMA 

desenvolveu o Núcleo de Apoio aos Tutores (NAT), sendo um espaço virtual 

inserido no AVA que visa proporcionar comunicação e interação entre tutores e a 

Supervisão de Tutoria, resultando em suporte imediato ao tutor durante o 

exercício de suas atribuições. 

A avaliação de um tutor presente em um AVA pode ser um processo intrínseco à 

tutoria, com vistas a democratizar espaços de ensino em qualquer 

direcionamento formativo. Desta forma, ao se realizar este movimento, habilita-

se o tutor para observar e diagnosticar pontos importantes de uma oferta 

educacional na modalidade EaD. 

 

1. METODOLOGIA 

 

Segundo Machado e Machado (2014), a formação, o tutor deve ser capaz de lidar 

com a diversidade de quadros de educandos e ser possuidor de atributos 

psicológicos e éticos: maturidade emocional, empatia com os alunos, habilidade 

para mediar questões, liderança, cordialidade e, especialmente, a capacidade de 

ouvir. 

Este trabalho reflete o resultado da avaliação dos tutores em uma turma de 

Especialização em Atenção Básica em Saúde na UNASUS/UFMA. Nesta oferta 

educacional, foi desenvolvida uma sala no AVA, intitulada Núcleo de Apoio aos 

Tutores (NAT), com para potencializar as interações entre a coordenação 

pedagógica e a tutoria, com vistas a analisar as dificuldades e atribuições 

vivenciadas por cada tutor e, desta forma, traçar estratégias para melhoria do 

desenvolvimento de uma oferta educacional.  

Esta Especialização teve duração de 12 meses, sendo constituído de 15 módulos 

(também entendidos como disciplinas). Foram matriculados um total de 162 

alunos, distribuídos entre 05 tutores. Tais profissionais possuíam como titulação 

mínima mestrado, sendo suas formações na área da saúde.   

Ao final de cada módulo do curso, os tutores eram convidados a responder ao 

questionário de avaliação proposto pela equipe pedagógica em prazo de 7 (sete) 

dias para entrega. Este processo não era obrigatório. Diversas categorias 

pedagógicas foram abordadas no questionário, com destaque aos aspectos 

didático-pedagógicos, avaliação de conteúdo e atividades educacionais, assim 

como a autoavaliação do tutor.  
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO 

Foram obtidas 41 respostas dos módulos submetidos à avaliação dos seguintes 

tópicos: livro on-line; livro em PDF; atividade avaliativa fórum; atividade avaliativa 

questionário e autoavaliação na condução da tutoria.  

Sobre o tópico “recursos didáticos”, quanto aos livros on-line e em PDF, foi obtido 

o total de 100% de respostas para as categorias ótimo e bom. Esse resultado 

indica um olhar positivo dos tutores diante do conteúdo desenvolvido para o 

curso. Sabe-se que o conhecimento do conteúdo proposto por parte do tutor é 

fundamental para uma boa condução educacional, levando-se em consideração 

a interação tutor/aluno para fins de sanar dúvidas, favorecer discussões, assim 

como incentivar o aluno à reflexão, conforme temas específicos ao longo da 

oferta.  

Considera-se o Fórum uma oportunidade de interação do aluno com o objeto de 

estudo, de acordo com a sua realidade através da postagem de questionamentos, 

dúvidas e informações relacionadas ao tema sugerido. O caráter dinâmico deste 

espaço e a visualização global da discussão contribuem para a formação crítica 

de opinião dos participantes. Para esta oferta, verificou-se 56% de respostas para 

a categoria bom, sugerindo um olhar especial para a melhoria do uso desta 

ferramenta na construção do aprendizado e interação aluno/aluno, aluno/tutor. 

Quanto à avaliação somativa aplicada a esta oferta, a Atividade Questionário 

obteve 44% de respostas para a categoria ótimo e 39% na categoria bom. Esse 

dado é relevante, uma vez que a avaliação ainda é um grande desafio na Educação 

a Distância, desde a abrangência do conteúdo a ser avaliado ao protagonismo do 

aluno para seu aprendizado. 

O tópico Participação na condução da atividade refere-se a uma autoavaliação do 

tutor de acordo com suas atribuições de tutoria durante a especialização. Destes, 

foram obtidos 63,5% para o conceito bom. Gelatti e Premaor (2009) afirma que o 

processo de autoavaliação é relevante em si mesmo, pois permite a cada tutor 

realizar uma revisão sobre sua própria ação e intervenção e, em consequência, 

pode ajudá-lo a adquirir maior 'competência' profissional, revertendo, 

provavelmente, em um benefício imediato para os alunos e a instituição. Este 

trabalho demonstra uma reflexão crítica dos tutores em suas conduções, 

especialmente diante da distribuição das percepções nas categorias de bom e 

ruim.  

Vale ressaltar que a autoavaliação proferida pelos tutores atendem: aos objetivos 

alcançados com o discente, interatividade, feedback em tempo hábil diante da 
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existência de reclamações ou dúvidas, assertividade, avaliação dos alunos, 

assiduidade no ambiente virtual e principalmente o reflexo na taxa de concluintes 

no curso. 

As avaliações obtidas foram importantes para a Coordenação Pedagógica, que 

retroalimentou internamente seu processo de trabalho, junto a áreas de produção 

dos recursos educacionais e na própria tutoria. Após tais devolutivas, foram 

realizadas oficinas de formação de tutores, em que eram trabalhados os pontos 

de fortalezas e fragilidades sinalizados pelos tutores.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tutor passa a ter um papel importante no exercício de suas atribuições como 

transmissor de conhecimento e mediador pedagógico no decorrer de uma oferta 

educacional. Em um primeiro momento é necessário a confiabilidade que 

potencializa todos os aspectos pedagógicos encontrados pelo docente nesta 

modalidade. Para isso, o tutor passa a ter uma visão crítica sob o trabalho que 

está executando nesta plataforma de ensino. 

Os resultados alcançados dimensionam que os trabalhos desenvolvidos nas 

atividades de tutoria refletem na melhoria de sua atuação junto ao aluno. 

Percebe-se a preocupação dos tutores em obter resultados positivos aos serviços 

que estão desempenhando. Esta mensuração de dados permite realizar um 

diagnóstico das competências necessárias para a proposta educacional da 

instituição seja alcançada. 

O processo avaliativo do tutor tem aspectos abrangentes e multidimensionais 

para reconhecer, identificar e diagnosticar características diferentes do curso de 

uma forma contínua, efetiva e frequente. 

Pode-se concluir que os resultados obtidos neste conjunto de ferramentas, deriva 

de ações definidas pela equipe estratégica e pedagógica da UNASUS/UFMA, na 

busca para melhores desempenhos que são gerados e executados principalmente 

pela condução destes tutores nos ambientes virtuais. Reforça-se, ainda, a 

importância de se ouvir e valorizar os olhares e impressões dos tutores, que além 

de contribuir com o ensino dos discentes, por meio da mediação educacional, 

pode dar devolutivas importantes nas mais diversas esferas relacionadas ao 

ensino EaD.  
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RESUMO:A inclusão de pessoas com deficiências em ambientes públicos tem sido tema 

de discussões e estudos, principalmente no que diz respeito à acessibilidade. Com isso, 

esta pesquisa teve como objetivo analisar a acessibilidade das pessoas com deficiência 

física e visual em locais públicos na cidade de São Mateus do Maranhão - MA. Foram 

visitados 10 lugares do município de São Mateus durante os meses de Agosto e 

Setembro de 2018. Para a realização da pesquisa, utilizou-se um questionário contendo 

questões norteadoras sobre acessibilidade, espaço físico e mobiliário. A análise dos 

dados pesquisados mostra que 17% dos lugares já realizaram atendimento para pessoas 

com deficiências físicas e visuais; 11% dos ambientes são adaptados; 11% possui rampa; 

13% possui um corredor com largura livre de 0,90cm; 15% possui piso instável e 

antiderrapante; 7% possui barra de apoio no banheiro; 8% possuem mesas com a altura 

de 0,75cm e 0,85cm; 6% possuem bebedouros adaptados; 4% possui sinalização interna 

e externa; 8% dessas adequações foram projetadas ou adaptadas. Como isso, observou-

se que não são todos os locais públicos da cidade que estão adaptados em todos os 

itens avaliados, no entanto a maioria possui dois ou mais itens adaptados aos deficientes 

físicos e visuais. 
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Palavras-chaves: Pessoas com Deficiência; Barreiras Arquitetônicas; Mobilidade; 

Acessibilidade Física. 

 

ABSTRACT: The inclusion of persons with deficiencies in public environments has been 

a subject of discussions and studies, principally what concerns the accessibility. With that, 

this inquiry had how I aim to analyse the accessibility of the persons with physical and 

visual deficiency in public places in the city of Saint Mateus of the Maranhão - me her. 

There were visited 10 places of the local authority of Saint Mateus during the August and 

September of 2018. For the realization of the inquiry, a questionnaire was used containing 

questions to give direction on accessibility, physical space and furnishings. The analysis 

of the investigated data shows that 17% of the places already carried out service for 

persons with physical and visual deficiencies; 11% of the environments is adapted; 11% 

has ramp; 13% has a corridor with free width of 0,90cm; 15% has unstable and non-skid 

floor; 7% has bar of support in the bathroom; 8% has tables with the height of 0,75cm 

and 0,85cm; 6% has well-adjusted drinking fountains; 4% has internal and extern 

signalling; 8% of these adaptations was projected or adapted. Like that, it was noticed 

that they are not all the public places of the city that are adapted in all the evaluated 

items, however the majority has two or more items well-adjusted for the physical and 

visual deficients. 

Keywords: Persons with Deficiency; Architectural barriers; Mobility; Physical accessibility 

 

INTRODUÇÃO 

A acessibilidade é a representação de um mundo sem obstáculos, 

tendo todos, o direito de ir e vir. Se houvesse respeito mútuo o mundo seria mais 

justo e consequentemente melhor. Essa temática possui ligação dieta ao conceito 

de inclusão social – oportunidade a qualquer pessoa de praticar suas escolhas 

individuais -. Vejamos o que diz o artigo 1º da Declaração Universal Dos Direitos 

Humanos, “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

direito”. Portanto, trata-se de uma abordagem centrada na pessoa portadora de 

deficiência física e suas condições e capacidades físicas. 

Todos devem respeito às diferenças, possibilitar meios de acesso, e a 

importante: aceitação. “Respeito pela diferença e aceitação da deficiência como 

parte da diversidade e da condição humana”. (Art. 4º Inc. IV Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). As escolas e entidades voltadas especificamente ao 

atendimento das pessoas com deficiência, a exemplo da APAE (Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais), AMAS (Associação Municipal de Assistência Social), 

trabalham arduamente para orientar pessoas que confundem deficiência com 
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doença, fato é, algumas doenças desencadeiam sequelas, tornando essa 

deficiência uma ação consecutiva, não necessariamente a doença em si.  

Mas, no passado a realidade era desumana, segundo informações da 

Revista Veja (2008), o programa secreto de extermínio de deficientes físicos e 

mentais na Alemanha nazista foi responsável pelo extermínio de 70.273 

deficientes, inclusive crianças, entre os anos 1940 e 1941. 

Esta pesquisa visa coletar dados concretos, dos serviços prestados e 

das acomodações voltadas à pessoa com deficiência física; observar as 

instalações e adequações de cada espaço para receber um cadeirante, se estas 

obedecem às normas estabelecidas na Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT NBR 90501324 e de forma indireta colaborar para a autonomia unificada 

de cada individuo, uma vez que todos os projetos de construções dirigidos a 

deficientes devem seguir a padronização da NBR 9050. 

O que é acessibilidade? O artigo 101º do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência responde de forma clareza e concisa, “A acessibilidade é condição de 

alcance para a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários, e equipamentos urbanos, das edificações [...] por pessoa 

com deficiência”. 

 

AS DEFICIÊNCIAS 

O artigo 2º do mesmo estatuto considera: “deficiência toda restrição 

física, intelectual ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que 

limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida 

diária”. No mesmo texto encontra-se uma classificação por categorias, são 

elas: 

 
Quadro 01: Categorias de Deficiência 

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

01 DEFICIÊNCIA FÍSICA Alteração completa ou parcial de um 

ou mais segmentos do corpo. 

 
1324 É o fórum nacional de normalização, cujo conteúdo é de responsabilidade dos comitês 

brasileiros, formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, 

consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outro). O Projeto circulou em Consulta 

Pública conforme Edital nº 09 de 30.09.2003, com o número Projeto NBR 9050. 
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02 LESÃO CEREBRAL 

TRAUMÁTICA 

Compreendida com lesão adquirida. 

03 DEFICIÊNCIA AUDITIVA Unilateral total, bilateral parcial ou 

total com média de 41Db ou mais. 

04 DEFICIÊNCIA VISUAL Visão monocular ou cegueira total 

com acuidade de igual ou menor que 

0,5 no melhor olho. 

05 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL Funcionamento intelectual 

significante inferior à média. 

06 SURDO-CEGUEIRA Perda da audição e da visão. 

07 AUTISMO Comprometimento global do 

desenvolvimento acarretando 

dificuldades de comunicação e 

comportamento. 

08 CONDULTAS TÍPICAS Comprometimento psicossocial. 

09 DEFICIÊNCIA MÚTIPLAS Associação de duas ou mais 

deficiências, onde acarreta o 

desempenho funcional da pessoa. 

Fonte: Estatuto da pessoa com deficiência 

 

O artigo 4º em seu inciso III - VI e VIII do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência prever: inclusão, respeito pela diferença, aceitação, igualdade, 

acessibilidade, respeito pela capacidade de desenvolvimento da criança com 

deficiência. 

Em 19.12.17 a câmara municipal de São Mateus do Maranhão – MA 

aprova o Projeto de Lei Nº 035/2017, elaborado pelo então vereador Cahyo 

Fabricio Alves da Silva no exercício de suas funções parlamentares. Que dispõe 

sobre a Política Municipal de Atendimento de Educação Especial – AEE daquela 

cidade. 

“Não é a distinção física ou sensorial que determina a humanização ou 

desumanização do homem. Suas limitações ou ilimitações são determinadas 

social e historicamente”. (BIANCHETT e FREIRE, 2004, p. 66). 

 
Quadro 02: Regulamentação de circulação e acessibilidade 

3.20 Faixa Livre: Área do passeio, calçada, via ou rota destinada 

exclusivamente à circulação de pedestres (figura 01). 
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3.35 Rampa: Inclinação da superfície de piso, longitudinal ao sentido de 

caminhamento. Consideram-se rampas aquelas com declividade igual ou 

superior a 5% (figura 02). 

Figura 01 Figura 02 

 

 
 

 

 
 

Fonte: ABNT NBR 9050 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada foi visitar locais em que um cadeirante possa 

está indo a fim de socializar (escolas e restaurante), utilização de serviços públicos 

(agência bancária e praça pública), busca por produtos em empresas privadas 

(supermercado, drogaria, loja de variedade) ou para seu lazer, seguido da 

aplicação de um breve questionário, contextualizando de forma oral (conversa 

aberta), sobre o tema da pesquisa, o prédio e as possibilidades de mobilidade e 

autonomia interna de um portador de deficiência física - sendo ela assistida ou 

não, totalizando 10 dependências.  A ideia foi ir à um lugar de cada segmento, o 

que deu certo.  

 

RESULTADOS 

A tabela a seguir detalha “explicitamente” as respostas dos 

entrevistados, quando questionados sobre suas instalações para receber uma 

pessoa com deficiência física ou visual, ou ainda com mobilidade reduzida. Trata-

se do número total de respostas, e suas variações; dependendo de cada caso. 

 
Quadro 03: O resultado do questionário 
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PERGUNTA SIM NÃO IMP1325 TOTAL 

Já houve atendimento para pessoas 

com deficiência física ou visual? 

09 01 00 10 

Seu prédio é adaptado para 

5658recebe-los? 

06 04 00 10 

Possui rampa? 06 01 03 10 

Possui corredor com largura livre 

(min. 0,90cm)? 

07 02 01 10 

Possui piso instável e 

antiderrapante? 

08 01 01 10 

Possui barras de apoio no banheiro? 04 06 00 10 

Possui mesas entre 0,75cm e 0,85cm 

de altura? 

04 05 01 10 

Possui bebedouros adaptados? 03 06 01 10 

Possui sinalização interna e externa? 02 06 02 10 

Essas adequações foram projetadas 

(sim) ou adaptadas (não)? 

04 06 00 10 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

O gráfico logo abaixo mostra de forma prática esses números em 

porcentagem, distribuídos da seguinte maneira: 17% atendem e/ou atenderam 

pessoas com deficiências físicas e visuais; somente 11% desses locais são 

adaptados, para que haja esse atendimento de forma confortável; outros 11% dos 

locais visitados possui rampa em sua entrada principal; 13% possuem um 

corredor com largura livre de 0,90cm (transitável); 15% apresentam piso instável 

e antiderrapante; 7% dispõem barra de apoio no banheiro; 8% têm mesas com a 

altura de 0,75cm e 0,85cm; apenas 6% possuem bebedouros adaptados; e ainda 

4% instalaram sinalização interna e externa; ainda outros 8% dessas adequações 

foram projetadas ou adaptadas. Vejamos. 

 
Gráfico 01: Resultados finais (porcentagem) 

 
1325 IMP: abreviação da palavra “impróprio”. Presente no questionário com uma terceira opção, 

usada em situação em que o local possuía a datação, mas, que por algum motivo não estava 

sendo utilizado, seja por erro na construção (física) ou utilização inadequada (exercendo função 

não projetada). 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

DISCURSSÃO/CONCLUSÕES 

Analisando todo o contexto da pesquisa, podemos ver que, ainda 

falta muita para termos uma sociedade que seja totalmente inclusiva, ainda 

existem fatores que bloqueiam que essa inclusão aconteça. Em todas as 

estruturas físicas vimos que é necessária a implantação da lei de forma severa, 

pois para as pessoas com deficiência é vital que haja essas adequações, e o mais 

importante, que a obrigatoriedade torne-se uma atitude consciente, uma vez que 

é direitos destas pessoas, (pois eles têm conhecimento dos direitos que possuem 

para irem atrás e lutar por esses tais).  

Quantos as escolas ainda não estão com estruturas adequadas para 

receberem esses alunos, o primeiro passo a ser dado para essa inclusão, começa 

no processo de reformas da estrutura física para recebê-los de forma digna e 

igualitária n que tange a locomoção destes, logo depois a escola poderá 

desenvolver projetos e/ou palestras que tratem o assunto de forma natural, para 

melhor aceitação, tudo voltada às famílias e sociedade em geral. Nada deve 

impedir sobrepor-se às diferenças, pois está em lei e nossa constituição que todos 

somos iguais e devemos ter respeitar o diferente. “Todos são iguais perante a lei” 

(Art. 5º Constituição Federal). 

Os deficientes visuais, que também necessitavam de placas em braile 

para se comunicar ou souber de alguma informação, não há essas placas, e 

estruturas que os guie de forma segura e autônoma, é um reflexo desrespeitoso 

aos que só querem uma vida social de forma digna e igualitária. 

17%

11%

11%

13%
15%

7%

8%

6%
4% 8%
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ANALISE DOS RESULTADOS ESPERADOS X RESULTADOS ALCANÇADOS 

No ato de tabulação dos dados de nossa pesquisa de campo 

percebemos a precariedade dos locais visitados, foi notável como existe a falta 

de interesse do poder público e empresários, em aplicar as normas, previstas por 

lei, projetar uma boa estrutura necessária para que essa inclusão aconteça, as 

instalações necessitavam de melhorias, isso mostrou que a sociedade em si, esta 

descartando de certa forma as pessoas que necessitam desse tratamento 

especial, algumas empresas, têm sim algum tipo de estrutura adequada,  

enquanto outras, são totalmente despreparada. 

 

MINICURSO 

A grande novidade foram os acadêmicos em pedagogia ministrando 

o minicurso intitulado: Tipos De Acessibilidade: Os Recursos Didáticos Como 

Facilitadores Da Aprendizagem. Onde promovemos a ação sobre atividades 

didáticas para pessoas com deficiência visual e físicas, buscando qualificação para 

uma etapa futura de grande importância e fazer com que os professores e os 

alunos (acadêmicos estejam preparados em sala para atender o alunado, que 

necessitam de atendimento especial). É de suma importância explorar novos 

métodos e colocá-los em prática para facilitarmos a vida desses alunos. Foram 

feitas pesquisas, aplicação de métodos lúdicos e educativos, relacionadas ao 

desenvolvimento dos alunos com deficiência visual, e, quais métodos seriam 

utilizados para se trabalhar em sala de aula com os mesmos, sempre buscando o 

crescimento de cada aluno dentro do contexto escolar e social. 

Aplicamos uma didática diferente, que a criança consegue definir os 

sentidos, estamos falamos do tapete sensorial, um recurso pedagógico, que pode 

ser usado de varias formas, com ele pode trabalhar a coordenação motora fina, 

aonde a criança brinca enquanto desenvolve os sentidos. O tapete tem o objetivo 

de a criança reconhecer as texturas, ter tomado de decisões, explorarem o tato, 

como se fosse sua visão, no caso das crianças com deficiência visual. O material 

que podem ser utilizados vai desde texturas mais leves como algodão, pena, ou 

algo gelatinoso, ate texturas mais pesadas como pedras (pequenas) e galhos de 

árvore. No minicurso aplicamos esses métodos com ajuda dos ouvintes, assim 

mostrando como o recurso poderia ser utilizado. 

 
Quadro 04: Os recursos e seus objetivos 
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Recurso Nome Público Alvo1326 Objetivo 

 

Tapete 

Sensorial 

Deficiente 

Visual 

Coordenação motora 

fina, aprimoramento 

do tato. 

 

Formas 

Geométricas 

Deficiente 

Visual 

Noções de 

periculosidade (a 

pontas do cada 

forma) e 

conhecimento prévio 

de matemática 

( junção de duas ou 

mais peças para 

formação de outra). 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

As formas geométricas foram utilizadas de uma forma lúdica, as 

formas em cubos. Aguçando o sentido do tato, esses recursos contribuem com 

a autonomia, inclusão na educação e o desenvolvimento do aluno, ajudando-

o a entender as formas geométricas e suas espessuras, tamanhos e relevos, e 

também ajudando o aluno entender sobre a delimitação de espaço do objeto. 

Também podendo fazer com que o aluno forme outras formas com os 

recursos, instigando os alunos a se interessarem ainda mais, e fazendo com 

que conheçam todas as formas e medidas necessárias, Contribuindo para o 

aluno entender o que é uma forma geométrica plana, ou em alto relevo e com 

varias texturas. E claro que é importante que, quando se aplicar esses recursos, 

possamos ter resultados iguais para o desenvolvimento de cada aluno. 

REFERÊNCIAS 

 

 
1326 Os recursos aqui apresentados podem e devem ser usados em salas de aula com alunos que 

não tenham deficiência visual, no entanto, como se tratava de uma pesquisa voltada para esse 

alvo, foi necessário, especificar a deficiência que cada recurso abrangeria. 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS NA FORMAÇÃO SEMIPRESENCIAL: 

O CASO DO PROJETO DE EXTENSÃO FORMAÇÃO DISCENTE 

PESQUISADOR  

 

Cláudia Maria Pinho de Abreu Pecegueiro1327 

Larissa Silva Cordeiro1328  
 

Resumo: A entrada do aluno em uma Instituição de Ensino Superior traz consigo a 

obrigatoriedade do conhecimento da pesquisa como forma de aprendizado. Consciente 

dessa necessidade, nasce o Projeto de Extensão Formação Discente Pesquisador, que tem 

como objetivo capacitar os alunos de graduação e pós-graduação da Universidade 

Federal do Maranhão e de demais Instituições de Ensino Superior do estado do 

Maranhão no ingresso ao mundo da pesquisa, criando, inovando, imaginando, 

questionando, encontrando soluções e tomando decisões com autonomia. Este estudo 

visa apresentar os instrumentos e métodos adotados no desenvolvimento das atividades 

semipresenciais do projeto, com uso das tecnologias de comunicação e informação. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva, que possibilita detalhar as situações 

vivenciadas nas turmas do biênio 2017 e 2018. Conclui-se que, a partir do aumento da 

demanda de alunos em nível de graduação e pós-graduação, o caminho para o curso no 

formato a distância é inevitável.  

Palavras–chave: Discente Pesquisador. Curso Semipresencial. Educação a Distância.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Na cultura ocidental, o processo de ensino e aprendizado vem sofrendo 

modificações. De forma mais rudimentar, esse processo é apresentado pelo 

domínio sobre a natureza, que se constitui na educação prática: “[...] a criança 

adquire conhecimento necessário por meio da imitação” (SOUZA, 2006, p. 17). 

Com a criação da escrita, a educação passa a ser categorizada formalmente e tem 

início com o aprendizado das primeiras letras, da leitura, da escrita e do contar. 

Gradualmente, a igreja, mentora e dominadora do conhecimento, passa a assumir 

a educação. Na idade média, precisamente no século XII, criaram-se as 

 
1327 Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Professora Associado 1, 

clpecegueiro@gmail.com;  
1328 Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Graduanda em Biblioteconomia, 

larissacordeiro31.lc@gmail; 
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universidades, que se responsabilizaram pela formação das artes, medicina, 

direito e teologia. Desde então, passando pelo iluminismo, acreditava-se que 

todos os homens traziam consigo uma luz natural, a qual lhes permitiria conhecer 

a realidade. Posteriormente, chega-se na educação contemporânea, que, com 

todas as suas contradições, ainda atua como protagonista na formação do 

indivíduo.  

Em suma, considera-se a educação como uma prática social que se realiza em um 

contexto específico, preocupada não só com a formação do indivíduo, mas com 

o desenvolvimento do seu entorno. Dessa forma, nasce a educação a distância 

como um caminho de inovação de papéis e funções do homem na sociedade.  

A modalidade de ensino a distância surgiu por correspondência no início do 

século XIX, no ano de 1856, em Berlim. Nesse momento apareceu a primeira 

escola por correspondência, destinada ao ensino de línguas. Após a Primeira 

Guerra Mundial, o ensino a distância teve um significativo aumento e novas 

iniciativas surgiram devido à grande demanda por educação. 

No Brasil, a EaD se instaurou “[...] num momento bastante conturbado da 

educação brasileira” (ALVES, 2001, p. 2), pois sua importância na época era pouca 

e existia as dificuldades no ensino, as quais estavam relacionadas à lentidão dos 

correios na entrega por correspondência e à desvalorização por parte das 

autoridades educacionais. A educação pelo rádio também foi um marco da EAD 

no Brasil, em particular pela criação Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e Instituto 

Rádio Técnico Monitor, ambos fundados em 1923 e 1939, respectivamente.  

O advento das tecnologias de informação e comunicação trouxe novas 

perspectivas para a educação a distância. Universidades, escolas, centros de 

ensino, organizações empresariais e grupos de profissionais de educação 

passaram “[...] a se dedicar ao desenvolvimento de cursos a distância com suporte 

em ambientes digitais de aprendizagem acessados via internet, os quais assumem 

distintas abordagens” (ALMEIDA, 2003, p.1). 

Pensando conforme essa perspectiva, o Projeto de Extensão Formação Discente 

Pesquisador (PEFDP) trabalha mediante a formação semipresencial, visando dotar 

e capacitar os alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) e de demais Instituições de Ensino Superior (IES) do estado do 

Maranhão, com informações sobre pesquisa e preparando-os para ingressar no 

mundo da pesquisa e enfrentar os desafios da produção científica. 

O PEFDP é oriundo do Departamento de Biblioteconomia da UFMA, aprovado 

pela Resolução Nº 1443/2016 – CONSEPE. Oferece anualmente cursos de 
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capacitação para formação de discentes pesquisadores no formato 

semipresencial, objetivando oportunizar aos alunos participantes o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa com o intuito de contribuir na 

formação acadêmica deles. 

METODOLOGIA 

A proposta deste estudo foi apresentar os instrumentos e métodos adotados no 

desenvolvimento das atividades semipresenciais do PEFDP. Trata-se de uma 

pesquisa de natureza descritiva “[...] que têm por objetivo estudar as 

características de um grupo [...]” (GIL, 2002, p. 42). Esse tipo de pesquisa possibilita 

detalhar as situações vivenciadas nas turmas do PFDP, no biênio 2017 e 2018. O 

enfoque desses relatos se concentrou na perspectiva do uso das tecnologias de 

comunicação e informação como instrumento do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Inicialmente, buscou-se pontuar o PEFDP com seus conteúdos e modalidades. Em 

seguida, apresentou-se o Doyti, plataforma de gestão de eventos, utilizado no 

processo de inscrição e hospedagem de materiais; e as redes sociais, como 

Facebook, Instagram e WhatsApp, utilizadas na divulgação e troca de informação 

das atividades. Por fim, foram expostos os módulos ministrados na modalidade a 

distância.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Inicialmente, para o desenvolvimento do PEFDP, adotou-se a plataforma Doyti, 

sob o endereço <https://doity.com.br/projeto-formacao-discente-pesquisador-

4turma>, criado e mantido desde o ano de 2017. Trata-se de um software de 

domínio livre e sem custos, o qual pode ser acessado por qualquer interessado. 

Nesse endereço é possível ter acesso à inscrição, materiais didáticos, materiais 

complementares, entrega de atividades e certificação. 

Quanto às redes sociais, Facebook < https://www.facebook.com/Discente-

Pesquisador-147427872527910/>, WhatsApp e Instagram < 

https://www.instagram.com/discentepesquisador/>, estas foram utilizadas na 

divulgação e trocas de informação, mostrando-se como instrumentos que 

agilizaram a comunicação e possibilitaram o diálogo entre os membros da 

organização do projeto e os alunos. Cabe destacar que o público participante do 

PEFDP, por se tratar de uma geração, em sua maioria, de nativos digitais, não 

demonstrou dificuldades no uso dessas tecnologias. 
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O projeto é composto por 6 (seis) módulos, sendo 3 (três) presenciais: Projeto de 

Pesquisa, Citação e Referência, Artigo Científico, e outros 3 (três) ministrados na 

modalidade a distância: Currículo Lattes, Estatística, Oratória/Apresentação em 

Eventos Científicos. As aulas destes módulos foram disponibilizadas no YouTube, 

compartilhadas via Doyti para que os alunos possam acessá-las.  

O processo avaliativo do PEFDP perpassava pela frequência mínima de 80% nas 

aulas de modalidade presencial. O envio, via Doyti, era feito a partir de três 

atividades, sendo elas: criação ou atualização do Currículo Lattes, um Projeto de 

Pesquisa e um Artigo Científico.  

O trajeto aqui apresentado demonstra a importância da formação do discente 

universitário no que se refere à pesquisa. Ademais, o grupo envolvido no projeto 

tem atuado cuidadosamente na construção do potencial criativo dos discentes 

participantes, por meio da formação semipresencial, possibilitada pelas 

tecnologias de informação e comunicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O PEFDP traz uma abordagem dinâmica quando permite reunir alunos da UFMA 

e demais IES do estado do Maranhão, em diferentes níveis de graduação e pós-

graduação, interessados em ampliar seu conhecimento acadêmico com a 

inserção na prática da pesquisa científica. Além de, desenvolver capacidades a 

medida em que o domínio dos temas abordados contribui para o 

desenvolvimento da autonomia do pesquisador. 

A proposta apresentada, apesar de recorrente na prática universitária, revela-se 

como desafio ao amadurecimento discente no campo acadêmico. Assim, revela-

se a necessidade de ações de formação que levem os discentes à pesquisa, uma 

vez que nas IES essa demanda se repete a cada entrada de novos alunos. Por isso, 

a relevância do PEFDP se confirma também pelo número crescente de alunos com 

interesse em participar de cada nova edição.  
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DEFICIÊNCIA VISUAL E AS CONTRIBUIÇÕES DA TECNOLOGIA: 

UMA REVISÃO DA LITERATURA  

 

Shelzane Raquel Melo de Souza Pereira¹ 

 

RESUMO: O objetivo deste artigo é buscar novos conhecimentos, a fim de 

contribuir para que o deficiente tenha a sua independência e liberdade, e assim, 

possa ter êxito profissional. Com essa abordagem intenta-se demonstrar à   

sociedade que a deficiência física não deve ser interpretada como sinônimo de 

incapacidade.  

Palavras-Chaves: Tecnologia. deficiência visual. Independência 

 

ABSTRACT: We seek new knowledge to contribute to the handicapped who has 

his independence and freedom thus having professional success. Showing for 

society the professional point ability showing that disability should not be 

interpreted as incapacity 

Keywords: Technology. visually impaired. Independence. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Ao tratarmos sobre deficiência e a tecnologia, precisamos fazer um 

percurso histórico Antes da tecnologia propriamente dita, acreditávamos que a 

maneira como nós vivíamos, em relação à administração, seria melhor. 

Segundo Chiavenato, “a administração nada mais é do que a condução 

racional das atividades de uma organização, seja ela lucrativa ou não lucrativa” 

(CHIAVENATO, 2014).  

Nós tínhamos uma visão sistemática sobre administração e, nela, não havia 

inclusão. Todos que pretendiam chegar ao sucesso tinham que ter habilidades e 

competências para chegar ao topo. Saber utilizar as habilidades e as 

competências era o diferencial.  

A deficiência visual é uma dolorida realidade, porém, hoje nós falamos de 

inclusão e acessibilidade. Mas não era assim. Com o passar dos anos, podemos 

acompanhar que houve algumas mudanças que se iniciaram no final do século 

XVIII, como o ensino aos cegos, na França, com o apoio da coroa Francesa em 

Paris.  
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Ao se falar das mudanças que aconteciam, é importante mencionar 

Valentin Haüy (1745-1822), um dos a se interessar pelos cegos, ao promover 

campanha de sensibilização pública para com as necessidades dos cegos, 

dedicando-se à investigação de técnicas que permitissem a educação e a 

integração socioprofissional destes sujeitos. Fundou a primeira escola de 

deficiente visual na França, sendo uma das primeiras da Europa, que se tornou o 

Institut National des Jeunes Aveugles (Instituto Nacional dos Jovens Cegos). Haüi 

preparou materiais de leitura para cegos, promovendo a adaptação de técnicas 

que permitissem o trabalho de cegos em tarefas diversificadas, visando à 

preparação profissional deste público. 

Em 1873, o também francês Louis Braille, que ficara cego em consequência 

de um incidente na infância, desenvolveu um sistema para escrever as palavras 

por meio de pontos. Em agosto de 1821, Braille participou de uma homenagem 

prestada a Valentin Häuy pela Instituição pela fundação da primeira escola para 

cegos na França, conforme abordado no parágrafo anterior.  

Estamos falando da melhor tecnologia da época e que demorou muito 

para chegar ao Brasil. Somente em 1954, o imperador Dom Pedro II, através do 

Decreto Imperial nº 428, fundou, no Rio de Janeiro, o Instituto dos Meninos 

Cegos. Hoje, a escola chama-se Benjamin Constant, e existe há mais de 160 anos.  

Podemos observar que desde o início os deficientes sempre foram 

excluídos, porque mesmo havendo avanços tecnológicos, o Brasil nunca os 

priorizou. As discriminações acontecem sempre de uma maneira sutil, para que 

sejam levadas com naturalidade.  

Em 1986, no Brasil, iniciava-se a Coordenadoria Nacional para Integração 

da Pessoa com Deficiência, e somente em 1999, dava-se início ao Conselho 

Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Conade), criado a fim de 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento de uma política nacional para inclusão 

da pessoa com deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, 

assistência social, transporte, cultura, turismo desporto, lazer e política urbana 

dirigidos a esse grupo social. O Conade faz parte da estrutura básica da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República (BRASIL, 1999).  

A deficiência era vista como um impedimento para viver em sociedade, 

assim sendo, as pessoas com deficiência tinham que viver excluídas, pois, em 

algumas famílias, eram motivo de vergonha. Historicamente, encontramos relatos 

de que em algumas tribos indígenas, se o bebê nascesse com uma deficiência, 

eles matavam, e segundo a tradição, tal ato era considerado um ato de amor.   
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Ao analisarmos a Constituição Brasileira, percebe-se que as leis 

teoricamente são muito boas, porém, podemos perceber, pela realidade 

vivenciada pela pessoa com deficiência, que essas leis não são seguidas em sua 

integralidade. 

A tecnologia tem avançado a cada dia e os deficientes a tem buscado, 

crescendo junto com a tecnologia. Todos os deficientes querem apenas ter seus 

direitos respeitados. 

Em 6 de julho de 2015 foi instituída a Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão 

social e cidadania. (BRASIL, 2015). 

Max Weber, um importante sociólogo alemão, deu origem à teoria da 

burocracia para que a sociedade fosse mais racional e que houvesse um 

entendimento a todos os envolvidos. Contudo, essa teoria burocrática é mal 

utilizada, podemos ver que muitas das vezes é mal utilizada. Weber mostrou 

preocupação com todas as características para ser utilizada para com o todo sem 

excluir qualquer pessoa. Infelizmente ainda temos casos de exclusão. Todo 

deficiente tem habilidades, competências e muita vontade de ser tratado com 

respeito.  

Tecnologia é um conjunto de processos técnicos. Podemos dizer que a 

tecnologia conseguiu fazer mudanças na vida de muitas pessoas. Neste artigo, 

queremos destacar como a tecnologia tem contribuído para o deficiente visual 

voltar a ter autoestima e se sentir preparado para encarar o mercado de trabalho.  

Mas hoje, com tanta novidade sobre esse mundo novo, repleto de 

informações, vem mostrando aos deficientes que estão se sentindo incapazes, 

que eles conseguem ir bem longe, que conseguem ir para qualquer lugar de 

sucesso. Não estamos falando que será fácil, ou que não irá ter obstáculos, 

estamos dizendo que o importante é saber aonde queremos chegar, mesmo com 

dificuldades e obstáculos. O deficiente visual deve ter sempre a capacidade de 

vencer o preconceito, o obstáculo, mostrando que a deficiência visual o faz 

enxergar de outra maneira. 

As tecnologias direcionadas ao deficiente visual variam de um simples 

acesso à internet, a um chip intracerebral que pode trazer até 40% de visão. 

Dados do IBGE (2010) revelam que 6,2% da população têm alguma 

deficiência. E “dentre os tipos de deficiência pesquisados, o visual é a mais 
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representativa e atinge 3,6% dos brasileiros sendo mais comum entre as pessoas 

com mais de 60 anos 11,5%. O grau intenso ou muito intenso da limitação 16% 

dos deficientes visuais de realizar as atividades habituais como ir à escola, 

trabalhar e brincar” (IMIRANTE, 2015, n.p). 

Infelizmente, esse percentual aumentou e, assim, podemos ter, também, 

pessoas com deficiência que, por algum motivo, não participarem da pesquisa.  

Muitos deficientes gostariam de ter a oportunidade de trabalhar e se 

sentirem felizes se desenvolvendo profissionalmente, mas muitas vezes são 

dispensados com toda ‘’elegância’’, e sempre a empresa utiliza da mesma fala: 

“Não estamos preparados para recebê-lo’’ Segundo Sortoretto e Bersch (ano), 

aqui no Brasil, a tecnologia assistiva existe desde 1988, tendo sido renovada em 

1998.  

(ASSISTIVA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, 2019) 

Podemos dizer que na teoria existem muitas tecnologias, porém, pouco 

usadas. Uma das tecnologias usadas inicialmente foi o Braille, como já falado 

anteriormente. No Brasil, o método?? Começou a ser adotado em 1856, e as duas 

únicas instituições que imprimem em Braille são a Fundação para o Livro do Lego, 

de São Paulo, e o Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro, que juntas 

editam cerca de 25 títulos por mês, num total de 40 mil volumes, um número bem 

menor do que o necessário. Por lei, são obrigadas a distribui-los gratuitamente a 

750 mil deficientes visuais, número estimado no país. (SUPER INTERESSANTE, 

2016). 

Alguns anos atrás, não seríamos capazes de imaginar o deficiente andando 

sozinho, sem uma bengala, mas hoje, isso é uma realidade. Atualmente, a 

tecnologia deu um salto, contribuindo para que o deficiente visual tenha êxito 

nessa nova etapa da tecnologia digital e inclusiva.  

Vale ressaltar que não estamos falando que o Braille deixou de ser 

importante. Independente da tecnologia, o Braille será sempre a porta de entrada 

para as outras tecnologias. O Braille é um início para todo deficiente visual ser 

alfabetizado. Temos tecnologias que são gratuitas e eficazes, os aplicativos 

auxiliam na leitura e têm contribuído para dar liberdade, sem estar dependendo 

de terceiros para fazer uma simples leitura.  

A ex-professora de Literatura e revisora o Braille do Instituto Benjamin 

Constant, Virgínia Vendramini, relata que desde a década de 1960, com a 

popularização dos gravadores em fitas cassetes, muitos têm substituído a leitura 

em Braille pela leitura falada. (TELEFÔNICA FUNDAÇÃO, 2016). 
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A tecnologia tem um sistema chamado de DAISY- Digital Acessible 

Informátion System (sistemas de informação acessível digital, em português) “O 

sistema foi criado em 1994, na Suécia, com a ideia de usar gravações digitais 

inseridas em marcas estruturais em texto para facilitar a navegação do leitor 

deficiente visual”. (LEITURA INCLUSIVA, 2015). 

Atualmente, temos o sistema este nome está correto?? nos livros infantis, 

ajudando na inclusão digital infantil e apresentando as tecnologias. Em que 

consiste esse sistema?  

Segundo a revista Mente e Cérebro, há alguns aplicativos que estão em 

alta para dar mais uma autonomia ao deficiente visual. Tais como o Blind Tool, 

criado pelo cientista da computação Joseph lohen e pesquisador da Universidade 

de Marschus Ettes, aplicativo que reconhece objetos. O usuário deve apontar o 

celular para seu entorno até senti-lo vibrar, isso significa que o aplicativo detectou 

um objeto reconhecível e pode verbalizar qual é. 

Be my Yes é um aplicativo especialmente interessante, pois permite que as 

pessoas que enxergam ajudem o deficiente a resolver problemas pontuais como 

ler um rótulo, uma etiqueta, será voluntário. O aplicativo é capaz de reconhecer 

os mais variados tons de cores e verbalizar para o usuário, podendo ajudar 

pessoas com baixa visão a descobrir, por exemplo, a cor da roupa ou se a fruta 

ainda não está madura. 

Ariadne GPS foi especialmente desenvolvido para os deficientes visuais a 

fim de ajudá-los a saber onde estão e, assim, seguir rotas. O usuário passa o dedo 

sobre o mapa e o aplicativo verbaliza onde ele está, oferecendo as coordenadas 

para chegar ao destino. Esse aplicativo é pago. Citamos também o Braille Notes, 

aplicativo que permite digitar anotações na tela do iPhone e compartilhá-las 

diretamente em Braille. Esse aplicativo também é pago. 

Observamos que existem vários aplicativos, porém, têm algumas 

problemáticas que dificultam a acessibilidade dos deficientes visuais. A falta de 

divulgação sobre esses aplicativos que iriam contribuir para o deficiente ter 

autonomia, e também o fato de alguns aplicativos serem pagos.  

Em pleno século XXI, não é fácil ter uma vida confortável sendo deficiente, 

porque a sociedade impõe que não podemos ter oportunidades profissionais, 

porque não há, na prática, uma capacitação com tecnologias para aqueles que 

não conhecem ou não têm hábitos de usar. Porém, também encontramos 

aplicativos que têm ficado muito conhecidos, como o Voice. Fala mais sobre esse 

aplicativo 
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Over é um aplicativo que não é encontrado para download, sendo um 

recurso nativo do sistema operacional disponível para o iPhone. E temos também 

o @voice, que está disponível para o iPhone, e que faz leitura de texto que esteja 

guardado no celular, podendo-se escolher o idioma e a velocidade da Leitura. 

Em algumas pesquisas, encontramos um aplicativo muito útil para os 

deficientes que não têm condições de ter carro. Existe um aplicativo que precisa 

de mais divulgação, o Bus Alerta. Muitos deficientes visuais não possuem carro 

para facilitar no deslocamento, e, portanto, dependem do transporte público. Isso 

dificulta muito a vida de qualquer deficiente visual, porque ele precisa identificar 

o coletivo, e isso depende de terceiros, que nem sempre estão no local e 

dispostos a ajudar. Com o aplicativo, basta o deficiente apontar seu celular e a 

função GPS identifica, a uma distância considerável, qual linha de ônibus se 

aproxima. 

E como o deficiente deve fazer para saber se não está sendo enganado 

com o dinheiro que está recebendo? Também existe um aplicativo que identifica 

a cédula, o nome deste aplicativo é Tandera Dinheiro. O Tandera identifica o 

dinheiro através da câmera do celular. A maioria dos deficientes visuais busca, 

dignamente, sua independência, porém, quer ser tratado com naturalidade. Esses 

aplicativos que foram citados, assim como tantos outros que estão por vir, só 

precisam ser divulgados e, assim, possam proporcionado aos deficientes mais 

oportunidades profissionais. As empresas precisam ter uma visão de que o 

deficiente pode trabalhar e ter uma vida normal, que só precisa fazer uns ajustes 

para se adaptar com facilidade; e se um ajudar o outro, as coisas ficam mais fáceis 

e tranquilas para ambos. 

Toda empresa tem que ter ou ser flexível para que o deficiente visual 

demonstre a sua capacidade profissional. Quando falamos de deficiente visual, 

estamos englobando todos, os com baixa visão, visão subnormal, visão 

monocular, cegueira total e outros tipos. 

Muitas dessas pessoas têm ficado na expectativa de alguma tecnologia 

que possa dar uma nova oportunidade de ter liberdade. Iremos falar de uma 

tecnologia que chegou ao Brasil há pouquíssimo tempo, um óculos que faz 

leitura, que reconhece o rosto das pessoas e obstáculos nas ruas, ou até mesmo 

em casa. Parece que estamos falando de algo que só existe em filmes ou em 

alguns estudos. Pois bem, estamos falando de algo que já existe e que já é 

realidade. Matéria veiculada na Revista Veja falou sobre essa nova tecnologia que 

irá melhorar a qualidade de vida dos deficientes visuais. 
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A Orcam é uma câmera inteligente desenvolvida em Israel, para 

reconhecer textos produtivos e pessoas (REVISTA VEJA, 2018). O Orcam My Eye é 

um dispositivo de visão artificial disponível há quase 6 meses no país, 

desenvolvido pelos Israelenses Ameno N., professor da Universidade de 

Jerusalém, e por Ziv Aviram. 

Empreendedora, a tecnologia é capaz de detectar qualquer tipo de objeto 

no campo de visão de uma microcâmera acoplada aos óculos e conectada a um 

aparelho que não cabe no bolso, a câmera fotográfica escaneia tudo que vê, 

transformando as informações em arquivos e áudio, instantaneamente, de forma 

que possa ser lido e o dispositivo retransmitir a informação discretamente no 

ouvido do usuário, por meio de um fone conectado. (VEJA, 2018). 

A descrição Orcam é simplesmente grandiosa, porém, não é muito 

conhecido por falta de divulgação, mas o que contribui é o valor, próximo a 

15.000, o que permite à maioria somente sonhar. O seu preço provavelmente é o 

maior empecilho. Para a grande maioria, fica um sentimento de frustração, por 

querer algo que iria contribuir para a qualidade de vida, autonomia, autoestima, 

contudo o valor se torna uma barreira.  

Pesquisamos sobre uma tecnologia que está em estudo desde 1995, para 

contribuir com a autonomia, estamos falando do chip intracerebral que dá ao 

deficiente visual a possibilidade de enxergar. Não é uma visão perfeita, porém, 

contribui para alguns casos ter até 40% da visão de volta. As pesquisas em neuro-

oftalmologia já estão trabalhando na busca desse tipo de cura desde 1995. Em 

março de 2007, o professor Herbert Zrenner, Universidade de Tiubingen, divulgou 

os primeiros resultados bem-sucedidos da pesquisa (JOSEF, 2007) 

Desde esse período, muitos avanços aconteceram. E, assim, alguns 

deficientes visuais que estão acompanhando esses avanços ficam na expectativa 

de terem a oportunidade de fazer parte desse processo de evolução tecnológica. 

Matéria  publicada no jornal Folha de São Paulo diz que a técnica teve sucesso 

com os ratos e deve ser testada com humanos dentro de um ano. Esse tipo de 

técnica vem sendo desenvolvida por vários grupos de pesquisa, há mais de duas 

décadas, mais vinham sendo barrados com problemas de falta de resolução e 

dificuldades de implantes. O dispositivo criado agora por não requer cabos, 

incisões ou perfurações. A própria luz que incide no chip implantado na rotina 

gera eletricidade, que é transmitida aos neurônios visuais. (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2015) 
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A tecnologia tem transformado vidas, fazendo com que os deficientes 

consigam, de alguma maneira, utilizar essa tecnologia para sair da escuridão. 

Observamos que o chip intracerebral irá contribuir para os deficientes visuais e 

também para os deficientes auditivos. Chamado de flatscopy, o objeto lembra um 

chip, que é implantado entre o crânio e o córtex. Ele como se fosse ‘’primo ‘’ 

Flatcam uma câmera muito pequena que não utiliza lentes desenvolvidas por 

cientistas da mesma universidade. Por agora, o foco será nos neurônios 

(ENGENHARIA AE.COM, 2019). 

Infelizmente, ainda não temos uma previsão de quando essa tecnologia 

estará disponível para todos que precisam. Por fim, observamos que as 

tecnologias são avanços para toda a humanidade, podendo trazer cada vez mais 

independência e autonomia ao deficiente visual que precisa ter suporte para 

seguir em frente. Muitas vezes o deficiente acaba acreditando no que é imposto 

pela sociedade, a incapacidade, que não precisa fazer e para quê fazer alguma 

coisa. 

O deficiente que busca a tecnologia normalmente a busca para ser 

independente, ser útil e quer demonstrar a sua capacidade intelectual e 

profissional. Ainda é necessário que a acessibilidade, de fato e de direito, exista, 

e estamos falando de todos os modelos de acessibilidade.  

A Lei nº 7853, de 24 de outubro de 1989, trata dos direitos e deveres dos 

portadores de deficiência, dando a garantias de que em todo território brasileiro 

as ações sejam desenvolvidas, porém, sabemos que isso, na prática, não acontece. 

Portanto, que nós mesmos, os deficientes, possamos, de alguma maneira, fazer a 

diferença.  
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Resumo: O presente artigo” Desafios e Perspectivas: Acessibilidade na Comunicação”, 

realizada pelos acadêmicos da Faculdade de Educação de São Mateus – FAESM, Centro 

na cidade de São Mateus do Maranhão – MA, como quesito básico, através de pesquisas 

de campo, reforçar a bagagem de conhecimento dos pesquisadores, e possibilitando ver 

de perto o convívio de algumas entidades educacionais na qual obtém alguns alunos 

com deficiência, de modo que seja revistado como funciona a educação e inclusão dos 

mesmos, sendo assim criando um percentual para explanar o assunto da pesquisa, que 

visa compreender a funcionalidade de ensino nas instituições escolásticas.  

Palavras-chaves: Pesquisa; Conhecimento; Inclusão; Educação; Convívio    

 

Abstract: The present article "Challenges and Perspectives: Accessibility in 

Communication", carried out by the academics of the Faculty of Education of São Mateus 

- FAESM, Center in the city of São Mateus do Maranhão - MA, as a basic question, through 

field surveys, of knowledge of the researchers, and making it possible to see closely the 

conviviality of some educational entities in which some students with disabilities are 

obtained, so that the education and inclusion of the students are searched, thus creating 

a percentage to explain the subject of the research, which aims to understand the 

functionality of teaching in scholastic institutions. 

Keywords: Research; Knowledge; Inclusion; Education; Conviviality 

 

NTRODUÇÃO 

                Realizando uma pesquisa de campo, este artigo apresenta os 

resultados da mesma, observando e criando um percentual dentro dos 

questionamentos criado pelos acadêmicos. 

A pesquisa de campo foi realizada em 3 (três) instituições educacionais 

do município, onde os acadêmicos tiveram a preocupação e objetivo de analisar 
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como é concretizado o trabalho dos profissionais, abrindo espaço para questões 

como, se obtém qualificação profissional ou formação continuada adequada, se 

utilizam recursos didáticos que facilitam o ensino-aprendizagem dos alunos, com 

deficiência ou com dificuldade de aprendizagem, se realmente as leis de inclusão 

estão sendo cumpridas com vigor, além de averiguar os maiores desafios que 

estes alunos e professores enfrentam em seu dia-a-dia, e por último conhecer o  

nível de conhecimento sobre acessibilidade e inclusão de pessoas sem (como os 

professores e gestores que trabalham e convivem com alunos deficientes) e 

alunos com deficiência. 

Tendo como objetivos examinar os meios de acessibilidade nas 

comunicações, revendo se a forma trabalhada com os alunos é realmente 

inclusiva e eficaz nas instituições visitadas, como os educadores trabalham e 

ensinam esses alunos com deficiência ou dificuldade de aprendizagem e fazer 

com que sejam desenvolvidas suas necessidades sendo incluídos de fato, seja em 

aspectos físicos, como na própria estrutura da escola ofertando-lhes uma 

variedade de recursos didáticos, cujo facilitam o ensino-aprendizagem  dos 

mesmos, almejando também uma boa interação e comunicação com os alunos, 

além de profissionais qualificados para lidar com a diversidade existente no 

contexto escolar e social. 

No entanto há uma grande diferença entre o que está escrito no papel 

perante a lei e o que se passa e acontece na realidade, visto que, em palavras e 

teorias tudo é sugerido e feito corretamente, entretanto, no âmbito real, as coisas 

mudam. Portanto, obteve-se uma extensa preocupação em observar como 

realmente acontece e se passa o acesso de comunicação e inclusão nas 3 escolas 

visitadas, na pesquisa de campo, dentro do município de São Mateus do 

Maranhão -  MA, Sendo elas  por parte dos professores como também dos alunos 

com deficiência. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Diante do contexto social como a nação brasileira nos tornamos e 

constituímos um país miscigenado e híbrido com valores, culturas, etnias e 

religiões diferentes onde os indivíduos convivem com essas diferenças em 

sociedade. A escola juntamente com o auxílio familiar busca trabalhar e formar 

cidadãos para exatamente conviver com as diferenças, porém, alguns fatores e 

ideologias que precisam ser vistas como prioridades se deixam passar e cair em 
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esquecimento diante da globalização e um mundo pós-modernizado a qual 

vivemos, como por exemplo acessibilidade e inclusão em nosso país, apesar dos 

avanços em relação à temática, ainda deixa a desejar com suas leis, pois nem 

sempre são cumpridas como deveriam ser e tão são pouco praticadas, pois em 

partes não condizem com a realidade vivida por esses indivíduos que necessitam 

de uma atenção  especializada. 

A Lei da inclusão N° 13.146/2015 aprovada em 6 de Julho de 2015, visa 

garantir a acessibilidade e igualdade das pessoas com deficiência em relação à 

sociedade, considerando assim pessoas com deficiência:  

 

Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas.  

Dessa forma, como na própria legislação assegura que as pessoas com 

deficiência, seja qual for, devem ser incluídas em todos os aspectos e ambientes 

da sociedade, onde podem conviver com as diferenças superando suas 

necessidades dia pós dia. Porém, é lindo ler e saber desses direitos, mas o que 

ocorre de fato, se passa longe de condizer com a realidade e obstáculos que esses 

indivíduos enfrentam, sendo ainda algo distante de ser cumprido como a lei 

demanda, pois a falta de fiscalização e políticas públicas nem sempre fazem o 

manuseio correto para solucionar e darem a essas pessoas mais dignidade e 

igualdade assim como qualquer pessoa sem deficiência, pois a diferença existente 

são apenas suas dificuldades.  

Saber se as lei de inclusão estão sendo cumpridas com vigor além de 

averiguar os maiores desafios que estes alunos e professores enfrentam em seu 

dia-a-dia e saber o nível de conhecimento sobre acessibilidade e inclusão de 

pessoas sem (como os professores e gestores que trabalham e convivem com 

alunos deficientes) e alunos com deficiência. 

A metodologia utilizada na pesquisa de campo foi dividida em dois 

momentos Parte I, levantamento de dados na pesquisa de campo, de forma quali-

quantitativa cujo buscou observar em formas de gráficos e dados coletados feitos 

através de dois (2) questionários, o Questionário I (Anexo A) feito para pessoas 

com deficiência e o Questionário II (Anexo B) destinado para 

professores/auxiliares e gestores (membros que estejam envolvidos diretamente 
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com alunos com deficiência ou dificuldade de aprendizagem) e por último Parte 

II – elaboração recurso para o minicurso – Tipos de Acessibilidade. 

Feito os questionários I e II, a equipe foi a campo nas 3 instituições 

escolares, sendo bem recebidos pelos gestores e professores, apesar de alguns 

estarem ‘’ receosos’’ de responder ao questionário. Quanto ao questionário I, 

destinado a alunos com deficiência, todos tiveram auxílio ao responderem. A 

quantidade universal de pessoas entrevistadas segue de acordo com o quadro:  

Quadro 01: Quantidade de entrevistados na pesquisa de campo 

 

Quantidade 

Questionário I – (Anexo A) 

Pessoas com deficiência  

Questionário II – (Anexo B) 

Professores/Auxiliares e gestores  

Masculino 9 3 

Feminino 5 9 

Total: 14 12 

                                                                                                               Fonte: Rodrigues (2018) 

 

 

De acordo com as respostas dos questionários, obtivemos os 

seguintes dados em forma de gráficos primeiramente sobre o Questionário I:  

 

Gráfico 01: (Questionário I – Pessoas com deficiência) Nível de 

escolaridade, frequenta a escola ou obtém AEE: 

 

 
                                                                                               Fonte: Rodrigues (2018) 

 

Gráfico 02: (Questionário I – Pessoas com deficiência) Tipos de deficiência:  
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                                                                                            Fonte: Rodrigues (2018) 

 

Gráfico 03: (Questionário I – Pessoas com deficiência) Aspectos da comunicação: 

 

 
                                                                                              Fonte: Rodrigues (2018) 

Gráfico 04: (Questionário I – Pessoas com deficiência) Qual a sua maior 

dificuldade encontrada no cotidiano? 

 

 
                                                                                      Fonte: Rodrigues (2018) 

Gráfico 05: (Questionário I – Pessoas com deficiência) Tem interesse em participar 

de atividades de: (Questão com mais de uma escolha) 
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                                                                                                   Fonte: Rodrigues (2018) 

 

Gráfico 06: (Questionário I – Pessoas com deficiência) Perante a lei da inclusão 

n.13.146/2015 visa garantir a acessibilidade e igualdade das pessoas com 

deficiência em relação a sociedade, considerando essa afirmativa, na sua 

concepção, você acha que a lei esta sendo cumprida com vigor?  

 

 
                                                                                                      Fonte: Rodrigues (2018) 

 

Quanto ao Questionário II, segue alguns gráficos dos dados coletados: 

Gráfico 07: (Questionário II – Professores/Auxiliares e gestores) – Nível de 

Escolaridade: 
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                                                                         Fonte: Rodrigues (2018) 

 

Gráfico 08: (Questionário II – Professores/Auxiliares e gestores) – Já foi 

observado alguma deficiência ou dificuldade de aprendizagem nessa entidade?  

 

 
                                                                                Fonte: Rodrigues (2018) 

Gráfico 09: (Questionário II – Professores/Auxiliares e gestores) - A escola obtém 

sala de apoio pedagógico, AEE ou sala de recursos? 

 

     
                                                                                              Fonte: Rodrigues (2018) 
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Com novas perspectivas, observamos que as instituições estão 

construindo novas bases. Nem todas as fundações recebem verba o suficiente, 

sendo assim, uma das entidades recebe a ajuda de sua comunidade/alunos com 

deficiência fazendo trabalhos comunitários com os mesmos, desenvolvendo 

habilidades como pintura, artesanato, tapeçaria etc., 

Entretanto, essas entidades mostram uma grande força de vontade, 

para trabalhar a favor desses alunos, professores e gestores que criam seus 

próprios recursos, que procuram dá o seu máximo no trabalho. Contudo, 

observamos a existência de alguns profissionais que se esforçam e buscam 

qualificação, mas também há profissionais desqualificados e despreparados para 

esse departamento.  

O objetivo dessa pesquisa foi conhecer a acessibilidade nessas 

entidades do município, como anda a nossa realidade, a fim de saber a 

metodologia utilizada, se os alunos realmente sentiam-se inclusos nessa 

sociedade ou no ambiente escolar. A resposta teve uma boa porcentagem, pois 

muitos alunos se sentem à vontade inclusos (o que é mais importante). Quanto 

ás metodologias eram variadas, e os docentes utilizavam diversos recursos, para 

um melhor aprendizado e desenvolvimento do cognitivo e desempenho do aluno 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se então a pesquisa com uma outra visão sobre o assunto, após os 

questionamentos e a visita nas instituições, uma nova abordagem teórica foi 

criada, e ela é a necessidade de cumprir o que está escrito nas leis, diante disso, 

observa-se que a questão não é criar um montante de leis, entretanto, cumpri-

las e evolui-las, para assim obter um resultado, contudo, criam-se leis, e estas leis 

são apenas cumpridas no papel. Seguidamente, dentro do viés observa-se 

também a luta pela igualdade dentro de instituições que não obtém verba o 

suficiente, e sendo assim criam métodos para suprir o básico dentro da 

instituição, em outras a o caso do bullying, que ainda se faz presente de forma 

perspicaz e sutil a uma única vista, entretanto este é um caso que já está sendo 

modificado e reparado no âmbito educacional. 

Desenvolvida as etapas conclui-se com a citação de Paulo Freire, A inclusão 

acontece quando... “Se aprende com as diferenças e não com as igualdades.” 
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DIGITAL STORYTELLING: REPENSANDO PRÁTICAS NA 

EDUCAÇÃO 

 

Kelrya Costa Nunes1329 

Paulo Henrique Oliveira Cunha1330 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva refletir acerca a incorporação do Digital 

Storytelling nas práticas educacionais, uma vez que suas contribuições no âmbito 

educacional são de grande relevância, considerando a promoção da autonomia, 

criatividade. A pesquisa se caracteriza como bibliográfica e de abordagem qualitativa, 

onde foram explorados materiais como artigos científicos eletrônicos, periódicos e livros. 

A relevância das metodologias pesquisadas foram reafirmadas por autores como Gabrich 

(2015), Ribeiro (2008), Robin (2008), entre outros, que colaboram com as características 

e pontos de vista positivos acerca das suas utilizações, os quais apontam o protagonismo 

e a transformação do meio ou situação em que estão inseridos, como particularidades 

entre si. 

Palavras-chave: Storytelling; Metodologias Ativas; Digital. 

 

Abstract: The present work aims to reflect on the incorporation of Digital Storytelling in 

educational practices, since its contributions in the educational scope are of great 

relevance, considering the promotion of autonomy, creativity. The research is 

characterized as a bibliographical and qualitative approach, where materials such as 

electronic scientific articles, periodicals and books were explored. The relevance of the 

methodologies researched was reaffirmed by authors such as Gabrich (2015), Ribeiro 

(2008), Robin (2008), among others, who collaborate with the positive characteristics and 

points of view about their uses, which point the protagonism and transformation of the 

environment or situation in which they are inserted, as particularities between them. 

Keywords: Storytelling; Active Methodologies; Digital. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Utilizar metodologias e abordagens inovadoras que funcionem de 

forma colaborativa em sala de aula tem sido um fator essencial para que o 
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processo de aprendizagem tenha eficácia. Cada vez mais profissionais da 

educação precisam ater-se às tão discutidas metodologias ativas e em como, de 

fato, incorporá-las ao seu dia a dia em sala de aula pode proporcionar uma 

aprendizagem significativa, considerando a realidade e formas de aprender de 

cada aluno. Bastos (2006) conceitua Metodologias Ativas como “processos 

interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais 

ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema.” Sendo 

assim, os papéis do professor e do aluno assumem novas construções, de forma 

que a autonomia, o protagonismo, colaboração e desenvolvimento individual e 

em grupo sejam favorecidos pela mediação, deixando para trás a relação vertical 

entre professor e aluno em sala de aula.  

Tal transição de papéis na educação nos remete a constantemente 

comparar abordagens tradicionais e inovadoras, assim como as que apresentam 

novas roupagens e são utilizadas de forma diferenciada, atreladas a ferramentas 

do cotidiano atual. Uma delas é o Digital Storytelling, o qual parte da concepção 

básica do Storytelling que consiste na tradicional contação de histórias que é tão 

presente em toda nossa experiência, acima de tudo, humana. A complementação 

dessa metodologia com o digital faz com que utilizemos o aparato de recursos 

digitais já inseridos no âmbito educacional, como vídeos, apresentação de slides, 

áudios e ilustrações animadas. Dessa forma, instigar a criatividade, autonomia e 

autoria são as principais intenções dessa abordagem metodológica no ponto de 

vista pedagógico. 

O Storytelling, para Gabrich (2015), está intimamente relacionado a 

transmissão de informações acerca dos fatos e ideias produzidas no passado, a 

fim de promover mudança e transformação para o estado atual das coisas. 

 

2. A CRIAÇÃO DE NARRATIVAS POR MEIOS DIGITAIS 

 

A competência da comunicação digital, principalmente no âmbito 

educacional, é uma das mais necessárias, pois permite flexibilidade e dinamização 

de todo o processo em que os sujeitos estão inseridos. Para o profissional da 

educação, estar aberto e reconhecer que a evolução tecnológica está como aliada 

para a aprendizagem, é assumir uma nova postura diante dos paradigmas 

presentes na educação formal e didática. Enquanto, para o seu aluno, toda essa 

interação e troca de informações já acontece com naturalidade. Sendo assim, 

incorporar as tecnologias digitais na sala de aula deve ultrapassar o conceito de 
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obrigação e instrumentalização do professor, passando a ter caráter espontâneo 

e colaborativo. 

No que se refere a metodologia Digital Storytelling, Robin (2008) 

afirma que podem ser desenvolvidas competências essenciais para o século XXI, 

tais como domínio da tecnologia, literacia visual, criatividade e colaboração. Tanto 

para o professor, quanto para o aluno, essa evolução de habilidades permitem 

que o processo de aprendizagem seja mais significativo, uma vez que tais 

características sejam essenciais para seu desenvolvimento quanto indivíduo na 

sociedade. Assim, proporcionar experiências em que o aluno seja protagonista da 

própria história ou assuma papel de auxiliador na construção, permitirá que ele 

se sinta parte do processo, não somente um receptor de conteúdos. 

Robin (2006), salienta que essa é uma poderosa metodologia, 

permitindo que os alunos, depois de visualizarem alguns exemplos criados pelos 

seus professores, sejam ensinados a criar as suas próprias narrativas. Ou seja, o 

professor, assim como em todas as outras metodologias ativas, tem seu papel 

como mediador, facilitador e viabilizador do conhecimento, dando aos alunos 

direcionamentos e possibilidades de caminhos, discussões, abordagens e 

reflexões.  

 

METODOLOGIA  

 

Para o estudo do tema proposto foi utilizada uma pesquisa de abordagem 

qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica. A pesquisa desenvolvida foi 

descritiva e bibliográfica, visando descrever as características do tema abordado 

e buscando esclarecer os fatores que contribuem para sua compreensão. 

Constituíram materiais de pesquisa artigos científicos eletrônicos, periódicos e 

livros. Para a obtenção desse material foram utilizadas a palavra-chave Digital 

Storytelling na ferramenta de busca Google Acadêmico com materiais 

relacionados a um período de tempo entre 2015 à 2019.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia Digital Storytelling, como foi posto, estimula a 

criatividade e desenvolve competências essenciais para a dinamização da 

aprendizagem, tornando-se relevante tanto para educadores quanto para os 

educandos. Possuindo características que proporcionam o protagonismo do 
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aluno como a criatividade, autonomia, interação com o outro, tal metodologia 

pode ser utilizada de forma interdisciplinar ou individualizada. 
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EAD E SUAS POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO 

 

Luis Félix de Barros Vieira Rocha1331 

Walter Rodrigues Marques1332 

José João Santos Lobato1333 

Ângela Ribeiro Casas Nova de Sousa1334 

 

RESUMO: O ensino a distância é analisado na atualidade como uma das principais 

soluções para a inclusão social, sobretudo, é pensada como excelente vetor de 

qualificação profissional dos jovens brasileiros, mas apenas essa parcela da população. A 

Ead nesse sentido, pode ser considerada como uma referência na promoção de variados 

tipos de inclusão, que pode ser de ordem social, digital, econômica e de pessoas com 

necessidades educacionais especiais. O objetivo do trabalho é analisar de que maneira a 

Ead a promove inclusão. Desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em 

alguns autores que discutem o tema da Educação a distância e Inclusão.  

Palavras-chave: Educação a distância, qualificação profissional, inclusão. 

 

ABSTRACT: Distance education is currently analyzed as one of the main solutions for 

social inclusion, above all, it is thought as an excellent vector of professional qualification 

of Brazilian youth, but only this part of the population. EAD in this sense, can be 

considered as a reference in the promotion of various types of inclusion, which may be 

social, digital, economic and people with special educational needs. The objective of the 

work is to analyze how Eada promotes inclusion. A bibliographical research was 

developed, based on some authors that discuss the theme of Distance Education and 

Inclusion. 

Keywords: Distance education, professional qualification, inclusion. 
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A educação vem, ao longo dos anos, sendo pensada e discutida de 

maneira incessante, em razão dos inúmeros problemas e da baixa qualidade de 

ensino oferecida. Os debates acontecem em torno dos conceitos, processos, 

métodos e metodologias de ensino, numa diligente e constante avaliação de 

práticas docentes que realmente possam se mostrar eficazes. Os avanços na 

modalidade Ead no Brasil tem apresentado resultados positivos, especialmente 

no que cerne aos resultados sociais imediatos.  

De acordo com Silva (2011, p.37): 

 
A educação a distância, ou simplesmente EaD, é uma modalidade de 

ensino, cujo crescimento na última década sugere uma ampla discussão 

em termos de planejamento pedagógico, propostas curriculares, 

metodologia de ensino, regulamentação, avaliação dos cursos e 

possibilidade de aplicações. Com frequência, essa expansão tem a 

frente a bandeira da democratização do ensino e o discurso do caminho 

mais rápido para elevar o Brasil ao patamar das economias mais 

desenvolvidas do mundo. O resultado tem sido a abertura sem 

precedentes de cursos de formação universitária e pós-graduações a 

distância em todo o território nacional. Embora as opiniões se dividam, 

é certo que a EaD é uma tendência mundial que representa a quebra 

de paradigmas educacionais em torno do entendimento tradicional de 

escola, ensino e aprendizagem. 

 

O aluno de Ead em sua grande parte opta por estudar a distância por não 

dispor de tempo ou espaço para estudar, visto que nem todos os municípios 

brasileiros dispõe de todas os níveis de ensino. Os cursos a distância são 

procurados principalmente, pelos benefícios que eles trazem, como mensalidades 

mais baratas, horários mais flexíveis, e também o fato do aluno não precisar sair 

da comodidade da sua casa para a escola/faculdade. 

Destacamos ainda,o fator motivação como algo preponderante para o 

êxito do aluno nessa modalidade, e nesse contexto (PADILHA; SELVERO, 2017, p.4) 

ao afirmar que:  

 
A motivação é um tema bastante complexo e de suma importância para 

o processo de ensino/aprendizagem. Pode também ser considerado 

como um aspecto dinâmico da ação, no sentido de ser o propulsor do 

ato do sujeito, ou seja, é o que o impulsiona para ir em busca de seus 

objetivos. O interesse dos alunos, então, torna-se um fator fundamental 

que exerce uma forte influência sobre o seu comportamento. Desse 
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modo, este trabalho tem por objetivo apresentar a importância da 

motivação na EaD, bem como identificar quais os fatores que 

contribuem para que ela se mantenha constante durante todo o 

processo de ensino/aprendizagem. 

 

Assim, na EaD os alunos precisam ser o tempo todo motivados, sendo essa 

função do tutor presencial e a distância.  Eles devem manejar e organizar os 

conteúdos, de modo a aproximá-los dos alunos. E, para o efetivo exercício dessa 

função, essencialmente, os tutores necessitam reconhecer os alunos e seus 

objetivos. “Eles devem ainda, fundamentalmente, conhecer e dominar os 

conteúdos que serão estudados para poder organizá-los da melhor maneira 

possível para os discentes. Ainda, é de suma importância que o tutor tenha a 

competência de resolver e mediar conflitos, como também motivar os alunos para 

o ensino, estimulando-os na construção de seus próprios saberes” (PADILHA; 

SELVERO, 2017, p. 6). 

No cenário brasileiro existem muitos estudiosos que nos asseguram sobre 

o uso da Ead como fonte inesgotável de se fazer conhecimento. Esses estudiosos 

são referenciados e respaldados também por outros também internacionalmente 

conhecidos e que vem nos dar embasamento teórico sobre essa modalidade.  

Chagas (2016) tece muitas críticas em seu estudo sobre a Ead, segundo 

esse autor por ser uma modalidade muito mais barata que a convencional, esta 

modalidade de ensino tem crescido no número de matrículas, sendo responsável 

atualmente pela formação de um número exorbitante de profissionais e traz 

sérias implicações para as relações de trabalho e condições salariais, podendo 

gerar até um crescimento acelerado do desemprego. 

Já Reis (2015) afirma que a EAD quebra paradigmas e concepções ao 

permitir que pessoas em regiões, afastadas dos grandes centros urbanos tenham 

acesso à educação. Como exemplo disso, podemos citar diversas comunidades 

amazonenses, principalmente indígenas, que através da EAD tem se aperfeiçoado 

em sistemas formais de educação. 

 

2 METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa será necessário a utilização de 

procedimentos que nortearão a busca do conhecimento, e o aprofundamento do 

objetivo proposto. Neste aspecto, pretende-se utilizar pesquisa bibliográfica no 

que concerne os pressupostos teórico metodológicos. Diante deste contexto diz 
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respeito a temática sobre a EAD e suas possibilidades de inclusão. Esse tipo de 

pesquisa é aqui pertinente por ser “desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2008, 

p. 54).  

 

3 RESULTADOS  

Limaet al.(2012) verificou a existência de uma relação positiva entre nível 

educacional e desenvolvimento econômico, destacando que a inclusão social 

promovida pela Ead pode contribuir para o desenvolvimento local, 

principalmente em municípios de até 60.000 habitantes com índices de 

desenvolvimentos baixos.  

Reis(2015) assegura que com a EAD um grande número de pessoas tem 

tido maior acesso ao ensino. “A democratização também não ocorre somente na 

esfera econômica. Os bloqueios físicos, tais como tempo e espaço, são rompidos. 

É muito comum em cursos EAD vermos pessoas que a muito pararam de estudar 

e voltam, como por exemplo, donas de casa, que cuidam de casa, filhos e 

trabalham que viram no EAD formas de voltarem a estudar”. (REIS, 2015, p.6).  

No mesmo caminho Moraes (2010) afirma que a Educação a Distância 

contribui com a inclusão quando amplia oportunidades para alunos de todas as 

classes sociais e que a Ead expande o acesso à educação, sendo pois, fonte de 

desenvolvimento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de algumas críticas observa-se que a Ead pode ser avaliada como 

um extraordinário mecanismo inclusivo na educação atual. A qualificação 

profissional proporcionada por esta modalidade já é percebida em alguns 

indicadores sociais de algumas cidades brasileiras. Percebe-se que a qualificação 

profissional dos alunos do Ensino a Distância, apresenta subsídios para avaliarmos 

como um dos principais mecanismos de inclusão social,fato relevante na 

atualidade. 
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Resumo: O presente trabalho constitui o resumo expandido que surgiu a partir 

de uma pesquisa bibliográfica, o mesmo objetiva uma reflexão sobre a utilização 

de novas tecnologias na melhoria do processo de ensino e aprendizagem em 

nossa sociedade onde a informação digital e o ensino por meios tecnológicos 

vem regendo a educação. As tecnologias são ferramentas que auxiliam no 

processo educativo, dinamizando o ensino e integrando grupos. O uso de 

tecnologias em sala de aula, é um grande desafio e também alvo de grande 

preocupação quanto a formação dos professores, para lidar de forma apropriada 

com tais ferramentas. A formação de professores deve possibilitar que esses 

profissionais construam novas práticas de ensino a partir da utilização desses 

novos objetos digitais de aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação,Tecnologias Digitais,Processo de ensino, Objetos 

Digitais de Aprendizagem. 

 

Abstract: The present work constitutes the extended abstract that emerged from 

a bibliographical research, the same aims a reflection on the use of new 

technologies in the improvement of the process of teaching and learning in our 

society where digital information and teaching by technological means has 

governed education. Technologies are tools that aid in the educational process, 

streamlining teaching and integrating groups. The use of technologies in the 

classroom is a great challenge and also a matter of great concern regarding the 

training of teachers, to deal appropriately with such tools. Teacher training should 
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enable these professionals to construct new teaching practices from the use of 

these new digital learning objects. 

Keywords: Education, Digital Technologies, Teaching process, Digital Learning 

Objects. 

 

INTRODUÇÃO 

Na atualidade estamos vivenciando rápidas transformações. Estas 

transformações são encontradas em diversos setores de nossa sociedade. Desde 

os primórdios da civilização, o homem está sempre em busca de adaptações, 

mudanças, novos conhecimentos, fato este que está implícito em sua constante 

busca pela aquisição do saber. A priori, eram os gestos, os grunhidos, os gritos, 

as mensagens grafadas nas cavernas, os sinais e os símbolos; foram várias as 

formas de se registrar o conhecimento antes que se chegasse à escrita 

propriamente dita. Também foram vários os suportes para esse registro: tabletes 

de argila, papiro e pergaminho. O surgimento da imprensa, com Gutemberg, 

veio a intensificar esse processo, com a aceleração da produção informacional, 

bem como a sua divulgação. O que antes era restrito a apenas uma classe 

elitizada, detentora do poderio, quando o conhecimento era de difícil acesso, 

tornou-se, então, sinônimo de desenvolvimento. 

Hoje, na chamada sociedade da informação, podemos adquirir 

conhecimento de diversas maneiras, e utilizando para isso vários tipos de 

ferramentas. Assim, a educação constitui-se em uma dessas ferramentas, onde 

o seu investimento necessita ser priorizado, 

valorizado, principalmente no que tange ao Brasil, um país em desenvolvimento, 

cuja estrutura educacional ainda deixa muito a desejar. 

Com relação as escolas no contexto da sociedade da informação, cujo 

objetivo concentra-se na capacitação e desenvolvimento de pessoas com 

necessidades de um perfil que se adequa as exigências da sociedade moderna, 

são apontadas como principais alternativas para uma diminuição dessa 

desigualdade. Entretanto, é relevante ressaltar que educar não se refere somente 

à questão da escolarização, ou seja, o desenvolvimento de atividades em escolas, 

nas salas de aula. Educar extrapola os limites de sala de aula, perpassa pela 

família; educar é criar, é dinamizar, é saber conviver com determinadas 

circunstâncias, de forma que haja transformações benéficas. Educar é aprender 

a aprender. Educar é mudar. Educar é inovar. 
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Dessa forma, os novos objetos digitais de aprendizagem “novas 

tecnologias da informação” são importantes recursos didáticos educacionais, 

pois quando bem empregados pelos educadores e educandos acabam 

intensificando um melhor aprendizado, melhorando as práticas pedagógicas 

dentro ou fora da sala de aula. 

Nesse novo modelo social onde a informação digital e o ensino por meios 

tecnológicos vem regendo a educação, é necessário reaprender a aprender, a 

ensinar e a se comunicar. Conseguimos uma mudança qualitativa do ensino, à 

medida que integramos o uso das tecnologias, dos Objetos Digitais de 

Aprendizagem, das REAs na realidade da sala de aula. 

Este trabalho foi desenvolvido a fim de abordar de forma significativa as 

tecnologias, mostrando como são ferramentas que auxiliam no processo 

educativo, dinamizando o ensino e integrando grupos. Para tanto, adotou-se 

como objetivo geral uma reflexão sobre a utilização dessas novas tecnologias na 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

E como específicos: 

• Sensibilizar a comunidade escolar sobre as vantagens do uso das novas 

tecnologias no contexto educativo; 

• Reconhecer as novas tecnologias como procedimentos metodológicos para o 

ensino e para a aprendizagem; 

• Reconhecer a internet como grande fonte de pesquisa de variados assuntos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da pesquisa bibliográfica aponta que a inserção da 

tecnologia nos meios educacionais como forma de complementar o processo de 

ensino e de aprendizagem é um fato importante nos dias atuais, pois os 

softwares educacionais vem sendo um aliado aos conteúdos diários ajudando a 

despertar um maior interesse nos alunos pelas aulas, pois atrai a atenção dos 

mesmos e torna a aula mais dinâmica. 

O uso de tecnologia em sala de aula é um grande desafio e também alvo 

de grande preocupação quanto a formação dos professores, para lidar de forma 

apropriada com tais ferramentas. 

A qualificação do professor é componente fundamental para o uso de 

computadores e de novas tecnologias na educação. O educador deve dominar o 

uso de softwares educativos, aplicativos, em fim deve buscar sempre se 
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aprimorar (buscando uma melhor aprendizagem sua e também dos seus alunos), 

buscando capacitações, melhorando sua prática educacional, contribuindo 

dessa forma, para a melhoria na aprendizagem dos alunos. 

Atualmente, muitos professores buscam na internet recursos a serem 

utilizados em sala de aula, e é necessário cuidado nesta busca, pois nem tudo 

disponível nos ambientes virtuais de forma gratuita é realmente aberto para uso. 

Cabe a equipe pedagógica recorrer ao planejamento, ao acompanhamento, 

incentivo e apoio, a fim de elevar a utilização dessas ferramentas no âmbito 

educacional. 

Em uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (CETIC) divulgada em 2017, apontou que 52% das 

instituições de educação básica usam celular em atividades escolares. A mesma 

pesquisa buscou conhecer como os professores reagem a utilização das 

tecnologias nas escolas, e segundo a maioria dos professores, é bastante 

positiva. Segundo o estudo, 77% dos professores passaram a se comunicar com 

os estudantes com maior facilidade e 94% garantiram que a utilização das 

tecnologias promoveram acesso a materiais mais diversificados ou de melhor 

qualidade. 

Com o grande crescimento da utilização das novas tecnologias no campo 

educacional, existem vários softwares e jogos educativos sobre diversos 

conteúdos que podem ser utilizados tanto na introdução de um novo conteúdo 

como para ampliação do conhecimento dos alunos sobre determinando 

assunto. Apesar de existir uma grande variedade de objetos de aprendizagem 

virtual, poucos professores conhecem essas ferramentas que podem transformar 

uma simples aula, como por exemplo softwares para a disciplina de matemática. 

De acordo com a figura abaixo, foi feita uma entrevista com docentes 

participantes de uma 

formação continuada em tecnologias da educação, e 67% dos mesmos não 

conheciam nenhum jogo ou software que pudessem ser utilizados nas aulas de 

matemática e 33% afirmaram conhecer esses sistemas. 
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Um dos objetivos principais do software educativo é contribuir para que 

o aprendiz obtenha novos conhecimentos tendo o prazer em lidar com ele. 

Conforme consta na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), duas 

competências abordam com mais ênfase as questões referentes a inovação e 

tecnologia. A competência número 4 estipula o uso de diferentes linguagens, 

inclusive a digital, para expressar e partilhar informações. E a número 5 está 

determinando a utilização e criação de tecnologias digitais de forma crítica, 

reflexiva e ética. Para que as recomendações da BNCC sejam atendidas, 

principalmente no que se diz à utilização das tecnologias como uma ferramenta 

pedagógica, os professores necessitam estabelecer relações claras entre os 

conteúdos e as tecnologias disponíveis, assim teremos um aprendizado de 

forma integral. 

Para fazer o uso do software educativo é importante ter em vista que não 

existe uma receita para utilização de um software educativo no ambiente 

educacional, mas existem diversas orientações. O professor deve estar sensível 

para o uso, para cada caso, de uma metodologia e escolha do softwares 

adequados de forma a possibilitar a melhoria no processo ensino-ensino-

aprendizagem. Ressalto que a qualificação do professor é um componente 

fundamental para que ele possa lidar de forma apropriada com a tecnologia. 

Para fazer um bom uso do softwares é preciso dominar recursos de tecnologias 

digitais. Assim, ao planejarmos nossas aulas, ficamos mais atentos ao escolher a 

tecnologia adequada para alcançarmos o principal objetivo que é a 

aprendizagem do aluno. 

 
METODOLOGIAS 

CONHECIMENTO SOBRE JOGOS E SOFTWARES MATEMÁTICOS 
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O caminho percorrido neste trabalho se iniciou com um levantamento 

bibliográfico em livros e artigos da web, o que possibilitou o estudo por meio da 

análise de dados coletados. 

Segundo Lakatos e Marcani (2007, p.157) et al Pradanov e Freitas (2013), 

a pesquisa pode ser considerada “um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se construí no 

caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

A partir da pesquisa bibliográfica foram apresentados conceitos sobre 

tecnologias digitais, como os softwares e objetos digitais de aprendizagem, 

buscando suas funções dentro do ensino e o papel do educador frente a 

utilização das mesmas em suas aulas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho inicialmente abordou a necessidade da utilização das 

novas tecnologias educacionais no contexto escolar, foi priorizado resultados da 

pesquisa bibliográfica, tendo ciência das limitações impostas pela metodologia 

adotada. 

As novas tecnologias são, atualmente, fundamentais dentro do sistema 

educacional, pois, podem colaborar de forma significativa na aprendizagem do 

aluno. É incontestável que 

a tecnologia está a serviço do aprendizado e da comunicação, porém percebe-se 

que há ainda em pleno século XXI profissionais ou até pessoas comuns que 

afirmam acreditar que a tecnologia de certa forma estaria prejudicando o 

processo de ensino e aprendizado dos alunos. Não podemos dizer que a 

tecnologia seria a principal responsável pelo fracasso escolar de muitos, porque 

através dela o conhecimento está ficando cada vez mais sem fronteiras e isso é 

relevante para a nossa educação. 

A cada dia vem surgindo novos softwares e objetos de aprendizagem 

virtual que vem propiciando aos alunos vivencias significativas com o 

aprendizado, fazendo com que os mesmos tenham prazer de estar na escola. 

Entende-se que a temática servirá de base para outras pesquisas, 

sugerindo metodologias para uma melhor utilização das mídias. 
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RESUMO: A utilização de recursos tecnológicos online encontra-se em ascensão no que 

diz respeito a discursões sobre o ensino de matemática e na produção acadêmica. Neste 

trabalho apresentam-se propostas de atividades que podem ser desenvolvidas com 

alunos do Ensino Médio, que introduzam noções iniciais de compreensão e analise de 

funções polinomiais do primeiro grau e sua representação gráfica com a utilização do 

software online Desmos, como instrumento mediador da aprendizagem. O objetivo foi 

explorar as potencialidades da ferramenta para relacionar os coeficientes de uma função 

afim com suas representações gráficas, por alunos do ensino médio, contribuindo com a 

disseminação do uso de recursos tecnológicos, na resolução de problemas matemáticos 

presentes no cotidiano. Por se tratar de uma pesquisa de natureza social, optamos pelo 

método qualitativo de análise. Como instrumento de coleta, nos valemos de fichas de 

atividades, de vídeos gravados da própria tela do computador com o software livre 

“Ocam”, de observações simples das reações e dos depoimentos dos alunos dado o 

caráter exploratório da investigação. Os resultados apontam que a ferramenta 

tecnológica utilizada possui potencialidade para a utilização em outros conteúdos 

matemáticos e em diferentes áreas do conhecimento como química e física para o ensino 

médio. No percurso das atividades, os discentes relataram que o recurso possibilita a 

otimização na construção de representações gráficas e permitem identificar 

características de cada função estudada sem correr os riscos de interpretação “errônea” 

de rascunhos gráficos construídos à mão. Em razão dos resultados alcançados, 

concluímos que a utilização do Desmos permite ao estudante uma análise dinâmica de 

situações que envolvem funções e relacionar situações com problemas da realidade. 

Palavras-chave: Tecnologias; Desmos; Funções; Ensino; Calculadora gráfica. 

 

 

ABSTRACT: The use of online technological resources is on the rise with regard to 

discourses about mathematics teaching and academic production. This paper presents 

proposals for activities that can be developed with high school students, introducing 

initial notions of understanding and analysis of polynomial functions of the first grade 
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and their graphic representation in solving problems using the online Desmos software 

as an instrument mediator of learning. The objective was to explore the potentialities of 

the tool to relate the coefficients of the affine function to its graphical representations by 

secondary school students, contributing to the dissemination of the use of technological 

resources in the daily life. Because it is a research of a social nature, we opted for the 

qualitative method of analysis. As an instrument of collection, we use recorded videos of 

the computer screen itself with free software "Ocam", simple observations of the 

reactions and the testimonies of the students given the exploratory nature of the 

investigation. The initial results indicate that the technological tool used has potential for 

use in other mathematical contents and in different areas of knowledge such as chemistry 

and physics for High School. In the course of the activities, the students reported that the 

resource allows the optimization in the construction of graphical representations and 

allows to identify characteristics of each function studied without running the risks of 

"erroneous" interpretation of graphical sketches built by hand. Due to the results 

achieved, we conclude that the use of Desmos allows the student a dynamic analysis of 

situations that involve functions and relate situations with problems of reality. 

Keywords: Applications; Pyramids; Volume; Teaching; Calculator. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 A prática costumeira de ensino de matemática baseado na “tríade”: 

definição, exemplos seguidos de exercícios de fixação, perde cada vez mais 

espaço para o uso de propostas de ensino baseadas em conteúdos 

procedimentais (ZABALA, 1998). De um lado, o desejo docente de que o aprendiz 

desenvolva pelo menos as questões propostas e outras afins, no entanto, o que 

ocorre na maioria das vezes se torna numa mera reprodução. Quando se 

diversifica o modelo das questões, eis a decepção: dúvidas e erros generalizados, 

como consequência de não ter havido uma aprendizagem significativa (digo na 

perspectiva de David Ausubel in Moreira, 2017).  

Quando se trata do ensino de funções, o desafio aumenta, pois ao solicitar 

que o estudante construa uma representação gráfica de uma lei de formação, o 

professor necessita diversas vezes intervir em tal construção, pois em muitos 

livros didáticos ainda prevalece uma abordagem conceitual e algébrica das 

funções. 

Ao propormos situações que envolvam representações gráficas, ocorre 

uma “avalanche” de erros pulverizados entre as operações básicas, localizações 



 

 
5704 

de pontos e pares ordenados no plano cartesiano, e utilização de escalas 

diferentes sem respeito de medidas entre uma marcação e outra na reta. Tal fato, 

pode influenciar diretamente em análises mais densas de situações propostas em 

avaliações externas e em situações da vida real que requerem tal conhecimento. 

Por vezes sentimos a necessidade de uma ferramenta (calculadora, software ou 

similar) que pudesse auxiliar a construção de representações gráficas das leis de 

das funções.  

Nesse contexto surgiu a questão de pesquisa: os estudantes conseguem 

descobrir a relação dos coeficientes de uma função conhecendo suas 

representações gráficas sem que o professor anuncie que na função afim, por 

exemplo, quando a>0, trata-se de uma função crescente? 

Tal lacuna perdurou até o avanço exponencial dos recursos tecnológicos 

desenvolvidos nos últimos anos. São aplicativos para smartphones e 

computadores (GeoGebra, Winplot, Calques, Desmos e outros) dispostos 

gratuitamente para acesso ou download na internet. Realidade que permite a 

exploração de ferramentas tecnológicas no âmbito das funções. 

 Nesta abordagem, justificamos que o tema aqui explorado realça sua 

importância pela baixa produção científica que retrata os aspectos relacionados 

ao uso do “Desmos” para o ensino de funções, fato que nos proporcionou trazer 

à tona a discussão para esse universo ainda carente de literatura. Reconhecemos 

a importância do trabalho de Scremin (2017,2018) que nos encabeça e desafia 

para a utilização do recurso Desmos para o desenvolvimento de atividades para 

o Ensino Médio. 

  

REFERENCIAL 

 

Nesta seção apresentamos a ferramenta tecnológica utilizada, e algumas 

contribuições teóricas a respeito, seguidas do embasamento teórico da atividade 

experimental. 

 

A tecnologia utilizada 

 

Desmos é uma calculadora gráfica avançada gratuita, disponível online 

pelo site www.desmos.com, implementada como uma aplicação web e 

uma aplicação móvelhttps://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application escrita em 

JavaScript. Foi fundada por Eli Luberoff da Universidade de Yale, lançado como 
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uma startup no evento TechCrunch em New York- EUA em 2011.  Além de 

representar graficamente equações e desigualdades, também apresenta listas, 

gráficos, regressões, variáveis interativas, restrição de gráficos, gráficos 

simultâneos, gráficos de função por partes e gráficos de funções polares. Os 

usuários podem criar contas e salvar gráficos construídos por eles, inclusive em 

vários idiomas (Figura 1). 

Figura 1: Interface gráfica do DESMOS 

 

Fonte: autor (2019) 

 

 A interface apresentada acima mostra a relação entre duas representações 

da função, no exemplo, a representação algébrica da função quadrática 

f(x)=x2+3x na coluna de campo entrada, e, a representação gráfica da referida 

função na coluna de visualização. 

 

Contexto Tecnológico 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacional de Matemática para o Ensino Médio 

(BRASIL, 1997) abordam a tecnologia associada a campos diversos da Matemática 

e suas transformações na criação de novas necessidades e condições de vida, 

destaca a importância de compreender o desenvolvimento do conhecimento 

científico e tecnológico, bem como seu papel na vida humana, e seus impactos 

na vida social. 

Neste contexto, muito se discutem acerca da educação nas últimas 

décadas e o resultado são algumas políticas públicas e várias ações isoladas não-
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governamentais que tentam reduzir o déficit quantitativo e qualitativo de anos 

com avanços acanhados. As salas de aulas ainda são as mesmas do século 

passado, mesmo com a inserção das novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), propagadas como solução para os problemas no processo 

ensino e aprendizagem. Mas, a tecnologia sozinha não soluciona problemas sem 

a inteligência e o manuseio hábil daqueles que estão diante dos alunos todos os 

dias, os professores (ARAUJO, SILVA E ARANHA, 2016). 

Dentre as várias propostas de contribuições para a melhoria do processo 

ensino e aprendizagem, a utilização de softwares educativos vem contribuindo 

para uma melhoria no processo de aprendizagem, já que esses recursos 

contrapõe o modo convencional de trabalhar disciplinas, competências e 

habilidades em sala de aula, devido a sua natureza de entretenimento e diversão. 

Afinal, entretenimento e diversão eram elementos inadmissíveis nas salas de aulas 

do passado. 

Conforme Silva, Cofferri e Novello (2016) as TIC no contexto escolar 

assumem destaque pela dinamicidade que podem propiciar aos processos de 

ensinar e aprender, porém, têm se tornado um desafio e até mesmo um 

desconforto para os docentes e discentes, uma vez que nem sempre estão 

preparados para articularem esses recursos aos processos pedagógicos já 

consolidados. Assim, consideramos essencial incluir essas demandas no processo 

de aprendizagem dos alunos. 

Desse modo, o uso das mídias, em especial dos aplicativos para 

smarthpones, como o Desmos, foco desta pesquisa, podem contribuir com o 

ensino do conteúdo de Matemática, principalmente o de Funções, podendo 

possibilitar uma compreensão mais significativa desse conteúdo. 

 

Contribuições de trabalhos com a ferramenta 

 

 Após uma pesquisa sistematizada no indexador Google Acadêmico, 

verificamos quatro trabalhos de autoria de Scremin (2017) - TCC de especialização 

pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Euzébio (2018) – Dissertação 

de Mestrado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Scremin (2019)- 

Dissertação de Mestrado pela Univates; Santos et al (2016) – Relatório de prática 

de ensino supervisionada pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 

efetuou-se a leitura completa dos trabalhos acima descritos, e destacamos alguns 

pontos de interesse do nosso estudo. 
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A pesquisa de Santos et al (2016) objetiva compreender o que os 

mestrandos aprendem em atividades de natureza investigativa da Universidade 

de Lisboa e quais os principais desafios com que se confrontam. Neste trabalho, 

o Desmos é apenas citado como recurso tecnológico utilizado na prática dos 

estudantes. No entanto o foco do estudo foi estudar dificuldades na 

aprendizagem ou erros mais frequentemente cometidos pelos alunos. 

Destacando-se a resolução de problemas, raciocínio matemático, representações, 

comunicação matemática conexões. Assim, não houve necessidade de 

densificação dos estudos. 

No trabalho de Euzébio (2018), incide sobre a utilização direta do Desmos. 

Intitulada: Proposta de ensino de geometria analítica utilizando o desmos, o 

autor disserta com o objetivo de analisar a possibilidade de melhorar o processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos da Geometria Analítica com o uso do 

software Desmos. Metodologicamente, a pesquisa desenvolveu-se com revisão 

de estudos e pesquisa de campo. Envolveu o uso de tecnologias no ensino, 

escolheu o software que atenda o objeto de pesquisa, planejou uma sequência 

de atividades contendo os principais tópicos de geometria analítica do ensino 

médio, e, aplicou em seguida as atividades. 

A pesquisa validou a proposta de atividades aplicada e apresentou 

resultados significativos para o uso da ferramenta. Destaque para a dinamicidade 

apresentada pelo software, facilidade de manuseio e a inovação provocada nas 

aulas, assim, o autor chama atenção para a compreensão “das muitas 

adversidades de implementação de atividades que envolvam tecnologias na 

escola, mas não podemos fazer disso uma barreira para levar a tecnologia à 

escola” (EUZÉBIO, 2018). 

Sem um aprofundamento sobre as características de aprendizado do 

público envolvido, acreditamos que exista oportunidades de pesquisas 

posteriores sob o ponto de vista cognitivo, com o uso da ferramenta. 

Scremin e Bulegon (2017) trata inicialmente do software Desmos como 

ferramenta de ensino e aprendizagem das derivadas no seu curso de 

especialização. O objetivo do trabalho foi desenvolver e aplicar uma Unidade de 

Aprendizagem para o ensino de variações de funções através do conceito de 

derivadas com o auxílio do Desmos. A pesquisa desenvolveu atividades 

exploratórias de construção de gráficos de funções com o software aqui tratado, 

com foco no comportamento da função e de suas derivadas.  



 

 
5708 

As atividades desenvolvidas foram propostas em fichas de atividades para 

registro das percepções, que contribuíram para a facilitação do processo, e 

atingiu satisfatoriamente o objetivo da pesquisa. 

Este estudo de Scremin (2019) aprofundou-se quanto ao trabalho anterior, 

com o seu curso de especialização, e objetivou desenvolver uma intervenção 

pedagógica para o ensino de derivadas através de atividades desenvolvidas com 

apoio do software Desmos, a fim de verificar as possíveis potencialidades do uso 

dessa ferramenta para as diferentes abordagens da Derivada. Sua metodologia 

alicerçou-se em dados coletados por meio do registro das respostas das 

atividades realizadas pelos alunos (em papel), questionário de avaliação da 

proposta, áudios, fotos e diário de campo.  

A intervenção foi desenvolvida em forma de Oficina Pedagógica junto a 

um grupo de alunos do curso de Licenciatura em Matemática de uma Instituição 

de Ensino da rede particular do Estado do Rio Grande do Sul.  

A análise dos episódios, indicaram que o uso de um ambiente 

informatizado pode contribuir para que os alunos se tornem mais ativos frente 

ao processo de ensino e de aprendizagem, motivados a experimentar e testar, 

além de fomentar a socialização do conhecimento em construção. 

Ainda segundo a autora 

 
destacaram-se a visualização e a experimentação proporcionados 

através da manipulação dos gráficos, construção de tabelas, marcação 

e seleção de pontos, que foram mediados pelas atividades propostas e 

possibilitaram a compreensão da derivada de modo mais enriquecedor, 

principalmente em seus aspectos geométrico e gráfico (SCREMIN, 2019, 

p. 6). 

 

Além dos apontamentos, acrescentamos e nos apoiamos noutra 

contribuição da autora, quando sugere a exploração dos conceitos de funções 

em outros níveis de ensino de maneira a possibilitar a descoberta de relações 

apresentadas em teoremas e definições. Essa “deixa” foi fundamental para a 

escolha do tema deste artigo, pois nos desafiou a trazer a proposta para o ensino 

médio, e assim, executar uma proposta semelhante no ensino de funções como 

primeira experiência, a ser descrita no desenvolvimento deste trabalho, descrita 

a seguir. 

 

METODOLOGIA 
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Esta investigação caracteriza-se como uma pesquisa de natureza 

qualitativa as pesquisas de cunho exploratório. De acordo com Gil (2008, pag. 27), 

“as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer 

e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Desse modo, 

selecionamos como amostra, uma turma de 1º ano do Ensino Médio do Instituto 

Federal do Maranhão- Campus São João dos Patos, que desenvolveram 

atividades relacionadas com o tema, com o uso do Laboratório de Informática. 

Buscando uma maior familiaridade com pesquisas sobre o software 

Desmos, desenvolvemos uma Revisão Sistemática de Literatura com busca 

realizada no Google Acadêmico pelos termos “software Desmos” e “Função”, 

encontramos 4 (quatro) resultados de trabalhos produzidos nos últimos dois 

anos, tal pesquisa fora realizada na data de 20/06/2019.  

Os poucos trabalhos encontrados, fez-nos perceber que as ferramentas do 

Desmos têm sido pouco explorada frente seu potencial, e ainda sem empenho 

de maior aprofundamento como instrumento mediador do ensino. Utilizamos o 

termo “instrumento” na perspectiva de Rabardel (2002). Desta maneira, 

objetivamos produzir reflexões a partir da utilizar da plataforma Desmos como 

auxilia nas representações gráficas relacionadas às funções. 

As atividades aplicadas baseiam-se nas propostas de Sá (1999, 2014) para 

a elaboração das atividades.  Quanto ao procedimento técnico, a pesquisa 

caracterizar-se-á como explicativa, pois para Gil (2008), esse tipo de pesquisa 

“consiste essencialmente em submeter os objetos de estudo à influência de certas 

variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo investigador, para 

observar os resultados que a variável produz no objeto”, pois terá como 

importância identificar fatores que contribuem para a utilização do Desmos como 

instrumento para a aprendizagem de funções.  

Desse modo, limitamos o experimento à identificação da funcionalidade 

dos coeficientes “a” e “b” da função polinomial do 1º grau, por compreender que 

tal conteúdo requer esforços na construção de representações gráficas e pelos 

obstáculos apresentados na construção dos gráficos, compromete a análise a ser 

feita pelos alunos. 

Como instrumento de coleta, nos valemos de fichas de atividades 

complementadas com vídeos gravados da própria tela do computador com o 
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software livre “Ocam”, de observações simples das reações e dos depoimentos 

dos alunos dado o caráter exploratório da investigação. 
Acreditamos que tal abordagem será suficiente para alcançarmos os 

objetivos da proposta. 

 

DESENVOLVIMENTO  

  

As atividades experimentais foram realizadas com vinte estudantes do 1º 

ano do curso técnico integrado de redes de computadores do Instituto Federal 

do Maranhão – Campus São João dos Patos (Figura 2) entres os dias 10 e 14 de 

junho de 2019. Os mesmos foram conduzidos ao laboratório de informática para 

a realização da atividade proposta em fichas (Apêndices I, II e III) sob a orientação 

do seu professor de Matemática. As atividades foram gravadas com o software 

“Ocam” com o registro das atividades dinâmicas gravadas da tela do computador.  

 

Figura 2: Aplicação da atividade 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

 Ressaltamos que 85% dos alunos apresentaram dificuldades em 

construção de representações gráficas de funções do primeiro grau em atividades 

anteriores, sendo os erros mais frequentes: não respeito às distâncias entre os 

pontos de cada valor ordenadamente, não conclusão da reta por localização 

inadequada dos pontos e ainda dificuldades e não identificação do coeficiente 

linear de cada função. 
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Após explicar a dinâmica de como iriam ocorrer as atividades pelos 

estudantes, distribuídas paulatinamente as fichas de atividade 1, 2 e 3. Procurou-

se deixar os alunos agirem intuitivamente e de maneira autônoma frente a 

execução das atividades propostas nas fichas de atividades.  

Frente ao uso do computador, da ficha de atividades e das possibilidades 

de erros e acertos, cada aluno introduzia a lei de formação da função dada pela 

primeira coluna do quadro, e observava o que ocorria no software, em seguida, 

reproduzia a ação com cada uma das outras leis, e transcrevia o resultado gráfico 

para o espaço indicado no quadro da figura 3. 

Sorteamos ao acaso uma ficha preenchida de cada uma das atividades 

propostas. Segue abaixo os registros de um estudante que aqui chamaremos de 

estudante “A”. 

 

Figura 3: Atividade Coeficiente angular da função afim 

 

 
Fonte: Atividade Experimental (2019) 

 

Dos participantes, todos identificaram corretamente os coeficientes e 

esboçaram corretamente a representação gráfica com a utilização do Desmos. No 

entanto, 30% destes não identificaram a relação do coeficiente “a” com a 

inclinação da reta. No caso do aluno “A”, este afirma que pelo fato de todos os 

valores de “b” serem iguais a zero, as retas passam pela origem, este não associou 

o crescimento dos valores correspondentes a “a”, mas identificou que para cada 
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valor de “b”, identifica-se que este indica o ponto por onde uma reta qualquer 

intercepta o eixo “y”. 

Por outro lado, a fala de um aluno “X” qualquer, integrante dos 70% que 

puderam identificar a relação esperada, foi bem enfática: “quando o ´a` é igual 

a zero, a reta fica paralela ao eixo ́ x`, quando é menor que zero a reta inclina 

para baixo, quando é maior do que zero, ela inclina para cima”. A fala 

representa a maioria, assim, reconhecemos que a maioria dos alunos 

compreendeu.  

Assim, acreditamos que tal observação só foi possível pela representação 

adequada das representações gráficas e estas por sua vez, só ocorreram 

corretamente com tal proporção, por intermédio do software. Dessa maneira 

corroboramos com Silva, Cofferri e Novello (2016), sobre o uso das TIC no ensino, 

assim descobrir uma relação entre o coeficiente “a” e a representação gráfica da 

função afim, como sugeria o objetivo da atividade. 

Ao final da atividade, os alunos puderam representar o coeficiente “a” 

genericamente com a ferramenta controle deslizante do Desmos, visível quando 

digitada a lei f(x) =ax, e concluir suas percepções acerca do coeficiente em 

questão.  

 A segunda atividade sugere leis de formação com mesmo coeficiente 

angular “a” e modifica os coeficientes “b”.  

 Os efeitos da atividade 2 foram regularmente semelhantes aos da 

atividade anterior, chamaremos de aluno “B” ao autor das resoluções constantes 

da figura 4. Embora não tenha utilizado uma régua, o estudante “B” percebeu que 

as retas são paralelas por causa da igualdade entre os coeficientes, e concluiu 

que os valores para o coeficiente “b” determinam o ponto em que a 

representação gráfica “corta” (intercepta) o eixo “y”.  

 Ressaltamos o papel fundamental do software para a descoberta das 

relações observadas, pois na atividade 2, 90% dos estudantes responderam 

corretamente. Dessa maneira, verificamos que as percepções apontadas por 

Scremin (2019) como ocorridas no ensino superior também podem ser esperadas 

para alunos do ensino médio, e até do ensino fundamental, pois, alunos do 1º 

ano do ensino médio ainda são passíveis de muitos comportamentos e 

procedimentos metodológicos do ensino fundamental. 

 

Figura 4: Atividade Coeficiente linear da função afim 
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Fonte: Atividade Experimental (2019) 

 

Dessa maneira, também destacamos a visualização e a experimentação 

proporcionados através da manipulação dos gráficos, observação de quadros ou 

tabelas, marcação e seleção de pontos, que foram mediados pelas atividades 

propostas com o auxílio do Desmos também foram enriquecedoras em seus 

aspectos geométricos e gráficos, conforme destacou Scremin (2019) em seu 

experimento, principalmente com o uso do controle deslizante, ferramenta 

fundamental para as conclusões relatadas pelos alunos. 

Por fim, a atividade 3 reuniu elementos da atividade 1 e 2. Tais aspectos 

foram rapidamente identificados por permitirem observar quais as mudanças 

ocorridas ao variar-se os coeficientes “a” e “b” simultaneamente. 

Alguns obstáculos pontuais foram enfrentados na tarefa, necessitando da 

intervenção do professor no esclarecimento de dúvidas, pois no tocante às 

representações das leis escritas no quadro como y=1/2x+2, e, y=x+3/4 causou 

dúvidas nos estudantes. Convencionado a seguir em y=(1/2)x+2 e y= (x+3)/4. 

Todos os participantes concluíram a relação entre os coeficientes e a 

representação gráfica. Mas após a correção pelo professor. 

 

Figura 5: Atividade Coeficientes da função afim 
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Fonte: Atividade Experimental (2019) 

 

 Para atingir o objetivo proposto pela atividade, três aspectos foram 

fundamentais: (a) as atividades anteriores sequenciadas e complementares, (b) o 

esboço correto das representações gráficas, que pode ser garantido pela 

utilização do software Desmos, e, (c) a ferramenta controle deslizante, utilizada 

na generalização de cada quadro. Para o estudante “C”, o coeficiente “a” 

determina a inclinação da reta e o coeficiente “b” determina o valor “fixo” 

(não variável da função”.  

 O relato do estudante “C” resume a interpretação obtida pelos estudantes 

com a atividade proposta. As conclusões foram sistematizadas de maneira 

coletiva no final da aula com o auxílio do docente. Foram necessárias três aulas 

de 50min. cada para a realização das três atividades e para a socialização e 

formalização das conclusões. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Muito embora hajam obstáculos para a utilização de tecnologias nas aulas 

de matemática, acreditamos que vale a pena desenvolver atividades ou 

sequências didáticas bem planejadas, em concordância com Euzébio (2018). 

 Destacamos o papel das ferramentas do software Desmos como 

fundamentais para o estudo de funções e suas representações gráficas, no 

tocante à característica dinâmica e ajustável da interface gráfica, que foi capaz de 

reduzir o erro no esboço das representações gráficas e permitir a associação de 
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mudanças de comportamento gráficas aos elementos algébricos da lei de 

formação, principalmente a partir da criação dos controles deslizantes.  

 Como perspectivas futuras, pretendemos desenvolver atividades de 

resolução de problemas que exija a utilização de representações gráficas e o uso 

de da ferramenta Desmos. 

 Sugerimos estudar os efeitos das ferramentas do software 

interdisciplinarmente com a química e física, além de questões analíticas da 

matemática. 

Ressaltamos também a versão Desmos para smartphones que dispensa a 

necessidade de rede de internet podendo esta funcionar offline, permitir a 

ressignificação da utilização de tal tecnologia nas aulas de matemática e 

potencializar os estudos exploratórios em sala de aula. 
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TÍTULO Coeficiente angular 

OBJETIVO 
Descobrir uma relação entre o coeficiente “a” e a representação 

gráfica da função afim. 

RECURSOS Computador, Site Desmos, Ficha de atividades e lápis/caneta 

CONTEÚDO Função afim SÉRIE/ANO 1º ano EM 

PROCEDIMENTOS 

 

• Com um computador ligado e acessado à 

internet através do site: 

https://www.desmos.com/ observe o que se 

pede a seguir; 

• Digite cada função dada na primeira coluna do 

quadro abaixo no campo de entrada no 

DESMOS; 

• Destaque os valores de “a” e “b” em cada lei 

de formação dada; 

• Esboce a representação gráfica na última 

coluna do quadro; 

• Por fim, registre suas impressões;   

Recurso 

 

 

Lei de formação Coeficientes Esboço da representação gráfica 

y= -2x a= b=  

y= -x a= b= 

y= x a= b= 

y= 2x a= b= 

y= 3x a= b= 

y= ax a= b= 

  

Observações: 

Conclusão: 
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ATIVIDADE-2 COM O DESMOS 

 

TÍTULO Coeficiente linear 

OBJETIVO 
Descobrir uma relação entre o coeficiente “b” e a representação 

gráfica da função afim. 

RECURSOS Computador, Site Desmos, Ficha de atividades e lápis/caneta 

CONTEÚDO Função afim SÉRIE/ANO 1º ano EM 

PROCEDIMENTOS 

 

• Com um computador ligado e acessado à 

internet através do site: 

https://www.desmos.com/ observe o que se 

pede a seguir; 

• Digite cada função dada na primeira coluna do 

quadro abaixo no campo de entrada no 

DESMOS; 

• Destaque os valores de “a” e “b” em cada lei de 

formação dada; 

• Esboce a representação gráfica na última 

coluna do quadro; 

• Por fim, registre suas impressões;   

Recurso 

 

 

Lei de formação Coeficientes Esboço da representação gráfica 

y= x-2 a= b=  

y= x-1 a= b= 

y= x  a= b= 

y= x + 1 a= b= 

y= x+ 2 a= b= 

y= x+ b a= b= 

  

Observações: 

 

Conclusão: 
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ATIVIDADE- 3 COM O DESMOS 

 

TÍTULO Coeficientes da função afim 

OBJETIVO 
Descobrir uma relação entre o coeficiente “a” e “b” e a representação 

gráfica da função afim. 

RECURSOS Computador, Site Desmos, Ficha de atividades e lápis/caneta 

CONTEÚDO Função afim SÉRIE/ANO 1º ano EM 

PROCEDIMENTOS 

 

• Com um computador ligado e acessado à 

internet através do site: 

https://www.desmos.com/ observe o que se 

pede a seguir; 

• Digite cada função dada na primeira coluna do 

quadro abaixo no campo de entrada no 

DESMOS; 

• Destaque os valores de “a” e “b” em cada lei de 

formação dada; 

• Esboce a representação gráfica na última 

coluna do quadro; 

• Por fim, registre suas impressões;   

Recurso 

 

 

Lei de formação Coeficientes Esboço da representação gráfica 

y= 2x+1 a= b=  

y= 3x+2 a= b= 

y= x – 3 a= b= 

y= 1/2x+2 a= b= 

y= x+3/4 a= b= 

y= ax+b a= b= 

  

Conclusão: 

  

https://www.desmos.com/
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FANZINE: NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 
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Resumo: O termo “fanzine” tem sua origem na língua inglesa e consiste na 

aglutinação das palavras fan, “fã”, e magazine, “revista”. Método: trata-se de um 

de um relato de experiência na construção de um Fanzine, fundamentado na 

teoria do construtivismo sócio-histórico interacionista de Vygotsky com alunos 

do curso de doutoramento. Resultados e discussão:  elaboração individual e 

coletiva do fanzine a priori causou curiosidade nos alunos, sua confecção está 

relacionada a cores, formas, luzes, disposição dos materiais visuais e do texto que 

expresse de forma crítica reflexiva implicações aos alunos frente à temática, houve 

o efeito interpretativo que potencializou o aluno de doutorado a participação, 

sistematização e produção da evolução do conhecimento. Considerações finais: 

O uso e a construção de fanzines cria um senso crítico que excede o convívio de 

uma sala de aula e abre novos caminhos para a socialização dos conhecimentos 

prévios e solidificação dos presentes, promovendo diálogos nos diferentes 

contextos culturais dos alunos no processo ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Comunicação; Aprendizagem; Educação 

Abstract: The term "fanzine" has its origin in the English language and consists 

of the agglutination of the words fan and magazine, "magazine”. Method: this is 
 

1337 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Piauí- UFPI. Enfermeira do Macrorregional Dr. Everaldo Aragão. Caxias-Ma.  
1338 Docente do Instituto Federal do Pernambuco- IFPE. Doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da UFPI. 
1339 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPI. 
1340 Docente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPI. Doutora em Enfermagem 

pela Universidade Federal do Piauí UFC.  
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a report of experience in the construction of a Fanzine, based on Vygotsky's 

theory of interactionist socio-historical constructivism with students of the PhD 

course. Results and discussion: At first, individual and collective elaboration of 

fanzine caused curiosity in the students, its preparation is related to colors, 

shapes, lights, arrangement of visual materials and text that expresses in a critical 

and reflective way implications to the students regarding the theme, there was 

the an interpretive effect that enhanced the doctoral student participation, 

systematization and production of knowledge evolution. 

Final considerations: The use and construction of fanzines creates a critical sense 

that exceeds the conviviality of a classroom and opens new avenues for the 

socialization of previous knowledge and solidification of the present knowledge, 

promoting dialogues in the different cultural contexts of students in the teaching-

learning process 

Keywords: Communication; Learning; Education 

 

Introdução 

 O termo “fanzine” tem sua origem na língua inglesa e consiste na 

aglutinação das palavras fan, “fã”, e magazine, “revista”. Surgiu, portanto, como 

um neologismo para denominar revista feita por e para aficionados por 

determinadas produções culturais, como quadrinhos, ficção científica, filmes etc. 

Com tiragens pequenas e irregulares, tradicionalmente, o processo de confecção 

do fanzine era artesanal, valendo-se, nos primórdios, da máquina datilográfica e 

da colagem, bem como da xerografia e do mimeógrafo para sua impressão e 

reprodução. Atualmente, já há fanzines com ISBN, impressos em offset em casas 

editoriais e com distribuição regular (AZEVEDO, 2016).  

           Desvinculado parcialmente desse contexto, o fanzine adquiriu diferentes 

usos ao longo do tempo. Particularmente, interessa-nos aqui sua utilização com 

a finalidade pedagógica. No universo da docência, a confecção de um fanzine 

pelos alunos pode ajudar no processo de aprendizagem, inserindo-os no 

processo mesmo da elaboração de estratégias de assimilação e difusão de 

conteúdos previamente determinados. 

 

Método  

Trata- se de um relato de experiência na construção de um Fanzine. Esse 

relato fundamentou-se na teoria do construtivismo sócio-histórico interacionista 

de Vygotsky, em que o discente se comporta como construtor dos seus próprios 
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conhecimentos, influenciado pelo meio em que está inserido. Nesse processo, 

aprende e, concomitantemente, ressignifica o seu conhecimento para realização 

de mudanças e reflexões (VYGOTSKY, 2000). 

A proposta dessa metodologia deu-se como atividade da disciplina do 

programa de pós-graduação srictu sensu (doutorado) do departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A atividade baseou-se em 

discutir com os alunos matriculados a temática “As necessidades de saúde da 

população”. Os participantes dessa metodologia foram os 23 alunos de 

doutorado em enfermagem da UFPI do primeiro ano do curso. 

A construção do Fanzine teve como etapas:  busca, por meio de revisão 

bibliográfica,  de artigos, dissertações indexados na bases de dados (Biblioteca 

virtual de Saúde), livros que tratassem do assunto; leitura e discussão dos 

materiais encontrados; seleção de pelo menos três referências na temática; 

execução do plano para apresentação do conteúdo, busca de imagens do google 

images que trouxessem uma reflexão crítica e dialógica acerca do assunto; 

estruturação gráfica em folha A4, impressão, distribuição, finalização e avaliação 

do processo.  

Cabe ressaltar que o fanzine foi elaborado inicialmente com os alunos 

responsáveis por mediar a discussão sobre “Necessidade de Saúde”, mas só foi 

finalizado em sala de aula, com participação coletiva dos 23 alunos, em período 

de quatro horas. Os materiais utilizados foram: papel sulfite, cola branca, figuras, 

revistas, gráficos, imagens e pinceis.  

 

Resultados e Discussão 

O fanzine foi apresentado ao grupo de alunos após explicação sucinta de 

“Necessidade de Saúde”. Inicialmente explicou-se o que é um fanzine, histórico, 

surgimento, objetivos e vantagens do uso para ensino-aprendizagem.  

O fanzine foi confeccionado em tópicos, a saber: histórico das 

necessidades de saúde, representada por chuvas de palavras, imagens que 

indicavam a atenção primária, Sistema Único de Saúde - SUS com engrenagem; 

conceito de necessidade de saúde da População (Quais são? O que são? Como 

identificá-las e como satisfazê-las?); necessidade de saúde como políticas 

públicas (direitos); charge construtiva a respeito do serviço do SUS na visão dos 

usuários; taxonomias mais usadas para fundamentar as necessidades de saúde; 

reprodução social; demanda x procura (Figura 1). 
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Figura 1. Ilustração do Fanzine sobre Necessidades de Saúde da População. 

Teresina, PI, 2019. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os tópicos “taxonomias e reprodução social” ficam em branco para a 

construção coletiva, e cada tópico é representado por imagens e/ou palavras que 

possuem algum significado da temática, seja ela direta e/ou indireta. As 

mediadoras lançaram perguntas que incitaram os participantes a refletir, e, com 

a disponibilidade de materiais diversos, cada participante construiu a finalização 

do seu próprio fanzine.  

 Os espaços em branco foram preenchidos com palavras-chave e imagens 

que caracterizavam a discussão, fomentando, além da criatividade, interação e 

aquisição de novos conhecimentos por meio do fanzine. Após essa etapa, abriu-

se discussão, que se deu de forma fundamentada em reflexão por efetivar 

espaços de criação e livre expressão. 

O fanzine, enquanto material visual de apresentação de conteúdo, visa 

comunicar. Assim, pode ser entendido como um “signo” potencialmente capaz de 

produzir um efeito interpretativo (AZEVEDO, 2016; SILVA, FERNANDES, 2017). 

Pôde-se observar que o uso do fanzine a priori causou curiosidade nos alunos 

por alguns desconhecerem esse instrumento, mas em seguida já foram 
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manifestando suas opiniões e iniciando as discussões a respeito da temática e 

dos símbolos que o envolviam. 

A qualidade que o fanzine apresenta está relacionada a cores, formas, 

luzes, disposição dos materiais visuais e do texto. Ele pode ser entendido como 

uma   linguagem   que   representa   em   seu   espaço comunicativo as percepções 

de quem o criou (SILVA; FERNANDES, 2017).  

Dessa maneira, o segundo momento permitiu que cada participante se 

expressasse para individualizar seu fanzine a partir da sintetização oriunda da 

discussão temática. Cabe destacar que a construção contou com a participação 

de todos os envolvidos, que ao final apresentaram seus fanzines aos demais 

membros do grupo, momento em que se notou a motivação de todos com a 

atividade proposta 

Para Libâneo (2016), essa dialética de ensinar e aprender mediada por 

testes e ferramentas efetivas e dinâmicas que potencializem o aluno a participar 

e produzam a evolução do conhecimento é a concepção aceita na comunidade 

cientifica. 

 

Considerações Finais 

Os resultados encontrados demonstram que foi possível sensibilizar os 

participantes para a utilização dessa ferramenta como meio de busca de 

conhecimentos e atrelá-los a uma atividade prática e dinâmica que facilite a 

incorporação de novos conhecimentos.  

O uso e a construção de fanzines cria um senso crítico que excede o 

convívio de uma sala de aula e abre novos caminhos para a socialização dos 

conhecimentos prévios e solidificação dos presentes, promovendo diálogos nos 

diferentes contextos culturais. 
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FÓRUM: RECURSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Lucília Glória Serra Lisboa1341 

 
Resumo: Este artigo tem como objetivo mostrar o fórum da educação a distância como 

instrumento que auxilia no desenvolvimento do sujeito, ou seja, como instrumento de 

ensino/aprendizagem. A pesquisa utilizou como metodologia uma abordagem teórica-

metodológica. Baseada nas teorias de Silva (2006), Palloff e Pratt (2004), Pereira e Schmitt 

(2007) com intuito de potencializar o trabalho numa leitura subjetiva que provoca 

discussões sobre o uso do fórum. Ao longo da Discussão são apresentados tipos de 

fóruns que podem gerar como critérios de avaliação considerados apropriados, segundo 

a percepção da pesquisa, além de pontuar alguns aspectos positivos e negativos. Os 

resultados demonstraram que o fórum, embora seja mais uma ferramenta auxiliar para 

sala virtual é um importante instrumento de avaliação, podendo contribuir no 

desenvolvimento do sujeito. 

Palavras–chave: Educação a distância. Fórum.  Ensino/aprendizagem. Ferramenta, 

Método avaliativo. 

 

Resumen: El articulo tiene como objetivo demostrar el fórum de la educación la distancia 

como instrumento en el auxilio del desenvolvimiento del sujeto, o sea, como instrumento 

de encino/aprendizaje. La pesquisa utilizo como metodología un abordaje teórico 

metodológica. Basado en las teorías de Silva (2006), Pallof e Pratt (2004), Pereira e 

Schimitt (2007) con el intuito de potencializar el trabajo en una lectura subjetiva 

propiciando discusiones sobre el uso del fórum.  Al longo del trabajo son presentadas 

tipos de fórums que pueden proporcionar como criterios de evaluación consideradas 

apropiados, segundo las percepciones da pesquisa, además por pontea algunos aspectos 

positivos y negativos. Los resultados demuestran que el fórum, por más que sea una 

herramienta auxiliar para sala virtual es un importante instrumento de evaluación, 

pudendo contribuir en el desenvolvimiento del sujeto. 

Palabras – clave: Educación la distancia. Fórum, Encino/aprendizaje. Herramienta, 

Método evaluativo  

 

1.INTRODUÇÃO  

 

 
1341 Filiação: Maria do Socorro Serra Lisboa, Graduada na UEMA, Pós-graduanda em Literatura na 
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A EaD abriu vários caminhos para a educação, assim como possibilitou a 

inserção de diversas pessoas de diferente faixa etária, classe social, dentre outros 

fatores. Além disso, a educação a distância possui diferentes realidades, a saber a 

EaD é uma forma de ensino autônoma, pois o aluno é responsável pela 

organização de seus estudos. 

Haja vista que esses estudantes são acompanhados por uma equipe 

de profissionais como mediadores, coordenadores, professores, profissionais que 

sempre estão disponíveis para auxiliar nas tarefas assim como no sistema virtual. 

Desse modo, o objetivo deste artigo é demostrar que uma ferramenta 

de interação pode ser utilizada como recurso avaliativo na educação a distância, 

resultando na construção do sujeito assim como na assimilação de conteúdo para 

tanto contribui no ensino/aprendizagem do aluno. 

A relevância do estudo se dá pela contribuição que propicia para 

sociedade, visto que permite uma reflexão sobre a evolução na educação como 

oportunizar para todos o ensino, possibilitando várias formas de aprendizagem. 

Para realização do presente trabalho, utilizou-se uma metodologia de 

caráter teórico-metodológico. Os dados levantados serviram para se obter um 

olhar sobre a perspectiva de inclusão e expansão para o ensino a distância, 

salientando sobre o fórum, uma das ferramentas digitais que possibilita o 

crescimento crítico e construtivo do indivíduo.  

A presente pesquisa está dividida em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo uma pequena introdução. No segundo capítulo, apresenta-se sobre o 

fórum como recurso avaliativo. No terceiro capitulo, faz-se uma explicação sobre 

os diferentes tipos de fóruns e no quarto capitulo as considerações finais, 

argumenta-se sobre a importância da ferramenta, “fórum”, para a educação a 

distância. 

 

FORUM: RECURSO AVALIATIVO  

O fórum no ensino da Educação a Distância foi construído para 

estabelecer comunicação entre os integrantes, devendo ocorrer ao longo do 

curso como forma de interação entre os participantes. A comunicação é realizada 

através do feedback entre professor/aluno, aluno/tutor e aluno/aluno, do qual 

uma ferramenta designada para diferentes comportamentos, por exemplo a 

motivação, a orientação sobre determinado conteúdo. 

Segundo Paloff e Pratt (2004) os fóruns são ambientes criados para a 

interação social de caráter semiestruturado, ou seja, possibilitando a inserção de 
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várias propostas a serem debatidas, cabendo assim a troca de informação e 

experiências, possibilitando diversos comportamentos dos participantes.  

Para que os diferentes comportamentos sejam alcançados é 

imprescindível que as partes estejam interligadas, no qual os assuntos abordados 

são mediados por profissionais da EaD; o tutor, o professor, o coordenador, o 

administrativo. Estes profissionais irão proporcionar as interações entre os 

estudantes por meio das ferramentas digitais. 

Posteriormente os conteúdos abordados durante o processo de 

ensino/aprendizagem no fórum de discussão, em razão do enriquecimento de 

informações dos integrantes toma um novo rumo, ou seja, se posicionado de 

modo critico, argumentativo diante dos assuntos propostos, o que era apenas 

um canal comunicativo torna-se uma ferramenta pedagógica de caráter 

avaliativo. 

De acordo com Silva (2006) o fórum é uma ferramenta que permite a 

construção colaborativa e dialógica, o autor ressalta também no enriquecimento 

que o instrumento é capaz de possibilitar. 

Sabe-se que vários são os caminhos para proporcionar o ensino, assim 

a utilização das ferramentas digitais veio para agregar a educação a distância, o 

fórum tornou-se um recurso promissor para a educação como meio avaliativo em 

razão da aproximação dos alunos com o ambiente, da mesma maneira como a 

relevância do momento de tirar dúvidas dos alunos com o professor. 

Silva (2019) reforça que o aluno não é mais só um receptor de 

informação, mas aquele que modifica, constrói, tornando-se interdependente no 

modo de pensar contribuindo para relação de ensino/aprendizagem. 

Desse modo, provocando avanços no processo de aprender 

espontaneamente. Alguns critérios são utilizados no fórum como meio de 

avaliação de aprendizagem dos alunos em relação as temáticas propostas na sala 

virtual: 

• Interação;           

• Inquietação; 

• Percepção de leitura dos 

conteúdos propostos, busca por 

outros meios; 

• Qualidade dos 

argumentos; 

• Contribuição nas postagens do 

colega de classe. 
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No entanto, para que os resultados tenham êxitos é necessário que os 

fóruns de participações dos estudantes, sejam estimulados por meio dos 

mediadores, pois as inquietações dos alunos devem ser vistas como um 

diferencial para a aquisição do conhecimento, para o crescimento, para a 

criticidade do indivíduo que passam a ter um novo olhar para o ensino.  
Quando os alunos trabalham em conjunto, isto é, colaborativamente, 

produzem um conhecimento mais profundo e, ao mesmo tempo, 

deixam de ser independentes para se tornarem interdependentes [...] 

(PALLOFF & PRATT, 2002, p. 141). 

 

Portanto, o fórum deve ser pensado como uma ferramenta de 

assimilação de conteúdos e não apenas como atividade complementar do curso, 

visto que traz uma ampla visão do ensino, aproximando o aluno dos profissionais 

envolvidos. Dessa maneira é que o fórum viabiliza a construção do conhecimento 

do estudante permitindo o desenvolvimento intelectual por meio das técnicas 

utilizadas. 

 

TIPOS DE FÓRUNS  

Os fóruns têm como objetivo o da interação no ambiente virtual, com 

o intuito de auxiliar na aprendizagem do aluno, podendo ser apresentados de 

várias formas:  

• Fórum de apresentação: é o principal momento do aluno no ambiente virtual, 

pois é o primeiro contato que possui da sala virtual, onde o discente percorrerá 

pelo ambiente de ensino. 

• Fórum de socialização: momento de diálogo entre as partes integrantes. 

• Fórum de conteúdo: onde os fascículos ficam disponíveis com apostilas, 

vídeos, links para contribuir na construção dos conteúdos. 

• Fórum de dúvidas: situação para sanar as dúvidas, sendo um dos mais 

procurados entre o ambiente virtual. 

• Fórum de discussão: é a ocasião esperada dentro do curso para que aconteça 

os apontamentos, os questionamentos, as dúvidas. De modo que todos interajam 

e assim obtendo a assimilação dos conteúdos debatidos. 

• Fórum avaliativo: é lançada uma proposta de atividade com atribuição de uma 

nota, com o propósito de instigar a participação e assimilação dos assuntos. 

 



 

 
5730 

Para Pereira, Schmitt e Dias (2007) o ambiente de ensino virtual é um 

elo que deverá ser criado desde o primeiro momento do aluno com a equipe 

profissional disponibilizando toda a estrutura para execução do ensino, para que 

se sintam aparados. Dessa forma permitindo interação entre os envolvidos e 

consequentemente a evolução no ensino. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Partindo-se do princípio que todo cidadão tem direito ao acesso ao 

ensino, na educação a distância é possível oferecer tal igualdade de condições 

para todos, em razão de que esta modalidade permite que cada estudante 

adeque a sua forma e horário de estudo. De modo que é realizada por meio da 

mediação dos profissionais com o estudante sendo elementos para a construção 

de sentido, portanto o fórum avaliativo permite o processo de construção, logo 

o modo avaliativo se agrega as interrelações que acontecem ao longo do 

desenvolvimento das atividades.  

Conclui-se com esse trabalho que o fórum promove inquietações na 

plataforma de ensino, isto é a transformação de uma atividade do ambiente que 

permite a construção do conhecimento de forma gradual no decorrer do 

processo. 
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Resumo: Este artigo consiste na análise dos resultados de uma proposta de estudo 

acerca da Gamificação aplicada à educação que foi utilizado como ferramenta o Tangram. 

A pesquisa foi aplicada na Escola Estadual Antônio Januário Pereira no município de 

Santana-AP para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental para trabalhar de forma 

interdisciplinar a utilidade do Tangram. Posteriormente foi feito um video educativo 

sobre o uso do Tangram em sala de aula 

Palavras-chave: Tangram; Gamificação; Educação; Tecnologia; Ferramenta. 

Abstract: This article consists of the analysis of the results of a study proposal about 

Gamification applied to education that was used as a tool Tangram. The research was 

applied at the Antônio Januário Pereira State School in the municipality of Santana-AP 

for the students of the 6th grade of Elementary School to work in an interdisciplinary way 

the utility of the Tangram 

Palavras-chave: Tangram; Gamification; Education;Tecnologic; 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho apresenta-se a importância do quebra cabeça Tangram 

como recurso didático, ferramenta auxiliadora no ensino- aprendizagem dos conteúdos 

geométricos e que a partir da ludicidade envolve os alunos cada vez mais, contribuindo 

assim para um ensino significativo. 

Para realização deste artigo foram utilizados como metodologia: a pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de campo que foi realizada na escola Estadual Januário no 
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município de Santana-AP no 6º ano do nível fundamental e vídeo no Youtube 

monstrando o uso do Tangram em sala de aula.  

Para que desperte o interesse do aluno, é preciso que o professor busque novas 

metodologias, aulas práticas que estimulem a criatividade. Segundo Piaget e Greco 

(1974), "o jogo não é apenas um entretenimento, mas uma maneira de contribuir e 

enriquecer o desenvolvimento intelectual do educando".  

O Tangram é um excelente jogo educacional que favorece o pensamento, pois 

ele estimula à memória, a capacidade motora, a habilidade artística, além de propor 

desafios para resolução de problemas e facilitar a socialização. 

O Tangram se adequa perfeitamente ao ensino da geometria nas escolas públicas, 

pois é de fácil confecção e de baixo custo, podendo ser feito com EVA, papel cartão, 

cartolina, madeira e PVC, além de ser um ótimo instrumento para auxiliar o professor em 

sala de aula e em aulas diversas. Desta forma, o material serviu como base para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos discentes e na criatividade e no raciocínio lógico 

da construção de figuras. 

O Tangram é um jogo formado com 7(sete) peças: dois triângulos grandes, dois 

triângulos pequenos e um triangulo médio, um quadrado e um paralelogramo que de 

acordo com Gonçalves et al (2012) tem como objetivo representar figuras, letras e 

números. 

Segundo Piaget e Greco (1974) “o jogo não é apenas um entretenimento, mas 

uma maneira de contribuir e enriquecer o desenvolvimento intelectual do educando”. 

 

GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

 

O termo “gamificação” (do original inglês: gamification) significa a aplicação de 

elementos utilizados no desenvolvimento de jogos eletrônicos, tais como estética, 

mecânica e dinâmica, em outros contextos não relacionados a jogos, autor Kapp (2012). 

Porém motivados pelo crescente número de pesquisas sobre gamificação em 

outras áreas, o interesse pela gamificação e seu emprego têm aumentado também na 

área de educação (Lee e Doh, 2012; Domínguez et al., 2013). Este crescente interesse 

pode ser explicado, principalmente, pelo potencial da gamificação para influenciar, 

engajar e motivar pessoas (Kapp, 2012). 

A gamificação e educação, torna-se importante compreender mais 

detidamente, dentre tantos aspectos emergentes, o referido processo de 

apropriação no que se refere à a aprendizagem, na contemporaneidade, diversos 

assuntos e possibilidades de se ampliar as ações pedagógicas em sala de aula, 

assim como seu potencial, dado o contexto social e tecnológico e os novos 

hábitos e práticas sociais, segundo os autores  Busarello, Ulbricht e Fadel (2014), 
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trabalhar com o conceito de gamificação na educação é saber recontextualizar 

para esse tempo a apropriação dos “[...] elementos dos jogos aplicados em 

contextos, produtos e serviços necessariamente não focados em jogos, mas com 

a intenção de promover a motivação e o comportamento do indivíduo”. 

 

1.1 O Jogo do Tangram como Material Lúdico Pedagógico no Ensino da 

Geometria Plana 

 

Para Lorenzato (2008, p. 20-21) a construção do material didático, muitas 

vezes, é uma oportunidade de aprendizagem. Em sala de aula, é imprescindível 

disponibilizar inúmeras e adequadas conjunturas para que o aluno: observe, crie, 

reflita e verbalize. As atividades escolhidas devem considerar não somente o 

interesse do aluno, mas também sua necessidade e o estágio de desenvolvimento 

cognitivo em que se encontra. A realização de atividades coletivas, além de 

oferecer a socialização, propicia o conflito sociocognitivo, provendo ao professor 

uma fonte preciosa de informações a respeito do que os alunos conhecem, de 

como e o que estão aprendendo, como pensam e como estão evoluindo.  

Conforme o autor Carraher (1997) tangram, apresentado como um jogo 

contribui para o desenvolvimento da capacidade de concentração, coordenação 

e orientação espacial na formação do educando, ele propõe problemas que 

exigem elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Estimula o 

espírito de investigação, o interesse, a criatividade, a curiosidade e o 

desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas, pois o tangram, 

como recurso didático desenvolve diversas competências como: remontar, 

discutir, analisar, comentar, corrigir, praticar, entre outras. E quanto mais o aluno 

manuseá-lo, maior será sua criatividade e seu raciocínio geométrico, criando a 

percepção das formas, construção, da representação e desconstrução das 

mesmas. 

 

1.2   Relação do Jogo Tangram e a Geometria Plana 

O Tangram é uma maneira de auxiliar os alunos na aprendizagem da 

geometria, ou seja, do uso de um material pedagógico concreto, pois, além de 

tornar as aulas de matemática mais interessantes e agradáveis, busca-se também 

uma melhor compreensão dos conteúdos por parte dos alunos através deste 

recurso de ensino de fácil de jogabilidade, montagem e desmontagem de suas 
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peças, que favorece a concentração e atenção, que se destacam por suas 

propriedades espaciais, formas, tamanhos e posições das coisas, atividades muito 

presentes em todo o dia a dia das crianças e dos indivíduos em geral. (PCNS, 

1997). 

Para Carraher (1997) em que o recurso pedagógico concreto não retrata 

uma situação cotidiana conhecida, ou seja, quando ele não tem relação com o 

cotidiano, este material pode ser considerado como uma representação material 

abstrata de princípios matemáticos. Um jogo considerado antigo como o 

tangram se faz presente nos dias atuais, pois permite o ensino de geometria 

através de um material concreto onde se podem associar conceitos matemáticos 

com representação, fatores necessários para visualizar e manusear, cuja condição 

é essencial para se entender matemática, fazendo com que os alunos 

estabeleçam relações com conteúdos já estudados como o triângulo, o quadrado 

e o paralelogramo. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa foi de campo procedendo à observação de fatos e 

fenômenos exatamente como ocorrem no real, à coleta de dados referentes aos 

mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, realizada através 

de relatos de observação das aulas com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

de uma escola pública municipal da cidade de Santana/Amapá sobre a 

contribuição da gamificação com tangram no processo de ensino e 

aprendizagem dos educandos, conforme os autores Lakatos; Marconi (1991), eles 

ajudam a “conhecer o significado que o entrevistado dá aos fenômenos e eventos 

de sua vida cotidiana, utilizando seus próprios termos”. 

A abordagem foi quanti-quali, segundo o autor Fonseca “a utilização 

conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa, permite recolher mais 

informações do que se poderia conseguir isoladamente”. Portanto, buscará 

aprofundar-se na compreensão do conhecimento, bem como se preocupar com 

a quantificação dos dados De acordo com Goldenberg “os métodos qualitativos 

permitem observar, diretamente, como cada indivíduo ou grupo experimenta, 

concretamente, a realidade pesquisada”. 

 

Etapas De Desenvolvimento 

O núcleo metodológico desta pesquisa é constituído por quatro 
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procedimentos sequenciados (P1, P2, P3 ), distintos, porém complementares 

entre si. Os procedimentos P1, P2, P3 compõem a estrutura metodológica geral 

desta pesquisa. 

Procedimento 1 (P1) – Primeira etapa: Apresentação da proposta da 

atividade, conceitos e características das figuras planas.  

Procedimento 2 (P2) –  Segunda etapa: Apresentação do Tangram aos 

discentes, questionamentos sobre as características físicas de cada peça, divisão 

dos participantes em grupos, totalizando 6 equipes, cada grupo recebeu um 

Tangram e cada equipe deveria montar as figuras indicadas no texto. 

Procedimento 3 (P3) – Terceira etapa: Cada equipe recebeu uma 

atividade, realizaram a composição das figuras geométricas planas, cada questão 

resolvida os grupos acumulavam ponto. 

 

 
Figura 1: Apresentação das peças geométricas 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Percepção Da Pesquisa Qualitativa 

 

Da análise a partir do método qualitativo, constatou-se que os alunos 

demostraram bastante interesse na atividade aplicada, participaram ativamente 

de todas as etapas proposta, então, análise realizou-se mediante os seguintes 

critérios: conhecimento das figuras geométricas planas, grau de interatividade e 

habilidades na execução. 

As observações apontaram que dos 6 grupos participantes, dois deles 

apresentaram  dificuldades de habilidades na composição de algumas figuras 

usando o Tangram, quanto aos outros critérios todas as equipes demonstraram 

profundo interesse pela experiência vivenciada, tanto na interatividade com o 

colega para concluir cada etapa, quanto no conhecimento do conteúdo 

trabalhado.  
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Outro fator analisado foi a gamificação adotada na atividade proposta, 

deacordo com Kapp (2012) quando utiliza-se elementos de jogos (enredo, 

pontuação e ranking) em contextos que não são de jogos (ambiente de 

aprendizagem) para motivar ou influenciar as pessoas a realizarem uma 

determinada atividade, conseguirá promover e incrementar o entusiasmo e o 

interesse dos alunos nas propostas pedagógicas, ja que a  gamificação  se  propõe  

a  utilizar  uma linguagem  à  qual  os  indivíduos  já  estão  adaptados.   

Segundo os autores Silva, Leitão e Mangueira (2017, p.3) explicita que para 

a utilização de metodologia da gamificação nas aulas é necessário definir, 

conteúdos/tema, objetivo/missão e recompensa.  

Nesse contexto, a abordagem definiu-se em: Tema: definições e formas 

das figuras geométricas planas, Desafio/missão: montar figuras usando de duas 

às sete peças do tangram; Recompensa: a equipe que concluir primeiro pontua, 

e a vencedora recebe um prêmio. 

 

 Imagens 

Para Carraher (1997) o tangram permite vivenciar de forma lúdica os 

conhecimentos de desenho geométrico, tais como identificação, comparação, 

descrição, classificação e desenho de representação de figuras planas, exploração 

de transformações geométricas e através de decomposição e composição de 

figuras, ou seja, só com sete peças é possível montar cerca de mil e setecentas 

figuras, se tornando assim muito interessante e atrativo. Além do que, não exige 

qualquer esforço ou habilidade especial, exige somente tempo, paciência e 

especialmente imaginação. 

 

 
Figura 2. As setes peças formando a figura original do tangram 
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Fonte: Elaborados pelos autores (2019). 

A figura 2 Apresenta as peças formadas, todas as setes pelos discentes.

 
Figura 3.  Resultado final formado pelos alunos. 

Fonte: Elaborados pelos autores (2019). 

 

A figura 3 Apresenta o resultado final dos alunos com as 7 peças formando um 

com um jogo diferente da figura original, tem arvore, cisne, casa.  

 

  
Figura 4.  Resultado final formado pelos alunos em geometria plana. 

Fonte: Elaborados pelos autores (2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do Jogo do Tangram é um recurso didático que contribui para 

trabalhar a gamificação em sala de aula com os discentes para desenvolver o 

raciocínio lógico, a percepção e principalmente a criatividade nas montagens das 
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figuras. É uma ferramenta que favorece a aplicabilidade da teoria juntamente à 

prática e torna o aprendizado mais prazeroso ao educando. 

Constatou-se no desenvolver do trabalho em sala de aula que a minoria dos 

discentes teve dificuldades na montagem das figuras e também se observou a 

interação e desempenho e criatividade dos discentes no desenvolvimento do 

jogo Tangram. 

O estudo procurou desenvolver nos discentes uma linguagem relativa às 

figuras geométricas do Tangram que foi obtido com êxito, pois possibilitou aos 

alunos não apenas brincar com o Tangran, como também aprender a conceitos 

de Geometria, tais como conhecer as figuras geométricas: Quadrado, Triangulo, 

retângulo e outras, os alunos interagiram de forma construtiva e dinâmica no 

ensino de geometria. Assim, brincando com material concreto houve a 

oportunidade dos alunos alcançarem o objetivo de trabalhar com relação ao 

conhecimento das figuras geométricas. 
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RESUMO: A nova Base Nacional Curricular Comum – BNCC da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, apresenta mudanças significativas para a Educação Básica, 

transformações estas que devem ser implementadas até 2020, a novidade do documento 

são as competências que permeiam todas as componentes curriculares entre as quais se 

destaca a Competência 5 que dispõe da Cultura Digital. Uma vez que a tecnologia deve 

permear todo o currículo apresenta-se nesse trabalho a Gamificação, uma metodologia 

ativa que usa ferramentas de jogos em não jogos e se apresenta como uma grande 

proposta na educação, para promover o ensino e a  aprendizagem no século XXI 

utilizando as tecnologias e ferramentas para alcançar os objetivos estabelecidos pela 

Cultura Digital. 

Palavras-chaves: Gamificação; Metodologias Ativas; Cultura Digital; BNCC. 

 

ABSTRACT: The new National Curricular Common Base - BNCC of Early Childhood 

Education and Basic Education, presents significant changes for Basic Education, changes 

that must be implemented by 2020, the novelty of the document are the skills that 

permeate all the curricular components among which highlights the Competence 5 that 

has the Digital Culture. Since technology must permeate the entire curriculum, 

Gamificación is an active methodology that uses game tools in non-games and presents 

itself as a great proposal in education to promote teaching and learning in the 21st 

century using technologies and tools to achieve the goals set by Digital Culture. 

Keywords: Gamification; Active Methodologies; Digital Culture; BNCC. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Base Nacional Curricular Comum – BNCC determina as competências e 

habilidades que devem ser alcançadas pelas componentes curriculares e é o documento 

que orienta quanto à construção do currículo da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

A chegada da BNCC nas escolas públicas e particulares provocou mudanças 

significativas no fazer pedagógico do professor e das instituições, além de alterações nos 
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materiais didáticos, pois é necessário repensar as práticas pedagógicas para adequar-se 

as novas orientações da Base. 

A partir de 2019 todas as escolas que ofertam a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Anos Finais (6º ao 9º ano), devem-se 

adequar as recomendações da Base, o objetivo é que até 2020 esteja implementada em 

todas as escolas. 

A novidade do documento são as 10 competências gerais que instruem as áreas 

do conhecimento e seus componentes curriculares e devem ser desenvolvidas pelos 

alunos, de acordo com a BNCC, a competência é a “mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades                                   (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BNCC, 2018).  

Pode-se afirmar que as competências funcionam como um “fio condutor” que 

permeiam todos os campos de experiências e áreas de conhecimento, desenvolvidas de 

acordo com a necessidade do aluno do século XXI, estimulando os valores, habilidades 

e preparando o educando para o mundo do trabalho. 

Dentre as competências apresentadas enfatiza-se a competência 5, chamada de 

Cultura Digital, trata do uso das ferramentas tecnológicas na educação, conforme o 

documento espera-se que o aluno possa “Compreender, utilizar e criar tecnologias 

digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 

autoria na vida pessoal e coletiva”. (BNCC, 2018).   

Dessa forma, espera-se que o aluno possa aprimorar e utilizar os seus 

conhecimentos tecnológicos em sala de aula, uma vez que os alunos do século XXI são 

considerados “nativos digitais” por estarem em contato com o uso das ferramentas 

tecnológicas desde crianças, o que a BNCC propõe é que o professor use a tecnologia 

para desenvolver um aprendizado significativo. 

No entanto, para desenvolver a competência 5 é necessário que as escolas 

incentivem e promovam capacitações aos professores apresentando-lhe metodologias 

para utilizar as tecnologias em suas aulas, pois precisa-se mudar a realidade do cenário 

educacional brasileiro, no qual tem-se  professores analógicos e alunos digitais. 

Partindo desse pressuposto, esse trabalho tem o objetivo de apresentar a 

metodologias ativa de gamificação que pode ser utilizada pelo professor nas 

componentes curriculares para promover a cultura digital de forma significativa, crítica e 

ética no âmbito escolar estando alinhado com o que propõe a BNCC. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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 Esta pesquisa trata-se de uma abordagem metodológica qualitativa, de acordo 

com Gil (2008), o objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto 

ainda pouco conhecido ou explorado. De acordo com MINAYO (2008), destaca que na 

pesquisa qualitativa, o importante é a objetivação, pois durante a investigação científica 

é preciso reconhecer a complexidade do objeto de estudo, rever criticamente as teorias 

sobre o tema, estabelecer conceitos e teorias relevantes. 

Dessa maneira, a técnica escolhida para realizar a coleta de dados foi realizada 

através de uma pesquisa documental física e eletrônica a cerca da temática, sendo 

desenvolvida por meio de análise de conteúdo encontrado. 

 

3 O QUE SÃO METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO? 

A cerca do conceito de metodologia ativa, Coll (2000), afirma que são aquelas 

que levam à autonomia do aluno e ao autogerenciamento. O estudante é corresponsável 

por seu próprio processo de formação e é o autor da sua própria aprendizagem. E o 

professor, nesse cenário, será o orientador, motivador e facilitador da ação educativa, 

segundo Valente (2014). 

As metodologias ativas surgiram em um contexto de mudanças no modo de 

aprendizado dos alunos e da função do professor, pois as metodologias ativas são pontos 

de partida para avançar para processos mais avançados de reflexão, de integração 

cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas (MORAN, 2015. p.18).  

A seguir cita-se uma estratégia que pode ser poder empregada nas componentes 

curriculares para promover a metodologia ou aprendizagem ativa em consonância com 

a competência 5: Cultura digital. 

 

3.1 GAMIFICAÇÃO 

A origem do termo “gamificação” surgiu do programador britânico, Nick Pelling, 

em 2002, a ideia de Nick era que conceitos e ferramentas do mundo dos games poderiam 

ser aplicados ao mundo real para motivar as pessoas a resolverem problemas, no entanto 

esse fenômeno recebeu mais notoriedade a partir de 2010 após uma apresentação 

realizada no TED - disponível em:  

https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world#t-29972  

-por Jane McGonigal, famosa designer norte-americana, autora do livro Reality is Broken 

– why games make us better and how they can change the world. 

Para Fardo (2013, p. 2), a gamificação é um fenômeno em ascensão, que deriva 

diretamente da popularização e popularidade dos games. É uma metodologia que 

consiste na utilização de elementos dos jogos digitais em contextos educacionais para 

promover a motivação, envolver o aluno nas atividades, resolver problemas e 

potencializar as áreas do conhecimento para promover a aprendizado de forma dinâmica 

e atraente. 
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De acordo com Jane McGonigal (2011), são quatro as características básicas de 

um jogo: meta, regras, feedback e participação voluntária. 

Meta: é um objetivo a ser alcançado, proposto desde o início do jogo, ao 

estabelecer uma meta o aluno sente-se motivado ao alcança-la principalmente quando 

terá uma recompensa ao final para quem realizar primeiro a atividade. 

Regras: estabelece limites para os “jogadores”, de maneira a tornar o alcance da 

meta mais prazeroso ao inserir normas a serem seguidas, através dessa característica o 

professor pode promover o bom comportamento dos alunos oferecendo bônus para 

quem seguir determinada orientação estabelecida inicialmente. 

Sistema de Feedback: Deixar os alunos informados como está o andamento da 

atividade, ser for uma competição, informar quem está ganhando ou notificá-los sobre 

algo que estão errando e acertando. 

Participação Voluntária: Espera-se que o aluno sinta-se a vontade para 

participar e não se sinta obrigado por que faz parte de atividade escolar, o interessante 

da gamificação é isso, que o aluno veja como algo dinâmico e para que ele possa 

aprender utilizando as ferramentas dos jogos no mundo real. 

Há outras características dos jogos que o educador pode utilizar para gamificar 

suas dinâmicas em sala de aula: 

Recompensas: atribuir bônus, pontuações e algumas “regalias” para quem seguir 

as determinações estabelecidas, por exemplo, para quem realizar toda a tarefa ou 

entregá-la no dia marcado. 

Pontuação: O professor pode criar um ranking na sala de aula, determinando 

uma pontuação inicial para todos o objetivo é manter a pontuação inicial, de acordo com 

o comportamento negativos o aluno pode perder certos pontos e ao final de cada 

bimestre apresentar o(s) aluno(s) que conseguiu manter-se na pontuação. 

Competição: Para estimular o espirito competitivo saudável de maneira lúdica e 

educativa. 

Colaboração: Fazer que os alunos se ajudem nas tarefas, promovendo o 

protagonismo e a produção do conhecimento. 

O conceito de gamificação pode ser confundido ao estar relacionado diretamente 

com a palavra games, pois a mesma remete a um jogo digital, no entanto é necessário 

que o professor compreenda que a gamificação pode ser aplicada utilizando um jogo 

virtual educativo ou utilizando apenas as características de um jogo virtual em uma 

situação off-line sem nenhum aparato tecnológico dentro de sala de aula.Jane McGonigal 

(2011) apresenta as seguintes definições: 

 Gamification/Gamificação é a dinâmica que se cria ao se apropriar de 

características dos jogos eletrônicos e transpô-las para uma situação (virtual ou física) de 

não jogo. Game-based learning/Aprendizagem baseada em jogos é uma situação de 
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aprendizagem em que se utiliza um jogo já existente como ferramenta de ensino 

aprendizagem. 

De acordo com Martins e Giraffa ( 2015), o professor com acesso a computadores 

e tablets preferem incorporar jogos às suas aulas ao invés de gamificar suas dinâmicas, 

esse estilo de jogo pode conter os seguintes elementos: 

Personagem: é a imagem digital do estudante ou pode ser chamado de avatar. 

Níveis/Desafios: São etapas determinadas pelos objetivos, ao atingi-las avança 

para a nova fase e assim sucessivamente. 

Recursos: São os bônus recebidos pelo personagem (avatar) ao longo do 

percurso para o alcance do objetivo do jogo. 

Colaboração: Ocorre por meio da interação entre os sujeitos que estão em rede 

(on-line). 

Desempenho: É todo processo de ensino desenvolvido ao decorrer da atividade. 

Pontuação: Constitui-se do resultado quantitativo por meio de pontos 

alcançados em todo o jogo. 

Dessa forma é necessário que o professor identifique a diferença entre ambos 

conceitos para aplicá-los na prática com êxito sem que lhe cause transtornos ao 

apresentar a temática para o seu aluno, pois estes conceitos devem ficam bem nítidos a 

compreensão do aluno para que ele realize o que for proposto como propõe a BNCC, de 

forma significativa. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que a gamificação é uma metodologia que pode ser um “fio condutor 

da cultura digital nas componentes curriculares, pois ela estabelece uma ligação 

expressiva entre a cultura digital com aluno ao utilizar ferramentas dos jogos  na 

educação, o aluno por ser considerado um “nativo digital” espera-se que ele manuseie 

qualquer tipo de jogo digital desde criança, seja por dispositivos movéis ou computador. 

Moran (2014) diz que estamos presenciando um momento diferente do ponto de 

vista do ensinar e aprender, pois ao chegar na escola o aluno do século XXI trás de  casa 

esse conhecimento tecnológico que não deve ser descartado ou visto como algo ruim, 

mas como algo precioso que deve ser utilizado para promover o seu aprendizado 

significativo transformando o ensino brasileiro de acordo com a BNCC. 

 A Base é um documento que nortea a Educação Básica, mas para que a cultura 

digital alcance seus objetivos de fato é necessário que as escolas promovam a sua 

implementação oferecendo capacitação aos professores através de formação 

continuada, é necessário que cada professor realize um “upgrad” para aprimorar seus 

métodos e  estar disposto a acompanhar as mudanças previstas no documento 
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Resumo: A utilização de elementos de games aplicados à educação tem sido tema de 

várias pesquisas relacionadas à eficácia e benefícios na educação como ferramenta 

auxiliar do processo de ensino e aprendizagem. O objetivo desta pesquisa foi descobrir 

se há algum estímulo nos alunos através da implementação de elementos de jogos 

digitais como ferramenta auxiliar no ensino e aprendizagem, e também mensurar se há 

um maior interesse dos alunos quando se implementa elementos de games em sala de 

aula. Este estudo foi realizado no município de Macapá, Estado do Amapá, na Escola 

Estadual Serafini Costaperária. 
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Palavras-chave: Gamificação, Jogos, Educação, Geografia, Ensino. 

 

Abstract: The use of game elements applied to education has been the subject of several 

researches related to efficacy and benefits in education as an auxiliary tool of the 

teaching and learning process. The aim of this research was to find out if there is any 

stimulus in the students through the implementation of digital game elements as an 

auxiliary tool in teaching and learning, and also to measure if there is a greater interest 

of the students when implementing elements of games in the classroom. This study was 

carried out in the city of Macapá, state of Amapá, in Escola Estadual Serafini Costaperária. 

Keywords: Gamification, Games, Education, Geography, Teaching. 

 

1. Introdução 

Uma ferramenta pedagógica cada vez mais utilizada em salas de aula, a 

gamificação tem como objetivo despertar o interesse do aluno para conteúdos 

educacionais através de estímulos como a competição e recompensa. 

A gamificação usa elementos de jogos para outros fins que não o uso normal 

esperado como parte de um jogo de entretenimento (Deterding et al., 2011). 

Neste sentido, a gamificação é aplicada na educação utilizando os elementos 

presentes em jogos para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem. 

Pantoja e Pereira (2018), aplicaram os conceitos de gamificação com uso da 

plataforma online Duolingo para ensino de idiomas em uma escola pública 

localizada na cidade de Macapá. O objetivo da pesquisa foi coletar dados quanto 

à eficácia no uso deste conceito em salas de aula, e para tal, foram separadas 

turmas com aplicações distintas de atividades. Em uma turma, o professor 

ministrou a aula de forma tradicional, em outra o aprendizado foi conduzido com 

a ajuda do Duolingo. Os resultados relataram que, a turma que utilizou o 

Duolingo obteve mais que o dobro de desempenho na atividade comparado à 

turma que utilizou métodos tradicionais. Constatou-se desta forma os benefícios 

da gamificação. 

A gamificação se mostra relevante em todos os níveis de educação, inclusive no 

ensino superior, como pôde ser constatado nas pesquisas de Oliveira (2018), em 

que uma disciplina teórica do curso superior de contabilidade utilizou uma 

metodologia gamificada para despertar o interesse dos alunos no conteúdo, a 

qual obteve êxito, e de Silva, et al. (2016) em que foi elaborado um ambiente de 

aprendizagem online denominado cod[edu] voltado para ensino de programação 

para alunos dos cursos de computação, no qual o aluno resolve questões 
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referentes ao assunto na forma de Quiz, e o professor pode acompanhar o 

desempenho individual dos alunos na plataforma. A pesquisa verificou que os 

alunos se sentiram engajados ao utilizar o cod[edu] havendo melhora na 

apreensão do conteúdo. 

Neste contexto, o presente artigo objetivou aplicar os conceitos de gamificação 

para ensino de conteúdos de geografia do Brasil para alunos da 4º série do ensino 

fundamental. Para tal, foram utilizados elementos do jogo Super Mario World 

como estratégia de envolvimento dos alunos com o conteúdo, bem como um 

mapa do Brasil para desenvolver a capacidade de leitura de mapas dos alunos. 

Esperou-se com o uso de elementos lúdicos aumentar o grau de apreensão do 

conteúdo, através de elementos da gamificação como a competição. Os 

resultados foram coletados através de entrevista e mostraram que os alunos se 

engajaram em aprender o conteúdo, pois a recompensa para os vencedores 

gerou motivação. 

 

2. Metodologia 

A aplicação da metodologia foi realizada na Escola Estadual Serafini Costaperária, 

localizada na cidade de Macapá, estado do Amapá, na qual foi selecionada uma 

turma da 4º série do ensino fundamental contendo 30 alunos. A metodologia 

aplicada se baseou nos conhecimentos de gamificação, em que foi elaborado um 

jogo envolvendo os personagens e elementos do game Super Mario World e um 

mapa do Brasil. Foi então dividida em quatro etapas: 

A. O professor explana sobre o conteúdo de geografia do Brasil para orientar 

os alunos, especialmente os que não possuem conhecimento algum. O objetivo 

desta etapa, é nivelar a sala para que a competição ocorra de forma igualada; 

 
Figura 1: Nivelamento da turma antes do início do jogo. 
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B. A turma é dividida em cinco equipes, e então são sorteadas as fichas dos 

personagens, cada um representando uma região do país, conforme quadro 1; 

Personagem Região 

Mario Norte 

Luigi Nordeste 

Bowser Centro-oeste 

Yoshi Sudeste 

Toad Sul 

Quadro 1: Personagens representantes das regiões. 

C. O jogo se inicia. Cada equipe, na sua vez, escreve no quadro os estados 

que pertencem à região correspondente à sua equipe. É estipulado um tempo 

para escrever as respostas, que ocorre através de um som referente ao tema do 

game previamente selecionado para esta pesquisa, e o tempo se esgota quando 

a música terminar. O som também é usado na hora de avaliar as respostas das 

equipes, no qual um som representando acerto ou erro é reproduzido 

dependendo da resposta. Caso uma equipe erre a resposta de algum dos estados, 

é dada a oportunidade de outras equipes poderem responder, podendo assim 

pontuar; 

D. Ao final, é contabilizada a pontuação de cada equipe, a qual é usada para 

definir a vencedora, que recebe uma caixa de chocolate como recompensa. 

Para a aplicação da metodologia, foram utilizados um mapa do Brasil, e fichas 

dos personagens e elementos do jogo confeccionados em papelão, quadro 

magnético e pincel, além de uma caixa de som para reproduzir sons também 

referentes ao jogo. 
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Figura 2: Personagem do jogo confeccionado em papelão. 

 

3. Resultados 

Para verificar a eficácia da metodologia aplicada, optou-se por coletar dados 

qualitativos através de entrevista com o público alvo. Pelo público alvo se tratar 

de alunos da 4º série, com faixa de idades que variam entre 9 e 11 anos, a 

entrevista para coleta de dados precisou ser simplificada para que os alunos 

pudessem respondê-la de forma direta e relevante para a pesquisa. Desta forma, 

para finalizar a aplicação do método apenas uma pergunta foi feita aos alunos: 

“O que você aprendeu com este jogo?”. 

As respostas apresentaram variações, no entanto, puderam ser classificadas 

quanto a um grau de experiência que vai de excelente a ruim. No quadro 2 pode-

se verificar os resultados coletados pela entrevista. 

Classificação Quantidade de 

alunos 

Padrão de respostas 

Excelente 22 ● “O aluno não sabia o conteúdo e 

conseguiu absorver”. 

● O aluno gostou do dinamismo, pois 

quebrou a rotina em sala.” 

Regular 8 ● “O aluno já sabia o conteúdo”. 

Ruim 2 ● “O aluno não aprendeu algo.” 

● “O aluno achou que todos deveriam 

ganhar chocolate, pois todos 

participaram.” 

Quadro 2: Padrão de respostas à entrevista. 
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Os resultados da pesquisa mostram que a maioria na turma avaliou a experiência 

como positiva, e a partir do padrão de respostas percebidos pelos alunos, pode-

se inferir que as dificuldades encontradas nas aulas estão associadas a uma falta 

de dinamismo, ressaltando a importância de se repensar sobre os métodos 

tradicionais empregados em sala de aula.  

Vale ressaltar que alguns alunos avaliaram a experiência como regular ou 

negativa, demonstrando claramente o descontentamento por terem sido 

derrotados no jogo, podendo-se também inferir nesta pesquisa pontos negativos 

que devem ser trabalhados em relação à aplicação da gamificação no que tange 

o desestímulo dos alunos que perderam o jogo, e como trazê-los para o lado dos 

resultados positivos. 

 

4. Conclusões 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar o impacto no uso de conceitos de 

gamificação em sala de aula. Os resultados mostraram que houve um aumento 

significativo no interesse dos alunos no conteúdo de geografia do Brasil, diante 

da percepção de apreensão pelos alunos. Isto evidencia que, de um modo geral, 

desenvolver métodos de aula criativos resultam em maior eficácia no processo 

de ensino e aprendizagem, face aos métodos tradicionais insistentemente 

empregados nas escolas de todos os níveis atualmente. 
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O GOOGLE EARTH E SUAS POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 

PARA CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE DO IFMA- CAMPUS 

PORTO FRANCO 

Mariele Gomes Cardoso1347 

Marya Regina de Souza Rodrigues1348 

Virgínia Miranda Bandeira1349 

Mírian Ferreira da Silva Bogea1350 

Diego Ted Rodrigues Bogea1351 

 

RESUMO: O meio ambiente é um importante determinante na saúde de uma população. 

Desse modo, o objetivo desse trabalho foi realizar um mapeamento diagnóstico que 

possibilite caracterizar o saneamento ambiental dos diferentes bairros do município de 

Porto Franco com a utilização do aplicativo Google Earth. Para isso, foram realizadas 

visitas de campo em todos os bairros da cidade de Porto Franco, onde as situações de 

risco ambiental foram registradas por meio de fotografias e georreferenciadas em GPS e 

identificadas no mapa. Com esse trabalho identificou-se os bairros com maiores 

problemas ambientais, como acúmulo de lixo, escoamento de esgotos, má distribuição 

de água, entre outros problemas. Assim, essas informações poderão embasar pesquisas 

na área ambiental nos diferentes bairros, e favorecer a criação e execução de políticas 
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públicas que promovam a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do município 

de Porto Franco. O trabalho teve como referencial teórico as contribuições de Freitas 

(2003), Daniel (2001) e Teixeira e Guilermino (2006). 

PALAVRAS-CHAVE: Saneamento ambiental; Google Earth; Porto Franco; Educação 

Ambiental; Tecnologia. 

 

ABSTRACT: The environment is an important determinant of the health of a population. 

Thus, the objective of this work was to carry out a diagnostic mapping that makes it 

possible to characterize the environmental sanitation of the different districts of the city 

of Porto Franco using the Google Earth application. For this, field visits were carried out 

in all neighborhoods of the city of Porto Franco, where environmental risk situations were 

recorded through photographs and georeferenced in GPS and identified on the map. 

This work identified the neighborhoods with the greatest environmental problems, such 

as garbage accumulation, sewage runoff, poor water distribution, among other problems. 

Thus, this information may support research in the environmental area in the different 

neighborhoods, and favor the creation and execution of public policies that promote the 

improvement of the quality of life of the inhabitants of the municipality of Porto Franco. 

The work had as theoretical reference the contributions of Freitas (2003), Daniel (2001) 

and, Teixeira and Guilermino (2006). 

KEYWORDS: Environmental sanitation; Google Earth; Porto Franco; Environmental 

education; Technology. 

 

INTRODUÇÃO 

A qualidade do ambiente em que se vive é fundamental para a 

manutenção da saúde de uma população. A preocupação com os efeitos das 

condições ambientais sobre a saúde das pessoas remonta a Antiguidade. 

Entretanto, essa preocupação por parte dos governantes e profissionais da saúde 

se intensificou consideravelmente a partir de meados dos séculos XVIII e XIX, 

quando os processos de industrialização e urbanização transformaram 

significativamente o ambiente urbano (Freitas, 2003) 

Com o crescimento da degradação ambiental, tornou-se necessária a 

implantação de matérias escolares sobre Educação Ambiental, visando 

sensibilizar os estudantes desde cedo para crescerem tendo uma consciência 

ambiental e sabendo da importância de conservar os bens naturais. Foram criadas 

ferramentas tecnológicas com a finalidade de facilitar essa atividade, tornando-a 

mais acessível. O uso desses recursos vem crescendo gradativamente 
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principalmente em projetos de cunho didático e de iniciação científica com a 

utilização de aplicativos como Duolingo, Google Earth, QuizUp, entre outros. 

Desse modo, esse trabalho teve por objetivo fazer um mapeamento 

diagnóstico das condições ambientais dos bairros do município de Porto Franco 

com a utilização do aplicativo Google Earth, com a finalidade de caracterizar o 

estado do saneamento dos diferentes bairros, e assim, fornecer dados que sirvam 

de base para elaboração de trabalhos acadêmicos e políticas públicas na região. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saneamento ambiental 

é a arte de promover e recuperar a saúde por meio de medidas de alcance 

coletivo e de motivação da população, ou seja, é o conjunto de medidas que visa 

preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de 

prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população 

e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. (ITB, 2017; MOTA 

et al., 2015). 

O meio ambiente é um importante determinante na saúde de uma 

população. Estima-se que 24% da carga total de doenças em uma população, e 

23% de todos os óbitos possam ser atribuídos ao meio ambiente, afetando 

principalmente as crianças de 0 a 14 anos. Com relação a algumas doenças, como 

a diarreia, estima-se que 94% dos casos estejam diretamente relacionados às 

condições precárias do ambiente, através do acesso a água de baixa qualidade e 

precário saneamento (PRÜSS-ÜSTÜN e CORVALÁN, 2006; NETTO et al., 2009). 

A infraestrutura sanitária deficiente em países em desenvolvimento está 

nitidamente relacionada com as precárias condições de saúde das populações, 

sobretudo as de baixa renda, onde as doenças infecciosas continuam sendo uma 

das causas de mortalidade com maior incidência (DANIEL, 2001; CALIJURI et al., 

2009). 

 

METODOLOGIA 

O município de Porto Franco possui um total de 21.530 (vinte e um mil 

quinhentos e trinta) habitantes, é banhado pelo Rio Tocantins, cortado pelas 

rodovias federais BR-010 (Belém-Brasília) e BR-226, pela rodovia estadual MA-

336 e pela Ferrovia Norte-Sul. Possui dezesseis bairros. Para efeito de estudo e 

comparação foi utilizado a delimitação dos bairros elaborada pela Secretaria de 

Infraestrutura do Município. 
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Inicialmente, realizou-se pesquisa bibliográfica em livros, diversos artigos 

e textos relacionados ao tema para que houvesse uma compreensão maior do 

assunto em questão, e para auxiliar na escolha o tema. Após a escolha, foi 

necessária uma visita à Secretaria Municipal de Infraestrutura para a solicitação 

de mapas com a divisão dos bairros da cidade de Porto Franco. Com o mapa em 

mãos, o próximo passo foi o estudo dos mesmos e a utilização do Google Earth, 

que foi utilizado para dividir e marcar as características de saneamento de cada 

bairro. 

Para caracterização do município foi elaborado um mapa, com o auxílio do 

Programa Google Earth, com os pontos de maiores problemas ambientais. O 

Google Earth é um aplicativo desenvolvido pelo Google que possui recursos 

semelhantes ao do Google Maps e Street View, que possibilita aos usuários a 

opção de “passear” pelas cidades, com imagens atualizadas. Esse aplicativo pode 

ser utilizado em computadores ou celulares, para diversas atividades, como fazer 

marcações, viagens virtuais (até pela lua e marte) e além de poder planejar 

edifícios em 3D. Por mais que seja um aplicativo de simples manuseio, possui um 

problema em relação à quantidade de memória que ocupa em seu dispositivo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os principais problemas encontrados em relação ao saneamento 

ambiental na cidade de Porto Franco, são encontrados nos bairros Paraizinho, 

Areia, Centro, Jardim São Manoel e Vila Lobão, que não recebem o devido 

cuidado (limpeza) que necessitam, servindo como depósito de lixo e acabam 

ainda contribuindo para a proliferação de vetores. Alguns bairros que merecem 

destaquem são: 

Vila Carmelina, possui a problemática de lixo em terrenos baldios e áreas 

de acúmulo de água em períodos chuvosos. A Vila Lobão possui problemas 

semelhantes ao da Vila Carmelina, porém com um agravante, a lagoa que não 

recebe os cuidados necessários. Os bairros com um melhor saneamento são os 

Vila Esperança A e B, com tratamento de esgoto e coleta de lixo diária. E o pior 

em termos ambientais é o bairro Beira Rio por se tratar de um bairro diretamente 

ligado ao Rio Tocantins, o que facilita o descarte inadequado de resíduos e 

esgoto. 
                                                       Figura 1- Bairro Beira Rio 
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Fonte:Google Earth 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aplicativo Google Earth foi de fundamental importância na marcação 

dos bairros e na caracterização, pois possibilitou que fossem feitas marcações de 

forma mais simples e acessível. Mostrou sua importância na educação, como 

sendo um meio de realizar pesquisas que sirvam como instrumento para estudo. 

Pode-se perceber com a caracterização dos bairros, que os principais 

problemas são lixo e matagal.  Um aspecto que deve levar em consideração 

acerca desses problemas é que a maioria se encontra em bairros mais afastados 

do centro da cidade. Fator de ligação direta com a questão social, são bairros que 

possuem mais habitante com menor poder aquisitivo e acabam sendo deixados 

de lado pelo poder público.  

Um modo de minimizar esses problemas seria sensibilizar a população do 

quão importante é descartar seu lixo corretamente, não jogá-los na rua e nem 

usar terrenos baldios como áreas de descarte, além de outras medidas básicas de 

saneamento. O poder público deve tomar atitudes em relação ao saneamento de 

bairros que se encontram menos vistos, ou “abandonados”.  
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GOOGLE SALA DE AULA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE QUÍMICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 Priscila Allenne Neves1352 

 Ederson Wilcker Figueiredo Leite1353 

Resumo: O presente trabalho traz uma abordagem do uso do Google Sala de Aula no 

ensino de química na educação básica, com intuito de expandir o ambiente escolar para 

além da sala de aula, dinamizando assim o processo de ensino aprendizagem. Para tanto, 

o desenvolvimento do trabalho baseia-se no conceito de pesquisa-ação, tendo em vista 

envolver a turma no ambiente virtual, bem como instruí-los a realizar download e upload 

de documentos. Diante disto, a ferramenta Google Sala de Aula apresenta-se como 

forma a auxiliar não somente o professor, mas também os alunos. Visto que, o uso da 

tecnologia vem sendo um instrumento facilitador, com intuito de atrair a atenção do 

aluno ao conteúdo. 

Palavra-chave: Aprendizagem, Química, Educação Básica, Ambiente virtual, Google Sala 

de Aula. 

 

Abstract: The present work brings an approach to the use of Google Classroom in the 

teaching of chemistry in basic education, in order to expand the school environment 

beyond the classroom, thus streamlining the process of teaching learning. To do so, the 

development of the work is based on the concept of action research, in order to involve 

the class in the virtual environment, as well as instruct them to download and upload 

documents. Faced with this, the Google Classroom tool is presented as a way to help not 

only the teacher, but also the students. Since, the use of technology has been a facilitating 

instrument, in order to attract student attention to content. 

Keywords: Learning, Chemistry, Basic Education, Virtual Environment, Google Classroom. 

 

1. INTRODUÇÃO 
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Diante do cenário ainda tímido o avanço tecnológico vem ganhando cada vez 

mais espaço na sociedade, estes podem ser utilizados no ambiente escolar para 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Visto que, hoje os profissionais de 

educação dividem as salas de aulas com os aparelhos celulares, alterando assim 

o posicionamento do professor que, aos poucos, tenta se adaptar a uma nova 

realidade com a finalidade de aprimorar o ensino e, consequentemente, 

proporcionar qualidade no processo de ensino-aprendizagem (NUNES; SANTOS, 

2013). 

Sendo assim, com está expansão tecnológica surge a missão de abordar as 

disciplinas de forma interativa, introduzindo tais tecnologias no contexto escolar 

como instrumento facilitador e mediador da aprendizagem, com a inserção de 

softwares educacionais (AULER; DELIZOICOV, 2006). 

A implementação das novas tecnologias no âmbito escolar, em especialmente no 

ensino de Ciências, são de grande valia para o ensino visto que há vários conceitos 

abstratos e complexos torna-se muitas vezes de difícil aprendizagem, para os 

alunos do ensino médio e um desafio de superação ao ensinar, para os mestres 

(FREITAS; SIMPLICIO; SILVA, 2011). 

O Google Sala de Aula vem se apresentando com grande relevância no contexto 

escolar, ampliando o espaço-tempo, uma vez a possibilitar maior interação e 

comunicação entre docente e discente, ampliando o processo de ensino-

aprendizagem para além da sala de aula, tornando o ensino mais dinâmico. 

Desse modo, acredita-se que o uso da plataforma Google Sala de Aula será de 

fácil aceitação por professores e estudantes conectados no mundo informatizado, 

a julgar por seu fácil acesso e características colaborativas (SILVA; NETTO, 2018). 

Desta maneira o presente trabalho tem por objetivo inserir a plataforma Google 

Sala de Aula como ferramenta para auxiliar no ensino-aprendizagem na disciplina 

de Química propondo uma interação entre os alunos e professores tanto no 

ambiente escolar quanto fora deste contexto. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 O trabalho em questão baseia-se no conceito de pesquisa-ação, visto que 

presta-se a trabalhos de investigação com grupos, instituições, conferindo-se 
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ênfase à análise das diferentes formas de ação utilizadas nas relações sociais 

estruturalmente determinadas (THIOLLENT, 2004). 

Tendo em vista envolver a turma no o ambiente virtual do Google Sala de Aula, o 

primeiro momento será constituído por uma aula presencial na sala de 

informática com utilização do projetor e computadores para os alunos visando a 

interação deste no projeto da Google Sala de Aula. Neste momento o professor 

irá apresentar a plataforma do Google Sala de Aula, instruindo os alunos a realizar 

download e upload de documentos. 

3. APRESENTAÇÃO DO GOOGLE SALA DE AULA 

O Google Sala de Aula não possuir grandes complicações para o seu uso, sendo 

primeiramente necessário que o professor crie a turma virtual (Figura 1), e 

posteriormente disponibilize o acesso ao aluno. 

 

Figura 1 - A interface da turma virtual. 

Fonte: O autor. 

Na plataforma o professor conta ferramentas que irão ajudá-lo no 

desenvolvimento de suas atividades em sala de aula, bem como na otimização 

do seu tempo de trabalho. Dentre as principais ferramentas disponíveis no 
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Google Sala de Aula poderão ser utilizadas o mural de aviso, tarefas, 

questionários, anexos de textos, bem como de vídeos (Figura 2). 

 

Figura 2 - Principais ferramentas disponíveis para o professor. 

Fonte: O autor. 

A turma virtual possibilitar ao aluno acesso a todos os conteúdos disponibilizados 

pelo professor. Vale frisar, que os materiais disponibilizados seguirão a sequência 

estabelecida pelo material didático. 

 

4. CONSIDERAÇÕES 

Os recursos tecnológicos se fazem cada vez mais presente na sociedade e no 

ambiente escolar, alterando assim a realidade vivenciada pelos professores e 

alunos. Isto faz com que seja necessário que o professor busque renovar seu 

método de ensino introduzindo a tecnologia como instrumento facilitador do 

processo de ensino aprendizagem, com intuito de atrair a atenção do aluno ao 

conteúdo. 
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INTERAÇÃO EM AVAS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA 

PRÁTICA DO PROFESSOR/TUTOR VIRTUAL 

 

Meire de Oliveira Botelho Santos1354 

 

 

RESUMO: O artigo traz reflexões sobre desafios e possibilidades, que emergem 

do e no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, no que se refere à 

comunicação, caracterizada neste estudo como uma ação pedagógica 

importante na educação a distância. A metodologia utilizada neste trabalho foi 

de cunho bibliográfico, sendo o presente artigo um recorte do trabalho final 

apresentado e aprovado no Curso “Formação de mediadores pedagógicos 

digitais para EaD” promovido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) em 

parceria com a Universidade Aberta de Portugal (Uab-PT) e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) fruto de uma ação 

internacional para a formação de tutores na área de educação a distância. Para o 

estudo foram analisadas pesquisas de autores como Albuquerque e Schlünzen 

(2014); Perez e Lopes (2018); Leal (2015), dentre outros. Observa-se a importância 

do processo comunicacional, na interação com os estudantes em ambientes 

virtuais de aprendizagem, como forma de potencializar a o fazer pedagógico e a 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Interação; Comunicação; AVA; Moodle; Formação continuada. 

 

 

ABSTRACT: The article presents reflections on the challenges and possibilities 

that emerge from the Virtual Learning Environment (AVA), in terms of 

communication, characterized in this study as an important pedagogical action in 

distance education. The methodology used in this work was a bibliographical one, 

the present article being a clipping of the final work presented and approved in 

the Course "Training of digital pedagogical mediators for EAD" promoted by the. 
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Professora da Rede Pública Estadual, SEC-BA. Analista Universitário da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB. E-mail: mobsantos@hotmail.com. 
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(INESP) in partnership with the Open University of Portugal UAB-PT) and the 

Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), the 

result of an international action for the training of tutors in the area of distance 

education. For the study we analyzed the research of authors such as 

Albuquerque and Schlünzen (2014); Perez and Lopes (2018); Leal (2015), among 

others. It is observed the importance of the communicational process, in the 

interaction with students in virtual learning environments, as a way of enhancing 

the pedagogical doing and learning. 

Keywords: Interaction; Communication; AVA; Moodle; Continuing Education. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias sempre se fizeram presentes como mediadoras no ensino e 

aprendizagem pois, de alguma forma, a relação do homem com o mundo sempre 

foi mediada por tecnologias (BANNELL, 2016).  

Diferentemente dos outros meios de comunicação, o computador, com os seus 

aplicativos, integrou-se mais facilmente ao contexto educacional pela 

possibilidade de criação de ambientes de aprendizagem e de produção do 

conhecimento (BETTEGA, 2010).  Essa inserção foi tão marcante que Borba et al. 

(2005) fazem alusão à tecnologia informática como sendo o novo “ator” do final 

dos anos 80 e a internet, a “atriz” dos anos 90.  

Os ambientes virtuais de aprendizagem alteraram significativamente a forma de 

comunicação e o fazer pedagógico com redimensionamento de papéis na 

mediação configurada pela EaD. Ao se falar em interação em AVA, restringimo-

nos à comunicação estabelecida mediante a linguagem escrita em concomitância 

com a intencionalidade dessa comunicação na prática do diálogo participativo e 

colaborativo. Percebe-se que, diante das características próprias da EaD, é exigido 

do professor/tutor competências específicas para a prática educativa do Estar 

Junto Virtual. Segundo Mercado (2002, p. 21):  
Com as novas tecnologias, novas formas de aprender e novas 

competências são exigidas para realizar o trabalho pedagógico, e assim, 

é fundamental formar continuamente esse novo professor que vai 

atuar nesse ambiente telemático em que a tecnologia será um mediador 

do processo ensino-aprendizagem. (Grifo nosso)  

Nessa perspectiva, a observância de critérios de comunicação virtual é importante 

para a consolidação de um modelo de Ead de qualidade.  
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METODOLOGIA 

 

Para o estudo foram analisadas pesquisas de autores como: Albuquerque; 

Schlünzen (2014); Perez; Lopes (2018); Leal (2015); dentre outros, que deram 

suporte teórico para o cumprimento do objetivo proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As perspectivas de uma prática inovadora envolvendo os dois mundos, presencial 

e virtual, são desafiadoras.  

Para Leal (2013), os termos mediação e inovação estão relacionados ao desafio 

para construção de competências que alicerçam a ação pedagógica na sociedade 

em rede por parte do docente. Nessa conjuntura, segundo PERRENOUD (2000, 

apud ALBUQUERQUE; SCHLÜNZEN, 2014, p. 3), um dos desafios do 

professor/tutor relaciona-se à competência e à habilidade de comunicação para 

a mediação pedagógica em AVA. Algumas estratégias importantes para a 

comunicação online foram apresentadas pelas autoras PEREZ e LOPES (2018, p. 

2) como sendo eficientes para a conquista dos estudantes.  
Olá, Estudante! Boa noite! Como você está estudando...? Estarei sempre 

por aqui. Fale mais da experiência que você menciona. Que estratégias 

/ alternativas / soluções você sugere? Ânimo! Você consegue! 

Você conseguiu..., mas pode conseguir também. 

 

Como motivação ao processo comunicacional escrito no AVA, Morgado (2001, 

apud PEREZ; LOPES, 2018, p. 1) desenvolve em cinco tópicos, que se interligam e 

direcionam a ação do professor/tutor, possibilidades e motivações que culminam 

como o estágio de desenvolvimento em que o estudante é considerado 

responsável pela sua própria aprendizagem, através das oportunidades criadas. 

Estes cinco tópicos são apresentados na Figura 1: 

 

 
Figura 1: Tópicos apresentados por Morgado (2001) para a interação escrita no AVA. 
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Nesta trajetória da interação do tutor com os aprendizes no ambiente virtual, 

Morgado (2001) enfatiza vários aspectos imprescindíveis, como ensinar os 

estudantes a utilizarem o AVA; apoiá-los constantemente; motivá-los ao diálogo 

e a reflexão; demonstrar empatia; gerenciar conflitos; dar feedback, dentre outros. 

A fim de viabilizar esses pressupostos, o tutor deve comunicar-se online de forma 

eficiente estabelecendo uma boa comunicação e primando por uma linguagem 

cuidadosa para que o cursista se sinta seguro e acolhido (PEREZ; LOPES, 2018 p. 

2-5). O uso de uma linguagem afetiva é uma das competências para a educação 

a distância, apresentadas pelos autores Cuadrado (2011) e Bunk (1994, apud 

ALBUQUERQUE; SCHLÜNZEN, 2014, p. 5). 
Em todo esse processo, a linguagem se torna um recurso essencial para 

o desenvolvimento da interação, pois ela é o meio pelo qual as relações 

se estabelecem no ambiente virtual. Para Lévy (1999) esse ambiente 

virtual, o ciberespaço, encarna um dispositivo de comunicação 

qualitativamente original, caracterizada por uma comunicação 

interativa e coletiva (ALBUQUERQUE; SCHLÜNZEN, 2014, p. 6-7). 

 

No mesmo sentido, Masetto (2012, p.168) cita que o docente no AVA deve ter a 

competência de cuidar para que a comunicação esteja sempre em prol da 

aprendizagem, incentivando o aprendiz.  

O estar em interação na Web 2.0 é possibilitado pela interatividade, que 

“representa o potencial de uma tecnologia para possibilitar a interação” (SILVA, 

2010).  As tecnologias digitais potencializam a comunicação e o fazer pedagógico 

em que a qualidade da aprendizagem relaciona-se com a qualidade da 

comunicação. 

Segundo Borba (2014, p. 29), o diálogo é considerado um processo de 

descoberta, que vai além de uma conversa; É um fazer coletivo, com 

compartilhamento de sentimentos e experiências, que deve ser valorizado e 

respeitado, possibilitando o enriquecimento mútuo entre os envolvidos no 

processo educacional e, consequentemente, a aprendizagem. No mesmo sentido, 

Arriada (2013, p. 104) menciona que o sucesso de qualquer ação coletiva depende 

essencialmente do diálogo.  

Na perspectiva da interatividade, é possível o “olho no olho” a que Silva (2010) 

chama de presença virtual. Essa presença permite a aproximação e a relação de 

afetividade necessárias para o salto de qualidade em comunicação. 

 

DISCUSSÕES FINAIS 
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Com o advento da internet e das tecnologias digitais, a concepção de educação 

a distância mudou significativamente. Da primeira fase da EaD, baseada na 

mediação por meio de material impresso enviado ao aprendiz, chegou-se a uma 

nova fase de mediação, a que ocorre no “ciberespaço” (LÉVY, 1998). 

As interações em AVA vêm resgatar a forma de concepção do uso da linguagem 

respeitando a intencionalidade discursiva (DAMIANI, 2013, p. 111). É sabido que 

o professor, mesmo diante das tecnologias digitais, continua sendo insubstituível 

no processo de ensino e aprendizagem e o seu papel de mediador tem real 

importância na construção do conhecimento e na formação ética do estudante. 

Com a formação continuada, é possível apropriar-se das competências que 

garantam uma formação metodológica para a construção do conhecimento em 

rede e da comunicação interativa. Concluímos citando LEAL (2015, p. 331), “[...] a 

metodologia da interação e a capacidade de mediação dialógica potencializam 

um saber singular, apropriado e capaz de motivar o grupo na prática vivida por 

professores e cursistas.” 
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INTERTEXTUALIDADE POR COPRESENÇA: AS FUNÇÕES 

ARGUMENTATIVAS EXERCIDAS PELA CITAÇÃO E ALUSÃO EM 

TEXTOS MULTIMODAIS 
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Este trabalho objetiva abordar como a intertextualidade de copresença, citação e 

alusão, desempenham funções argumentativas em textos de origem diversa, 

dando ênfase às produções multimodais, que são de grande circulação em meios 

digitais de comunicação. Como concepção teórica, fundamentamo-nos nos 

estudos de Piègay-Gros (2010), que classifica as relações intertextuais em duas 

categorias: a) copresença (tratando das relações diretas entre dois ou mais textos 

de forma evidente) que se classifica em: citação, referência, alusão e plágio; e b) 

derivação (referindo-se às relações entre um ou mais textos a partir de um texto 

matriz, porém de forma mais abrangente) que se classifica em: paródia, 

travestimento burlesco e pastiche. Ademais trabalharemos as funções 

argumentativas textuais, exercidas pela intertextualidade dentro de textos 

multimodais ( junção do imagético com o textual com a intenção de significar 

mais), para comprovar que o processo intertextual é fundamental não só para a 

organização do texto, mas principalmente para a construção e reconstrução de 

sentido(s). Pretendemos principalmente evidenciar dentro do universo 

multimodal os recursos argumentativos concretizados pela citação, remissão 

direta, que vem tipograficamente marcada, apontando dessa forma o “outro” 

texto; e a referência/alusão (sendo a alusão tratada como uma referência indireta) 

exigindo participação mais ativa do leitor e destacando dessa forma a 

importância do conhecimento prévio para a percepção dos recursos 

argumentativos e o reconhecimento de textos em outros textos, ratificando que 

a intertextualidade se mostra como uma importante estratégia textual-discursiva. 
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Palavras-chave: Intertextualidade de copresença. Citação e alusão. Funções 

argumentativas. Texto multimodal. 
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JOGOS DIGITAIS NO ENSINO MÉDIO TÉCNICO: ESENVOLVENDO 

HABILIDADES POR MEIO DA FERRAMENTA CONSTRUCT2 
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Resumo. Este trabalho é um relato de experiência de uma disciplina eletiva em 

andamento cujo objetivo é incentivar o ensino de programação de jogos digitais nos 

cursos técnicos profissionalizantes por meio da ferramenta Construct2 no CEIN Técnico 

Dr. João Bacelar Portela em São Luís- MA.  

Palavras-chaves: experiência; técnico; programação; jogos digitais; ensino . 

 

Abstract. This work is an experience report of an elective course in progress whose 

objective is to encourage the teaching of digital game programming in professional 

technical courses through the Construct2 tool at CEIN Dr. João Bacelar Portela in São 

Luis-Ma. 

Keywords: experience; technician; programming, digital games, teaching. 

 

1. Introdução 

O impacto das novas tecnologias na educação, a expansão do mercado 

tecnológico e a exigência na formação de habilidades técnicas para o século XXI 

ressaltam a importância dessa pesquisa. A escola pública atualmente é um dos 

locais mais atrasados em termos de tecnologia, há, portanto, uma falha tanto na 

qualificação dos docentes para o domínio de recursos quanto na formação de 

mão de obra que corresponda a esse avanço tecnológico. Diante desse contexto, 
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1359 Estudante do ensino médio técnico do curso de Edificações do CEIN Técnico Dr. João Bacelar 

Portela (kaweestrela10@gmail.com). 
1360 Estudante do ensino médio técnico do curso de Eletromecânica do CEIN Técnico Dr. João 

Bacelar Portela (stephanieadriaane80@hotmail.com). 
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essa experiência pretende despertar nos jovens estudantes do ensino médio 

técnico o interesse pela tecnologia por meio do ensino de programação de jogos 

digitais como uma alternativa potencial de desenvolvimento das habilidades 

tecnológicas para uma possibilidade de inserção dos discentes no mercado de 

trabalho. 

Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas- FGV em 2016, o novo 

perfil de alunos, a geração Z, nascidos a partir da década de 90, atualmente 

ocupando o ensino fundamental e médio são os usuários mais ativos da internet 

cerca de 10hs/dia, apesar da facilidade de acesso a informações que a internet 

promove, os estudantes ainda apresentam dificuldade no manuseio e na 

contextualização dessas informações. É função da escola alfabetiza-los em outras 

linguagens digitais pois “(...) para interpretá-las, relacioná-las, hierarquizá-las, 

contextualizá-las, só as tecnologias não serão suficientes. O professor o ajudará a 

questionar, a procurar novos ângulos, a relativizar dados, a tirar conclusões. ” 

(MORAN,2007). 

Ainda de acordo com esse cenário, o portal de pesquisa e tendências 

da Google fez um levantamento dos dispositivos mais utilizados pelos 

adolescentes: smartphones (78%), notebooks (69%), televisão (68%) e os 

videogames (62%). Nesse sentido, percebe-se o poder que os jogos exercem 

sobre os jovens, para Huizinga (1999) “ O jogo lança sobre nós um feitiço: é 

fascinante, cativante. ” (p.13), seria como um círculo mágico que corresponde a 

um mundo paralelo para qual o jogador (o estudante ) é transportado ao 

interagir. Essa submersão ao jogo vem provocando mudanças nos diferentes 

aspectos da sociedade seja eles cognitivos, psicológicos ou até mesmo no 

mercado de trabalho. 

Pensando os jogos digitais como espaços de aprendizagem que 

podem potencializar o desenvolvimento das habilidades tecnológicas esta 

pesquisa apresenta resultados parciais das primeiras observações de uma 

experiência facilitada pela ferramenta Construct2 com alunos de uma disciplina 

eletiva sobre jogos digitais no ensino médio de uma tradicional escola técnica do 

estado com oferta de cursos integrados em Eletromecânica, Eletrotécnica, 

Mecânica e Edificações, reinaugurada recentemente na gestão Flávio Dino com o 

nome Centro de Ensino Integral Técnico Dr. João Bacelar Portela, localizada no 

bairro Ivar Saldanha.  

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO E OBJETIVOS 
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 Para compreensão do conceito de jogo, analisaremos os conceitos de 

Johan Huizinga em seu livro Homo Ludens (1999). Huizinga apresenta uma 

dimensão epistemológica do jogo, para o autor a ideia de jogo é inerente à 

civilização, antecede a cultura, pois a cultura possui um caráter lúdico na sua 

essência e mesmo na sua forma mais primitiva, o jogo contempla uma função 

social presente nas atividades cotidianas do homem a exemplo da linguagem e 

do mito.  
 (...) daí se conclui necessariamente que em suas fases primitivas a 

cultura é um jogo. Não quer dizer que ela nasça do jogo, como um 

recém-nascido se separa do corpo da mãe. Ela surge no jogo, e 

enquanto jogo, para nunca mais perder esse caráter (p.193). 

  De acordo com João Mattar (2010) os nativos digitais têm obsessão 

por games, pois, os jogos facilitam a aprendizagem e estimulam o protagonismo. 

Luciano Meira (2011) propõe que a escola pare de ensinar e crie ambientes de 

aprendizagens pois a construção do conhecimento é móvel.  

O conjunto de metáforas de game rompe com o sistema tradicional 

de ensino alinhando o conhecimento às mudanças do mundo do trabalho 

quando o aluno entra em contato com desafios que possibilitem experiências 

próximas a realidade, pois a forma como o game funciona é similar como a nova 

geração aprende.  

 

4.METOLOGIA 

 A pesquisa teve início no ano letivo de 2019 na forma de uma 

disciplina eletiva de tema “Jogos digitais”, essa disciplina ocorre uma vez por 

semana com carga horária de 2h seguidas com culminância a cada fim de 

semestre. Foram apresentadas vídeo-aulas sobre a ferramenta Construct2 

utilizadas como primeiro contato dos discentes com a disciplina eletiva. As 

disciplinas eletivas têm o limite de 40 alunos composto de qualquer série do 

ensino médio. Foram matriculados 30 discentes, divididos em 3 equipes de 10 

para melhor dinâmica de trabalho, a divisão foi feita de forma aleatória.  

O Construct2 é uma ferramenta para compreensão e desenvolvimento 

de jogos, sua versão gratuita trabalha de forma off line, a programação do jogo 

é feita visualmente adicionando objetos, comportamentos e ações na interface 

do jogo. No primeiro mês os discentes desenvolveram jogos de plataforma com 

o movimento de pular e correr estilo side-view. Este comportamento funciona em 
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conjunto com outros objetos, como o Solid Behavior ou Jump-thru, que servem 

de superfícies sólidas para que seu personagem possa andar sobre elas. 

 

5.  RESULTADOS INICIAIS 

Sobre as primeiras considerações foi verificado o conforto da turma 

com tema por se tratar de algo relacionado ao seu cotidiano. De acordo com o 

método da aprendizagem baseada em problemas, os alunos ficaram envolvidos 

ao serem desafiados a construírem seus próprios jogos isso devido a diversão e 

o engajamento que os jogos proporciona. 

As primeiras dificuldades encontradas foram, a falta de proficiência em 

língua estrangeira pois a versão gratuita do Construtc2 é descrita em inglês e a 

falta infraestrutura de rede e equipamentos que pudesse contemplar todos os 

estudantes na execução de seus projetos. 
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Resumo: Aplicação do Kinect na práxis de sala de aula, em diversos componentes 

curriculares como a alfabetização e a Educação Física, como forma de difundir 

modalidades como, por exemplo, o atletismo, em razão do jogo proporcionar os recursos 

pedagógicos e todo o aparato de regras e técnicas, que podem ser utilizadas com os 

alunos do Ensino Fundamental para proporcionar o desenvolvimento psicomotor e 

interação com a cibernética através dos movimentos de percepção do meio em que 

vivemos.     

Palavras chaves: kinect, movimentos corporais, processo ensino-aprendizado interativo 

 

Abstract: The application of Kinect in the praxis of the classroom, in several curricular 

components such as literacy and Physical Education, as a way of disseminating modalities 

such as athletics, because of the game provide the pedagogical resources and the whole 

apparatus of rules and techniques that can be used with Elementary School students to 

provide psychomotor development and interaction with cybernetics through the 

perceptual movements of the environment in which we live. 

Keywords: kinect, body movements, interactive teaching-learning process 

 

 

Introdução 

 

Os aplicativos têm um potencial no meio educacional, são fundamentais como 

recursos didáticos no processo de aprendizagem (Soares, 2004). A cibernética interage 
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com o espaço físico da escola a fim de proporcionar aprendizado e dinamizar as aulas 

de forma a aproximar o aluno da tecnologia tão presente no cotidiano de suas vidas. A 

utilização de aplicativos educacionais como ferramentas em suas aulas, transforma o 

ambiente mais lúdico.  

Para (Sebastião, 2009), as transformações advindas das tecnologias 

educacionais demandam novas metodologias de ensino, que contam 

com modernos suportes pedagógicos, capazes de criar um novo papel 

para o professor e ressignificar o conceito de ensino, a partir de 

questões colocadas pelos estudos da cognição.  

 

Portanto, na busca pela modernização do processo ensino-aprendizagem. É 

possível encontrar técnicas capazes de ampliar o esforço pedagógico para os professores 

transmitirem determinado conteúdo, de forma variada e que alcance o maior número de 

pessoas, através de utilização das redes de comunicação interativas e toda a tecnologia 

que dispõem em favor do ambiente da cibercultura.Tornando assim, acessível a todos os 

atores envolvidos, professores e alunos, as informações que são necessárias ao processo 

de aprendizagem de forma coletiva. Sendo que uma opção para auxiliar o 

desenvolvimento de competências essenciais para completar esse processo é a utilização 

do Kinect no componente curricular da Educação Física, como forma de difusão das 

modalidades esportivas como o atletismo. 

 

O Funcionamento do Kinect 

O kinect é um acessório do vídeo game XBOX 360, o sensor de movimentos 

desenvolvido com uma nova tecnologia capaz de permitir aos jogadores interagir com 

os jogos eletrônicos, sem a necessidade de ter em mãos o controle, deste modo os 

alunos se movimenta criando uma realidade virtual, onde se controla o jogo através dos 

movimentos do corpo. 

Com o kinect é possível efetuar interação entre o meio escolar e trabalhar no 

aluno a coordenação motora, a percepção de espaço bem, como habilidades cognitivas 

possíveis de aplicação no amadurecimento intelectual do aluno. Do ponto de vista 

biológico o movimento é fundamental para o desenvolvimento psicomotor da criança, 

pois é através dele que ela percebe pelo toque as sensações existentes no mundo. 

Segundo (Fernandes, 2008), para Piaget, o movimento se relaciona com o 

desenvolvimento cognitivo no sentido de que a interação das sensações vindas a partir 

dos movimentos resulta em aprendizagem e toda aprendizagem posterior depende da 

organização destas formas de estrutura cognitiva, por isso defendia a importância do 

movimento para o desenvolvimento da criança. 

 

Referencial teórico 
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A relação existente entre motricidade, a mente e a afetividade é o que ocupa o 

estudo da psicomotricidade. O esquema corporal resulta das experiências que possuímos 

proveniente do corpo e das sensações que experimentamos.  

Segundo (Mello e Teixeira, 2012), para Vigostski, todas as funções do 

desenvolvimento do individuo aparecem duas vezes: primeiro no nível 

social, depois no individual; primeiro entre pessoas (interpsicológico) 

e, posteriormente, no interior do sujeito (intrapsicologico) para ele o 

movimento é sempre uma reação do organismo vivo a qualquer 

excitação que atue sobre ele a partir do meio externo, ou que surge de 

seu próprio organismo. Diferentemente de outro animal o humano tem 

movimento intencional na medida, que antes de existir, na verdade, já 

havia sido planejado e regulado no psiquico. Qualquer movimento 

realizado pela primeira vez inconsciente, depois se converte em 

repetição. 

 

 Possibilitando o estudo quanto ao equilíbrio, atenção, concentração, noção de 

espaço a sua volta, o corpo entra em contato com outros, estabelecendo uma relação de 

respeito ao limite das pessoas, desta forma o professor pode trabalhar desempenhar o 

papel de orientador desse processo de aprendizagem através do jogo.   

 Para utilização do kinecth primeiramente deve-se adquirir o aparelho de vídeo 

game xbox 360 e os jogos com as vertentes que se queira trabalhar, no caso em questão 

foi testado em uma turma de 6º ano, entre alunos de 11 e 12 anos, com 10 alunos. Os 

alunos foram postos na sala de aula e orientados a repetir os movimentos da dança 

conforme os projetados na tela da televisão, conectada pelo aparelho. Ressalta-se a 

ausência de conexão a internet, não sendo condição obrigatória para o funcionamento 

do jogo.  

 

Considerações finais 

 

Importante salientar que o pouco tempo não possibilitou uma pesquisa mais 

aprofundada a respeito da utilização do kinect em sala de aula. Contudo, possibilitou-

nos inferir o benefício que trás a convivência da cibernética com o ensino regular.  

Os jogos exercem um fascínio nas crianças, como elemento de 

motivação para que alcance determinado objetivo a ser conquistado. 

Uma das finalidades dos jogos educativos, além do entretenimento, é 

possibilitar a aquisição de conhecimento (Godinho, 2004). 

 

O jogo trata-se de um grande aliado ao professor para dinamizar o processo de 

ensino aprendizagem. Utilizando o movimento para estimular a cognição na construção 
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de habilidades necessárias ao aluno e construção de competências, que irá permear toda 

a vida acadêmica e profissional do aluno.     
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Resumo: O conhecimento científico e tecnológico acessível possibilita a inclusão do 

sujeito na sociedade, promove melhoria na qualidade de vida às pessoas e diminui a 

desigualdade social. Para Lev Semyonovich Vygotsky (1993) métodos pertencentes ao 

ensino e a aprendizagem, quando realizados de maneira organizada e compartilhados 

entre sujeitos com habilidades distintas promovem crescimento intelectual. Este trabalho 

tem por objetivo, promover o ensino da Astronomia por meio de procedimentos 

colaborativos que possibilitam a apropriação de conceitos científicos, através da 

conjunção do letramento científico e de atividades computacionais em aulas de Ciência 

da Natureza. Discute-se, ainda, o potencial que objetos de aprendizagem, textos de 

divulgação científica e software computacional têm quando adotados como recursos 

didáticos no ensino da Astronomia. 

 

Palavras-chave: ensino de ciências; astronomia; leitura; software educacional; 

tecnológico acessível.  

 

Abstract: Accessible scientific and technological knowledge enables the inclusion of the 

indivuduals in society, promotes improvement in the people's life quality and reduces 

social inequality. For Lev Semyonovich Vygotsky (1993) methods related to teaching and 
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learning, promote intellectual growth when carried out in an organized way and shared 

between individuals with different abilities. This work aims to promote the teaching of 

Astronomy through collaborative procedures which enable the appropriation of scientific 

concepts through the conjunction of scientific literacy and computational activities in 

classes on Nature's Science. It is also discussed the potential that learning objects, 

scientific dissemination texts and computational software have when they are adopted 

as didactic resources in the teaching of Astronomy. 

 

Keywords: teaching of science; astronomy; reading; educational software; accessible 

technology. 

 

Introdução 

Acreditando na função da ciência de promover cidadania, nos deparamos com a 

necessidade de elaboração de projetos que aproximem o sujeito da educação 

científica por meio das novas tecnologias. Seguindo este viés, torna-se relevante 

que a educação científica e tecnológica, juntamente com a aprendizagem 

computacional, seja promovida desde os anos iniciais da educação e não apenas 

no Ensino Médio, ofertando ao aluno uma formação crítica e igualitária. 

Este trabalho tem por objetivo, promover o ensino da Astronomia por meio de 

procedimentos colaborativos que possibilitem a apropriação de conceitos 

científicos, através da conjunção do letramento científico e de atividades 

computacionais em aulas de Ciência da Natureza com alunos pertencentes ao 7° 

ano da Educação Básica na cidade de São Luís/MA. As atividades propostas 

devem ser desenvolvidas integralmente no computador, proporcionando um 

melhor relacionamento do educando com o mundo digital e maior autonomia no 

desenvolvimento do seu conhecimento.  

Tratando-se de métodos de ensino utilizados em salas de aulas, entendemos que 

grande parte do aprendizado do aluno se dá mediante a forma com que o 

conteúdo é apresentado a este. A aplicação deste trabalho fundamenta-se no 

pensamento de Vygotsky (1989; 1993), pois acreditamos que “[...] o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 

movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 

impossíveis de acontecer” (p. 101). 

 

2. Fundamentação Teórica  
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As concepções utópicas dos fenômenos astronômicos, a disseminação imprecisa 

dos conceitos científicos são consequências da ausência do ensino da Astronomia 

ou da presença deste campo do saber de forma superficial no ensino formal. Para 

Langhi e Nardi (2009); Beserra et al.,(2012), a grande relevância deste 

conhecimento para a compreensão de fenômenos presente na realidade do(a) 

aluno(a), o(a) professor(a) não pode considerar  este conhecimento demasiado 

nem exclui-lo da prática docente.  

No atual sistema brasileiro de ensino da Astronomia, há uma escassez de 

materiais didáticos e paradidáticos, observatórios, globo terrestre e instrumentos 

específicos (telescópios, binóculos) tanto no ambiente formal de ensino quanto 

no informal (LANGHI, NARDI, 2009; BESERRA et al., 2012). Esta deficiência de 

materiais favorece uma “ineficiência de aprendizado por parte do estudante” 

(LANGHI e NARDI, 2009, p. 2). 

Discorrendo sobre a relevância da leitura para a evolução cognitiva do sujeito, 

Vygotsky (1993) considera a leitura um símbolo capaz de mediar às ações do ser 

humano no meio social, salienta que a construção de conceitos só é possível com 

o conhecimento da palavra. 

Os softwares educacionais são objetos de aprendizagem de grande potencial 

para o ensino da Astronomia. Autores como Beserra et al., (2012);  Becker e 

Strieder, (2011) em trabalhos com o software, Stellarium, vislumbraram a 

oportunidade de desmistificar mitos a respeito de fenômenos naturais e 

astronômicos construídos de maneira equivocadas. Para BESERRA et al., (2012) os 

“softwares podem contribuir de forma significativa na melhoria das concepções 

dos estudantes”(p. 6) 

 

3. Desenvolvimento 

Neste trabalho, propomos a utilização de paradidáticos e do simulador 

computacional Stellarium como recurso didático no ensino de ciência e sua 

tecnologia. O simulador computacional Stellaruim, oferece à visualização e 

simulação de fenômenos astronômicos excepcionais do dia a dia como, por 

exemplo, eclipse, faces da Lua, constelações, Via Láctea, satélites, entre outros 

(STELLARIUM, 2018).  

Os textos científicos escolhidos para o desenvolvimento das atividades, extraídos 

da revista “Física na Escola” editada pela Sociedade Brasileira de Física (SBF), não 
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possuem restrições quanto ao nível de escolarização. Apresentam ampla 

quantidade de figuras ilustrativas e linguagem de fácil compreensão (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE FÍSICA, 2018). Além desses pontos, o fácil acesso à revista, 

disponível em meios eletrônicos, cominou para nossa escolha. 

No primeiro contato com os estudantes, o desenvolvimento das atividades e os 

objetivos serão apresentados. A leitura científica dará continuidade às atividades. 

No letramento científico a relevância do tema e as concepções prévias do aluno 

serão debatidas no contexto escolar, oportunizando a aprendizagem dialogada. 

No debate, concepções alternativas sobre os fenômenos astronômicos serão 

alinhadas as concepções científicas.  

Após as discussões, a visualização e simulação dos fenômenos astronômicos 

através do simulador computacional Stellarium poderá favorecer a construção de 

conceitos científicos pelo aluno, uma vez que a visualização tridimensional dos 

fenômenos astronômicos oferece melhor entendimento do conhecimento 

referente à Astronomia. Conjecturamos que na oportunidade, os fenômenos 

astronômicos comuns à realidade do aluno alcançará maior significado para este. 

As atividades do Stellarium serão desenvolvidas com embasamento dos textos 

versados. 

 

Conclusão 

A presente proposta visa fomentar a inclusão do aluno no mundo digital, 

estabelecer uma relação entre o entendimento dos fenômenos presente no dia a 

dia e os fenômenos astronômicos, oportunizar a construção de conceitos 

científicos pelo aluno. Partindo da deficiência de materiais no contexto escolar 

para abordagem dos fenômenos astronômicos, discorrido previamente, 

discutimos o potencial educacional que os objetos de aprendizagem, textos de 

divulgação científica e software computacional têm quando adotados como 

recursos didáticos no ensino da Astronomia.  

Para Vygotsky (1993) a aprendizagem e o desenvolvimento são processos 

necessários para que o sujeito se aproprie do conhecimento, neste processo o 

sujeito adquire competência e autonomia para educar-se a si próprio. O autor 

defende que os métodos pertencentes ao ensino e a aprendizagem, quando 

realizados de maneira organizada e compartilhados entre sujeitos com 

habilidades distintas promovem crescimento intelectual. Neste contexto, 
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acreditamos que a participação do aluno em atividades concomitantes como, as 

apresentadas neste trabalho incitam novos olhares sobre o conhecimento 

científico e tecnológico. 

O conjunto de atividades propostas no presente trabalho colabora para a 

construção de conceitos científicos favorecendo atitudes no aluno antes 

impossíveis de serem desempenhadas apenas com o conhecimento de conceitos 

do cotidiano. Ressaltamos que os conceitos científicos devem ser concebidos por 

meio de processos relacionados à capacidade do aluno de elaborar novos 

conceitos. Entretanto, não descartamos a relevância dos conceitos do dia a dia na 

percepção do conhecimento científico, faz-se necessário uma assimilação entre 

estes conceitos para a configuração do aprendizado significativo e para que o 

aluno aprenda a posicionar-se no mundo globalizado.  

Frente às argumentações apresentadas, compreendemos que o conhecimento 

científico e tecnológico acessível possibilita a inclusão do sujeito na sociedade, 

promove melhoria na qualidade de vida às pessoas, contribui para o 

desenvolvimento do país e diminui a desigualdade social (UNESCO, 2005). 
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CONDE LUCANOR NA PLATAFORMA EDUCAPLAY 
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Heloísa Reis Curvelo Matos1365 

 

O estudo da literatura espanhola da Idade Média tem sido recorrente em diversos 

países, devido, em grande parte, a seu alto cunho moralizante e didático, dessa 

forma, ensinar literatura, de modo específico, a espanhola, para crianças e jovens 

já não pode seguir o padrão tradicional de outrora, quando ao aluno lhe cabia 

apenas os exercícios de repetição e leituras extensas sem a problematização da 

temática literária para nosso contexto atual. É por conta dessa nova geração 

globalizada que buscamos evidenciar a necessidade de redimensionar as 

metodologias de ensino da literatura espanhola dentro das salas de aulas. Cabe 

ao professor desta nova geração remodelar suas técnicas e incrementar recursos 

digitais que levem o aluno a identificar-se com o estudo que está fazendo, com a 

leitura que lhe é, muitas vezes, imposta/obrigada. Apesar da resistência ao 

moderno essa abordagem digital não pode ser vista como uma inimiga da 

literatura. De acordo com Steiner (2002, p. 36), a internet não interfere na 

soberania da literatura, uma vez que, assim como o cinema e a televisão, ela é a 

responsável por resgatar as produções clássicas da literatura e levar ao público, 

além de textos, uma literatura contextualizada culturalmente, socialmente e 

politicamente. Desse modo, entendemos ser relevante analisar o uso de uma 

plataforma digital no ensino de literatura espanhola, assim sendo, os objetivos 

deste trabalho são (i) apresentar atividades lúdicas elaboradas na plataforma 

digital Educaplay; (ii) analisar a mobilização de estratégias de ensino no âmbito 

do uso dessa ferramenta; (iii) investigar a visão dos discentes sobre literatura e o 
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uso da ferramenta digital no processo de apredizagem. Educaplay é uma 

plataforma educacional que permite a criação de atividades interativas, dinâmicas 

e lúdicas (sopa de letras, palavra cruzada, relacionar colunas, ditado, quiz, 

adivinhação, completar texto, diálogo, ordenar letras, ordenar palavras, relacionar, 

relacionar mosaico, mapa interativo, apresentação, roleta de palavras, teste). O 

dinamismo e a ludicidade proporcionadas pela plataforma de gamificação detém 

a atenção e desperta o interesse de jovens estudantes, que por conta de inúmeras 

distrações, sejam elas físicas, psicológicas ou contextuais, os levam a ignorar livros 

demasiadamente extensos, além disso, há o fato de que o suporte livro não traz 

o dinamismo que uma tecnologia digital proporcionaria e, também, porque os 

estudantes não são submetidos ao desafio de cumprirem uma missão, um 

objetivo, que é proporcionado por diversas atividades da plataforma. A produção 

de materiais didáticos pela plataforma Educaplay nos revela diversas 

possibilidades de manipular a linguagem literária (personagens, atos decorridos 

nas narrativas, moral dos contos e demais peculiaridades) e incrementá-las com 

recursos visuais e sonoros que auxiliarão o aprendiz na resolução do desafio 

proposto. Portanto, propomos uma transição desse universo literário 

convencional, composto pelo livro físico, para o universo digital, baseado em um 

novo meio de apresentar as obras canônicas da literatura espanhola da Idade 

Média pelo viés lúdico e desafiador, pontos cruciais para assegurar uma 

aprendizagem eficaz, moderna e revolucionária em contrapartida dos ideais 

tradicionais que até hoje permanecem negativamente dentro das escolas. Os 

Procedimentos metodológicos deste estudo fazem parte da disciplina Literatura 

Espanhola 1, do 4º período do Curso de Letras-Espanhol, da Universidade Federal 

do Maranhão, em que a docente ministrante previu, entre outros procedimentos, 

que os alunos: (i) estudassem a literatura espanhola produzida na Idade Média; 

(ii) lessem a obra em prosa didática, El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel; (iii) 

elegessem entre os contos da obra, dois para ler e compartilhar com a turma suas 

análises; (iv) elaborassem na plataforma do Educaplay duas atividades dentre as 

que a ferramenta disponibiliza. Por meio desse procedimento, tivemos uma série 

de atividades elencadas estrategicamente para obter o resultado final: a 

materialização dos conhecimentos obtidos da obra literária El Conde Lucanor. 

Houve a seleção de dois contos, individualmente, para a leitura e assim 

compartilhar com a turma as análises realizadas de cada conto (envolvendo as 

personagens, temática principal, narrativa do conto e a moral empregada). Após 

as atividades em conjunto passamos para o objetivo principal de toda a didática 
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literária: o de produzir materiais didáticos lúdicos para o aprimoramento dos 

conhecimentos obtidos com as leituras e relatos de cada aluno. Com isso 

surgiram diversas ferramentas que associavam texto com imagem, texto e som, 

texto com imagem e som. Nosso estudo está pautado nas contribuições teórico-

metodológicas de estudiosos das Novas tecnologias digitais como Moran (2012), 

Paiva (2015), Vieira (2011) Silva (2005), Vygotsky (1999) e, também, estudiosos da 

Literatura Espanhola, como Lígia C. Leite (1983) e Maria T. Rocco (1981), entre 

outros. Os resultados obtidos foram muito satisfatórios, pois os 8 alunos da 

disciplina produziram, cada um, 2 atividades, que na sua maioria foram 

diferenciadas. Dentre as 16 atividades disponíveis na plataforma lúdicas, nós, 

enquanto autores deste trabalho e estudantes da disciplina de Literatura 

Espanhola 1, produzimos as seguintes atividades: relacionar colunas, sopa de 

letras, crucigrama e completar texto, em que foi possível fazer a associação entre 

o contexto histórico com as características principais da obra estudada. Como 

somos, além de discentes da Universidade Federal do Maranhão, docentes de 

cursinhos sociais (PROJEDIS e CIS) o uso dessa ferramenta nos possibilitou 

não só o aprofudamento na obra de El Conde Lucanor, como também nos 

mostrou outras alternativas para trabalhar a literatura e o espanhol em nossas 

turmas. Alternativas que um livro literário convencional, de papel, não 

proporcionaria ao aluno. 

Palavras-chave: Literatura Espanhola. Tecnologias Digitais. Plataforma Educaplay. 
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LIVROS DIGITAIS: COMO FERRAMENTAS NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

Adriana Frazão Silva1366 

Marjonhy da Silva Frazão1367 

 

RESUMO: Este artigo foi realizado para apresentar como os livros digitais tem se 

mostrado uma forte ferramenta na educação nos nossos dias atuais devido ao avanço 

tecnológico. Sendo também visto como um meio para a inclusão em sala de aula. Muitos 

são os motivos para que esta nova ferramenta desperte o interesse das crianças e seus 

educadores, daqueles que querem usar de praticidade na aprendizagem.  Além da 

comodidade proporcionada de praticar a leitura em qualquer lugar, tendo apenas um 

tablet, smartphone ou um notebook. Uma das grandes vantagens está em utilizar um 

pequeno espaço de mídia para se guardar quantos livros quiser, sem ter problemas com 

espaços físicos para isto.  Os ganhos vão bem mais além: os preços dos livros digitais 

também são mais acessíveis, estando muitas obras disponíveis até de forma gratuita. 

Palavras-chave: Livro digital; Tecnologia; Educação; Mídia; Ferramenta. 

 

ABSTRACT: This article was conducted to present how digital books has proved to be a 

strong tool in today's education due to technological advancement. It is also seen as a 

means for inclusion in the classroom. Many are the reasons for this new tool to arouse 

the interest of people, those who want to use practicality in their studies. In addition to 

the convenience of practicing reading anywhere, taking only a tablet, smartphone or a 

notebook. One of the great advantages is to use a small space of media to save as many 

books as you want, without having problems with physical spaces for this. The gains go 

much further: the prices of digital books are also more affordable, with many works 

available even for free. 

Keywords: Digital book; Technology; Education; Media; Tool. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Já há algum tempo têm se notado, por parte dos educadores, um grande 

interesse dos estudantes no mundo informatizado. Através dos seus equipamentos com 

diversificadas mídias, pessoas de todas as idades interagem boa parte de seu tempo 

virtualmente. E querem, a cada dia, conectar-se em busca de unir funcionalidade ao 

tempo empregado. Neste contexto muitos educadores tem encontrado uma 

oportunidade de despertar o interesse pelo aprendizado dentro da sala de aula sem 

abandonar os livros tradicionais. Repensar a maneira de estudar aprimorando os 

métodos pedagógicos unindo o uso dos livros impressos ao de e-books, pode ser um 

forte aliado para despertar uma melhor compreensão e abordagem para um 

aprendizado mais eficaz.  

 

2 A CHEGADA DOS LIVROS DIGITAIS 

 

O mundo seguia seu curso quando no ano de 1971, surgiu o primeiro livro 

digital. O responsável foi o americano Michael Stern Hart, estudante da Universidade de 

Illinois. A primeira produção digital atribuída a Hart foi a Declaração da Independência 

Americana. O destino desta produção era a distribuição a todos os cidadãos através da 

internet. Assim, seguiu-se no mesmo ano o início do Projeto Gutenberg que tinha por 

finalidade digitalizar, arquivar e distribuir livros gratuitamente (OLIVEIRA, 2013). A partir 

desse inicio os livros digitais tornaram-se uma realidade irrefutável que passa a fazer 

parte da vida de inúmeros usuários pelo mundo. Não só para consultas rápidas como 

também para aprofundamento do saber sendo de fácil acesso e portabilidade. 

 

3 UM NOVO CONCEITO SOBRE BIBLIOTECAS 

 

Frente a esta nova interface na apresentação de algo tão antigo que 

são os livros, assim como existem as bibliotecas com os livros impressos, passou 

a existir também as bibliotecas digitais. Há de se mencionar, a importância que 

uma biblioteca tem no desenvolvimento escolar dos alunos. Estes possuem na 

leitura a base para a compreensão da história, do tempo e da sociedade em que 

vivem. Sobre esta afirmação Cássia Furtado (2010, p.107) dialoga: “A biblioteca 

aparece como uma das instituições mais antigas da humanidade e analisando a 

sua história percebemos que durante muitos séculos ela foi vista como uma 

instituição sagrada, com a função de guarda e preservação da memória 

intelectual da sociedade”. Assim, as bibliotecas se perpetuaram no decorrer do 

desenvolvimento humano e de suas conquistas tecnológicas. O papel desta 

possui valor intangível, trás a concepção de preservação do conhecimento e do 

saber. Com a chegada da tecnologia e da ampliação do acesso às informações, e 
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com isto a utilização dos computadores é observada, consequentemente, o 

emprego das mídias digitais. Por ser uma ferramenta que ajuda a despertar o 

interesse do aluno e viabiliza a construção do saber, agrega significativo valor na 

hora de fixar as matérias e atiçar o prazer pela leitura. Desta forma, sobre as 

bibliotecas digitais, Furtado (2010, p.108) entende que: “Com a presença 

constante das tecnologias de informação nos mais variados ambientes, o homem 

passa a contar com uma diversidade de espaços educacionais e a escola deixa de 

ser o único espaço de educação”. A escola não é mais o único lugar onde a criança 

irá encontrar um local seguro para desenvolver e adquirir o conhecimento 

necessário para o seu desenvolvimento. Neste sentido a biblioteca digital 

constitui considerável ferramenta.  

 

4 LIVROS IMPRESSOS X LIVROS DIGITAIS 

Mesmo sendo atestada a funcionalidade dos livros digitais, ainda há certa 

resistência na sua introdução definitiva no contexto escolar e há vantagens que 

concorrem para muitos optarem pelo livro impresso: o hábito de manusear as páginas 

durante a leitura, a diminuição da fadiga visual, a percepção de melhor concentração em 

função do contato físico com o livro.   

Porém, existem defensores do emprego dos livros digitais como recurso no 

aprendizado. Analia de Oliveira (2013) aponta: “A tecnologia, quando vinculada à 

informação, além de armazena-la e disponibilizá-la, também proporciona diversas 

maneiras de usá-la de maneira ágil, rápida e segura. A leitura digital é um exemplo da 

tecnologia em prol da divulgação da informação por ter todas estas vantagens 

apontadas e, ainda, poder ser enriquecida com links, hiperlinks, sons e animações”. A 

associação das tecnologias a informação tornou a divulgação da mesma mais eficaz. 

Desta forma em segundos os livros podem chegar a qualquer lugar do mundo desde os 

locais mais distantes, bastando apenas ter um computador, um tablet ou um smartphone 

e uma conexão. 

 A chegada do e-book veio contribuir como ferramenta multiuso ofertando 

opções como o audiobook que vem favorecer deficientes visuais dando-lhes autonomia. 

Nos dias atuais da era digital, o processo de inclusão dos meios perpassa as condições 

de tempo e lugar. “Nessa perspectiva, incluir digitalmente é um processo, sobretudo, de 

autoria e colaboração, de emissão de significados e sentidos, fazendo da rede um 

ambiente natural de comunicação, de troca de informações e de construção do 

conhecimento”. (Teixeira & Marcon, 2009, p.25). A inclusão digital faz parte da 

oportunização trazida pela internet e os meios digitais. Podemos dizer que existem 

diferenças entre a utilização de livros impressos e seu manuseio com relação aos livros 

digitais. Porém, os livros digitais chegaram imbuídos de novidades que podem auxiliar 
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muito na maneira de aprender dos alunos e também no modo de ensinar dos professores 

e o seu principal trunfo é a praticidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES 

 

O livro digital seria a melhor opção nos dias atuais para auxiliar no 

aprendizado? O livro impresso continuará a ter seu espaço nas prateleiras das livrarias e 

bibliotecas? São questionamentos que vão sendo respondidos na mesma intensidade 

com que a informatização vai estendendo-se cada vez mais através dos muros da 

comunicação. Enquanto livros impressos ocupam mais espaços e desprendem maior 

energia para serem carregados, os livros digitais facilmente são colocados em uma mídia 

e carregados dentro de um compartimento pequeno podendo ser transportado não 

apenas um, mas vários e-books em um só dispositivo economizando assim espaço físico, 

além do baixo custo para adquiri-lo (Bottentuit Junior & Coutinho, 2007). Entre prós e 

contras cresce uma evolução na maneira de adquirir conhecimento tornando o acesso 

as informações mais democráticas. O livro impresso e o e-book poderão coexistir mesmo 

mediante a algumas resistências naturais, até que o novo ganhe mais espaço e possa ter 

vencido este obstáculo, como sempre acontece quando algo desconhecido surge.  
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LUZ, CÂMERA, AÇÃO: ENSINO DE ARTE ATRAVÉS DO 

APLICATIVO IMOVIE 2.2.5 
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Resumo: Este trabalho compreende a produção audiovisual decorrente das aulas de Arte 

dos alunos do 1º ano do curso técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA Campus Imperatriz nas aulas da 

disciplina Arte I. Direcionado para o tema “Comunicação Não Verbal na Arte”, com 

objetivo principal a produção de uma continuidade para a cena final do filme “Luzes da 

Cidade” (Charles Chaplin, 1931), onde houve uma elaboração de roteiro, execução deste, 

gravação e edição a ser trabalhada por meio de um aplicativo. O software escolhido foi 

o programa Imovie 2.2.5 que contribuiu para o entendimento dos alunos em relação ao 

conteúdo ministrado. 

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica; Arte; Teatro; Cinema; Curta-

Metragem. 

 

Abstract:This work includes the audiovisual production resulting from the Art classes of 

the students of the 1st year of the technical course on Environment of the Federal 
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Institute of Education, Science and Technology of Maranhão - IFMA Campus Imperatriz 

in the classes of the discipline Art I. Directed to the theme "Communication Non-Verbal 

in Art, "with the main objective of producing a continuity for the final scene of the film" 

Lights of the City "(Charles Chaplin, 1931), where there was an elaboration of script, 

execution of this, recording and editing to be worked through of an application. The 

software chosen was the Imovie 2.2.5 program that contributed to the students' 

understanding of the content taught. 

Keywords: Professional and Technological Education; Art; Theater; Movie theater; Short 

Film. 

INTRODUÇÃO 

 

O cinema surgiu no fim do século XIX1372 quando os irmãos Luimière, após 

o surgimento da fotografia, criaram uma forma de capturar imagens em 

movimento, e após apresentarem esta inovação a sociedade, foram 

aperfeiçoando aquilo que conhecemos como cinema. Mas as coisas demoraram 

a serem da forma como conhecemos hoje, por mais que já fosse possível capturar 

cenas em movimento, demorou bastante até a criação de um método que 

conseguisse unir imagem e som de uma só vez. 

Por este motivo, até a década de 1920 todos os filmes produzidos eram 

mudos. Mas a falta de som não foi problema para o cinema daquela época pois 

as produções mesmo sem falas continham legendas ou cenas de transição que 

conseguiam se conectar com seu público. Algumas películas em suas exibições 

podiam contar até com algum instrumento sendo tocado no mesmo ambiente. 

O cinema mudo por mais que muitos considerem nos dias de hoje como algo 

desnecessário e obsoleto foi importante ao nos proporcionar excelentes filmes 

com enredos complexos e curiosos Podemos citar entre os exemplos o polêmico 

“O Nascimento de uma Nação” (1915 - D.W. Griffith) e até mesmo “O Garoto” 

(1921 – Charles Chaplin). 

Chaplin, por sua vez, contribuiu imensamente para o desenvolvimento 

desta linguagem artística, além de interpretar, ele dirigia, produzia e até escrevia 

o roteiro de boa parte de seus filmes. Alguns como “Luzes da Cidade” (1931) e 

“Tempos Modernos” (1936) são apresentados até hoje em escolas para alunos de 

 
1372Disponível em: <https://www.infoescola.com/cinema/historia-do-cinema/> Acesso em: 

8 de março de 2019. 

https://www.infoescola.com/cinema/historia-do-cinema/
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ensino fundamental e médio como ferramenta de discussão e implementação de 

novas práticas em sala de aula. 

A aprendizagem nos cursos técnicos integrados1373, ao longo do tempo, foi 

baseada durante muito tempo no tecnicismo. Atualmente os alunos não são 

capacitados apenas para uma atividade mecânica, mas para se ter um senso 

crítico e reflexivo da realidade que o cerca. Assim, este trabalho teve como 

objetivo a produção audiovisual dos alunos do curso técnico em Meio Ambiente 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – 

Campus Imperatriz partir do aplicativo Imovie 2.2.5. 

 

METODOLOGIA 

A criação do trabalho deu-se a partir da temática “Comunicação não-

verbal na Arte” trabalhada da disciplina Arte I para o curso técnico integrado em 

Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA) – Campus Imperatriz. 

O trabalho direcionado à respectiva turma baseou-se na produção 

audiovisual de um curta-metragem com a mesma estética do filme “Luzes da 

Cidade” (1931-Charles Chaplin). As fases do trabalho deram-se da seguinte forma: 

 

• 1º momento: Elaboração do roteiro do curta metragem; 

• 2º momento: Gravação do material audiovisual; 

• 3º momento: Edição e Pós-Produção e exibição do curta-

metragem 

 

Destaca-se que para a edição e pós-produção do curta metragem os 

alunos utilizaram um aplicativo para essa fase do trabalho. A equipe selecionou 

o software Imovie na versão 2.2.5. 
Imagem 01: Cena do curta metragem produzido pelos alunos 

 
1373 Cursos técnicos oferecidos pela Rede Federal de Ensino (IF´s) onde o aluno tem a 

oportunidade de cursar o Ensino Médio Regular e mais uma formação complementar em nível 

técnico. 
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Fonte: Captura de tela (Print Screen) feita pelos autores 

 

Imagem 02: Layout do aplicativo Imovie 2.2.5 

 
Fonte: Captura de tela (Print Screen) feita pelos autores 

 

O Aplicativo IMOVIE 

          

O aplicativo escolhido para a edição das filmagens do curta metragem foi 

o Imovie versão 2.2.5. Lançado inicialmente para computadores e notebooks de 

modelo Macintosh em 1999 concretizou-se como uma ferramenta prática para 

edição de vídeos caseiros. Em 07 de junho de 2010, a Apple Inc. anunciou o 

lançamento de uma versão do Imovie para smartphones IOS. O aplicativo foi 

oficialmente lançado no dia 24 de junho de 2010, tendo desde então o 

lançamento de novas versões deste com atualizações e melhorias.  

Este aplicativo contém diversos recursos que foram usados na edição 

como um todo. Um deles foi o recurso Filme Mudo (Imagem 03), este efeito faz 
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com que a aparência da imagem das cenas ficasse com uma estética envelhecida. 

O efeito também é marcante, pois a imagem sofre com uma baixa qualidade, algo 

que se assemelha com as gravações de câmeras antigas. O que só torna o curta 

ainda mais parecido com os longas metragens do cinema mudo da década de 

20.1374Este era o principal objetivo da edição, já que com o aspecto envelhecido 

da imagem, o curta produzido pelo grupo ficou com a imagem similar ao do filme 

original dando margem às instruções dadas pelo professor da disciplina.  
Imagem 03: Efeito Filme Mudo inserido no curta metragem 

 
Fonte: Captura de Tela (Print Screen) feito pelos autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos perceber o cinema é uma importante ferramenta de auxílio ao 

trabalho do professor. A elaboração do curta metragem do grupo, utilizando o 

aplicativo Imovie também, foi bastante proveitoso e, através dele, foi possível 

compartilhar novas experiências em sala de aula. 
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Resumo: As tecnologias são meios estruturais das relações sociais, estabelecendo 

atuais formatos de instituir o trabalho, de aprender e compartilhar conhecimento 

e de conviver socialmente na cultura digital. Tem-se uma expansão em relação ao 

uso de tecnologias e dispositivos digitais para ampliar o acesso à educação, de 

forma que leva a repensar os processos de ensino e aprendizagem atuais. As 

tecnologias já são uma realidade no ambiente acadêmico, todavia devem ser 

empregadas de maneira objetiva e concisa. Dessa forma, cabe aos educadores a 

apropriação desses novos modelos e métodos de ensino, partindo de um 

reaprender a lecionar e estudar.  

Palavras-chave: Tecnologia, educação, aprendizagem. 
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Abstract: Technologies are structural means of social relations, establishing 

current forms of instituting work, learning and sharing knowledge and socializing 

in digital culture. There has been an expansion in the use of digital technologies 

and devices to expand access to education, in a way that leads to rethinking the 

current teaching and learning processes. Technologies are already a reality in the 

academic environment, however they must be employed in an objective and 

concise way. Thus, it is up to educators to appropriate these new models and 

methods of teaching, starting from a relearning to teach and study. 

Keywords: Tecnology, education, learning. 

 

Introdução 

 

 As tecnologias são meios estruturais das relações sociais, estabelecendo 

atuais formatos de instituir o trabalho, de aprender e compartilhar conhecimento 

e de conviver socialmente na cultura digital. Nesse contexto, temos uma expansão 

em relação ao uso de tecnologias e dispositivos digitais para ampliar o acesso à 

educação, de forma que leva a repensar os processos de ensino e aprendizagem 

atuais (BRANDÃO; VARGAS, 2016). 

 O educador deverá perceber que o educando se modificou, atualmente, 

ele tem o perfil de investigador de informação, de questões para solucionar e de 

temas para investigar e incumbirá ao professor nortear o seu processo de 

aprendizagem. 

  Quanto a isso, Perrenoud (2000) alega que ter autoridade sobre o uso das 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem é uma das habilidades mais 

relevante para o educador da sociedade contemporânea. Consequentemente, a 

qualificação é aspecto decisivo para a elaboração de tal competência.  

Nesta perspectiva, Coutinho (2009) assegura que o educador deve estar 

acessível a aprender a aprender; agir com base em assuntos emergentes na 

conjuntura e de interesses dos educandos; empregar de forma devida recursos 

tecnológicos e ter capacidade para reconhecer as possibilidades de 

aproveitamento desses recursos no exercício pedagógico.  

 De acordo com o apresentado, este estudo possui por objetivo refletir a 

respeito do papel profissional dos educadores e sua relação com a tecnologia. 

 

A tecnologia na educação  
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O termo tecnologia relaciona-se a todos os recursos que a criatividade 

humana alcançou em quaisquer tempos, seus formatos de utilização, seus 

aproveitamentos. Inclui tudo que é produzido pelo ser humano alicerçado no 

emprego de vários recursos naturais, resultando em meio pelo qual se efetuam 

ações com finalidade de construir ferramentas instrumentais e simbólicas, para 

atravessar barreiras estabelecidas pela natureza, constituir uma vantagem, 

distinguir-se dos outros seres irracionais. Por conseguinte, o pensamento, a 

linguagem, os números e a escrita, pode ser visto como tecnologia (KENSKI, 

2012).  

Portanto, empregar as tecnologias como instrumentos pedagógicos 

assessoram o educando no processo de construção do conhecimento, com o 

objetivo de melhorar o fazer da atividade educativa com vistas a que os alunos 

sejam ativos na construção do seu conhecimento (MAGALHÃES, 2018). Para tanto, 

a habilitação e inclusão digital do educador são de considerável relevância, pois 

educador é a figura essencial na mediação do saber.   

Segundo Demo (2008), as transformações só ingressam bem na escola se 

adentrarem pelo professor, ele é a figura principal. Não existe como suprir a falta 

do professor. O educador é a tecnologia das tecnologias e deve comportar-se 

como tal. Por conseguinte, o emprego da tecnologia na educação deve ser 

avaliado como estratégia de acréscimo dos papéis do professor, favorecendo 

transformações nas possibilidades e no método ensino-aprendizagem.  

Dessa forma, os recursos tecnológicos, quando agregados na sala de aula 

proporcionam:  metodologias de ensino inovadoras; aquisição contínua a várias 

agentes de conhecimento em tempo real; educação centrada no educando e em 

suas particulares educacionais;  novas configurações de comunicação entre 

aluno-aluno, aluno-professor, aluno-escola e aluno-mundo via Internet; tempos 

e espaços expandidos para mais adiante da sala de aula, beneficiando a 

comunicação e a instrução ininterrupta entre educador e educando por meio das 

redes; o educador age quão o facilitador do processo ensino aprendizagem dos 

educandos (VIEIRA; SOUSA, 2016). 

 Dessa maneira, as inovações tecnológicas são também avaliadas como um 

instrumento educativo que promove o diálogo entre educandos e o 

estabelecimento de ensino e permite práticas inovadoras à proporção que 

educadores agem como mediadores do conhecimento e distribuem o saber com 

os educandos de modo democrático (MORAN, 2013). 
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Nessa compreensão, a tecnologia é assumida como um estratégia 

pedagógica que pode aprimorar a qualidade o método de ensino e de 

aprendizagem, o educando é aceito como edificador de conhecimento e o 

docente como mediador entre o educando, a tecnologia e o saber. 

A apreciação do papel da tecnologia na dimensão intrínseca aos processos 

de lecionar e de aprender sugere o educador como facilitador do processo de 

aprendizagem e o educando é considerado como um indivíduo independente, 

edificador de conhecimentos. 

Lembrando que, transportar a tecnologia para a sala de aula é uma 

maneira de integrar a realidade do educando ao seu ambiente acadêmico, e 

disponibilizar a ele um enfoque inovador de algo que já é empregado por ele.  

Portanto, expandindo seu cenário de informação e concepção de mundo, 

uma vez que a tecnologia é algo global e está em permanente modificação. Além 

disso é uma maneira de habilitar esse educando para tanta transformação, não 

somente no educandário como em qualquer esfera de sua existência. 

 Assim sendo, pode-se afirmar o emprego das novas tecnologias em 

educação abrange, portanto, uma variedade de elementos: os oportunos recursos 

tecnológicos, educandos e educadores, o ambiente e a gestão escolar, temas 

políticas e econômicas, dentre outros. 

A eficiência do processo de ensino aprendizagem depende muito dos 

professores, pois além da escolha correta, serão responsáveis pela escolha 

adequada das estratégias de ensino que possibilitem o desenvolvimento das 

variadas capacidades dos estudantes, fazendo com que eles se sintam 

construtores de seus conhecimentos (LIMA et al, 2018). 

 

Considerações finais  

As tecnologias já são uma realidade no ambiente acadêmico, todavia 

devem ser empregadas de maneira objetiva e concisa. Dessa forma, cabe aos 

educadores a apropriação desses novos modelos e métodos de ensino, partindo 

de um reaprender a lecionar e estudar. Assim, transformam o que fazem 

diariamente nas salas de aula, devendo agregar as diversas formas de 

aprendizagem, incluindo a tecnológica. 

Mas para tal fim, a escola em conjunto com os docentes devem procurar 

cursos de capacitação para se requalificar acerca das inovações tecnológicas, 

possibilitando um ensino aprendizado de qualidade que no futuro irá ajudar no 

mercado de trabalho. 
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Acredita-se que a tecnologia pode ser uma poderosa colaboradora na 

Educação. Considera-se que a educação é o itinerário para as mudanças sociais, 

e para que isso ocorra, necessita-se de uma educação de qualidade, envolvida, 

informada e contextualizada. Por conseguinte, se faz imprescindível lecionar e 

instruir-se com as novas tecnologias. 

Por fim, a introdução de ferramentas tecnológicas pode descomplicar e 

minimizar os problemas e o emprego desta em todos os âmbitos escolares, 

transforma-se deste modo em um ambiente agradável para se estudar e conviver. 
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O PROFESSOR E A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: UMA PONTE OU UM ABISMO 

PARA O CONHECIMENTO 

 

Paulo José de Araújo Pereira1376 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discutir a formação do professor e 

seu preparo para inserção de tecnologias no ambiente escolar, proporcionando 

um ambiente dinâmico e favorável ao aprendizado dos alunos. A partir dessas 

mudanças no modo de ensinar, o docente pode ou não, baseado no seu 

conhecimento técnico e científico da tecnologia escolhida como apoio ao ensino, 

provocar melhorias ou dificultar a sua prática docente. O uso da tecnologia na 

escola é visto hoje como um grande avanço na inovação no mecanismo da prática 

pedagógica, mesmo assim, ainda grande ressalva na utilização de tais mídias em 

sala por parte dos educadores, muitas vezes por medo e receio, fato em que há 

exigência de muita reflexão destes profissionais frente às novas tecnologias. 

 

Palavras-chaves: Tecnologia; Mídias; Docente; Inovação; Aprendizagem. 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

A tecnologia inegavelmente faz parte do cotidiano de todos nós, proporcionando 

funcionalidade, entretenimento, mas também, causando desconforto, 

segregando socialmente àqueles que não dominam ou possuem acesso à tal 

tecnologia, criando um meio de dominação e superioridade, daqueles que são os 

maiores usuários destes recursos tecnológicos. Computadores, Smartphones, 

Tablets, terminais bancários de autoatendimento e outras tecnologias estão cada 

vez mais presentes em nossas atividades. 

Atualmente vivemos em uma sociedade marcada pela presença maciça da mídia 

eletrônica, não somente da televisão, mas de outros meios que integram as 

crianças e jovens, em informações e entretenimentos que caracterizam um novo 

período comportamental na sociedade. Em um contexto em que tecnologia, 

economia e cultura se desafiam causando impactos umas nas outras, ocorrem 

 
1376 Bacharel em Administração de Empresas 
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processos a níveis sociais impregnados de desigualdade gerando diferenças 

sociais cada vez mais visíveis, fortalecendo novas formas de poder e controle 

social, subestabelecidas a partir da marginalização das classes excluídas desse 

processo de absorção de novos conhecimentos a nível tecnológico.  

Contradizendo o que foi dito acima, podemos falar sobre outras ações que 

contrapõe essas formas de poder e controle social permitindo a partir de 

dimensões mais democráticas na medida em que novas tecnologias também são 

disponibilizadas com acesso livre, provando a uma participação social relevante. 

Desta maneira as políticas educacionais não podem se eximirem de tais fatos que 

causam estas contradições, ou seja, a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, pode tanto fortalecer as demonstrações de poder e controle social, 

quanto pode promover uma maior participação social nas práticas democráticas. 

Nesse contexto, não podemos afastar o conhecimento desenvolvido em sala de 

aula da utilização de recursos tecnológicos. Devemos inovar e tentar criar um 

ambiente que propicie maior interesse do educando, sendo que a forma 

tradicional de escola em que apenas a transmissão de conhecimento oral ou a 

partir da utilização dos livros está cada vez mais se caracterizando como modelo 

arcaico. 

O modelo educacional atual concentra seu foco de ensino na questão de como 

o docente deve esquematizar suas aulas e desenvolver conteúdos programáticos, 

esquecendo assim o mais importante que é a aprendizagem do aluno. Dessa 

maneira a escola deve repensar seus paradigmas e ter a tecnologia ao seu lado 

como um apoio a uma aprendizagem significativa por parte dos educandos. 

Levando em consideração que a tecnologia não pode ser descartada do processo 

de ensino e aprendizagem, queremos colocar em pauta quais elementos seriam 

necessários para o melhor aproveitamento desta ferramenta de apoio para o 

conhecimento. Para a utilização destas tecnologias não somente há necessidade 

de estruturação material, mas também, do aperfeiçoamento na qualificação 

docente, o que é imprescindível para que ele consiga desenvolver competências 

para enfrentar situações imprevisíveis em sala de aula. Logo buscou-se aqui nesse 

artigo reunir algumas informações acerca deste assunto tão em evidência. 

Faremos aqui também a partir de vários parâmetros uma discussão 

problematizando se a empregabilidade das ferramentas de tecnologia de 

informação e comunicação pode auxiliar ou atrapalhar o processo de ensino 

aprendizagem. 
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A necessidade de refletirmos sobre as questões supracitadas é o objetivo deste 

artigo, afinal, as TICs podem ser potencialmente consolidadas para auxiliarem no 

modo de ensinar e aprender, influenciando também o modo de ser do professor. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi utilizado o método da coleta 

de dados a partir da pesquisa bibliográfica através do levantamento de obras 

com importante aporte teórico e estado da arte sobre a utilização de novas 

tecnologias, formação de professores, comportamento dos alunos ao ter contato 

com TICs em sala de aula. O respaldo a pesquisa aqui apresentada tem base em 

autores como Celso Antunes, Paulo Freire, Nelson de Luca Pretto e LDB 9.394/96. 

A partir da análise das obras destes brilhantes autores poderemos refletir sobre a 

utilização das TICs em sala de aula e que impactos positivos e negativos elas 

podem trazer tanto para professores, quanto para os alunos. 

 

2. FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

O professor tem papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, sendo 

que a formação deste profissional deve ser pensada como algo que lapide seu 

modo de ensinar, criando um educador que saiba utilizar todos os artifícios 

educacionais para atingir o interesse de seus educandos para o conhecimento. 

Quando falamos em formação de professores lembramos a proposta oferecida a 

partir da criação da escola normal no final do Séc. XIX, que correspondiam à 

época ao ensino secundário e atualmente ensino médio a partir do Séc. XX. Com 

a criação da lei 9.394/96, exige-se a formação de professores em nível superior. 

Em relação ao início dessa preocupação com a formação de professores a partir 

do início do Sec. XX, Gatti (2010, p.1356), diz que há uma formação para 

professores do secundário, tanto em cursos regulares, quanto específicos e que 

até então esse trabalho era exercido por profissionais liberais ou autodidatas. No 

fim da década de 30 com a formação de alguns bacharéis em poucas 

universidades existentes no Brasil, adicionaram um ano de disciplinas da área de 

educação possibilitando assim obtenção da licenciatura, direcionando a formação 

de docentes para o secundário. 

A partir do início do século XX há uma preocupação com a formação de 

professores licenciados para a prática docente, já que os educadores da época 

em profissionais liberais que se habilitavam para lecionar. A autora menciona de 

forma brilhante a integração aos cursos de bacharelado um ano de disciplinas 

que tornariam esse professor melhor preparado pedagogicamente, não sendo 
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este educador apenas um conteudista, mas um profissional capaz de utilizar a 

pedagogia em seu processo de ensino-aprendizagem. 

Para fortalecer a prática docente e fortalecer a formação do professor levando a 

alteração das propostas educacionais para as instituições formadoras, como para 

formação deste educador, a Lei de Diretrizes e Bases deixa claro como deve ser 

esse processo. 

 
Art. 61.  Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de 

modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem 

como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação 

básica, terá como fundamentos: 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento 

dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de 

trabalho; 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço; 

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 

instituições de ensino e em outras atividades. 

 

 

Os estudos apontam para como deveria ser a formação docente, criando um 

ambiente científico possibilitando agregar conhecimentos além daqueles antes 

aprendidos nas universidades, isto é, a partir da inserção de mais um ano 

contendo disciplinas que tornariam o então estudante acadêmico conhecedor 

das práticas pedagógicas a serem aplicadas em sala de aula, proporcionando aos 

educandos da época um processo de ensino-aprendizagem eficaz do ponto de 

vista cientifico.  

Mais tarde com a criação da Lei de n° 9.394 no ano de 1996, temos então a 

obrigatoriedade do nível superior para a formação dos professores, dando 

respaldo ao profissional, pois exige além da condição a partir do conhecimento 

cientifico adquirido nas universidades, a prática associada à teoria através de 

estágios supervisionados e capacitações, promovendo um bem estar recíproco 

entre educador e aluno. 

Dessa forma a formação do professor contribui para a boa aplicação das técnicas 

pedagógicas em sala de aula, dando competência ao profissional no ato de 

ensino-aprendizagem, construindo assim um ambiente de confiança entre mestre 

e alunos, facilitando a construção do conhecimento, abrindo novos horizontes 

para a prática de novas técnicas, novas ferramentas e discussões. 
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Hoje, em função dos graves problemas que enfrentamos no que 

respeita às aprendizagens escolares em nossa sociedade, a qual se 

complexifica a cada dia, avoluma-se a preocupação com as 

licenciaturas, seja quanto às estruturas institucionais que as abrigam, 

seja quanto aos seus currículos e conteúdos formativos. Deve ser claro 

para todos que essa preocupação não quer dizer reputar apenas ao 

professor e à sua formação a responsabilidade sobre o desempenho 

atual das redes de ensino. (GATTI, 2010, p. 1359) 

 

 A formação dos professores não deve ser uma ação unilateral, em que 

o profissional é qualificado a partir de um esforço próprio de busca do 

conhecimento e técnicas pedagógicas. As instituições de ensino superior, âmbito 

de preparação destes docentes, devem oferecer um ambiente propício e 

estimulante para a construção de um educador preparado para todas as situações 

em sala de aula. Situações que também envolvem a crescente a utilização de 

tecnologias pelos educandos, como ferramentas de pesquisa e socialização. 

Sobre a crescente utilização de mídias na escola Silva (2013), que a atual 

conjuntura social indica uma grande dependência tecnológica para desenvolver 

suas atividades diárias e sendo a escola parte integrante dessa sociedade não 

poderíamos descartar o uso das inovações tecnológicas em sala de aula. No 

entanto apesar de serem inevitáveis, essas mídias ainda enfrentam a resistência 

de alguns profissionais, em muitos casos pelo medo de não saber operá-las 

adequadamente. 

Apesar da resistência a tecnologia já faz parte do ambiente escolar e cada vez 

mais os alunos estão receptivos a essa utilização como apoio ao desenvolvimento 

do conhecimento em sala de aula. Ao professor cabe compreender a melhor 

maneira para introduzir pedagogicamente esses recursos tecnológicos em 

sincronia com sua prática pedagógica, levando em consideração que a escola tem 

que se aproximar cada vez mais do ritmo da sociedade em que o alunos esta 

inserido, transformando sua prática docente em uma ação dinâmica, onde 

possam ser vivenciadas novas intervenções educativas com a intermediação da 

tecnologia. 

Temos que observar que a tecnologia se apresenta com o objetivo de inovar a 

prática docente, oferecendo a essa nova geração de alunos uma inclusão digital 

e para isso acontecer é preciso romper com as estruturas arcaicas que 
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impossibilitam o educador de idealizar esse novo ambiente pedagógico e 

superar o receio das tecnologias digitais. 

 

3. AS TECNOLOGIAS E SEUS DESAFIOS PARA A PRÁTICA DOCENTE 

 

Apesar de dados apontarem que a maioria dos professores ainda possui certo 

receio ao utilizar tecnologias em sala de aula, mas esse medo deve ser superado 

pela vontade de aprender o novo, isto é, novas ferramentas que serão utilizadas 

para criar um ambiente mais dinâmico e instigante para os alunos. 

Não são raros os momentos em que o professor sente certa insegurança, ao 

utilizar, por exemplo, um projetor multimídia, já que a geração de alunos que 

fazem parte dessa sociedade cada vez mais parceira das tecnologias tem 

conhecimento operacional de várias mídias eletrônicas, algumas vezes até mais 

que o próprio educador. Esse fator acaba criando um receio dentre os 

profissionais os afastando das várias mídias que poderiam auxiliá-los durante a 

prática pedagógica.             Contudo o professor tem que perceber se é 

realmente necessário que a tecnologia integre sua prática pedagógica, além 

disso, o assunto deve ser refletido e discutido junto aos colegas de trabalho para 

que todos, de maneira gradual, possam compreender a necessidade da utilização 

de recursos tecnológicos nas salas de aula, construindo assim um caminho para 

o entendimento sobre a integração das mídias na escola como auxilio 

pedagógico. 

Para conseguir êxito o professor precisa aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos 

e científicos sobre como desenvolver a prática pedagógica de forma a 

desenvolver competências uteis a formação completa do cidadão, isto é, precisa 

conhecer como o aluno utiliza tecnologia no cotidiano e a partir disto usá-la 

pedagogicamente em sala de aula. Essas são concepções que o professor deve 

articular promovendo mudanças sócias, assim como tecnológicas no ambiente 

educacional. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não podemos pensar que apenas introduzir a tecnologia na escola será a solução 

para problemas de aprendizagem, de evasão ou de repetência. O que é 

importante frisar é que a educação precisa de mais uma estratégia para aplicar 
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na busca pela melhoria da educação e essa qualidade perpassa pela visão de 

integrar o aluno ao contexto social em que ele vive. 

Percebemos que se torna impossível o professor não fazer uso das 

tecnologias em sala de aula, porque essa realidade já está presente na vida do 

aluno, como também na vida do professor.  

A escola precisa traçar projetos que deem espaço para o uso da tecnologia, mas 

que esse espaço não sirva apenas para o manuseio técnico dos instrumentos, mas 

que ele seja introduzido pedagogicamente para atingir o objetivo de construir 

conhecimento e promover uma aprendizagem significativa e eficaz. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma proposta de construção e execução de um jogo 

lúdico denominado RPG (Role Playing Game) associado a um texto paradidatico como 

um elemento adicional ao ensino de História da Ciência. O RPG é um “jogo de 

interpretação de papéis”, no qual os participantes criam seus personagens por meio da 

atribuição de características físicas, mentais, sociais etc. O objetivo desse estudo é 

mostrar alternativas a inserção da Historia e Filosofia da Ciencia ao ensino, bem como 

apresentar experiência do RPG as escolas como uma ferramenta lúdica e cultural. A base 

do jogo é a criatividade e a imaginação dos envolvidos. A confecção dos personagens e 

a ambientação será o proprio texto paradidatico produzido pelos alunos em que os 

personagens serão inseridos. Neste trabalho usaremos o RPG como uma ferramenta 

lúdica que possibilite ao professor criar cenarios diversos em forma de textos 

paradidaticos navegando pela Historia da Ciencia onde uma modalidade jogável possa 
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ser utilizada no processo de ensino aprendizagem dos alunos do ensino medio. 

Acreditamos que a junção de ambos os métodos didáticos possam atingir nossos 

objetivos e solucionar nossas dúvidas em relação a aplicabilidade do mesmo. 

Palavras-chave: RPG; História da Ciência; Textos paradidáticos; Ensino de Ciências; 

Ensino de Física. 

 

ABSTRACT: This work presents a proposal of construction and execution of a playful 

named RPG (Role Playing Game) associated to a paradidactic text as an additional 

element for teaching of History of Science. The RPG is a game of role’s interpretation, in 

which the participants create their characters through the atribution of physical, mental, 

social characteristics etc. The purpose of these study is to show alternatives for insertion 

of History and Phylosophy of Science to teaching, as well as to present experiences of 

the RPG to schools as a ludical and cultural tools. The basis of the game is the creativity 

and the imagination of involved people. The making of the characters and the setting will 

be the paradictatic text itself produced by students in that characters are inserted. In this 

work we will use RPG as a ludical tool which become possible the teaching-learning of 

the high school students. We believe that the join of both didactic methods may reach 

our purposes and solve our doubts in relation to its aplicability 

Keywords: RPG, History of Science, Paradidactic texts; Science Teaching; Physics 

Teaching. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O ato de ensinar, tanto a História da Ciência como também os próprios conteúdos 

de Física/Ciências, de modo geral, é uma tarefa bastante complexa, devido ao fato de 

que os alunos estudam, assimilam e “aprendem”, mas não parecem saber sobre a física, 

ou seja, o aprender restringe-se somente a memorizaçao de fórmulas. Esse sentimento 

aparece regularmente durante as atividades desenvolvidas no ensino de física. É comum 

que os alunos, mesmo os mais dedicados e com as melhores notas, ao terminarem o 

ensino fundamental ou médio tenham a impressão de que não foram recompensados 

de forma justa pelas longas horas de dedicação e trabalho empregadas no estudo, 

sentindo-se frustrados. Com isto se tem a impressão que os professores não fornecem 

aos seus estudantes a capacidade de pesquisar, imaginar, criar e construir uma nova 

forma de conhecimento, diferenciada, tanto prazerosa como também eficaz. 

Não é desconhecido que o ensino de física tem se caracterizado por resoluções 

automáticas de equações desprovidas de significado conceitual para o estudante, de 

modo que o aspecto qualitativo acaba sendo relegado a um segundo plano, quando não 

é totalmente esquecido. Por outro lado, atualmente, as pesquisas relacionadas à didática 

das ciências apontam para um tratamento oposto. O professor precisa romper com as 
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visões simplistas sobre o ensino de Ciências, conhecer a matéria a ser ensinada, 

questionar as idéias de "senso comum" sobre ensino e aprendizagem das Ciências, 

adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das Ciências, saber analisar 

criticamente o ensino, saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem 

efetiva, saber dirigir o trabalho dos alunos e saber avaliar, para que uma possível 

mudança metodológica com relação ao tratamento conceitual de diferentes conteúdos 

possa fazer parte do cotidiano de sala de aula (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1993; ASSIS; 

TEIXEIRA, 2003).  

É preciso, então, buscar metodologias diferenciadas que sejam capazes de 

desarticular a fragmentação de alguns conceitos sobre ensino e aprendizagem e 

propiciem novas formas de pensar e refletir criticamente este processo. Uma proposta 

capaz de contribuir com tal desafio é a utilização de jogos e de atividades lúdicas como 

recurso didático (FERNANDES, 2015).  

Nesse sentido, o Role-playing game (RPG) se apresenta como uma interessante 

alternativa, pois requer o uso da imaginação (do aluno e do professor), evidenciando as 

relações que o RPG tem com o jogo e com a aprendizagem de diversos conceitos 

podemos dizer que é ele, resultado de relações interindividuais, portanto de cultura, um 

outro aspecto do RPG e da própria aprendizagem (CAVALCANTE; SOARES, 2009).  

Explorar a História da Ciência em sala de aula, com recursos e metodologias que 

possibilitem aos alunos construírem o conhecimento científico de forma contextualizada, 

onde eles percebam “que a ciência é mutável e instável e que por isso, o pensamento 

científico atual está sujeito a transformações” (MATTHEWS, 1995, p. 172), é a essência do 

trabalho que propomos desenvolver no ensino básico.  

Nesse sentido, este trabalho busca estimular o aluno a pesquisar a história da 

física/ciência, utilizando um tabuleiro em formato de labirinto para confecção de 

ambientações e fichas de personagens, fazendo uma ligação entre os conteúdos 

trabalhados em sala de aula e/ou textos didáticos e paradidáticos. Para isto, o presente 

artigo aborda a confecção de fichas e ambientações, como também a confecção de um 

texto paradidático em forma de um jogo lúdico, uma espécie de cenário jogável, como 

também trabalhar a pesquisa dentro e fora da sala de aula, visando gerar o interesse dos 

alunos em aprender ciência. 

 

1.1 O que é RPG? 

 

Os jogos possuem um vasto potencial para ser usado com o recurso pedagógico, 

tanto pela forte atração, afinidade, criatividade e curiosidade que exercem nos alunos, 

quanto pela necessidade de participação e cooperação por parte do jogadores/alunos, 

no qual acredita ter alcançado êxito a fim de se sentirem valorizados, na medida em que 

os mesmos se tornam seres ativos do seu próprio processo de ensino aprendizagem. 
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O RPG é conhecido como  um “jogo de interpretação de papéis”, no qual os 

participantes criam seus personagens por meio da atribuição de características físicas, 

mentais, sociais etc. Por meio deste recurso torna-se possível criar um ambiente de 

simulações, incentivando o desenvolvimento de habilidades procedimentais e atitudinais 

nos alunos, tais como o estabelecimento de estratégias, curiosidade, motivação, 

integração, desenvoltura para trabalhar em grupo, autonomia, liderança. Outro aspecto 

importante a ser mencionado é o fato de que o RPG pode ser adaptado a qualquer área 

do conhecimento e conteúdo didático, ambiente ou público (NUNES, 2004). 

As narrativas utilizadas no RPG caracterizam-se, frequentemente, por cenários 

dominados pela fantasia e por personagens dotados de capacidades incomuns de lidar 

com a matéria e as suas propriedades (DOS SANTOS; DAL-FARRA, 2013), embora a 

utilização pedagógica deste no presente caso seja restrita aos aspectos históricos 

concernentes à física e ao contexto envolvido.  

Como mencionado pelos autores supracitados, o desenvolvimento de uma 

sessão de RPG é fornecida através da participação de um mestre e dos jogadores. Neste 

jogo a função do mestre de jogo, é apresentar ao grupo de jogadores uma história, uma 

aventura, que seja composta de perguntas, dúvidas, mistérios, problemas, enigmas e 

situações que exigirão opções, possibilidades e alternativas por meio dos jogadores. 

Estes, por sua vez, atuam, dominam e manipulam os personagens que viverão os perigos 

e mistérios de toda aventura que o RPG propicia, discutindo, explorando e analisando 

entre si mutuamente as escolhas, possibilidades e caminhos que executarão, assim como 

as soluções que encontraram e darão aos enigmas e mistérios que surgirem dentro da 

aventura.  

 

1.2 O texto paradidático como um cenário jogável 

   

A base do jogo RPG é a criatividade e a imaginação dos envolvidos. Ao preparar 

uma aventura, o mestre pode basear-se em aventuras já prontas, como um texto didático 

ou paradidático, podendo moldá-lo ao seu bel prazer como  também pode criar um nova 

aventura cheio de cenários, usando sua imaginação e fazendo pesquisas em livros, filmes 

e entre outros. Enquanto o jogador cria seu personagem através da ficha e regras, estas 

são adequadas ao tipo de aventura ou sistema jogável a ser vivida e conduzida durante 

o jogo. Este jogo possui uma rica flexibilidade capaz de se trabalhar textos paradidáticos 

como um cenário jogável  trazendo possibilidades ilimitadas a uma aventura. 

Nesse sentido, consideramos que os textos informativos possuem um vasto 

potencial pedagógico e que o mesmo possa se  tornar uma ferramenta didática, em 

forma de cenário jogável, capaz de levar o aluno a um mundo de fantasia dando-lhe à 

compreensão necessária dos conhecimentos relativos à física e a história da ciência/física, 

onde estes textos são inseridos num contexto mais amplo, de forma a sobressair a sua 
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dimensão pragmática, o que pode levar o aluno a interagir dentro e fora da sala de aula 

de forma reflexiva. 

Uma estratégia que tem despertado grande interesse entre os pesquisadores é a 

utilização de textos alternativos em aulas de Física, pois, muitos desses textos tratam dos 

conteúdos científicos num contexto das relações científicas, tecnológicas, sociais e 

ambientais (ASSIS, 2005). Muitos destes conteúdos abordam a história da ciência, 

evidenciando os “conhecimentos científicos históricos e socialmente construídos, de 

modo a oportunizar o entendimento dos fenômenos da natureza bruta, bem como da 

transformada, com as quais interagimos diariamente” (ANGOTTI; BASTOS; MION, 2001, 

p.185). 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

 

Como o RPG é um jogo de estratégia, no qual vencer não é o único objetivo, 

poderá ser utilizado como exercício de aprendizagem e fixação de conteúdos de uma 

maneira na qual os participantes serão colocados em situações que proporcionam 

liberdade, além de não possuir a atmosfera restrita das atividades monótonas propostas 

em sala de aula (SANTOS; ANTAS; SENA, 2012). Nesta proposta, o aluno poderá realizar 

consultas para a construção de suas ambientações e personagens, como também trazer 

o conhecimento de ciências/física para o seu cotidiano, testando a aplicabilidade das 

narrações e cenas que o mesmo irá construir e presenciar. Para a constituição de 

personagens faz-se necessário o uso de uma ficha de um personagem a uma 

determinada ambientação, que neste caso é o próprio cenário jogável (figura 1).  

Figura 1: Ficha de Personagem

 
Fonte: os autores. 

 

Na figura 1 temos a ficha de personagem na qual os jogadores/alunos iriam criar 
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seus personagens e utilizariam suas informações para interpretação dos mesmos em um 

cenário jogável. Este cenário nada mais é que um texto paradidático confeccionado pelos 

próprios alunos ou criado pelo professor. A eficácia de associação e inserção de 

conteúdos de física, ciência ou história da ciência a um RPG ou RPG pedagógico se 

caracteriza em sua própria estrutura. O mesmo é jogado em grupo, demandando a 

competição de forma optativa, diferente de outros jogos, como, por exemplo, o xadrez, 

o UNO ou o pôquer. O seu principal foco é a cooperação entre seus participantes. 

Neste aspecto o RPG torna-se um excelente meio sociável , devido ao fato de que 

o mesmo possui elementos comunicativos associando as diferentes formas de 

pensamento entre seus jogadores. A ficha de personagem, mostrada na figura 1, acima, 

funciona como um registro de informações que cada personagem possui e que pode 

fazer em uma determinada ambientação. Ou seja, é a identidade do personagem em um 

jogo de RPG. As informações contidas nestas fichas serão importante durante o jogo e 

toda aventura desenvolvolida. 

 

2.1 Cenário Jogável: o labirinto de espelhos 

 

Este cenário foi elaborado através da disciplina Marcos no Desenvolvimento da 

Física, do Programa de Pós-graduação em Ensino de Física da UFPI, Mestrado Nacional 

Profissional em Ensino de Física – MNPEF. O texto elaborado servirá de modelo para 

aplicação do mesmo em escolas do ensino médio. 

O mestre estabelece a execução das regras e o ritmo que a aventura 

proporcionará aos jogos de RPG. Diante disso ao criar uma aventura, ou seja, um cenário 

jogável, relacionando um texto já existente, texto que será entregue aos alunos, sendo 

este de acesso e que o mesmo possua uma linguagem acessível aos alunos, sendo estes 

textos de  preferência dos alunos ou sugerida pelo professor da disciplina, como por 

exemplo um tirinha de quadrinhos, um episodio de um anime, uma cena de um filme, 

entre outros. O cenário é mais que um local onde as aventuras do jogo acontecem, ele é 

regido por regras e interpretações de seus personagem e é totalmente maleável, 

podendo o mesmo ser alterado de formas incontáveis.  

Um bom mestre de jogo sempre expõe aos seus jogadores uma aventura 

animada e envolvente. Como o andamento, arranjo, progresso e regularidade, ou seja, o 

ritmo do jogo são controlados pelo mestre, como também os tipos de ambientações, 

aventuras e encontros, toda a atmosfera do cenário está totalmente sobre sua jurisdição, 

podendo a mesma ser trabalhosa ou divertida. Isso dependerá unicamente do domínio 

sobre os conteúdos a serem trabalhados dentro do jogo. 

Sabendo-se o que é o mestre de jogo, apresentamos nesse projeto inicial, um 

cenário focado em um labirinto de espelhos, modulares com a temática de ensino da 

história da ciência para jogos de RPG, que podem ser criados, implementados e 
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moldados numa infinidade de combinações, fornecendo liberdade para os jogadores 

vivenciarem uma variedade de cenários de acordo com suas necessidades e preferências, 

sejam usadas para fins pensativos, interpretativos ou em confrontos. 

Juntamente com as narrativas dos jogadores usadas dentro do jogo e tem-se as 

características e estruturas dos cenários jogáveis, neste caso os textos paradidáticos, que 

vão desde um simples lápis a construções de prédios ou castelos, estes são a base para 

a composição dos cenários usados dentro de RPG, com o propósito de que os jogadores 

tenha uma dimensão de espaço e tempo de onde estão dentro do jogo, e o mestre tenha 

uma proporção, imersão e organização de seus enredos, neste caso os cenários. Este 

representa o mundo ficcional (exceto os personagens e suas interpretações). Um mundo 

bem realizado com muitos detalhes envolverá os personagens, fazendo-os se sentir 

como sendo parte dele na narrativa.  

Com base nestas coisas foi elaborada a ideia central deste cenário: contar uma 

estória onde uma adolescente está estudando história das ciências e adormece (manter 

em segredo até o final da estória para quem lê). Ela sonha estar em um labirinto com 

quatro espelhos, sendo cada um destes uma passagem para um canto da história de 

nosso texto. A personagem irá olhar para o espelho e, ao tocá-lo, o mesmo cairá dentro 

do mesmo, dialogando com uma voz  que nada mais é do que um NPC1381 criado pelo 

mestre, que o conduzirá sobre aspectos da história das ciências (lembrando que é 

referente ao texto básico). Abaixo segue o quadro com as temáticas que serão abordadas 

em nossa pesquisa. 

Quadro 1 – Conceitos propostos e discutidos para a confecção do cenário jogável/texto 

paradidático. 

 

Ambientação Cenário Temática 

Labirinto Espelho 1 Libertação da Europa dos muros para o Renascentismo 

Espelho 2 Contribuição da medicina 

Espelho 3 Contribuição da física 

Espelho 4  Contribuição da filosofia moderna 

Fonte: Dos autores. 

 

No quadro acima usamos 4 temas distintos, estes surgiram através do estudo do 

capítulo 2 do livro, História da Ciência, de Ana Maria Alfonso Goldfarb, na disciplina: 

 
1381 NPC é um personagem não jogável (em inglês: non-player character) o mesmo é controlado 

unicamente pelo mestre, em um jogo de RPG de mesa, o mesmo não pode ser controlado pelos 

jogadores, ele é apenas um suporte para os jogadores. 
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Marcos no Desenvolvimento da Física1382. Afim de escrever um Texto Paradidático, 

baseado no capítulo, onde o mesmo poderia ser usado utilizado na educação básica. 

Através desta atividade criamos um texto paradidático que será a fonte de nossa 

pesquisa.    

O texto paradidático que será confeccionado pelos alunos como um cenário de 

RPG, juntamente com a ficha de personagem, terá um texto de apoio, um material semi-

pronto, que será entregue aos alunos para que os mesmos tenham um modelo base para 

criar seus próprios textos e personagens. O professor ficará encarregado de tirar as 

dúvidas que surgirem. O texto paradidático ao qual aplicaremos e verificaremos em nossa 

pesquisa como fonte de dados, será desenvolvido no contexto que expomos acima, 

relacionando os 4 temas descritos no quadro 1. Durante a realização do jogo, os 

participantes são conduzidos pelo mestre (ou narrador). O mestre guiara os jogadores a 

uma missão, ou seja, a um espelho contendo uma passagem pela história da 

ciência/física. Para sair deste cenário os jogadores/alunos deverão acertar a uma ou mais 

perguntas, estas serão desenvolvidas pelo proprio narrador, as perguntas serão retiradas 

do cenário em que os jogadores estão inseridos na aventura, seguindo o quadro 1, acima. 

Segundo Riyis: 

 

[...]os jogos de RPG podem ser considerados jogos cooperativos de 

representação, porque são jogos de interpretação de papéis e porque 

seguem os preceitos dos jogos cooperativos, pois não há vencedores 

nem vencidos, e todos os jogadores têm um objetivo comum ao 

alcançar (RIYIS, 2004, p. 10). 

 

 

O autor destaca a natureza cooperativa dos RPGs, vendo que o mesmo é uma 

exelente  alternativa para inibir a competição nos jogos educativos, por isso, o uso de 

jogos cooperativos favorecem o jogo de forma significativa ao superar desafios e unir 

diferentes formas de  pensamentos, devido aos alunos jogarem uns com os outros e não 

uns contra os outros. Os jogos cooperativos, são organizados e/ou construidos de modo 

a atender as necessidades de estímulo de habilidades interpessoais e de auto-estima de 

seus jogadores. Portanto, o medo e a sensação de derrota através de jogos cooperativos 

são praticamente eliminados. Vale ressaltar, que as mesmas características, citadas acima, 

podem estar presentes em jogos competitivos. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 
1382 Disciplina obrigatória do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, da Universidade 

Federal do Piauí, ministrada pela Drª.Cláudia Adriana de Sousa Melo, com um total de 2 créditos. 
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Para a construção deste trabalho foi efetuada uma pesquisa do tipo bibliográfica, 

em publicações pertinentes ao tema proposto e similares; foram utilizadas diversas 

fontes de pesquisa, como por exemplo, teses, dissertações, artigos publicados em 

periódicos e em sites na internet, o TCC1383 de um dos autores deste trabalho, como 

também materiais de acervo pessoal, entre outros. 

Vale ressaltar que tanto o jogo de RPG como o texto paradidático (cenário 

jogável) se encontram em nível preliminar. O enredo e a própria aventura ainda estão em 

fase de construção, sendo este trabalho apenas um plano piloto. Portanto, é necessário 

a aplicação deste piloto e de outros materiais ajustados para garantir uma melhoria da 

história para posterior discussão dos conceitos, dados que possam ser substituídos, 

resultados a ser analisados e da linguagem utilizada na construção do jogo e cenário. 

Em relação aos conceitos de física/ciências abordados no jogo, os mesmos serão 

realizados durante toda a atividade com base nos cenários e temas a partir do momento 

em que os participantes têm que resolver situações e problemas que contenham 

conceitos físicos ou até mesmo a história da ciência para avançar no jogo. Os benefícios 

para uma aprendizagem potencialmente significativa com o uso de jogos e textos 

paradidáticos, em formato de cenário jogável,  para o ensino de história da ciência está 

associada a liberdade de ação, imaginação, criatividade, trabalho em grupo, cooperação 

e construção simultânea do conhecimento.  

O professor será capaz livrar-se das amarras dos conteúdos programático, ou seja, 

do sistema tradicional, com a finalidade de que seus alunos compreendam a história da 

ciência de forma clara e significativa, tornando suas aulas mais interessantes, prazerosas, 

produtivas e significativas, principalmente no que se refere à motivação, explicação de 

novos conceitos, aos processos de pesquisa, leitura e escrita, mesmo estando numa 

instituição padronizada, com suas práticas, hábitos, costumes  e regras. 

 Através das análises do artigo de dos Santos e dal-Farra (2013), percebemos que 

a aplicação de um RPG através de textos paradidáticos é viável, pois a aprendizagem por 

meio de jogos de interpretação de papéis (RPG) possui muitos pontos positivos para sua 

execução, visto que  suas concepções colocadas em aplicação com textos paradidáticos 

como proposta de ensino da história da física torna-se bastante atrativa, como também 

estimula os alunos a colocarem sua criatividade em textos que abordam as temáticas 

sobre a física em prática e assim estes alunos obtêm uma nova forma de aprendizagem. 

Segundo dos Santos e dal-Farra (2013, p. 42): 

 
1383 Trabalho de conclusão de curso coordenação do curso de licenciatura em física,   

Licenciatura Plena em Física, realizado na Universidade Federal do Piauí, sob orientação do Prof. 

MsC. Micaías Andrade Rodrigues, com o título: O Role Playing Games (RPG) como ferramenta 

para o ensino de ciências, julgado e aprovado no ano de 2018. 
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Ao inserir os alunos no contexto histórico no qual foram travadas as 

contendas científicas e desenrolados os diálogos, essas atividades de 

RPG podem contribuir para a compreensão da história da Física, 

emergindo diferentes olhares sobre a temática, como se fossem ilusões 

dançantes de diferentes configurações sociais, culturais e técnicas no 

âmbito da Física. 

 

É interessante compreender que utilizar textos paradidáticos fornece narrativas 

que exploram a imaginação e criatividade dos alunos, da mesma forma que os jogos de 

interpretação de papéis. Narrar nos aponta uma sequência que constitui um todo, narrar 

cenas, cenários, fatos de uma história, ou uma interpretação de um personagem, sendo 

que neste jogo o processo narrativo dos fatos e ambientação presente no cenário pode 

ser individual e ao mesmo tempo coletivo, ou seja, compartilhado entre jogadores e 

mestre. 

Observado e analisando a monografia (TCC) de Gomes (2018), notamos que a 

aplicação do RPG, tanto do plano piloto que fora utilizada como modelo para elaboração 

de seu trabalho final, nos dá uma ideia de cenários distintos, neste caso animes, sendo 

usados em diferentes temáticas possibilitando a inserção de textos paradidáticos em 

forma de jogo. Conforme Gomes: 

 

Foram disponibilizadas aos alunos as temáticas a serem aplicadas em 

seus respectivos trabalhos escolares. Foram estas: estudo dos 

movimentos, gravidade, leis de newton, força, trabalho e energia. Vale 

ressaltar que, após a aplicação do estudo piloto, as fichas e abordagem 

do professor acerca do assunto na sala de aula foram revistas e 

utilizadas como exemplo para a confecção dos trabalhos que seriam 

realizados pela turma. Tal como no piloto, os integrantes do grupo 

criaram seus personagens e o líder do grupo criou a ambientação para 

aplicação e confecções dos materiais. Para facilitar a compreensão, 

abordaremos isoladamente cada grupo, descrevendo a sua 

ambientação, personagens e regras, as quais serão citadas (GOMES, 

2018, p. 29). 

 

 

O autor menciona como fora dividido os grupos e temáticas que foram 

elaboradas em seu trabalho, como podemos notar a metodologia usada por este autor 

é semelhante a este dando ênfase de que nosso trabalho possa realizar ou aprimorar nos 

objetivos, como também melhorar e ampliar nossa metodologia. Através dos resultados 

obtidos por este autor, notamos que auto avaliação imposta pelo RPG, nos trará bons 

frutos. Gomes (2018) comenta em seus resultados que:  
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Com a aplicação das fichas e ambientação como proposta por essa 

pesquisa, podemos considerar que o RPG mostra-se uma excelente 

alternativa para avaliar conteúdos de Ciências, pois propicia a auto 

avaliação, fazendo com que o aluno pesquise os conteúdos e se 

questione sobre a ideia que teve para resolver os problemas 

encontrados nas aventuras dentro do jogo. O jogador/aluno sai dessa 

atividade ciente do conceito que teve dificuldade, mas consegui saná-

la através da discussão em grupo e/ou individual com o professor e com 

o restante do grupo (Gomes, 2018, p. 29). 

 

 

O autor menciona que através do jogo, os alunos ao jogarem e vivenciarem as 

aventuras e enredo do RPG, percebem suas dificuldades e assim encontram um meio de 

solucionar as mesmas tanto pela discussão e aprendizagem em grupo como pela 

individual. Dito isso temos uma visão semelhante a de Maurício (2010), contida no 

enxerto abaixo: 

 

O grupo criará um vínculo entre os membros, que poderá existir dentro 

e fora da sessão, isso vai depender exclusivamente dos membros do 

grupo. No início este vínculo será criado de acordo com a história que 

estará sendo narrada, uma vez que no início do “jogo” cada 

personagem tem sua própria missão, e ao longo do enredo da história 

é que acontece o encontro dos personagens. Este é outro fator 

importante no grupo, a maneira com que os indivíduos irão se 

relacionar entre si (Maurício, 2010, p.32). 

 

 

Seguindo a ideia do autor, entre os jogadores um ou mais irão se destacar 

tomando o papel de um líder para grupo, este ficará responsável pelas ações do mesmo. 

Assim, analisaremos as reações do líder e como também a interação do grupo sob efeitos 

dessa liderança. Verificaremos como os personagens irão superar os desafios que lhes 

são impostos, neste caso as perguntas irão ser dadas pelo mestre, como dito 

anteriormente, a fim de verificar o nível de interação do grupo e o conhecimento sobre 

a história da ciência. Vale ressaltar, que também serão analisados: o cenário, as fichas de 

personagem, a interação do grupo e cada personagem individual, durante toda a 

aventura. 

Ao utilizar o RPG como recurso didático para a aprendizagem e ensino da história 

da ciência surgirão caracteristicas, como: a discussão oral e escrita, que é executada 

desde o desenvolvimento como o término das sessões da aventura, já que os 

personagens, tanto os jogáveis quanto os não jogáveis, retratam suas ações e falas 
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continuamente; a expressão corporal, que é usada para  ampliar ou melhorar a 

interpretação dos personagens durante a aventura; a cooperatividade, devido às ações e 

comunicação em grupo serem privilegiadas, uma vez que para concluir aventura, ou seja, 

encerrar o jogo é preciso que os outros jogadores cooperem para que todos alcancem a 

vitória.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste trabalho percebemos que a aquisição da aprendizagem ou 

conhecimento, não está relacionada  com simples foto de considerar, assistir ou ouvir um 

professor demonstrar fórmulas ou conteúdos em um quadro negro ou passar slides, mas 

também acontece com atividades lúdicas previamente organizadas e detalhadas, através 

do conhecimento prévio dos alunos e sua visão de mundo. Então os alunos possuem 

uma melhor forma de experimentar, ou buscar novas formas de extrair uma 

aprendizagem potencialmente significativa a fim de examinar, explorar e pesquisar por 

conta própria, trabalhando ativamente sua liberdade e criatividade. 

Como dito anteriormente, o RPG propicia o desenvolvimento de uma narrativa a 

partir da improvisação dentro de uma situação problema. Portanto, ele trabalha tanto a 

expressão oral como a capacidade de raciocínio, já que o jogador experimenta a 

necessidade de se posicionar diante das ações postas pelo mestre quanto pelas ações 

dos demais jogadores (RODRIGUES, 2011). 

Por meio desta pesquisa podemos concluir que o uso do Role Playing Game é 

uma poderosa estratégia para a educação, nas mãos do docente que tenha 

conhecimento e autonomia sobre este jogo, que seja capaz de criar em cima dele e usá-

lo para interligar conteúdos disciplinares, dentro de sua proposta didática, com a 

participação voluntária dos alunos e de maneira complementar as aulas (MARTINS, 

2017). 

Diante disso, percebemos que a linguagem do RPG para construção de um 

cenário jogável em forma textos paradidáticos como ferramenta para o ensino de história 

da ciência é  dotada de valores ideológicos, fantasias e mistérios, dando a realidade um 

pouco de ficção, tornando este instrumento um poderoso agente avaliativo. Entretanto, 

através das análises e concepções acerca do ensino através de textos paradidáticos 

percebemos que a aprendizagem, necessita que seu método pedagógico  passem a ter 

uma posição mais crítica, sem deixar de lado a sua ludicidade, quanto ao conteúdos a 

serem ministrados através deste método  este sendo eficaz, ainda é preciso que haja 

aceitação ou domínio dos professores que irão me mostrar este recurso. Conforme 

Monteiro et al (2003) destaca em seu trabalho: 

 
Nossa análise se centrou num texto paradidático produzido, por 
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professores do ensino médio, num contexto de produção que 

privilegiou o debate sobre temas relativo a concepções sobre ensino, 

aprendizagem e filosofia da ciência. Mesmo com todas as discussões 

estabelecidas, leituras e estudos realizados e atividades concluídas com 

o máximo de cuidado para possibilitar intenso envolvimento dos 

docentes com a inovação e a pesquisa, ainda não conseguimos superar 

determinados condicionantes culturais, próprios da identidade docente 

que inconscientemente é extremamente resistente a mudanças. 

(MONTEIRO, et al, 2003, p.8) 

 

Como podemos notar através das análises dos autores, a utilização de textos 

paradidáticos no ensino de história da ciência como metodologia, ainda é pouco usada 

em sala de aula, assim como os jogos lúdicos, devido  o desinteresse ou falta de formação 

e/ou informação sobre tais ferramentas.  

No entanto, em função dos resultados obtidos na análise dos artigos de Monteiro 

et al (2003) para o uso de textos paradidáticos no ensino de história da ciência e dos 

autores dos Santos e dal-Farra, apresentado da história da ciência em um RPG 

denominado: A Saga da Física, comprova-se a eficácia da utilização do RPG e de textos 

paradidáticos para o ensino da história da ciência.  

Acredita-se que a junção de ambos os métodos didáticos possam atingir nossos 

objetivos e/ou tirar nossas dúvidas diante de sua aplicabilidade, ainda que parcialmente, 

ao apresentar situações nas quais os alunos participantes de nossa pesquisa serão 

capazes de conseguir absorver todas as camadas de realidade e fantasia oriundas dos 

textos paradidáticos juntamente com o jogo de interpretação de papéis e relacionar as 

portas do passado em relação ao conteúdo histórico da ciência, vivenciando os motivos, 

confrontos, dificuldades e descobertas científicas, comprovando, assim, a eficácia da 

utilização do cenário jogável, um RPG em forma de texto paradidático, como estratégia 

no ensino de história da ciência. 
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Resumo:  Este trabalho tem como objetivo utilizar a tecnologia de Realidade Virtual (RV) 

como ferramenta de apoio no ensino de Geografia no Clube de Ciências Prof. Dr. 

Cristovam Diniz, da Universidade Federal do Pará (UFPA/Campus Castanhal). O Clube de 

Ciências adota uma proposta pedagógica construtivista e interdisciplinar de educação, 

utilizando metodologias ativas de aprendizagem, de forma que possa integrar outras 

disciplinas que fazem parte do cotidiano escolar dos alunos. Nesse contexto, a área de 

Geografia integra o currículo escolar do Ensino Fundamental e abrange o estudo de 

variados tópicos de ensino, como a Geologia, Oceanografia e Climatologia. Nesse 

sentido, a Realidade Virtual se apresenta como um excelente recurso pedagógico a ser 

utilizado, pois contribui para auxiliar na aprendizagem de fatos, fenômenos e eventos 

que são mais bem apreendidos a partir da visualização associada às linguagens textuais, 

tornando o ensino de Geografia mais dinâmico e interativo. Para obtenção dos primeiros 

resultados, foram aplicados questionários fechados à 20 alunos, com faixa de idade entre 

9 e 13 anos, com o objetivo de conhecer a sua realidade e seu conhecimento acerca de 

RV. Os resultados prévios mostraram que o uso da tecnologia de Realidade Virtual no 

ensino de Geografia, através da confecção e utilização de óculos especiais, se apresenta 

como uma forma de auxiliar professores e alunos no ensino de Geografia, tornando a 

aprendizagem mais dinâmica e interativa. Dessa forma, espera-se que o produto desta 

pesquisa seja adotado permanentemente nas aulas do Clube de Ciências. 
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Palavras-chave: Realidade Virtual; Geografia; Clube de Ciências; Tecnologia na 

Educação; Metodologias Ativas. 

 

Abstract: This work aims to use Virtual Reality (VR) technology as a support tool in 

teaching Geography in the Science Club Prof. Dr. Cristovam Diniz, from the Federal 

University of Pará (UFPA). The Science Club adopts a constructivist and interdisciplinary 

pedagogical proposal of education, using active learning methodologies, so that it can 

integrate other disciplines that are part of the daily school life of the students. In this 

context, the Geography area integrates the school curriculum of Elementary School and 

covers the study of varied topics of teaching, such as Geology, Oceanography and 

Climatology. In this sense, Virtual Reality presents itself as an excellent pedagogical 

resource to be used, since it contributes to the learning of facts, phenomena and events 

that are better understood from the visualization associated with textual languages, 

making Geography teaching more dynamic and interactive. To obtain the first results, 

closed questionnaires were applied to 20 students, aged between 9 and 13 years, in order 

to know their reality and their knowledge about VR. The previous results showed that the 

use of Virtual Reality technology in the teaching of Geography, through the making and 

use of special glasses, is presented as a way to assist teachers and students in the 

teaching of Geography, making learning more dynamic and interactive. In this way, the 

product of this research is expected to be adopted permanently in the classes of the 

Science Club. 

Keywords: Virtual Reality; Geography; Science Club; Technology in Education; Active 

Methodologies. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A tecnologia de Realidade Virtual (RV) tem favorecido novas formas de ensinar 

ciências. A imersão do aluno em um ambiente virtual proporciona a ele uma 

experiência inovadora, com sensações reais de vivência na interação com um 

cenário virtual, mas próximo da realidade, contribuindo para o entendimento das 

percepções e permitindo que o próprio aluno descubra, explore e construa o seu 

próprio conhecimento (SILVA et al., 2017). 

Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho é utilizar a Realidade Virtual 

como ferramenta de apoio no ensino de Geografia no Clube de Ciências Prof. Dr. 

Cristóvão Diniz, da Universidade Federal do Pará (UFPA) - Campus Castanhal. 

Segundo Nunes et al. (2017), a área de Geografia integra o currículo escolar do 

ensino fundamental e abrange o estudo de variados tópicos de ensino, como a 

Geologia, Oceanografia e Climatologia. Pensando nas informações abstratas que 



 

 
5831 

podem ser encontradas nesta disciplina, fomentou-se a necessidade de 

aproximar o aluno do espaço estudado.  

Neste cenário, a Realidade Virtual se apresenta como um excelente recurso 

pedagógico a ser utilizado, pois contribui para auxiliar na aprendizagem de fatos, 

fenômenos e eventos que são mais bem apreendidos a partir da visualização 

associada às linguagens textuais, tornando o ensino de Geografia mais dinâmico 

e interativo. 

No entanto, trabalhar com RV exige o uso de equipamentos que estão fora do 

contexto escolar. Nesse sentido, este trabalho propõe confeccionar óculos de RV 

com os alunos do Clube de Ciências utilizando materiais recicláveis (papelão, 

elástico, garrafa pet, etc.), mostrando vídeos imersivos com óculos de RV na 

abordagem dos conteúdos. 

Através do levantamento bibliográfico, percebeu-se que o uso de óculos de RV 

para um aprendizado mais dinâmico aproximará mais o aluno da realidade 

estudada. Para isso, o Clube de Ciências surge como um ambiente alternativo de 

ensino de Ciências e Matemática que busca promover um ensino significativo, 

adotando uma proposta pedagógica construtivista e interdisciplinar de educação 

e utilizando metodologias ativas de aprendizagem (MALHEIRO, 2016) (ALMEIDA, 

2017). 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa de campo com métodos da 

participação observativa/intervencionista, com o objetivo de aplicar no Clube de 

Ciências uma metodologia que facilite o aprendizado de Geografia através da 

Realidade Virtual. O levantamento bibliográfico inicial levou em consideração 

artigos publicados nos anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

(SBIE) de 2017 e 2018, com base nas palavras chaves “Realidade Virtual”, 

“Tecnologia na Educação” e “Clube de Ciências”. 

A execução das primeiras atividades ocorreram conforme a metodologia adotada 

pelo próprio Clube de Ciências, através da Sequência de Ensino Investigativo (SEI), 

seguindo as etapas de Carvalho et al. (2009) e Carvalho et al. (2013):  I) o professor 

propõe o problema; II) agindo sobre os objetos para ver como eles reagem; III) 

agindo sobre os objetos para obter o efeito desejado; IV) tomando consciência 

de como foi produzido o efeito desejado; V) dando explicações causais; VI) 

escrevendo e desenhando; VII) relacionando atividade e cotidiano.  
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Para a obtenção dos primeiros resultados, foi utilizada a abordagem quantitativa 

através da aplicação de questionários fechados aos alunos do 5° e 6° ano do 

Ensino Fundamental da rede pública de ensino, com idade entre 9 e 13 anos, que 

participam do Clube de Ciências, para verificar o seu conhecimento sobre RV e o 

seu interesse sobre o uso da tecnologia no aprendizado de Geografia. 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

Conforme o questionário aplicado aos alunos do Clube de Ciências, foi observado 

que a proposta de integração entre RV e a disciplina de Geografia é de total 

interesse dos mesmos. A Figura 1 apresenta as respostas dos alunos baseadas em 

três perguntas referentes ao objeto da pesquisa. 

Através da análise da 1ª questão, constatou-se que 70% dos alunos não têm o 

conhecimento de Realidade Virtual, como ele funciona e/ou sua usabilidade, e 

apenas 30% dos alunos conhece essa tecnologia, através de jogos digitais. Na 2ª 

questão, verificou-se que 85% dos alunos tem interesse em estudar Geografia 

utilizando um óculos de realidade virtual, de forma a integrar a tecnologia ao 

conteúdo da disciplina. Com a 3ª questão, constatou-se que há o interesse total 

dos alunos em construir o óculos de Realidade Virtual no Clube de Ciências da 

UFPA/Campus Castanhal. 

 

Figura 1 - Questionário aplicado aos alunos 

 
Fonte: Autores (2019) 

 

Você conhece  a 
tecnologia de 

Realidade Virtual?

NÃO SIM

30%

70%

Você gostaria de
estudar geografia
utilizando um óculos de
Realidade Virtual?

NÃO SIM

15%

85%

Você gostaria de
construir um Óculos
de Realidade Virtual
com materiais de
baixo custo?

NÃO SIM

100%
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Por fim, os resultados do questionário mostraram o mínimo de conhecimento 

que os alunos do Clube de Ciências têm sobre a RV e o interesse em conhecer 

esta tecnologia, integrando-a aos conteúdos de Geografia. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados prévios da pesquisa mostraram que o uso da tecnologia de 

Realidade Virtual no ensino de Geografia, através da confecção e utilização de 

óculos especiais, se apresenta como uma forma de auxiliar professores e alunos 

no ensino de Geografia, tornando a aprendizagem mais dinâmica e interativa. 

Dessa forma, espera-se que o produto desta pesquisa seja adotado 

permanentemente nas aulas do Clube de Ciências. 

Vale ressaltar que este trabalho faz parte de um projeto de extensão em 

andamento, realizado por alunas do curso de Licenciatura em Informática do 

Instituto Federal do Pará/Campus Castanhal, e sua evolução será registrada 

através de futuras submissões em eventos de Tecnologias Digitais na Educação. 
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O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS: PANORAMA 

DAS DISCUSSÕES PRESENTES NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

Fabiane Silva Martins1387 

 

Clara Virgínia Vieira Carvalho Oliveira Marques1388  

 

Resumo: Neste estudo apresentamos um panorama das produções que abordam o uso 

da tecnologia no Ensino de Ciências, para isso fez-se uma busca no portal de periódico 

da CAPES, tomando como referencia temporal os últimos vinte anos, fazendo uso dos 

descritores “ensino de ciências” e “uso da tecnologia”. Para tanto, adotamos o uso da 

pesquisa qualitativa, fazendo uso de uma pesquisa bibliográfica com abordagem textual 

descritiva. Dessa forma verificamos um total de 04 de publicações que abordam a 

referida temática, o que nos possibilitou conhecer a realidade de estudos realizados 

nesta área, que de acordo com os dados analisados ainda possui um número muito 

pequeno de publicações, com maior direcionamento para o Ensino Médio. 

Palavras chave: ensino de ciências, tecnologia, publicações  

Abstract: In this study we present a panorama of the productions that approach the use 

of technology in Science Teaching. For this, a search was made in the CAPES periodical 

portal, taking as reference the last twenty years, making use of the descriptors "teaching 

of sciences" and "use of technology". To do so, we adopted the use of qualitative 

research, making use of a bibliographical research with a descriptive approach. In 

this way, we verified a total of 04 publications that address the subject matter, 

which enabled us to know the reality of studies carried out in this area, which 

according to the data collected, still has a very small number of publications. 

Keywords: science teaching, technology, publications 

 

Introdução 

 
A tarefa de educar, neste terceiro milênio tem envolvido o professor em muitos desafios, 

como o de estimular nos alunos o desenvolvimento de competências exigidas no 

 
1387 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Educação Básica 

pefsmartins@gmail.com 
1388 Professora Doutora do PPGEEB - Universidade Federal do Maranhão  – UFMA 
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contexto Global. Assim, o século XXI, permeado de transformações sociais e tecnológicas 

nos coloca novos desafios na tarefa de ensinar (RAIÇA, 2008). 

O ensino de ciências é fundamental para o desenvolvimento intelectual dos alunos. 

Portanto, o uso da tecnologia na sala de aula é uma forma de possibilidade de 

contemplar os elementos constitutivos do sujeito em formação necessários para o seu 

engajamento em sociedade na perspectiva cidadã. Neste sentido, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDB, na seção III artigo 32, inciso II  já assinala que a educação deve 

promover  “II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;”(BRASIL, p. 22, 

2018). 

Nas últimas décadas, tem sido bastante evidenciado que o processo de ensino de 

ciências não pode basear-se somente em livros didáticos, devendo portanto, se dar de 

forma dinâmica e interativa (BRASIL, 1998). De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) – Ciências Naturais, os conteúdos de Ciências Naturais devem ser 

trabalhados utilizando-se de recursos diversificados, evitando que se crie distanciamento 

e falta de interação entre o que se deseja ensinar e o que os alunos precisam aprender 

(BRASIL, 1998). Neste sentido compreendemos que o uso da tecnologia pode favorecer 

a relação ensino aprendizagens dos conteúdos de ciências, tornando as aulas mais 

dinâmicas e instigantes e favorecendo a relação ensino e aprendizagem dos alunos 

 

O uso da tecnologia no Ensino de Ciências 
A palavra tecnologia nos conduz a diversas ideias e significados do termo, levando-nos 

a interpretações equivocadas, sendo importante lembrar que esta não se resume apenas 

a aparelhos eletrônicos. Assim, “A palavra tecnologia possui etimologia grega e refere-se 

à “ciência da técnica”, provém da junção entre téchne, que tem como significado arte e 

destreza, e logos, que se refere a estudo e ciência.”(RAIÇA, p. 25, 2008). Assim,  

(...) pode-se dizer que a tecnologia envolve a aplicação dos 

conhecimentos científicos na solução de problemas, ou seja, é o estudo 

das técnicas e instrumentos que podem ajudar o homem a viver melhor. 

Na esfera educacional, a tecnologia consiste na aplicação de recursos 

matérias, uso de instrumentos e equipamentos eletrônicos, bem como 

procedimentos pedagógicos em prol dos objetivos 

educacionais.(RAIÇA, p. 25, 2008) 

 Logo, consideramos que atualmente o professor das disciplinas ligadas às ciências deve 

estar continuamente evocando em sua pratica profissional recursos que desenvolvam em 

seus alunos o interesse pela investigação, pelo conhecimento e pela resolução de 

problemas, desprendendo-se de técnicas livrescas e dissociadas da realidade atual. Para 

isso deve-se utilizar, 
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 [...] diferentes métodos ativos, com a utilização de observações, 

experimentação, jogos, diferentes fontes textuais para obter e comparar 

informações, por exemplo, despertam o interesse dos estudantes pelos 

conteúdos e conferem sentidos à natureza e à ciência que não são 

possíveis ao se estudar Ciências Naturais apenas em um livro. (BRASIL, 

pag. 21, 1998) 

 

 Historicamente, a partir do século XVI com o surgimento da Ciência Moderna, iniciam-

se também os debate sobre as relações entre ciência e tecnologia o que provocou 

otimismo e confiança, “[...] mas que foram revistos mais recentemente pela percepção de 

que também o desenvolvimento e a aplicação da ciência devem ser alvo de controle 

social ”(BRASIL, p. 24, 1998). É neste sentido que buscamos realizar este  trabalho, como 

forma de responder aos nossos questionamentos sobre “O que tem sido produzido em 

termos de pesquisas acadêmicas sobre o uso da tecnologia no ensino de ciências?”, 

considerando que atualmente a tecnologia tem estado presente na vida das pessoas 

desde o nascimento e que este fato precisa ser levando em consideração por parte das 

escolas. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 
Os procedimentos metodológicos seguiram os preceitos da abordagem qualitativa, 

utilizando-se da pesquisa bibliográfica para conhecer o universo dos trabalhos 

acadêmicos que relacionam o uso da tecnologia no Ensino de Ciências. Para tanto, 

utilizou-se as expressões “ensino de ciências” + “uso da tecnologia” como descritores em 

buscas  realizadas no portal de periódicos da CAPES, tendo como espaço temporal as 

publicações realizadas nos últimos 20 anos (1999-2019). A análise dos artigos 

encontrados seguiu a abordagem de descrição textual que é defendida “quando o 

pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles. Visa a 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento 

de relação entre variáveis.” (PRODANOV E FREITAS, pag. 52, 2013). Logo, realizamos uma 

leitura minuciosa dos trabalhos encontrados como forma de responder ao nosso 

questionamento inicial. 

Resultados e Discussões 

 

A busca dos artigos publicados sob os descritores já mencionados possibilitou a 

identificação de 4 artigos que fazem alusão a relação entre “Ensino de Ciências” e “Uso 

da Tecnologia”, conforme mostrado na Tabela 1.  

Tabela 1. Apresentação dos artigos publicados no portal de periódicos da Capes 
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Como já demonstrado na tabela, nosso espaço temporal de pesquisa no portal de 

periódicos da CAPES teve como referência os últimos 20 anos. Verificamos através deste 

levantamento que apenas no ano de 2012 fez-se a 1ª publicação de artigo com a 

temática pesquisada. Após este, tivemos outro no ano de 2017, ou seja, cinco anos 

depois da primeira publicação, e o ano seguinte foi em 2018, onde se teve mais dois 

artigos publicados, o que nos demonstra que apenas na última década começaram a 

serem publicados artigos sobre a temática, ou seja, muito recentemente. Sobre os 

periódicos assinalados na tabela salientamos que a primeira revista mencionada possui 

Qualis A1, é uma revista cientifica eletrônica, dedicada à inovação e investigação sobre o 

ensino e a aprendizagem da ciências experimentais nos diferentes níveis educativos. A 

segunda revista possui Qualis B1, é também uma revista eletrônica que se destinada a 

publicação de produto original: resultados de investigações, reflexões documentadas e 

crônicas de experiencia. Os dois últimos artigos remetem à mesma revista que é 

denominada Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, que também possui 

Qualis B1 e que se propõe a divulgar pesquisas que tenham por objeto o processo 

ensino-aprendizagem, resultante de uma ação reflexiva, critica e inovadora para a 

atuação profissional do docente, auxiliando na produção do conhecimento e de novas 

estratégias pedagógicas.      

       Tabela 2. Descrição dos artigos publicados no portal de Periódicos da Capes. 

Período Ano Titulo Revista 

2
0
0
0
-2

0
1
9
 

2012 

ESTUDO DE ECOSSISTEMAS 

UTILIZANDO COMO RECURSO 

DIDÁTICO O SENSORIAMENTO 

REMOTO: UM ESTUDO DE CASO 

Revista Electrónica de Enseñanza 

de las Ciencias Vol. 11, Nº 2, 431-

454 (2012) 

2017 

A NANOTECNOLOGIA NA 

CONCEPÇÃO DE ESTUDANTES DO 

ENSINO MÉDIO: O DESENHO 

COMO ELEMENTO DE ANÁLISE 

 

Gondola : Ensenanza Aprendizaje 

de las Ciencias, Jan-Jun 2017, 

Vol.12(1), pp.27-42 [Periódico 

revisado por pares] 

2018 

USO DA TECNOLOGIA PARA A 

Alfabetização CIENTÍFICA NAS 

AULAS DE BIOLOGIA 

 

Ensino de ciências e tecnologia em 

revista.2018; 1 (1): 8-14 DOI 

10,20912 / 2237-4450 / v1i1.525 

2018 

 

DESENVOLVIMENTO DE MODELOS 

IMPRESSOS EM 3D PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Ensino de Ciências e Tecnologia em 

Revista Vol. 8, n. 3. set./dez. 2018 
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PRODUÇAO GRUPO ALVO OBJETIVOS AUTOR 

ARTIGO 1 
Ensino 

Fundamental 

Usar imagens obtidas via 

satélite, para o estudo de 

Ecossistemas e Biomas e 

assim verificar se esta 

técnica contribui para a 

aprendizagem. 

PETRY, L. S; 

LIMA, V. M. do 

R.; LAHM, R. A; 

ARTIGO 2 Ensino Médio 

Propor reflexão sobre 

Nanotecnologia no 

contexto escolar, e sua 

contribuição para estudos 

modernos das Ciências da 

Natureza. 

LOURENÇO, A. 

B; COLOMBO, P. 

D.; LICIO, J. G.; 

OVIGLI, D. F. B; 

ARTIGO 3 Ensino Médio 

Propor novas formas de 

ensino relacionando o uso 

da tecnologia para o 

auxílio da aprendizagem 

NORONHA, C. L; 

COLATTO, E.; 

ARAUJO, M. C. P; 

ARTIGO 4 
Educação 

Básica 

Elaborar recursos 

didáticos táteis, utilizando 

a impressora 3D, que 

possam auxiliar o Ensino 

de Ciências, relacionados 

ao estudo de organismos 

microscópicos como algas 

e cianobactérias, que 

podem também se 

adequar a alunos com 

deficiência visual.  

PALAIO, S. C. 

dos S.; 

ALMEIDA, M. L. 

de A.; PATREZE, 

C. M. 

 

Convém destacar, além do que já foi explicitado na tabela que os autores dos respectivos 

artigos estão ligados a instituições localizadas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, nos 

indicando que as outras regiões ainda carecem muito mais de pesquisas nesta 

determinada área. Outro dado relevante, apontado por nosso estudo, diz respeito ao 

nível de ensino ao qual se direcionou as pesquisas realizadas, onde no artigo 1 

evidenciamos o ensino da biologia para a Educação Fundamental. O artigo 2 e 3 

direcionam-se para o Ensino Médio, fazendo o artigo 2 uma abordagem sobre o uso da 

nanotecnologia no contexto escolar, e o artigo 3 sobre uso de tecnologias para 

alfabetização cientificas nas aulas de Biologia. Já o artigo 4 caracterizou sua abordagem 

como abrangente a toda a educação básica, considerando inclusive que os recursos 
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impressos em 3D favorecem ainda a educação de pessoas com deficiência visual.  

 

CONSIDERAÇÕES 

Em nossa análise sobre o resultado das pesquisas encontradas percebemos que todos 

os trabalhos foram unânimes em evidenciar a relevância do uso da tecnologia no ensino 

de Ciências, e que ferramentas tecnológicas colocam o aluno como autor de suas 

aprendizagens, que é uma exigência para a formação cidadã deste nosso século. Porém, 

nos deparamos com um número muito pequeno de artigos relacionados a temática 

pesquisada, no portal de periódicos da Capes, o que no faz concluir que precisamos 

avançar em pesquisas e publicações desta temática no Brasil. 
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O USO DA TECNOLOGIA: UM AUXÍLIO NAS AULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

Maria Acácia Costa Vieira1389 

Isabela de Cássia Costa Vieira1390 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir possíveis contribuições 

das redes sociais nas aulas de língua portuguesa. Visto o quanto tem se tornado 

cada vez mais difícil manter a atenção dos alunos durante as aulas se faz 

necessário a busca por metodologias que favoreçam o envolvimento do discente 

no seu processo de aprendizagem.  Nesse contexto as tecnologias de informação 

e comunicação, presente em quase todos os segmentos da vida humana, pode 

se torna uma importante ferramenta para o professor, pois o uso das tecnologias 

faz parte do cotidiano dos jovens. Através de uma revisão bibliográfica cujos os 

principais autores que contribuíram para a discussão aqui apresentada foram: 

Santos, Sampaio, Sobreira, Ricardo e Barcellos, analisaremos algumas propostas 

pedagógicas que envolveram o uso das redes sociais como ferramenta de 

aprendizagem nas aulas de língua portuguesa. 

Palavras–chave: Língua Portuguesa; Tecnologia; Redes Sociais; Educação; 

Metodologia. 

 

Abstract: The present work aims to discuss possible social networking 

contributions in Portuguese language classes.  Since how hard it has become to 

keep students' attention during classes, it is necessary to search for 

methodologies that favor the involvement of students in their learning process.   

In this context, the information and communication technologies, present in 

almost all segments of human life, can become an important tool for the teacher, 

because the use of technologies is part of the daily life of the young.  Through a 

bibliographical review whose main authors contributed to the discussion 

presented here were: Santos, Sampaio, Sobreira, Ricardo and Barcellos, we will 

analyze some pedagogical proposals that involved the use of social networks as 

a learning tool in Portuguese language classes. 
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Keywords: Portuguese language; Technology; Social Networks; Education;  

Methodology. 

INTRODUÇÃO   

 

A sociedade atual vive cercada por tecnologia, dedicando uma parte de 

seu tempo para o seu uso, especialmente às redes sociais, que propiciam um 

ambiente de interação de maneira prazerosa entre as pessoas.  Essas redes 

permitem a circulação de imagens, links e diferentes informações, e por isso a 

sociedade é conhecida hoje como a "sociedade da informação".  

Na educação, especificamente na língua portuguesa, que será abordada 

neste trabalho, o ensino está cada vez mais difícil, tendo em vista que alguns 

recursos utilizados já não atingem os alunos para que assimilem de maneira 

significativa. Portanto, os professores devem recorrer a diferentes meios para 

alcançar esses alunos.  

Nesse sentido, este trabalho visa apontar algumas possibilidades de inserir 

a redes sociais em sala de aula para auxílio nas aulas de língua portuguesa, em 

que serão utilizados os autores Santos, Sampaio, Sobreira, Ricardo e Barcellos a 

fim de expor experiências de ensino com recursos tecnológicos, abordando suas 

metodologias e seus respectivos resultados. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A aprendizagem da língua portuguesa tem-se tornado cada dia mais 

desafiadora, pois a atenção dos alunos é facilmente distraída. Sendo assim, o 

educador poderia procurar novas metodologias a fim de evitar o ensino 

tradicional e possibilitar aos alunos uma aprendizagem significativa, assumindo 

um papel de mediador, em que estimularia o estudante a buscar o conhecimento, 

contribuindo para sua formação de um ser crítico e pensante.  

A tecnologia e internet, dessa forma, mostram-se como um importante 

instrumento para as aulas de português, por ser inovadora e criativa, capaz de 

seduzir e captar a atenção dos alunos. Tendo em vista que as pessoas são 

rodeadas pela tecnologia e que os jovens utilizam bastante às redes sociais, os 

professores poderiam utilizar tais redes como aliadas no processo de ensino-

aprendizagem.  

Moran 2008, afirma que a internet é uma tecnologia que motiva os alunos, 

pelas suas novidades e pelas suas diferentes possibilidades de pesquisa que 

oferecidas. Essa motivação pode ser maior, se o professor a possui um clima de 
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confiança, abertura e cordialidade com seus alunos. O que facilita esse processo 

de aprendizagem é o potencial de comunicativo do professor, que estabelece 

relações de confiança com os seus alunos, por meio do equilíbrio, competência e 

simpatia à medida que atua.  

Assim, Santos, Sampaio, Sobreira e Cordeiro 2016 em sua pesquisa “O 

ensino da gramática através das redes sociais: uma experiência com formandos 

do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Piauí - Campus Teresina 

Zona Sul” fizeram uma pesquisa com os alunos questionando a possibilidade da 

aula de gramática ser aliada as redes sociais, em que grande parte dos estudantes 

apoiaram a pesquisa. Em seguida, eles formaram um grupo no whatsapp em que 

os alunos interagiam entre si e com os professores sobre o ensino de gramática: 
As atividades são elaboradas de forma dinâmica e desafiadoras com o 

objetivo de instigar os estudantes à participação. Dividimos estas 

questões em blocos, no primeiro bloco são postadas as questões, a 

partir desse momento, os estudantes iniciam as discussões e 

apresentam respostas, que nem sempre são corretas, dando início assim 

ao segundo bloco, que consiste na apresentação de dicas para auxiliar 

os estudantes na solução das questões. No terceiro bloco são 

apresentadas de forma aleatória dicas de gramática com o objetivo de 

auxiliar os estudantes na pronúncia da Língua portuguesa. (SANTOS, 

SAMPAIO, SOBREIRA E CORDEIRO, 2016, p.5) 

 

Portanto, o ensino foi feito de forma facilitada e estimuladora, 

proporcionando a interação dos alunos de maneira prazerosa. O professor, dessa 

maneira, agiu apenas como o mediador desse ensino permitindo aos estudantes 

agirem de forma ativa em seu processo de ensino-aprendizagem, adquirindo 

assim, uma aprendizagem mais significativa.  
Os alunos demonstraram grande interesse pelo uso das redes sociais 

como espaço para estudo que os mantiveram motivados durante todo 

o processo até aqui desenvolvido. Isso facilitou a realização das 

atividades, eles perceberam que a formação de grupos no whatsapp 

pode promover, além de entretenimento, momentos prazerosos de 

estudos. (SANTOS, SAMPAIO, SOBREIRA E CORDEIRO, 2016, p.5). 

 

Ricardo 2014 em “Uso das redes sociais no ensino de língua materna: 

extrapolando as paredes da escola”, explana outras redes sociais utilizadas para 

o ensino de língua portuguesa como o blog, Twitter e Facebook.  
Neste espaço [...] os alunos trocam informações, preparam seus 

trabalhos e apresentações com toda a multiplicidade de recursos 
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visuais. Que a rede permite: vídeos, fotos, arquivos, áudio, hipertextos, 

links, etc. Cada grupo precisa convidar o professor para acompanhar, 

estimular e mediar à preparação do trabalho; o que gera um produto 

mais coeso, conciso e eficaz. (Ricardo, 2014, p.61) 

  

Barcellos 2015 em “O uso da tecnologia na aula de língua portuguesa”, é 

observada outra experiência em sala de aula. Ela disse aos alunos para 

trabalharem em duplas e criarem um grupo no whatsapp, em que eram enviados 

links de temas de Enem, por exemplo, eram tiradas dúvidas, entre outros. Além 

disso, Barcellos aponta que algumas considerações devem ser feitas acerca da 

utilização dessa tecnologia para os alunos, como a dos termos poderem ser 

abreviados no whatsapp, mas não em textos oficiais, assim como o professor deve 

preservar sua imagem, procedendo apenas como um mediador.  E assim, os 

objetivos foram alcançados, ou seja, a utilização do celular foi bem proveitosa em 

sala de aula, "depois de alguns meses de uso, o que podemos lhe dizer é: até o 

presente momento não tivemos problemas maiores com indisciplina.” (Barcellos, 

2015, p.138) 

Logo, em diferentes pesquisas é exposto como a tecnologia e Internet, 

associadas ao ensino de maneira correta, auxiliam na mediação do professor de 

língua portuguesa, que obtém resultados satisfatórios, além de proporcionar ao 

educador uma maneira melhor de acompanhamento do desenvolvimento das 

atividades e de possibilitar aos alunos uma aprendizagem significativa e 

prazerosa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A popularidade das redes sociais cresce constantemente, fazendo parte da 

vida de jovens, adultos, crianças e idosos. O seu uso é o mais variado possível e 

o seu meio de comunicação se destaca pela velocidade que propaga as 

informações. Além da grande quantidade de pessoas que consegue atingir.  

Por apresentar tantas possibilidades, as redes sociais vêm se mostrando 

uma importante ferramenta no processo de ensino e aprendizagem, pois 

oportuniza a interatividade e participação dos discentes. Apesar da sua eficácia é 

necessário um olhar atento do professor ao adotar as redes sociais como prática 

pedagógica, pois as mesmas podem se tornar um risco pela exposição excessiva 

da imagem, entre outros fatores.  
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Se for utilizada com cuidado e atenção, assim como qualquer metodologia 

de ensino adotada pelo professor, as redes sociais trazem inúmeros benefícios 

para uma aprendizagem significativa do aluno. Isso é perceptível nos relatos de 

experiências dos professores aqui citados, deixando claro como é importante a 

busca por práticas que auxiliem na aprendizagem do discente. 
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RESUMO: Este artigo procura discutir as maneiras através das quais as ferramentas 

tecnológicas podem colaborar no processo educacional, tendo em vista a melhoria do 

ensino e da aquisição do conhecimento dos alunos da educação básica dos sistemas de 

ensino. Isso implica abordar parte da história do sistema educacional brasileiro e fazer 

uma abordagem sobre quais tipos de ferramentas tecnológicas poderiam ser usadas 

nestas escolas, refletindo sobre como as novas tecnologias interferem nas atividades 

humanas e sobre como podem melhorar a prática pedagógica dos professores. 

Palavras Chaves: Educação; Tecnológicos; Aprendizado; Ferramentas; pedagógica 

ABSTRACT: This article seeks to discuss the ways in which technological tools can 

collaborate in the educational process, with a view to improving the teaching and 

knowledge acquisition of students in the basic education of the education systems. This 

implies addressing part of the history of the Brazilian educational system and 

approaching what types of technological tools could be used in these schools, reflecting 

on how new technologies interfere with human activities and how they can improve 

teachers' pedagogical practice. 
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Com tantos avanços tecnológicos surgindo nos dias atuais, atentamos 

que grandes transformações inevitavelmente também surgiram, pois são dois 

itens que se relacionam. Temos hoje diversas ferramentas de suma importância, 

que podem somar de maneira importantíssima em todo âmbito educacional, 

ajudando consideravelmente e colaborando com educadores, gestores e todo e 

todos os que estão envolvidos realmente com a educação, visto que contribui  

significativamente para um vasto desempenho dos alunos, e além de tudo 

propicia incrivelmente boa efetivação do ensino aprendizagem, lembrando 

também do auxílio e do suporte que dá ao professor, ajudando-o a aperfeiçoar 

sua forma de transmitir conhecimento, potencializando assim certa compreensão 

do aluno de absorver os conteúdos repassados.   

Existem inúmeras ferramentas que podemos agregar na educação 

infantil, como por exemplo, computadores, tabletes, projetores de vídeos, etc. De 

que modo podem acrescer na boa absorção do aprendizado? bom, levando em 

consideração a realidade de muitas escolas públicas, veremos que tal inovação se 

torna de certa forma distante, por vários motivos, no entanto o diferencial não 

está na magnitude de recursos que a instituição tem a oferecer, e sim a qualidade 

do adequado uso deles, existe outra questão que pode facilitar está realidade que 

é  a acessibilidade que muitos educadores possuem e o modo que conseguiriam 

facilitar, contribuir e dá suporte, colaborando com grandemente com o 

aprendizado dos alunados e cooperando com a escola. 

A vista de tantos evoluções e melhorias acontecendo no ramo 

tecnológico e suas infinitas possibilidades, vemos abundantes facilidades 

oferecidas ao homem em todo seu convívio social, possibilitando-o de se 

comunicar, ter acesso de conteúdos para estudo, assistência no trabalho. 

Observando de maneira que aproximadamente toda população depende de tal 

recurso para seu sustento diário, então agora imagine o quanto estes 

equipamentos e toda essa modernização são importantes para oportunizar a 

instrução do saber nas entidades escolares de todo Brasil. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Vamos agora falar um pouco de algumas ferramentas de extrema 

relevância no setor educativo e como podem nos beneficiar, por exemplo, o 

computador é útil a fim de sua imensa facilidade na compreensão clara e fácil de 

obter conhecimento, a liberdade que dá a criança em manusear, usando-o para 
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produzir, desenhar, criar palavras fazendo-a aprender e estabelecer relações e 

diferenças no que está construindo, como também aprende a organizar suas 

ideias corretamente. Ao digitar algo irar aperfeiçoar sua auto correção e analise 

daquilo que produziu, despertando sua atenção e estimulando sua imaginação, 

desenvolvendo percepção visual além do raciocínio logico. Vale lembrar que o 

computador age ativando os dois hemisférios do cérebro e muitos veem este 

material tal como uma arma transparente, e realmente é, no entanto deve ser 

combinada com uma metodologia eficaz em conjunto a boa didática necessária 

neste seguimento. 

Os tabletes são complementos também indispensáveis como 

instrumento de entretenimento e educativo, o educador pode trabalhar a 

autonomia, interação, coordenação motora, se usados corretamente é claro, 

levando em conta que o educador deve ter domínio do manuseio e escolher 

especificamente um aplicativo de eficiência, de algo estimulante que chame 

atenção, tipo aplicativos associados a linguagens objetivas de fácil entendimento, 

cores, sons e imagens lúdicas desenvolvendo o interesse do pequeno em 

perceber diferenças e semelhanças, conhecer as letras, silabas e palavras. Neste 

objetivo encaixa-se os projetores de vídeos, onde é bastante utilizado nas salas 

de aula, e muitas vezes substituído pela televisão, os dois são usados para o 

mesmo propósito, aguçar e ativar a criatividade e imaginação do público infantil, 

pois se até nos mesmo ficamos encantados e atrai bem facilmente nossa atenção, 

então imagine o quão incrível deve ser para eles, e a forma agiu e rápida que 

aprendem somente assistindo, contudo deve ser algo educativo que traga 

benefícios e bons conhecimentos, servindo assim como arma educativa nas mãos 

desses alunados. 

O avanço tecnológico afetou drasticamente as formas de se relacionar, a 

realização de certas atividades profissionais, e o processo de ensino. Que tem em 

vista dá uma melhoria no aprendizado dos alunos, pois ensinar não é 

simplesmente escrever e passar um conteúdo, ensinar é atuar, cantar, declamar e 

acima de tudo é aprender e reaprender, para que a criança venha absorver o 

máximo possível, e além do mais, indagar o ensinamento do professor, o aluno 

não é obrigado a aceitar ideologias, pelo contrário, ele deve questiona-las, para 

assim a turma se envolver em um debate e chegar a um consenso.  

O ensinar, não é só o ato de passar adiante o alfabeto ou as quatro operações 

matemáticas, enquanto imaginarmos essa forma de ensino, não estaremos 

educando, entretanto estaremos simplesmente alfabetizando. E esse é o desafio 
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proposto ao educador, que muitas vezes deixa á desejar, e nessa questão vem á 

tecnologia como uma grande ferramenta para auxiliar o educador, nessa jornada 

árdua, mas, de grande valor para uma nação.  

Ao conhecer nossos estudantes do ensino fundamental menor e do 

jardim, sabemos que brincar é muito importante, no entanto, algumas 

brincadeiras acabam desconcentrando o respectivo aluno, ou aulas extensivas 

demais, cheias de formalidade e seriedade, acaba desanimando a criança, 

forçando-a a se cansar mais facilmente. Psicólogos e psicopedagogos 

recomendam o uso de jogos educativos em sala de aula, entretanto vem á 

questão, esses jogos realmente podem acionar algum efeito sobre o estudante? 

A resposta vai depender de cada caso, o professor não deve simplesmente 

selecionar um jogo e colocar para os alunos e deixá-los, o docente deve observar 

e utiliza o jogo como uma metodologia, um computador não substitui um 

professor, no entanto um professor substitui um computador. Colocando em 

vista, que em muitas escolas não há computador, pode-se utilizar o Datashow, e 

fazer a atividade de forma coletiva, com toda turma, passando por todas essas 

dificuldades e com a estrutura precária de muita escola, o docente pode utilizar 

o método do jogo e faze-lo manualmente, sendo assim, o professor não irá 

precisar de internet, computador ou Datashow, no entanto, precisara de 

utensílios básicos, como: E.V.A, papel cartão, cartolina, pinceis, entre outros.  

A educação é á base de uma sociedade, no entanto, se o processo dessa 

educação for falho, automaticamente obteremos uma sociedade frágil e 

altamente influenciável por objeções frívolas.  

Utilizando a teoria de Paulo freire, que á educação não muda o mundo, no 

entanto, as pessoas educadas, que mudam o mundo. A falta de investimento nas 

escolas é o maior problema na área educacional, como citado acima no texto, 

essa falta transforma nossas estruturas desapropriadas, e essa desapropriação 

muitas vezes diminui a carga horaria que o estudante tem direito. 

Continuando no tema de problemática, citarei a falta de muitas matérias, 

e acompanhamento de um psicólogo, no déficit de verba para as escolas, a 

gestão não pode trabalhar projetos, como: música, teatro, danças, feiras literárias, 

dentre outros. Esses projetos tem tamanha importância na vida do aluno, pois 

eles auxiliam na sua formação cognitiva, social. Questões éticas e morais 

aparecem nesse quadro, se a criança não tiver convivência com outras, cria-se 

uma barreira, onde abre caminho para o preconceito, timidez, depressão, e mais 

uma série de outras possibilidades, neste caso entra o psicólogo. O pensamento 



 

 
5850 

do homem, sobre as crianças, é simplesmente simplório e com déficit de 

raciocínio. Pensa-se que a criança é dominada pela pureza e inocência, fazendo 

com que ela seja completamente protegida de problemas, e que nada pode á 

abalar, sendo assim, elas não passam por dificuldades. Esse pensamento egoísta, 

muitas vezes prejudica a vida de uma pessoa, pois á criança como qualquer outro 

adulto, tem sim, entendimento, um entendimento diferenciado, entretanto, essa 

diferença não a transforma em um recipiente vazio, pelo contrário, mostra que 

ela é mais frágil, e deve ser cuidada como uma pequena orquídea, e novamente 

abrimos espaço para um psicólogo. Parando e pensando, vemos que esse 

profissional tem uma grande importância no ramo educacional.  

Mesmo com todos esses problemas, ainda há esperança, para o professor 

e o gestor de uma comunidade escolástica, com uma metodologia bem aplicada 

esse quadro pode ser revestido, a tecnologia pode ser utilizada de forma simples, 

pode se ter déficit de muitos utensílios, no entanto, o professor pode utilizar de 

estratégia jogos, músicas, artesanatos, projetos e mais. O importante é manter o 

foco e o interesse do respectivo aluno, desta forma o corpo docente consegue 

auxilia-lo de forma mais precisa e segura.  

Metodologia instigante, gera curiosidade, a curiosidade gera pesquisa, que por 

sua vez gera conhecimento. Cada escolha, uma consequência, e essa seria uma 

consequência positiva.  

A coletividade entre o corpo docente, cria um pilar no ambiente escolar, 

precisamos nos integrar, e aprender que o aprendizado é um ciclo, e que 

ninguém sabe mais que ninguém, pois não existe medida de conhecimento, 

porém, existe saberes diferentes. Uma comunidade unida fará da escola um 

ambiente mais saudável.  

Soluções para renovar uma escola, e acabar com seus problemas, é de longe uma 

ideia bem utópica, no entanto, podemos rever conceitos empregados, com uma 

comunidade unida, já temos uma grande possibilidade de melhoria. Obter-se 

resultado virá com o tempo.  

Ao colocar em pratica a frase de Sócrates, “Sábio é aquele que conhece 

os limites da própria ignorância’’, nos damos conta da nossa falta de saber, Paulo 

Freire, cita que há conheceres diferentes, o que forma uma bela tese, se for 

empregada com a citação de Sócrates. Não somos proprietários do 

conhecimento, contudo, continuo a segurar meu argumento, que o corpo 

docente deve estar unido, mas que tudo, pois assegurando-nos que não 
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sabemos, e o nosso pouco saber, se torna muito, ou, o suficiente se somado com 

outro.  

Ao observarmos as pessoas, vemos que nos dias atuais tudo está muito 

artificializado, e isso não deve ser visto como uma boa perspectiva de vida, a 

tecnologia pode ajudar a vida do estudante e até mesmo a do professor se for 

bem utilizada, entretanto ela pode atrapalhar. manter o foco de um aluno, sempre 

foi difícil, ainda assim, era uma tarefa mais branda, quando comparada com os 

dias de hoje, pois antigamente, existia aquela atenção especial da família sob o 

estudante, os professores tinham autoridade na sua respectiva sala de aula, hoje 

em dia, a escola se tornou um deposito, onde os pais colocam seus filhos, e não 

se importam, se eles realmente estão aprendendo, ou não, a mediocridade da 

sociedade retirou o respeito e a autoridade do professor, e o mau uso da 

tecnologia acabou com a pouca concentração dos estudantes.  

O papel do educador é se reinventar, e andar nessa nova era tecnológica, 

seguro de seu papel na sala de aula, mais uma vez o professor deve ser tutor, 

psicólogo, ator e até mesmo um músico, tudo para o bem estar e a melhoria do 

aprendizado do aluno. Para obter-se uma metodologia envolvente, não é 

obrigatório mudar o contexto da aula, se aula do dia é sobre a descoberta do 

Brasil, faça-a de uma forma diferenciada, comece com um poema, ou 

declamando a carta de Vaz de caminha, chame a atenção do aluno, e continue a 

aula da mesma forma que foi iniciada, faça uma dinâmica, á muitas formas de 

fazer, basta o professor conhecer a sua turma, e se autoconhecer, o que também 

é um fator importante.  

A falta de domínio na atual tecnologia, que a cada dia se renova, pode deixar 

alguns professores perdidos, nesse caso, a melhor forma, é eles fazerem uma 

especialização, enquanto estudam e formam novas dinâmicas para a turma. Há 

professores que sem um computador, consegue chamar mais á atenção dos seus 

alunos, o que é muito bom, o educador deve se sentir a vontade na sua turma, 

para assim ele trabalhar de acordo com a sua capacidade.  

De acordo com Descartes “ não existem métodos fáceis para resolver problemas 

difíceis”, nosso país está dotado de problemas, não só na educação, como 

também em outras áreas, porém, vamos analisar essa frase em nosso contexto 

educacional, Descartes está correto em fazer essa afirmação, o ser humano, 

adaptou-se a facilidade, entretanto, essa facilidade fez com que as pessoas 

esquecessem os problemas reais, e adiantassem sempre que possível a resolução 

desses problemas na base educacional, e não só na base, como também em toda 
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extensão escolar, e essa atitude transformou-se em uma avalanche quase que 

irreversível, que acabou levando o nosso país para a decadência, precisamos de 

preparo, e deixar de lado só os caminhos fáceis.  

Ensinar, é a capacidade de mostrar que no ser humano ainda existe amor, 

pois ensinar e educar é um dos mais belos atos de amor, mostrando que eu amo, 

felicito–me em saber que posso transformar o futuro de uma criança, que posso 

apresentar a ela um mundo diferenciado, pois a criticidade, abre os olhos e 

aponta que precisamos lutar contra tanta corrupção, que só a verdadeira 

educação pode combater, nosso país precisa de educação, e sair da sua zona de 

conforto, porque alienados, continuaremos a ser comandados de forma 

inapropriada. 

 

CONCLUSÃO 

Ao entendermos a época atual, provamos instantaneamente a obrigação 

de nos atualizarmos, tanto nossas práticas como pensamentos ultrapassados, 

mudando métodos e didáticas indispensáveis na atividade escolar, tudo para 

melhor funcionamento do ensino-aprendizagem de todos, pois educação é 

obrigatória na vida das pessoas, ela traz diversos benefícios, um bom emprego, 

respeito, reconhecimento no convívio social, e tantos outros privilégios que só 

quem realmente quer e estuda tem. E quem é responsável por isso? Quanto a 

esta questão, todo pais deve se responsabilizar, dando o real valor e assistência 

necessária para aprazível manutenção do ensinamento.  

Foi bastante relevante todo processo feito pelo grupo, ao qual obtivemos 

ótimos aprendizados que nos serviram de forma indispensável na vida 

profissional e também pessoal, compreendemos com base em pesquisas as 

necessidades, vantagens, benefícios e importâncias do quanto é essencial estar 

atualizado. 

Devemos ser professores engajados e comprometidos com educação, 

buscando melhorar o ensino por meio das ferramentas tecnológicas, facilitando 

o aprendizado e boa absorção dos conteúdos passados para os alunos, os 

resultados das pesquisas foram de extremo valor, serviu de grande ajuda, 

enriquecendo nosso intelecto ainda mais, com assuntos proveitosos e eficientes.  

Melhorar é necessário, pois ainda á muita deficiência no sentido de acesso 

fácil de recursos tecnológicos nas escolas, e grande descaso da parte de muitos 

com pensamentos ultrapassados, mudando essa realidade, também mudaremos 

todo contexto educacional, levando boa educação para todos.   
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RESUMO: A presente pesquisa constituiu-se a partir de uma análise acerca das 

dificuldades dos alunos do 5º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Dr. Murilo 

Braga, na utilização do APP Ábaco digital na resolução das operações matemáticas. 

Objetivou-se pesquisar qual a reação qualitativa e quantitativa dos alunos diante do uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como recursos didáticos, observar 

a habilidade dos discentes na utilização do Ábaco digital, bem como, compreender a 

habilidade do uso dos recursos tecnológicos no processo educacional. Baseou-se em 

uma pesquisa de caráter bibliográfico e de campo, com métodos qualitativo e 

quantitativo com enfoque analítico descritivo. A técnica de coleta de dados realizou-se 

a partir de um questionário estruturado, onde buscou-se compreender características 

socioculturais do sujeito pesquisado; uma atividade com operações básicas da 

matemática, usando como recurso tecnológico o Ábaco digital para a demonstração dos 

resultados, além de uma ficha de observação usada pelos pesquisadores. Constatou-se 

que as dificuldades apresentadas, deram-se devido os participantes da pesquisa não 

disporem de celular, não gostarem de Matemática, não conhecerem o que é unidade, 

dezenas e centenas, bem como, não terem intimidade com o aplicativo Ábaco digital. 

 

Palavras–chave: TICs; Ábaco digital; dificuldades; operações matemáticas; celular.  

 

ABSTRACT: The present research consisted of an analysis about the difficulties of the 5th 

grade students of the Murilo Braga State School, in the use of APP Abacus digital in the 

resolution of mathematical operations. The objective was to investigate the students 

'qualitative and quantitative reaction to the use of Information and Communication 

Technologies (ICTs) as didactic resources, to observe the students' ability to use digital 

Abacus, as well as to understand the ability to use technological resources in the 

educational process. It was based on a bibliographical and field research, with qualitative 
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and quantitative methods with descriptive analytical approach. The technique of data 

collection was carried out from a structured questionnaire, where we sought to 

understand sociocultural characteristics of the researched subject; an activity with basic 

operations of mathematics, using as technological resource the Digital abacus for the 

demonstration of the results, besides an observation sheet used by the researchers. It 

was found that the difficulties presented were due to the participants of the research do 

not have a cell phone, do not like Mathematics, do not know what is unity, dozens and 

hundreds, as well as not having intimacy with the Digital Abacus application. 

 

Keywords: ICT; Digital abacus; difficulties; mathematical operations; cell phone. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O expressivo avanço tecnológico que ocorreu nas últimas décadas trouxe 

significativas mudanças na sociedade, com isso, foram criadas várias novas 

tecnologias da informação e comunicação, surgindo daí a necessidade de aliar 

essas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, os 

recursos tecnológicos apresentam-se como novos caminhos a serem trilhados no 

campo pedagógico, mudando os paradigmas educacionais até então adotados 

pelas escolas. 

Diante da globalização, das novas tecnologias e do massivo uso das TICs como 

fonte de informação e comunicação, bem como, da utilização dessas no processo 

educacional, emergiu daí a pergunta: quais as dificuldades dos alunos do 5º ano 

do ensino fundamental na utilização do APP Ábaco digital na resolução das 

operações matemáticas? 

O ábaco é uma ferramenta matemática utilizada para cálculos e visando também 

o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Atualmente é 

disponibilizado na versão digital para dispositivos móveis. Nesse contexto, 

sabendo que os educandos são bastante familiarizados com tais dispositivos, 

fazendo uso diário desses, conhecendo ainda que tal aplicação pode ser uma 

ferramenta usada para o processo de ensino e aprendizagem da matemática, 

vislumbrou-se estudar sobre as dificuldades apresentadas pelos discentes no uso 

da mesma. 

O desenvolvimento dos discentes não se faz apenas com a explanação e domínio 

do conteúdo por parte do professor, esse depende, também, dos meios utilizados 

pelo docente no ato de ensinar. Um desses meios, que auxiliam no 

desenvolvimento cognitivo e psíquico é a utilização do aplicativo ábaco digital 
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que torna a aula instigante para os alunos no contato mais direto com o conteúdo 

a ser estudado, favorecendo melhor compreensão. 

Diante disso, o trabalho objetivou-se investigar as dificuldades dos alunos do 5º 

ano do ensino fundamental da Escola Estadual Dr. Murilo Braga, na utilização do 

APP Ábaco digital na representação das operações matemáticas, pesquisar qual 

a reação qualitativa e quantitativa dos alunos diante do uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) como recursos didáticos, avaliar o interesse dos 

educandos sobre o uso da tecnologia digital no processo de aprendizagem, bem 

como observar a habilidade dos discentes na utilização do Ábaco digital como 

instrumento educacional.  

 

2  METODOLOGIA 

A presente pesquisa caracterizou-se por um estudo bibliográfico que conforme 

Gil (2002, p.44) é desenvolvido “com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. O trabalho foi caracterizado ainda 

por um estudo de campo definido por “uma investigação prática realizada em 

um local previamente definido que atende aos objetivos propostos na pesquisa” 

(CORDEIRO; DIAS; MOLINA, 2014, p.123).  

Quanto à abordagem do problema usou-se o método qualitativo, onde Freitas e 

Prodanov (2013, p.70), consideram “que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”.  Baseou-se 

também no método quantitativo conforme Freitas e Prodanov (2013, p.128) esse 

método “requer o uso de recursos e técnicas de estatística, procurando traduzir 

em números os conhecimentos produzidos pelo pesquisador”. Para a tabulação, 

interpretação e consolidação dos dados coletados, o estudo teve um enfoque 

analítico descritivo.  

Os sujeitos da pesquisa foram 24 alunos da turma 512 do 5º ano do ensino 

fundamental da Escola Estadual Dr. Murilo Braga, Mazagão - AP. A técnica de 

coleta de dados foi uma atividade matemática, onde observou-se as dificuldades 

dos alunos nas resoluções da mesma, usando como recurso tecnológico o Ábaco 

digital para a demonstração dos resultados, além disso, foi utilizado um 

questionário estruturado buscando compreender algumas características 

socioculturais do educando, bem com uma ficha de observação usada pelos 
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pesquisadores. O questionário instrumento da pesquisa foi aplicado com prévia 

autorização da instituição campo da pesquisa, bem como, com o termo de livre 

consentimento assinado pelo responsável dos educandos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Da análise a partir do método qualitativo, constatou-se que os sujeitos 

pesquisados demostram-se desejosos pelo uso da tecnologia na atividade 

matemática aplicada, uma vez que os mesmo se esforçaram durante participara 

ativamente e com muita empolgação a respeito do estudo desenvolvido.  

Outro fator a ressaltar, é que os participantes apresentaram excelente dedicação 

durante o desenvolvimento do trabalho, mantiveram-se atentos na resolução da 

atividade escrita, bem como, no momento do uso do celular e do Ábaco digital, 

solicitaram aos pesquisadores a informação de como baixar o aplicativo, 

demonstrando assim profundo interesse pela experiência vivenciada. Nesse 

sentido, teóricos da educação afirmam que o interesse pelo que se estuda é 

essencial para a aprendizagem do conteúdo, infere-se daí que um aluno que 

demonstra um interesse por determinado tema tenha predisposição em aprendê-

lo. 

De acordo com Souza e Souza (2010, p.128), “aprender algo novo requer 

interesse, dedicação e principalmente motivação que consiste na utilização dos 

recursos disponíveis e a participação de todos os envolvidos”, ou seja, as três 

atitudes citadas pelo autor são fatores preponderantes para a aprendizagem do 

aluno. Cunha (2008, p.85), afirma que “a sala de aula ao revestir-se da sua 

humanidade, com laços de compreensão e entendimento, [...] com participação 

ativa do aluno e nutrida de interesse, poderá tornar a aprendizagem 

surpreendente”.  

No livro Vida e Educação sobre o interesse dos educandos, Dewey (1954) sinaliza 

que é por meio do interesse que se garante a assimilação de conhecimento por 

parte do aluno. Os teóricos citados mencionam o interesse como um fator 

fundamental na assimilação do conhecimento e essencial no processo do ensino 

e aprendizagem, sendo que foi observado durante as atividades com os 

educandos pesquisados, uma demonstração de profundo interesse. As tabelas 

abaixo evidenciam quantitativamente os resultados da pesquisa, sendo as 

mesmas obtidas através dos questionários respondidos pelos sujeitos 

pesquisados e da ficha de observação usadas pelos pesquisadores.  

Tabela 1 – respostas dos sujeitos da pesquisa  
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Número de alunos pesquisados – 24 Sim Não 

Possui celular. 71% 29% 

Usa o celular para jogar. 83% 17% 

Gosta de Matemática. 46% 54% 

Sabe identificar o que é unidade, dezenas e centenas. 83% 17% 

Conhece o Ábaco digital. 17% 83% 

Fonte: elaborada pelos autores. 

As informações obtidas na tabela apresentada apontam que muitos dos alunos 

dispõem de aparelhos celulares (71%), revelam ainda, que a grande maioria dos 

discentes (83%) utiliza os aplicativos de celular em especial os jogos. Nesse 

sentido, a maioria dos sujeitos pesquisados converge para a visão afirmada por 

Moran (2013, p.103) de que “a tecnologia está a serviço do homem e pode ser 

utilizada como ferramenta para facilitar o desenvolvimento de aptidões”. Ou seja, 

a tecnologia é um instrumento que deve ser usado como recurso didático.  

Os dados apontam ainda que a maior parte (56%) dos discentes não aprecia 

Matemática, apesar disso, são poucos os que apresentaram dificuldades para 

identificar as unidades básicas (17%); já em relação ao aplicativo utilizado na 

pesquisa, o número de alunos que desconhece é muito significativo (83%). 

Segundo Reis (2018, p. 7) um “motivo que faz com que os alunos não gostem de 

Matemática está ligado ao fato deles acharem esta disciplina difícil”. Não 

apreciando a disciplina o educando apresenta dificuldades em resolver as 

operações, bem com, em reconhecer os elementos que compõem a mesma. 

Tabela 3 – Observação feita pelos pesquisadores  

Número de alunos pesquisados – 24 Sim Não 

Apresentou dificuldades no uso do celular. 8% 92% 

Apresentou dificuldades no manuseio do Ábaco digital. 
54

% 
46% 

Demonstrou dificuldades em identificar unidade, dezena, centena. 
29

% 
71% 

Fonte: elaborada pelos autores. 

As observações apontaram que 8% dos participantes da pesquisa apresentam 

dificuldades no uso do celular e 92% não, porém mais da metade desses (54%) 

tiveram embaraço na utilização do Ábaco digital devido não conhecerem essa 

ferramenta, e por fim, poucos (29%) tiveram dificuldades em identificar unidade, 

dezenas e centenas no aplicativo, e 71% não demonstraram nenhuma barreira. 



 

 
5859 

 

4 CONCLUSÃO 

Constatou-se, portanto que as dificuldades apresentadas, deram-se devido 

os participantes da pesquisa não disporem de celular, não gostarem de 

Matemática, não conhecerem o que é unidade, dezenas e centenas, bem como, 

não terem intimidade com o aplicativo Ábaco digital. 
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Resumo: Atualmente a tecnologia é uma ferramenta muito utilizada por jovens que estão 

inseridos na chamada era digital. O reflexo disso é sentido em todas as esferas da 

sociedade, inclusive na área educacional que tem contato direto com crianças e jovens 

no dia a dia. Com isso, é necessário que os profissionais da educação estejam preparados 

utilizar essa nova ferramenta, tanto hardwares como softwares, aplicativos, tablets e 

computadores a favor da construção do conhecimento no ambiente escolar. Através do 

uso de novas metodologias, que estejam voltadas para a utilização de recursos 

tecnológicos com alunos com necessidades educacionais especiais e perceber como elas 

podem auxiliar esse aluno a se desenvolver melhor no processo de ensino e 

aprendizagem. Para entender sobre o assunto, foi utilizado pesquisa bibliográficas em 

livros e sites que se referissem a educação com tecnologia. Assim percebeu-se que a 

tecnologia já auxilia alunos especiais e não é um fato recente. O que ainda precisa de 

mais atenção é quanto o seu uso no ambiente escolar, como metodologia e técnicas 

voltadas para esse aluno especial.  

Palavras chave: Tecnologia; Aluno Especial; Ambiente Escolar; Recursos; Metodologias  

 

Abstract: Today technology is a tool widely used by young people who are part of the 

so-called digital era. The reflection of this is felt in all spheres of society, including in the 

educational area that has direct contact with children and young people on a daily basis. 

With this, it is necessary that educational professionals are prepared to use this new tool, 

both hardware and software, applications, tablets and computers in favor of building 

knowledge in the school environment. Through the use of new methodologies, they are 

focused on the use of technological resources with students with special educational 

needs and understand how they can help this student to develop better in the teaching 

and learning process. To understand the subject, we used bibliographic research in books 

and websites that referred to education with technology. Thus it was realized that the 

technology already assists special students and is not a recent fact. What still needs more 

attention is how much its use in the school environment, as methodology and techniques 

directed to this special student.  

Keywords: Technology; Special Student; School Environment; Resources; Methodologies  
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Introdução  

             As mudanças que vem ocorrendo na sociedade devido ao avanço da 

tecnologia vêm exigindo uma reorganização das atividades em sociedade, 

consequentemente afetando o ambiente escolar que precisa se adaptar a essa 

nova metodologia de ensino e aprendizagem em sala de aula. O uso de recursos 

tecnológicos está sendo cada vez mais introduzidos a prática do professor, 

mesmo que ainda de forma lenta e conturbada, pois ainda se buscar conhecer e 

adaptar.   

              Observa-se que a formação atual do professor já tem como foco a 

parceria entre tecnologia e educação, mas o mesmo não aconteceu na formação 

de professores há 10 anos. Por isso o fato de ainda haver muitas vezes 

estranhamento e até resistência quanto a isso. Dado isso, surge a importância de 

formações, pesquisas, seminários, congressos que abordem sobre o tema e 

atualizem os professores sobre práticas e metodologias a serem utilizadas. A 

situação precisa de uma atenção ainda maior quando se fala de professores que 

trabalham com alunos com necessidades educacionais especiais, que podem vir 

a ter dificuldade de promover a aprendizagem desse aluno não trazendo 

nenhuma prática inovadora e as vezes até igualando o aprendizado deles com 

dos outros alunos. 

          Analisa-se que os professores encontram um grande desafio em 

trazer uma aprendizagem que faça sentido para os alunos com necessidades 

educacionais especiais, e muitas vezes isso acontece porque a escola não dá 

suporte para esse professor e não permite que ele busque novas possibilidades. 

Contudo, é interessante o uso de instrumentos tecnológicos como celulares, 

tablets e computadores com aplicativos que auxiliem o aluno na escrita, na fala, 

na matemática promovendo em sua prática pedagógica algo inovador e 

interessante aos olhos desses alunos. Esse tipo de aplicativo já existe, só precisa 

que o professor leia um pouco mais sobre isso e faça adaptações as suas 

condições de trabalho e dos alunos.  

 

Desenvolvimento  

           O interesse por pesquisar o dado assunto surgiu após estudar a disciplina 

de educação e tecnologia na graduação e perceber o quanto o uso de recursos 

digitais está avançando no meio educacional. Portanto um olhar mais apurado 

quanto ao uso desses recursos com alunos especiais me permitiu realizar 
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pesquisas de cunho bibliográfico, lendo artigos, livros, teses, dissertações, além 

de vídeos contidos em plataformas digitais. Assim, observa-se que com o 

advento das tecnologias, a resolução de problemas e a comunicação em tempo 

real, a convivência virtual e interatividade com o mundo sem sair de casa fazem 

cada vez mais parte da cultura das pessoas da nossa sociedade, influenciando seu 

comportamento e seu modo de viver.  

           Essas mudanças que acontecem têm consequências que refletem nos 

ambientes educacionais que precisam inserir esses avanços e usá-los de forma 

que estimule a interação, habilidades e competências dos alunos, favorecendo 

sua aquisição de conhecimento. Assim afirma Soares e Santos (2013, p. 310), “a 

integração ao mundo tecnológico, midiático e informacional impõe-se como uma 

exigência quase universal [...] o acesso aos artefatos tecnológicos [...] é, ao mesmo 

tempo, uma exigência e um direito daqueles que praticam a educação”.  

É necessário que as escolas utilizem de metodologias diversificadas que 

valorizem a diversidade possibilitando novas maneiras de ensinar e de aprender, 

democratizando o ensino a fim de permitir que todos os alunos, sem restrição 

consigam aprender. Nesse contexto, a utilização de recursos digitais pode 

permitir essa inclusão escolar desde que seja usada adequadamente como 

recurso pedagógico, podendo auxiliar nas dificuldades e limitações encontradas 

pelos alunos e principalmente aos que tem necessidades educacionais especiais. 

As tecnologias digitais podem colaborar para uma educação mais equitativa que 

ofereça as mesmas oportunidades de aquisição de conhecimento para todos os 

alunos.  

             Assim, quando se pensa em educação especial, já remete a ideia de 

inclusão dos alunos no ambiente escolar, mesmo percebendo que as 

possibilidades de desenvolvimento, participação e aprendizagem que são dadas 

a eles ainda são mínimas e a inclusão se torna apenas a socialização que os 

próprios colegas de turma lhes proporcionam. Ou seja, o aspecto cognitivo, a 

participação nas aulas, a realização de atividades que devem ser estimuladas e 

praticadas, muitas vezes não acontece, prejudicando a evolução da aprendizagem 

do aluno.   

          Diante disso, os recursos digitais podem ser usados como um recurso 

pedagógico podendo assumir um papel relevante na mudança de paradigma no 

ensino promovendo um novo sentido para a inclusão no ambiente educacional, 

possibilitando ao aluno a redução e / ou superação de suas limitações de 

aprendizagem. Essa inclusão pode acontecer de maneira mais eficaz quando o 
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professor consegue possibilitar ao aluno o contato com o computador, materiais 

audiovisuais, com aplicativos específicos, jogos educativos entre outros, que 

auxiliem nas dificuldades encontradas pelo aluno NEE e potencializem o trabalho 

dos docentes na transmissão de conhecimento.  

         As ferramentas digitais mais conhecidas e utilizadas em algumas escolas 

são: tablets, computadores, softwares e aplicativos, que com a intervenção do 

professor desenvolvem metodologias lúdicas para trabalhar determinados 

conteúdos, trazer autonomia ao aluno e permitindo sua inclusão no processo de 

ensino e aprendizagem na sala de aula. Realizar uma aula atrativa, 

contextualizada, estimulante, instigante é necessária no universo desse aluno 

fazendo com que ele se situe no mundo em que vive e para que veio. Possibilitar 

que o aluno NEE tenha acesso as tecnologias necessárias é um auxílio para ele 

superar as barreiras existentes na sua aprendizagem e ter seu potencial 

valorizado. Tudo isso é reafirmado por Mantoan (2000 p.58), ... “em uma palavra, 

precisamos somar competências, produzir tecnologia, aplicá-la à educação, à 

reabilitação, mas com propósitos muito bem definidos (...).”  

A partir do momento que o aluno começar a se sentir seguro com o apoio 

do professor que utiliza ferramentas digitais é a hora de começar a instigá-lo e 

desafiá-lo a resolver atividades, sempre o auxiliando e consequentemente 

promovendo a sua inclusão e aumentando sua potencialidade no ambiente 

escolar. Isso se dá através de atividades praticadas em sala de aula que deixam o 

ambiente mais prático e permite que o professor consiga desenvolver seu 

trabalho de maneira satisfatória, promovendo acima de tudo o respeito à 

diversidade que é ponto essencial para se ter uma educação considerada 

inclusiva. A tecnologia digital permite que isso aconteça porque a partir dela é 

possível valorizar as peculiaridades de cada aluno, à medida que disponibiliza de 

diferentes recursos como suporte na aprendizagem Como nos confirma Zulian; 

Freitas (2001): 
[...] os ambientes de aprendizagem baseados nas tecnologias 

da informação e da comunicação, que compreendem o uso da 

informática, do computador, da Internet, das ferramentas para a 

Educação a Distância e de outros recursos e linguagens digitais, 

proporcionam atividades com propósitos educacionais, interessantes e 

desafiadoras, favorecendo a construção do conhecimento[..] O 

computador é um meio de atrair o aluno com necessidades 

educacionais especiais à escola, pois, à medida que ele tem contato 

com este equipamento, consegue abstrair e verificar a aplicabilidade do 
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que está sendo estudado, sem medo de errar, construindo o 

conhecimento pela tentativa de ensaio e erro. 

 

É perceptível que existem muitos desafios que aparecem devido a inserção 

da tecnologia digital no processo ensino e aprendizagem e que se torna mais 

difícil quando o trabalho envolve alunos com necessidades educacionais 

especiais. Essas dificuldades aparecem porque há uma falta de formação 

específica para os docentes, falta de estrutura adequada nas instituições de 

ensino, falta de apoio tanto da escola com os professores, quanto da graduação 

com os alunos. Contudo o ideal é não deixar se abater diante desses desafios pois 

os benefícios que o auxílio da tecnologia pode trazer, faz muita diferença aos 

alunos, principalmente NEE como afirma Alves (2008, p 9): “... as TIC na área das 

NEE podem: criar maiores níveis de autonomia; ser um contributo inestimável nas 

áreas do desenvolvimento cognitivo, psicomotor; constituir um meio alternativo 

de comunicação e facilitador da realização de tarefas...”. Por isso, o uso 

pedagógico de recursos digitais proporciona aos alunos aprendizagem rica, 

diversificada e satisfatória para que eles se tornem sujeitos de de sua história e 

cidadãos preparados para solucionar problemas e contribuir de maneira positiva 

com a sociedade. 

 

Conclusão  

O uso de recursos digitais com alunos NEE tem um grande potencial 

pedagógico, mas, existem dificuldades que as vezes impedem que práticas mais 

interacionistas sejam integradas ao currículo escolar e realmente facilitem o 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Assim é importante que o 

professor seja um pesquisador e estudante dessa área para que possa trabalhar 

com a diversidade em sala, e que busque o auxílio da tecnologia como uma forma 

de inclusão, participação e desenvolvimento dos alunos NEE.  

Portanto, a tecnologia auxilia na construção do conhecimento e inclusão 

do aluno NEE no espaço escolar pois ajuda no atendimento de suas necessidades 

específicas estimulando sua participação e interatividade. Contudo, não se deve 

colocar a tecnologia digital como salvadora da qualidade do ensino e sim como 

uma ferramenta com função de agregar a prática pedagógica do professor, a 

aprendizagem do aluno, abrindo novos caminhos e possibilidades dentro da 

educação. 
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RESUMO: A compreensão de uma aplicação voltada para o auxílio do vestibulando com 

uso de tecnologias modernas, elencando as possibilidades da usabilidade de um número 

grande de dados demonstra-se importante na obtenção de ferramentas pedagógicas. A 

partir desse artigo existe a pretensão do desenvolvimento do software e a 

implementação do uso tecnológico com técnicas de Machine Learning e Data Science 

do mesmo dentro do I Simpósio Internacional e IV Nacional de Tecnologias Digitais na 

Educação – IV - SNTDE 2019, promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre 

Tecnologias Digitais na Educação – GEP - TDE da Universidade Federal do Maranhão - 

UFMA.  

Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Data Science; Machine Learning; E-Learning. 

 

ABSTRACT: The understanding of an application focused on the help of the vestibulando 

with the use of modern technologies, highlighting the possibilities of the usability of a 

large number of data is shown to be important in obtaining pedagogical tools. From this 

article there is the pretension of software development and the implementation of 
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technological use with Machine Learning and Data Science techniques of the same within 

the First International Symposium and National IV of Digital Technologies in Education - 

IV - SNTDE 2019, promoted by the Group of Studies and Research on Digital Technologies 

in Education - GEP - TDE of the Federal University of Maranhão - UFMA. 

Keywords: Technology; Education; Data Science; Machine Learning; E-Learning. 

 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que as revoluções industriais ocasionaram mudanças intensas em 

diversos setores da sociedade, obrigando a população a alterar e potencializar 

seus modos de trabalhar, aprender e até mesmo pensar, pois cada vez mais o 

mercado passa a exigir mais qualificações técnicas e acadêmicas de seus 

trabalhadores. Com isso, o ensino superior acabou tornando-se pré-requisito 

para ingressar no atual mercado de trabalho e, portanto, de extrema importância 

social. 

Diante disso, pesquisas que visem a otimização/auxílio que possibilite maior 

chance para o educando obter uma vaga em uma faculdade é de importância 

social, visto que como consequência obtêm-se melhor a qualidade de vida no 

todo. Destarte, o objetivo do presente projeto é desenvolver uma ferramenta que 

auxilie alunos do ensino médio a organizar suas disciplinas de estudo específico 

para o vestibular, criando métodos eficientes que não atrapalham o estudo 

corrente de cada aluno em sua determinada instituição. 

Para isso, pretende-se desenvolver um software para uso do aluno onde será 

aplicado técnicas de Machine Learning1396 e Data Science1397 nos dados do 

usuário (dificuldades, vestibular pretendido, dados de perfil, etc) com o objetivo 

de encontrar padrões que possibilitem o desenvolvimento de técnicas que 

aperfeiçoem o aprendizado, além também, do acompanhamento de 

desempenho e simulados de vestibulares. 
 

 
1396 Machine Learning é uma área da ciência da computação que, em português, significa 

“aprendizado de máquina” ou “aprendizagem de máquina”. Tem relacionamento direto com a 

inteligência artificial, que estuda meios para que máquinas façam reconhecimento de padrões e 

executem tarefas no lugar de pessoas. 
1397 Data Science em português, significa “ciência de dados” é uma área que difere 

categoricamente da ciência da computação e das análises estatísticas na sua metodologia que é 

aplicada por meio de uma grande quantidade de dados obtidos usando princípios científicos para 

possíveis tomadas de decisão. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Valente (1999a, p. 89), cada software utilizado na educação, como 

tutoriais, processador de texto, multimídia, simulações, modelagens e jogos, 

possui características que possibilitam o desenvolvimento do conhecimento e 

aprendizagem. Desse modo, existem objetivos específicos que podem ser usados 

de acordo com cada particularidade, essa prática será decisiva em qualquer 

aplicação eficiente de conteúdos propostos de forma pedagógica. Procurando 

métodos de inserção dessas tecnologias, dessa maneira. 
O computador pode ser um importante recurso para promover a 

passagem da informação ao usuário ou facilitar o processo de 

construção de conhecimento. No entanto, por intermédio da análise 

dos softwares, é possível entender que o aprender (memorização ou 

construção de conhecimento) não deve estar restrito ao software, mas 

à interação do aluno-software (VALENTE, 1999a, p. 89). 

 

Todavia Almeida (2004) que possui estudo na área do desenvolvimento de 

tecnologias e ferramentas que podem auxiliar professores na educação 

demonstrando técnicas de E-Learning1398. Ressaltando a importância dos 

professores no ambiente virtual para um desenvolvimento aprimorado de 

ferramentas tecnológicas e teorias pedagógicas que acrescenta na capacidade de 

aprendizagem.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

O software a ser desenvolvido deverá conter uma tela onde o vestibulando 

preencherá um formulário com seus dados (nome, idade, matérias com mais 

dificuldades, vestibular pretendido, etc) e responderá um teste com as matérias 

escolhidas para que, posteriormente, possa-se predizer o fluxo de aprendizagem 

que o mesmo deve seguir. Após esta etapa, é mostrada uma tela de dashboard 

onde o estudante poderá acompanhar todo seu progresso, além de acompanhar 

a quantidade de horas necessárias de estudo para cada matéria de acordo com a 

necessidade do mesmo, como também terá acesso a simulados.  

 
1398 E-learning em português, significa “ensino eletrônico”, voltado como o processo pelo qual o 

aluno aprende através de conteúdos colocado em softwares. 
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O software também ajudará na divisão dos assuntos para cada matéria de forma 

automática e inteligente tomando como base a evolução do aluno. O software 

funcionará com um aplicativo móvel e um aplicativo web, ambos conectados ao 

mesmo banco de dados, onde o estudante poderá escolher qual utilizar.  

O desenvolvimento será dividido em etapas: criação do backend, onde serão 

fornecidos os serviços necessários para o funcionamento do software 

(armazenamento e tratamento dos dados); criação do aplicativo móvel e do 

aplicativo web, onde será feita uma interface amigável e completa para uma boa 

experiência do usuário final. Para isso, serão utilizadas tecnologias modernas 

como: Python1399 para o backend, Javascript1400 para o aplicativo web, Java10 para 

o aplicativo móvel, entre outras ferramentas. 

A predição do fluxo de aprendizagem do aluno se dará por meio de técnicas de 

Machine Learning e Data Science, na qual todos os dados disponibilizados pelo 

estudante ou gerados pelos aplicativos serão armazenados em um banco de 

dados para análise. As informações finais serão geradas por meio de 

aprendizagem de máquina supervisionada utilizando técnicas de classificação e 

regressão e não supervisionada utilizando técnicas de clustering11 para encontrar 

padrões não perceptíveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em virtude das informações neste artigo, a resolução mais lógica evidencia a 

importância da sua abordagem e execução para a compreensão da necessidade 

de sobressair-se, a partir pela capacitação para atender ao grande fluxo das 

demandas, exigida pela sociedade moderna resultante da Terceira Revolução 

Industrial. Logo, as pessoas têm cada vez mais buscando meios para a agregação 

de valor próprio através da obtenção de conhecimentos, muitas vezes através do 

ingresso em instituições de ensino por meio de vestibulares. 

 
1399 Python é uma linguagem de programação que permite você trabalhar de forma rápida e 

integrar sistemas mais efetivamente. 
1400 Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, multiplataforma que permite a 

integração com diversos sistemas, incluindo o mobile nativamente. JavaScript é uma linguagem 

de programação interpretada e de alto nível, ideal para criar, dinamizar a experiência do usuário, 

bem como oferecer uma gama de ferramentas úteis para aplicações. 
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Infelizmente existem barreiras sociais e econômicas que muitas vezes atrasam e 

desestimulam essa especialização dos indivíduos; estes, que poderiam vir a 

conquistar realidades melhores ao passo que contribuem com a economia de um 

modo geral. Felizmente o surgimento de novas tecnologias e as suas aplicações 

têm gerado oportunidades que permitem a superação desses empecilhos e, 

consequentemente, facilitam o acesso aos estudos, com isso se tornando cada 

vez mais aliadas indispensáveis por poderem proporcionar novos horizontes até 

então dificilmente alcançáveis. 

Considerando o atual cenário de possibilidades, a proposta de um aplicativo 

altamente eficaz por conseguir adaptar-se às carências de quem o usa e ainda 

assim ser prático e intuitivo, o que antes seria inconcebível, não só é possível 

como é acessível. E da forma mais conveniente, cada pessoa pode ter acesso à 

conteúdos específicos, alinhados aos seus objetivos, e ao mesmo tempo 

conseguirem ajustar a maneira e o fluxo de consumo a um cronograma que se 

molde em suas rotinas particulares, e ainda leve em conta a possibilidade de 

imprevistos.          
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RESUMO: Química é uma disciplina da área de ciências exatas, sendo assim mostra-se 

temida por muitos alunos, desse modo, como forma de melhorar essa relação são 

aplicadas metodologias, tais como uso de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs). Neste trabalho analisou-se o uso das TICs no ensino de Química no Brasil. A 

metodologia utilizada foi uma Revisão Sistemática da Literatura envolvendo 4 revistas e 

os anais de dois eventos.Verificou-se ao todo 2.418 trabalhos e destes apenas 302 tinham 

enfoque em TICs, aproximadamente 12,5%. Dentre revistas e eventos selecionados para 

o estudo, o Congresso Brasileiro de Química (CBQ) foi o que apresentou maior 

quantidade de trabalhos, representando 49,7% do total de 302. A TIC mais utilizada foi 

o vídeo e a região nordeste. Notou-se que, classificando os trabalhos por nível escolar, 

os trabalhos destinados a Educação Básica somaram 233 trabalhos, ou seja, 77,2% de 

302. Desse modo, verificou-se que objetivo do trabalho proposto foi alcançado, 

mostrando assim, uma prospecção do uso de TICs no ensino de Química nos últimos 

anos. 

Palavras-chave: TICs.; Ensino de Química.; Ensino-aprendizagem.; Artigos.; Trabalhos. 

 

ABSTRACT: Chemistry is a discipline in the field of exact sciences, thus being feared by 

many students, thereby, as a way to improve this relationship methodologies such as the 

use of information and communication technologies (ICTS) are applied. This work 

analyzed the use of Icts in the teaching of chemistry in Brazil. The methodology used was 

a systematic literature review involving 4 journals and the Annals of two events. It was 

verified in all 2,418 works and of these only 302 had a focus on Icts, approximately 12.5%. 

Among the magazines and events selected for the study, the Brazilian Congress of 
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Chemistry (CBQ) was the highest number of studies, representing 49.7% of the total 302. 

The most used ICT was the video and the Northeast region. It was noted that, classising 

the work by school level, the works destined for basic education totaled 233 studies, is 

77.2% of 302. Thereby, it was verified that the objective of the proposed work was 

reached, thus showing, a prospect of the use of ICTs in the teaching of Chemistry in recent 

years. 

Keywords: ICTs.; Chemistry teaching.; Teaching and learning.; Articles.; Works. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os estudantes do Ensino Médio enfrentam dificuldades no processo de 

aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Química. Essa dificuldade se deve 

principalmente aos conceitos complexos necessários para a aprendizagem e às 

metodologias de ensino utilizadas pelos docentes que nem sempre transmitem o 

conhecimento de maneira que o aluno possa entender a sua importância para a vida. A 

fim de que a aprendizagem da Química seja eficiente torna-se necessário modificações 

nos métodos de ensino dessa ciência na Educação Básica (ROCHA; VASCONCELOS, 2016; 

JÚNIOR; COSTA; RODRIGUES, 2016). 

Como forma de amenizar a dificuldade na relação ensino-aprendizagem da 

disciplina de Química, algumas metodologias são aplicadas no ensino, entre elas 

destacam-se jogos lúdicos (MOURA et. al, 2018), estudo dirigido  (FRANÇA, 2017), 

histórias em quadrinhos (FRANCISCO JUNIOR e GAMA, 2017), feiras científicas (SANTOS 

et al., 2018; SILVA; GONÇALVES; GUIMARÃES, 2015; NEVES et al., 2017) , aulas 

experimentais (FERREIRA; HARTWIG; OLIVEIRA, 2010), Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) (nos quais envolvem jogos digitais, vídeos, softwares, aplicativos 

…)(MACHADO, 2016; OLIVEIRA et al., 2017), etc. 

Devido ao avanço tecnológico da sociedade atual e por fazer parte do cotidiano 

das pessoas (POSSETTI e MATSUMOTO, 2016) , uma das metodologias de ensino que 

vem se destacando é a utilização das TICs, pois de acordo com Leite (2015),  quando 

utilizadas como recursos pedagógico facilitam a troca de informação e conhecimento, 

melhorando assim a relação ensino-aprendizagem. Ainda segundo Leite (2015), as TICs 

são um grupo “[...] de ferramentas informáticas e telecomunicativas como: televisão, 

vídeo, rádio, internet, etc.[...]”, sendo que todas essas ferramentas possuem em comum 

a facilidade de disseminar a informação. 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a utilização de TICs para 

melhorar o processo ensino aprendizagem da disciplina Química no ensino Médio 

brasileiro a partir das publicações feitas em periódicos e eventos da área de ensino de 

Química no período de 2015 a 2018. 

 

2 METODOLOGIA 
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Para a realização deste trabalho foi realizada uma Revisão Sistemática da 

Literatura, que segundo Galvão e Pereira (2014), trata-se de um pesquisa que busca 

identificar, selecionar, avaliar e sintetizar evidências referentes a uma questão ou 

problema bem definido.  

Foi estabelecido um corte de 4 anos ( que compreende ao intervalo de 2015 - 

2018) para montar o acervo de revistas e trabalhos apresentados em eventos que estejam 

relacionados com as áreas de Ensino de Química ou Ensino de Ciências e Tecnologia na 

Educação.  

Primeiramente, foram escolhidas quatro revistas e dois eventos para serem 

utilizados no estudo, sendo que os eventos escolhidos já se realizam há anos no Brasil. 

As revistas escolhidas foram: Química Nova na Escola (QNEsc), Revista Debates em Ensino 

de Química (REDEQUIM), Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE), Experiências 

em Ensino de Ciências e Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista (ENCITEC). Os dois 

eventos são Congresso Brasileiro de Química (CBQ) e o Simpósio Brasileiro de Educação 

Química (SIMPEQUI).  

Foi realizada uma busca nas revistas e nos sites dos eventos, verificando no 

resumo e metodologia de cada artigo e trabalho apresentado se a abordagem ou a 

metodologia utilizadas se apropriam dos recursos das TICs, tais como vídeos, jogos 

digitais, softwares, aplicativos. 

Os resultados obtidos foram sistematizados em gráficos construído utilizando o 

Google Planilhas Online.  

 

3 RESULTADOS 

3.1 Artigos e trabalhos verificados ao todo e com enfoque em TICs 

Na figura 1, são apresentados o total de artigos e trabalhos ao todo e também 

os que estão de acordo com o foco temático em TICs, verificados na literatura no período 

vigente de 2015 a 2018. 

 

Figura 1 - Total de artigos e trabalhos apresentados ao todo e com foco temático em TICs no 

ensino de Química. 
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Fonte: os autores (2019). 

No período analisado foram apresentados 1665 trabalhos em eventos e 687 

artigos em periódicos, totalizando 2.418. Desse total apenas 302 estão relacionados com 

TICs no ensino de Química, o que corresponde aproximadamente a 12,5% do total 

mencionado. Pode-se inferir que esse número muito baixo é devido ao pouco interesse 

dos pesquisadores em ensino de Química em trabalhar com TICs ou então porque 

algumas atividades trabalhadas acabam não virando artigos ou trabalhos que possam 

ser publicados ou apresentados (REPPOLD; RAPKIEWICZ, 2016), respectivamente. 

Observou-se que o ano de 2015, de maneira geral, apresentou o maior número 

de artigos e trabalhos publicados, levando em consideração tanto o todo como os com 

enfoque em TICs e a  variação da quantidade de publicações nos anos de 2016, 2017 e 

2018 pode ser considerada baixa, se comparada com o ano de 2015.  

Pode ser verificado também, ao analisar a figura 1, que dentre os anos 

trabalhados o que apresentou menor quantidade de trabalhos com enfoque em TICs foi 

2017, num total de 60, representando assim 19,9% de um total de 302 trabalhos que 

usaram em sua metodologia TICs como forma de melhorar a relação ensino-

aprendizagem. 

 

3.2 TIC’s no Ensino de Química por revistas e eventos 

Com base nos dados encontrados foi possível construir o gráfico representado 

na figura 1, onde nela está representada a quantidade verificada de artigos publicados 

por revistas, trabalhos apresentados por evento e também a quantidade por revista e 

evento de trabalhos que possuem enfoque em TICs no ensino de Química. 
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Figura 2 - Publicações ao todo e com enfoque em TIC’s no Ensino de Química por revistas e 

eventos. 

 
Fonte: os autores (2019). 

Nota-se que o CBQ e o SIMPEQUI apresentam o maior número de publicações 

no total e, também, o maior número de publicações com enfoque em TICs 

(aproximadamente 49,7% e 37,4% do total de publicações com enfoque em TICs, 

respectivamente), o que pode ser justificado pelo fato do CBQ e do SIMPEQUI serem 

eventos nacionais e recebem uma quantidade de trabalhos para serem apresentados 

maior quando comparados com a quantidade de artigos que são enviados e publicados 

nas revistas analisadas.  

Dentre as revistas analisadas a RENOTE apresentou o maior número de 

publicações totais, apesar desta focar nos trabalhos desenvolvidos na área da Informática 

na Educação.  A Química Nova na Escola apresentou o maior número de publicações 

com enfoque em TICs com aproximadamente 6,9% (do total de publicações com enfoque 

em TICs) contra apenas 4,0% referente à RENOTE, 0,3%  da ENCITEC e 1,6% da 

REDEQUIM. Pode-se inferir que essa baixa quantidade de trabalhos publicados nas 

revistas estão relacionados com a procura por parte dos pesquisadores/autores do 

ensino de Química, que não tem interesse em publicar seus trabalhos nestas revistas. 

Outro ponto que merece destaque, é o fato da revista RENOTE apresentar a maior 

quantidade no total de artigos analisados, entretanto não apresentou uma quantidade 

significativa de artigos com enfoque em TICs, pode-se deduzir que também não há uma 

grande procura, por parte dos pesquisadores/autores em ensino de Química, para 

publicarem seus trabalhos. 
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3.3 Tipos de TICs verificadas na revisão da literatura 

A figura 3 mostra o percentual de cada tipo de TIC aplicado ao ensino de 

Química encontrado na Revisão da Literatura. 

 

Figura 3 - Tipos de TICs verificadas nos artigos publicados em revistas e trabalhos apresentados 

em eventos. 

                   
Fonte: os autores (2019). 

Pode-se perceber, a partir da análise da figura, que a utilização de Vídeos, como 

uma das ferramenta de TICs no ensino de Química, representa nos últimos anos o recurso 

mais explorado pelos autores dos artigos publicados e trabalhos apresentados, 

representando percentualmente de 25,8% do total de trabalhos cujo o enfoque são TICs.  

Observa-se também que o uso de Softwares se apresenta como um recurso muito 

utilizado, compreendendo 20,9%, isso mostra que além de vídeos, softwares de 

computadores, algo que tem uma maior dificuldade tanto para se produzir como aplicar, 

pois depende de alguns fatores, tais como, grau de familiaridade do aluno com o 

computador ou até mesmo de assimilação/aprendizagem, disponibilidade de 

computadores na escola para o desenvolvimento da atividade, etc (PEREIRA, 2014), estão 

sendo utilizados como forma de melhorar a relação ensino-aprendizagem do estudante. 

 Verifica-se também que os Recursos de Multimídia apresentam um percentual 

de 11,3%, mostrando assim que o uso de projetores, computadores e entre outros 

recursos vêm sendo utilizados nas aulas, podendo inferir assim, que as aulas não tem 

sido mais tão tradicionais com apenas o uso do quadro sem a utilização de nenhum 
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recurso tecnológico. Utilização de jogos vem logo em seguida, mostrando-se como um 

recurso bem utilizado de acordo com os artigos e trabalhos analisados. 

Um dado que merece destaque é o baixo percentual do uso de dispositivos 

móveis, tais como smartphone, tablets e etc., por parte dos autores como recurso 

didático em aulas, representando cerca de 1,0% do total de artigos e trabalhos com 

enfoque em TICs. Isso mostra que há uma resistência por parte dos professores (autores) 

em utilizar os dispositivos móveis, que segundo Soares (2016) isso é atribuído a falta de 

maturidade dos alunos para utilização de forma didática dos aparelhos, sendo que a 

utilização pode ser limitada ou até mesmo proibida. 

 

3.4 Utilização de TICs por regiões do Brasil 

A figura 4 mostra o quantitativo de artigos publicados e trabalhos apresentados 

em eventos com eixo temático em TICs, durante o intervalo de anos entre 2015 e 2018, 

por regiões brasileiras. 

 

Figura 4 -  Artigos e trabalhos por regiões geográficas do Brasil. 

 
Fonte: os autores (2019). 

Observa-se que a maior quantidade de trabalhos são oriundos da região 

Nordeste do país (117 entre artigos e trabalhos, ou aproximadamente 38,7%), enquanto 

que a menor quantidade vem da região Sul do Brasil (23 trabalhos verificados, ou seja 

7,6% do total com enfoque em TICs). 

Pode-se inferir, de acordo com a figura 4, que as regiões que possuem melhores 

indicadores educacionais no cenário nacional são aquelas que apresentaram menores 

números de artigos e trabalhos com foco temático em TICs (Sul, Centro-Oeste e Sudeste), 
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isso ocorre por causa da boa relação entre ensino-aprendizagem no ensino de Química, 

não necessitando, assim, de metodologias que possam melhorar esses índices. Outro 

ponto que pode ser considerado é que os professores ou pesquisadores dessas regiões 

não tenham interesse em desenvolver projetos que possam resultar em um artigo ou 

trabalho para apresentar em um evento, originados a partir das experiências vivenciadas 

em sala de aula. 

Desse modo, pode-se propor como justificativa para as regiões Nordeste e Norte 

apresentarem uma quantidade maior de artigos e trabalhos na literatura são os baixos 

índices educacionais e como forma de melhorar a relação ensino-aprendizagem são 

elaboradas metodologias, onde entres elas estão aquelas que utilizam TICs, a fim de 

alcançar tal objetivo. 

 

3.5 Aplicação de TICs no Ensino de Química por nível escolar 

Os trabalhos foram separados por nível escolar, de acordo com os parâmetros 

propostos por Reis e Melo (2018): Educação Básica: artigos e trabalhos 

destinados/aplicados aos alunos do Ensino Fundamental e Médio, técnico e professores 

da rede básica de ensino; Ensino Superior: artigos e trabalhos destinados/aplicados aos 

alunos de graduação (licenciatura e bacharelado). 

Os níveis foram identificados pela leitura do resumo ou metodologia, procurando 

sempre verificar os sujeitos participantes da atividade/pesquisa e a indicação do nível de 

escolarização do mesmo. 

Na figura 5 é apresentada a quantidade de artigos e trabalhos separados por nível 

escolar com enfoque em TICs no ensino de Química: 

 

Gráfico 5 - Artigos e trabalhos separados por nível escolar. 
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Fonte: os autores (2019). 

 

A análise do gráfico mostra que a maior quantidade de artigos e trabalhos são 

destinados e/ou aplicados na Educação Básica, totalizando um total de 233, entre 

trabalhos e artigos, representando cerca de 77,2% do total de trabalhos com enfoque 

em TICs. Isso mostra que há uma maior necessidade, por parte dos 

autores/pesquisadores que publicam em revistas ou apresentam trabalhos em eventos, 

na utilização de TICs, isso acontece, acredita-se, pelo fato de haver uma grande 

quantidade de alunos que manifestam desinteresse pela disciplina de Química na 

educação básica, portanto como forma de melhorar a relação ensino-aprendizagem há 

essa demanda.  

Além de englobar esse universo dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e Técnico, há também artigos e trabalhos que são produzidos a fim de mostrar o 

interesse da utilização de TICs no ensino de Química por parte dos professores da rede 

básica de ensino, como exemplo, tem-se o trabalho apresentado por Palheta Junior et al. 

(2018) onde verificou-se que a utilização de softwares nas aulas estimulam mais os 

alunos a estudarem, além de tornar a aula mais dinâmica, segundo os professores que 

utilizam softwares, mas mesmo tendo esses resultados positivos os professores 

enfrentam dificuldades relacionadas a suporte necessário em termos de instalações para 

executarem as atividades propostas. 

O Ensino Superior apresenta-se com uma quantidade de artigos e trabalhos 

inferior, quando comparado com a Educação Básica, com apenas 69 representando 

aproximadamente 22,8%. Em geral, alguns artigos e trabalhos tratam de TICs que foram 

aplicadas a fim de promover a conscientização da formação de futuros professores, como 



 

 
5880 

é citado no trabalho de Santos et al. (2015) o principal objetivo era de fazer com que os 

educadores em formação fizessem uma auto reflexão  “sobre os conteúdos com os quais 

trabalham, tentando reconhecer a importância dos conhecimentos prévios [...], 

principalmente no uso de novas tecnologias em sala de aula”.  

 

4.CONCLUSÃO 

A partir do estudo realizado no presente trabalho, foi possível verificar e 

quantificar os artigos publicados em revistas e trabalhos apresentados em eventos, entre 

os anos de 2015 e 2018 (na literatura mencionada na metodologia), cujo o foco temático 

era a utilização de TICs no ensino de Química, sendo 2.418 e 302, respectivamente. 

Observou-se que a maior quantidade de artigos e trabalhos, que utilizavam TICs 

ou falavam sobre, foi oriunda do ano de 2015. Já em relação a revista ou evento, o que 

mais teve publicações com uso de TICs dos eventos foi o CBQ, cerca de 49,7%, e no caso 

das revistas foi a Química Nova na Escola, com 6,9%. Além disso, das TICs a mais utilizada 

foi o video e a região de onde houve o maior número de trabalhos e artigos oriundos foi 

o nordeste. Notou-se que, classificando os trabalhos por nível escolar, os trabalhos 

destinados a Educação Básica somaram 233 trabalhos, ou seja, 77,2% de 302. 

De maneira geral, verificou-se que objetivo do trabalho proposto foi alcançado, 

mostrando assim, uma prospecção do uso de TICs, nos últimos anos, em algumas revistas 

e eventos selecionados para o estudo. 
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Resumo: Este artigo apresenta uma maneira de utilizar a plataforma Kahoot no ensino 

de Física como estratégia tecnológica no processo de ensino e aprendizagem. A questão 

essencial é a implementação das TIC's na sala de aula, o uso dessas tecnologias criam 

ambientes  interativos que facilitam a aprendizagem, propiciando aos usuários o 

desenvolvimento de habilidades e construção do conhecimento, assim como 

promovendo a socialização. A utilização dessa ferramenta se deu na disciplina de 

Instrumentação do Ensino de Física II na Universidade Federal do Piauí e seu uso foi 

avaliado pela docente da disciplina. 

Palavras chaves: plataforma; ensino de Física; TIC; aprendizagem; jogos. 

 

Abstract: This article presents a way to use the Kahooh platform in the teaching of 

Physics as a technological strategy in the process of teaching and learning. The key issue 

is the implementation of ITs in the classroom, the use of these technologies create 

interactive environments that facilitate learning, enabling users to develop skills and 

knowledge construction, as well as promoting socialization. The use of this tool was given 

in the discipline of Instrumentation of Physics Teaching II at the Federal University of Piauí 

and its use was evaluated by the teacher of the discipline. 

Keywords: platform; Physics teaching; IT; learning; games. 
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1.Introdução 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) tornaram-se atualmente 

ferramentas indispensáveis da vida cotidiana das pessoas. Podemos definir TIC's 

como um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integralizada, 

com um objetivo comum. As TICs são utilizadas das mais diversas formas, na 

indústria (no processo de automação), no comércio (nas diversas formas de 

publicidade), no setor de investimentos (comunicação imediata) e na educação 

(no processo de ensino aprendizagem). 

No ensino atual de física ainda perdura à maneira tradicional da aula expositiva, 

porém, são tempos de transição que exigem uma formação inicial e continuada 

adequada dos que lidam com a educação. No entanto cabe ao professor buscar 

novos métodos que façam com que o processo de ensino-aprendizagem deixe o 

aluno mais ativo durante o processamento. 

Os avanços nas tecnologias digitais abriram ainda a possibilidade de um ensino 

interativo centrado no aluno por meio de novas metodologias que usam 

intensivamente objetos educacionais digitais (OED) como vídeos, animações, 

simulações, laboratórios virtuais e games, entre outros. Com isso percebemos que 

é necessário desenvolver metodologias alternativas para auxiliar esses alunos, e 

que uma possibilidade é o uso das tecnologias digitais, já que os dispositivos 

tecnológicos fazem parte do cotidiano dos alunos até mesmo na escola. 

A presente geração de alunos já está sendo formada em um ambiente totalmente 

permeado pela informática. Estas tecnologias contribuem para uma educação 

flexível favorecendo uma aprendizagem autônoma. (STUDART, 2011). 

Ao professor cabe um papel decisivo na articulação dos três elementos 

adequando os conteúdos, a metodologia e os recursos tecnológicos disponíveis 

propiciando um ambiente estimulante de aprendizagem que motive o aluno e 

ofereça condições ao aluno para o desenvolvimento da capacidade de pensar de 

modo crítico e lógico. O ensino com TIC deve contemplar novas metodologias 

baseadas no ensino interativo e na aprendizagem ativa (WIEMAN, 2014). 
O presente trabalho propõe o uso do kahoot como estratégia desencadeadora 

do processo de ensino e aprendizagem para tornar o ensino e aprendizagem 

interativo para os alunos do Ensino Médio na disciplina de Física. Esta plataforma 

foi utilizada durante a disciplina de Instrumentação do Ensino de Física II após a 

apresentação de uma aula sobre Leis de Newton para a docente da disciplina e 

os demais alunos presentes, buscando opiniões tanto da docente quanto dos 
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futuros professores com relação a utilização desse tipo de ferramenta em aulas 

de Física no Ensino Médio. 

2.Desenvolvimento 

 

2.1 A plataforma 

 

O Kahoot é uma plataforma de aprendizagem que é baseada em jogos 

disponíveis no site https://kahoot.com/ e que tem como objetivo ser usada nas 

instituições de ensino como tecnologia educacional. Seus jogos de aprendizado 

recebem o nome de “Kahoots” e são testes de múltipla escolha que permite o 

acesso por meio de computadores, tablets e celulares. Pode ser usado para revisar 

o conhecimento dos alunos, para avaliação ou como exercício de fixação após o 

conteúdo, pois é uma ferramenta ampla e compete a quem for utiliza-lo   explorar 

bastante e buscar o que melhor se adequa para o processo de ensino a ser 

aplicado. Na plataforma contém vários jogos prontos, mas o interessante estar 

no professor criar o seu próprio Kahoot. No desenvolvimento deste trabalho foi 

criado um jogo de múltipla escolha abordando o assunto de Leis de Newton. 

 

2.2 Criação do jogo 

A plataforma possui um ambiente autoexplicativo que facilita a criação de um 

jogo de forma simples. As etapas para a criação do jogo começaram com uma 

pesquisa afim de escolher uma banca de questões de acordo com o assunto 

abordado para serem inseridas, mas também foram elaboradas questões 

próprias. 

Vale ressaltar que o jogo tem limite de caracteres na elaboração das  

perguntas. No entanto, é preciso tomar cuidado na escolha das perguntas e das 

alternativas pois frases muito longas acabam sendo desconfiguradas. 

 

2.3 Aplicação 

Como dito antes o aplicativo foi utilizado durante uma aula na disciplina de 

Instrumentação para o Ensino de Física II após ter sido dado uma aula de 50 

minutos sobre as Leis de Newton. A intenção foi utilizar o Kahoot como um 

exercício de fixação para os alunos ali presente. Para fazer a aplicação do 

aplicativo foi preciso de um computador juntamente com um projetor de 

imagens para possibilitar a visualização da tela com as perguntas por todos 

presentes na sala e também do acesso a internet. Os alunos participantes 

utilizaram de seus smartphones para ter acesso ao jogo. O acesso se dar a partir 

https://kahoot.com/
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do “Game PIN “fornecido na tela inicial projetada do computador do aplicador. 

Para o bom desenvolvimento do jogo é necessária uma boa internet. Durante a 

aplicação 2 alunos perderam a conexão com a internet e ficaram impossibilitados 

de continuar. Também é importante que o professor avise com antecedência 

sobre a aplicação para que os alunos tenham seus smartphones disponíveis. 

O jogo dispõe de dois modos, um que permite a formação de um time e o outro 

que cada aluno responde às perguntas individualmente, modo clássico. O modo 

escolhido para esta aplicação foi o clássico. 

   

 
Figura 1: Tela com os modos do jogo. 

 

3.Conclusão 

 

Após a aplicação a docente da disciplina deu sua opinião sobre o jogo de uma 

forma geral, expressando de forma positiva como o uso desta ferramenta trás 

benefícios para as aulas de Física. Os alunos participantes também se mostraram 

satisfeitos com a aplicação do jogo. 

Resultados de pesquisa apontam que o uso dessas tecnologias em sala de aula 

contribui para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Com seu uso, 

a sala de aula torna-se atraente e os alunos mais motivados para aprender. 

Estudos têm mostrado que o uso de simulações, em especial, e games constitui 

boa estratégia para a aprendizagem. No ensino de física as simulações já tem 

ganhado mais espaço, mas a implementação de games ainda é um enorme 

desafio. 
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Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada na disciplina de Estágio 

Supervisionado II do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Piauí - 

UFPI, com o intuito de verificar a eficiência da utilização do simulador Phet como 

ferramenta auxiliar no processo de recuperação de alunos desmotivados e com baixo 

rendimento na disciplina de Física na Educação Básica. Foram realizadas intervenções em 

duas turmas de Ensino Médio integrada ao técnico de Eletrônica do Instituto Federal do 

Piauí – IFPI. Os resultados apontam que com a utilização do simulador, a aula se tornou 

mais dinâmica, interessante e atrativa. Além disso, o aluno tornou-se mais participativo 

e ativo no processo de ensino-aprendizagem. A utilização dessa tecnologia em sala de 

aula, portanto, enriquece a aula e permite fugir do tradicionalismo tão enraizado em 

nossa cultura educacional brasileira.  

Palavras-Chave: Ensino de Física; Phet; Motivação; Aprendizagem; Tecnologia. 

 

Abstract: This work is the result of a research carried out in the subject of Supervised 

Internship II of the Licentiate course in Physics of the Federal University of Piauí - UFPI, 

with the purpose of verifying the efficiency of the use of the Phet simulator as an auxiliary 

tool in the recovery process of unmotivated students and with low achievement in the 

discipline of Physics in Basic Education. Interventions were performed in two high school 

 
1402 Graduanda em Licenciatura em Física, Universidade Federal do Piauí - UFPI 
1403 Graduanda em Licenciatura em Física, Universidade Federal do Piauí - UFPI 
1404Graduando em Licenciatura em Física, Universidade Federal do Piauí - UFPI 
1405 Graduanda em Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal do Piauí - UFPI 



 
 

 
5890 

classes integrated to the Electronic Technician of the Federal Institute of Piauí - IFPI. The 

results show that with the use of the simulator, the class has become more dynamic, 

interesting and attractive. In addition, the student has become more participatory and 

active in the teaching-learning process. The use of this technology in the classroom, 

therefore, enriches the class and allows to escape the traditionalism so rooted in our 

Brazilian educational culture. 

Keywords: Physics Teaching; Phet; Motivation; Learning; Technology. 

INTRODUÇÃO 

 

Desde as grandes transformações econômico-sociais que começaram na 

Inglaterra no século XVIII, o mundo vem se modernizando. Máquinas e 

tecnologias vêm ganhando espaço em todos os campos da vida cotidiano, 

auxiliando a vida do homem moderno seja nos transportes, comunicações ou 

indústrias. Nesse contexto, o ambiente educacional merece atenção diante de um 

mundo onde as informações circulam com grande velocidade e as tecnologias 

acessíveis capturam a nossa atenção. Surge, dessa forma, o grande desafio na 

educação de incorporar essas tecnologias a favor do processo de ensino-

aprendizagem.  

Existe, atualmente, um predomínio de aulas tradicionais com a figura do professor 

centralizada e detentora do conhecimento. O aluno, nesse contexto, é apenas 

expectador e passivo, absorvendo o que o professor externa. No entanto, esse 

tradicionalismo vem sido combatido na medida em que os alunos possuem 

contato com tecnologias que possibilitam o acesso a informação de forma rápida 

e precisa. O aparelho celular hoje se configura uma realidade na vida da maioria 

dos alunos. Dessa forma, aulas pouco atrativas comprometem e retardam o 

desenvolvimento dos alunos. 

A disciplina de Física, em especial, é considerada pelos alunos de difícil 

compreensão, pouco interessante e muito abstrata. Segundo Peduzzi (2008), o 

ensino de física tem sido estruturado de forma a priorizar o formalismo 

matemático e a resolução de problemas prontos que são repetidos pelos 

estudantes. E ao fazer isso o processo de ensino-aprendizagem de Física se torna 

tedioso, levando professores e estudantes, a formarem “uma imagem rígida e 

estéril do próprio conhecimento científico” (p. 127). 

Além disso, os conteúdos são ministrados de forma a distanciar a Física da 

realidade do aluno contribuindo para intensificar o desinteresse por essa 

disciplina. Dessa forma, este trabalho surge com a finalidade de utilizar novas 

metodologias e artifícios para reconquistar o aluno e motivá-lo para o estudo da 

Física. Nesse contexto, a utilização de simuladores virtuais que reproduzem 
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experimentos reais pode auxiliar o processo de ensino-aprendizagem na 

disciplina de Física. 

Para a utilização do software basta apenas um computador com acesso à internet 

e com o acessório Java Flash instalado. Assim, os simuladores poderão ser usados 

sem qualquer dificuldade e a vantagem de serem de baixo custo. Dentro deste 

contexto Soares, (2013), dialoga que: 

 
 Para ajudar os alunos a compreender conceitos virtuais, as simulações 

PhET animam o que é invisível ao olho através de gráficos e controles 

intuitivos, tais como clicar e arrastar a manipulação, controles 

deslizantes e botões de rádio. A fim de incentivar ainda mais a 

exploração quantitativa, as simulações também oferecem instrumentos 

de medição, incluindo réguas, cronômetros, voltímetros e termômetros. 

À medida que o usuário manipula essas ferramentas interativas, as 

respostas são imediatamente animadas, assim ilustrando efetivamente 

as relações de causa e efeito, bem como 21 várias representações 

relacionadas (movimento dos objetos, gráficos, leitura de números, etc). 

(SOARES, 2013). 

Neste trabalho, utilizou-se o Simulador PhET (Physics Educational Technology). 

Ele foi iniciado por Carl Wieman, o prêmio Nobel em Física de 2001, e é voltado 

para experimentos nas áreas de Física e Química. O uso deste simulador 

apresenta muitas vantagens, como interatividade, pouco tempo de duração. Além 

disso, esse software também pode ser usado nos cursos de Ensino à distância, 

que são cada vez mais procurados pelos estudantes. Coelho (2002) apresenta 

outras vantagens quanto ao uso de simulações virtuais no ensino: 
 

[...] os simuladores virtuais são os recursos tecnológicos mais utilizados 

no Ensino de Física, pela óbvia vantagem que tem como ponte entre o 

estudo do fenômeno da maneira tradicional (quadro e giz) e os 

experimentos de laboratório, pois permitem que os resultados sejam 

vistos com clareza, repetidas vezes, com um grande número de variáveis 

envolvidas. (COELHO, 2002, p.39). 

 

Essa incorporação de tecnologias às aulas encontra um entrave na medida em 

que os cursos de formação de professores não oferecem capacitação acerca do 

manuseio dessas tecnologias e as formas de como utilizá-las eficientemente. 

Dessa forma, é preciso que o futuro professor vivencie o planejamento, manuseio 

e utilização de tecnologias no ensino. Vale ressaltar ainda a carga horária 

excessiva dos professores compromete o planejamento de aulas mais 
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tecnológicas, criativas e motivantes. Além disso, muitas escolas resistem a 

utilização de novas tecnologias no dia a dia da sala de aula. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar a eficiência da utilização 

do simulador Phet na recuperação de alunos desmotivados e com baixo 

aproveitamento na disciplina de Física. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a realização desta pesquisa foi feito uma intervenção em duas turmas de 

Ensino Médio integrado ao técnico de Eletrônica no Instituto Federal do Piauí, 

campus Teresina. Esse trabalho constituiu-se dentro da disciplina de Estágio 

Supervisionado II pertencente ao curso de Licenciatura em Física da Universidade 

Federal do Piauí, campus Teresina, no segundo semestre de 2018. 

Essa pesquisa foi dividida em quatro etapas. A primeira se constituiu de 

observações das aulas de Física e análise da metodologia empregada nas 

mesmas. Além disso, foram revisadas as notas dos alunos das duas turmas a fim 

de verificar o desempenho na disciplina e especificamente, no conteúdo referente 

a circuitos. A partir disso, os alunos com menores rendimentos de cada turma 

foram selecionados em dois grupos (A e B). O grupo A possuía 12 alunos e o 

grupo B 11 alunos. Essa etapa se articulou em 3 semanas. 

Em etapa seguinte, foram realizados três encontros (100 minutos cada) para a 

revisão do conteúdo de circuitos. No grupo A, foi realizada uma revisão expositiva 

na qual utilizou-se o simulador Phet como auxiliar. No grupo B, fixado como 

controle, foi empregada metodologia tradicional e expositiva na qual o professor 

expõe o conteúdo e realiza exercícios no quadro. 

Na terceira etapa, os alunos de ambos os grupos são submetidos a avaliação 

referente ao conteúdo de circuitos. Na etapa final, os dados referentes às notas 

dos alunos foram analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) oferece o Ensino Médio Integrado ao técnico. 

Nessa pesquisa, foram escolhidas duas turmas cujo curso integrado foi de 

Eletrônica. Durante as primeiras observações às aulas de Física percebeu-se que 

o professor utilizava uma metodologia tradicional, baseada em aulas expositivas 

e pouco dialogadas. Além disso, havia pouca participação dos alunos e os que 

interagiam eram sempre os mesmos. Ao analisar as notas referentes ao conteúdo 
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recentemente trabalhado, observou-se que um grupo expressivo de alunos 

apresentava baixo rendimento. Isso se tornou uma preocupação devido ao fato 

de se tratar de turmas de Eletrônica cujo conteúdo de circuitos corresponde a 

conhecimento base para os demais conteúdos subsequentes. 

Dessa forma, selecionou-se os alunos com nota baixa nesse conteúdo das duas 

turmas afim de verificar a eficácia do aplicativo Phet como auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem e como ferramenta motivacional no mesmo. Os dois 

grupos apresentavam uma certa homogeneidade de sexo, notas na disciplina e 

perfil social.  Ao grupo A com 12 alunos destinou-se aulas de revisão com o 

simulador. Foram realizadas resolução de exercícios com o simulador mediante 

um roteiro que ajudou os alunos a manipular o aplicativo. Ao grupo B, com 11 

alunos, destinou-se a aulas expositivas semelhantes as utilizadas pelo professor e 

com resolução no quadro branco dos mesmos exercícios aplicados no grupo A. 

O conteúdo ministrado de circuitos abrangia conceito de resistores, capacitores, 

geradores, tensão, corrente elétrica e associação de resistores. Durante essa 

etapa, verificou-se que os alunos do grupo A se mostraram mais atentos e 

motivados a participar das aulas de revisão e participar da resolução dos 

exercícios. Os alunos do grupo B permaneceram quietos e participavam pouco. 

Apenas reproduziam no caderno o que era codificado no quadro branco. Após 

esse período de revisões, ambos os grupos foram submetidos a avaliação dos 

conteúdos trabalhados. A avaliação se constituía de cinco questões 

contextualizadas. 

O resultado do desempenho dos grupos pode ser verificado nas figuras abaixo: 

 
Figura 78. Acertos do Grupo A 
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Figura 79. Acertos do Grupo 2 

 

Os alunos do grupo A apresentaram maior número de acertos nas questões 

avaliativas. Com um total de 5 questões, valendo 2 pontos cada, a maioria dos 

alunos do grupo A conseguiram atingir um resultado satisfatório, ou seja, de um 

universo de 12 alunos, 10 conseguiram atingir notas acima da média sete. Quanto 

ao grupo B, apenas 3 alunos conseguiram atingir um valor acima da média. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do simulador Phet como auxiliar no processo de recuperação de 

alunos com baixo rendimento mostrou-se eficiente. A maioria dos alunos com 

baixas notas apresentam um desinteresse pela disciplina de Física e, 

consequentemente, uma desmotivação em apreender e participar das aulas que, 

em sua grande maioria, são ministradas com metodologias tradicionais e sem 

nenhum atrativo.  

Com a utilização do simulador, a aula se torna mais dinâmica, interessante, 

motivante e atrativa. Dessa forma, o aluno torna-se mais participativo e ativo no 

processo de ensino-aprendizagem. A utilização dessa tecnologia em sala de aula, 

portanto, enriquece a aula e permite fugir do tradicionalismo tão enraizado em 

nossa cultura educacional brasileira.  
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Resumo: Despertar nos alunos o hábito pela leitura e escrita tem sido um desafio 

enfrentado por muitos professores na atualidade, a falta de motivação por parte 

dos alunos tem resultado negativamente no desempenho dos estudantes. Diante 

das dificuldades enfrentadas no processo de ensino aprendizagem da língua 

portuguesa, pela falta de interesse dos alunos em sala de aula, este trabalho tem 

como objetivo analisar a utilização das novas tecnologias, através do software 

hagáquê, como recurso pedagógico pode possibilitar uma aprendizagem lúdica 

e prazerosa contribuindo de forma significativa no processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita dos alunos. Para isso, foi aplicado o software 

hagáquê como recurso didático nas aulas de língua portuguesa aos alunos da 

turma do 5º ano do ensino fundamental. Os alunos foram incentivados a realizar 

atividades de forma a proporcionar a exploração dos recursos disponíveis no 

software Hagáquê desenvolvendo habilidades de leitura e escrita e a imaginação 

dos estudantes. 

Palavras‐Chave: Ensino. Leitura. Escrita. Hagáquê  

  

INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço e desenvolvimento das novas tecnologias da informação e 

comunicão o cenário educacional vem sofrendo muitas mudanças em todos os 

níveis de ensino. O computador se tornou uma ferramenta de apoio no processo 

de ensino aprendizagem para dinamizar o ensino e melhorar a aprendizagem dos 

alunos.  
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A utilização das novas tecnologias como ferramentas educacionais no 

ambiente escolar contribui para uma nova forma de aprendizagem, 

desenvolvendo nos alunos novas habilidades e competências no processo de 

ensino. Na concepção de Freire: 
[...] o computador tem sido amplamente utilizado e - de certa 

forma - tem mudado a maneira como nos relacionamos com a 

escrita e com a leitura. Editores de texto, de apresentações, de 

jornais eletrônicos e de histórias em quadrinhos é software 

disponível atualmente no mercado e/ou na Internet que podem 

ser usados com finalidades profissionais, educacionais ou apenas 

lúdicas. (FREIRE, 2002, p.310) 

Diante disso, faz-se necessário ao professor repensar sua prática e criar 

novas metodologias. Para isso, é necessário ao professor usar na sua prática novas 

formas de ler e escrever, adquirir competências, utilizar-se de espaços 

diferenciados que permitam ao aluno desenvolver habilidades e uma 

aprendizagem significativa. 
Aprender é algo precioso. Mas é necessário também estar 

disposto a reaprender, a rever o que sabemos e, às vezes, até 

mesmo desaprender e desligar-se de um determinado jeito de 

agir e de pensar que pode estar desgastado, inconsistente, 

fechado demais. Para isso, há que ousar, enfrentar novas 

ignorâncias e, então, buscar novos modos de relacionar-se, 

trabalhar junto, descobrir caminhos ainda não trilhados 

(AZEREDO RIOS, 2013, p. 43) 

Os softwares educativos são programas desenvolvidos com objetivos 

educacionais que oferecem um ensino diferente por meio do uso do computador, 

estimulando a aprendizagem de forma lúdica e interativa. 

Criado em 2001,o Hagáquê é um software educacional livre de apoio a 

aprendizagem no ensino da linguagem e escrita através da criação de histórias 

em quadrinhos. O programa foi desenvolvido por Silvia Amélia Bim com a 

finalidade de auxiliar no processo do domínio da linguagem e escrita.  

O Software Hagaquê é uma ferramenta lúdica que permite a criança criar 

sua própria história em quadrinho utilizando diversos recursos que o programa 

oferece como: imagens, cenários, texto, onomatopeias, balões, aúdio,etc. São 

várias as possibilidades estimulando a criatividade e desenvolvendo habilidades 

tornando assim o ensino mais atrativo e divertido.  

Um considerado percentual de alunos da rede pública municipal do 

nosso sistema atual, demonstram pouco ou nenhum interesse pela leitura e 

escrita, apresentando dificuldades na produção de textos. Os mesmos não se 

sentem motivados a exercitarem a linguagem e escrita, resultando no baixo 
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desempenho escolar. Tendo em vista as dificuldades encontradas pelos 

professores de língua portuguesa em despertar nos alunos o interesse pela 

linguagem e escrita, o objetivo deste trabalho é mostrar como uso da informática 

como recurso didático na prática pedagógica, através do software Hagáquê, pode 

contribuir para construção do conhecimento e despertar nos alunos o gosto pela 

leitura e escrita. 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades foram realizadas no laboratório de informática com a turma 

do 5º ano do ensino fundamental, todas as atividades foram acompanhadas pela 

professora regente da disciplina. O assunto trabalhado foi abordado previamente 

em sala de aula pela professora.  

Inicialmente foi realizada a apresentação do software Hagáquê onde foi 

exibido um vídeo com o tutorial do software a ser trabalhado. Em seguida, devido 

ao número insuficiente de computadores para todos os alunos, foi solicitados aos 

alunos que formassem duplas para montar no computador, utilizado o software 

Hagáquê, a história “A caça e o caçador” para que os alunos pudessem conhecer 

na prática do software Hagáquê, foi disponibilizado também material de apoio 

impresso para que as atividades fossem realizadas com êxito. Concluindo a 

história, os alunos iriam produzir outra história usando sua criatividade e 

imaginação.  

 

RESULTADOS 

 

Durante as atividades foram encontradas várias dificuldades. A estrutura 

física do laboratório não favorecia a aplicação das aulas, as máquinas estão 

organizadas em forma de U, não adequadas à forma pedagógica, pois atrapalha 

os alunos acompanhar a explanação dos conteúdos; o número de computadores 

é insuficiente e alguns não estavam funcionando; a internet é pouco lenta, além 

de constantes quedas de energia sempre que as máquinas e o ar condicionado 

são colocados para funcionar em conjunto; a falta de capacitação para os 

professores quanto ao uso dos recursos tecnológicos. 

 Alguns alunos apresentaram dificuldades em utilizar o computador, 

mediante esta situação foi feito um acompanhamento ainda maior para que os 

mesmos pudessem concluir suas atividades de maneira satisfatória. Apesar das 

dificuldades encontradas, conseguimos realizar as atividades com êxito. Todos os 
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alunos participaram de forma efetiva na construção das histórias, a interação dos 

alunos fez toda diferença para o desenvolvimento das atividades. Podemos 

perceber o entusiasmo dos alunos durante as aulas, o contato com o computador 

para realizarem suas atividades foi algo novo.  

 

 
 

DISCUSSÃO 

 

          Diante dos resultados obtidos, podemos perceber que a didática utilizada 

interfere no interesse de aprender dos alunos. A sala de aula deve ser um 

ambiente atrativo, desta forma o educador deve estar apto a aceitar as mudanças 

impostas nesse novo cenário educacional. O professor precisa ter uma nova 

postura, utilizando- se de espaços e recursos diversificados em sua prática 

pedagógica.   

Como em qualquer outra metodologia, o uso das novas tecnologias deve 

ser realizada de forma planejada, considerando a realidade e nível de 

aprendizagem dos alunos e assim possa alcançar os objetivos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao confrontar teoria com a prática, utilizando software educacional 

hagáquê recurso pedagógico no ensino da língua portuguesa, podemos perceber 

que o uso das novas tecnologias na escola é um desafio ainda a ser superado. 

Visto que, a incorporação das tecnologias na prática docente requer a formação 

dos professores para o uso pedagógico das tecnologias como ferramentas 

educacionais. 

A escola possui um papel fundamental na inserção das novas Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs), através da informática educativa, no 



 
 

 
5900 

cotidiano dos alunos. O uso do computador no contexto escolar funciona como 

uma ferramenta inovadora no processo de ensino aprendizagem dos alunos, 

tornando o professor um mediador e não apenas um transmissor de 

conhecimento. 

 No entanto, o uso das ferramentas digitais como recurso didático no 

ambiente escolar são um dos grandes desafios encarados pelo sistema 

educacional. Visto que, grande parte dos professores da rede pública de ensino 

não se sentem preparados a desenvolver suas práticas com o uso da informática 

como recurso didático, além do apego as metodologias tradicionais muitos não 

possuem nenhum ou pouco conhecimento no manuseio das ferramentas 

tecnológicas. 

É importante ressaltar que inserir as tecnologias em sala de aula envolve a 

criação de projetos pedagógico que aproximem o aluno a tecnologia, ter um 

projeto político pedagógico que contemple a integração das TICs na escola de 

forma efetiva.   
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O USO DO TRACKER NO ENSINO DE FÍSICA PARA O ESTUDO 

DOS MOVIMENTOS DOS CORPOS 
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Resumo: A cada ano o ensino de física vem se tornando mais decorativo e focado 

apenas na resolução de problemas com o mero intuito para decoração de fórmulas. 

Diante da necessidade de uma mudança na metodologia de ensino da física e 

objetivando uma aprendizagem significativa, torna-se necessário por parte das escolas e 

do professor a utilização de laboratórios experimentais e outros recursos didáticos como 

vídeos, simuladores entre outros recursos tecnológicos, que possam tornar o processo 

de ensino aprendizagem mais atrativo aos estudantes. Este trabalho tem como principal 

objetivo apresentar o software gratuito, Tracker, que pode servir como apoio aos estudos 

dos movimentos dos corpos, expondo várias possibilidades de ensino usando esse 

programa junto com o Mechanical Test Baseline servindo como teste diagnóstico. O 

programa mostra-se bastante útil e prático na utilização em sala de aula, além de ser um 

programa gratuito e de fácil manuseio em sua aplicação, sendo também um fator atrativo 

para os alunos, contribuindo para melhorar o interesse e a participação ativa dos 

mesmos. 

 

Palavras chaves: Tracker; tecnologias na educação; gráficos de movimentos; 

Aprendizagem significativa; ensino-aprendizagem 

 

Abstract: Each year the teaching of physics has become more decorative and focused 

only on solving problems with the mere intention of decorating formulas. Facing the need 

for a change in the methodology of teaching physics and aiming for meaningful learning, 

it is necessary for schools and teachers to use experimental laboratories and other 

didactic resources such as videos, simulators and other technological resources that can 

make the process of teaching learning more attractive to students. This work has as main 

objective to present the free software, Tracker, that can serve as support to the studies of 

the movements of the bodies, exposing several possibilities of teaching using this 

program together with the Mechanical Test Baseline serving as diagnostic test. The 
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program is very useful and practical in the use in the classroom, besides being a free 

program and easy to use in its application, it is also an attractive factor for the students, 

contributing to improve their interest and their active participation.  

Keywords: Tracker; technologies in education; motion graphics; Meaningful learning; 

teaching-learning 

 

1. INTRODUÇÃO 

A cada ano o ensino de física vem se tornando mais decorativo e focado apenas 

na resolução de problemas com o mero intuito para decoração de fórmulas, isso 

foi observado por Barbosa em 2008. São vários fatores que colaboram para esse 

problema, o pouco número de aulas, o excesso de alunos por sala, que acaba 

atrapalhando o acompanhamento mais de perto do professor, e até mesmo o 

foco das instituições de ensino ser somente para preparar seus alunos para 

vestibulares. 

Essa forma de tratar uma área tão rica em conteúdos como a física acaba 

afastando o interesse dos alunos pela disciplina, causando problemas de 

aprendizado, que podem afetar o desenvolvimento dos alunos. Outro fator que 

contribui para precarização das aulas de física são as metodologias adotadas 

pelos professores, que sempre se utilizam dos mesmos materiais para lecionar 

suas aulas; livro didático, pincéis, quadro, apagador. Segundo (Citelli, 2000), a 

escola não deve hesitar ao introduzir em seu contexto o uso de novas tecnologias, 

pelo contrário, ela deve usar deles para produzir novas maneiras de ensinar que 

seja diferente dos métodos tradicionais. 

Em busca de novas formas de ensinar, os professores acabam deparando-se com 

esse medo do “novo”, e o método tradicional continua perpetuando em ambos 

os lados, professores e alunos. Para Citelli, é necessário apropriar-se da tecnologia 

na educação para provocar uma reflexão crítica e questionadora em relação à 

busca e elaboração da informação articulada à produção social da vida individual 

e coletiva. Professores sabem que precisam mudar, mas não sabem como, 

gerando angústia, pois a escola, e especialmente eles, deveriam acompanhar as 

mudanças do mundo. 

Quando apenas memoriza a equação matemática do conteúdo de física, ele não 

consegue relacionar o que aprendeu em sala de aula com o seu cotidiano, 

fazendo com que aquilo que foi estudado torna-se obsoleto para o aluno após 

as avaliações semestrais. Tal metodologia acaba gerando desinteresse pela 

disciplina pois os mesmos não veem necessidade em aprender aquilo. 

Diante da necessidade de uma mudança na metodologia de ensino da física e 

objetivando uma aprendizagem significativa, torna-se necessário por parte das 
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escolas e do professor a utilização de laboratórios experimentais e outros 

recursos didáticos como vídeos, simuladores entre outros recursos tecnológicos, 

que possam tornar o processo de ensino aprendizagem mais atrativo aos 

estudantes. 

Levando em consideração que nos dias atuais a maioria dos estudantes possuem 

smartphones com câmeras, uma proposta interessante é usar desses 

equipamentos para registrar o deslocamento de objetos do dia a dia e analisar 

seus movimentos. Um dos vários programas que podem fazer essa análise de 

movimento é o Tracker, que é um programa gratuito que analisa imagens e vídeos 

sobre movimentos e que fornece informações a respeito das grandezas físicas 

estudadas. 

Este trabalho tem como principal objetivo apresentar o software gratuito, Tracker, 

que pode servir como apoio aos estudos dos movimentos dos corpos, expondo 

várias possibilidades de ensino usando esse programa junto com o Mechanical 

Test Baseline  (HESTENES, 1992) servindo como teste diagnóstico. 

 

2. O TRACKER  

O software Tracker permite realizar a análise de vídeos, ou videoanálise, quadro a 

quadro, com a vantagem de não exigir um grande número de cabos e circuitos 

eletrônicos além de poder fornecer uma quantidade maior de dados. Pode 

rastrear objetos fornecendo a posição, velocidade e aceleração sobrepondo 

gráficos e filtros de efeitos especiais, pontos de calibração, quadros de referência, 

perfis de linha para análise dos padrões de espectros e interferência, e modelos 

de partículas dinâmicas. Por isso, O Tracker pode cumprir várias funções no 

processo de ensino aprendizagem, permitindo que os alunos acompanhem a 

evolução de grandezas físicas em tempo real, existindo a possibilidade de não de 

estarem limitados a roteiros rigorosamente limitados e estruturados, permitindo 

a coleta de dados e a construção de gráficos a partir de dados observados 

(BEZERRA JR, 2012). 

A ideia básica em relação ao uso do Tracker está em realizar filmagens de 

movimentos usando câmeras digitais. Esses movimentos, por sua vez, estando 

associados a alguma atividade experimental como, por exemplo, a queda de uma 

bolinha na sala de aula. Em princípio, o Tracker processa a maior parte dos tipos 

existentes de vídeo (wmv, avi, mp4, mov, entre outros), mas é interessante que se 

evite converter vídeos gravados em seu formato original para outros formatos, a 

fim de que não seja alterada a ordem temporal dos dados, a não ser que seja 

realmente necessário. Além disso, sugere-se que estes vídeos sejam curtos, para 
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não sobrecarregar muito o computador pois, ao processar o vídeo quadro a 

quadro, são exigidos muitos recursos da memória RAM. 

O Tracker tem a vantagem de não exigir computadores caros e de configuração 

avançada para funcionar. Oliveira et al (2009) investigaram o uso do Tracker em 

diversas configurações de computadores e concluíram que as configurações 

mínimas que as máquinas devem ter para o funcionamento do programa são: 

- 64 MB de memória RAM; 

 - Placa de vídeo integrada 8 MB; 

 - Pode ser utilizado por boa parte dos sistemas operacionais mais populares 

atualmente 

Isto significa que o Tracker pode ser utilizado mesmo com computadores de baixo 

desempenho, inclusive máquinas consideradas “ultrapassadas”. Desta forma, 

seria possível montar “laboratórios de experimentação” baseados no Tracker 

associado a estes computadores que, em geral, não seriam utilizados para outras 

finalidades. Esta seria uma alternativa para levar atividades de laboratório para 

escolas que dispõe de poucos recursos. 

Um experimento padrão mediado pela utilização do Tracker consiste em gravar 

um vídeo de algum movimento de interesse que, obrigatoriamente, deve conter 

uma referência de medida (por exemplo uma régua graduada). Na sequência, o 

vídeo é gravado em um computador com o software previamente instalado para 

que seja feita a marcação dos pontos quadro a quadro. O Tracker associa aos 

pontos de posição aqueles referentes ao tempo, ficando, então, disponíveis 

conjuntos de dados (x versus t) que podem ser analisados com o próprio Tracker 

ou por meio de um programa de planilhas eletrônicas. 

 

2. METODOLOGIA 

O uso da tecnologia na sala de aula está descrito nos parâmetros curriculares, 

como forma de desenvolver habilidade e competência nos alunos. Aliado a este 

fato, de acordo com Vygotsky, são nas atividades práticas, ou seja, na coletividade 

que a linguagem e dos objetos físicos disponíveis em sua cultura, promovendo 

assim seu desenvolvimento, dando ênfase aos conhecimentos histórico-cultural, 

produzidos e/ou já existentes em seu cotidiano. 

Com a recente expansão do número de softwares que utilizam a análise de vídeo, 

e a facilidade para acessá-los e usá-los, tanto em celulares como em 

computadores, faz-se necessário a possibilidade de uso dos mesmos em 

ambiente escolar para verificar suas eficiências no processo de ensino. O Tracker 

nesse momento torna-se a ferramenta ideal para esse tipo de estudo. 
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Durante o processo de pesquisa notou-se que dos vários estudos que foram 

feitos usando esta metodologia obtiveram êxito. Em todos esses trabalhos o que 

se pode observar foram aulas mais proveitosas e alunos mais participativos 

demostrando realmente interesse pelo conteúdo estudado, assim gerando mais 

discussões e menos dúvidas a acerca do assunto. 

No ano de 2008, Calloni utilizou o software Tracker em uma proposta que visava 

uma abordagem atrativa e motivadora de determinado conteúdo com os 135 

alunos do 8° ano de uma escola de rede privada, situada na cidade de Caxias do 

Sul. Com relação ao conteúdo de física a ser trabalhado o professor optou pela 

cinemática, com ênfase em análises gráficas e numéricas do comportamento das 

grandezas físicas: distância percorrida, aceleração, trajetória dentre outras. 

Em 2014, De Oliveira usou o Tracker, em uma escola da rede estadual de ensino 

de Curitiba que atendia uma comunidade carente, com intuito de tornar suas 

aulas mais atrativas. A avaliação do trabalho foi feita por meio de um relatório 

contendo questões sobre queda livre. O material utilizado propôs aos alunos uma 

dinâmica diferente e motivadora para aprender e aplicar seus conhecimentos. 

Além disso, as aulas propostas serviram de estímulo aos estudantes para um uso 

inclusivo, consciente e crítico; de recursos tecnológicos. 

A princípio foi feito um levantamento bibliográfico de todo o material existente 

sobre o Tracker na internet no intuito de conhecer as suas possibilidades e 

aplicabilidades em sala de aula, e também sobre como manusear o programa. 

Logo após, foram elaborados roteiros sobre diversos assuntos relacionados aos 

estudos dos movimentos que podem ser utilizados usando o Tracker e que 

melhor se encaixariam no conteúdo proposto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para uma melhor aplicabilidade do Tracker, é sugerido aplicação de 5 questões 

de cinemática básica que estão contidas no Mechanical Test Baseline. O tempo 

disponibilizado para os alunos responderem o teste, sem ajudas externas e 

aparelhos eletrônicos, é de uma aula de 50 minutos, visto que eles devem ter um 

conhecimento básico do assunto. 

No anexo 1, é mostrado as questões do teste diagnóstico a ser aplicado. Ressalta-

se que todas as questões são compostas de 6 alternativas, sendo que em todas 

as questões há uma alternativa onde o aluno admite que não sabe a resposta. 

Após o teste, recomenda-se fazer uma tabela com a porcentagem de das 

questões assinaladas assim como o percentual de erros e acertos para identificar 

os pontos em que o professor deve atuar na criação dos vídeos com o Tracker. 
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Algumas das possibilidades de vídeos que podem ser filmadas e analisadas com 

o programa são: um objeto em queda livre ou em lançamento vertical, uma 

pessoa movendo-se lentamente, um carrinho movendo-se e parando. Todas 

essas possibilidades podem ser analisadas usando o Tracker e podem ser muito 

úteis para a compreensão do tipo de movimento que está sendo realizado e seus 

respectivos gráficos em função do tempo. 

No momento sequencial a gravação e demonstração dos vídeos, faz-se 

necessário a aplicação de um teste avaliativo para identificar a evolução da turma 

a cerca do conteúdo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo principal demonstrar o software Tracker como 

um recurso auxiliar no ensino dos movimentos e, fornecer indícios sobre o efeito 

da utilização deste tipo de ferramenta no entendimento e motivação dos alunos. 

Para isto, faz-se necessário o uso de situações lúdicas, como movimentos 

presentes em situações cotidianas dos alunos. Os resultados obtidos através dos 

testes diagnósticos mostrarão o nível de aprendizado dos alunos antes e depois 

do uso do programa. 

O programa mostra-se bastante útil e prático na utilização em sala de aula, além 

de ser um programa gratuito e de fácil manuseio em sua aplicação, sendo 

Figura 1: Análise de um movimento de queda livre junto com os gráficos da posição, velocidade 
e aceleração em função do tempo realizado na disciplina de Instrumentação para o ensino de 
física. 



 
 

 
5907 

também um fator atrativo para os alunos, contribuindo para melhorar o interesse 

e a participação ativa dos mesmos. 
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Anexo 1 – Mechanics Baseline Test (modificado) 
 

Considere o diagrama abaixo para responder às duas primeiras questões. O 

diagrama representa um objeto movendo-se ao longo de uma superfície 

horizontal. As posições indicadas no diagrama estão separadas por intervalos de 

tempo iguais. O primeiro ponto indica a posição em que o objeto começou a se 

mover e o último quando ele voltou a ficar em repouso. 

 

1) Qual dos gráficos seguintes representa melhor a velocidade do objeto em 

função do tempo? 



 
 

 
5908 

 

2) Qual dos gráficos seguintes representa melhor a aceleração em função do 

tempo? 

 

Para responder às próximas três questões, baseie-se no gráfico da velocidade em 

função do tempo mostrado a seguir, que representa o movimento de um objeto 

em uma dimensão. 

 

3). Qual é aproximadamente a aceleração média do objeto entre t = 0 s e t = 6,0 

s? 

(a) 3,0 m/s2 

(b) 1,5 m/s2 

(c) 0,83 m/s2 

(d) 0,67 m/ s2 
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(e) Nenhuma das anteriores. 

( f) Não sei responder 

----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

4). Qual o espaço percorrido pelo objeto entre t = 0 e t = 6,0 s? 

(a) 20 m 

(b) 8,0 m 

(c) 6,0 m 

(d) 1,5 m 

(e) Nenhuma das anteriores. 

( f) Não sei responder 

----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 
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OFICINA DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO AUDIOVISUAL COMO 

FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO  
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RESUMO: O presente estudo é resultado de atividades desenvolvidas no PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) na Escola Estadual Rivanda 

Nazaré da Silva Guimarães no Amapá. A atividade foi realizada por meio de uma oficina 

pedagógica de produção e edição audiovisual com alunos do 1º ano do ensino médio. 

O objetivo da pesquisa foi motivar a participação dos alunos no universo da edição e 

produção de vídeos, possibilitando o conhecimento desta linguagem para a produção 

de seus próprios projetos, utilizando como recurso tecnológico o celular, ferramenta 

bastante presente na realidade do aluno. A pesquisa caracterizou-se em um estudo de 

caráter bibliográfico e de campo, com método quantitativo, dividida em três etapas. Em 

todas as etapas os alunos apresentaram interesse em participar. Ao final da pesquisa foi 

aplicado um questionário a fim de verificar se os recursos utilizados no desenvolvimento 

da oficina foram suficientes para a aprendizagem dos estudantes, onde constatou-se que 

a maioria dos discentes ficaram satisfeitos com a metodologia abordada na pesquisa. 

Palavras–chave: Oficina; audiovisual; conhecimento; celular; aprendizagem.  

 

 

ABSTRACT: The present study is a result of activities developed in the PIBID (Institutional 

Program of Scholarship Initiation) at the State School Rivanda Nazaré da Silva Guimarães 

in Amapá. The activity was carried out through a pedagogical workshop of audiovisual 

production and editing with students of the 1st year of high school. The objective of the 

research was to motivate the students 'participation in the universe of video editing and 

production, making possible the knowledge of this language for the production of their 

own projects, using as a technological resource the cell phone, a very present tool in the 

student' s reality. The research was characterized in a study of bibliographical and field 

character, with quantitative method, divided in three stages. In all the stages the students 

showed interest in participating. At the end of the research, a questionnaire was applied 

to verify if the resources used in the workshop development were sufficient for students' 

learning, where it was found that most of the students were satisfied with the 

methodology addressed in the research. 

Keywords: Workshop; audio-visual; knowledge; cell phone; learning. 

 

 

1 INTRODUÇÃO   
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Diante das mudanças que vem ocorrendo constantemente na sociedade e da crescente 

falta de estímulo dos alunos em participar das aulas, é fundamental desenvolver novas 

práticas educacionais, a fim de solucionar essas questões. Nas últimas décadas tem sido 

impossível pensar em melhores práticas educacionais sem associa-las as novas 

tecnologias. É notório constatar o surgimento de estudos focados na compreensão das 

chamadas boas práticas educacionais que contribuíram para a melhoria da 

aprendizagem, tendo como referência principal, em termos de parâmetros de qualidade, 

os resultados dos instrumentos de avaliação.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) apontam que a escola não deixa de fazer 

parte das mudanças e do processo de transformações e construção da sociedade, uma 

vez que a tecnologia está presente também nesse setor, seja direta ou indiretamente em 

atividades bastante comuns (BRASIL, 1998, p.138). Essa nova realidade não pode passar 

despercebida, inclusive pelos professores. Portanto, “[...] a tecnologia se bem utilizada 

pode beneficiar o trabalho pedagógico na escola, com propostas dinamizadoras do 

conhecimento e, para, além disso, como processo de comunicação e construção do saber 

escolar por alunos e professores [...].” (CHIOFI; OLIVEIRA, 2014, p.334).  

A inserção de novas metodologias em sala de aula é uma possibilidade de ampliar e 

diversificar o conhecimento dos estudantes. Partindo desse pressuposto está pesquisa 

aborda as etapas e os resultados de uma Oficina pedagógica de produção e edição 

audiovisual desenvolvida por bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) com a participação de uma turma do 1º ano do ensino Médio da 

Escola Estadual Rivanda Nazaré da Silva Guimarães, localizada em Macapá/AP.  

A pesquisa justificou-se com o intuito de levar os alunos a desenvolverem curtas-

metragens no ambiente interno da escola. A princípio, os objetivos traçados durante a 

oficina foi introduzir conceitos de gêneros audiovisuais; as características das fases de 

produção; bem como a elaboração de roteiro e produção técnica audiovisual 

desenvolvida pelos alunos utilizando como ferramenta o celular para gravação de áudio, 

vídeo e edição dos mesmos. Além disso, o projeto desenvolvido pelos discentes teve 

como propósito ser publicado no site festival do minuto e cada vídeo foi elaborado de 

acordo com as normas do festival. 

 

2 METODOLOGIA   

O estudo caracterizou-se por uma pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa 

bibliográfica foi realizada a partir dos trabalhos de Mercado (2002), Brasil (2006), Rinaldi 

(2010), Chiofi e Oliveira (2014). De acordo com Rampazzo (2005, p. 53), “a pesquisa 

bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 

(em livros, revistas, etc.)”, logo esse tipo de pesquisa tem a intenção de conhecer e 

analisar as contribuições culturais ou mesmo científicas relacionadas com o tema 

trabalhado. Já a pesquisa de campo, “[...] se caracteriza pelo contato direto com o 

fenômeno de estudo” (BARROS; LEHFELD, 2007, p. 90), objetivando a observação dos 
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fatos exatamente como ocorrem na realidade, a fim de compreender o problema 

pesquisado. 

Quanto à metodologia da pesquisa considerou-se o método de pesquisa quantitativa. 

Esse tipo de pesquisa “se inicia com o estudo de um certo número de casos individuais, 

quantifica fatores segundo um estudo típico, servindo-se frequentemente de dados 

estatísticos, e generaliza o que foi encontrado nos casos particulares” (RAMPAZZO, 2005, 

p.58).  

O estudo foi realizado com 30 alunos do 1º ano do ensino médio da turma 1201 da 

Escola Estadual Rivanda Nazaré da Silva Guimarães, localizada em Macapá-AP. Os 

procedimentos metodológicos foram divididos em três etapas: A primeira etapa foi 

realizada em sala de aula com apresentação da oficina e da proposta de trabalho, onde 

foi explanado sobre os gêneros audiovisuais; mostrado alguns vídeos sobre bastidores 

de uma filmagem, curtas-metragens e documentários. Em seguida, foi abordado sobre 

a pré-produção - primeira fase de produção e edição audiovisual. Posteriormente, a 

turma foi dividida em grupos a fim de elaborar roteiros a respeito de temas relacionados 

a temas livres para que na próxima etapa da oficina produzissem seus próprios vídeos.  

 
Figura 1. Alunos reunidos para elaboração do roteiro. 

A segunda etapa foi desenvolvida em sala de aula e no ambiente externo da mesma, 

primeiramente, com a apresentação da produção: segunda fase de edição audiovisual. 

Posteriormente, com a prática do roteiro de filmagem elaborado pelos alunos na etapa 

anterior. Nessa fase, foi explanado questões de movimentos de câmera e lente, 

enquadramentos – planos e ângulos, Iluminação e sonorização e os aplicativos que os 

alunos teriam que utilizar para gravação de áudio e vídeo, como por exemplo, o Audio 

Recorder e Open Camera.  



 
 

 
5913 

 
Figura 2. Gravação no ambiente fora de sala de aula. 

  

A terceira etapa também realizou-se em sala de aula, onde foi abordado a fase de pós-

produção audiovisual: fase de recortes, montagem e finalização dos vídeos; bem como 

o aplicativo trabalhado nessa fase: FilmoraGo. 

    Antes       Depois 

 
Figura 3. Efeito de coloração no vídeo 1 elaborado pelo grupo A.  

Os processo e procedimentos representados abordaram desde a parte criativa e 

intelectual do trabalho, passando pelas ferramentas de produção, até a conclusão do 

processo produtivo; ou seja, do começo ao fim das etapas de desenvolvimento da obra 

audiovisual (RINALDI, 2010).  

Na fase final da oficina, os participantes tiveram conhecimentos básicos para evitar erros 

que normalmente interferem na qualidade final de um vídeo. Essas orientações servem 

de base para a busca individual de novos conhecimentos a partir do que foi ensinado. 

Os curtas-metragens desenvolvidos pelos alunos foram elaborados de acordo com as 

normas do Festival do Minuto, onde cada equipe desenvolveu suas temáticas abordando 

temas livres.  
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Figura 4. Capa do curta-metragem que retrata a questão do preconceito racial na 

escola. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO    

Após a finalização dos trabalhos e a culminância dos mesmos foi passado para os alunos 

um questionário autoaplicado a fim de verificar o conhecimento adquirido pelos sujeitos 

no decorrer da oficina.  Nesse ponto, Gil (2002, p.137) trás que trabalhar com 

questionário em uma pesquisa tem suas vantagens, como por exemplo, “[...] garante o 

anonimato das respostas [...] e favorece a tabulação e a análise dos dados [...]”. 

O questionário foi realizado com 30 alunos da turma 1201, e todos responderam as 

perguntas colocadas. Dessa forma, as perguntas e resultados serão relatados a seguir:  

Questão 1 – Os métodos e abordagens com o uso do celular em sala de aula contribuíram 

para a sua aprendizagem?  

 
Figura 5. Contribuição para a aprendizagem dos alunos em relação a metodologia 

utilizada na oficina. 

O gráfico apresentado mostra que 90% dos alunos disseram que os métodos abordados 

durante o projeto contribuíram para a sua aprendizagem, enquanto que os demais 

disseram que não.  De acordo com as respostas positivas da maioria dos estudantes 

pode-se confirmar a pesquisa de Chiofi e Oliveira (2014, p.333-334) quando apontam 

90%

10%
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que o emprego de recursos tecnológicos como ferramenta educativa melhora a 

qualidade do ensino desde que o professor esteja seguro no uso destas mobilidades 

tecnológicas, para que os alunos possam usufruir destes equipamentos “celulares, 

tabletes”, com objetivos claros de “ensino aprendizagem”.   

Questão 2 – Você considera que as aulas da oficina de produção audiovisual contribuíram 

para seu desenvolvimento social e intelectual?  

 
Figura 6. Contribuição das aulas ministradas para o desenvolvimento social e intelectual 

do aluno.  

O gráfico anterior representa as respostas informadas pelos participantes da pesquisa. 

Nesse caso, a maioria, 97% considera que as aulas da oficina contribuíram para seu 

desenvolvimento social e intelectual, confirmando o trabalho de Chiofi e Oliveira (2014, 

p.334) ao trazer que “utilizar a tecnologia a favor da educação de qualidade, 

contribuímos na promoção do desenvolvimento socioeducativo, além da socialização do 

saber e da informação pelo aluno”. Dessa forma, “[...] a educação, como prática social, e 

a escola, como o lugar onde a educação acontece de maneira sistematizada, sempre 

buscaram nas tecnologias disponíveis recursos que pudessem dar à educação certa 

qualidade e consistência” (BRASIL, 2006, p.29). 

Questão 3 – Você considera que adquire mais conhecimento com aulas tradicionais ou 

com aulas mais dinâmicas?  

 

 
Figura 7. Preferência dos alunos em relação ao ensino tradicional e dinâmico.  

No gráfico acima, podemos notar que 93% dos alunos preferem aulas mais 

dinâmicas, enquanto que os demais ainda acham que adquire mais 

conhecimento com o velho ensino tradicional.  Dessa forma ainda há quem 

97%
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não

93%

7%
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considera que as práticas pedagógicas tradicionais que surgiram desde os 

Jesuítas e ainda prevalece nas instituições de ensino são suficientes no ensino e 

aprendizagem, por outro lado Mercado (2002, p. 131) recomenda que “a 

educação agora tem que assumir um papel de adaptação às novas necessidades 

da sociedade transformada”, o autor conclui dizendo que “sua função primordial 

é a de incorporar os novos recursos tecnológicos refletindo sobre uma concepção 

de aprendizagem que deverá perpassar a utilização desta tecnologia na prática 

escolar”. 

Questão 4 – O que você achou de ter produzido um curta-metragem? 

 
Figura 8. Opinião dos alunos em relação a produção desenvolvida pelos mesmos.  

De acordo com as respostas dos alunos da pergunta anterior, percebe-se que 33% 

gostaram de ter produzido um curta-metragem, por outro lado a maioria embora tenha 

gostado acharam que foi pouco tempo para aprender muita coisa.  

No decorrer das etapas da oficina os alunos tiveram a oportunidade de colocar o que 

aprenderam na teoria em prática, e em todo o momento estavam sendo auxiliado. Com 

isso, foi analisado que com a prática “os alunos podem adquirir uma melhor maneira de 

refletir, manipular, questionar, construir, pesquisar, analisar, sintetizar, desenvolver 

atenção, raciocínio e criatividade nas atividades” (MERCADO, 2002, p. 4930). 

Portanto, os resultados desse trabalhado tem como objetivo esclarecer a importância 

pedagógica e a responsabilidade educativa que uma obra audiovisual adquire desde o 

momento em que é produzida e veiculada num meio de comunicação de qualquer 

origem, digital ou convencional (RINALDI, 2010), como por exemplo, no youtube e no 

site festival do minuto, onde foram publicados todos os projetos produzidos pelos 

alunos.  

 

4 CONCLUSÃO   

O atual cenário educacional nos mostra o quanto é importante buscar novas 

metodologias de ensino para que haja avanços no desenvolvimento intelectual, 

cultural e político da sociedade. Um dos métodos mais eficazes encontrados 

através de pesquisas trata-se do audiovisual, pois proporciona práticas 

33%
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Muito bom, mas achei
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educacionais através de recursos tecnológicos incentivando ao aluno buscar 

novos conhecimentos. 

Através da valorização dos recursos tecnológicos como instrumentos de 

informação e conhecimento, podemos incentivar os alunos a utilizarem essas 

tecnologias de forma mais eficaz. Fazendo uso de tecnologias comuns e de fácil 

acesso (Smartphone, tablet, etc) que proporcionam uma infinidade de recursos. 

Como mencionado no decorrer do trabalho foi através do uso dessas tecnologias 

que os alunos produziram conteúdos em mídias digitais, onde passaram por 

todas as etapas da produção audiovisual. 

Fazendo a junção entre o estudo e a prática, os estudantes se mostraram mais 

determinados a aprender, uma das etapas mais importantes da produção 

audiovisual é a elaboração do conteúdo ao qual se trará a produção, é nesse 

momento em que os estudantes buscam os mecanismos de pesquisa para 

construírem a base da sua produção, e posteriormente fazer o uso dos recursos 

tecnológicos através da mídia digital. 

O método utilizado se mostrou muito eficaz, pois instigou todos os alunos a 

participarem e buscarem novos conhecimentos com base no conteúdo que 

estava sendo ministrado, o que mostra o quanto a tecnologia interessa a massa 

social, e fazer uso destes recursos como mecanismo de ensino pode tornar a 

prática do aprender algo mais prazeroso e eficaz, fazendo com que se construa 

uma sociedade intelectual. 
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O APLICATIVO FILMORA GO E A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: 

UMA PROPOSTA DE ENSINO DE ARTE COM A UTILIZAÇÃO DAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

João Igo Alves de Moraes 1411 

Ana Beatriz Neves da Silva 1412 
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Diego Ted Rodrigues Bogea1414 

 

Resumo:  O presente trabalho aborda a utilização do aplicativo FilmoraGo nas aulas da 

disciplina Arte I do curso técnico de Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) - Campus Imperatriz. O mesmo tem como 

objetivo o aprimoramento da aprendizagem por meio de recursos tecnológicos baseado 

na produção de conteúdo audiovisual como forma de incentivo à produção artística dos 

alunos buscando aliar as artes aos estudos das tecnologias digitais. Baseou-se na 

organização de um curta metragem em continuidade ao filme “Luzes da Cidade” (1931 

– Charles Chaplin) centrando os trabalhos de pós-produção na utilização do aplicativo 

FilmoraGo. 

Palavras-Chaves: Educação; Recursos Tecnológicos; Arte; Aprendizagem; FilmoraGo  

Abstract: The present work deals with the use of the FilmoraGo application in the classes 

of the Art I subject of the technical course on Environment of the Federal Institute of 

Science and Technology Education of Maranhão (IFMA) - Campus Imperatriz. The 

objective is to improve learning through technological resources based on the 
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production of audiovisual content as a way of encouraging the artistic production of 

students seeking to combine the arts with the studies of digital technologies. It was based 

on the organization of a short film in continuity to the film "Lights of the City" (1931 - 

Charles Chaplin) centering the post-production works in the use of the application 

FilmoraGo. 

Keywords: Education; Technological Resources; Art; Learning; FilmoraGo 

 

 

Introdução 

A integração dos recursos digitais com os conteúdos escolares promove 

uma aprendizagem mais rica de forma que tais avanços tecnológicos facilitam a 

interação dos educandos na sala de aula. Sendo assim, aliado a estes 

instrumentos tecnológicos podemos utilizar a Arte como meio de expressão 

através de poesias, pinturas, filmes, dentre outras linguagens artísticas. Desta 

forma, a utilização de filmes como recurso metodológico, é assim descrita por 

Piovesan, Barbosa e Costa (2010): 
Os filmes podem ser vistos como uma ferramenta pedagógica, ou seja, 

para ensinar e ampliar a visão do seu espectador. A utilização de filmes 

para o entendimento de alguns conceitos construídos pelas sociedades 

é de grande valia. O cinema proporciona a produção de saberes, 

conhecimentos diversificados por representar elementos socioculturais 

que talvez não pudessem ser acessados por algumas pessoas se não 

fosse pela arte do cinema. (PIOVESAN, BARBOSA e COSTA, 2010, p.7) 

 

Utilizar filmes como metodologia de ensino, constitui-se como uma prática 

interdisciplinar e aponta para uma prática docente contextualizada e rica em seus 

significados. Sobre isso, Duarte (2002, p. 17) nos aponta que “Ver filmes é uma 

prática social tão importante, do ponto de vista da formação cultural e 

educacional das pessoas, quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, 

sociológicas e tantas mais” 

É perceptível o aumento no crescimento de inúmeras tecnologias nas 

últimas décadas, sendo que, na educação, há atualmente a necessidade da 

utilização destes recursos, bem como a integração dos alunos ao ambiente digital 

e as tecnologias da informação e comunicação (TIC´s), auxiliando no processo de 

ensino e aprendizagem, já que desde muito cedo as crianças estão tendo, cada 

vez mais, acesso a aparelhos como tablets e smartphones, que se tornaram mais 

atraentes que alguns brinquedos.  

Desta forma, neste trabalho, analisamos a utilização de um aplicativo de 

edição de vídeos como recurso na pós-produção/edição de um curta-metragem 
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produzido em continuação ao filme “Luzes da Cidade” com o objetivo de 

trabalhar com uma dinâmica educacional que visa a aquisição de conhecimento 

através do uso do aplicativo FilmoraGo na apreensão de novos conhecimentos 

para os alunos. 

 

O Aplicativo FilmoraGo 

  

O aplicativo “FilmoraGo”, desenvolvido pela Wondershare Software, auxilia 

na edição de vídeos e em montagens de materiais audiovisuais permitindo a 

personalização de projetos. Este aplicativo é disponibilizado gratuitamente na 

internet para smartphones Android e iPhone (iOS) facilitando sua acessibilidade. 

O aplicativo oferece elementos indispensáveis na edição, como recursos que vão 

além de cortes, filtros, e inclui efeitos, legendas, narrações, mudar a velocidade e 

girar a tela. 

O FilmoraGo, disponibilizado em mais de 10 idiomas e ocupa apenas um 

pequeno espaço de 35 megabytes. Ele também possibilita ao usuário acrescentar 

por meio de compras ou downloads mais recursos ao aplicativo, entre outras 

funções. 

A plataforma simplifica e permite concluir a edição de arquivos 

audiovisuais em poucos minutos. Para explorar os aplicativos não é preciso ser 

profissional: o destaque do programa está no layout de fácil manuseio e na 

qualidade dos resultados. Para os iniciantes na edição de vídeos, um recurso útil é a 

opção "Temas", com sete pré-edições que incluem música e efeitos visuais, entre eles 

"Winter'", "Chaplin", "Love" e "Romance".  
 

Imagem 01: Tela inicial do aplicativo filmoraGo 

 
Fonte: Captura de tela (PrintScreen) da tela disponivel em 

https://www.youtube.com/watch?v=7b3OyPtMxQE, Acesso em: 13 maio 2019 

 

Primeiro Momento: Temática “Comunicação não-verbal na Arte” 

https://www.youtube.com/watch?v=7b3OyPtMxQE
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Inicialmente foram trabalhados conceitos iniciais sobre o processo de 

comunicação na Arte e como ela se utiliza de elementos não verbais (imagens, 

figuras, desenhos, símbolos, sons, postura corporal, mímicas, e gestos). 

  

Segundo Momento: a exibição do filme “Luzes da Cidade” 

Para um melhor entendimento desse processo de comunicação, foi exibido 

o filme “Luzes da Cidade” (1931 - Charles Chaplin) justamente com o objetivo dos 

alunos se apercebessem de como a comunicação pode ser estabelecida sem 

necessariamente se utilizar a oralidade como fonte primária 

  

Terceiro Momento: elaboração do roteiro 

Já a terceira aula teve como objetivo a elaboração do roteiro que foi 

utilizado para a produção do filme. O grupo reuniu-se para debater e 

confeccionar o roteiro que serviria para continuidade do filme exibido. Depois de 

várias ideias sugeridas pelos membros do grupo, chegou0se a um consenso de 

como o curta metragem seria produzido. Na mesma aula os alunos verificaram 

os perfis dos componentes e identificaram as melhores funções a serem 

desenvolvidas por cada um. Ainda em sala, os alunos realizaram o levantamento dos 

materiais a serem utilizados no decorrer das filmagens. 

 

Quarto Momento: Produção do curta metragem 

Foi marcada uma aula ao sábado para haver um tempo considerável para 

a gravação de todas as cenas do curta metragem. 

 
Imagem 02: Gravação das cenas 

 
Fonte: Registro dos autores 
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Quinto Momento: Edição e Pós-Produção 

Utilizando o aplicativo FilmoraGo, disponibilizado gratuitamente na 

internet, os alunos. O aplicativo fornece algumas ferramentas para a edição, 

dentre algumas podemos citar a imagem em preto e branco, a ausência de falas 

e a velocidade alterada entre outros aspectos exigidos pelo filme base para a 

construção do curta-metragem. Os componentes usufruíram ao máximo de 

vários elementos disponibilizados no aplicativo para concluir a produção do 

curta-metragem. 
Imagem 04: Edição com o aplicativo FilmoraGo 

 
Fonte: Captura de tela (Print Screen) do aplicativo FilmoraGo durante a edição 

 

Considerações Finais 

 Os recursos tecnológicos, como aliados da escola são instrumentos que 

servem para auxiliar os professores e os alunos no entendimento de alguns 

conteúdos, melhorando o aproveitamento e, por consequência, proporcionando 

o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Sobre isso, Vieira e Rosso (2011) nos 

apontam que: 
[...] A participação e envolvimento dos alunos a partir das imagens 

assistidas é fundamental na superação do conhecimento cotidiano pela 

construção de conhecimentos cada vez mais complexos e com 

características mais científicas. Dito isso, o cinema na sala de aula não 

pode ter a função meramente de ilustrar, mas de permitir ao aluno 

construir leituras e possibilidades por meio dos filmes que assiste. 

(VIEIRA e ROSSO, 2011, p.551) 

 

 Durante as ações realizadas neste trabalho constatamos o quanto foi 

interessante o aprendizado para todos que se disponibilizaram a participar da 



 
 

 
5924 

formatação deste curta-metragem representando personagens que fizeram parte 

da construção do conhecimento produzido em sala de aula. 
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OS MUSEUS VIRTUAIS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE 

ARTE: UM ESTUDO SOBRE O MUSEU CASA DE PORTINARI 
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RESUMO: O presente trabalho busca analisar os museus virtuais como ferramentas 

contributivas no processo de ensino aprendizagem da Arte, bem como ressaltar a 

importância desta área do conhecimento na formação do indivíduo. Esta análise se 

propõe a uma análise do Museu Virtual Casa de Portinari, bem como, uma revisão 

bibliográfica objetivando aliar as possibilidades entre Arte e Tecnologias Digitais. 

Palavras-Chave: Museus Virtuais; Casa de Portinari; Arte; Educação; Ensino.  

 

ABSTRACT: The present work seeks to analyze virtual museums as contributory tools in 

the learning process of Art, as well as to emphasize the importance of this area of 

knowledge in the formation of the individual. This analysis proposes an analysis of the 

Casa de Portinari Virtual Museum, as well as a bibliographical review aiming to combine 

the possibilities between Art and Digital Technologies. 

Keywords: Virtual Museums; House of Portinari; Art; Education; Teaching. 

Introdução 

Ao nos debruçarmos sobre o ensino de Arte, podemos averiguar os 

museus como espaços formadores de consciência estética a serem explorados 

pelos alunos. 
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Barbosa (2014) nos diz que a Arte é extremamente relevante à sociedade, 

uma vez que se não o fosse, esta esfera de conhecimento não teria existido e 

resistido ao longo de todos os tempos, e ido contra todas as formas de 

menosprezo e redução. 

A Arte, enquanto campo do conhecimento exprime o pensamento 

humano, possibilita percepções de mundo diferentes, e ainda auxilia na 

compreensão do espaço em que as pessoas se inserem, dando discernimento da 

função de cada um no mundo e reflexão do homem sobre seus próprios aspectos 

(Azevedo Junior, 2007). 

Há várias iniciativas ao longo da web em prol da disseminação dos museus 

virtuais e da cultura, da democratização do ensino da arte. Entre eles, pode-se 

destacar os portais Casa De Portinari que serão objeto deste estudo.  

 

Cândido Portinari: O Nascimento de um Artista 

Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro do ano de 1903. Filho de 

Baptista Portinari e Dominga Torquato – imigrantes italianos -, sua cidade natal é 

Brodowski, interior do estado de São Paulo. 

No fim da década de 1920, fora chamado por um grupo de pintores a 

pintar tetos de Igreja. Foi aí que descobriu sua vocação e o desejo de ser pintor, 

indo assim ingressar na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) no Rio de Janeiro. 

Estando lá, concluiu com assiduidade e retidão as disciplinas, sendo um 

bom aluno e cumprindo suas obrigações, estudando sempre com professores de 

renome e respeito no meio artístico, tais como Rodolfo Amoedo e Baptista da 

Costa. Muito embora a Semana de Arte Moderna de 1922 tenha acontecido, 

Portinari não sentiu o impacto de tal evento, uma vez que estava ainda 

estudando.  

Ao longo de seu curso, Portinari sempre participou de exposições e 

mostras diversas promovidas pela instituição, ganhando muitos prêmios, entre 

eles uma sonhada viagem de estudos na Europa Com sua ascendência, passou a 

ser mencionado em telejornais. Viaja á Europa e faz exposições ao mundo todo 

após sua carreira deslanchar, é mencionado por diversos outros artistas entre eles 

Manoel Bandeira e Mário de Andrade. 

Elogiado e prestigiado, reconhecido internacionalmente, Cândido Portinari 

faleceu a 06 de fevereiro do ano de 1962, em decorrência de intoxicação por 

Chumbo e outros contaminantes presentes em suas tintas. Ele deixou um legado 

riquíssimo de obras de arte e vários murais. 
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Museu Virtual Casa de Portinari 

 A interatividade do Museu Casa de Portinari1418 se manifesta logo no 

primeiro contato com o usuário, onde é perceptível um painel com diversos 

controles e funções, podendo-se destacar as funcionalidades de visita 

automática, rotação em trezentos e sessenta graus, bem como habilitação ou não 

habilitação de som. 

 Na fachada do museu, a primeira seção que a ferramenta apresenta ao 

usuário retrata o local onde Portinari passou seus dias em Brodowski. Vizinhos ao 

local estão a Igreja de Santo Antônio e a Praça Cândido Portinari.  
 

Imagem 01: Fachada Museu Casa de Portinari 

 
Fonte: Captura de tela (Print Screen) feita pelos autores 

 

Sala dos Desenhos 

Aborda esboços e rascunhos de Portinari, bem como desenhos de sua 

autoria. Esta sala em especial proporciona que o visitante conheça mais da vida 

pessoal do artista, permite que o visitante conheça os primeiros esboços do 

artista. A sala mostra quadros da infância de Portinari, como Brodowski Antiga, 

datada de 1939 e “São Francisco”, do ano 1942. 
Imagem 02: Sala dos Desenhos – Museu Virtual Casa de Portinari 

 
1418  Disponível em: https://www.museucasadeportinari.org.br/. Acesso em: 4 maio  2019. 
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Fonte: Captura de tela (Print Screen) feita pelos autores 

 

O Ateliê do Artista 

 Nesta seção, ficam armazenadas obras, esboços, as tintas e outros 

materiais que o artista utilizava, as técnicas, a organização, os instrumentos 

diversos, pincéis, suportes e outras coisas das quais Cândido Portinari fazia uso 

para produzir sua obra. 
Imagem 03: Ateliê do artista 

 
Fonte: Captura de tela (Print Screen) feita pelos autores 

 

 

 

Imagem 04: Ateliê do artista 
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Fonte: Captura de tela (Print Screen) feita pelos autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com o presente trabalho foi possível inferir sobre a relevância dos museus 

virtuais como ferramenta para o estudo sistemático e pormenorizado da Arte, 

artistas, suas características e principais obras. 

 Postulamos, também, os museus virtuais, sua definição e importância na 

disseminação do pensamento, da ideia, do novo e do antigo, da difusão do 

conhecimento, a questão da acessibilidade a interatividade e as consequências 

dessa nova relação do discente no processo de ensino-aprendizagem em Arte. 
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RESUMO: O presente material foi elaborado em 2018, com os alunos do 3º ano do 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (EMIEP) Técnico em Informática, da 

Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros, onde após participarem de oficinas de 

robótica com a utilização da plataforma de prototipagem eletrônica arduino tiveram 

como desafio realizar uma pesquisa com a apresentação de um projeto de intervenção 

voltado para a sustentabilidade e economia criativa, utilizando técnicas de programação 

de computadores. O trabalho desenvolveu sob a orientação do professor de informática 

para a elaboração do projeto onde, após algumas reuniões com os alunos, ficou definido 

que seria construído um protótipo de uma casa inteligente e sustentável controlada por 

um smartphone através do arduino. Orientou-os com as técnicas de programação 

necessárias para a construção do aplicativo que realizaria a conexão com a placa de 

prototipagem. O protótipo deste projeto foi apresentado pelo professor e os alunos no 

Arduino Day, Mostra Científica da Escola Estadual da Adalgisa de Barros e na 15ª Semana 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCT), eventos estes realizados no ano de 

2018. 

Palavras chave: Robótica educacional; Programação de computadores; Arduino; Projeto; 

Tecnologia. 

 

ABSTRACT: The present material was elaborated in 2018, with the students of the 3rd 

year of High School Integrated to the Professional Education (EMIEP) Technician in 

 
1419 Mestre em Ensino de Linguagens e seus Códigos pelo Programa de Pós-Graduação Stricto 
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Computer science, of the State School Teacher Adalgisa de Barros, where after 

participating in robotics workshops with the use of the platform of prototyping Arduino 

electronics had as challenge to carry out a research with the presentation of an 

intervention project focused on sustainability and creative economy, using techniques of 

computer programming. The work developed under the guidance of the computer 

teacher to design the project where, after some meetings with the students, it was 

defined that a prototype of a smart and sustainable home controlled by a smartphone 

through arduino would be built. He guided them with the programming techniques 

needed to build the application that would connect to the prototype board. The 

prototype of this project was presented by the professor and the students at the Arduino 

Day, Scientific Show of the State School of Adalgisa de Barros and the 15th National 

Science, Technology and Innovation Week (SNCT), events held in 2018. 

Keywords: Educational Robotics; Computer programming; Arduino; Project; Technology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente material foi elaborado em 2018, com os alunos do 3º ano do 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (EMIEP) Técnico em Informática, 

da Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros, onde após participarem de 

oficinas de robótica com a utilização da plataforma de prototipagem eletrônica 

Arduino tiveram como desafio realizar uma pesquisa com a apresentação de um 

projeto de intervenção voltado para a sustentabilidade e economia criativa, 

utilizando técnicas de programação de computadores. Deste modo reforçando 

que a robótica educacional é uma metodologia de ensino que tem como objetivo 

fomentar no aluno a investigação e materialização dos conceitos aprendidos no 

conteúdo curricular, indo muito além da construção de projetos e programação 

de robôs (Ferreira, 1991). O que proporciona um aprendizado prático, que 

desenvolve no aluno a capacidade de pensar e achar soluções aos desafios 

propostos. Incentiva o trabalho em grupo, a cooperação, planejamento, pesquisa, 

tomada de decisões, definição de ações, promove o diálogo e o respeito a 

diferentes opiniões. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Seguindo às orientações do Programa Ensino Médio Integrado à 

Educação Profissional (EMIEP) que visa desenvolver novas alternativas de 

organização curricular, comprometidas, com o novo significado do trabalho, do 

aprimoramento no contexto da globalização e, acima de tudo a preocupação, 
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com a pessoa humana que se apropriará desses conhecimentos para aprimorar 

profissional e socialmente; Estimulando a Iniciação Científica através do  

desenvolvimento de projeto e com acompanhamento pedagógico; Inclusão e 

produção digital; Seguido pela Lei 9.394/96 – LDB onde define que a educação 

profissional não mais consiste em simples instrumento de política assistencialista 

nem se resume à simples preparação do indivíduo para execução de um 

determinado conjunto de tarefas. Pelo contrário, a educação profissional passou 

a significar muito mais: o domínio operacional de um determinado fazer, 

acompanhado da compreensão global do processo produtivo, com a apreensão 

do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos 

valores necessários à tomada de decisões. Baseado nessas diretrizes, o trabalho 

desenvolveu sob a orientação do professor de informática para a elaboração do 

projeto de intervenção onde, após algumas reuniões com os alunos, ficou 

definido que seria construído um protótipo de uma casa inteligente e sustentável 

controlada por um smartphone através do arduino. Orientou-os com as técnicas 

de programação necessárias para a construção do aplicativo que realizaria a 

conexão com a placa de prototipagem. 

 

3 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Em conformidade com Ribeiro (2006), a introdução da tecnologia na 

educação, a robótica educacional tornou-se uma realidade em muitas escolas 

brasileiras, todavia, a robótica na educação ainda não possui políticas públicas de 

abrangência nacional. Quintanilha (2008) aponta que no Brasil são poucas as 

experiências que envolvem a robótica na educação, os principais projetos de 

robótica pedagógica são iniciativas isoladas de universidades, prefeituras ou 

estabelecimentos particulares.  

Ressalta-se que, além de facilitar a compreensão de conteúdos curriculares, esta 

possibilita o desenvolvimento de diferentes habilidades, como o trabalho 

colaborativo, o raciocínio lógico, tomada de decisões e resolução de problemas. 

Essas atividades estimulam a curiosidade e interesse dos alunos, em conhecer e 

experimentar atividades que a envolvam. 

Como resultado deste projeto foi elaborado o protótipo da casa inteligente, 

envolvendo conceitos de sustentabilidade, inovação e economia criativa e foi 

apresentado pelo professor e os alunos no Arduino Day, Mostra Científica da 

Escola Adalgisa de Barros e na 15ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (SNCT) eventos estes realizados no ano 2018. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A robótica surge como uma variante para permitir o contato direto com novas 

tecnologias, com aplicações práticas, ligadas a assuntos, que fazem parte do 

cotidiano, atribuindo um sentido para conhecimento agregado ao uso das 

ferramentas tecnológicas. 

Em relação à robótica com arduino, as primeiras ideias surgiram no ano de 2011, 

após o primeiro contato e conhecimento da placa desenvolvida. Arduíno é uma 

ferramenta que proporciona o aprendizado de forma lúdica, simples e agradável. 

Pode-se afirmar que a robótica é uma metodologia importante no 

reconhecimento de figuras geométricas, ângulos e fórmulas matemáticas. 

Ademais, a inserção da robótica educacional como ferramenta do processo de 

ensino-aprendizagem torna o ambiente escolar mais atraente, podendo assim 

propiciar a experimentação e estimular a criatividade.  
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RESUMO: Biodiversidade e Cultura são temas bastante discutidos nos dias atuais. 

Discutir sobre diversidade biológica e cultural, bem como suas relações se faz importante 

no contexto da formação de professores. A Educação para a Biodiversidade inclui a 

relação dos elementos que compõem a Biodiversidade e Cultura, como povos, 

sociedades ou comunidades tradicionais e seus saberes associados ao uso sustentável e 

à conservação. Diante dos avanços tecnológicos na atualidade, uma reflexão sobre a 

importância da tecnologia na prática pedagógica é necessária nos cursos de formação 

de professores, especialmente nos cursos de formação de professores de Biologia. A 

plataforma “Observatório da Educação para a Biodiversidade” é uma plataforma em 

formato web 2.0 que busca contribuir com esse processo formativo, com o 

compartilhamento de narrativas digitais como recursos educacionais abertos (REA), 

entendendo a importância da compreensão das tecnologias digitais em rede como 

estruturantes de novas práticas comunicacionais, de formação e aprendizagem, visando 

à democratização do acesso a informações. Nesse sentido, esse trabalho tem como 

objetivo identificar as contribuições de uma plataforma web 2.0 para a formação de 

professores de Biologia no contexto da Educação para a Biodiversidade. 

 

Palavras-chave: Plataformas digitais; Biodiversidade; Cultura; Formação de Professores; 

Biologia. 

 

ABSTRACT: Biodiversity and Culture are highly discussed themes today. Discussing 

about biological and cultural diversity, as well as their relations to each other, is important 

in the context of teacher training. Education for Biodiversity includes the relation between 

the compounding elements of Biodiversity and Culture, such as peoples, societies, or 

traditional communities and their knowledges associated to sustainable use and 

conservation. Given the technological advances of present time, a reflection about the 

importance of technology in pedagogical practices is necessary during teacher training 

courses, especially for Biology teachers training courses. The “Observatório da Educação 
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para a Biodiversidade” (Education Observatory for Biodiversity) is Web 2.0 platform which 

aims to contribute to such formative process by sharing digital narratives as open 

educational resources (OER), understanding the importance of comprehending digital 

network technologies as structuring principals for new communicational, formative, and 

learning  practices, aiming to democratize the access to information. Thus, the objective 

of this work was to identify the contributions of a Web 2.0 platform to a Biology teaching 

training course in the context of Education for Biodiversity. 

 

Keywords: Digital platforms; Biodiversity; Culture; Teacher training; Biology. 

 

INTRODUÇÃO 

Devido ao seu caráter polissémico, o termo Biodiversidade pode ser 

visto como controverso e mal definido, todavia, o conhecimento ao seu respeito, 

bem como os aspectos relacionados à conservação e preservação são 

imprescindíveis, uma vez que sua perda se torna cada vez maior frente aos 

processos de desenvolvimento da sociedade atual. Essa constatação tem 

implicações para o campo educacional, constituindo um desafio para educadores 

conhecer os diversos níveis e sentidos referentes ao termo no decorrer do 

processo de ensino-aprendizagem e correlacioná-lo aos valores econômicos, 

sociais, políticos e culturais (OLIVEIRA, 2010).  

Para tanto, é necessário que a escola, enquanto ambiente plural e 

heterogêneo reconheça e valorize as inúmeras culturas existentes em seu 

contexto e na sua constituição (VEIGA-NETO, 2003). A educação intercultural no 

Ensino de Biologia e de seus conceitos centrais, como o Biodiversidade, deve 

partir do reconhecimento da coexistência de diferentes grupos e olhares que 

interagem no ambiente escolar. Logo, a Educação para a Biodiversidade deve 

levar em consideração tais aspectos a fim de se ampliar as propostas e práticas 

no sentido de reconhecer as necessidades específicas da localidade onde se está 

inserido (MARANDINO; OLIVEIRA, 2010).  

Diante disso, alguns questionamentos podem surgir no contexto de 

formação inicial de professores, como: Os licenciandos de Biologia levam em 

consideração a perspectiva intercultural no processo de ensino da 

Biodiversidade? A interculturalidade pode contribuir para o ensino e a 

aprendizagem dessa temática? Quais são as concepções dos licenciandos de 

Biologia sobre Biodiversidade e como eles às perpassam do processo de ensino? 

Os licenciandos conseguem relacionar aspectos culturais de sua realidade com o 

ensino da Biodiversidade 
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Esses questionamentos pretendem ser respondidos por meio de 

pesquisas que levem em conta as diversidades culturais e biológicas das 

diferentes regiões do país, disponibilizadas em narrativas digitais em plataformas 

digitais web 2.0, como Recurso Educacional Aberto, de fácil acesso, 

democratizando o conhecimento e compartilhando informações a fim de 

contribuir com o processo de formação inicial de professores de Ciências e 

Biologia.  Como afirma Medeiros e Medeiros (2018): 

 
[..] as plataformas digitais tem sido algo bastante significativo, 

oferecendo às pessoas a possibilidade de buscar conhecimentos de 

forma mais rápida, prazerosa e mais barata (em alguns casos de forma 

gratuita). Os avanços tecnológicos tem gerado grandes expectativas 

sobre os impactos que tais desenvolvimentos podem proporcionar para 

a vida em sociedade, ampliando inclusive a possibilidade de criar novas 

metodologias que tornem o ensino criativo e atrativo para alunos e 

professores. (Medeiros e Medeiros, 2018, p. 10) 

 

 

METODOLOGIA 

A plataforma digital faz parte do projeto intitulado “Observatório da 

Educação para a Biodiversidade – PROFBD”, financiado pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq. A plataforma corresponde a 

uma proposta interinstitucional de pesquisa que busca investigar o processo de 

formação inicial de professores de Ciências/Biologia e sua relação com a 

Educação para a Biodiversidade. A equipe que compõe a rede é formada por seis 

IES, sendo elas: a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os materiais 

elaborados por esse projeto serão disponibilizados como Recurso Educacional 

Aberto (REA) na plataforma digital web 2.0 “Observatório da Educação para a 

Biodiversidade”, com a finalidade de disseminar e integralizar informações que 

estão relacionados à Biodiversidade em diferentes regiões do Brasil. O projeto 

está em andamento, e as instituições das várias regiões que fazem parte dele 

alimentam essa plataforma, para poder assim, dar conta das diversas perspectivas 

em relação às diversidades biológicas e culturais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A drástica redução da Biodiversidade em níveis globais e a ampliação do 

conceito para uma dimensão cultural promovem debates importantes no 

contexto das dimensões políticas, sociais, econômicas e históricas e que compõe 

as próprias características das sociedades humanas. Assim, a biodiversidade 

torna-se mais que um conceito escolarizado, mas um contexto sociocultural que 

compõe identidades e permite o reconhecimento da alteridade a partir da 

realidade objetiva que materializa uma forma de ser/estar no mundo e dá sentido 

aos territórios culturais.  Em tempos de crise ambiental e busca por modelos de 

conservação que apontem a dita sustentabilidade, perpassa pelo reconhecimento 

de si e do mundo como aspectos não dicotômicos e relevantes para o contexto 

de formação no âmbito dos processos educativos. 

Assim, o produto deste trabalho coletivo é a construção de uma 

plataforma digital em web 2.0 de livre acesso para professores, em formação 

inicial e em serviço, sobre narrativas digitais produzidas por licenciandos e 

professores formadores, que envolvam conhecimento científico em diálogos com 

conhecimentos tradicionais próprios dos territórios culturais em que estão 

inseridos. A referida plataforma no modelo dos Recursos Educacionais Abertos 

(REAs) possibilita que objetos de aprendizagem, propostas, relatos de 

experiências com enfoque intercultural sejam disponibilizados gratuitamente 

para a possiblidade de fomentar o debate sobre a formação de professores 

sensíveis à diversidade cultural. 

O grupo trabalha em uma fase de identificação e análise das percepções e 

concepções de licenciandos sobre diversidade cultural no contexto de ensino e 

aprendizagem de ciências.  Os materiais didáticos digitais estão sendo 

produzidos com o desafio de estabelecer diálogo entre a biodiversidade local e 

aspectos culturais do território em articulações com conceitos científicos 

escolares. Além disso, os licenciandos devem disponibilizar o material no formato 

das "narrativas digitais" que posteriormente será objeto de análise dos 

pesquisadores participantes da rede de trabalho. 

Nessa perspectiva se faz importante a possibilidade de uma formação 

inicial de professores de Ciências/Biologia que valorize as questões culturais e as 

relacionem com a diversidade biológica, e que as informações produzidas a partir 

de tal formação seja compartilhada a fim de contribuir com outros processos 

formativos. Para Almeida (2017) a natureza e a cultura possuem uma intrínseca 

relação, onde uma ensina e aprende com a outra, formando um diálogo com 

outros saberes. Esse modelo de formação inicial de professores reconhece o 

posicionamento dos sujeitos frente a questões voltadas à consciência das 
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diferenças culturais, juntamente com a problematização das contradições que 

surgem dentro do cenário atual, como recurso pedagógico para a tomada de 

consciência e superação do discurso colonial e da ciência como conhecimento 

hegemônico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo principal apresentar a plataforma 

digital web 2.0 “Observatório da Educação para a Biodiversidade” e suas 

contribuições no contexto da formação de professores de Biologia. Percebe-se a 

relevância dessa proposta de trabalho a fim de reunir informações sobre questões 

culturais e sua relação com a Biodiversidade nas diferentes regiões do país, 

possibilitando o acesso gratuito e rápido dessas informações, contribuindo com 

o processo de formação inicial e continuada.  

Nessa perspectiva, observa-se a importância do uso de ferramentas 

alternativas que possam melhorar o ensino/aprendizagem e democratização do 

acesso à informação, tendo em vista a grande deficiência de materiais didáticos 

e de apoio para alunos e professores que abordem sobre Biodiversidade levando 

em conta a região na qual o sujeito está inserido e suas características culturais.  
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PLATAFORMA VIRTUAL COMO FERRAMENTA AUXILIAR NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE FÍSICA 
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RESUMO: É consenso entre os envolvidos no processo educacional que o advento das 

tecnologias da informação e comunicação provocou profundas mudanças no modo de 

vida das pessoas. Essas mudanças vão desde as suas formas de comunicação, de 

trabalho, de relacionamento, até às estratégias de ensino e aprendizagem. Em nossa 

sociedade atual, as várias possibilidades de uso das tecnologias da informação e 

comunicação, especialmente da internet, trouxe um enorme potencial de oportunidades, 

antes inimagináveis. Sendo assim, se faz necessária uma reflexão sobre a inserção das 

tecnologias da informação e comunicação como ferramentas complementares no 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos científicos, especialmente no ensino 

de Física, uma vez que são várias as dificuldades enfrentadas para a aprendizagem dos 

conteúdos dessa disciplina. Por meio desse trabalho, foi desenvolvida uma plataforma 

virtual de ensino dos conteúdos de Física, com o intuito de ser utilizada por professores, 

alunos e internautas em geral. Essa pesquisa está sendo realizada no primeiro semestre 

de 2019, envolvendo alunos e professores das escolas públicas municipais e estaduais 

do município de São Domingos do Maranhão. O presente trabalho se constitui como 

produto educacional, com caráter dinâmico, pois estará em constante atualização, 

disponibilizando para os seus usuários vários recursos relacionados ao estudo da ciência 

Física, como resumos de conteúdos, lista de exercícios, simulados, quiz, roteiros de 

atividades experimentais, simuladores, curiosidades, desafios, fóruns, salas de aulas 

virtuais, videoaulas, orientações sobre avaliações, redes sociais e outros produtos 

educacionais desenvolvidos por professores do Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física NPEF – Polo 47 (UFMA). Em síntese, a utilização dessa plataforma virtual 

traz grande contribuição para a eficácia do processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos de Física na Educação Básica, fazendo uso pedagógico de diversas 

tecnologias da informação e comunicação. 

Palavras-chave: Tecnologia; Internet; Ambiente; Ensino; Física.  

 

ABSTRACT: It is a consensus among those involved in the educational process that the 

advent of information and communication technologies has brought about profound 

changes in people's way of life. These changes range from their forms of communication, 

work, relationship, to teaching and learning strategies. In our current society, the various 

possibilities of using information and communication technologies, especially the 

internet, have brought an enormous potential of opportunities, previously unimaginable. 
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Therefore, it is necessary to reflect on the insertion of information and communication 

technologies as complementary tools in the teaching and learning process of scientific 

content, especially in physics teaching, since there are several difficulties to learn the 

contents of this subject. Through this work, a virtual platform for the teaching of Physics 

contents was developed, with the intention of being used by teachers, students and 

Internet users in general. This research is being carried out in the first half of 2019, 

involving students and teachers from the municipal and state public schools of the 

municipality of São Domingos do Maranhão. The present work constitutes an educational 

product, with a dynamic character, since it will be in constant updating, making available 

to its users several resources related to the study of Physical Science, such as summaries 

of contents, exercises list, simulations, quizzes, itineraries of experimental activities , 

simulators, curiosities, challenges, forums, virtual classrooms, videotapes, evaluation 

guidelines, social networks and other educational products developed by professors of 

the National Professional Masters in Physics Teaching NPEF - Polo 47 (UFMA). In 

summary, the use of this virtual platform brings great contribution to the effectiveness 

of the teaching and learning process of the contents of Physics in Basic Education, making 

pedagogical use of various information and communication technologies. 

Keywords: Technology; Internet; Environment; Teaching; Physics. 

 

RESUMEN: Es consenso entre los involucrados en el proceso educativo que el 

advenimiento de las tecnologías de la información y comunicación provocó profundos 

cambios en el modo de vida de las personas. Estos cambios van desde sus formas de 

comunicación, de trabajo, de relación, hasta las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

En nuestra sociedad actual, las diversas posibilidades de uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, especialmente de Internet, traen un enorme potencial de 

oportunidades, antes inimaginables. Siendo así, se hace necesaria una reflexión sobre la 

inserción de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas 

complementarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos científicos, 

especialmente en la enseñanza de Física, ya que son varias las dificultades enfrentadas 

para el aprendizaje de los contenidos la disciplina. Por medio de este trabajo, se 

desarrolló una plataforma virtual de enseñanza de los contenidos de Física, con la 

intención de ser utilizada por profesores, alumnos e internautas en general. Esta 

investigación se está realizando en el primer semestre de 2019, involucrando a alumnos 

y profesores de las escuelas públicas municipales y estatales del municipio de São 

Domingos do Maranhão. El presente trabajo se constituye como producto educativo, con 

carácter dinámico, pues estará en constante actualización, disponibilizando para sus 

usuarios varios recursos relacionados al estudio de la ciencia Física, como resúmenes de 

contenidos, lista de ejercicios, simulados, concurso, itinerarios de actividades 

experimentales , simuladores, curiosidades, desafíos, foros, aulas virtuales, 

videoconferencias, orientaciones sobre evaluaciones, redes sociales y otros productos 

educativos desarrollados por profesores del Máster Nacional Profesional en Enseñanza 
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de Física NPEF - Polo 47 (UFMA). En síntesis, la utilización de esta plataforma virtual 

aporta gran contribución a la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

contenidos de Física en la Educación Básica, haciendo uso pedagógico de diversas 

tecnologías de la información y comunicación. 

Palabras clave: Tecnología; Internet; Medio ambiente; Educación; La física. 

 

1  INTRODUÇÃO 

É notória a existência de vários obstáculos no ensino de ciências nos 

sistemas educacionais brasileiros, de forma particular no ensino de Física. Essas 

problemáticas estão presentes na maioria das escolas brasileiras, que vão desde 

a falta de estrutura física dos estabelecimentos de ensino, como a inexistência de 

laboratórios didáticos, até a falta de estrutura humana, como a falta de mão de 

obra qualificada para o ensino dos conteúdos dessa disciplina, entre outros 

fatores. O fato é que para a maioria dos alunos, principalmente os que estão 

matriculados na Educação Básica nas escolas públicas, entender física não tem 

sido tarefa fácil, fato esse que tem levado essa disciplina a ser classificada, pela 

maioria dos estudantes, como um bicho de “sete cabeças”. 

Muito embora existam muitos fatores que têm atrapalho a qualidade do 

ensino e aprendizagem dos conteúdos de Física da Educação Básica, o professor 

pode tornar suas aulas mais interessantes, mais eficientes, fazendo uso das 

ferramentas tecnológicas no seu fazer pedagógico. 

É evidente que a chegada das várias tecnologias da informação e 

comunicação acarretou profundas mudanças nos modos de vida das pessoas. Em 

nossa atualidade, as formas de relacionamento, comunicação, trabalho, produção 

são totalmente diferentes, das adotadas pelas pessoas em décadas atrás. Essas 

inovações têm atingido de forma enfática o meio educacional, onde temos jovens 

cada vez mais conectados e informados. Sendo assim, temos a necessidade de 

ter professores e uma escola cada vez mais modernos, mais conectados às 

mudanças que as tecnologias proporcionam às nossas vidas. 

O professor moderno pode tornar suas atividades docentes cada vez mais 

eficazes, uma vez que há a possibilidade de acesso aos últimos trabalhos 

publicados, às notícias mais recentes sobre o tema que vai tratar. É possível 

solicitar ajuda a um colega professor, compartilhar materiais didáticos, podendo 

assim, trabalhar determinado assunto com os seus estudantes de maneira mais 

interessante. Pode identificar que materiais, programas, vídeos, exercícios existem 

sobre o assunto que pretende tratar. Já é possível copiar imagens, sons, trechos 

de vídeos para enriquecer as aulas. Nesse sentido, Moran (2006) afirma que: 
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O grande avanço neste campo da preparação de aula está na 

possibilidade de consulta a colegas conhecidos e desconhecidos, 

a especialistas, de perguntar e obter respostas sobre dúvidas, 

métodos, materiais, estratégias de ensino-aprendizagem. O 

papel do professor amplia-se, sendo não apenas responsável por 

coletar a informação, mas também por trabalhá-la, escolhê-la, 

confrontando visões, metodologias e resultados.   

  Os professores que desconsideram o uso das tecnologias atuais como 

ferramentas didáticas, certamente, ver a Internet e seus recursos, como algo 

complicado, como um elemento que atrapalha o fazer pedagógico do professor 

e aluno. Entretanto, de acordo com Moran (2006), esse professor necessita se 

atualizar e aprender a utilizar as várias possiblidades que as tecnologias são 

capazes de propiciar ao seu fazer pedagógico. 

De acordo com Novak (1978), promover um ensino significativo é 

essencial para a qualidade do ensino ministrado em sala de aula. Os conteúdos 

abordados precisam ter sentidos para os alunos aprendizes. 

Para BONA (2009), os professores devem fazer uso das várias ferramentas 

tecnológicas modernas, como internet, simuladores e outros recursos digitais 

para promover melhorias em seu fazer pedagógico. 

Por meio desse trabalho, foi desenvolvido um ambiente virtual, se 

constituindo um produto educacional, cujo nome é LUZ DA FÍSICA: Ilumine sua 

mente. Esse ambiente virtual de aprendizagem possui o seguinte endereço: 

http://luzdafisica.com.br. 

Alunos, professores e internautas em geral podem encontrar várias ferramentas 

de ensino e aprendizagem dos conteúdos de Física nessa plataforma virtual. Seus 

recursos vão desde resumos de conteúdos, jogos, simuladores, podcast, videoaulas, quiz, 

provas online, entre outras ferramentas tecnológicas. 

Este trabalho se consolida como um espaço virtual para que se possa ensinar e 

aprender os conteúdos de Física de forma mais eficaz, fazendo uso de várias tecnologias 

da informação e comunicação. 

 

 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho está sendo desenvolvido tomando como base os 

seguintes passos: 

Primeiro - Levantamento Literário: 

Nessa etapa, está sendo feito o levantamento de vários trabalhos, pesquisas, 

textos, artigos, livros relacionados ao tema em questão. 

http://luzdafisica.com.br/
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Segundo - Tema, instrumento de coleta, população e amostra. 

Nesta etapa do trabalho, delimitação do tema do trabalho, assim como a 

construção dos instrumentos de coletas de dados e informações, delimitação da 

população e amostragem. 

Produto Educacional: HOME PAGE: LUZ DA FÍSICA: Ilumine Sua Mente 

Terceiro – Desenvolvimento do ambiente virtual (Produto Educacional). 

Quarto – Encontros com professores. 

Com o intuito de realizar a apresentação da pesquisa, treinamento com 

professores e a coleta de dados e informações, estão sendo realizado dois 

encontros com os professores de Ciências e Física envolvidos na pesquisa. 

Quinto – Formação, orientação e coleta de dados – Junho de 2019 

O primeiro encontro será realizado para apresentação do produto educacional 

aos professores, assim como, realizar a orientação de uso da plataforma virtual e 

realizar coleta de dados. 

a) Palestra: Temática relacionada ao uso das tecnologias da informação e 

comunicação no processo de ensino e aprendizagem; 

b) Apresentação do produto educacional: Será feita a apresentação do 

produto educacional aos professores, assim como a orientação quanto ao 

uso do mesmo; 

c) Coleta de dados e informações: Será realizada uma coleta de dados e 

informações com questões relacionadas ao tema do trabalho. 

Duração do 1º encontro: 4 horas (8h às 12h) 

Data provável: Junho de 2019 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo mostrar a importância do uso das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), em especial o software GeoGebra, na 

formação inicial de professores de matemática. Trata-se de um relato da experiência 

realizada na disciplina “Tópicos de Matemática I” no curso Licenciatura da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, a qual se desenvolveu inteiramente com o uso deste software 

de geometria dinâmica. A turma foi dividida em duplas que apresentaram seminários 

semanais abordando construções clássicas da geometria plana – sobretudo as 

construções com régua e compasso – e construção de gráficos de funções reais. As 

avaliações da disciplina também foram pautadas pelo que fora apresentado pelos 

estudantes nos seminários. Ao final, fora aplicado um questionário de avaliação da 

disciplina, com o intuito de avaliar os processos adotados. Houve uma avaliação positiva 

dos procedimentos e, com a vivência dos encontros, percebeu-se que ainda há um certo 

desconhecimento desta ferramenta, o que reforça a importância desse recurso para a 

formação do professor de Matemática do curso em questão.  

Palavras-chave: Construções com régua e compasso; Funções; Geometria; Licenciatura;  

TDIC.  

 

Abstract: This article aims to show the importance of the use of Digital Information and 

Communication Technologies (DICT), especially the GeoGebra software, in the initial 

training of mathematics teachers. This is an account of the experience of the subject 
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"Tópicos de Matemática I" in the teacher training undergraduate course of Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, which was developed entirely with the use of this dynamic 

geometry software. The class was divided into pairs that presented weekly seminars 

covering classic constructions of planet geometry - especially the constructions with ruler 

and compass - and construction of graphs of real functions. The evaluations of the 

discipline were also based on what had been presented by the students in the seminars. 

At the end, a questionnaire evaluation of the discipline was  applied, in order to evaluate 

the adopted processes.                                                                                          There was 

a positive evaluation of the procedures and, with the experience of the meetings, it was 

noticed that there is still a certain lack of knowledge of this tool, which reinforces the 

importance of this resource for the formation of the Mathematics teacher of the course 

in question. 

Keywords: Constructions with ruler and compass; DICT; Functions; Geometry; Teacher 

training undergraduation. 

 

 

Introdução 

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) revolucionaram o 

mundo e hoje estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Com a 

Educação não acontece diferente.  

O uso de recursos tecnológicos tem permitido diferentes metodologias nos 

processos de ensino e aprendizagem. Em contrapartida, os professores precisam 

de um preparo para o uso dessas tecnologias, pois eles continuam sendo os 

mediadores no processo educacional.  

No leque de opções destes recursos tecnológicos, o GeoGebra é um exemplo que 

se destaca. Trata-se um aplicativo de matemática dinâmica gratuito, desenvolvido 

por Markus Hohenwarter, e que pode ser usado em todos os níveis de ensino. 

Embora seja um software bastante conhecido, e ter crescimento constante, ainda 

é subutilizado nos cursos de formação para professores.  

Isso posto, este trabalho relata uma experiência com o uso do software GeoGebra 

num curso de formação inicial de professores de Matemática.  

 

Importância do uso de TDIC na formação inicial de professores 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), já frisavam que a tecnologia deve 

ser utilizada na escola para ampliar as opções de ação didática, com o objetivo 

de criar ambientes de ensino e aprendizagem que favoreçam a postura crítica, a 

curiosidade, a observação e análise, a troca de ideias, de forma que o aluno possa 

ter autonomia no seu processo de aprendizagem, buscando e ampliando 
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conhecimentos. (BRASIL, 1998, p. 156)  

Entre as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), duas 

abordam com mais ênfase as questões referentes à inovação e tecnologia. A 

competência de número 4, estipula o uso de diferentes linguagens, inclusive a 

digital, para expressar e partilhar informações. E na quinta competência está 

determinada a utilização e criação de tecnologias digitais de forma crítica, 

reflexiva e ética. Embora as diretrizes da BNCC ultrapassem os aspectos 

tecnológicos, o documento reconhece que essas ferramentas podem ser grandes 

aliadas no desenvolvimento de habilidades cognitivas. (BRASIL, 2018, p. 9)   

Cyrino e Baldini (2012), argumentam que a inserção das TDIC no processo de 

formação de professores, deve ser marcada por uma concepção de Educação 

Matemática que privilegie a aprendizagem. As autoras seguem nesta linha de 

raciocínio, enfatizando que o professor tem papel fundamental nesta mudança, 

uma vez que é sua responsabilidade a organização pedagógica da sala de aula 

(CYRINO; BALDINI, 2012, p. 44).  

Ainda na perspectiva de como o uso de TDIC podem ser incorporadas à prática 

do professor, Rossi e Zamperetti (2014) afirmam que muitos professores 

contemporâneos estão inquietos, tanto com relação ao domínio dos métodos e 

dos saberes, quanto com o caráter subjetivo do papel do professor nesses novos 

tempos.  

Desta forma, faz-se necessária uma maior atenção já na formação inicial de 

professores, no que se refere ao uso das TDIC.  

 

A disciplina de Tópicos de Matemática I 

O projeto pedagógico do curso de licenciatura em Matemática da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA), localizada em Sobral, Ceará, estão previstas 

disciplinas eletivas, isto é, disciplinas que são apresentadas ao colegiado e eleitas 

– ou não – para comporem a oferta a cada semestre. No elenco de tais disciplinas, 

encontra-se “Tópicos de Matemática I”, cuja ementa é variável e definida pelo 

professor proponente.  

Aprovada pelo colegiado do curso, a disciplina foi ofertada no semestre 2018.2 – 

que transcorreu entre novembro de 2018 e abril de 2019 – com a proposta de 

estudar curvas, gráficos de funções reais e construções clássicas da geometria 

plana – sobretudo as construções com régua e compasso – utilizando o GeoGebra 

como ferramenta. 

A metodologia adotada para a disciplina foi: nos primeiros três encontros – de 

um total de quatorze – foram dadas noções básicas de uso do GeoGebra, pelo 
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próprio professor da disciplina e depois ocorreram seminários apresentados 

pelos alunos. Foram formadas duplas e cada uma delas ficou responsável por 

abordar um assunto dentro do conteúdo proposto – usando o GeoGebra – 

trazendo, assim, o conhecimento e atividades práticas para a turma. O assunto 

para cada dupla foi determinado através de sorteio. 

 

A composição da nota de cada estudante se deu pela nota obtida no seminário 

e por duas avaliações práticas, individuais, cujos assuntos cobrados foram 

justamente os expostos pelas duplas ao longo do semestre. Ao término da 

disciplina, fora aplicado um questionário avaliativo junto a turma, com o intuito 

de averiguar o ponto de vista dos estudantes sobre a metodologia empregada 

na disciplina e o uso do GeoGebra.  

 

Analisando a experiência 

Dos 31 estudantes que iniciaram, 29 concluíram a disciplina. Destes, 27 

responderam o questionário avaliativo aplicado ao final do semestre. As respostas 

confirmaram o que já havia sido percebido nos primeiros encontros, ministrados 

pelo professor. Mais de 25% da turma afirmou não ter conhecimento prévio 

algum do GeoGebra e dentre os que afirmaram já o conhecer, nem todos tinham 

total domínio sobre as ferramentas do mesmo. 

Os alunos também afirmaram que houve dificuldades na preparação das aulas, 

por não terem o domínio do software. Encontrar uma forma didática e clara para 

abordar o conteúdo junto a turma e a escassez de material de pesquisa, também 

foram problemas alegados. 

Afirmaram ainda, que, no geral, os colegas fizeram boas apresentações, contudo 

deixaram algumas observações: rapidez excessiva nas explicações, pouco 

domínio sobre o tema trabalhado, apresentações mecânicas e poucas aplicações 

no cotidiano.  

Ainda, mais de 70% da turma avaliou como positiva a metodologia adotada na 

disciplina. Para os alunos foi enriquecedor trabalhar em duplas, pois assim além 

da divisão de tarefas, houve a troca de ideias e informações. 

Por fim, 63% responderam que é muito relevante para a formação docente 

estudar curvas e construções clássicas da geometria plana utilizando o GeoGebra 

como ferramenta e mais de 77% afirmaram que essa disciplina contribuiu 

bastante para o uso do software como recurso didático nas aulas de matemática 

que serão ministradas no futuro. 

Considerações finais 
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A aplicação do GeoGebra na disciplina, reforça que o software não é apenas um 

“passatempo” para a sala de aula. Seu uso pode ir além da simples observação de 

gráficos de funções, ou construções de figuras planas elementares. O software é 

uma ferramenta para o professor e não funciona automaticamente para promover 

a aprendizagem do aluno. Assim, para uma boa utilização das potencialidades do 

GeoGebra, é necessário o fundamento teórico para o professor.  

É importante ressaltar também sobre a metodologia empregada na disciplina, 

que de forma significativa, deu ao aluno autonomia para pesquisar e produzir o 

seminário da melhor forma possível, e ainda promoveu uma aprendizagem 

cooperativa, havendo compartilhamento de ideias e conhecimentos, obtendo 

assim um bom desempenho das duplas.  
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo chamar a atenção para o uso das 

tecnologias e informação e comunicação (TIC´s), por meio de um experimento 

realizando em uma escola de nível técnico, com uma turma contendo 36 alunos 

do curso de administração de uma instituição localizada em São Luís – MA. Foram 

implantadas diversas TIC´s das variadas formas didática com o intuito de analisar 

a aceitação por parte dos alunos e seus conhecimento adquiro em relação ao 

conteúdo. No entanto a ideia é demostrar aos leitores que as tecnologias da 

informação e comunicação (TIC´s) pode e deve ser aliada da educação por meio 

de processos didáticos. Ao longo do trabalho são demostradas os resultados dos 

resultados obtidos por meio da experiência na turma e novos conhecimento 

sobre as TI´s como pratica pedagógica no ensino técnico. Acredita-se que o 

professor poderá utilizar essas práticas em sala com o objetivo de remodelar a 

metodologia, alcançando resultados eficazes na formação técnica do aluno. 

 

Palavras–chave: Tecnologias. Praticas Educativas. Ensino Técnico.  Metodologias. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo discorrer sobre os benefícios das novas 

práticas pedagógicas no ensino técnico com o uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC´s), como instrumento didático motivador em sala de aula. 

 

A Metodologia apresentada é baseado em pesquisas qualitativas e analises 

feita com uma turma do curso técnico em administração de uma escola localizada 

em São Luís – MA, após atividades realizadas com o auxílio das TIC´s. A escolha 

do tema se deu pela transformação, na sociedade, na educação e nas escolas 

ocasionada pela tecnologia da informação. 

 
1424 Verissimo Barros dos Santos Junior. Graduado em Administração – UNIDERP, Pós Graduando 

em Engenharia de Produção – UNINASSAU. Professor de Nível Técnico em instituições privadas 

no MA.  

E-mail: verissimo_barros@hotmail.com 
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A Tecnologia da Informação tem causado uma verdadeira revolução nas 

práticas pedagógicas, apresentando um “mundo novo” para os alunos por meio 

das informações passadas em tempo real e com o acesso de todos na palma da 

mão, neste sentido é essencial pensar sobre a questão dos indivíduos em sala de 

aula e essa nova pratica pedagógica. 

Apresentaremos a importância das TIC´s nas práticas pedagógicas no 

ensino técnico, que tem como objetivo interligar o aluno com a pratica da sua 

área especifica de estudo, tornando o aluno fator fundamental para a relação de 

ensino-aprendizagem com o auxílio das TI´s (Tecnologia da Informação) servindo 

de fator motivador para os alunos. 

 

METODOLOGIA 

 Em uma turma de nível técnico do curso de administração, localizado em 

São Luís – MA, serviu como fonte para aplicação de testes e analises sobre o uso 

das TIC´s como pratica didática em sala de aula como objeto motivador e 

inspirador para os alunos, conduzindo os alunos por meio de auxílio das TI´s. 

 

 A disciplina foi ministrava com duração de 40 horas, sendo duas aulas por 

semana em uma turma com 36 alunos. A mesma disciplina foi ministrada pelo 

mesmo professor em uma turma com o número de alunos bem aproximados, 

sem o uso das TIC´s no cronograma didáticos. A primeira turma (que não teve o 

auxílio das TIC´s) serviu como fonte de pesquisa para identificar os meios de 

conclusão da pesquisa proposta, em relação a segunda turma. 

 

 A utilização das dessa pratica didática se deu pela implantação nas 

seguintes áreas didáticas com a turma: Utilização de vídeos demostrando 

cotidiano do profissional na área pratica (visando o ensino técnico que tem como 

objetivo “formar para a pratica do mercado”). 

 

Inserido no plano de aula, para realização de atividades e/ou avaliação o 

uso do App Kahoot, com a finalidade de gamificar as aulas, sendo uma plataforma 

para auxiliar o professor e o aluno em utilização de questionário, pesquisas e 

quizzes para compartilhar conhecimento, colocando o aluno como fator 

fundamental para realização dessas atividades e/ou avaliação com o uso de um 

aparelho de celular (atividades) e em laboratório de informática (avaliação). 
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Figura 01: App Kahoot - Gamificação 

 
Fonte: Com Regra (2019) 

 

A utilização do App Classeroom que é um sistema de gerenciamento de 

conteúdo e comunicação, por meio de plataformas digitais como o objetivo de 

criar Fóruns digitais e de facilitar a cominação da turma. Fazendo com que o 

conteúdo seja compartilhado entre os alunos com fontes diversas (vídeos, 

notícias e artigos), fazendo com que os conteúdos fossem de conhecimento de 

todos os alunos antes das aulas, o que facilitava o debate na turma, utilizando 

por consequência os preceitos da Sala de Aula Invertida. 

 
Figura 02: App Google Classroom 

 
Fonte: Association Snow (2019) 

As aulas foram utilizadas animações e multimídias em sala com o objetivo 

de voltar a atenção dos alunos para o conteúdo a ser compartilhado. Após as 

aulas foram encaminhadas as aulas por meio do App Classeroom em forma de E-

books contendo links para aprofundamento de conteúdo de diversas forma:  

vídeos, musicas, poemas, artigos e notícias, e por consequência era debatidos por 

meio de Fóruns no App.   
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Para finalização das análises foram enviados questionários para avaliação 

sobre essa prática didática com o objetivo de identificas suas opiniões e 

satisfação, gerando assim conteúdo para análise e reflexão que veremos a seguir. 

A pesquisa foi respondida de forma individual por meio de um auxílio também 

das TI´s: o google formulários.  

 
Figura 03: Google Formulários 

 
Fonte: Tech Tudo (2019) 

 

RESULTADOS  

Após realização das atividades feitas em sala com o auxílio das TIC’s foram 

identificados um crescimento motivacional e no resultado individual dos alunos, 

aumentando também sua participação. Perceptível a redução da ausência durante 

as aulas, após analises identificamos uma queda de 80% no número de faltas 

durante as aulas da disciplina (analise feita na turma que foi inserida a 

metodologia das TIC´s em relação a turma que não foi inserida a pratica didática) 

  

Após pesquisas foram identificados que: 70% dos alunos se sentiram mais 

preparados para debater os assuntos discutidos em sala e ainda 82,3% se 

sentiram mais motivados para continuar pesquisando sobre a temática central. 

Percebemos a importância dessa nova pratica pedagógica para auxiliar o 

professor e aluno na relação ensino-aprendizagem. 

 

Com a discursão por meio dos fóruns no App Classeroom 75% dos alunos 

se sentiram mais preparados para debater os conteúdos em sala uma vez que já 

sabiam o tema que seria trabalhado em sala. Em um quantitativo de 84,5% dos 

alunos afirmaram que gostaria de ter novamente a utilização desse aplicativo em 

outras disciplinas para facilitar a comunicação e o compartilhamento de diversos 
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conteúdos por meios de fontes diferentes. Veja o que disse uma aluno sobre a 

utilização do App como pratica didática: 

 
Com a utilização do Classeroom eu me senti mais próxima do conteúdo, 

pois o App permite que eu estude por meio do meu celular que é o 

acesso tecnológico que eu fico conectada constantemente. As variadas 

formas que são trabalhadas os conteúdos facilitaram meu aprendizado, 

particularmente prefiro estudar por meio de vídeos e documentários ao 

invés de textos e artigos. Sandra Vitoria – Aluna da Instituição de Ensino 

Técnico. 

 

A comunicação com a turma era feita por meio do mesmo aplicativo, dessa 

forma os alunos ficavam sabendo de todas as notícias e informações em tempo 

real e ainda recebiam notificações em seus celulares, que facilitavam a 

comunicação e interação entre a turma. Na pesquisa realizado com os alunos, 

chegamos aprovação de 78,7 dos alunos avaliando como “ótima” ferramenta de 

comunicação e 95,9% dos alunos relatam que voltariam a utilizar 

proveitosamente em todo o curso. Em relatos dos alunos, identificamos a 

facilidade do App para com a comunicação e eficiência de interação do meio. 

“Hoje consigo interagir com minha turma a qualquer momento, compartilhando 

informações necessárias para nossa formação” disse o Aluno. 

 

Percebemos que 4,1% dos alunos que afirmaram que não utilizariam o App 

em outra disciplina se dá pela não utilização de internet em seus celulares e/ou 

não tem celular com acesso à internet. Fato que nos leva a refletir que não só 

deve ser implantado as TIC´s como prática pedagógica em sala, mas pensar em 

fatores alternativos para integrar os alunos sem acesso a essa utilização. 

 

Com a utilização de questionários avaliativos online em sala, percebemos 

o crescimento motivacional dos alunos para realização das atividades. Por meio 

da plataforma Kahoot, realizamos atividades em equipe com classificação em 

tempo real de pontuação, motivo que fez com que os alunos deixassem de vir as 

aulas, pois queriam acompanhar seus resultados individuais e em equipes. 

 
O Kahoot, me possibilita trabalhar a questão do tempo para responder 

as perguntas em conjunto com a turma, facilitando minha interação 

com o grupo. A mecânica de responder as atividades pelo meu celular, 

acompanhar minha pontuação e da minha equipe pra mim é muito 

válida. Não faltava nas aulas pois não queria cair de colocação e estava 
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cada vez mais aprofundando meu conhecimento na área da 

administração da produção sem estar “de cara no livro”. O Kahoot veio 

como uma nova forma de aprendizagem. Marcos Sousa– Aluno da 

Instituição de Ensino Técnico. 

 

Em uma pergunta geral e direta para a turma, foram questionados sobre o 

uso das TIC´s em relação a sua aprendizagem. As respostas dos alunos foram 

surpreendentes, 81,3% dos alunos afirmam que tiverem seus conhecimento 

alavancados por meio dessa pratica didática e afirmam que essa metodologia 

tem efeito eficaz na sala de aula, “com essa pratica, posso aprender onde estiver 

por meio do meu celular e nos encontros a noite aprofundo ainda mais meu 

conhecimento tirando as dúvidas com o Professor.” afirma aluna da turma. 

 

DISCUSSÃO 

Perceptível a aceitação dos alunos por meio das TIC´s, para atividades em 

sala e para o meio didático em geral. O mundo está mudando com uma rapidez 

avaliadora, as informações são compartilhas a todo momento, em tempo real. 

Nesse contexto o Professor deixa de ser o “detentor do conhecimento” e passa a 

ser o mediador de toda essa era de informação. Freire (1979, p.28) diz que “a 

educação tem caráter permanente. Não a seres educados e não educados. 

Estamos todos educando”. 

 

Importante analisar onde está a parte interessada hoje – Alunos? Onde 

eles passam seu maior tempo? O que eles gostam de fazer? Ao identificar as 

respostas na maior parte dos casos nos deparamos como respostas voltadas para 

a área da TI´s. Segundo Martins (1990), a educação é um processo de ação na 

sociedade sobre o educando, visando integra-lo aos padrões sociais econômicos 

e de interesse. Com o objetivo de integra-los com os assuntos buscamos 

alternativas que fossem de fácil aceitação por parte dos alunos para uma maior 

interação em nosso meio.  

 

Peters (2001, p. 192), diz que “a educação não é mais vista como 

transmissão de conhecimento, mas como um processo permanente que se 

desenrola no ser humano e o leva a apresenta-lo a si mesmo, comunicar-se com 

os outros, questionar o mundo com base em experiências próprias”. Desta forma 

as TIC´s tem um papel vital na formação técnica dos alunos. Visando aliar as 

práticas da área do mercado de trabalho em suas formações. Tezani (2011) diz 

que: 
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O uso da TIC na educação escolar possibilita ao professor e ao aluno 

desenvolvimento de competências e habilidades pessoais que 

abrangem desde ações de comunicação, agilidade, busca de 

informações, até a autonomia individual, ampliando suas possibilidades 

de inserções na sociedade da informação e do conhecimento (TEZANI, 

2011, P.36). 

 

Nosso objetivo é alertar os profissionais e professores para o uso eficaz das TIC´s 

em sala de aula, que por sua consequência são gerados diversos resultados 

positivos como a motivação em sala: favor esse que diminui a evasão escolar, 

aumenta a produtividade e melhores resultados na relação ensino-aprendizagem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O artigo desenvolvido tenta favorecer o uso das TIC´s como pratica de 

ensino pedagogia essencial para a formação do profissional formado para exercer 

atividades práticas em seu dia-a-dia profissional.  

 

 A ideia não é que as TIC´s vieram para substituir as demais formas de 

transmitir conhecimento, como o quadro e o giz por exemplo, porem como forma 

de fortalecer essa relação com as tecnologias já existentes na relação ensino-

aprendizagem. 

 

 Compreendemos sua importância para o fortalecimento do ensino e aliado 

como fator motivador para os alunos. Fatores que além contribuem em vários 

aspectos na formação desses futuros profissionais, reduzindo a evasão e 

disponibilizando novas formas de aprendizagem para cada aluno, já que existem 

diversas formas de compreender a informação. 
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PROJETO TV RADIOTEC: PRÁTICAS DE LETRAMENTO E REDES 

SOCIAIS 

 

Jarod Mateus de Sousa Cavalcante (UFPI/CTF/LPT/CNPq) 

José Ribamar Lopes Batista Júnior (UFPI/CTF/LPT/CNPq) 

Gabryel Osório Cronemberger (UFPI/CTF/LPT) 

Lucas Taylor de Sousa Aires (UFPI/CTF/LPT) 

 

Resumo: As redes sociais permitem inserir toda a comunidade escolar na prática 

midiática, bem como numa arena de debates permanentes sobre o espaço em que nos 

situamos. Desta forma, um canal no YouTube abre o espaço para que a comunidade 

escolar possa opinar sobre os textos e os discursos que circulam na esfera da 

comunicação, auxiliando no propósito de promover uma educação emancipadora. Sendo 

assim, o canal do Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico de 

Floriano/UFPI no YouTube, TV Radiotec, baseada no conceito de letramento (BARTON, 

2007; STREET, 2014), tem por objetivo oportunizar a promoção de práticas interativas 

que vão além da escola, capazes de gerar demandas de textos reais às quais os alunos 

do Ensino Médio respondem com apoio e orientação. O canal TV Radiotec, sendo uma 

rede social por promover interação entre os assinantes e usuários, possui três programas. 

A metodologia consiste no processo de elaboração, definição e revisão de pautas, 

gravação, edição e publicação/divulgação nas redes sociais. Os resultados demonstram 

que o canal TV Radiotec tem sido acessado com frequência pela comunidade escolar, 

fazendo com que os programas circulem com maior frequência. Por fim, os resultados 

apontam para a contribuição das práticas dos múltiplos letramentos na abertura para 

novos papéis sociais e para construção de habilidades linguísticas. 

Palavras-chave: letramento; tecnologias digitais; redes sociais; leitura; ensino médio 

 

Abstract: Social networks allow the insertion of the whole school community in media 

practice, as well as in an arena of permanent debates about the space in which we stand. 

In this way, a YouTube channel opens the space for the school community to have an 

opinion about the texts and speeches that circulate in the sphere of communication, 

helping in the purpose of promoting an emancipatory education. Therefore, the channel 

of the Laboratory of Reading and Textual Production of the Technical College of Floriano 

/ UFPI on YouTube, TV Radiotec, based on the concept of literacy (BARTON, 2007; STREET, 

2014), aims to promote the promotion of interactive practices that go beyond the school, 

able to generate demands of real texts to which the students of the High School respond 

with support and guidance. The TV channel Radiotec, being a social network for 

promoting interaction between subscribers and users, has three programs. The 

methodology consists of the elaboration, definition and revision of guidelines, recording, 
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editing and publication / dissemination in social networks. The results demonstrate that 

the TV channel Radiotec has been frequently accessed by the school community, causing 

the programs to circulate more frequently. Finally, the results point to the contribution of 

multiple literacy practices in opening up new social roles and building language skills. 

Keywords: literacy; digital technologies; social networks; reading; high school 

 

INTRODUÇÃO 

O ambiente escolar apresenta um gigantesco número de práticas na cultura 

letrada, que envolve a prática escolar engrandecendo as demandas por 

aprendizagem e interação com as tecnologias que surgem a todo instante. 

Podemos citar como uma dessas práticas letradas a construção de uma rádio 

escolar. Essa iniciativa teria o objetivo de auxiliar o aperfeiçoamento nas práticas 

de leitura, oralidade e escrita, assim como a aquisição de novas habilidades, por 

exemplo, maior envolvimento com os acontecimentos locais e mundiais, além de 

desenvolver o senso crítico.  

Hoje, as redes sociais, especialmente o Facebook e o YouTube, tornaram-se 

excelente espaço para divulgação de conteúdos, informações, produção e 

propagação do conhecimento, além de um ótimo espaço para interação entre 

usuários na rede. No âmbito pedagógico, o canal no YouTube é importante para 

o desenvolvimento comunicativo e expressivo dos estudantes, sem falar do 

processo de interação social e do entretenimento. 

Com o propósito de promover a interação social e comunicativa entre os 

estudantes, a TV Radiotec disponibiliza programas educativos, informativos, 

culturais e científicos, que são utilizados como a voz da escola, para assuntos 

também relacionados ao campus. Esses programas têm um amplo alcance e vão 

além da instituição, com o auxílio das redes sociais, favorecendo o 

enriquecimento intelectual das pessoas que têm acesso à internet. Neste 

trabalho, falaremos sobre os programas Cultura em Minuto, Papo Arretado e 

Ponto e Vírgula. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O Colégio Técnico de Floriano (CTF) localiza-se na microrregião do Sudeste 

Piauiense, com 40 anos de existência e está vinculado à Universidade Federal do 

Piauí e oferece cursos em diversas áreas, tais como Agropecuária, Informática e 

Enfermagem. 

O Laboratório de Leitura e Produção Textual (LPT) é um dos espaços do CTF, 

onde existe uma biblioteca setorial aberta para todos os alunos da instituição. O 

local onde o Laboratório funciona divide espaço com vários projetos, incluindo 
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Pibic Jr, projetos de letramento e o canal no YouTube1425. O LPT tem como principal 

objetivo fortalecer a prática de leitura e escrita dos alunos do ensino médio, bem 

como também oferecer um espaço em que os alunos possa buscar informação e 

desenvolverem atividades educativas, além de incentivar a pesquisa no ensino 

médio. 

Todos os programas passam por um processo dividido em quatro etapas: 

elaboração de pautas, gravação, edição e divulgação nas redes sociais, conforme 

figura a seguir: 

 
Figura 1: Metodologia da TV Radiotec. LPT/CTF/UFPI, 2018. 

 

3. PROJETO TV RADIOTEC 

O canal TV Radiotec conta, hoje, com três programas disponíveis no ar: i) o 

Cultura em Minuto - programa de dica de livros, filmes e seriados; ii) Papo 

Arretado – programa de entrevista; iii) Ponto e Vírgula – discussão de temas 

recentes.  

Definidos os quadros que irão ao ar em cada programa, a atividade dos 

alunos consiste em definir a pauta. Em seguida, os quadros são reunidos em um 

roteiro definitivo pelo redator que organiza a sequência dos quadros e das 

músicas que irão ao ar no programa, além da “escalada” (chamadas destaques do 

programa) e a finalização com os créditos e formas de acesso ao Canal. Por fim, 

preparado o roteiro, o texto é lido e avaliado pelo produtor (professor), que 

confere todas as etapas e dá autorização definitiva para a gravação do programa. 

 

 
1425 Até julho de 2016, o projeto chamava-se Radiotec e os programas Pipoca Cultural e Estação 

Conhecimento eram compartilhados no SoundCloud. 
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Figura 2 – Gravação Ponto e Vírgula   Figura 3 – Papo Arretado 

 

A gravação exige de um a três âncoras (apresentadores) e um operador de 

áudio/vídeo. Para a gravação é utilizado uma filmadora. A equipe grava e registra 

momentos marcantes com seus convidados por meio de fotos que são publicadas 

na página da TV Radiotec (Facebook) com finalidade de divulgar o programa, a 

página e os trabalhos do projeto. 

 

 
Figura 4 – Programa Sony Vegas. LPT/CTF/UFPI, 2019. 

 

A edição dos programas acontece durante as reuniões, quando os 

operadores, por meio do programa SonyVegas, finalizam os programas, verificam 

se as frequências de áudio estão alinhadas, montam as trilhas de cada quadro e 

organizam as músicas selecionadas de forma correta, bem como editam os 

vídeos. A publicação é feita em quatro redes sociais (Facebook, Instagram, 
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YouTube e Whatsapp). Os seguidores podem acessar, comentar e curtir os 

programas retroalimentando a TV Radiotec com novas informações. A seguir a 

página da TV Radiotec no YouTube: 

 

 
Figura 5 – Página da TV Radiotec no YouTube LPT/CTF/UFPI, 2019. 

 

4. CONCLUSÃO 

Tendo em vista o desenvolvimento deste trabalho, conclui-se que a TV 

Radiotec é um instrumento importante na aprendizagem, de maneira que 

incentiva na formação do pensamento intelectual e crítico dos alunos. Utiliza da 

comunicação como principal ferramenta e ensino-aprendizagem, engloba as 

mais diversas disciplinas e envolve o aluno no universo do letramento midiático 

e jornalístico, estando os alunos então diretamente ligados na produção dos 

programas, proporcionando ao aluno a perda da timidez e de dialogar em 

público.  

No processo de elaboração deste trabalho, percebeu-se como os alunos se 

envolvem com o canal no YouTube, tanto na produção como na execução. Os 

assuntos discutidos, nos programas em geral, são discutidos entre eles, 

resultando então em estudantes mais situados nos acontecimentos atuais, 

permitindo que tenham mentes mais preparadas para absorver mais 

conhecimentos. Os programas envolvem os ouvintes com as mais diversas 

informações sem deixar de lado a importância pedagógica de cada atividade 

realizada. Com isso, conclui-se que os três programas apresentados são muito 

importantes para o ensino e aprendizagem, assim como a interação dos 

indivíduos que compõem a comunidade escolar.   
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REDISCUTINDO O DECRETO Nº 9.057: ENTRAVES E 

POSSIBILIDADES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Diego Carvalho Viana1426 

Kelrya Costa Nunes 1 

Simone Costa Andrade dos Santos1427 

 

Resumo: O Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017 versa sobre questões 

fundamentais sobre a educação a distância. Desde mudanças conceituais a forma de 

ingresso foram reogarnizadas como forma de adaptação aos padrões de ensino 

atual. Entretanto, o objetivo deste trabalho é rediscutir alguns dos alicerces utilizados 

como justificativa para normas de projetos e execução de cursos; além de 

credenciamento e recredenciamento de instituições para a oferta de cursos EaD. 

Algumas suposições sobre a forma como os cursos serão ofertados e quanto as 

estruturações dos polos para funcionamento ainda são passíveis de 

questionamentos e aprimoramento.  

Palavras-chave: Educação a Distância; Decreto 9057; Polo de apoio presencial. 

 

Introdução 

É evidente o crescente uso da tecnologia no campo educacional nas últimas 

décadas. Muitas entidades de ensino vêm modificando suas metodologias, 

adaptando-se à implementação das tecnologias. Esta mudança exerce um impacto 

significativo no perfil dos alunos, que estão cada vez mais conectados e atualizados; 

impacto este que converge às características próprias do contexto do mundo digital.  

O indivíduo se desenvolve e interage com o meio, com o mundo ao redor, 

utilizando suas múltiplas capacidades de se expressar, por meio das mais diferentes 

e diversas linguagens: textuais, sonoras, orais, gráficas, visuais entre outras. Neste 

cenário, as mídias passam a representar novas formas para os indivíduos ampliarem 

suas possibilidades de comunicação e de expressão, estabelecendo novos links com 

o mundo que o cerca, além de estabelecer novas formas de interação com o 

professor e com o próprio conhecimento (VIANA et  al., 2016).  

Essas mudanças foram aceleradas nas últimas décadas, principalmente pelos 

avanços científicos e tecnológicos que culminaram com transformações nos 
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relacionamentos interpessoais e com o mundo a nosso entorno. As distâncias foram 

minimizadas e as fronteiras ampliadas. Mediante ao que foi descrito, o Brasil 

formulou sua base legal a partir de decretos, portarias e leis com o objetivo de 

regulamentar práticas educacionais que fazem uso de recursos multimidiáticos, em 

especial, os processos de ensino na modaliade a distância. E nesse sentido, este 

trabalho pretende revisar sobre o Decreto Nº 9.057 no tocante às normas de oferta 

e credenciamento e recredenciamento. 

 

Fundamentos do Decreto Nº 9.057 

O estabelecimento de normas na Educação a Distância é essencial para que 

suas ações sejam devidamente regulamentadas. Tais normas perpassam sobre a 

oferta na educação básica e superior, condições de acessibilidade, momentos e 

encontros presenciais e avaliativos, assim como condições emergenciais para 

oferta no ensino fundamental, estas estão dispostas a partir do Art. 2° do Decreto 

N° 9.057, que preconiza: 
A educação básica e a educação superior poderão ser 

ofertadas na modalidade a distância nos termos deste 

Decreto, observadas as condições de acessibilidade que 

devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados. 

(BRASIL, 2017) 

 

A oferta da Educação a Distância na educação básica e ensino superior atua 

como forma de inclusão aos jovens e adultos que a tem como forma de acesso à 

educação de qualidade. Segundo Moran (2012), isso proporciona, a jovens e 

adultos, maneiras de se especializar em diversas áreas do conhecimento, mesmo 

não havendo tempo hábil para dedicar-se exclusivamente aos estudos. 

No ensino fundamental, há ressalva acerca das situações emergenciais 

citadas no art. 9º do referido decreto e que já estavam previstas no § 4º do art. 

32 da Lei nº 9.394, de 1996. O mesmo se refere a pessoas que: 

I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de 

acompanhar o ensino presencial; 

II - se encontrem no exterior, por qualquer motivo; 

III - vivam em localidades que não possuam rede 

regular de atendimento escolar presencial; 

IV - sejam transferidas compulsoriamente para 

regiões de difícil acesso, incluídas as missões 

localizadas em regiões de fronteira; ou V - estejam 

em situação de privação de liberdade (BRASIL, 2017). 
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Os Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância (2007) destacam 

que  

O desenvolvimento da Educaça ̃o a Dista ̂ncia em todo 

o mundo está associado a ̀ popularizaça ̃o e 

democratizaça ̃o do acesso a ̀s tecnologias de 

informaça ̃o e comunicação.” Sendo assim, observa-

se que a EaD está como agente democratizadora do 

ensino, uma vez que tais disposições nas situações 

emergenciais são de fundamental importância para 

que o público alvo em questão receba uma educação 

de qualidade, em qualquer que seja sua condição 

(BRASIL, 2007). 

 

Em se tratando de espaços e meios utilizados para tal, em seu art. 2°, o 

decreto N° 9.057 abre espaço para que as instituições de ensino sejam cobradas 

quanto à acessibilidade desses, o que abarca a acessibilidade dos Ambientes 

Virtuais e materiais produzidos. Entra em questão também o fato de que padrão 

eMAG1428 para a área pública pode ser exigido em cursos EaD, embora os 

fomentos públicos para produção de materiais não prevejam o aporte para o 

quesito acessibilidade. No tocante a este aspesto, ainda que não seja objeto deste 

trabalho, registra-se a necessidade de revisão do Documento que trata dos 

Parâmetros de Qualidade para a Educação a Distância, considerando 

atemporalidade de mais de uma década da sua publicação, o que inside na 

insuficiência às questões da Educação a Distância no contexto atual. 

No que se refere aos momentos presenciais, tais como realização de 

avaliações, estágios, tutorias e afins, seu art. 4º abre a possibilidade da realização 

de cursos no ambiente empresarial, não limitando os encontros presenciais aos 

ambientes acadêmicos. Comparado ao Decreto N° 5.622, revogado pelo atual 

Decreto N° 9.057, percebe-se a retirada da previsão dos momentos presenciais 

para: avaliações de estudantes; estágios obrigatórios, quando previstos na 

legislação pertinente; defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando 

previstos na legislação pertinente; e atividades relacionadas a laboratórios de 

ensino, quando for o caso. 

A resolução CNE1429N°01 de abril de 2018, que estabelece diretrizes e 

normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados 

 
1428 eMAG – Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico. 
1429 CNE – Conselho Nacional de Educação  
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cursos de especialização,reforça a desobrigação dos encontros presenciais para 

os cursos EaD e atribuindo à instituição a responsabilidade por tal definição. 

O polo atua como estrutura articuladora na educação a distância. É nesse 

lugar que o aluno interage com pessoas para auxiliá-lo em seus 

questionamentos e acompanhá-lo nas práticas laboratoriais e nas atividades 

presenciais, incluindo as avaliações. 

O Decreto reforça que os polos deverão manter infraestrutura física, 

tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos ou de 

desenvolvimento da instituição de ensino e do curso.No entanto, alterou 

novamente o conceito de polo de educação a distância, caracterizando-o como 

“unidade acadêmica e operacional descentralizada, no país ou no exterior, para 

o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na 

modalidade a distância”.Além disso, passa a utilizar o termo “polo de educação 

a distância”, inferindo uma nova alteração na nomina até então “polos de apoio 

presencial”. 

Na prática, significa que uma IES devidamente credenciada para a oferta 

em determinados polos EaD pode ministrar cursos em regime de colaboração 

com outras instituições credenciadas como IES privadas, em parcerias com 

instituições públicas não credenciadas ou, ainda, com Escolas de Governo desde 

que prevaleçam as obrigações acadêmicas e administrativas para a IES 

credenciada e proponente do curso (KNUPPEL, 2017). 

No Decreto N° 9.057 é notória a necessidade de que os Projetos de Curso 

estejam articulados com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), para seu 

credenciamento e recredenciamento, tanto no que diz respeito aos recursos 

materiais, humanos, físicos, dentre outros (Art. 11, § 1º; Art. 13; Art. 19, § 2º). 

Quanto às instituições de ensino superior federais, estaduais e distrital, quando 

detentoras de autonomia, podem ofertar cursos de ensino superior quando já 

credenciadas, conforme Artigo 14. Mas, devem informar ao Ministério da 

Educação (MEC), para acompanhamento, avaliação e posterior reconhecimento 

dos cursos ofertados (LEITE, 2018). 

O art. 12 do Decreto N.º 9.057credencia automaticamente todas as 

instituições públicas (federais, estaduais ou distritais) na modalidade a distância 

pelo prazo de cinco anos, desde que tal oferta esteja prevista no PDI. Os cinco 

anos serão contados a partir da oferta do primeiro curso em EaD, a partir da 

edição deste decreto. Mantém, em seu parágrafo único a exigência do 

recredenciamento para a continuidade da oferta dos cursos de graduação e pós-

graduação na modalidade a distância. Para Jacobs (2017), o credenciamento 
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automático, por decreto, é um ato estatal bastante questionável, pois, frustra o 

princípio constitucional da garantia do padrão de qualidade (Art. 206, VII) e 

contrasta com a exigência do Art. 80. 

A condição de abertura e registro no MEC de novo polo pelas IES, em 

períodos não concomitantes um ao outro, denota a necessidade de discussão das 

políticas públicas no que se refere à qualidade estrutural de funcionamento de 

rede de polos das IES e do próprio posicionamento do mercado educacional 

(CASTRO, 2017). Nesse contexto, a legislação restringe a abertura de polos a uma 

quantidade anual, que cada instituição de ensino superior pode criar, baseada no 

seu Conceito Institucional (CI) atribuído pelo MEC. 

 

Considerações Finais  

O padrão eMAG da área pública pode ser exigido nos cursos EAD. Existe a 

possibilidade da realização de cursos no ambiente empresarial, não limitando os 

encontros presenciais aos ambientes acadêmicos.Para as instituições com 

prerrogativa de autonomia, como é o caso da Rede EPT, estão dispensadas da 

autorização de cursos pelo MEC. 

Existe maior agilidade na gestão/inclusão de Polo EAD para a oferta de Cursos 

Técnicos EAD, já o credenciamento de Polos EAD para oferta de Cursos Superiores 

EAD segue os prazos/trâmites do sistema e-Mec, com exceção dos Polos do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil - UAB que pertencem a CAPES/UAB. Ainda que as 

instituições tenham autonomia, alguns cursos exigem autorização de conselho 

específico, como COREN para Enfermagem e OAB para Direito 

A avaliação in loco é realizada na sede da instituição, porém, em muitas 

instituições o núcleo gestor de EaD não está fisicamente localizado junto à reitoria, 

não define o período da avaliação in loco. 
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REFLEXÕES SOBRE O USO DO TABLET NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

Jaquileude Araújo Martins1430 

 

Resumo: Esta pesquisa trata de algumas reflexões sobre uso do tablet na Educação 

Infantil e tem como objetivo compreender como esse dispositivo pode contribuir para 

facilitar o processo de aprendizagem, mostrando-se como um grande aliado na 

motivação das crianças e trazendo aspectos positivos com a sua utilização de forma 

correta e com objetivos inerentes. A metodologia utilizada foi a pesquisa de literatura e 

seu aporte teórico baseia-se em Alves (2008); Moran (2013); entre outros autores que 

discutem a importância das tecnologias em sala de aula. O trabalho se justificou na busca 

de entender como o tablet pode ser uma excelente ferramenta de apoio pedagógico, 

auxiliando o professor para tornar as aulas interessantes e inovadoras, visto que esse 

aparato tecnológico é de interesse das crianças. Conclui-se através desta pesquisa que o 

uso do tablet quando bem planejado e executado, pode ser relevante no processo de 

ensino aprendizagem. Portanto, a inserção desse dispositivo móvel na sala de aula, pode 

trazer benefícios, pois permitirá o ensinar e aprender diferentes, com metodologias 

atuais, inovadoras e criativas.  

Palavras-chave: Tablet; Dispositivos Móveis; Educação Infantil; Motivação; 

Aprendizagem. 

 

Introdução 

Na sociedade atual, é impossível ignorar as inovações tecnológicas, visto 

que as crianças já nascem em mundo de contexto digital, com possibilidades para 

explorarem novos conhecimentos. Está cada vez mais presente na vida delas, 

tornando-se um importante aliado no seu desenvolvimento, pois as tecnologias 

estão inseridas em seu meio e brincadeiras, sendo um importante recurso para a 

aprendizagem integral das mesmas. 

Na busca de compreender a aprendizagem da criança contemporânea 

através da utilização das tecnologias digitais móveis na sala de aula, o presente 

estudo teve o objetivo de averiguar alguns contornos das relações entre a criança 

e essas tecnologias, e como se dá o processo de aprendizagem, bem como a 
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experiência do uso do tablet na educação de infantil. Mostrando como esse 

dispositivo móvel pode ser uma excelente ferramenta de apoio pedagógico para 

tornar as aulas interessantes e inovadoras, permitindo que o docente busque 

novas possibilidades educacionais, motivando os seus alunos na construção do 

conhecimento. 

A metodologia do trabalho se referiu a uma revisão de literatura, pautado 

em materiais científicos publicados, embasado principalmente de teses de 

dissertações, livros, periódicos científicos, impressos ou disponíveis em sites 

eletrônicos.  

 

O tablet como recurso pedagógico na educação  

 

No contexto contemporâneo, faz-se necessário a sociedade atual 

experimentar e vivenciar os avanços tecnológicos. Não é diferente com as 

crianças, que desde muito cedo estão manuseando tecnologias, e atribuindo-lhes 

habilidades de forma autônoma e participativa, a um universo abundante de 

informações e saberes. “[...] os sujeitos que nasceram imersos no mundo digital 

interagem, simultaneamente, com as diferentes mídias” (ALVES, 2008, p.06 e 07). 

Deste modo, é importante compreendermos que a Educação Infantil, deve 

acompanhar as transformações e inovações da sociedade e da própria infância, 

procurando novas maneiras de ver e agir. Portanto, torna-se fundamental pensar 

e repensar as práticas pedagógicas, levando em conta as preferências e 

questionamentos dos alunos e contemplando os conteúdos a serem trabalhados, 

na busca de aprendizagens significativas.  
A escola de Educação Infantil é o primeiro espaço institucional em que 

a criança começa a ampliar suas relações sociais e afetivas. Por essa 

razão, este espaço deve propiciar à criança a construção de 

conhecimentos significativos, estimulando-a desenvolver a sua 

criatividade, e conhecimento cognitivo. Sob este aspecto o emprego da 

computação móvel na metodologia do professor, pode servir para 

estimular a aprendizagem de forma prazerosa, já que as crianças veem 

o computador como um brinquedo. (MOSQUIER, ROLIN, 2016, p. 2). 

 

Assim sendo, a escola precisa utilizar as tecnologias a seu favor, buscando 

estratégias para trabalhar de maneira prazerosa, contemplando temas atuais e de 

interesse da criança, respeitando os conhecimentos prévios e primando por um 

trabalho interativo. Visto que, as crianças estão cercadas por tecnologias, e 
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manuseando cada vez mais cedo os celulares, computadores, tablets entre 

objetos ligados à tecnologia. 

Então, a inserção dos dispositivos móveis no âmbito escolar, em específico 

o tablet, pode ser de extrema importância, pois sua utilização permitirá as 

crianças além da descontração e lazer, meios para comunicar-se, proporcionando 

competências e habilidades para solucionar problemas do seu cotidiano. 

O tablet deve ser trabalhado em concordância com a prática pedagógica, 

possibilitando a construção de significados e sentidos, de forma a despertar nas 

crianças a imaginação criadora. Nesse sentido, o professor precisa ter um 

planejamento bem estruturado e manter o diálogo sobre as normas de acesso 

com as crianças, tentando assim obter os resultados esperados.  
O foco dos dispositivos móveis na educação está nas possibilidades de 

impacto de seu uso no processo ensino-aprendizagem, não no acesso 

propriamente dito, mas na incorporação dessa tecnologia como 

ferramenta para ensinar e aprender (MORAN, 2000; TELECO, 2014).  

 

Portanto, o tablet pode ser um excelente instrumento, pois vem colaborar 

no processo de ensino e aprendizagem, mas cabe ao professor definir as 

possibilidades ofertadas por este meio, e intervindo quando necessário para a 

utilização correta desse recurso, permitindo que a criança construa o seu 

conhecimento e seja sujeito ativo no processo. 
Compete ao professor distinguir quando a intervenção é desnecessária, 

sendo a criança capaz de por si só, buscar o caminho, construindo 

situações de aprendizagem (o meio e o ambiente são favoráveis e 

suficientes); deve perceber também quando a intervenção é necessária 

que ocorre se a criança por si só, não consegue atingir os objetivos, 

devendo, então, ser auxiliada ( ANGHINONI, 2006, p. 93). 

 

Nesse sentido, é de fundamental importância que a escola e toda a sua 

equipe pedagógica busque se qualificar a fim de intervir no aceso por meio de 

propostas didáticas, contribuindo para o desenvolvimento gradativo e integral da 

criança. Então, todos devem compreender que a aprendizagem é um processo 

participativo, e quando se alia aos dispositivos móveis, possibilitará mais 

confiança em todo o processo, e uma maior interação na relação professor-aluno, 

troca de conhecimento, compromisso e colaboração. 

 

“Com as tecnologias atuais, a escola pode transformar-se em um 

conjunto de espaços ricos de aprendizagens significativas, presenciais e 

digitais, que motivem os alunos a aprender ativamente, a pesquisar o 
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tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas e interagir”. 

(MORAN, 2013, p. 31) 

  

A motivação torna-se relevante no ambiente escolar, sendo considerada como um 

requisito ou uma condição prévia para aprendizagem. Por isso, os professores devem 

motivar seus alunos para o ensino, e para isso, eles precisam estar da mesma forma 

motivados, com o propósito de preparar atividades criativas e interessantes. 

Portanto, o processo de ensino e aprendizagem, muda consideravelmente, 

pois os sujeitos envolvidos tomam o papel de aprendizes, de forma a motivá-los 

na construção de seu próprio conhecimento. Cabe ao professor assumir uma 

conduta frente ao desafio, trabalhando conteúdos atuais com a utilização das 

tecnologias digitais móveis em sala de aula, levando em conta o contexto social 

que a criança está inserida. 

A escola deve trabalhar com os dispositivos móveis, de forma a favorecer 

o trabalho pedagógico, como uma ferramenta que facilitará o processo de ensino 

e aprendizagem. Portanto, ao fazer a utilização desses recursos, ampliam a 

capacidade em alcançar conhecimentos significativos, ainda mais se tratando da 

etapa da Educação Infantil que é o primeiro espaço institucional em que a criança 

começa a ampliar suas relações sociais e afetivas. Ao empregar os dispositivos 

móveis na metodologia do professor, a aprendizagem se torna mais prazerosa e 

estimula a criatividade.  

 

O uso da tecnologia computacional na sala de aula pode gerar aspectos 

positivos, principalmente por se entender que o mesmo estimula o 

desenvolvimento da autonomia, curiosidade, criatividade e socialização 

promovendo a construção de conhecimento do corpo discente 

(MOUSQUER; ROLIM, 2011). 

 

 

Deste modo, os dispositivos móveis proporcionam a mudança do processo de 

construção do conhecimento de forma ativa, transformando a escola num espaço vivo 

de criação, recepção e socialização de informações. Portanto, é essencial utilizar esses 

aparatos tecnológicos como instrumento facilitador no processo de aprendizagem, 

incentivando-os a conquistar novos conhecimentos. 

 

 

Conclusão 
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No cenário atual, a escola precisa está preparada para receber o novo perfil de 

aluno, visto que as crianças chegam mais ativas e conectadas, pois levam essa vivência 

do seu cotiano para o ambiente escolar. Este panorama já existente se propagará pela 

mudança de expectativa e não pelo uso das Novas Tecnologias Digitais, propriamente 

dito. É natural que a criança manifeste a necessidade de ter acesso fácil e rápido às 

informações, já que a nova geração vem se renovando e mudando a sua expectativa de 

vida. 

Portanto, na perspectiva da aprendizagem, as tecnologias devem ultrapassar o 

mero uso, especialmente com a geração dos nativos digitais, pois a relação/interação da 

criança com o tablet em sala de aula torna-se uma metodologia dinâmica que amplia o 

seu universo cultural e possibilita desenvolver suas habilidades de compreensão. Além 

de se mostrar como um instrumento motivador da aprendizagem não só para os alunos 

como também para os professores e toda a equipe gestora da escola. 

O professor precisa ter uma nova postura e maneira de compreender como o 

tablet podem auxiliar no compartilhamento e construção do conhecimento. Além de, ter 

papel fundamental em todo o processo, pois deve valorizar o interesse que as crianças 

têm nesse dispositivo, de forma a contribuir para a aprendizagem. Ou seja, utilizando 

metodologias com apoio de recursos pedagógicos, que instiguem os alunos em suas 

diferentes potencialidades e consequentemente um aprendizado significativo. 
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ROBÓTICA EDUCATIVA NO ENSINO DE FÍSICA: ALIANDO O 

ARDUÍNO AO CÓDIGO MORSE 

 

Gabriella Vieira Ambrósio11431,  

Kleiane Negalho Gattnho1,  

Andressa Costa Mendes1,  

Paulo Brito Oliveira Lira Júnior1,  

Moizés Costa Bastos Filho2,  

Suelen Rocha Botão Ferreira3,  

Welberth Santos Ferreira1 

 

Resumo: As aulas de Física são consideradas como entediantes. No caso do 

terceiro ano do ensino médio, algumas vezes, fica complicado explicar a relação 

intrínseca entre eletricidade e magnetismo. Várias vias buscando facilitar o 

processo ensino-aprendizagem são aplicadas, atualmente, por nativos digitais. 

Neste trabalho, escolhemos o Arduíno e efetuaremos uma análise experimental 

do código morse através desta plataforma de hardware livre, e seus softwares. 

Palavras-chave: multimeios, Arduíno, multidisciplinaridade, blended, learning 

 

Abstract: Physics classes are considered boring. In the third year of high school, 

it is sometimes difficult to explain the intrinsic relationship between electricity and 

magnetism. Several ways to facilitate the teaching-learning process are currently 

applied by digital natives. In this work, we choose the Arduino and perform an 

experimental analysis of the Morse code through this platform of free hardware, 

and its software. 

Keywords: multimedia, Arduíno, multidisciplinarity, blended, learning 
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Introdução 

Os avanços tecnológicos têm alcançado várias áreas, incluindo em especial o 

ramo da educação e o usufruto dessas novas tecnologias possibilita ao processo 

ensino-aprendizagem uma aula mais dinâmica, interativa, contextualizada e mais 

próxima da realidade dos alunos.  

Quando ofertamos a tecnologia ao alcance deles como ferramenta pedagógica 

contribuímos didaticamente para obter maior atenção, e consequentemente, o 

uso adequado e coerente com o conhecimento escolar e o próprio currículo, isto 

tudo em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais da Física. 

Neste trabalho efetuaremos uma análise experimental do código morse através 

da plataforma de hardware livre, Arduíno [1] e demais softwares. 

 

Metodologia 

A placa ou plataforma Arduíno UNO, Figura. 1, basicamente, consiste de uma 

plataforma eletrônica que utiliza o microcontrolador ATMega328, através do 

recebimento de sinais ele torna-se capaz de controlar, motores, luzes e qualquer 

atuador [2]. 

 
Figura 1: Placa Arduíno UNO [2]. 

O Arduíno trabalha em conjunto com o software livre denominado Arduíno IDE que 

trabalha em código C e C++. 

Utilizamos a plataforma Arduíno, um diodo led luxeon de 1 W, dois resistores um de 270 

 e outro de 4,7 . Por fim, um transistor de potência BD 139, protoboard e fios de 

conexão [3]. 

Existem uma miríade de atividades a serem executadas com o Arduíno. Ele surge como 

ferramenta especial nos tempos atuais considerando que apresenta um sistema simples 

e capaz de lançar um senso de criatividade nos alunos envolvidos. Além de poder ser 

utilizado, via interface, com os smartphones dos mesmos. Ele pode ser energizado 

através de sua porta USB do computador, neste caso serão programados pelo PC e 
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controlados pelo mesmo, ou por uma bateria de 9V, onde após sua devida programação 

atuarão de forma autônoma. 

 

Resultados e Discussão 

Visando atrair os alunos para a plataforma Arduíno iniciamos nossas atividades 

apresentando o hardware e o software envolvidos, que são livres. Oferecemos 

uma gama de 10 projetos que poderiam ser tratados em sala de aula. A maioria 

dos alunos, após sorteio determinou que o projeto de número 02 seria o utilizado. 

Em seguida, selecionamos o projeto que envolve código Morse para início dos 

trabalhos. 

O código Morse é um sistema que codificar mensagens através de letras, 

algarismos e pontos ocasionando transmissão de informação em texto, através 

de sons diferenciados, onde os pontos são conhecidos como bits e os traços 

como dahs. 

Sendo isso verdade, utilizamos a placa do Arduíno objetivando converter uma 

frase em uma sequência de pontos e traços em código Morse [4]. 

De posse do conjunto de signos que envolvem o código Morse. Os discentes 

foram “tentados” a formar frases em seu caderno usando o código e tentaram, 

assim, estabelecer comunicação. 

Envolvidos e cientes da importância do código regressamos as atividades 

concernentes ao Arduíno. Dando continuidade, passamos o código que 

utilizaríamos na plataforma e explicamos seu funcionamento. 

Carregamos o sketch, via Tinkercad, no sketchbook (na Unidade de Educação 

Básica Tancredo Neves). Em adição, utilizamos o tradutor de código Morse do 

Arduíno denominado Serial Monitor. O monitor serial nos permite digitar 

mensagens para o Arduíno e verificarmos, a posteriori, a resposta da plataforma. 

Fomos capazes de apresentar de forma lúdica diversos tópicos de Física III e ainda 

concatenar com tópicos de Física I e II, que ulteriormente serão exigidos no Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM [5]. 

 

Conclusões  

Desenvolvemos, na escola, um trabalho que desenvolveu um diagnóstico sobre a 

forma de se ministrar uma aula de Física através de novos multimeios didáticos 

visando facilitar o processo ensino-aprendizagem. 

Foi notório que os docentes envolvidos não haviam migrado para este tipo de 

aula, ou por insegurança para o uso deste multimeio ou pela falta de 

conhecimento.  
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Existe, hoje, uma necessidade no cumprimento da carga horária onde fica lateral 

o sorvimento de conhecimento, ou não, por parte dos discentes. Mas, devemos 

lembrar que a escola tem um compromisso não só pedagógico, mas social 

cabendo a escola ser medidadora da transmissão de conhecimento e o docente 

facilitador neste processo. 

Diante ao exposto, concluímos que o Arduíno pode ser utilizado de forma lúdica 

e didática ao longo das aulas de Física, nomeadamente Física III. Os alunos do 

terceiro ano da Escola Paulo VI foram capazes de discutir a Lei de Ohm e distinguir 

diferenças entre resistores, capacitores, transistores. 

Após as aulas com a utilização do Arduíno foi observado a crescente atenção e 

prazer nas aulas de Física III bem como fomos capazes de introduzir essa 

ferramenta pedagógica na correlação de diversos conceitos de Física, nas mais 

diversas esferas. 

Findado nossas atividades extensionistas na escola deixamos nos discentes a 

capacidade para que eles pudessem elaborar soluções e traçar estratégias 

visando dirimir ou findar possíveis erros até a obtenção de nossos resultados. 
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SAÚDE NA ESCOLA SEM FAKE NEWS 

 

Tiago José de Souza1432 

 

RESUMO: As notícias falsas, boatos ou atualmente denominadas de fakes news, 

encontram no ambiente escolar um nicho perfeito para disseminação, por meio 

de compartilhamento sem a devida conferência. O Ministério da Saúde, atento à 

necessidade de combater estas notícias falsas no campo da saúde pública, possui 

ferramentas para que os cidadãos possa denunciar casos que se depararem, para 

que haja a averiguação e posteriores providência. Contudo, a rapidez da 

comunicação digital, por meio das redes sociais e o fácil acesso à internet móvel, 

faz com que a proliferação destas fake news sejam mais velozes e vorazes do que 

a capacidade de desfazer os males que elas proporcionam. Assim, o Programa de 

Saúde na Escola (PSE) se mostra um aliado importante para promoção da saúde 

pública, atingindo a população mais jovem, que são as que mais consomem 

informações via redes sociais, por se tratar de uma geração que está intimamente 

ligada as Tecnologias da Informação e Comunicação. Desta forma, o objetivo da 

intervenção é aliar os conhecimentos e práticas do PSE para, junto com as TIC, 

possam ser usadas em conjunto como ferramentas de educação para o uso da 

internet segura por jovens de escolas públicas de Pernambuco, na promoção da 

saúde e combate às fake News, por meio de um aplicativo para dispositivos 

móveis, onde os usuários possam ter na mesma plataforma que recebem as 

notícias, um meio para conferir se as notícias que recebem relacionadas a saúde 

são verdadeiras, e até mesmo denunciar no caso de notícias falsas, criando uma 

rede de educação e conscientização da importância de não se compartilhar 

notícias que não se sabe a procedência. Como resultado, tem-se o esclarecimento 

sobre o canal de denúncia e a importância da qualificação da mesma. 

Palavras-chave: Aplicativo; Fake News; Saúde na Escola. 
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O contexto de saúde e educação, como determinantes essenciais para o 

desenvolvimento e bem-estar humano, estão cada vez mais tendo seus vínculos 

fortalecidos. Como marco fundamental do estreitamento desses laços, tanto que, 

em 2007, através do Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro, foi criado 

o Programa Saúde na Escola (PSE) [1] com a finalidade de integração da saúde 

no contexto escolar, buscando a quebra do modelo campanhista da saúde na 

escola que a décadas era entendida como espaço de ações pontuais e sem total 

conhecimento do território e territorialidade na qual a escola estava inserida.  

Ao passo da importância do ambiente escolar para a promoção da saúde, 

ela também é um terreno fértil para a disseminação das notícias falsas, as 

chamadas Fake News. Conforme aponta Ballen [2]: “O conceito das fake news, 

expressão que pode ser entendida como ‘notícia falsa’, se dá por declarações 

ambíguas, enviesadas, ou derivadas de enganos. Na prática, equipara-se a 

mentiras inventadas pelos mais diversos motivos: ganhar dinheiro dos 

anunciantes, alcançar resultados eleitorais específicos, formar e influenciar 

correntes de opinião, induzir metas de políticas públicas, reforçar vínculos de 

identificação coletiva”. Um exemplo de fake news sobre saúde abordada no 

âmbito escolar, tem-se a que se referiu à vacinação contra HPV, vacinação esta 

que atinge um público exclusivamente em idade escolar que são meninos de 11 

a14 anos e meninas de 9 a 14. A coordenadora de redes sociais do Ministério da 

Saúde, Gabriela Rocha declarou em entrevista ao site do estadão em setembro 

deste ano que “as vacinas foram os principais alvos de Fake News entre todas as 

publicações monitoradas pela equipe da pasta. Cerca de 90% dos focos de 

mentiras identificados pelo órgão tinham como alvo a vacinação.” [3] Ela ainda 

afirmou que o combate às fake news é uma questão de saúde pública. Sabe-se 

que entre os fatores que influenciaram a queda na cobertura vacinal no País estão 

essas informações erradas disseminadas pela internet. 

Estas notícias falsas possuem um grande poder viral, haja vista se 

espalharam rapidamente nas redes sociais e mídias digitais, as quais os leitores 

não se preocupam em analisar a notícia por completo, averiguar a fonte, ter o 

senso crítico sobre o que está sendo tratado naquela notícia, e acaba por 

compartilhar com outras pessoas, o que em grande escala, atinge uma proporção 

enorme de pessoas [4]. Em vista disto, os jovens, que estão inseridos no universo 

digital, das quais a grande maioria já possui smartphones com acesso à internet, 

são alvos em potencial para a disseminação das fake news, por se tratar de um 

público que está em formação intelectual, social e emocional [5]. Diante deste 

cenário, o objetivo do trabalho consistirá em inserir nas atividades do Programa 
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Saúde na Escola (PSE) a problemática das fakes news e que um aplicativo de 

denúncia será o fio condutor da discussão e de apropriação e 

corresponsabilização da comunidade escolar na prevenção das mesmas.  

A intervenção proposta tratará de um aplicativo informativo e de denúncia 

acerca das fakes news em saúde no âmbito escolar, instrumento esse introduzido 

e viabilizado através das ações do programa considerado, sendo implementado 

em suas atividades, abrangendo os alunos a partir do quarto ano do ensino 

fundamental até os anos finais do ensino médio tendo em vista o domínio da 

tecnologia empregada e a capacidade de percepção de noticia suspeita. 

Logo, o projeto de intervenção, inserido dentro do PSE, baseado na criação 

de um aplicativo, será um aliado na alfabetização digital dos alunos, que já estão 

devidamente inseridos no universo digital, porém, precisam ser educados a 

utilizar de maneira adequada as tecnologias, tanto que, segundo Branco [6], aduz 

que “só existe um caminho mais seguro para se escapar das fake news e de seus 

efeitos perversos: a alfabetização digital (media literacy). Não que esta conclusão 

seja original. É quase sempre por meio da educação e do uso responsável da 

tecnologia que logramos sair de um lugar para chegar a outro, melhor. Trata-se 

de um caminho longo, demorado e que demanda esclarecimento incessante e 

esforço coletivo em repudiar notícias falsas e estimular a busca por fontes 

alternativas e seguras de informação. Talvez sejam as fake news o fio de Ariadne 

que vai nos ajudar a sair do labirinto em que nos encontramos”. Assim, buscou-

se meios de garantir esta educação dos alunos em idade escolar quanto ao uso 

das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), quando se trata do 

compartilhamento de informações referentes a saúde, inclusive, tornando-os 

protagonistas no combate a disseminação de fake news, o que reverbera 

positivamente, também, nas relações familiares e educação para evitar a 

propagação destas temidas notícias falsas. 

 

METODOLOGIA 

 

Este projeto de intervenção pretende criar um aplicativo gratuito para 

dispositivos móveis, nas plataformas IOS e Android, e terá a finalidade de ser um 

instrumento norteador para minimizar a disseminação de notícias falsas, 

denunciar e educar para identificação para possíveis fakes news na saúde.  

Para a realização da pesquisa do tema, foram utilizados manuais, notícias 

de jornais livros e publicações de agências governamentais como o Ministério da 

Saúde e artigos científicos nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. 
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Para fundamentar a proposta interventiva utilizou-se os dados fornecidos pelo 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(CETIC.br), sob os auspícios da Organização da Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), que foi criado em 2005 e é um departamento do 

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que implementa as 

decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br) e que tem a 

missão de monitorar a adoção das TIC’s [7]. 

Espera-se atingir o público de alunos do ensino médio e fundamental da 

rede pública de ensino de Pernambuco, além de professores, profissionais da 

educação e da saúde, que envolvidos com o PSE. A inserção se dará por meio das 

ações realizadas pelo PSE, e terá como fases para implantação: a) apresentação 

as secretarias de saúde e de educação; b) apresentação aos coordenadores do 

PSE; c) capacitação dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 

Núcleo de Atendimento de Saúde da Família (NASF), para utilização e exposição 

do aplicativo nas escolas; e d) implantação nas escolas dos municípios 

pernambucanos. Para atingir as etapas de implantação, será solicitado o apoio 

das secretarias estaduais de educação e de saúde, para que sejam congregados 

os interesses intersetoriais, inerentes a matéria, bem como para que sejam 

disponibilizados os dados das escolas municipais, UBS e NASF, bem como para 

se chegar aos profissionais de educação e saúde, além dos gestores municipais 

de educação, para a fase de implementação nas escolas. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Com a chegada do PSE a escola também se tornou responsável pelas ações 

de saúde tendo em vista que a promoção a saúde perpassa pelo princípio da 

educação e assim se criou o vínculo escola e Unidade Saúde da Família (USF). O 

programa abrange um legue de ações que vão da promoção a saúde até debates 

atuais sobre sociedade. Nesse processo de execução das ações do PSE temos 

vários atores que dentre ele elencamos a coordenação do programa, a equipe de 

saúde da família, Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e toda 

comunidade escolar [8]. 

Assim, a relação entre a escola e promoção da saúde estão ligados em uma 

relação de simbiose, onde o espaço escolar é privilegiado para as ações que visam 

melhorias das condição de saúde dos alunos e que eles possa levar os 

conhecimentos aprendidos para as suas casas. Isto ocorre pois as escolas são 

vistas como locais em que se incentiva a aprendizagem, logo, se a ação que será 
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desenvolvida pretende melhorar a qualidade de saúde daquele público alvo, ela 

terá grandes chances de ser alcançadas, como consequência lógica da relação 

construtivista e harmônica que se estabelece entre saúde e escola [9]. 

Neste contexto, o que se notou, é a relação evidente entre os jovens e a 

tecnologias digitais, onde a maioria dos jovens possuem dispositivos móveis 

conectados à internet a palma da sua mão e bombardeados de informações de 

todos os tipos. Dentre estas informações habitam as fake news. De acordo com a 

pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (CETIC.BR) [10], que entrevistou alunos, professores, 

coordenadores pedagógicos e diretores para mapear o acesso, o uso e a 

apropriação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em escolas 

públicas e privadas de educação básica, no ano de 2017 chegou-se a alguns 

dados relativos ao quantitativo de alunos que acessaram a internet, bem como 

qual o principal equipamento utilizado por eles para realizarem tal acesso, 

conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 1: Percentual de alunos de escolas públicas e privadas da educação básica 

que no ano de 2017 acessaram a internet e por qual equipamento acessaram. 

ALUNOS QUE JÁ ACESSARAM 

A INTERNET 

PRINCIPAL EQUIPAMENTO UTILIZADO PELOS 

ALUNOS PARA ACESSAR A INTERNET 

4° a 5° ano 93% 4° a 5° ano Celular 72% Tablet 7% 

8° a 9° ano 99% 8° a 9° ano  Celular 88* Tablet 1% 

  

Os dados da pesquisa corroboram o que a vivência no cotidiano escolar 

apresenta, jovens cada vez mais conectados à internet, sendo este meio o mais 

utilizado para obterem informações inerentes a sua realidade, para estudar, para 

se comunicar, se atualizar, entre outras utilidades. Neste contexto, os profissionais 

da educação e da saúde, devem utilizar as TIC’s como aliados se quiserem chegar 

a dialogar com este público, no tocante as fake news, pois é necessário ensinar 

os jovens a terem a capacidade de interpretação das diversas informações às 

quais são alvo, logo não se ensino o jovem a utilizar as redes sociais, mas se ensina 

a como se comportar de maneira educada e saudável no ambiente virtual [11]. 

No tocante à realização de atividades com alunos por professores sobre 

uso seguro da internet, os dados obtidos pela pesquisa sobre o uso das 

tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras do CETIC.br [12], 

mostram massivamente a inserção e a força da apropriação da tecnologia em 
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âmbito escolar, tendo em vista os meios tecnológicos móveis, através dos quais 

a intervenção proposta tem foco.  

 

Gráfico 1: Percentual de professores que realizaram atividades com os alunos 

sobre o uso seguro da internet. 

 
  

Portanto, o que se depreende é os alunos e os professores estão 

conectados, e o ambiente escolar é propício para a prática do uso da internet 

segura, bem como para a promoção da saúde e evitar a proliferação de fake news 

na área da saúde. 

Uma das medidas criadas pelo Ministério da Saúde em 2018, foi o 

lançamento de um canal pelo WhatsApp para combater boatos na área da saúde. 

A pasta disponibilizou um número em que deverá responder se uma afirmação é 

verdadeira ou falsa e atende o cidadão brasileiro que poderá adicionar 

gratuitamente no celular o WhatsApp do Ministério da Saúde — (61) 99289-4640. 

Ele servirá exclusivamente para verificar com os profissionais de saúde nas áreas 

técnicas da Pasta se um texto ou imagem que circula nas redes sociais é 

verdadeiro ou falso. Ou seja, é um canal exclusivo e oficial para desmascarar as 

notícias falsas e certificar as verdadeiras [13].  

É a partir deste cenário, de uso das tecnologias pelos alunos e professoras 

e da criação do canal saúde sem fake news que discorrerá a intervenção, tanto 

que, o aplicativo não armazenará dados, pois ele é uma ferramenta explicativa 

que reportará o usuário a base do Ministério da Saúde para denúncia de notícias 
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falsas. A experiência encontra-se na fase de desenvolvimento e passará para 

aprovação dos secretários de saúde e educação de Pernambuco. O detalhamento 

do aplicativo e suas funcionalidades podem ser notadas pelas telas abaixo, que 

foram extraídas do protótipo do aplicativo Saúde na Escola – Sem Fake News: 

 

Figura 1: Telas das funcionalidades do aplicativo Saúde na Escola – Sem Fake 

News. 

 

 
 

Dentre as funcionalidades do aplicativo, o campo de “O PSE”, direciona o 

usuário ao que é o programa saúde na escola. No campo “Pra Ser Seguro”, o 
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usuário dará um Checklist de elementos que uma informação precisa ter pra ser 

verdadeira. “Denuncie” é um link para o site saude.gov.br/fakenews e contato do 

WhatsApp para denúncias. “Esse Eu Confio” são indicação com links de sites, 

blogs, canais que falam de saúde de forma confiável. “Compartilha Saúde” são 

links para todas as redes sócias do ministério da saúde para que o usuário possa 

entrar e compartilhar as informações. E um bloco de notas, para que o usuário 

possa fazer anotações sem sair do aplicativo. No contexto regional, as telas foram 

pensadas e elaboradas para a valorização da cultura local, com traços que são 

baseados nas xilogravuras presentes na literatura de cordel, tão popular no 

nordeste brasileiro. 

Ao termino da implantação do aplicativo espera-se diminuir a incidência 

da disseminação de notícias falsas de saúde no âmbito escolar e, como 

consequência, evitar a redução da adesão às campanhas de saúde, em vista dos 

potenciais donosos das fake news, além de fortalecer os laços entres usuários e 

as ferramentas disponíveis de combate às notícias falsas em saúde do Ministério 

da Saúde. Com isto, busca-se fortalecer o princípio da participação popular na 

atenção primária, ao passo que se proporciona a divisão dos deveres de fiscalizar 

e denunciar as notícias falsas com os estudantes, buscando torna-los igualmente 

protagonistas pela gestão da informação circulante, tendo em vista que se criara 

uma rotina de refinamento da notícia, pois no próprio aplicativo existe uma 

ferramenta que ajudara os estudantes a fazerem uma triagem se aquela noticia é 

uma possível fake news.  

Outra característica do aplicativo é a sugestão de sites seguros para 

fomentar a pesquisa e a familiarização dos estudantes com a produção cientifica. 

Será uma ferramenta de trabalho que ajudará tanto no tocante a saúde, quanto 

na prática docente, pois os docentes poderão utilizar a ferramenta para consultar 

a veracidade de temáticas, que futuramente vão trabalhar em sala de aula, 

levando assim um conhecimento previamente verificado e de uma fonte validada 

pelo Ministério da Saúde. 
 

CONCLUSÃO 

Ao inserir a comunidade escolar no combate às fakes news tornam-se 

todos protagonistas e responsáveis pela verificação e triagem de qualquer notícia 

antes de seu compartilhamento, trabalhando assim autonomia do aluno e dos 

profissionais da educação no combate as noticia falsas em saúde, unindo a 

ferramenta tecnológica tão usada no cotidiano a serviço da saúde pública.  
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada com 

uma aluna de 23 anos que possui deficiência intelectual, matriculada no Centro de 

Educação Especial Raio de Luz- APAE- Mundo Novo-MS. Visando a sua independência e 

baseando-se no currículo funcional para pessoas com deficiência intelectual, foi inserido 

o software atividade de vida diária (AVD), desenvolvido pela Universidade de Brasília 

(UNB). O software é disponibilizado gratuitamente no site do projeto Participar1434. O 

referido programa foi desenvolvido para jovens e adultos com deficiência intelectual. A 

partir dessa experiência, foi possível confirmar que o uso do software contribuiu 

positivamente para a autonomia da aluna, que atualmente consegue desenvolver 

algumas atividades de vida diária sozinha. 

Palavras-chave: Software AVD; Deficiência Intelectual; Currículo Funcional; Educação 

Especial; Jovem com Deficiência Intelectual. 

  

ABSTRACT: The present work aims to report the experience with a 23-year-old student 

with intellectual disabilities enrolled in the Special Education Center Lightning Ray- APAE- 

Mundo Novo-MS. Aiming at its independence and based on the functional curriculum 

for people with intellectual disabilities, the daily life activity software (ADL) developed by 

the University of Brasília (UNB) was inserted. The software is available for free at the 

Participate website. This program was developed for young people and adults with 

intellectual disabilities. From this experience, it was possible to confirm that the use of 

the software contributed positively to the autonomy of the student, who currently can 

develop some activities of daily life alone. 

Keywords: AVD Software; Intellectual Disability; Functional Curriculum; Special education; 

Young woman with Intellectual Disability. 

 

 
1433 Professora Itinerante do Ensino Básico e da Associação dos Pais dos Alunos Excepcionais 
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Letras-Libras – Unioeste; Especialista em Educação Especial, Libras, Deficiência Visual e 

Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Eficaz e especialista em Tradução 

Audiovisual Acessível/Legendagem para Surdos e Ensurdecidos, pela Universidade Estadual do 

Ceará (UECE). 
1434 Disponível em: www.projetoparticipar.unb.br 
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INTRODUÇÃO 

 

Pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva apresentam dificuldades para resolver 

problemas, compreender ideias abstratas, estabelecer relações sociais com escola, família 

e sociedade, compreender e obedecer a regras, e realizar atividades de vida diária - 

como, por exemplo, as ações de autocuidado. 

Segundo Zutião et al (2018), a DI é um transtorno que apresenta os seguintes critérios: 

A. Déficits em funções intelectuais; B. Déficits em funções adaptativas que resultam em 

fracasso para atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais e; C. Início dos déficits 

intelectuais e adaptativos durante o período do desenvolvimento (APA, 2014; AAIDD, 

2010). De acordo com essas definições e critérios é possível comprovar a necessidade 

que as pessoas com DI apresentam na sua rotina diária, principalmente quando se aborda 

a autonomia de jovens e adultos, como no caso a ser relatado. 

Silva e Oliveira (2017) explicam que o currículo funcional se sucedeu para aumentar a 

participação das pessoas com DI nas suas atividades de vida diária, no entanto, só seria 

possível se houvesse uma adaptação às necessidades de cada pessoa com DI de acordo 

com sua idade cronológica, ambiente escolar, familiar e social. 

Conforme as explicações de Silva e Oliveira (2017), o termo Atividades de Vida Diária 

(AVD) relaciona-se ao conjunto de atividades que possibilitam as pessoas com deficiência 

realizar tarefas básicas do dia-a-dia. Baseado neste contexto, o software AVD 

desenvolvido pelos autores Silva e Oliveira (2017), visa colaborar nas atividades do dia-

a-dia de jovens e adultos com deficiência intelectual, proporcionando vídeos e imagens 

de tarefas voltadas para os cuidados com o corpo, são elas: escovar os dentes, limpar as 

orelhas, cortar as unhas, usar creme para pele, fazer a barba, pentear o cabelo, usar 

desodorante, entre outras. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Zutião et al (2018) explicam a importância de serem elaborados programas de ensino 

para jovens/adultos com DI de forma a capacitá-los com procedimentos de 

ensino/aprendizagem adequados. 

Nesta perspectiva, Silva e Oliveira (2017) desenvolveram o software1435 para auxiliar esses 

jovens e adultos com DI nas atividades de vida diária de higiene e cuidados pessoais. Os 

autores ressaltam que esse software não foi desenvolvido para o jovem ou adulto com 

DI usar de forma independente, por isso recomenda-se que um responsável, de 

preferência um educador auxilie esses jovens e adultos com DI. 

 
1435 Disponível em: http://www.projetoparticipar.unb.br/deficiencia-intelectual/atividades-de-vida 
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O software apresenta dois grandes módulos, sendo eles: higiene bucal, que ensina a 

escovar os dentes, a usar fio dental, a escovar a língua; e higiene corporal, que ensina 

limpar as orelhas, cortar unhas dos pés, lixar unhas dos pés, cortar unhas das mãos, lixar 

unhas das mãos, passar creme na pele, atividades essas para todos os gêneros. O 

software também divide as atividades por gênero, masculino e feminino. Para o gênero 

masculino, o software ensina a fazer a barba, pentear o cabelo, usar desodorante. Já na 

subseção feminina, o software ensina trocar absorvente, usar batom, usar rímel, usar 

blush, fazer depilação, usar desodorante, pentear cabelo e passar sombra no olho. 

Neste contexto, buscou ensinar o módulo de higiene bucal com a aluna de 23 anos, 

matriculada no Centro de Educação Especial Raio de Luz- APAE, de acordo com relatos 

dos familiares, a aluna não realizava a escovação dos dentes sozinha em casa e na APAE 

sempre com auxílio da professora. 

O ensino começou com um kit de escovação de dente, contendo uma pasta de dente, 

uma escova de dente, uma toalha de rosto e um nécessaire estampado com o nome da 

aluna. Então foi apresentado cada composto do nécessaire, explicado a função de cada 

elemento e como usar, seguiu esse primeiro passo, pois achou-se interessante a 

apresentação desses elementos como introdução. 

Em seguida, após instalação do software no computador da sala de tecnologia da APAE, 

a aluna foi levada à sala de tecnologia e foi apresentado o vídeo inicial de como escovar 

os dentes. Além do vídeo inicial a tela apresenta um bloco de madeira com uma escova 

de dente, um creme dental e uma pia branca com uma torneira. O vídeo se inicia com 

um jovem com síndrome de down que faz a pergunta: “Vamos escovar os dentes?” E 

continua: “Clique na escova e arraste a escova de dente para a pia, depois clique no 

creme dental e arraste o creme dental para a pia”. 

Após realizar os passos descritivos pelo jovem do vídeo, ele parabeniza o estudante e 

então é clicado na opção avançar que fica na tela inicial do vídeo. Então, uma nova tela 

é aberta com quatro escovas dentais e o jovem do vídeo explana a importância de 

realizar a escovação dos dentes e, em seguida, pede para que com o mouse o jovem que 

está assistindo escolha uma escova clicando nela. Depois de escolher a escova é dado a 

sequência do vídeo, onde um outro jovem, dessa vez sem deficiência descreve passo a 

passo de como fazer a escovação dos dentes: “Primeiro pegue o creme dental e abra a 

tampa, depois coloque o creme dental na escova de dente, pegando no final do creme 

dental e apertando devagar para sair pouco creme dental. Em seguida é instruído a 

escovar o dente primeiro os de cima, sempre de cima para baixo, depois os dentes de 

trás, sempre de cima para baixo, primeiro de um lado, depois de outro, sempre de cima 

para baixo. Depois cospe o creme dental da pia e continua a escovar os dentes de baixo, 

primeiro na frente, sempre de baixo cima, de um lado e de outro lado, sempre de baixo 

para cima, após escovar os dentes na parte de dente, primeiro de um lado, no meio e 

depois do outro, cuidado para não engolir a espuma, agora em cima, primeiro de um 

lado, no meio e depois do outro, de cima para baixo, depois cuspir a espuma, lavar a 

boca sem engolir a água, secar a boca com a toalha, lavar a escova e secar a escova com 
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a toalha para depois guardar a escova, o jovem também relembra de fechar o creme 

dental para guardá-lo”. 

Como fixação, são feitas duas atividades para a aluna realizar no próprio software. A 

primeira a aluna precisa colocar o creme dental na escova de dente e clicar em avançar 

e como segunda atividade precisa escovar o dente que aparece na tela do software. 

A aluna que vivenciou a experiência observou o vídeo durante quinze dias, e todos os 

dias repetia o passo a passo do vídeo após o lanche. No nono dia a aluna já estava tendo 

alguns passos com independência e, no décimo terceiro dia, a aluna já realizava sozinha 

todos os passos, encerrando o módulo de escovação de dente no décimo quinto dia. 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante os quinze dias, foi possível perceber a evolução da aluna para uma vida 

independente utilizando o software AVD como apoio educacional, no trabalho de 

atividades de vida diária que tem como público alvo jovens e adultos com DI. 

Tendo em vista a escassez de softwares que auxiliam em atividades cotidianas, o intuito 

é continuar com o mesmo software para ensinar outros módulos para a aluna e aos 

poucos promover uma vida independente. Salienta-se que o passo a passo descrito no 

desenvolvimento faz parte do currículo funcional natural que tem uma fundamental 

importância, pois a aprendizagem do jovem ou adulto com DI ocorreu de forma rápida 

e natural naquele momento e não em futuro distante. Além do mais a nécessaire com o 

kit de escovação promoveu uma situação de aprendizagem mais próxima à realidade da 

aluna, de forma lúdica, a fim de motivá-la a realizar a atividade. 
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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre a aplicação do Sensoriamento 

Remoto como ferramenta no ensino de geografia no ensino médio, tendo como 

análise as turmas do segundo ano na Escola Sebastiana Lenir, localizada no bairro 

do Buritizal na zona sul do município de Macapá, capital do Estado do Amapá. O 

objetivo foi de analisar de que forma o sensoriamento remoto pode ser um 

facilitador na aprendizagem da geografia. Destacamos alguns conceitos e 

conteúdos como o desmatamento, o solo exposto e as rochas, podem ser melhor 

aprendidos através das imagens de satélites e programas de sensoriamento 

remoto. 

Palavras-chave: Google Earth; Sensoriamento Remoto; Ensino de Geografia. 

Abstract: 

This work presents a study about the application of Remote Sensing as a tool in 

the teaching of geography in high school, having as an analysis the second year 

classes at the Sebastiana Lenir School, located in the neighborhood of Buritizal in 

the south zone of the municipality of Macapá, the state capital of Amapá. The 

objective was to analyze how remote sensing can be a facilitator in the learning 

of geography. We highlight some concepts and contents such as deforestation, 

exposed soil and rocks, can be better learned through satellite imagery and 

remote sensing programs. 

 Keywords: Google earth; Remote Sensing; Geography Teaching. 

 

Introdução 

Compreender como se desenvolve o ensino da geografia é uma problemática 

sempre atual e destaca-se o estudo sobre o uso de softwares de sensoriamento 

remoto no ensino da geografia. São tecnologias que possibilitem maior rapidez 

no tratamento dos dados, maior capacidade de observação do espaço, nas mais 
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variadas escalas, tanto espacial, quanto temporal possibilitando o monitoramento 

das mudanças que se observam na superfície da Terra, que também ocorre de 

maneira cada vez mais rápida. 

As turmas do segundo ano do ensino médio na Escola Sebastiana Lenir, no 

período de 2016 a 2017.A referida escola esta localizada no bairro Buritizal, na 

zona sul do município de Macapá, capital do estado do Amapá. A definição dos 

alunos do segundo ano do ensino médio da referida escola como estudo de caso, 

esta relacionada as constantes mudanças geográficas da área, e também pelo 

fato da memoria geográfica dos alunos estarem melhor definidas. 

Dessa forma podendo usar os softwares de sensoriamento remoto como 

ferramentas mais eficazes no aprendizado, pois os alunos estão em uma faixa 

etária propicia a acesso de programas necessários para as analises como exemplo 

o Google Earth. 

O fato de que o uso de computadores e programas como ferramenta de 

aprendizagem da geografia é quase nunca utilizada, e pouco conhecida, por 

tanto há uma grande escassez de conhecimento, o que despertou a contribuição 

da compreensão, e sistematização dos processos. 

A referência para esse estudo foi o Sensoriamento Remoto que além de deter 

grandes possibilidades de analise, consegue transmitir de forma realista as 

mudanças espaciais que necessita de informações atualizadas, uma vez que a 

geografia é uma ciência muito dinâmica, e precisa de instrumentos que 

potencializem as analises com propriedade e dinamismo para que seja feito 

estudos abrangendo todas as características necessárias, para analise da 

superfície da terra. 

Metodologia 

Optou-se por uma abordagem do geral para o específico que levou o aluno a 

perceber o desmatamento em escala internacional, nacional, intramunicipal, 

municipal, do bairro e das adjacências do colégio estudado. Adiciona-se a isso 

uma linguagem clara e objetiva pautada na compreensão do aluno do 2º ano do 

ensino médio para que este se familiarizasse com o Sensoriamento Remoto. 

A fim de dar suporte ao trabalho que estava sendo realizado foram elaborados 

materiais que auxiliaram na obtenção de dados como os: Questionários I e II, bem 

como Slides que foram muito uteis para a realização do mesmo. Os questionários 

foram divididos em duas etapas a primeira focou na medição dos conhecimentos 

prévios, o segundo visando saber os ganhos obtidos após a atividade realizada 

junto aos alunos. 
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Quanto ao uso dessas imagens elas foram inseridas dentro dos Slides elaborados 

obedecendo a uma ordem, embasado na escala Geográfica. Sendo que o aluno 

pôde perceber que, por exemplo, o desmatamento não é um problema local, mas 

geral do planeta. Também se constatou que os materiais utilizados como o livro 

didático não abordavam essas questões desta forma. 

Devido a isso se percebeu que a depender deste material o aluno nunca teria 

acesso a conhecimentos efetivos da mudança do uso e cobertura da terra da 

mesma forma como quando utiliza o Sensoriamento Remoto. Diante disto, é 

pertinente pesquisar como o uso de softwares de Sensoriamento Remoto, como 

o Google Earth que tem se mostrado como um veículo didático. 

Habilidades a serem adquiridas com o uso de Softwares: Google Maps e 

Google Earth 

Ao se falar em habilidades adquiridas no ensino médio pode-se dizer que para 

haver um aperfeiçoamento do aprendizado das disciplinas ministradas no âmbito 

da geografia é necessário que haja a integração do ensino das disciplinas como 

a cartografia e a geologia ligadas à inserção dos softwares a saber Google Maps 

e Google Earth, haja vista, que essas ferramentas tem tido grande eficácia na 

elaboração de linguagens que possibilitam uma compreensão do espaço em que 

o aluno se insere. 

Para os alunos do ensino médio amapaense especialmente da escola Estadual 

Sebastiana Lenir de Almeida ,esse ensino integrado vem colocar o aluno a 

construção de habilidades em acordo com os PCN’S (2006) como esta colocado 

no trecho abaixo relacionado as habilidades que são esparadas que o aluno do 

ensino médio e especialmente do 2º ano que é o caso dos alunos da Escola 

Sebastiana Lenir de Almeida desenvolvam : 
[...] Articular os conceitos da geografia com a observação, descrição, 

organização de dados e informações do espaço geográfico 

considerando as escalas de analise [...] reconhecer as dimensões de 

tempo e espaço na analise geográfica [..]analisar os espaços 

considerando a influencia dos eventos da natureza e da 

sociedade ,observar a possibilidade de predomínio de um ou de outro 

tipo de origem do evento ,verificar a inter relação dos processos sociais 

e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas 

diversas escalas, identificar os fenômenos geográficos expressos em 

diferentes linguagens, utilizar mapas e gráficos resultantes de diferentes 

tecnologias, reconhecer variadas formas de representação do espaço: 

cartográfica e tratamentos gráficos ,matemáticos, estatísticos e 

iconográficos[..] (PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS,2006,p.45). 
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Como se pode observar foram selecionadas somente algumas habilidades que 

convém ressaltar podem ser adquiridas com o ensino e uso dos softwares de 

geografia ,no que diz respeito a alunos amapaenses a exemplo da Escola 

estudada, estas habilidades devem ser estimuladas e exercitadas mediante a 

ministração de aulas, de disciplinas da geografia física, pois estas demandam um 

conhecimento, que vai além do uso de conhecimentos da leitura relacionada aos 

temas. E por consequência o conhecimento teórico de noções mas habilidades 

correspondentes a estas respectivas leituras estão inseridas, pois estas dependem 

de um conhecimento prévio que lhes incute um saber teórico já que as 

habilidades são consequências destas ,mas quando analisa-se no âmbito escolar 

mais precisamente no 2º ano do ensino médio estas habilidades se mostram 

essenciais pois sem o alcance pratico destas disciplinas mediante o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, se tornam vazios de aprendizagem 

satisfatórias. 

Então acabam se caracterizando por um uso pelo uso ,e nesse contexto entra o 

uso do Google Maps e Google Earth que segundo Bonini (2009) os mapas nos 

permitem nos localizar no espaço e mais além Nonata (2011) também afirma que 

os softwares supracitados também comprem este papel e vão mais além inserido 

no sujeito a capacidade de desenvolver habilidades relacionadas ao 

conhecimento destas . O desenvolvimento de habilidades tem sido uma 

necessidade constante, pois os assuntos de geografia tem como uma de suas 

metas tornar o aluno conhecedor de temas relacionados ao uso do espaço geral 

e daquele em que vive e formular praticas em torno deste, seria viável levar ao 

aluno a estas dinâmicas que abrem caminhos para outros conhecimento no 

decorrer da caminhada ,pois estar ciente do que ocorre na superfície terrestre 

tem feito parte da atual configuração da geografia atual. Não há como ignorar as 

ações ocorridas com este, mesmo que seja natural ou humana e nesse sentido 

entra uma das habilidades citadas pelos PCN’S de geografia de (2006) que seria 

a capacidade de saber trabalhar com ferramentas advindas da tecnologia pois é 

um importante meio de se estudar a superfície terrestre na pratica de forma a 

que aluno não esteja somente ligado ao ensino exclusivo de teorias mas tenha 

acima de tudo uma aprendizagem prática e inclusiva do que ocorre na superfície 

terrestre a partir da sua própria realidade. As ferramentas citadas acima quando 

destinadas a alunos do 2º ano do ensino médio deve ser causadora do 

surgimento de habilidades como a citada acima, pois segundo Nonata (2011, 

p.31) o mapa pode transmitir uma informação que representa o espaço sendo 

que quando um aluno observa uma representação do superfície terrestre este 
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percebe ações ocorridas. No Google Maps ou Google Earth ao se verificar as 

imagens em tempo real fica claro a importância do desenvolvimento de 

habilidades que lhe permitam lidar com a leitura deste espaço. Mesmo que se 

utilize softwares avançados que simplificam a leitura do espaço, pois segundo 

Nonata (2011, p.32) citando Oliveira (2007, p.16) diz que todos em algum 

momento deverão consultar um mapa com alguma finalidade, sendo que no caso 

dos softwares de geografia esta afirmação vai além da teoria, mas alcançar o 

desenvolvimento de habilidade que possam permitir sua leitura. 

Os softwares de geografia, suas vantagens, e principais problemas. 

Para que o uso de softwares na Escola em estudo seja retomado deve-se de 

antemão fazer analise sobre as ferramentas virtuais de uso na geografia 

atualmente, já que muitos desses ainda não são bem conhecidos pelo publico 

que o utiliza de forma geral. O trabalho realizado com essas ferramentas, tem 

sido de suma importância para trabalhos relacionados ao estudo da superfície da 

terra, sendo que, podem ser utilizado para estudos sobre as características 

terrestres. Essas características, pode-se dizer tem relação com o uso de escalas, 

localização e relevo, que são apresentadas de forma mais clara e objetiva através 

das imagens de satélite. 

No entanto, o uso de Softwares de geografia tem suas vantagens e desvantagens, 

que fazem com que o uso destes tenha que ser moderada e equilibrada a seguir 

um quadro das vantagens e desvantagem que são peculiares ao uso dos 

Softwares.                                         

Quando se observa as vantagens e desvantagens verifica-se logo que são muito 

genéricos, mas em contrapartida a ideia de que ocorrem avanços no caso das 

vantagens e atrasos com relação às desvantagens. Segundo Borchet (1999, apud, 

SANTOS. F.P, 2010, p.12) o uso de softwares oferece inúmeros ganhos como, por 

exemplo, a linearidade, flexibilização, animação e interatividade o que não foi 

citado por Silva, Machado e Gonçalves (2012). Essa linearidade, flexibilização, 

animação e interatividade citadas por Borchet (1999), é encontrada em todos os 

softwares de geografia uma vez que todos eles possuem uma capacidade de 

comunicação que lhes possibilitam estas qualidades. 

Estes avanços tecnológicos são extremamente uteis para obterem-se dados de 

localização para estudos da superfície terrestre, com o auxilio de imagens de 

satélite, cuja fidelidade aos dados é quase a mesma da realidade pretendida, com 

margem mínima de erro. Instrumentalizar os softwares de geografia em salas de 

aula principalmente do ensino médio no 2º ano tem se mostrado necessária, já 

que, com o avanço atual da tecnologia, é necessário que a geografia venha 
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através de seus conteúdos teóricos e práticos introduzirem novos possíveis 

modos de ensino. 

Assim para que haja a introdução de novas tecnologias se faz necessário que haja 

a integração a nível local dos alunos, professores e escola, para que softwares de 

geografia sejam aceitos. Essa integração não busca, tão somente, trazer novas 

formas de ensino nem combater as atuais metodologias, mas principalmente 

colocar o ensino em patamares aceitáveis. Vale destacar que nenhuma software 

substitui a importância do ensino teórico, com a presença de professores em sala 

de aula que possam sanar as dificuldades sentidas em sala de aula relacionadas 

aos softwares de geografia. 

Sarante e Silva (2009) comentam que: ‘Pensar novas formas de difundir o 

conhecimento é uma necessidade’, vale ressaltar que estas necessidades 

nasceram a partir do momento que foi introduzir novas formas de ensino. Na 

geografia não foi diferente, já que a medida que os softwares de geografias foram 

surgindo ,inovações no ensino de geografia se fizeram necessárias na busca de 

adapta-las aos novos tempos. 

 Temas da cartografia, por exemplo, passaram por intensa transformação em 

busca de uma melhor compreensão nas aulas de geografia, segundo Di maio e 

Setzer (2005) o uso de softwares proporcionou um grande progresso na 

aprendizagem escolar. Além da otimização do uso de recursos, a possibilidade do 

desenvolvimento de competências. 

A utilização por si só de meios informáticos na sala de aula tem contribuído para 

que os alunos desenvolvam uma série de capacidades. Ao se optar pela inovação 

estratégica e metodológica inerente à utilização das geotecnologias dá-se uma 

contribuição importante ao surgimento de novas situações de aprendizagem que 

irão privilegiar um conjunto de competências na problematização, na atividade 

reflexiva, na atitude critica, na capacidade de decisão e na autonomia centradas 

no aprender fazendo (GOMES, 2006, apud, OLIVEIRA,2013,p.42). 

As capacidades mencionadas pelo autor, se desenvolvem à medida que o uso de 

softwares de geografia são utilizados para o ensino das disciplinas de geografia, 

como o caso de Cartografia .Essas capacidades já mencionadas por Oliveira 

acima, são adquiridas nas aulas teóricas, entretanto pode-se dizer que essas 

habilidades podem chegar a certo o clímax, a partir, do uso das tecnologias 

virtuais e não somente do uso do computador. 

 Portanto pode-se inferir que o uso de softwares de geografia causa uma 

mudança na forma do ensino de geografia, mas não na essência da geografia que 

continua a mesma. Desta forma pode-se dizer que as contribuições dos softwares 
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de geografia tendem a trazer benefícios importantes para a geografia diante da 

atual inserção de tecnologias principalmente no ensino médio. 

Podem facilitar a formação de um mapa mental do mundo real e auxiliar de forma 

eficaz na apresentação de diferentes estratégias cognitivas, no que concerne a 

leitura e criação de mapas e ainda possui a capacidade de causar estimulo em 

alunos e professores. Em suma o uso de softwares de geografia, vem colaborar 

para que o ensino de geografia possa, além da melhora do ensino, mas trazer 

novas perspectivas para o ensino da geografia. Que estimule o aluno a um maior 

interesse pelas disciplinas da geografia. Pode-se dizer que através dos novos 

meios técnicos e informacionais como os softwares de geografia, o ensino vem 

trazer o mundo para dentro da sala de aula dentro da concepção do ensino 

(NONATA, 2011). 

Resultados 

Com base nos dados verificaram-se os seguintes resultados, concernentes ao 

trabalho realizado na Escola Estadual Sebastiana Lenir de Almeida a fim de 

facilitar a compreensão procurar-se-á entender os questionários separadamente. 

Na primeira questão se questionou o que seria imagem de Satélite entre as 5 

opções dadas aos alunos a 3ª e 4ª questão foram as mais utilizadas como 

resposta. O entendimento geral foi pela quarta opção “São imagens obtidas por 

meio de satélites artificiais na órbita da terra” 19 dos estudantes participantes. 

Com base nesta resposta pode-se perceber que os alunos possuíam 

conhecimentos prévios do uso de imagens de satélites, daqueles 

tradicionalmente dados em sala. (PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 

2006, p.45). 
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Na segunda questão do questionário dois inquiriu-se se o material didático 

utilizado atualmente tem proporcionado o uso de imagens de satélite: As opções 

se dividiram em: Sim, não, parcialmente, precariamente, e insuficiente. A primeira 

e a segunda opção foram as mais votadas com seis em cada opção, a terceira 

opção teve cinco marcações a quarta dois e a quinta com nenhuma marcação. 

 Essa questão denota a diversidade de opiniões a respeito do que o aluno 

entende que é material didático em relação ao uso de imagens de satélite em seu 

dia-a-dia na Escola. O professor de geografia pode esta utilizando estas 

ferramentas importantes para o aprendizado do aluno, pois existem varias 

temáticas para o aprendizado das temáticas concernentes a geografia física e 

geografia humana. 

 
Avançando com o questionário 1 na quarta questão perguntou-se para o aluno : 

“Você acredita que o uso de imagens de Satélites possa facilitar o estudo sobre o 

Amapá. As opções dadas foram : Sim ,Não ,parcialmente ,precariamente ,desde 

que concilie com a parte teórica. Os resultados foram : • Sim (18); • Não (1); • 

Parcialmente (1); • Precariamente(0); • Desde que concilie com a parte teórica(0). 

Neste tópico percebeu-se que o aluno reconhece o quão é importante o uso de 

imagens de satélite na visão do aluno da escola publica amapaense. Isto faz com 

que ele reconheça as dimensões de tempo e espaço na analise geográfica 

(PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS,2006,p.45). 

Neste resultado será analisado se os alunos obtiveram ganhos com a atividade 

realizada em sala, pelos acadêmicos do curso de Geografia da Universidade 

federal do Amapá 
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Atividade que esteve centrada no uso de imagens de Sensoriamento remoto. 

Após essa fase foi aplicado o questionário II de múltiplas escolhas afim de 

mensurar os ganhos obtidos. No entanto, buscou-se embasar os resultados em 

vários autores que se utilizaram de questionários como Raimunda Nonata Bentes 

Lobo (2011, p.54) que obteve resultados quanto aos professores, alunos e a si 

própria na realização da atividade. 

Complementando o que Nonata (2011) obteve também se buscará saber se o 

Sensoriamento Remoto realmente seria uma tecnologia importante para a 

Geografia conforme Di’maio e Setzer (2011, p.212). Haja vista esta ciência ser 

considerada como complementar da Geografia. Com base nisso abaixo se 

verificará se as tecnologias do Sensoriamento Remoto são “complementares ao 

ensino de Geografia” (OLIVEIRA,2013, p.11): 

 
Considerações Finais 

No decorrer desta pesquisa, procuramos saber de que forma o Sensoriamento 

Remoto, no período de 2016 a 2017, vem potencializar o melhoramento do 

aprendizado de geografia nas turmas do segundo ano do ensino médio na Escola 

Estadual Sebastiana Lenir de Almeida. 

 Para que o trabalho não se limitasse apenas na pesquisa bibliográfica, buscamos 

junto as pessoas envolvidas no processo educacional (Aluno e professor), de 

forma a caracterizá-los, e identificar as dificuldades, e perspectivas pra que a 

implementação dos recursos tecnológicos e softwares venha contribuir como 

facilitador no processo de aprendizado. 

 Podemos chegar assim a algumas conclusões: os alunos em sua maioria 

desconheciam total ou parcialmente conhecimentos relativos ao sensoriamento 
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remoto, por conseguinte ao iniciar os questionamentos referentes ao tema 

proposto, apresentou- se por parte dos alunos o total desconhecimento de como 

seria o uso do sensoriamento como instrumento facilitador do aprendizado de 

geografia. 

E dentro das analises relevantes, devemos citar a necessidade de um amplo 

investimento estrutural na Escola Sebastiana Lenir de Almeida, principalmente no 

que diz respeito ao laboratório de informática, que carece de equipamentos 

modernos, e softwares atualizados. Assim como observamos a necessidade 

também de aprimoramento na utilização dos recursos didáticos, que 

comprovadamente nesta pesquisa, vem ser instrumento facilitador para o ensino 

da geografia, por tanto, de uma nova forma de leitura de mundo. 

 Não podemos deixar de enfatizar, que o sensoriamento remoto nesta pesquisa 

teve ênfase no ensino da Geografia, porém, diante das leituras e análises sobre o 

assunto, veio naturalmente a necessidade de projeção da técnica em outras ares 

da geografia, e formulamos alguns questionamentos, por exemplo: De que forma 

podemos usar o sensoriamento remoto como facilitador no ensino de outros 

conteúdos pertinentes a geografia, como geografia agrária, econômica, politica, 

e outros seguimentos da geografia? 
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Resumo: Neste trabalho, apresentamos o resultado de um projeto realizado no Instituto 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão sobre a tabela periódica interativa. O 

ano de 2019, completa-se 150 anos da tabela periódica e o IEMA que é associado a Rede 

PEA- UNESCO aderiu a umas das comemorações que o Ano Internacional da Tabela 

Periódica, todas as 13 unidades plenas do IEMA realizaram belíssimos trabalhos, na 

Unidade Plena de Cururupu tivemos 32 duas apresentações, as apresentações foram 

realizadas em forma de competições e avaliadas por uma comissão julgadora. Dentre 

estas apresentações tivemos como vencedora a Tabela inteletricidade periódica que para 

sua elaboração tivemos o uso de conceitos básicos de eletricidade. A tabela interativa 

utiliza artifícios para o ensino e aprendizagem dos elementos químicos da tabela 

periódica, também ajuda os estudantes que a elaboraram no conhecimento sobre 

eletricidade e no desenvolvimento do protagonismo.  

Palavras-chave: IEMA, Unidade Plena, Unesco, aprendizagem, tabela 

 

Abstract: In this work, we present the results of a project carried out at the Institute of 

Education, Science and Technology of Maranhão on the interactive periodic table. The 

year 2019 marks 150 years of the periodic table and the IEMA which is associated with 

the PEA-UNESCO Network joined one of the commemorations that the International Year 

of the Periodic Table, all 13 IEMA units have done beautiful work in the Unit Full Cururupu 

had 32 presentations, the presentations were made in the form of competitions and 

evaluated by a judging committee. Among these presentations we had as winner the 

interactive table that for its elaboration we had the use of basic concepts of electricity. 

The interactive table uses artifice for teaching and learning the chemical elements of the 

periodic table, it also helps the students who elaborated on the knowledge about 

electricity and the development of the protagonism. 

Keyswords: IEMA, Unity Plena Unesco learning table 
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No ano de 2017, durante a 74º Reunião da Plenária, a Assembléia Geral 

das Nações Unidas, proclamou o ano 2019 como o Ano Internacional da Tabela 

Periódica dos Elementos Químicos (International Year of the Periodic Table of 

Chemical Elements –IYPT 2019). A descoberta do Sistema Periódico se deu no ano 

de 1869 pelo Cientista russo Dmitri Mendeleev, o ano de 2019 também 

comemora-se o os 150 anos do estabelecimento da Tabela Períódica dos 

Elementos químicos. O Ano Internacional visa reconhecer a importância da Tabela 

Periódica como uma das conquistas mais importantes e influentes da ciência 

moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, 

da biologia e de outras áreas das ciências puras. A tabela periódica que em sua 

importância em muitas das nossas conquistas do nosso mundo globalizado e que 

representa a interdisciplinaridade da química com as diferentes disciplinas.  

O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA é uma 

autarquia do estado do Maranhão e tem como objetivo oferecer uma educação 

profissional, científica e tecnológica em nível médio nas suas 13 unidades plenas, 

atualmente. Seu funcionamento é pautado pelo modelo Institucional, constituído 

pelo Modelo de Pertinência, Modelo Pedagógico e Modelo de Gestão que 

representa uma ótima inovação pedagógica que, integradas ao desenvolvimento 

da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Parte Diversificada – PD e Base 

Técnica – BT favorecem o pleno desenvolvimento acadêmico do estudante. No 

ano de 2018, o IEMA tornou-se membro da Rede PEA-UNESCO, tornando-se a 

única Escola do Maranhão associada. Dentre as ações da REDE temos para o ano 

de 2019, o Ano Internacional da Tabela Periódica, que visa enaltecer a importância 

da tabela periódica para a sociedade.   

O IEMA, como forma de mostrar a importância deste grande instrumento, 

desenvolveu nas suas unidades Plenas atividades que representassem a tabela 

utilizando diferentes metodologias, afim de possibilitar a autonomia e 

competência dos seus estudantes. As 13 unidades Plenas executaram de forma 

esplêndida excelente apresentações. Dentre as Unidades do IEMA, temos a 

Unidade Plena Cururupu, localizada no litoral ocidental Norte, nesta unidade 

tivemos 32 apresentações de estudantes da 1º e 2º série, sendo escolhida como 

a mais criativa, inovadora e que utiliza a tecnologia a que foi denominada Tabela 

Intereletricidade Periódica que utiliza de conceitos de eletricidade para 

elaboração de uma tabela criativa, simples e fácil manuseio esta foi elaborada por 

um grupo de estudantes da 2º série do Ensino Médio do curso de Manutenção e 

Suporte em Informática.  
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DESENVOLVIMENTO 

O ensino das disciplinas de ciências da natureza e matemática ainda é 

pautado, na maioria das escolas, como um ensino para memorização de símbolos, 

fórmula e nomes de substâncias o que contradiz as competências e habilidades 

propostas na Base Nacional Comum Currricular – BNCC, a memorização de 

fórmulas e símbolos não contribui na formação do estudante para a sociedade 

globalizada em que vivemos. Como cita Trassi (2001)  
Enfim, as competências e habilidades desenvolvidas no Ensino de 

Química deverão capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões 

em situações problemáticas, contribuindo assim para o 

desenvolvimento do educando como ser humano e como cidadão. 

Entretanto, o Ensino da Química e, em particular, o estudo da Tabela 

Periódica, praticado em um grande número de escolas, está muito 

distante do que se propõe, isto é, o ensino atual privilegia aspectos 

teóricos de forma tão complexa que se torna abstrato para o educando.  

O ensino das disciplinas das ciências da natureza deve ser capaz de 

trabalhar as disciplinas de maneira integrada ao currículo, para que seja possível 

desenvolver saberes e habilidades nos estudantes para que estes utilizem em 

diferentes contextos de sua vida e não apenas no contexto escolar. Carvalho 

(2018). 

É necessário que traga a realidade do estudante os conhecimentos 

acadêmicos e isso é possível quando o estudante se ver como parte da solução 

do problema, o que é muito evidenciado no Modelo Pedagógico do IEMA, o 

estudante como parte da solução, resolvendo situações problemas e executando 

o protagonismo, a autonomia , solidariedade e competência.  

O foco deste trabalho é um projeto especifico de um grupo de estudantes 

que criou uma tabela periódica inovadora, criativa para comemoração dos 150 

anos da tabela periódica, para isto  durante a execução deste trabalho, seguimos 

os passos atribuídos a pesquisa experimental propostos Chizzotti (1998): 

determinação do problema, organização da pesquisa, execução de pesquisa de 

campo e redação de texto. Nesse sentido lançou-se mão dos procedimentos 

metodológicos necessários à realização deste trabalho, iniciando pela 

determinação do problema, ou seja, a criação de uma tabela periódica inovadora 

e criativa, organização da pesquisa, através da pesquisa bibliográfica, execução 

da pesquisa através da elaboração da tabela e redação de texto através da 

apresentação dos resultados.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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O trabalho foi desenvolvido na Unidade Plena Cururupu, durante as aulas 

das disciplinas de ciências da Natureza e Matemática no 1º semestre de 2019. 

Inicialmente, os estudantes formaram grupos com 10 (dez) estudantes 

totalizando 4 (quatro) grupos por turma. Cada equipe teve 2 (duas) aulas de 50 

minutos para a realização da pesquisa bibliográfica sobre a tabela.  Na aula 

seguinte, os estudantes fizeram um mini projeto sobre os materiais que iriam 

utilizar, a forma como a tabela funcionaria e como seria a sua execução. A tabela 

escolhida como vencedora e apresentada neste trabalho foi elaborada por 10 

estudantes do curso de Manutenção e Suporte em Informática da 2º série do 

Ensino Médio.  

Os estudantes utilizaram como materiais, fios, isopor, Eva, lâmpada LED, 

papel para elaboração da tabela. A confecção da tabela se deu em duas aulas de 

50 minutos. Além dos conhecimentos sobre a tabela periódica, os estudantes 

tiveram que ter conhecimento sobre eletricidade, circuitos em série e em paralelo.  

A tabela Intereletricidade Periódica funciona da seguinte forma, quando é 

feita perguntas aos estudantes sobre algum elemento químico, se o estudante 

acertar a lâmpada acende, caso erre a lâmpada não acenderá. Isso por que , 

quando a resposta está correta o circuito é fechado em série, quando a resposta 

está errada o circuito é aberto e por isto a lâmpada não funciona.  

Após a elaboração, os estudantes apresentaram a sua tabela para todos os 

estudantes da Unidade Plena e para a comissão julgadora. Sendo muito bem 

aplaudidos. Além de apresentarem sua tabela, a equipe de estudantes explanou 

sobre a importância da tabela para os dias atuais e por que comemora-se o ano 

de 2019 como o ano internacional da tabela periódica.  

 

CONCLUSÃO 

Nesse sentido, a Tabela Intereletricidade Periódica contribui na 

formação dos estudantes e possibilita uma nova metodologia de aprendizagem 

da tabela periódica para estudantes da Unidade Plena Cururupu e para outras 

escolas, além de ajudar na consolidação do projeto de Vida dos estudantes que 

elaboraram a tabela. Os estudantes que possui dificuldades de aprendizagem na 

área de Ciências da Natureza terão uma nova alternativa de aprendizagem da 

tabela periódica.  Na formação dos estudantes a confecção da tabela traz a 

consolidação das competências e habilidades do ensino médio em que o 

estudante resolve situações-problemas.  

Para o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

IEMA acredita-se os resultados apresentados pelo grupo mostra que a educação 
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tecnológica, em que o estudante é a parte da solução, é o grande avanço 

educacional, mostrando também que a produção acadêmica também é possível 

no Ensino médio e trazem grandes avanços na educação do Maranhão.  
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TEAM-BASEAD LEARNING COMO METODOLOGIA ATIVA NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM ENFERMAGEM  
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RESUMO: Metodologias ativas vêm sendo utilizadas no ensino em diversas áreas do 

conhecimento, visando atender ao desafio de contínuo aprendizado, com diferentes 

abordagens e interação entre o professor e aluno. NoTeam-Based Learning (TBL), o 

professor exerce a função de mediador e facilitador do conhecimento, estimulando a 

autonomia do aluno e o aprendizado em equipes. Objetivo: relatar a experiência do uso 

do TBL como metodologia ativa no processo de ensino-aprendizagem em Enfermagem. 

Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre o uso do 

TBL em uma atividade teórico-prática proposta pela disciplina “Saúde e Enfermagem na 

Atenção Primária” do Mestrado Acadêmico em Enfermagem da Universidade Federal do 

Maranhão. A experiência ocorreu no mês de outubro de 2018. Participaram 15 discentes 

sob supervisão do professorfacilitador da disciplina. A atividade de ensino-aprendizagem 

foi desenvolvida com basenas quatro etapas do TBL: 1-preparação individual pré-classe; 

2- garantia do preparo em classe; 3- aplicação de conceitos e; 4- avaliação. O TBL 

mostrou-se uma ferramenta pedagógica bastante eficaz possibilitando aos discentes a 

construção de conhecimento dinâmico a partir de um processo de ensino-aprendizagem 

ativo, significativo e colaborativo. 

Palavras-chave: Aprendizagem ativa; Metodologia;Ensino; Comunicação em saúde; 

Enfermagem 

 

ABSTRACT 

 

Active methodologieshavebeenused in teaching in severalareasofknowledge, 

aimingtomeetthechallengeofcontinuouslearning, withdifferent approaches 

andinteractionbetweenteacherandstudent. In Team-Based Learning (TBL), theteacheracts 

as mediatorandfacilitatorofknowledge, stimulatingstudentautonomyandlearning in 
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teams. Objective: toreporttheexperienceofusing TBL as anactivemethodology in 

theteaching-learningprocess in Nursing. Method: Thisis a 

descriptivestudyofthetypeofexperience in the use of TBL in a theoretical-

practicalactivityproposedbythe discipline "Health andNursing in PrimaryCare" oftheMSc 

in Nursingatthe Federal Universityof Maranhão. The experimenttookplace in October 

2018. Fifteenstudentsparticipatedunderthesupervisionoftheteacherfacilitatorofthe 

discipline. The teaching-learningactivitywasdevelopedbasedonthe four stagesof TBL: 1- 

individual pre-classpreparation; 2- guaranteeofclasspreparation; 3- 

applicationofconceptsand; 4- evaluation. TBL hasprovedtobe a veryeffectivepedagogical 

tool enablingstudentsto build dynamicknowledgefromanactive, 

meaningfulandcollaborativeteaching-learningprocess. 

Keywords: Active learning; Methodology; Teaching; Health communication; Nursing 

 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a educação universitária ea formação profissional têm sido 

baseada em métodos de ensino tradicionais, influenciadaspor tendências 

tecnicistas, conteudista e fragmentadas, com dinâmica de processo de ensino-

aprendizagem focado no docente que assume o papel central de detentor e 

transmissor do conhecimento e o discente o papel passivo de mero espectador 

(OLIVEIRA et al., 2018; COLARES; OLIVEIRA, 2018). No entanto, nas últimas 

décadas, muito se tem discutidosobre o uso de metodologias ativas no processo 

de ensino-aprendizagem como forma de substituir os métodos tradicionais de 

ensino no intuito deconduzir a formação de profissionais crítico-reflexivos aptos 

a resolver problemas na sua realidade (COLARES; OLIVEIRA, 2018).Neste sentido, 

o uso de metodologias ativas pode favorecer a autonomia do discente, despertar 

sua a curiosidade e proatividade, estimular tomadasde decisões individuais e 

coletivas,assim como favorecer a construção de conhecimentos a partir da 

vivência de experiências significativas. (BORGES; ALENCAR, 2014; SOUZA; 

IGLÉSIAS; PAZIN-FILHO, 2014).Com o objetivo de promover o desenvolvimento 

dessas habilidades destaca-se a metodologia ativa “Team-Based Learning” (TBL) 

ou Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE), método de aprendizagem 

dinâmico, que proporciona um ambiente motivador e cooperativo, onde a 

produção coletiva é valorizada, contribuindo na diminuiçãodo desinteresse dos 

alunospelo tema estudado, tornando-os responsáveispela própria aprendizagem 

e pela dos colegas (FARIAS; MARTINS; CRISTO, 2015). Diante disto, objetivou-se 

com este estudo relatar a experiência do uso do TBL como metodologia ativa no 

processo de ensino-aprendizagem em Enfermagem. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. A ideia de realizar 

o presente trabalho surgiu com base nas discussões realizadas na disciplina 

“Saúde e Enfermagem na Atenção Primária” do Mestrado Acadêmico em 

Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que utilizou diversas 

metodologias ativas no desenvolvimento de seu conteúdo programático, dentre 

elas o TBL. Este estudo é resultado de uma atividade teórico-prática proposta pela 

disciplinasobre o uso da metodologia ativa TBL como recurso didático para 

discussão do tema “O desafio de trabalhar com famílias e comunidades: 

instrumentos de abordagem familiar”. A experiência foi realizada no mês de 

outubro de 2018com participação de 15 discentes sob supervisão do 

professorfacilitador da disciplina.A atividadede ensino-aprendizagem foi 

desenvolvida com base nas quatro etapas do TBL: 1- preparação individual pré-

classe a partir da disponibilização prévia de material para estudo; 2- garantia do 

preparo em classe a partir da realização de teste individual e em grupo, apelação, 

feedback do professor; 3- aplicação de conceitos a partir de discussão de caso 

clínico e em grupo para consenso das respostas sobre o conteúdo abordado e; 

4- avaliação para observância do cumprimento dos objetivos alcançados 

(BOLELLA et al., 2014; FARIAS; MARTINS; CRISTO, 2015). Os dados foram 

coletados por meio de observação direta e participante e a partir de discussão 

em grupo realizada durante a atividade. A análise dos dados ocorreu por meio da 

descrição das etapas do método TBL e discussão dos achados. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Foi aplicada uma sessão de TBL para o tema “O desafio de trabalhar com famílias 

e comunidades: instrumentos de abordagem familiar”. Cada sessão do TBL teve 

duração média de 20 minutos. A primeira sessão consistiu na fase de preparação 

individual. Foi disponibilizado com uma semana de antecedência o texto 

“Instrumentos de abordagem familiar como ferramentas de trabalho na atenção 

primária à saúde” para leitura prévia cujo conteúdo seria trabalhado durante a 

aula. Nesta sessão, realizada em momento prévio (pré-classe), as discentes 

realizaram seus apontamentos e fichamentos a partir do texto. Na etapa 

2Garantia do Preparo, realizada em sala de aula, inicialmente foi aplicado um teste 

individual com 10 perguntas fechadas e de múltipla escolha (quatro alternativas) 
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sobre os instrumentos de abordagem familiar indicados previamente na literatura 

disponibilizada e assinalado um gabarito individual. Em seguida, a turma foi 

dividida em três equipes compostas por cinco participantes formadas 

aleatoriamente mediante sorteio. Esta faseda atividade tem o objetivo de 

promover a discussão das questões respondidas anteriormente no teste.Cada 

aluno defende suas respostas, argumentando sua escolha até que o grupo em 

comum acordo decida qual seria a melhor resposta para preenchimento do 

gabarito que permita o feedback imediato (figura 1). O instrumento de feedback 

imediato é um gabarito oficial contendo as alternativas cobertas por etiquetas a 

serem retiradas. 

 

Figura 1: Garantia do Preparo: gabarito individual e gabarito de feedback 

imediato 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para pontuação em grupo, de acordo com o gabarito da equipe, era retirada a 

respectiva etiqueta referente à opção escolhida. Caso aparecesse uma estrela a 

opção estava correta, caso aparecesse uma carinha triste a opção estava errada, 

neste caso o grupo voltava a discussão para escolher outra opção até acertar, 

assim: uma etiqueta retirada valia: 3 pontos; duas etiquetas retiradas: 2 

pontos;três etiquetas retiradas: 1 ponto; quatro etiquetas retiradas: 0 ponto. 

Ainda nesta etapa foi realizada a apelação, momento em que o grupo tinha a 

oportunidade de recorrer ao discordar da resposta dada pelo professor no 

gabarito. A apelação foi embasada teoricamente na literatura pertinente e em 
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comum acordo com toda equipe. O feedback foi realizado a partir da discussão 

do gabarito pelo docente, dando devolutivas imediatas e exposições breves sobre 

o conteúdo ou dúvida levantada. Na etapa 3 Aplicação de Conceitos, foi aplicado 

aos três grupos um questionário do tipo verdadeiro ou falso pelo professor 

facilitador, sob forma de cenários ou problemas relativos ao tema abordado para 

aplicação os conceitos apreendidos. Nesta etapa cada equipe recebeu uma placa 

verde para verdadeiro e outra vermelha para falso, que eram levantadas à medida 

que as questões eram ditadas correspondendo às respostas da equipe, oplacar 

dogrupo era assinalado pelo professor. Na etapa 4 Avaliação, a avaliação do 

desempenho foi realizada por meio da quantidade de acertos do grupo, sendo 

contabilizado e divulgado no final da aula.Todos os grupos alcançaram a mesma 

pontuação (39 pontos), demonstrando a validade da atividade e caráter somativo, 

assim como o reforço na construção da aprendizagem. Ao término, como forma 

de incentivo, todas as equipes receberam um brinde simbólico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O TBL mostrou-se uma uma ferramenta pedagógica bastante eficaz 

possibilitando aos discentes a construção de conhecimento dinâmico a partir de 

um processo de ensino-aprendizagem ativo, significativo e colaborativo. 

Observou-se que o bom desempenho em equipe foi garantido pela participação 

individual dos alunos em todas as etapas do TBL que gerindo e avaliando seu 

desempenho tornaram-se reguladores de sua própria aprendizagem.  
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Resumo: O presente artigo, tem como fator principal sanar alguns problemas 

relacionados a Educação e a Tecnologia, as formas como podem ser utilizadas e 

maneiras para melhorar essas ferramentas para serem utilizada em sala de aula. 

Ajudando aos profissionais o quanto a tecnologia é importante e como ela pode 

ser utilizada como métodos inovadores e de grande importância para ajudar os 

jovens de hoje, tendo sempre em mente que a tecnologia não deve ser excluída 

da escola e sim aprimorada e trabalhada de forma correta, com meios que 

possam ajudar no intelecto do alunado, fazendo com que os jovens e crianças 

prestem mais atenção e sejam presentes nas aulas, uma aula bem criativa com 

metodologias diferente é tudo que essa nova geração precisa. 

 

Palavras-chaves: Educação. Metodologias. Tecnologia. Ferramentas. Método 

inovadores 

 

Abstract: This article has as main factor to solve some problems related to 

Education and Technology, how they can be used and ways to improve these 

tools to be used in the classroom. Helping professionals how much technology is 

important and how it can be used as innovative methods of great importance to 

help today's young people, keeping in mind that technology should not be 

excluded from school but rather improved and worked in the right way, with 

means that can help in the student's intellect, making the young people and 

children pay more attention and be present in class, a creative class with different 

methodologies is everything the new generation needs. 

 

Keywords: Education. Methodologies. Technology. Tools. Method innovators 

 

INTRODUÇÃO 
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O seguinte artigo, aborda várias questões como uma completa analise 

de textos relacionados a Educação e o uso da Tecnologia como ferramenta nesse 

processo de ensino, visando o quanto a Tecnologia é importante para os alunos 

pois hoje se vive em uma época de Tecnologias e avanços, assim a Educação 

pode aderir essa ferramenta como uma forma de metodologia inovadora, já são 

milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que utilizam a tecnologia como uma 

ferramenta do dia a dia, mas assim como são utilizadas para esses fins, por que 

não agregar a Tecnologia e a Educação? Como ela pode ser utilizada em sala de 

aula? Será que pode ser uma boa ideia? E os alunos irão prestar atenção nas 

aulas? Essas são várias perguntas que o profissional da Educação se faz, querendo 

sempre compreender e como fazer com que isso funcione, nas pesquisas citam 

que vários professores ou profissionais atuantes na Educação tem receio de 

trabalhar a tecnologia em sala de aula, por muitas vezes não tem uma forma ou 

metodologia correta para aplicar esses conteúdos relacionados a Tecnologia e 

muitos tem medo por não saber como utilizar os equipamentos tecnológicos. 

A Tecnologia pode ser utilizada de várias formas em sala, as pesquisas 

fazem sempre parte de um processo de aprendizagem, assim como os 

profissionais devem aderir essa forma de pesquisa, quanto mais buscar, mas terão 

resultados concretos de como se trabalhar essa nova metodologia em sala de 

aula, a buscar por esses conteúdos diferenciados é fundamental. Assim sempre 

avançando suas metodologias e suas descobertas ao longo de todo desse 

processo de desenvolvimento tecnológico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Despertando o interesse dos alunos  

Com tantas inovações a cada dia, podemos perceber que a Tecnologia 

pode ser utilizada nas salas de aula como uma ferramenta que além de ser 

tecnologia ajuda muito na interação dos alunos e professores, é bastante difícil 

hoje em dia encontrar alguém que não utilize a tecnologia como uma ferramenta 

diária, por isso a Tecnologia se torna uma das formas mais criativas e que chamam 

bastante atenção do alunado. Assim contribuindo para um aprendizado mais 

rápido e com bastantes resultados positivos é importante sempre trazer 

novidades para a sala de aula, os alunos atualmente não gostam de aulas com 

várias palavras no quadro e sem nenhum sentido para eles o método tradicional 

já não é tão bem visto assim pelos alunos de hoje, os alunos querem coisas que 
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possam mexer com sua criatividade e sempre possam aprender de forma bem 

mais fácil. 

Os alunos gostam e se interessam em aulas que trazem novidade e 

novas descobertas, claro que o professor não ficara só focado na Tecnologia 

todos os dias, mas pode se criar vários conteúdos usando a Tecnologia e inserido 

ela um novo meio de Educação. 

 

Profissionais qualificados e aptos para mudança 

Hoje em dia o professor não pode se contestar com apenas o giz e 

quadro, pois os alunos estão em busca, não só de aprendizagem, mas também 

de inovação, estão mais conectados, e o professor precisa se adaptar, ou ficará 

no retrocesso da tecnologia. O profissional da Educação, terá que se adaptar de 

alguma forma para continuar atuante e concorrente aos cargos, o profissional 

deve se qualificar para avançar juntamente com a tecnologia, assim garantindo 

que estará sempre disposto a mudanças para melhoria da Educação e qualidade 

em seus conteúdos inovadores.  

 

Um dos grandes desafios para o educador é ajudar 

a tornar a informação significativa, a escolher as 

informações verdadeiramente importantes entres 

tantas possibilidades, a compreendê-las de forma 

cada vez mais abrangente e profunda e torná-las 

parte do nosso referencial. (MASSETTO, p. 23) 

 

 

Trabalhando a tecnologia em sala de aula 

A tecnologia é uma grande ferramenta para conseguir êxitos em sala 

de aula hoje em dia, ela pode ser usada como uma estratégia pedagógica 

adicional e não é necessário que ela esteja presente em todas as aulas, mas o 

professor tem que entender que a melhor forma de se obter mas resultados é 

aderindo novas metodologias de ensino, por que assim acaba despertando o 

intelecto do alunado, assim como o intelecto, também ajuda bastante com o 

interesse as novas descobertas e assim  as aulas se tornaram prazerosas e 

interessantes, os novos métodos sempre ajudaram a melhorar o processo da 

Educação. 

Os jovens de hoje estão sempre em uma constante evolução, e por 

este motivo que deve se estimular nossa criatividade, e criar inovações para ajudar 

com as dificuldades em sala. Antigamente que não havia tanta tecnologia como 
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hoje, já se tornava difícil a aprendizagem e dificilmente os alunos absorviam os 

conteúdos. Por isso é importante o docente se dedicar mais e se aprofundar na 

“inovação”. 

O acesso à internet e aos aparelhos tecnológicos são práticos e 

comuns para os jovens, e por isso quando os alunos pararem para perceber que 

os professores esforçam-se para adequá-las na sala de aula, o interesse do 

alunado se torna maior. E assim eles prestarão mais atenção nas aulas e também 

em tudo que será abordado em sala de aula. 

A maior justificativa dos alunos para estarem desinteressados durante 

a aula é que os professores não inovam, ou também falam que a aula está “chata” 

e acaba que se o professor não usa novas tecnologias, as aulas acabam caindo na 

rotina de desinteressando os alunos, com a implementação das tecnologias e das 

dinamicidades acabará aumentando a atenção dos alunos.  

Portanto ao inserir a tecnologia como um método inovador em sala o 

professor poderá incentivar seus alunos a compartilharem informações que 

tenham a ver com o conteúdo trabalhado em sala de aula, no momento que 

usarem a tecnologia para a aprendizagem os alunos passaram a ter uma nova 

experiência de uma forma que eles possam absorver os conteúdo de forma 

simples. 

É bem estimulante para eles pesquisarem os conteúdos, os professores 

usarem os computadores e tablets em sala para se ter mais acessibilidade na hora 

das aulas, fazendo com que os alunos conheçam novos temas e novos conteúdos 

que ainda não foram explorados na sala de aula. 

 

Tecnologia como um recurso importante  

Precisamos entender que hoje a educação precisa adquirir um novo 

formato, no qual a comunicação não seja mais desigual, e assim se trabalhando 

todos os recursos que possam ser trabalhados no coletivo, para obter melhores 

resultados. É possível se trabalhar conteúdo interessante mais que possam gerar 

certo valor para o alunado, é bom ver quando os profissionais se esforçam para 

obter os resultados concretos de uma boa aula aplicada e com novas técnicas e 

metodologia.  

Há varias formas de se trabalhar em sala agregando a tecnologia e a 

aprendizagem, pois cada um aprende de determinada forma e é possível que o 

educador tenha uma mente aberta para novos meios de ensinar. O educador 

precisa se manter firme em suas ideias só que deve manter o valor do conteúdo 

e fazer uma atualização com novos recursos. 
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Educação à distância 

A educação virtual já é realidade em toda parte do mundo, muitas 

escolas e faculdades já aderiram esse novo método, uma forma de está a distancia 

e poder estudar da melhor forma e com comodidade, a educação a distância se 

diferencia da tradicional, pois é um método bem mais interativo. Na educação a 

distância (EAD), o professor e alunos ficam separados temporariamente, pois 

estão em locais distantes, separados por uma tela de computador smartphone 

ou tabletes. 

Esse tipo de aula acontece por meio da internet que esta ligada a 

tecnologia, e é bem simples esse método tornando possível até mesmo fazer pós-

graduação pela internet e obter diplomas credenciados. A variedade de recursos 

é muito extensa, o professor tem acesso aos conteúdos disciplinares, porém tem 

que apresentar e aplicar o conteúdo de uma forma clara e que os alunos 

consigam absorver os conteúdos. Assim contribuindo para uma aprendizagem 

completa e eficaz, ainda mais para os estudantes de EAD, que o contato físico 

entre aluno e professor é bem mais difícil, mesmo assim é uma ótima forma de 

se trabalhar interativamente.  

 

 CONCLUSÃO 

 

Assim, o presente artigo mostra a importância da tecnologia em sala 

de aula, quais as formas de se trabalhar, mostrando o quanto é importante 

atualmente o uso das tecnologias inovadoras, para se ter melhores resultados 

com o alunado, visando sanar os problemas que é o desafio do profissional de 

aderir e se adequar a novos métodos de ensino. 

É sempre enfatizando o fato do profissional da educação, no caso o 

professor sempre buscar formas de se qualificar profissionalmente, avançando 

juntamente com o isso das tecnologias inovadoras que hoje em dia são tão 

necessárias nesse processo de ensino e aprendizagem, ajudando também os 

alunos com mais dificuldade de aprendizagem, como crianças que precisam de 

um apoio especial, adequando a tecnologia a toda forma de aprendizagem como 

uma metodologia renovada.  

O objetivo mais importante é sanar os problemas e tentar encaixar a 

ideia da tecnologia para todos, assim mostrando que a tecnologia pode sim, e 

deve ser usada juntamente no meio educacional como uma forma fácil, rápida e 

de grande importância para ajudar nesse processo.  
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NA ESCOLA: LIMITES E 

POSSIBILIDADES QUANTO AO ACESSO 
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Resumo: A tecnologia está presente no dia a dia das pessoas, em todos os espaços da 

sociedade, especialmente entre os jovens, em suas relações com o outro e consigo 

mesmo. A necessidade de envolver a escola na inevitável remodelação pela qual passa 

nossa sociedade, e que tem nas tecnologias de informação e comunicação o principal 

vetor, é cada vez mais urgente. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar dados da realidade das escolas municipais e estaduais do município de 

Bacabal-MA, quanto ao uso dos recursos tecnológicos disponibilizados no espaço 

escolar. O interesse pela investigação surgiu no âmbito do projeto integrado de ensino 

aprendizagem “UM CELULAR NA MÃO, E AGORA ESCOLA? Diálogos e tensões entre 

escola e as tecnologias de informação e comunicação nas mãos dos alunos”, que dentre 

seus objetivos específicos se volta para o conhecimento da realidade dos usos de 

tecnologias móveis ou digitais por alunos em escolas da rede de ensino do referido 

município. Metodologicamente utilizamos a pesquisa de campo, com aplicação de 

questionário e a revisão bibliográfica. A importância desse debate se justifica na 

possibilidade de despertar gestão, professores e discentes, para questões de acesso as 

tecnologias já existentes no espaço escolar. 

Palavras-chave: Tecnologia de informação e comunicação; Espaço escolar; Projeto 

integrado de ensino e aprendizagem; Usos; Acesso. 

 

ABSTRACT: The Technology is present in people's day, in all spaces of society, especially 

among young people, in their relations with each other and with themselves.  The need 

to involve the school in the inevitable remodeling that our society is passing through, 

and which has in information and communication technologies the main vector, is 

increasingly urgent.  In this sense, the present work has as objective to present a little of 
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the reality of the municipal and state schools of the municipality of Bacabal-MA, 

regarding the use of the technological resources made available in the school space.  The 

interest for research came within the framework of the integrated learning teaching 

project "A CELLULAR IN HAND, AND NOW SCHOOL?  Dialogues and tensions between 

school and information and communication technologies in the hands of students, 

"which among its specific objectives is to become aware of the reality of the use of mobile 

or digital technologies by students in schools of the education network of said 

municipality.  Methodologically we used field research, with questionnaire application 

and bibliographic research.  The importance of this debate is justified in the possibility of 

awakening management, teachers and students, for issues of access to the existing 

technologies in the school space. 

Keywords: Information and communication technology; School space; Integrated Project 

of Teaching and Learning; Uses; Access. 

 

INTRODUÇÃO 

Mudanças nos campos da informática, comunicações e telecomunicações, são 

processadas com maior intensidade a partir dos anos 1990, o que pode ser visto 

como despontar de um novo paradigma, para alguns autores. Os impactos 

atingem setores distintos, desde empresas, às relações cotidianas e, a escola, não 

pode se esquivar nesse processo. (SAAD, 2003). A velocidade das transformações, 

fez com que, em pouco tempo, o acesso à internet, viabilizado somente por 

computadores, passasse a ser viabilizado pelos celulares, tablets, relógios digitais, 

enfim uma série de produtos, objetos e aparelhos eletrônicos. Por exemplo, 

podemos conversar com um amigo ou parente que se encontra em outro país ou 

Estado através de vídeo chamada, pelo WhatsApp, compartilhar apostilas para 

estudar, fazer pagamento de boletos diversos pelos aplicativos bancários, uma 

série de atividades sem sair de casa. O que nos leva a pensar sobre como essas 

relações são abordadas no âmbito da escola, da sala de aula. Visto que na relação 

aluno e professor, podem ser acessados redes sociais como Facebook, Instagram 

e WhatsApp, pelos quais, é possível compartilhar das mesmas ideias ou não em 

suas publicações, e ainda desenvolver atividades ou conteúdos de aulas 

conectados em rede.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A presença da tecnologia em todos os espaços sociais, faz-nos entender da 

necessidade de abranger a escola na inevitável remodelação pela qual passa 

nossa sociedade, são mudanças que embora lentas, precisam ser realizadas. 
Partindo de um molde antigo com raízes na segunda metade do século 

XX, o sistema educacional brasileiro precisa urgentemente de uma 
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reforma em seus métodos pedagógicos que aliem a demanda do aluno 

do século XXI com o avanço das técnicas na hora de aplicar a 

informação recebida ao longo do tempo na sala de aula, sendo a 

tecnologia uma das ferramentas disponíveis com o melhor retorno para 

aliar exigências que atualmente são desafiadoras.  (ALMEIDA, 2018, p. 

3). 

 

Percebe-se que a compra de aparelhos tecnológicos e digitais aumentou 

intensamente em todas as classes sociais, escolas se modernizando com 

aparelhos tecnológicos para facilitar o modo de ensino para os docentes e alunos. 

O celular, hoje, é a ferramenta mais utilizada por todas as pessoas. E cada vez 

mais, se insere no ambiente da sala de aula. Dados do Centro de Estudos sobre 

as Tecnologias de Informação e Comunicação (CETIC) em pesquisa sobre as TIC e 

educação de 2016, destacam que 52% das escolas utilizavam o aparelho em 

atividades com os alunos. O estudo apresenta dados sobre utilização da internet 

e de celulares e aparelhos tecnológicos em salas de aula, em escolas públicas e 

particulares em áreas urbanas de todo o país. Foram coletados dados de 1.106 

escolas, em turmas de 5º e 9º ano do ensino fundamental e do 2º ano do ensino 

médio.  
 

Fonte: CGI.Br/NIC.br/Cetic.br/TIC Educação 2016 

Os maiores usuários de smartphones, entre os alunos que usam a internet, são 

os adolescentes: do total de estudantes do 9º ano do ensino fundamental, 33% 

dizem usar os aparelhos na escola, contra 49% dos alunos do 2° ano do ensino 

médio. Entre as crianças, a utilização é menor: apenas 7% dos estudantes do 5º 

ano do ensino fundamental usam a tecnologia na escola. 
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Fonte: CGI.Br/NIC.br/Cetic.br/TIC Educação 2016 

 

A exposição desses dados acima, é feita, como forma para se entender dos 

avanços e de como a presença dos celulares em atividades de sala de aula tem 

crescido. O que nos ajuda a pensar a realidade local, no município de Bacabal, 

em suas relações com essas tecnologias, discussão proposta neste trabalho. O 

projeto de ensino e aprendizagem “UM CELULAR NA MÃO, E AGORA ESCOLA? 

Diálogos e tensões entre escola e as tecnologias de informação e comunicação 

nas mãos dos alunos”, vem sendo desenvolvido na UFMA campus de Bacabal, 

objetivando aproximar graduandos do cotidiano escolar em suas relações com o 

uso ou proibições de celulares na escola e suas dependências. O celular e suas 

funções foram alteradas ao longo dos anos, passando da função de ligar e mandar 

mensagens de textos, evoluindo diversas funcionalidades como: tirar foto, acessar as redes sociais, 

compartilhar documentos, digitalizar documentos, o que faz dessa, uma ferramenta útil para sala 

de aula e seus procedimentos. Entretanto, não basta somente querer uma aula 

inovadora, com vários recursos tecnológicos, depende de várias condições, como: 

a infraestrutura escolar e a situação financeira, os meios disponíveis para o 

manuseio e a própria capacitação didática tecnológica dos professores.  
O maior confronto para inserção de um modelo educacional mais 

próximo de uma realidade mais tecnológica, além das limitações 

financeiras impostas pelo governo, ou pela falta de estrutura nas 

instituições de ensino, é também a forma como essas tecnologias serão 

integradas no sistema, unir os conhecimentos técnicos com a didática de 

ensino. (ALMIEDA, 2018) 

Mercado (1998, p.1) afirma que,  
[...] neste contexto de mudança, precisa saber orientar os educandos 

sobre onde colher informação, como tratá-la e como utilizá-la. Esse 

educador será o encaminhador da autopromoção e o conselheiro da 
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aprendizagem dos alunos, ora estimulando o trabalho individual, ora 

apoiando o trabalho de grupos reunidos por área de interesses. 

 

A inclusão de tecnologias dentro da sala de aula como forma de agilizar o 

trabalho dos docentes e facilitar a compreensão dos discentes, estabelecendo 

uma comunicação mais fácil e motivadora com os estudantes em sala de aula é 

pertinente e necessária, entretanto, um desafio por vezes inesperado é a 

adaptação ao meio tecnológico por parte dos professores. O meio escolar ainda 

sofre uma resistência por parte de professores, não é incomum que, mesmo 

diante de todos os fatos apresentados e todas as verdades atribuídas as TIC’s, a 

desconfiança e dificuldade de adaptação dos educadores e inerente. A Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de caráter normativo que 

estabelece o conjunto orgânico e contínuo de aprendizagem fundamentais que 

todos os alunos têm de desenvolver ao longo das fases e categorias da Educação 

Básica, designa em suas competências sobre o uso efetivo de tecnologias na 

escola.  
Competência 2: CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO. Exercitar a 

curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 

criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 

e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base 

nos conhecimentos das diferentes áreas.  
Competência 5: Cultural e digital. Compreender, utilizar e criar 

tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas exercer protagonismo e 

autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2017, P. 9). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, a escola deve proporcionar aos professores e alunos formas 

dinâmicas de ensino, facilitando o trabalho dentro do âmbito escolar e 

permitindo interações mais efetivas do mesmo. É papel da educação escolar 

tornar possível por meio de práticas escolares as formas de inclusão digital que 

possibilitem aos alunos desenvolverem habilidades contempladas nas 

competências conforme descritas na BNCC. Mesmo com todas as limitações 

observadas em escolas de Bacabal, pretendemos ampliar nosso espaço de 

atuação, buscando alternativas de contribuir com o desenvolvimento de práticas 

escolares, intervindo com a realização de atividades como previsto no projeto em 

que fazemos parte. 
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RESUMO: O artigo tem como objetivo mostrar a introdução das novas tecnologias 

digitais na vida cotidiana do brasileiro, as dificuldades de inseri-las no ambiente escolar 

e como tornam o ensino mais acessível e dinâmico para os alunos que possuem ou não 

algum tipo de deficiência. A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica. Além 

de textos fundamentais sobre o tema, foi utilizado material de apoio proporcionado pelo 

Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Serviço Social da Universidade Federal 

do Piauí (UFPI). Os pontos levantados no decorrer da pesquisa permitiram o 

esclarecimento, de forma breve, sobre a disseminação desses novos recursos na 

sociedade, e permitiram a conclusão de que as ferramentas digitais - quando utilizadas 

pelo professor em sala de aula - possibilitam o avanço no aprendizado dos alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Descobertas. Desenvolvimento. Educação. Inclusão. Tecnologias. 

 

ABSTRACT: The article aims to show the introduction of new digital technologies in daily 

life of the Brazilian, the difficulties of inserting them into the school environment and 

how they make teaching more accessible and dynamic for students who do or do not 

have some type of disability. The research was carried out through bibliographic review. 

In addition to fundamental texts on the subject, we used support material provided by 

the Tutorial Education Program (PET) of the Social Work Course of the Federal University 

of Piauí (UFPI). The points raised during the research allowed a brief explanation of the 

dissemination of these new resources in society, and allowed the conclusion that the 

digital tools - when used by the teacher in the classroom - make it possible to advance 

students' learning. 

KEYWORDS: Discoveries; Development. Education. Inclusion. Technologies  

 

1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o Brasil tem passado por grandes transformações no 

campo da tecnologia que por sua vez, inserem-se na rotina da sociedade em 

geral. Podemos destacar que esses novos recursos têm gerado novas formas de 

comunicação e aprendizado, de agir e pensar, além de proporcionar espaços de 

socialização. Com isso, as instituições de ensino tem buscado inserir esse novo 

progresso digital em seu plano pedagógico como método alternativo de 

aprendizagem e inclusão. 
A partir da década de 1990, com a disseminação dos computadores e 

da internet, as inovações tecnológicas passaram a fazer parte do 
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cotidiano de um número maior de pessoas no Brasil, "cujas percepções 

e práticas passaram a ser constantemente modificadas, reordenadas ou, 

para usar uma expressão emprestada da linguagem da informática, 

reconfiguradas. (SANTOS, 2003, p.9) 

 

Nesse contexto, a pessoa com deficiência ganha cada vez mais visibilidade 

no cenário educacional com a aprovação do texto da Constituição Federal de 

1988 e da LBI - Lei Brasileira de Inclusão aprovada em 6 julho 2015. Nesse cenário 

de mudanças, com a era da globalização surge à necessidade de a escola 

conhecer esses novos meios e buscar alternativas que visem incluir esse indivíduo 

através das mídias digitais. "O acesso à tecnologia é tão vital que hoje a inclusão 

social e a própria sobrevivência passam obrigatoriamente pela capacidade que 

indivíduos e populações têm de se inserir no mundo das máquinas..." (Santos, 

2003, p.10). 

Esse trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica realizada através 

de observações e pesquisas em livros, dissertações, revistas e sites que tratam do 

assunto apresentado, além do estudo de textos discutidos no PET por meio da 

Prof. Maria Dalva Macêdo. De acordo com Marconi e Lakatos a pesquisa 

bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de 

livros, revistas, publicações avulsas e impressa escrita (1992, p. 43-44).  

Com isso, o artigo busca apresentar as dificuldades de incluir esse novo 

desenvolvimento na atividade pedagógica e como essas novas atualizações 

interferem positivamente no ambiente escolar, principalmente na vida de quem 

possui alguma incapacidade física ou não.  

 

2 BARREIRAS NA INTRODUÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

A partir do século XX e XXI com a chegada de computadores, internet e os 

atuais aplicativos, os novos recursos têm ganhado grandes espaços na vida e no 

cotidiano da sociedade. Mesmo essa ciência sendo interativa e dinâmica muitos 

gestores e professores ainda não aprenderam a fazer uso delas, além de 

carregarem dúvidas e incertezas sobre o seu uso em sala de aula. Outra 

dificuldade de implementar os novos conhecimentos é que muitos profissionais 

não reconhecem que equipamentos simples que já são usados em casa como: 

televisão e rádio podem facilitar o aprendizado e tornar as aulas mais atrativas. 
Não se trata de responsabilizar pessoalmente os professores pela 

insuficiência da aprendizagem  dos alunos, mas de considerar que 

muitas evidências vêm revelando que a formação de que dispõem não 

tem sido suficiente para garantir o desenvolvimento das capacidades 

imprescindíveis para que crianças e jovens não só conquistem sucesso 
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escolar, mas, principalmente, capacidade pessoal que lhes permita 

plena participação social num mundo cada vez mais exigente sob todos 

os aspectos. Além de uma formação inicial consistente, é preciso 

proporcionar aos professores oportunidades de formação continuada: 

promover seu desenvolvimento profissional é também intervir em suas 

reais condições de trabalho. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,1999, p. 26). 

 

Para Moran (2000, p. 01), na sociedade da informação todos estamos 

reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar e a aprender; a integrar o 

humano e o tecnológico. Essa nova realidade digital, somado ao projeto 

pedagógico existente possibilita não só a inclusão de quem possui alguma 

incapacidade, como a modernização do ensino para alunos e professores.   

 

3 MÍDIAS DIGITAIS COMO RECURSO EDUCATIVO 

As inovações tecnológicas tem se tornado uma ferramenta cada dia mais 

usada por pessoas de todas as idades, principalmente com a chegada das redes 

sociais como facebook, Instagram e e-mail que possibilitam comunicação, 

entretenimento e negócios pela rede. Essa nova globalização no mundo se inseriu 

em várias áreas como de serviços, indústria e até mesmo na saúde com uma 

ampla aparelhagem moderna. Porém, surge o questionamento, mas de que forma 

esses conhecimentos podem auxiliar o professor em sala de aula? Tal colocação 

nos aponta para análise dos autores Moura, Azevedo e Mehlecke (2011, p.1) 
Paralelamente ao avanço tecnológico o conhecimento humano vem 

crescendo exponencialmente. Exige-se do professor uma postura 

diferente da tradicional visando possibilitar que o aluno "aprenda a 

aprender" e consiga ter acesso a toda informação disponível em fontes 

de pesquisa as mais variadas, inclusive pela internet. Torna-se 

necessário que o aluno e professor conheçam os recursos existentes e 

saibam lidar com eles, de maneira que possam agir, interagir e como 

consequência construir o conhecimento.  

Segundo a BBC, emissora de rádio e televisão britânica (2014) a tecnologia 

não precisa necessariamente revolucionar a aula, ela pode auxiliar professor e 

aluno na administração e no aprendizado do conteúdo. É destacado pela 

Clickideia, provedora de conteúdo educacional para escolas públicas e privadas, 

que o uso de games aumenta a concentração e conhecimento de assuntos 

diversos e cita o exemplo de um jogo interativo criado para alunos do Rio Grande 

do Norte que aborda a invasão Holandesa ocorrida no Estado em 1645 e 

possibilita o aprendizado de uma forma diferente. 

A BHBIT soluções para o terceiro setor e organização sem fins lucrativos, 

desenvolve artigos que estimulam o uso de mídias como recurso facilitador e 
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softwares para ONGS, igrejas e escolas. Mostra outras ferramentas que somam 

ao trabalho do professor como por exemplo: Google Earth que pode auxiliar nas 

aulas de Geografia, o YouTube que conta com vídeoaulas interativas e materiais 

audiovisuais, os Aplicativos Móveis como os Apps para smartphones e que 

podem ser usados em várias disciplinas da grade curricular. 

Dessa forma, essas novas ferramentas quando usadas no ambiente escolar, 

de maneira organizada podem proporcionar um diferencial no aprendizado. Para 

Moran (2000) cada docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar 

as várias tecnologias e procedimentos metodológicos.   

 

4 CONCLUSÕES 

Os novos avanços no campo da tecnologia proporcionam constantes 

transformações nas relações e no cotidiano da sociedade por meio de serviços 

cada vez mais digitais. A escola tem se inserido dentro desse processo 

modernizador, mas de uma maneira mais lenta. Isso porque, muitas vezes, o 

corpo docente da instituição desconhece como equipamentos simples como uma 

televisão, um DVD ou até mesmo o próprio celular com suas múltiplas funções 

podem dinamizar o processo ensino-aprendizagem.  

A nova era digital vem a somar no projeto pedagógico da escola com a 

criação de games e aplicativos que possuem serviços que maximizam o ensino 

por meio de plataformas online. Esses meios quando usados com a finalidade de 

inclusão para aqueles que possuem deficiência ou não tornam a educação mais 

acessível e agradável para todos. 

Dessa forma, este artigo visa mostrar que os recursos digitais apesar de 

novos e terem se desenvolvido de forma rápida tendem a se consolidar no meio 

social ganhando cada vez mais adeptos e espaço. Logo, a tecnologia aliada a 

educação promove interação com outros serviços, pessoas e acesso diversificado 

sobre diferentes temas proporcionando conhecimento para o aluno e facilidade 

para o professor. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BHBIT. Ferramentas tecnológicas para professores. Disponível em: 

<https://www.bhbit.com.br/educacao/ferramentas-tecnologicas-que-todos-os-

professores-deveriam-conhecer/>. Acesso em: 04 Jun 2018. 

 



 
 

 
6030 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pessoas com deficiência: 

adaptando espaços e atitudes. Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/16794-pessoas-com-deficiencia-adaptando-espacos-e-atitudes.html>. 

Acesso em: 02 Jun 2018 

IDOETA, Paula Adamo. Dez tendências da tecnologia na educação. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141202_tecnologia_educacao_p

ai>. Acesso em: 03 Jun 2018 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. São Paulo: Editora Atlas, 1992. 4a ed. p.43 e 44. 

MEC, Ministério da Educação. Referenciais para formação de Professores / 

Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: A Secretaria, 1999. 

MORAN, José Manuel. Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias. 

Revista Ciência da informação. teoria e prática. V.3, n.1, Set 2000. Porto Alegre, 

2000.  

MOURA, Ana Maria Mielniczuk de. AZEVEDO, Ana Maria Ponzio de. MEHLECKE, 

Querte. As teorias de aprendizagem e os recursos da internet auxiliando o 

professor na construção do conhecimento. Disponível em: 

<http://www.uel.br/seed/nte/as_teorias_de_aprendizagem_e_a_internet.htm> Acesso 

em: 10 Jun de 2018. 

SANTOS,  Laymert Garcia dos. Politizar as Novas Tecnologias: o impacto sócio-

técnico da informação digital e genética. São Paulo: Ed. 34, 2003. 

 

  

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141202_tecnologia_educacao_pai
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141202_tecnologia_educacao_pai
http://www.uel.br/seed/nte/as_teorias_de_aprendizagem_e_a_internet.htm


 
 

 
6031 

TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O CONHECIMENTO 

DOCENTE SOBRE A IMPORTÂNCIA E O USO DAS TECNOLOGIAS 

NA SALA DE AULA 

 

Carolina Augusta Almeida Lima1442 

Josiane Gomes Protázio1443 

Luciana de Aguiar Frazão1444 

 

Resumo: A tecnologia surgiu para atender as necessidades humanas. Na sala de aula 

pode-se dispor de diversos recursos tecnológicos (eletrônicos ou não) que auxiliam a 

prática do professor. Desta forma, neste estudo busca-se analisar o conhecimento e o 

uso das tecnologias por parte dos docentes na Educação Infantil em uma escola pública 

de um dos municípios da região metropolitana da Grande São Luís- MA. A pesquisa 

utilizada foi um estudo de caso, com aplicação de um questionário com perguntas 

abertas e fechadas. Estudiosos como Kenski (2012), Farias (2018), Candau (2016), Hai 

(2018) entre outros embasaram este trabalho. Inicialmente discorre-se pelo 

conhecimento docente sobre a importância e o uso das tecnologias na sala de aula na 

Educação Infantil. Em seguida, apresenta-se a análise de dados. Desta maneira, espera-

se que este estudo contribua como instrumento de compreensão acerca do tema 

escolhido, bem como seja motivador de diálogos mais profundos.  

 

Palavras-chave: Tecnologias, Educação Infantil, Docente. 

 

Abstract: Technology came into being to meet human needs. In the classroom you can 

have several technological resources (electronic or not) that help the teacher practice. In 

this way, this study seeks to analyze the knowledge and the use of technologies by 

teachers in Child Education in a public school in one of the municipalities of the 

metropolitan region of Greater São Luís- MA. The research used was a case study, with 

the application of a questionnaire with open and closed questions. Scholars like Kenski 

(2012), Farias (2018), Candau (2016), Hai (2018) among others supported this work. 

Initially it is discussed by the teacher’s knowledge about the importance and use of 

technologies in the classroom in Child Education. The data analysis is then presented. In 
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this way, it is hoped that this study will contribute as a tool for understanding the chosen 

theme, as well as motivating deeper dialogues. 

 

Keywords: Technologies, Child Education, Teacher. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As imersões da sociedade contemporânea em suas mais diversas 

atividades apresentam várias tecnologias que permeiam o cotidiano, apesar de 

na maioria dos conceitos formulados pelos indivíduos remeterem a tecnologia 

somente a equipamentos e aparelhos eletrônicos que facilitam a vida.  

Na apresentação do conceito de tecnologia Kenski (2012, p.22-23) 

“[...]Diz respeito a muitas coisas além de máquinas. O conceito de tecnologias 

engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano 

conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações”. Estas 

modificações ao longo dos tempos, refletem na associação do conceito, que 

segundo FARIAS (2018, p.37), implicam nos “diversos avanços tecnológicos 

ocorridos nos últimos séculos de fato alteraram o modo de vida das populações 

em diversas partes do mundo”.  

As relações e o poder da tecnologia é articulado em seu domínio e são 

postas na alteração de comportamentos e a transformações do comportamento 

individual e coletivo em todos os setores e instituições sociais. A escola, como 

uma das instituições de formação, é aliada da educação como mecanismo de 

articulação também entre poder, conhecimento e transformação social. 

Nessas transformações, a escola, aliada em um de seus promotores da 

educação, que é o docente, visualiza neste profissional a relação teoria-prática da 

dimensão prática social e pedagógica de sua formação inicial e continuada 

relacionada ao tema tecnologia e a sua utilização na sala de aula (TARDIF 2007; 

SOUZA e MELO 2018).  

Neste artigo no que tange a etapa da Educação Infantil, o docente é 

questionado sobre o seu conhecimento em relação a tecnologia na educação e o 

uso em sala de aula, com crianças na faixa etária de 02 a 05 anos, em uma escola 

municipal pública de um dos municípios da grande ilha de São Luís- MA, através 

da aplicação de um questionário com 08 questionamentos sobre o tema deste 

artigo. 
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2 O CONHECIMENTO DOCENTE SOBRE A IMPORTÂNCIA E O USO DAS 

TECNOLOGIAS NA SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.  

 

O professor em seu exercício é posto em ações que refletem seus 

conhecimento e práticas docentes adquiridos desde a sua formação inicial à 

aprendizagem postas no cotidiano da sala de aula. Segundo SOUZA (2016,) o 

“professor hoje é alguém que mostra o caminho, que faz com que o aluno não 

perca tempo, é um motivador, é quem otimiza o tempo do aluno”. 

No que perpassa ainda pelo tema tecnologia, a reflexão da 

intencionalidade pedagógica e dos objetivos do docente no uso das tecnologias 

em sala de aula, segundo a autora HAI (2018, p. 54) afirma que “vivemos na 

chamada era digital, que está presente em nosso cotidiano, sem, muitas vezes, 

darmos conta das mudanças dela advindas tanto para o benefício como para 

potencialidades nos trazer malefícios”. Nesse contexto, a formação inicial e 

continuada dos professores se apresenta como momento fundamental para se 

pensar sobre os seus saberes e práticas tanto iniciais quanto as futuras ações 

docentes (FREIRE, 1996).  

A escola como instituição do saber é posta sempre em eterna 

ressignificação de suas práticas, pois no contexto da globalização e suas 

diferentes leituras exerce forte impacto sobre as reformas curriculares, a formação 

de educadores, a gestão dos sistemas escolares (CANDAU, 2016).  

Na práxis de um dos ambientes mais complexos, que é a sala de aula, 

a capacitação dos docentes para o enfrentamento dos novos desafios no que 

tange as tecnologias colocam-se como ferramenta positiva, se aplicadas e 

praticadas de modo correto, beneficiando o processo de ensino e aprendizagem, 

para que ocorra uma melhor compreensão dos discentes, porém é posto como 

reflexão uma reeducação ou uma melhor formação inicial dos professores nas 

licenciaturas voltado ao uso das tecnologias no ambiente escolar(LOBATO 

NOPRES, 2018; KENSKI, 2012).  

A importância de uma boa formação docente reflete no 

desenvolvimento infantil, que é resultado de diversas condições existentes 

estabelecidas principalmente nas relações humanas, que segundo LIMA (2016, 

p.21), “a criança entra em relação com tudo e todos que compõem o seu meio 

[...] os objetos e tecnologia existentes nos meios que frequenta, como creche, a 

escola. O sentido e a ação de mudança nas escolas em relação as tecnologias se 

estabelece na ação de todas as personagens que integram o espaço educativo 

(CAMPOS, 2019). 
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2.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A pesquisa utilizada foi um estudo de caso, tendo como análise dos 

resultados do questionário aplicado em uma escola pública municipal com 

docentes da Educação Infantil, abordando o tema deste artigo, que compõe a 

parte qualitativa desta pesquisa. Inicialmente, a leitura e seleção de autores para 

o referencial teórico de embasamento dos conhecimentos abordados.  

O questionário formulado com 08 (oito) perguntas abertas e fechadas, 

desde o perfil, perpassando por faixa etária, escolaridade e questionamentos mais 

direcionados ao tema. Os participantes foram 60 % (sessenta por cento) dos 

docentes da escola pesquisada. O perfil apresentado em sua maioria é na faixa 

etária de 25 a 35 anos e todos com especializações na área educacional.  

No que tange as perguntas relacionadas ao tema, o questionário 

apresenta sondou se o docente faz uso de alguma tecnologia em sala de aula, 

tendo a afirmativa com frequência, algumas vezes ou a negação. Os professores 

afirmam que utilizam as tecnologias algumas vezes, correspondendo 71% das 

respostas, com a ampliação da pergunta aberta com o conteúdo de quais tipos 

de tecnologia utiliza, aliada a ideia em sua maioria a aparelhos eletrônicos como 

televisão, caixas de som, notebooks, smartphones, tablets e aplicativos. Essa 

percepção associada aos aparelhos eletrônicos, KENSKI (2012, p.22-23) afirma 

que “estamos muito costumados a nos referir a tecnologias como equipamentos 

e aparelhos[...]existem muitas tecnologias ao nosso redor que não são máquinas 

”.  

A educação em um espaço pleno de significados e aprendizagens, 

permeia a temática de atribuição de nível de importância às tecnologias na sala 

de aula na Educação Infantil, com unanimidade em afirmar que é muito 

importante. Neste contexto a atribuição a este nível de importância é aliado ao 

processo de ensino aprendizagem na atualidade criando uma sinergia entre o 

ensino e o uso da tecnologia (ALMEIDA, 2003). Outro fator a ser destacado é uma 

das competências da BNCC (BRASIL 2018, p.9) que compreende a utilização e 

criação das “tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais”. 

Ao nível que os docentes atribuíram a importância as tecnologias 

nesta etapa de interação e formação integral da criança que é na Educação 

Infantil, quando questionados sobre a contemplação de algum componente 
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curricular na formação inicial na graduação ou após, em formações continuadas 

com o tema voltado para as tecnologias aplicadas a educação, 43% responderam 

que não, o que remete a lacunas desde os cursos de graduação, destacando nesta 

pesquisa, a licenciatura em Pedagogia, e nas formações continuadas na área 

educacional. A distância entre os currículos formais dos cursos de licenciatura e 

o contexto da realidade e da real prática social contribuem escassamente para 

formar uma identidade do profissional docente alinhada com os interesses e a 

realidade social (PIMENTA, 1999). 
Os conhecimentos em relação as tecnologias na Educação Infantil 

ainda geram opiniões voltados para os aspectos positivos e negativos na sala de 

aula para a formação do aluno, como aborda uma docente, ao responder a 

pergunta que solicita o comentário dos conhecimentos em caso positivo se 

cursou algo na área de tecnologias aplicadas a educação, a mesma infere que “ A 

tecnologia por si só, não é capaz de transformar a prática docente do professor. 

Porém, se usada de modo contextualizado, ela pode aproximar a rotina em sala 

de aula aquilo com que os alunos já estão acostumados na vida real, estreitando 

o relacionamento entre professor e aluno, que passam a compartilhar a mesma 

realidade”. 

Os dados coletados corroboram para uma perspectiva docente de 

atribuições de uso e importância voltados as tecnologias na educação infantil, 

todavia ainda se faz necessário uma maior exploração de informações e 

formações voltadas para a área, de modo que as tecnologias, não somente os 

aparelhos eletrônicos, possam fazer parte do cotidiano das salas de aula desta 

etapa da educação básica com a sua real intencionalidade pedagógica para o 

desenvolvimento integral da criança nesta etapa escolar.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O docente atribui valores de importância a tecnologias na Educação 

Infantil entendo a contextualização da sociedade contemporânea com as novas 

habilidades tecnológicas. Todavia o processo formativo dos docentes, que atuam 

nesta etapa da Educação Básica, alinhado com o seu conhecimento inicial e de 

formação continuada necessitam serem alicerçados em um maior 

aprofundamento sobre o tema e sua real intencionalidade pedagógica para a 

formação integral das crianças.  

 

REFERÊNCIAS  



 
 

 
6036 

 

ALMEIDA, M.E.B. Educação a distância na internet: abordagens e 

contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem. Educ.Pesqui, São 

Paulo, mv.29, n.2. Dez.2003. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip=sci_arttext&pid=S1517-

7022003000200010&lng=en&nrm=iso   Acesso em: 15/06/2019.  

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Secretaria de 

Educação Básica, 2017. 

CAMPOS, F.R. Inovação ou renovação educacional? Dilemas, controvérsias e o 

futuro da escolarização. In:CAMPOS, F.R.;BLIKSTEIN, P. Inovações radicais na 

educação brasileira. Porto Alegre: Penso, 2019. 

CANDAU, V.M. Currículo, Didática e Formação de professores: uma teia de 

ideias-força e perspectivas de futuro. In:OLIVEIRA, M.R.;PACHECO, J.A. (Orgs.) 

Currículo, Didática e Formação de professores. Campinas, SP: Papirus Editora, 

2016. 

FARIAS, J. Tecnologia: o motor das transformações. 1º Edição. 2018.  

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

HAI, A.A. Educação Infantil: alimentação, neurociência e tecnologia. 

Campinas, SP: Editora Alínea, 2018. 

KENSKI, V.M. Educação e Tecnologias: O novo ritmo da informação.8ª 

edição.- Campinas, SP: Papirus, 2012. 

LIMA, E.S. Fundamentos da Educação Infantil. São Paulo: Editora Inter Alia, 

2016. 

LOBATO, G.A; NOPRES, T.T. Educação e Tecnologia: novas possibilidades, novos 

caminhos. Edição 1, Revisão 1, Ano 2018, Publicação 02/2018.  

PIMENTA, S. G. Formação de professores: identidades e saberes da docência. 

In:______(org). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 

1999. 
SOUZA, C.E.S. MELO, G.F.(Orgs.).Formação Inicial de Professores: Práticas 

pedagógicas, inclusão educacional e diversidade. Jundiaí,SP: Paco Editorial, 

2018. 

TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. Edição. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2014. 

  



 
 

 
6037 

UMA PROPOSTA PARA APLICAÇÃO DA IOT NA SEGURANÇA 

DOS ESTUDANTES QUE UTILIZAM O ÔNIBUS ESCOLAR 

 

Danilo Rodrigues Barbosa1445,  
instrutordanilo@gmail.com, 

 

Fabio de Souza Clementino1446,  
fabio.clementino@hotmail.com 

 

Ronaldo Silva Evangelista Junior1447 
ronaldo.98silva@outlook.com  

 

Instituto Federal do Piauí Campus Teresina Zona Sul (IFPI-CTZS) 

Caixa Postal 64019-368 – Teresina – PI – Brasil 
,  

 

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta para o desenvolvimento de um 

aplicativo para smartphone ambiente Android, através do uso da Internet das Coisas – 

IoT, no sentindo de promover a segurança dos estudantes na utilização do ônibus da 

Instituição quanto ao translado escolar, conscientizando-os ainda, para importância do 

uso com maior frequência do meio, objetivando minimizar a poluição veicular. Através 

da aplicação é possível também tranquilizar os familiares e/ou responsáveis, pois com o 

recurso de geolocalização, poderão acompanhar em tempo real o percurso feito pelo 

transporte escolar. Para a Instituição, teremos a garantia da efetiva utilização do 

transporte apenas por seus alunos, evitando o uso por pessoas alheias ao campus, 

teríamos ainda, com esta proposta, o registro de dados e informações importantes na 

tomada de decisão para a instituição. 

Palavras-chave: IoT; ônibus escolar; impacto ambiental; segurança; geolocalização. 

 

Abstract: This work brings a proposal for developing an Android environment 

smartphone application, through the use of Internet of Things (IoT), so as to enable the 

safety of students in taking the school bus of this Higher Technological Education 
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Institution, making them more aware of the importance in using the means of 

transportation more frequently, aiming to minimize vehicle pollution. Through the 

application, family members and/or caretakers may be comforted as they can follow in 

real time, through geolocation, the school bus route. For the Institution, we are effectively 

assured of the transportation use only by the students, avoiding thus the use by people 

outside the campus; also, we would have important data and information recorded for 

the institution’s decision-making. 

Keywords: IoT; school bus; environmental impact; safety; geolocation.  

 

 

1. Introdução 

De uma forma bem simples, Internet das Coisas é o modo como os objetos físicos 

estão conectados e comunicando entre si e com o usuário, comunicação que é 

feita através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para uma 

rede. Como se fosse um grande sistema nervoso que possibilita a troca de 

informações entre dois ou mais pontos. A Internet das Coisas (IoT - Internet of 

the Things) muda nossa relação com a tecnologia, principalmente a forma com a 

qual interagimos e a resposta a essa interação. Neste trabalho tem-se como 

objetivo possibilitar a aplicação da IoT no transporte escolar oferecendo aos pais 

e estudantes do IFPI mais segurança e controle do percurso realizado pelo ônibus. 

Com a criação do aplicativo de acompanhamento do translado do estudante e 

da plataforma online para gerenciamento dos dados, podemos não só melhorar 

a sensação de segurança dos discentes, como também levantar dados 

importantes para utilização da própria Instituição, tais como: quantitativo de 

estudantes utilizadores, percurso do ônibus, tempo de translado, relação de 

gastos, possibilidade de criação de novos pontos de parada, acompanhamentos 

dos pais e/ou responsáveis. 

 

2.0 Fundamentação teórica 

2.1 IoT - Internet of Things (Internet das coisas) 

Com “boom” da internet e sua dinâmica evolutiva, passamos de uma utopia para 

uma crescente realidade de interação através do uso da IoT, chamada ainda de 

M2M (Machine to Machine), o que se observa cada dia novos objetos e 

dispositivos conectados, nos proporcionando conforto e praticidade na execução 

de tarefas. 

Em 2015, dados apresentados pelo então Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Brasil, Pansera (2015), apontam uma perspectiva de que em 2020, 

teriam mundialmente cerca de 50 bilhões de dispositivos conectados, ou seja, 
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aproximadamente 7 dispositivos conectados por pessoa, o que demonstra o seu 

nicho e a sua importância competitiva. 

Durante o período de criação da IoT, até os dias atuais, foram implantadas 

ferramentas para o auxílio e melhorias no transporte, tanto público quanto 

privado, possibilitando uma otimização de rotas e custos, automação de veículos, 

aperfeiçoamento da manutenção, monitoramento de cargas e ordens em tempo 

real, dentre tantas outras utilidades que não serão comentadas. 

Há bastante tempo a internet superou seus objetivos de conexão de informação 

entre as pessoas através do mundo, e com isso, os dispositivos eletrônicos 

tornam-se indispensáveis no dia-a-dia, além de serem ferramentas utilitárias 

contribuindo para o conforto e praticidade do usuário.  

Vieira et al (2016) define a Internet das Coisas em poucas palavras: “Nada mais é 

que uma extensão da Internet atual, que proporciona aos objetos do dia-a-dia 

(quaisquer que sejam), mas com capacidade computacional e de comunicação, 

se conectarem à Internet”. A conexão com a rede mundial de computadores 

viabilizará, primeiro, controlar remotamente os objetos e, segundo, permitir que 

os próprios objetos sejam acessados como provedores de serviços. 
Assim como em vários conceitos novos, as raízes da IoT podem ser 

rastreadas até o MIT (Massachusetts Institute of Technology), do 

trabalho até o Auto-ID Center. Fundado em 1999, esse grupo estava 

trabalhando no campo de identificação de frequência de rádio em rede 

(RFID) e tecnologias de sensor emergentes. Os laboratórios consistiam 

em sete universidades de pesquisa em quatro continentes. Essas 

instituições foram escolhidas pelo Auto-ID Center para projetar a 

arquitetura da IoT. (EVANS, 2011). 

 

2.2 IoT no Transporte 

As indústrias de rastreamento veicular foram as primeiras a adotarem as 

tecnologias de IoT para auxiliar em diversos serviços, tais como em: caminhões, 

táxis, ônibus e muitos outros. Através de sensores e ferramentas de 

geolocalização é possível o monitoramento de velocidade, localização, 

quilômetros por litro, o tempo de parada e desgaste do veículo. Hoje a 

possibilidade de interação com o computador de bordo do veículo é possível 

programar manutenção futura sem comprometer a logística, reduzindo o tempo, 

custos e desperdícios. 

A grande vantagem da IoT no transporte permite aumentar a segurança, oferecer 

melhores serviços, agilizar as operações e diminuir o impacto ambiental, 

reduzindo a emissão de gases poluentes. De acordo com uma pesquisa da 

Inmartsat na FutureTransport (2018), principal fornecedor mundial de 
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comunicações móveis globais por satélite, 95% das empresas do setor estão 

implementando tecnologia IoT para melhorar a sustentabilidade ambiental.  

 

2.2.1 Tecnologias disponíveis 

A tecnologia RFID, muito utilizado atualmente em diversos setores, tais como: 

hotelaria, shoppings centers, etc., auxilia também de forma eficiente a logística 

de transporte, observa-se isso nas discussões de DUROC & KADDOUR (apud 

NASSAR, V. VIEIRA, M. L. H, 2016), definem a tecnologia RFID como uma rede de 

comunicação a distância sem fio, que funciona pela identificação de frequências 

de rádio. O alcance pode chegar a metros de distância, dependendo do tipo de 

chip e antena utilizados. A comunicação ocorre por meio de uma etiqueta com 

chip RFID, a chamada Tag RFID, que envia sinais a um leitor específico. A partir 

disso, um software é responsável pela conversão dos dados em informações 

significativas. 

SUN(apud NASSAR, V. VIEIRA, M. L. H, 2016) complementa as ideias colocadas no 

parágrafo anterior, dizendo que a tecnologia RFID pode ser utilizada com o 

objetivo de identificação ou rastreamento de objetos, aplicações do setor 

logístico, de supermercados, de transporte ou de cargas. Apenas é necessário que 

o produto possua a etiqueta com RFID para que os dados possam ser capturados 

pelo leitor, mesmo que os produtos estejam em movimento. 

 

2.2.2 Monitoramento e Otimização de Rotas e Custos 

Com o crescente aumento da frota urbana, surge a necessidade da otimização 

das rotas para que o traslado seja realizado com o menor custo de tempo e 

percurso possíveis. Desse modo, o uso da IoT pode tornar-se um recurso eficiente 

e oportuno para a realização dos cálculos necessários para a obtenção da melhor 

rota, uma vez que esta tecnologia tem conexão com vários dispositivos, como 

GPS e mapa do local, dentre outros recursos. 

Assim, é possível calcular a rota de acordo com a necessidade de cada aluno 

quase instantaneamente, proporcionando maior conforto aos passageiros e ao 

motorista que realizará o traslado. Desse modo, pode-se estimar os gastos de 

cada corrida de acordo com a rota que for calculada pela aplicação, 

disponibilizando ao administrador maior controle sobre os custos da operação e, 

consequentemente, maior sustentabilidade ao empreendimento. 

EGÍDIO e UKEI (2015) citam, dentre as tecnologias utilizadas pelos sistemas IoT, 

as tags e leitores RFID, códigos de barra e QR codes, análise e processamento de 

imagens, microprocessadores, eletrônica embarcada, entre outros. Além disso, 
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uma vasta gama de sensores de toda sorte e empregada em função do escopo 

final do sistema, como sensores de temperatura, infravermelhos, ultrassônicos, 

GPS, etc.  

 

3.0 Sistema de Gerência de Banco de Dados 

Um banco de dados seria uma coleção de dados relacionados e para manter os 

bancos de dados são usados Sistemas de Gerência de banco de Dados (SGBD). 

De acordo com HEUSER (1998) o SGBD é um software que incorpora as funções 

de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados.  

Ao implantar o acesso da aplicação a um banco de dados, fica armazenado 

informações de todas as viagens feitas pelo ônibus, informando quantidade de 

alunos, quais alunos utilizaram, se os alunos saíram do ônibus na parada correta, 

rota de toda a viagem e dados do motorista que fez a viagem. Diante disso, 

possibilita a utilização do SGBD para elaboração de relatórios informando 

quantitativos de alunos com crescimento ou decrescimento da utilização e de 

forma que se possa ser usado para futuras análises. Em posse destes dados, a 

instituição teria como prever algum tipo de comportamento sazonal e assim 

paralelamente ao seu o planejamento anual letivo traçar estratégias que 

pudessem enxugar custo sem impactar nas atividades do campus. 

 

4.0 Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido em forma de artigo utilizando pesquisa aplicada, 

através do qual foi feito toda a pesquisa, desenvolvimento e proposta de 

aplicação no Instituto Federal do Piauí Campus Teresina Zona Sul.  

Primeiramente foram realizadas pesquisas em banco de informações como 

Google Scholar e SciELO, sobre ferramentas já existentes que se associam a IoT e 

transporte. Em seguida foi elaborado questionários e informativos (sobre nosso 

projeto), que serão propostos para entrega aos alunos para que possa ser 

analisado suas opiniões e de seus pais. Por fim foi elaborado uma aplicação para 

a plataforma Android em que será utilizado conceitos e modelos de IoT com uso 

de ferramenta SGBD. 

 

4.1 Funcionamento da Aplicação: Uso Estudante 

A aplicativo está sendo desenvolvido inicialmente em ambiente Android, além de 

contar com uma interface de gestão via web, exclusivo para o gerenciamento por 

parte da Instituição. 
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Após o aplicativo ser instalado, o estudante deverá fazer login utilizando o 

mesmo critério para acesso ao Q-Acadêmico, ou seja, matrícula e senha. 

Observamos esse aspecto, para evitar que o estudante seja conduzido a 

memorizar e/ou se adaptar a interfaces diferentes, das já utilizadas pelo IFPI. 

Na imagem abaixo, temos a representação da tela inicial, a tela de login, o 

estudante entrará com sua matrícula e senha, a senha, por sua vez, pode ser a 

mesma usada no Q-Acadêmico ou uma outra caso ela prefira.  

 
Fig. 1. Prototipagem tela de login aplicativo aluno. 

 
Fonte: Autores. 

Um ponto importante do aplicativo é a possibilidade de informação ao estudante, 

no exato momento em que o ônibus estará dentro do pátio do IFPI-CTZS, 

mostrando na tela que o embarque já está liberado e prestes a sair. Esse, é dos 

muitos pontos importantíssimos, que dispensará a necessidade de um 

funcionário da instituição ficar passando de sala em sala, anunciando que ônibus 

já está prestes a sair ou já com embarque imediato.  

 

4.2 Funcionamento da Aplicação: Uso Ônibus Motorista 

No interior do ônibus escolar, estará disponível uma aplicação Android porém, 

instalado em um tablet, que deverá dispor de um leitor óptico conectado 

diretamente a entrada USB por meio de um cabo OTG, a fim de ler as carteiras de 

estudantes do campus do IFPI, essa por sua vez, já utilizada normalmente para 

solicitação de almoço e jantar. 
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O motorista deverá fazer o login de forma simplificada similar à do estudante 

e/ou por meio de uma “carteira-motorista” que poderá ser produzida para 

inicialização da viagem. Após o login, o motorista irá informar de forma simplória, 

se a viagem está sendo iniciada ou finalizada.  

No exato momento em que o motorista parar o ônibus dentro da instituição para 

aguardar o embarque dos estudantes, ele deverá tocar em um botão genérico 

com a possível descrição: “embarque autorizado”, dessa forma todos os 

estudantes serão imediatamente informados, através do aplicativo que eles já 

instalaram anteriormente, que o transporte escolar já está disponível e ainda, será 

informado também regressivamente, o tempo previsto para partida. Tal ponto, é 

de suma importância, pois o estudante não precisará sair às pressas 

interrompendo bruscamente seus estudos em sala de aula, com uma 

pessoa/funcionário na porta da classe informando que o ônibus já está saindo, 

quando muita das vezes o motorista acabara de chegar. 

Abaixo temos uma representação da imagem da tela de operação do aplicativo 

instalado no tablet que ficará dentro do ônibus fixado a um suporte. Na imagem 

é descrito algumas das informações que será transmitida visualmente quando o 

estudante passar o seu cartão acadêmico. 

 
Fig. 2. Prototipagem tela aplicativo motorista disposição Tablet. 

 
Fonte: Autores. 
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5.0 Impacto Ambiental 

O presente trabalho visa dentre outras coisas, alertar para questões já conhecidas 

no que se refere a poluição veicular e incentivar o uso com mais frequência do 

ônibus escolar do IFPI. Como já é sabido é grande o tráfego de carros privados 

(motos/carros de pais de alunos ou por táxis e/ou serviço de táxi gerenciado por 

aplicativo), dessa forma com uso da ferramenta de acompanhamento do 

translado, podemos não só tranquilizar ainda mais os pais quanto a segurança, 

como também incentivar o uso do Ônibus do Instituto Federal. 

É possível ainda estimar a taxa de emissão de poluentes lançados pelos 

transportes envolvidos e assim a sua redução, para tanto como ferramenta para 

esta estimativa o site iniciativa verde, com o qual calcula-se as emissões através 

do tipo de automóvel e o deslocamento médio mensal. 

Para efeitos comparativos foram utilizados os seguintes dados: 

• Uso do ônibus nos três turnos: 60 alunos (20 por turno); 

• Carro: combustível: gasolina, motor 1.0 (16V); 

• Moto: combustível: gasolina, 150 CC; 

• Transporte coletivo: ônibus 

• Deslocamento individual médio diário: 20km (10km ida, 10km volta), ou 

seja, 480 km mensais; 

 
Fig. 3. Calculadora de CO2. 

 
Fonte: Imagem calculadora de CO2 página da web, www.iniciativaverde.org.br. 
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6.0 Resultados e Discussão 

Com o uso da aplicação o corpo discente será avisado sobre a partida do 

transporte coletivo, substituindo a tarefa que um servidor faz atualmente no 

campus de percorrer as salas de aula avisando sobre a partida do ônibus. Ao final 

de cada mês será possível entender em relatórios, o comportamento e suas 

possíveis sazonalidades em relação ao uso do transporte. 

Tendo em vista as preocupações ambientais e sua importância socioeconômica é 

conveniente ressaltar e incentivar o transporte coletivo em detrimento ao 

individual, com a utilização da ferramenta, calculadora de CO2, disponível no site 

iniciativa verde podemos comparar as emissões referentes aos tipos usos: 

 

Tabela 1. Transportes x emissão de CO2. 

Tipo de Transportes Emissão de ton CO2 (mês) 

Carro 1.0 2,41 

Moto 150 cc 0,51 

Ônibus 0,56 

Fonte: Autores. 

 

Apenas para efeito comparativo considerando-se 60 alunos usuários do 

transporte e ainda que metade deles se desloquem para o campus com pais ou 

responsáveis de motocicleta ou carro, vejamos os resultados abaixo: 
 

Tabela 2. Emissão CO2 / mês. 

Demanda de alunos Emissão de  

ton/CO2 (mês) 

Emissão Final  

ton/CO2 (mês) 

30 2,41 72,3 

30 0,51 15,3 

 87,6 

Fonte: Autores. 

Segundo dados do site, iniciativa verde, o transporte coletivo atuando nos três 

turnos com o percurso equivalente ao triplo dos demais individualmente (1440km 

= 480x3) emitiria o corresponde a 1,56 ton CO2, ou seja 98,2% a menos na 

atmosfera. 

 

7.0 Considerações Finais 
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Com a presente aplicação podemos estimar que, com o uso desta aplicação da 

IoT na segurança dos estudantes que utilizam o ônibus escolar do IFPI - CTZS, 

seria de extrema eficiência e eficácia em diversos aspectos. 

Esta aplicação pode apontar dados reais úteis ao planejamento da Instituição e 

assim, colaborar para elaboração de uma avaliação fidedigna deste transporte, 

principalmente quanto a identificação dos usuários, que se trata de um dos mais 

importantes, bem como: melhor escolha de rotas, economia de recursos, a 

melhor definição do veículo para determinada rota, promover a assertividade em 

relação a comunicação entre o motorista e os usuários, agilidade no embarque, 

controle de desembarque. 

A aplicação promoverá maior tranquilidade aos responsáveis pelos alunos, com 

horários e alertas de embarques via aplicativo, informação em momento real da 

localização do ônibus na rota, gerando assim a capacidade de projetar e reduzir 

o perigo no momento do desembarque. 

Com o uso do SGBD os dados seriam guardados de forma permanente podendo 

ser utilizados em momento oportuno na geração de vários modelos de relatórios 

consolidados ou individuais.  
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RESUMO: A ferramenta TDCA foi inicialmente criada com o objetivo de facilitar a 

elaboração de artigos científicos resumindo as ideias de um artigo em uma única folha 

de papel. Objetivou-se com este estudo relatar a experiência do uso da metodologia 

TDCA na avaliação de artigo científico. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato 

de experiência sobre o uso da metodologia TDCA para a avaliação de artigo científico 

como atividade proposta pela disciplina “Saúde e Enfermagem na Atenção Primária” do 

Mestrado Acadêmico em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. A 

experiência ocorreu no mês de novembro de 2018. Participaram da experiência 10 

discentes sob supervisão do professor facilitador da disciplina. Constatou-se que a 

ferramenta TDCA facilitou a compreensão, síntese e avaliação do artigo, ao proporcionar 

a construção de um roteiro simples e panorâmico de seu conteúdo, possibilitando a 

identificação, leitura e compreensão de todas as partes que o compõe. O uso de 

metodologias ativas, como a ferramenta TDCA favorece o processo de construção do 

conhecimento contribuindo para um processo de ensino-aprendizagem significativo. 

Palavras-chave: Aprendizagem ativa; Método TDCA; Avaliação; Artigo Científico; 

Enfermagem 

 

ABSTRACT 

 

The TDCA tool was initially created with the purpose of facilitating the elaboration of 

scientific articles summarizing the ideas of an article on a single sheet of paper. The 

objective of this study was to report the experience of using the TDCA methodology in 

the evaluation of a scientific article. This is a descriptive study of the type of experience 
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reported on the use of the TDCA methodology for the evaluation of a scientific article as 

an activity proposed by the discipline "Health and Nursing in Primary Care" of the MSc 

in Nursing at the Federal University of Maranhão. The experiment took place in 

November 2018. Ten students under the supervision of the teacher facilitator of the 

discipline participated in the experiment. It was verified that the TDCA tool facilitated the 

understanding, synthesis and evaluation of the article, by providing the construction of 

a simple and panoramic script of its contents, enabling the identification, reading and 

comprehension of all the parts that compose it. The use of active methodologies such as 

the TDCA tool favors the process of knowledge construction contributing to a significant 

teaching-learning process. 

Keywords: Active learning; TDCA method; Evaluation; Scientific article; Nursing 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ferramenta TDCA foi apresentada à comunidade científica em 2017 no 1° 

Simpósio Internacional de Inovação em Educação Superior realizado em São Luís 

do Maranhão e, desde então, tem sido considerada uma inovadora estratégia 

para organização e elaboração de artigos científicos ao ajudar o discente na sua 

construção por resumir as ideias de um artigo em uma única folha de papel. A 

necessidade de publicar o saber científico é uma realidade para alunos e 

professores e conhecer as regras e normas da escrita científica se torna essencial 

para uma boa avaliação e publicação em periódicos científicos (DUARTE; 

OLIVEIRA, 2017). Dados do relatório Reaserch in Brazil realizado pela Clarivate 

Analytics disponibilizado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (2018) revelam que o Brasil é o 13º maior produtor de publicações de 

pesquisa (papers) em nível mundial com 250.680 artigos publicados no período 

de 2011-2016 e seus resultados de pesquisa crescem anualmente (CAPES, 2018). 

Por outro lado, verifica-se que a qualidade dos trabalhos científicos brasileiros, o 

chamado "impacto", despencou. O fator de impacto é a medida que corresponde 

ao número de vezes que cada estudo foi citado por outros cientistas (RIGHETTI, 

2013).  Segundo Zanetti (2012) para publicação em periódicos de alto impacto é 

necessário o atendimento à alguns requisitos por parte dos pesquisadores que 

vão desde a relevância do tema até a estrutura e redação do manuscrito. Para 

Porto e Gurgel (2018) muitas vezes, uma simples reformulação ou reorganização 

em um ou mais tópicos podem evitar uma rejeição imediata do manuscrito. 

Assim, o processo de avaliação de um artigo científico é uma etapa muito 

importante durante o processo de publicação artigos. É fundamental o uso de 

ferramentas que ajudem o autor a elaborar e avaliar seu próprio constructo 
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visando a melhoria de seu conteúdo e consequentemente resulte em um aceite 

no periódico selecionado para publicação. Diante disto, objetivou-se com este 

estudo relatar a experiência do uso da metodologia TDCA na avaliação de artigo 

científico.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. Este estudo é 

resultado de uma atividade teórico-prática proposta pela disciplina “Saúde e 

Enfermagem na Atenção Primária” do Mestrado Acadêmico em Enfermagem da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), realizada no mês de novembro de 

2018, propondo o uso da metodologia TDCA para a avaliação de artigo científico. 

Participaram da experiência 10 discentes sob supervisão do professor facilitador 

da disciplina. Utilizou-se a metodologia ativa TDCA: Model of Scientific Article 

Creation, método que consiste no uso de folha A3 como meio de estruturação de 

ideias e informações que o pesquisador deseja incorporar à sua pesquisa, visando 

facilitar a concepção da estrutura do artigo, reduzindo a possibilidade de erros 

grosseiros, evitando assim o retrabalho. Esse método inovador viabiliza a 

alocação das ideias e pensamentos no local correto correspondente no artigo 

facilitando o momento da discussão entre pesquisador e/ou orientador e 

promovendo também facilidade para avaliação do mesmo (DUARTE; OLIVEIRA, 

2017). Os dados foram coletados por meio de observação direta e participante e 

a partir de discussão em grupo realizada durante a aula. A análise dos dados 

ocorreu por meio da descrição das etapas da ferramenta TDCA e discussão dos 

achados. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Para aplicação dessa metodologia ativa em sala de aula, o professor facilitador 

propôs a utilização do TDCA para resumir e avaliar um artigo científico intitulado 

“A territorialização da Atenção Primária à Saúde no Sistema Único de Saúde e a 

construção de uma perspectiva de adequação dos serviços aos perfis do 

território” previamente disponibilizado para leitura com posterior discussão de 

cada quadrante do método. Para isso, a turma foi dividida em duplas, onde cada 

dupla ficou encarregada de aplicar os passos do TDCA procurando encontrar no 

texto do artigo as etapas correspondentes a cada quadrante da ferramenta. A 

metodologia TDCA contém 9 etapas, também denominadas 9 quadrantes, 
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descritos a seguir: o 1º quadrante leva o título, tema e justificativa; o 2º quadrante 

o problema e hipóteses (se houver); no 3º quadrante contém os objetivos gerais 

e específicos a serem alcançados; no 4º quadrante a metodologia; no 5º 

quadrante o sumário, sequência lógica dos assuntos que serão abordados no 

decorrer do artigo; no 6º quadrante as referências, discursão dos assuntos 

tratados no artigo cientifico; no 7º quadrante os resultados; no 8º quadrante a 

discussão e; no 9º quadrante a conclusão e recomendações. A figura 1 detalha a 

aplicação ferramenta TDCA para avaliação do artigo científico com descrição dos 

seus respectivos quadrantes. 

 

 
Figura 1: Ferramenta TDCA aplicada para avaliação de artigo científico 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao final da atividade, o professor facilitador iniciou a discussão em grupo a partir 

da indagação às duplas sobre quais achados tinham sido identificados nos 9 

quadrantes do TDCA, o que culminou na troca de ideias, diferentes interpretações 

e pontos de vista acerca do texto do artigo por todos os participantes. Em suma, 

identificaram-se similaridades quanto ao conteúdo presente em cada quadrante 
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do método por todas as duplas, promovendo a identificação de cada item do 

artigo reforçando a utilização da metodologia TDCA tanto para construção 

quanto para avaliação de artigo científico. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se que a ferramenta TDCA facilitou a compreensão, síntese e avaliação 

do artigo, ao proporcionar a construção de um roteiro simples e panorâmico de 

seu conteúdo, possibilitando a identificação, leitura e compreensão de todas as 

partes que o compõe. O uso de metodologias ativas, como a ferramenta TDCA 

favorece o processo de construção do conhecimento contribuindo para um 

processo de ensino-aprendizagem significativo. 
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Resumo: O presente trabalho objetiva tecer considerações de uma experiência com o 

uso de um robô educativo como recurso mediador da pratica de ensino a alunos dos 

primeiro ano do ensino fundamental. Aponta para a importância do uso da tecnologia 

como ferramenta para o ensino mais prazeroso e significativo, e inserção da tecnologia 

no contexto da sala de aula, tendo em vista que este é um dos grandes desafios da escola 

ao que se refere ao acompanhamento das céleres transformações tecnológicas e sociais. 

Neste viés apresentando considerações acerca dos aspectos observados nas práticas 

desenvolvidas com a utilização do Robô TRON, criado por colaboradores da TRON 

Ensino de Robótica Educativa, uma startup com ideias inspiradas em tecnologia criativas 

e colaborativas, trabalhando aspectos open source1454 do movimento de robótica. 

Palavras-chave: relatos; experiência; robótica educativa; método de ensino.   

 

Introdução 

  

 O desenvolvimento tecnológico exerce impacto relevante nos modos de 

vida da sociedade atual e modifica a forma de aprender, comunicar-se e 

relacionar-se. Muitos estudos tem se dedicado a investigar as relações possíveis 

entre a educação escolar e as tecnologias, compreendendo-as como uma 

possibilidade de contribuir para o ensinar e o aprender. Visto que, fora da escola, 

os alunos se utilizam do universo tecnológico, mas, no ambiente escolar diante 

das práticas pedagógicas, ainda são encontradas restrições de seu uso (TEZANI, 

2017).  
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 Os impactos que a cultura digital e as tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) exercem no nosso cotidiano, remetem às perspectivas e 

desafios impostos à educação. Em meio a estas transformações, a escola como 

instituição social e espaço construtor e reconstrutor de conhecimento, deve se 

atentar a novas práticas, para uma aprendizagem significativa aos alunos do sec. 

XXI, os chamados nativos digitais. Por nativos digitais, compreendem-se os 

alunos que valorizam a colaboração e não a imposição, que são guiados pelo 

reconhecimento e pelo prazer e possuem uma visão que segue a lógica da 

programação de softwares e etc. 

 Diante a tais características, é pertinente a utilização de uma metodologia 

que torne a sala de aula mais atrativa e atribuam ao desenvolvimento do aluno, 

competências necessárias para sua vida na sociedade atual. No presente trabalho, 

a metodologia em questão observada é a Robótica Educativa como método de 

ensino inovador no contexto da sala de aula, a que proporciona uma 

aprendizagem mais participativa e colaborativa. Essa proposta pedagógica 

permite o desenvolvimento e elaboração de novas formas ou metodologias 

educacionais, auxiliando na interdisciplinaridade e quebra de paradigmas 

educacionais existentes (Gueges & Kerber, 2010). 

Nesse viés, apresenta-se o Método TRON, método para o ensino de 

robótica baseado na transversalidade e em teorias da educação como o 

construtivismo e construcionismo. Em linhas gerais, a intenção do método é 

promover por meio da robótica, a inserção tecnológica na grade curricular das 

escolas nos níveis da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio (Lima, 

Mesquita & Leite, 2018). Pautado na compreensão que a tecnologia não deve ser 

promovida apenas para aqueles que têm afinidade com a área, e sim para todos. 

Neste sentido, a presente pesquisa objetiva tecer considerações de uma 

experiência com o uso de um robô educativo como recurso mediador da pratica 

de ensino relatando uma experiência com o Método TRON, por meio dos 

resultados da integração da robótica na prática de ensino realizada em um 

showroom. Os dados utilizados para o desenvolvimento da presente pesquisa 

resultam de uma autorreflexão proveniente da aproximação de um professor com 

a prática de ensino utilizando a robótica. 

 

O Robô TRON como mediador e instrumento facilitador do ensino  

Formado pela junção de cinco módulos e desenvolvidos para atuar como 

um objeto de mediação facilitador do ensino de Robótica, o Robô TRON promove 

a inserção tecnológica, e potencializa as atividades lúdicas em sala de aula para 
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crianças. Agregado às práticas cotidianas desempenhadas em sala de aula, o robô 

possibilita uma diversidade de caminhos, tempos, lugares e olhares, 

transformando a lógica didática mais tradicional e dando lugar à experiência 

inteira do aprender, voltado para novo: ver, agir, pensar, fazer, experimentar, com 

todos os sentidos acionados.  

 Desenvolvido por pedagogos, designers, engenheiros, programadores e 

especialistas em eletrônica, o robô possui características por vezes comparáveis a 

um carro de controle remoto e seu funcionamento é baseado em módulos que 

trabalham em conjunto, com fluxos de informação, por comandos programados 

e energia e por meio das ligações elétricas presentes em sua estrutura. 

O Robô TRON faz parte da família de robôs educativos, com 

competências psicopedagógicas desenvolvidas pela TRON, no intuito de atender 

às competências educativas exigidas na formação escolar de crianças inseridas na 

educação infantil. Por seu modelo comum, pois assemelha-se a um carro de 

controle remoto, um seguidor de linha ou um carro de corrida, o robô ganhou 

fama e, nas salas de aula, têm sido o primeiro contato da criançada com a 

Robótica.  

Todos os seus módulos são acoplados um a um e permitem fácil remoção 

e encaixe a qualquer instante, seja pelo professor ou pelo aluno. Sua função 

básica é permitir a movimentação para frente e para trás, lado esquerdo e lado 

direito, além de movimento giratório. Controlado por um aplicativo simples de se 

manusear, as ações executadas com o Robô TRON são possíveis de manuseio por 

crianças a partir de dois anos de idade. 

 

Metodologia 

Trata-se de um relato de experiência que dialoga sobre aspectos de um 

fantástico experimento, realizado a partir do contato com alguns alunos com faixa 

etária entre 5 a 6 anos em um showroom da TRON ensino de robótica educativa 

na cidade de Caxias-MA. 

O relato é resultado das construções elaboradas e partilhadas com os 

alunos que participaram de um curso de Robótica Educativa com o Método 

TRON. Dentro das estratégias de ensino e aprendizagem do curso oferecido, o 

Robô TRON foi utilizado como recurso mediador do ensino em algumas aulas.  

O curso que possibilitou essa experiência com uso da robótica nas 

práticas de ensino estava dividido da seguinte forma. Curso com duração de um 

mês, com aulas divididas em duas vezes por sema com duas horas aula, cada aula 

era dividida em teorias e práticas. A pesquisa trata-se um relato de experiência 
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como professor nas turmas do curso mencionado anteriormente, no período de 

2019.1.  

A pesquisa está diretamente ligada ao uso do robô e aplicação do 

método, o que fomentou a intenção desta pesquisa, pois é um tema inovador 

para o contexto escolar. Oferecendo subsídios aos professores “pesquisadores” e 

aos professores de “profissão”, para melhor compreensão sobre o quão é 

constante as transformações educacionais, tecendo reflexões sobre a própria 

pratica. 

 

Uma vivência prática 

As experiências como o método, os materiais didáticos, especificamente 

com o Robô TRON, foram esplendorosas. Com relação às dificuldades nas 

práticas através do método com o Robô TRON foram poucas. Eventualmente, 

algumas dificuldades devem-se às expectativas do novo, mas com o decorrer das 

aulas as ideias foram se encaixando, com ajudas de professores experientes com 

a nova metodologia e nas capacitações oferecidas. Ora, pelo fato também de 

pensar sempre em práticas inovadoras de ensino, que tornasse o processo de 

aprendizagem mais prazeroso. A robótica revelou uma prática de trabalho 

diferente do ensino tradicional (Cerciliar et al., 2011), que por sinal é um dos 

principais objetivos do método TRON, mas apesar das evidencias que vem sendo 

levantadas e as aceleradas transformações sociais há ainda muitas escolas que 

em muitos aspectos permanecem estáticas. 

No tocante a utilização do robô era nítida a cativação dos alunos nas 

práticas desenvolvidas nas aulas, principalmente com o Robô TRON, por ser algo 

controlado por eles, sua aparência de um carro de controle remoto, por ser 

colorido, desmontável, o que possibilita a montagem pelos alunos.   

Os resultados logo são notados, pelos relatos dos pais e a ansiedade dos 

alunos de ir às aulas. Nas aulas de robótica os alunos, ao manusear o robô durante 

as práticas pedagógicas, passaram a trabalhar mais em grupo, compartilhando e 

trocando novas experiências ao interagir na aula, um dos objetivos do método, 

as práticas propostas e possibilidades do Robô TRON viabilizar o trabalho em 

grupo e as demais competências presentes na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), pois o método é baseado nestas propostas.   

 

Considerações finais 

O que se conclui é que a Robótica Educativa tem um potencial extensivo 

em que a escola possa se favorecer deles, tornando o processo de ensino e 



 
 

 
6058 

aprendizagem mais cativante, participativo, colaborativo, enfim, atender as 

necessidades de sua nova clientela e à sociedade contemporânea. Fazer a 

utilização do Método TRON nas práticas de ensino em sala de aula revelou-se 

uma oportunidade ímpar, para um aperfeiçoamento das práticas de ensino, e uma 

reflexão sobre a própria prática na ótica de um ensino mais prazeroso e produtivo, 

proporcionando uma aprendizagem significativa. Este é sem dúvidas um passo 

de grande importância para um novo enfoque de ensino nas salas de aula.   

Nesse sentido, a proposta de integração do robô educativo, Robô TRON, 

exerce grande relevância nesta nova visão de ensino e inserção tecnológica na 

escola, pois abre espaço para que alunos e professores se desenvolvam, buscando 

estratégias para a implementação de uma nova proposta pedagógica mais 

atrativa e cativante que prepare o aluno para lidar com a atual sociedade em que 

se encontra.  
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RESUMO: O presente artigo trata do uso das tecnologias móveis no ambiente escolar a 

favor do ensino- aprendizagem, pois elas avançam constantemente e, na mesma 

proporção, acumulam mais funções. Assim, já fazem parte da vida de grande parcela da 

população brasileira e estão presentes em quase todos os lugares, inclusive dentro das 

escolas, disputando com os professores a atenção do alunado. Desse modo em muitas 

ocasiões, são motivadores de conflitos em sala de aula. Porém podem ser adotadas 

como recursos pedagógicos surpreendentes que se encaixam perfeitamente dentro do 

novo paradigma educacional, por meio da utilização consciente e direcionada dessas 

ferramentas. Elas trazem dinamismo às práticas pedagógicas, estimulam a autonomia, a 

capacidade de criação e entusiasmo do aluno, culminando em aprendizagens 

significativas, se inseridas por intermédio de metodologias articuladas acertadamente. 

Diante dessas perspectivas, foram aplicados questionários de cunho descritivo a 

estudantes da rede municipal de São Mateus do Maranhão que desvelaram, por meio 

de análises dos resultados, a possibilidade dessas aplicações. 

PALAVRAS CHAVES: Tecnologias móveis; Ferramentas pedagógicas; Entusiasmo; 

Capacidade de criação; Aprendizagem significativa.                                                            

 

ABSTRACT: The present article deals with the use of mobile technologies in the school 

environment in favor of teaching learning, as they are constantly advancing and in the 

same proportion accumulate more functions, so they are already part of the life of a 

large part of the Brazilian population, are present in almost all places including inside 

the schools disputing with the teachers the attention of the student, therefore in many 

occasions they are motivators of conflicts in the classroom, however they can be adopted 

as surprising pedagogical resources that fits perfectly within the new and educational 

paradigm, through the conscious use and directed by these tools that brings dynamism 
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to pedagogical practices, stimulates the student's autonomy, creativity and enthusiasm, 

culminating in meaningful learning, if inserted through methodologies articulated aptly. 

Faced with these perspectives, descriptive questionnaires were applied to students of 

the municipal network of São Mateus do Maranhão, who revealed through analysis of 

the results the possibility of these applications. 

 

KEYWORDS: Mobile technologies; Pedagogical tools; Enthusiasm; Creation ability; 

Meaningful learning.  

 

INTRODUÇÃO 

 

    Muito se discute, atualmente, sobre a utilização das tecnologias móveis 

em sala de aula. Essas práticas trazem muitas tenções entre professor, aluno e 

escola, diante da necessidade de deixarem de ser vistas como entraves, mas como 

aliadas do processo de ensino-aprendizagem. O fato e que trazem múltiplas 

possibilidades mediante uso constante de aparelhos atualizados que acumulam 

inúmeras funções, oferecem maior dinamismo, flexibilidade, interatividade e 

versatilidade, e podem ser convertidos em potentes possibilidades pedagógicas. 

Entre essas tecnologias, a mais popular é o smartphone (telefone 

inteligente), que possui funções semelhantes às de um computador, permitem a 

utilização de aplicativos, têm diversas funcionalidades e dispõem de acesso à rede 

mundial de computadores. Segundo informações da PNAD – Pesquisa Nacional 

por Amostra Domiciliar, contínua TIC 2017, a quantidade de pessoas de 10 anos 

ou mais que acessou à Internet por meio do celular aumentou de 94,6% (2016) 

para 97,0% (2017). Uma das razões e a existência de marcas que oferecem esse 

produto a custos acessíveis, estão cada vez mais incorporados ao cotidiano, 

causando uma verdadeira revolução, ao mudar a relação e interação das pessoas 

com o mundo. Em vista disso, muitas crianças e adolescentes usam o celular e 

têm essa prática o prazer, às vezes, insubstituível. 

 Para analisar a real situação dos aspectos que decorrem da utilização 

dessas ferramentas no âmbito escolar, foi realizada pesquisa quantitativa, com 

aplicação de questionários a alunos da rede municipal de São Mateus do 

Maranhão, cujo resultados serão apresentados no decorrer do trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A afirmação de que sala de aula e celular não combinam é praticamente 

unanimidade entre os professores e escolas de norte a sul do país, pois o uso 
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excessivo desses aparelhos pode reduzir drasticamente o rendimento dos alunos, 

se não for bem orientada pelos profissionais adequados, gerando dispersão de 

atenção, e causando tensões nas relações professor e aluno e escola e aluno. Na 

tentativa de preservar essas relações e manter os alunos focados, as escolas 

optam por proibir o uso dos tabletes e celulares, pois acreditarem que esses 

aparelhos apenas dificultam o processo de ensino. 

 De acordo com uma pesquisa realizada por Lima (2012, p. 28), com 26 

professores, “a maioria dos professores não utiliza celular como recurso didático, 

pois acha que os alunos irão se dispersar”. Além disso, outro fator que dificulta o 

processo de inserção dessas tecnologias e a incapacidade de administrar o uso 

inadequado também foi abordado em sua pesquisa. 

Tendo em vista a necessidade de uma maior preocupação da escola e dos 

docentes com a formação da personalidade do aluno para o bom exercício da 

cidadania e sua realização pessoal e profissional, faz-se necessário romper com 

os paradigmas tradicionais de ensino. E mister colocar o aluno diante do papel 

de protagonista na construção do conhecimento, mediá-lo na busca do 

conhecimento, pesquisa, criação e trabalho em equipe. Neste cenário, essas 

ferramentas podem ser extremamente úteis, pois proporcionam autonomia aos 

alunos e promovem maior interação com o conteúdo curricular, especialmente 

ao que refere- se aos ambientes virtuais, anotações, registro de imagens, 

pesquisas, aplicativos e jogos digitais especificamente por meio de telefones 

celulares, e mais recentemente, tablets estendendo as experiências de 

aprendizagem inclusive aos ambientes extraclasse. 
Essa bagagem tecnológica que o aluno traz para a escola deve ser 

considerada, já que ele passa a maior parte de seu tempo navegando 

na internet, usando MP3 e iPods, usando o celular, obtendo informações 

por todos esses suportes. (Junquer e Cortez 2010, p. 64). 

  

 A seguinte pesquisa quantitativa foi realizada pelas acadêmicas Bárbara 

Aryele, Ianny Maria Brandão e Herleicynandia Pereira, do curso de Licenciatura 

em Pedagogia da Instituição FAESM- Faculdade de Educação de São Mateus, com 

aplicação de nove questões esclarecedoras quanto à real situação do uso de 

tecnologias móveis, como ferramenta pedagógica para promoção de 

aprendizagem significativa. Para levantamento de dados o questionário foi 

respondido por quarenta alunos do 9°ano da escola CESF- Centro Educacional 

São Francisco, escola da rede municipal de São Mateus do Maranhão.  

ANÁLISE DOS DADOS  
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"NOVA PESPECTIIVAS SOBRE OS APARELHOS DE 

TECNOLOGIAS MÓVEIS COMO FERRAMENTA DE ENSINO-

APRENDIZAGEM" QUESTIONARIO 

 

   SIM 

 

 NÃO 

1° Você utiliza smartphones?      40     0 

2° Tem facilidade para manusear aplicativos e funções do 

smartphone? 

    38     2 

3° Utiliza essa ferramenta como fonte de pesquisas para seus 

estudos? 

    38     2 

4° Seus professores utilizam os aparelhos como recursos 

didáticos? 

     9     31 

5°Na sua opinião, aparelhos de tecnologias móveis tornariam as 

aulas mais práticas e dinâmicas? 

     24     16 

6°Os seus professores utilizam metodologias de ensino 

inovadoras que tornam as aulas mais interessantes? 

     9     31 

7° Alguns professores já pediram que você utilizasse o celular 

como fonte de pesquisa durante a aula? 

     31      9 

8°Você que a aula foi produtiva com a utilização do aparelho?      38      2 

9° O professor permite o uso de aparelhos de tecnologias 

móveis em sala de aula? 

      2     38 

 

Evidenciou- se que 100% dos alunos utilizam aparelhos de tecnologias 

móveis; 95 % têm facilidade de manusear aplicativos e suas funções, mas apesar 

dos alunos terem essa capacidade de acesso, apenas 22,5 % dos entrevistados 

disseram que os docentes utilizam como recurso didático; 95% dos docentes nem 

se quer permitem a utilização durante a aula. Quando perguntados se o professor 

aplica metodologias inovadoras, que tornam o processo de ensino mais 

estimulante e produtivo 77,5% manifestaram que não; no entanto, 60% acreditam 

que essas ferramentas trariam, mais dinamismo e praticidade para a 

aprendizagem. 

Mesmo em escolas da rede municipal de cidades interioranas, como São Mateus 

do Maranhão, torna-se viável o emprego de tais tecnologias dentro e fora da sala 

de aula, a serviço da aprendizagem mediante práticas pedagógicas bem 

estruturadas, diante de suas múltiplas possibilidades, além da facilidade de 

acesso e utilização, trazendo renovação às metodologias e entusiasmo aos 

alunos.  

   

CONCLUSÃO 
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Levando em consideração os aspectos mencionados, entende-se que 

proibir não é a alternativa mais acertada, mas também usar sem direcionamento 

nenhum pode tornar a experiência desastrosa. Portanto, o docente deve ser bem 

estratégico e dinâmico na utilização do aparelho, para não perder o foco da aula 

e alcançar eficazmente a aprendizagem. Contudo, há ausência de profissionais 

capacitados para essa nova realidade. A maioria resiste ao uso dessas tecnologias, 

apegada as metodologias defasadas do século passado, competindo com o 

celular pela atenção do aluno. Entretanto, para a estabilização de uma parceria 

entre o meio tecnológico e o ensino, faz-se necessário a consolidação de 

estratégias que utilizem os aparelhos, deixando a aprendizagem mais interativa, 

estimulante e dinâmica. A sair da rotina das práticas tradicionais e entrar na era 

digital, o aluno estará se preparando para a fase tecnológica. Assim, o docente 

deve formá-lo para uma cada vez mais globalizada e exigentemente tecnológica, 

onde conhecimento e domínio de tais práticas são fundamentais.  
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Resumo: Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica e teve como objetivo 

conhecer produções acadêmicas desenvolvidas sobre objetos computacionais de 

aprendizagem para o ensino de física. Como fonte de pesquisa, buscou-se trabalhos no 

formato de artigos, no portal de periódicos da Capes, a partir de palavras-chave "no 

assunto", publicados em qualquer ano e em qualquer idioma. A justificativa para a busca 

por referências é a necessidade de se discutir sobre o uso OA no ensino de física. 

Considerando o objetivo da pesquisa, referências sobre o uso de Objeto de 

Aprendizagem (OA) digitais no ensino da física, foram selecionados treze artigos, do total 

de vinte e cinco encontrados. Constatou-se que a maior parte das publicações explora o 

desenvolvimento de software evidenciando sua potencialidade para o ensino de física. 

Palavras-chave: Objeto de Aprendizagem; formação de professor; tecnologia digital; 

TICs; Ensino de Física. 

 

Abstract: This study is a bibliographical review and had as objective to know academic 

productions developed on computational objects of learning for the teaching of physics. 

As a research source, we searched for papers in the format of articles, in the Capes 

journals portal, from keywords in the subject, published in any year and in any language. 

Considering the purpose of the research, references on the use of digital Learning Object 

(OA) in the teaching of physics, thirteen articles were selected from the total of twenty 

five found. a It was verified that most of the publications explores the development of 

software evidencing its potential for the teaching of physics. The purpose of the search 

for references is the need to discuss OA use in physics teaching. 

Keywords: Learning Object; teacher training; digital technology; ICTs; Teaching Physics. 

 

Introdução 

 

Ao longo dos anos a tecnologia tem proporcionado mudanças comportamentais 

nos indivíduos e estabelecido novos costumes para a sociedade. Entre tantas motivações 

que a tecnologia tem promovido aos indivíduos, destaca-se a rapidez com que as 

informações se deslocam permitindo a interação, quase que imediata, entre indivíduos 

em diferentes localidades. Situados nesse contexto, Veen e Vrakking (2009) denominam 
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de homo zappiens a geração que realiza várias tarefas simultaneamente e passa a maior 

parte do seu tempo em frente a dispositivos de multimídias como tela de computador, 

celular e TV, tendo essas tecnologias como aliadas, o que pode ser muito valoroso para 

o desenvolvimento de suas habilidades. 

Estudos buscam alternativas que concilie objetos computacionais ao ensino com 

o intuito de atender essa geração. Esses objetos da área da computação utilizados para 

fins educativos são nomeados de Objetos de Aprendizagem (OA). Na definição de Braga 

(2015), eles são “componentes ou unidades digitais, catalogados e disponibilizados em 

repositórios na Internet para serem reutilizados para o ensino” (p.13). Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA), baseados na Web, também se encontram disponíveis para o 

ensino, possibilitando o acesso de estudantes e professores, a qualquer hora, e são 

geralmente associados ao ensino a distância (GALAFASSI et al, 2013). 

O uso de recursos tecnológicos como computadores na escola ainda é muito 

limitado e, segundo Fernandes et al (2015), um dos motivos dessa situação está 

associado a ausência de computadores ou computadores sem manutenção. Outra 

barreira citada por esses autores, é o fato de “muitos professores não aceitarem o uso 

destas tecnologias digitais na sala de aula” (p. 936). Em alguns casos nem o uso de 

calculadoras é permitido e a possibilidade de uso de outros dispositivos como celular se 

quer é cogitado, sendo um dos motivos o que os levam a considerar que a formação de 

professores para utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino 

(TICEs) ser uma das ações fundamentais para vencer essa barreira, considerada uma das 

mais difícil de superar. 

Macêdo et al. (2014) consideram uma necessidade o acompanhamento da 

evolução tecnológica para uso de recursos educacionais, tendo em vista que são 

importantes para o progresso e participação do indivíduo na sociedade, gerando 

demandas de envolvimento, atualização e ao mesmo tempo que sinalizam desafios de 

diversas naturezas a serem enfrentados e superados. 

 

Percurso metodológico 

Utilizamos o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) como meio de busca. Ele oferece, entre outras opções, 

o modo de pesquisa avançada contendo dois campos para definição dos critérios da 

busca. No primeiro campo definimos dois parâmetros, definindo em qual parte do texto 

a palavra deve ser encontrada, se no título, no assunto, no nome do autor, ou em 

qualquer parte do trabalho. Posteriormente, pode-se escolher a precisão com que se 

quer encontrar a palavra, se: a contém, é exatamente a palavra ou começa com ela. No 

outro campo, pode-se definir a data de publicação, o tipo de material e o idioma. 

Definimos no primeiro campo as palavras pesquisadas por assunto e optamos 

que fosse exatamente uma palavra-chave. Já no segundo campo definimos que, na busca 

do tipo de material, fosse artigos de qualquer ano de publicação e em qualquer idioma.  
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Tendo em vista que buscamos por artigos relacionados ao ensino de física com 

OA, fizemos cinco consultas, em cada uma delas utilizamos como primeiro parâmetro 

uma das palavras-chave: Objetos de Aprendizagem, Software, Jogos, Informática e TICs. 

Para o segundo parâmetro, escolhemos a palavra Física, como mostrado no Quadro 1. A 

seleção dos artigos foi estabelecida a partir da leitura de resumos, nos quais buscamos 

somente trabalhos abordando o uso de OA no ensino de Física.  

 

Resultados e Discussões 

No total foram encontrados 25 artigos nas cinco buscas no portal de periódicos 

da Capes. Usando no primeiro parâmetro as palavras chaves “Objetos de Aprendizagem”, 

software”, “jogos”, informática” e “TICs”, seguida pelo segundo parâmetro a palavra 

“física” (Quadro 1). Foi feita a leitura dos resumos e escolhido somente 13 publicações 

por atenderam aos critérios da pesquisa. Alguns artigos apareceram em mais de uma 

busca, o que explica o número de 33 artigos no Quadro 1 como soma das cinco buscas, 

embora tenham sido encontrados somente 25 artigos distintos.  

Quadro 1 - Resultado das pesquisas. 

Parâmetro 1 And Parâmetro 2 Total 

Objetos de Aprendizagem Física 13 

Software Física 4 

Jogos Física 4 

Informática Física 10 

TICs Física 2 

Total  33 

Fonte: Autor (2019) 

Os artigos selecionados estão relacionados a recursos tecnológicos no ensino 

de física. O Quadro 2 mostra a distribuição do número de artigos selecionados por 

revista e por ano de publicação.  

Quadro 2- Revistas dos artigos selecionados. 

REVISTA Ano Total 

Revista Brasileira de Ensino de Física 2010-2012 2 

Ciência & Educação (Bauru) 2015 1 

Revista Educação e Emancipação 2016 1 

Revista de Enseñanza de la Física 2015 1 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física 2010-2012 6 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física 2017 1 

Sistemas, Cibernética e Informática 2010 1 

Total  13 

Fonte: Autor (2019) 
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O ano de 2012 teve o maior número de publicação, seis artigos, 

aproximadamente 46,0% dos artigos e o ano de 2010, com três artigos, 23,0%. A revista 

que mais relatou experiências de utilização de OA no ensino de física foi o Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física, com sete trabalhos publicados, sendo a revista com o maior 

número de publicações por ano a Caderno Brasileiro de Ensino de Física, que dedicou 

dois números especiais, 1 e 2, do volume 29, com a temática “Objetos de Aprendizagem, 

Recursos Digitais e Virtuais sobre o Ensino de Física”, em 2012. 

A maior parte dos artigos selecionados mostra o funcionamento da ferramenta 

computacional explorando o desenvolvimento do software e evidenciando sua 

potencialidade para o ensino de física. As propostas têm como objetivo principal utilizar 

as ferramentas para auxiliar o professor e motivar os estudantes para a aprendizagem 

dos conteúdos de física. 

 

Considerações Finais  

Constatamos nos artigos selecionados que no ensino de física os OA estão 

relacionados a demonstração experimental, permitindo ao aluno manipular e assim 

abstrair conceitos que em aulas tradicionais se limitam ao uso de fórmulas matemática.  

A exploração dos objetos de aprendizagem depende fundamentalmente do 

educador, do mediador em sala de aula, o que exige necessariamente a formação do 

professor sobre o uso de tecnologias digitais, que deveria ser uma preocupação das 

instituições responsáveis pela formação inicial dos professores, assim como das 

secretarias de educação estaduais e municipais. 
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Resumo: Nos últimos anos a utilização das redes sociais se expandiu e através 

dessa ferramenta muitas mensagens tem sido propagadas, consistindo assim em 

um espaço oportuno para a promoção de questões sensíveis como as que 

envolvem o meio ambiente. As questões ambientais se mostram urgentes e não 

possuem ainda um espaço consolidado nas mídias. Dessa forma, pressupomos 

que através do documentário esse espaço pode ser conquistado, 

potencializando a sensbilização e conscientização dos efeitos do homem na 

natureza, do quanto o consumo tem contribuído para as crises de desigualdade, 

aumento da pobreza e das injustiças ambientais. 

 

Introdução 

 

Devido as transformações nos meios de comunicação, o ser humano tem 

se aproximado de diferentes mídias, se conectando através destas para consitutir 

suas relações. Essas modificações da maneira como nos relacionamos nos últimos 

tempos,  tem-se aprimorado devido ao impacto da comunicação. Promover 

atividades de sensibilização e conscientização acerca do impacto do homem no 

meio ambiente, é um desafio, principalmente em tempos que são 

descredibilizadas pautas tão importantes.  

Sendo assim, as relações sociais estão acompanhando esse processo de 

modificação e tem gerado registros que promovem a difusão das informações. 

Em sua pesquisa, Comparato (2016, p. 389) ilustra que “nunca se escreveu tanto 

na face da Terra, são bilhões de mensagens por segundo. Todavia, jamais se 
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escreveu tão mal. Palavras inúteis, na maioria das vezes cujo consumo é 

irrelevante para se dizer nulo.”  

A abundância de informações faz com que muitas pautas se percam e que 

mensagens importantes, que de fato possam exercer transformações sociais 

sejam desconsideradas. Ainda segundo o autor, “também nunca se leu tão 

pouco”, chamando nossa atenção sobre a importância de compreendermos o 

movimento político, social e econômico que vivemos, no qual questões 

primordiais como o meio ambiente tem ficado em último plano, sendo inclusive 

desqualificado. 

Acerca do processo efetivo de comunicação, ganha importância a 

comunicação em massa, que através dos recursos de multimídia geram impactos 

significativos, se propagando em uma velocidade não imaginada nos útlimos 

anos, possibilitando assim, que seja atraida maior atenção.  

Diante desse contexto, concordando com Nichols (2016, p. 20),  sobre a 

perspectiva que “o impulso documental propagou-se para a internet e para sites 

como Youtube e Facebook, que adotam formas novas e abordam temas novos” 

(NICHOLS, 2016). Pressupomos que essa seja uma oportunidade para que sejam 

realizados registro e divulgação de atividades que explorem casos reais, próximos 

ao cidadão, para que ao tratarmos de altos níveis de propagabilidade, as redes 

sociais possam ser exploradas visando alcançar o objetivo de sensibilização de 

jovens e consequentemente adultos, quanto ao tema sustentabilidade e meio 

ambiente. 

Material e métodos 

 

A pesquisa é baseada em dados documentais e estudos bibliográficos, que 

de maneira exploratória visa descrever o atual processo de comunicação, do 

avanço tecnológico, do uso das redes sociais e do potencial que a confecção de 

documentários possui para estimular que jovens se sintam engajados nas 

questões ambientais. 

 

Resultados e discussão 

 

Devido as principais fontes de informação atuais serem as redes sociais, o 

documentário se constitui uma escolha sensível, adequada para a promoção 

entre práticas de comunicação e a ferramenta de registro / divulgação de 

atividades. Uma vez que o sujeito se sente inserido no meio em que faz parte, 
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consequentemente ele volta o seu olhar para os problemas que estão ao seu 

redor (FREIRE, 1993). E através dessa mudança de olhares é que o documentário 

é capaz de atrair e reter o público-alvo pois “as imagens não apresentam 

conceitos, elas os materializam”. (NICHOLS, 2016, p. 114).  

Corroboramos com Oliveira (2009, p. 52), que cita que “a imagem pode 

falar por si mesma, independente do que seu autor tenha a dizer” (p. 52) e, nas 

causas ambientais a repercussão de um documentário tem um alcance que 

apenas um texto ou uma descrição de uma foto não é capaz de retratar: a ligação 

do homem com o espaço, o impacto da depredação e do esgotamento de 

recursos, além de tantas outras repercussões passíveis de análises práticas cuja 

proposta será melhor desenvolvida em outra etapa desta pesquisa. 

Cabe reforçar que a comunicação para atingir os resultados previstos 

precisa se conectar aos interlocutores e por essa razão, as mídias sociais propõem 

um engajamento de tópicos que por não serem plenamente conhecidos, 

discutidos e dialogados, é um espaço com um potencial imenso de sensibilização 

para algumas áreas.  

Devido o smartphone atualmente possibilitar que na palma das mãos o 

indivíduo tenha acesso a informações próximas e/ ou distantes de si, no qual “a 

maioria das ferramentas de mídia social é gratuita, reduzindo a barreira para a 

entrada e incentivando a participação e o compartilhamento”. (Barefoot e Szabo, 

2016, p.11), tem-se uma oportunidade de se chamar a atenção portanto, a causas 

que cada vez mais se mostram urgentes e que através do estímulo em escolas, 

movimentos sociais, ONGs, poderão repercutir com o auxílio da tecnologia para 

a difusão de preservação, conservação e diálogos sobre o que de fato é 

sustentabilidade.  

 

Considerações Finais 

 

A comunicação é uma forma de poder, que influencia comportamentos 

individuais e coletivos, em que “as vozes dos documentários procuram nos 

persuadir ou convencer pela força do seu ponto de vista ou pelo poder de sua 

voz”. (Nichols, 2016, p.86).  A partir do uso das tecnologias temos a possibilidade 

de investir em uma nova maneira de comunicarmos, pois serão transmitidas 

muito mais do que simples informações, mas serão gerados conteúdos que se 

conectam com quem transmite e com quem recebe a mídia.  

Dessa forma, é oportuno dialogar sobre a ferramenta de documentário, no 

qual há atores que nos últimos anos estão sofrendo com a perversidade do 
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capitalismo, do consumo, da exploração dos recursos naturais, mas que devido 

as mídias oficiais não levarem essas pautas adiante com a seriedade necessária, 

jovens que poderão squebrar esse paradigma, não possuem ainda o 

(re)conhecimento acerca da necessidade de (re)sistirmos frente a essas questões.  

Os documetnários se mostram como uma ferramenta que mantem viva a 

memória e que dá voz a pautas esquecidas ou propositalmente não trabalhadas. 

Sendo, portanto, um recurso a ser utilizado nas questões que envolvem as pautas 

ambientais. 
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Resumo 

A escola atual deve se adequar ao que é criado constantemente, e as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) configuram um mecanismo eficaz para a integração 

entre professores e alunos. Dessarte, a proposta do presente artigo  é discutir como a 

ferramenta Google Earth pode ser utilizada em sala de aula e seus recursos .Desta 

maneira busca-se entender como seria a melhor forma de unir as geotecnologias e o 

ensino inclusivo nas escolas brasileiras e o que pode ser melhorado nas práticas já 

utilizadas pelos professores no âmbito da educação especial.  

Palavras-chave: Docência; Educação; Inclusão; Geotecnologias; Google Earth. 

 

Abstract: Today's school must fit in with what is constantly being created, and 

information and communication technologies(TIC) are very important to integrate 

teachers and students, and even more those with special needs. With this in view, the 

purpose of the article in question is to discuss how the Google Earth tool can be used in 

the classroom, with the range of opportunities it opens, when visited the site and 

exploited its resources offered, without the language barrier may be relevant. In this way, 

we try to understand how the best way to unite geotechnologies and inclusive education 

in Brazilian schools and what can be improved in the practices that are already done by 

teachers in the scope of special education.  

Keywords: Google Earth, education, inclusion, teachers, geotechnologies. 

 

Introdução 

         O progresso das técnicas relacionadas ao universo educacional tem 

propiciado a organização do ambiente escolar em ordem de complexidade de 

modo a agrupar as crianças de acordo com suas potencialidades, matriculadas 

em salas de aula por faixa etária. Contudo, tal organização, até então ratificada 

em nossa sociedade, dificulta o processo de troca e aquisição de conhecimentos 

a partir das diferentes experiências vivenciadas pelos alunos, tanto a nível 
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individual quanto a nível coletivo. Dessarte, a escola não está cumprindo o seu 

principal objetivo: ensinar crianças. 

       Diante desse dilema o professor se depara com barreiras que o impedem de 

tornar dinâmico o processo de ensino- aprendizagem. A escassez de recursos, a 

falta de livros didáticos atualizados, multimeios extraclasse (laboratórios de 

informática) e bibliotecas com acervo diversificado dificultam a inserção de uma 

parcela de alunos, em grande parte, aqueles com dificuldade de aprendizagem. 

        A inserção, permanência e sucesso das crianças com transtornos de 

desenvolvimento ou altas habilidades, conhecidas como superdotação, 

denominada de movimento da inclusão, configura um diferencial para a 

educação. No entanto, a inserção deste grupo em salas de ensino regulares 

depende de um conjunto de procedimentos, estratégias e ferramentas que 

garantam o aprendizado significativo. 

        O avanço tecnológico, nas últimas décadas, tem proporcionado ferramentas 

que, adequadas a realidade e as dificuldades do aluno em conluio com práticas 

pedagógicas específicas podem aumentar a possibIlidade de êxito escolar que 

não se refere apenas a obtenção de notas altas, mas a aquisição eficaz de 

conhecimentos, bem como a transmissão. Contudo, a falta de treinamento do 

professor ou mesmo o total desconhecimento dessas ferramentas no ambiente 

escolar dificultam a diversificação das aulas e o processo de inclusão. 

  As Tecnologias de Informação e Comunicação, conhecidas pela sigla TIC, 

representam possibilidades eficientes para a construção, implementação e 

perpetuação de sistemas educacionais inclusivos em virtude da facilidade de 

transmissão de informações, conteúdos curriculares, propiciando um 

aprendizado mais dinâmico e interativo. 

 

Tecnologias e Educação Inclusiva 

O intuito primário da Educação Inclusiva é  assistir pessoas com 

necessidades especiais e, atualmente, as escolas têm investido em profissionais e 

tecnologias para atender esse grupo, no entanto, o uso das tecnologias é um 

desafio para os professores uma vez que a metodologia empregada nas aulas 

deve ser reformulada e cada aluno é um sujeito ímpar com experiências distintas 

e formas diversificadas de aprendizagem. 

A etimologia da palavra tecnologia - “teoria geral e/ou estudo sistemático 

sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios 

ou domínios da atividade humana (p.ex., indústria, ciência etc.) ( DICIONÁRIO 
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DIGITAL DO GOOGLE,2019) remonta a sua principal utilidade: facilitar as 

atividades humanas. 

Não tem muito haver com criar novas ferramentas, mas sim criar novas 

formas de utilizar as ferramentas já existentes, como por exemplo o computador, 

diversificando os teclados interativos, ou mesmo,utilizando os óculos VR 

(realidade virtual), para aulas dinâmicas, como passeios por alguma parte da 

cidade, fazendo isso sem sair da escola. 

 

Sobre quais tecnologias devem ser abordadas em sala, pode-se dizer que 

isto irá depender sobre quais condições os alunos se encontram, diante de seus 

conhecimentos em Geografia e utilização de ferramentas como o Google Earth. 

Cabe salientar a importância do treinamento de professores para o uso dessas 

ferramentas assim como a inclusão de alunos com deficiência, como por exemplo, 

numa determinada fase de busca no Google Streetview, para um deficiente visual, 

o professor poderia adaptar sons dos lugares onde estão passando, ou mesmo 

textura do relevo. 

Sendo assim, os usos do Google Earth no computador pode ser 

caracterizado como uma Tecnologia Assistiva, que pode ser adaptada para usos 

diversos. 
Não basta ter o domínio das ferramentas computacionais, o professor 

deve inovar sempre, ter criatividade para colocá-las em prática no 

contexto em que está inserido, de acordo com as necessidades e as 

características do grupo de alunos atendidos. SILVA e FERREIRA, 

2016, pág. 10. 
 

Google Earth- Ferramentas em sala de aula 

O Google Earth é um software gratuito que atende a várias plataformas, 

como computadores, celulares (smarthphones), tablets e talvez na versão Google 

Maps, os smartwatches que estão surgindo aos poucos atualmente. E assim, 

como outros serviços da Google, podemos utilizá-lo no nosso dia-a-dia, porque 

não utilizar em sala de aula, como recurso didático? 

             Inúmeros trabalhos já foram feitos para já foram feitos para verificar a 

eficácia do Google Earth em sala de aula no ensino da geografia. Sendo que seria 

uma alternativa para mostrar a geografia, como é em sua realidade, de uma 

maneira a aproximar os alunos que não podem ir tão longe, e tanto para 

incentivá-los a utilizar as tecnologias diárias como instrumentos de 

aprendizagem, sem criar dependências delas.  
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As ferramentas educacionais existentes no Google Earth são de grande 

valor para os profissionais da educação, pois constituem um arcabouço prática e 

de fácil manuseio, embora não sejam tão exploradas no âmbito escolar. O 

software disponibiliza informações desde a  utilização do Google Maps e Google 

Streetview para um passeio seguindo trilhas históricas importantes, até o 

mapeamento de uma bacia hidrográfica e utilização de realidade virtual (que por 

enquanto ainda não está disponível para todos os países, inclusive o Brasil), o que 

é um grande avanço para a compreensão de diferentes realidades, tornando o 

conhecimento interativo e simples. 

Os trabalhos encontrados sobre o tema no Brasil, muitos artigos e 

monografias tratam do assunto como estudo de caso, e alguns resultados e 

constatações finais são bastante parecidas, no sentido de que as crianças em sua 

maioria tinham conhecimento do que é o Google Earth, acharam fáceis o 

manuseio e as aulas mais dinâmicas.   

 

O interesse da turma pelo software foi unânime, primeiro motivo 

porque o uso das tecnologias atrai a atenção desse público, e segundo 

devido à 2/3 dos alunos estarem interagindo com o programa pela 

primeira vez. ASSIS e LOPES, 2013, pág.13.  

Geralmente encontramos trabalhos sobre o uso da cartografia com o 

Google Earth, e ensino de outros temas de Geografia, isso ocorre como uma 

necessidade de integrar na sala de aula os temas que são curriculares, porém de 

forma moderna, trazendo para o dia-a-dia do aluno e assim criando uma vontade 

maior de estudar por parte do mesmo, além de trazer mais novidades no âmbito 

da pesquisa e renovar a “velha biblioteca”. 
O processo de inovação tecnológica está presente em todas as 

organizações. No caso do ensino superior, a necessidade de 

informações atualizadas obriga as instituições de ensino a atualizarem 

suas bibliotecas, quase que diariamente. Nem sempre, por diversas 

razões, inclusive de ordem econômico-financeira, isso é possível, 

levando a situações de bibliografias, muitas vezes desatualizadas em 

relação ao mundo real, para o qual os alunos estão sendo preparados. 

THIMMING, 2009, pág. 01. 
  

 Google Earth - O que são os GEO TOOLS? 

         Os Geo tools são ferramentas do Google criadas para colaborar na 

educação, e que podem ser utilizadas por professores, alunos e quaisquer 

usuários. Dentre essas ferramentas, temos: Google Earth, My Maps, Tour Builder, 

Street View, Google Earth Engine e Geo VR.  
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Sendo o Geografy for Tomorrow- GFT, uma organização sem fins 

lucrativos, bastante comentada quando se fala do uso do Google Earth, projeto 

este criado por Arvind Sridhar em 2013, unindo o útil ao agradável, pois o mesmo 

utilizava dessa ferramenta como forma de lazer, e acabou por investir na 

educação de inúmeras pessoas com a mesma.  

Além disso outros programas envolvem o Google Earth e suas ferramentas 

de aprendizagem, como por exemplo o Tour Builder, utilizado para criar 

narrativas de forma imersiva e que é utilizado pelo programa Grosvenor Teacher 

Fellow (GTF), patrocinado pela Lindblad Expeditions e a National Geographic 

Education, organizando expedições de navios por várias partes do planeta.  

O universo da ferramentas é muito rico, e agrega muitas ideais para serem 

postas em prática em sala, pois em todos os Geo Tools você tem a opção de ver 

um plano de aula para se inspirar, e ter notícias do que é trabalho ao redor do 

mundo por pessoas e organizações que promovem essa ferramenta.  

 

Considerações Finais 

    O artigo visa revisar trabalhos feitos na área da educação, que visa a utilização 

de tecnologias para o benefício da educação inclusiva, e que ao longo dos anos 

tem evoluído, graças aos esforços de diversos professores ao longo do país.  

Também mostrou as ferramentas que existem dentro do recuso Google Earth 

Educação e assim discutir o quanto essas ferramentas são exploradas em diversos 

programas ao redor do mundo e que suas ideias estão disponíveis de graça e 

online, acesso livre e fácil para quem busca desenvolver a aprendizagem em 

variadas áreas da educação.  

Visando assim, abrir para novas perspectivas educacionais ao longo deste século, 

marcado por muitas inovações e liberdade de uso de conhecimento de maneira 

acessível, pois as ferramentas faladas no artigo estão disponíveis para mais de 

um tipo de plataforma, e que os alunos, às vezes, estão mais acostumados do 

que os próprios professores.    
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USO DAS TICs NA PRÁTICA DOCENTE 

Juliana Oliveira Malta1455 

Thiago Abreu de Moura1456 
 

Resumo. O presente relato busca apresentar uma experiência vivenciada durante a 

realização do projeto “O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na 

prática docente” voltado a produção de incentivo a mudanças e a condução de novas 

formas de trabalhar conteúdos e metodologias com o auxílio de ferramentas 

tecnológicas. A execução do projeto resultou em um primeiro momento na realização 

de visitas as instituições de ensino do município de Uruçuí – PI para realização do 

diagnóstico inicial e confirmação de inscrição pelos participantes, e, por conseguinte a 

efetivação das ações, realizadas no laboratório de informática do Instituto Federal do 

Piauí - IFPI, Campus de Uruçuí. As etapas do projeto consistiram na sensibilização dos 

professores participantes, através de atividades lúdicas de perguntas e respostas e na 

intervenção prática e operacional de ferramentas de tecnologia da Informação e 

Comunicação (TICs) de forma a contribuir nas práticas docentes em sala de aula. 

Palavras Chaves: Ferramentas Tecnologicas, TICs, Professores  

 

Abstract. The present report seeks to present a lived experience during the realization 

of the project "The use of  Information and Communication Technologies (ICT) in 

teaching practice" aimed at the production of incentive to change and the conduction of 

new ways of working contents and methodologies with the aid of technological tools. 

The execution of the project resulted in a first moment of visits to the educational 

institutions of the municipality of Uruçuí - PI to carry out the initial diagnosis and 

confirmation of enrollment by the participants, and, therefore, the implementation of the 

actions carried out in the computer laboratory of the Federal Institute of Piauí - IFPI, 

Campus of Uruçuí. The stages of the project consisted in sensitizing the participating 

teachers through playful questions and answers and in the practical and operational 

intervention of Information and Communication Technology (ICT) tools in order to 

contribute to teaching practices in the classroom. 

Key Words: Technology Tools, ICT, Teachers 
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1.Introdução 

 

A utilização das TICs na atuação do professor ao mediar aprendizagens tem um 

papel relevante por contribuir com o desenvolvimento de conhecimentos e novas 

formas de pensar a prática docente. Assim, a aquisição dessa experiência 

integradora entre recursos tecnológicos e procedimentos metodológicos conduz 

a uma aprendizagem ativa empregada em diferentes áreas, fazendo a diferença 

quando bem utilizadas. Desse modo, o uso das TICs pelos professores vai muito 

além da utilização do computador, tornando-se instrumento de produção, 

comunicação e informação, através de um conjunto de significados 

compartilhados que permitem ver e agir no mundo de diversas maneiras. A 

difusão de saberes sobre o uso das TICs fez do projeto “O uso das TICs na prática 

docente” um espaço de incentivo a essas mudanças e a condução de novas 

formas de trabalhar conteúdos e metodologias com o auxílio de ferramentas 

tecnológicas. A presença das TICs no planejamento, execução e avaliação de 

atividades nas salas de aula proporcionam uma aplicabilidade dinâmica, interativa 

e uma articulação positiva entre teoria e prática e por isso, o projeto buscou criar 

momentos de interação entre conhecimentos científicos e as tecnologias, 

possibilitando a sensibilização em professores sobre a importância da introdução 

das TICs nos conteúdos curriculares da área de Ciências Biológicas, através de 

uma aproximação docente a essa realidade tão presente no cotidiano dos 

estudantes, descritas nesse relato de experiência. 

 

2.Atividades Desenvolvidas 

 

A execução das etapas do projeto teve em um primeiro momento a realização de 

visitas às instituições de ensino do município de Uruçuí – PI, para realizar 

apresentação dos objetivos do projeto e fazer o levantamento dos professores 

que demonstrassem interesse em validar sua participação. Diante do diagnóstico 

inicial, apenas profissional de três instituições de ensino demonstraram interesse 

sendo da Unidade Escolar Padre Pequeno, da Unidade Escolar Lourdes Cury e da 

Unidade Escolar Manoel Leal, realizando a inscrição através do preenchimento da 

Ficha de Inscrição, totalizando um quantitativo inicial de 20 inscritos com 

formação em Ciências Biológicas ou que ministravam a disciplina de Ciências em 

quaisquer etapas da Educação Básica, estes em sua maioria possuidora de cursos 

de especialização. 
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Definido a disponibilidade de horário dos professores participantes deu-se início 

a realização da etapa de sensibilização dos envolvidos no projeto, realizada no 

laboratório de informática do Instituto Federal do Piauí - IFPI, Campus de Uruçuí. 

Durante esse momento realizou-se uma roda de conversa onde os professores 

puderam relatar suas experiências e o que detinham de conhecimento sobre o 

uso das tecnologias da informação e comunicação na prática docente, ficando 

evidente o medo e receios sobre a introdução das tecnologias como instrumento 

facilitador da aprendizagem. O processo de intervenção prática e operacional 

ocorreu também no laboratório de informática do Instituto Federal do Piauí - IFPI, 

Campus de Uruçuí, e proporcionou aos professores envolvidos a inserção nas 

atividades práticas. Diante de inúmeras expectativas, questionou-se o nível de 

conhecimento tecnológico dos professores que em sua maioria afirmou que não 

detinha conhecimentos básicos de informática. 

De início ensinou-se como utilizar o data show, desde a tarefa simples de ligá-lo, 

como configurá-lo e a realização de apresentações. Nesse momento todos os 

professores puderam realizar o procedimento, retirando suas dúvidas e 

rompendo com alguns mitos e medos sobre o equipamento tecnológico, 

afirmando que iriam utilizá-lo em suas aulas já que as escolas dispõem desse 

equipamento. Devido ao nível de conhecimento dos participante ser de iniciante 

os programas não puderam ser avançados e os professores tiveram uma 

demonstração do Pacote Office e LibreOffice, aprenderam a criar Blogs, 

formulários (Google Forms), como extrair vídeos da internet e criação de 

documentos compartilhados, sendo que em todas as demonstrações evidenciava 

meios de utilizá-los em sala de aula ou como ferramentas de planejamento e 

preparação de aulas, facilitando a gestão do tempo pelo professor e 

possibilitando a introdução de aulas mais dinâmicas, atraindo o interesse dos 

estudantes que em sua maioria dominam os recursos tecnológicos. 

Percebeu-se nesse momento de intervenção prática e operacional que os 

professores ainda possuem muitas dúvidas sobre como utilizar tais recursos 

tecnológicos, muitos não utilizam por não terem domínio de determinadas 

ferramentas, mas demonstraram estar motivados e com grande interesse em 

utilizá-los. E ao final de cada ação, realizou-se a socialização das aprendizagens, 

verificando o desejo pelo aprender e acompanhando a evolução dos professores 

participantes com o uso das TICs, através de questionamentos orais e práticos. 

Diante dos avanços observados na relação professor e tecnologias da 

comunicação e informação – TICs, realizou-se a inquirição, buscando verificar o 

uso das práticas metodológicas ensinadas através da aplicação de questionário. 
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O questionário semiestruturado composto de 10 (dez) questões, sendo 5 (cinco) 

questões abertas e 5 (cinco) questões fechadas consistiu como um instrumento 

onde os professores puderam relatar se já haviam introduzido as TICs no 

cotidiano educacional, além de realizarem uma autoavaliação acerca da 

experiência vivenciada e o nível de satisfação dos participantes envolvidos, e 

ainda foi-lhes permitido acrescentar sugestões para ações futuras do projeto. 

No que se refere a introdução das ferramentas das TICs no planejamento e 

desenvolvimento das aulas os professores envolvidos relataram: “o manejo 

dessas tecnologias ainda é um grande desafio para muitos docentes no 

desenvolvimento de suas atividades em sala de aula e no dia a dia” (Depoimento 

de professora da escola Lourdes Cury). E ainda “Pode melhorar meus trabalhos 

na escola” (Depoimento de professora da escola Padre Pequeno).Em relação a 

perspectiva de satisfação todas as respostas foram SIM, mas acrescentaram que: 

“embora o professor tenha consciência da importância do uso dessas tecnologias 

ainda enfrentam barreiras por não saberem desenvolver as habilidades 

necessárias” (Depoimento de professora da escola Manoel Leal).Por conseguinte, 

segundo Rocha (2008) esse olhar crítico frente ao bom uso desses recursos em 

favor de uma educação mais dinâmica e significativa é importante, mas é 

necessário planejamento, já que a introdução das tecnologias provocam uma 

mudança de paradigmas, e para que isso aconteça é preciso que o professor não 

tenha medo de percorrer por esse caminho. Ponte (2002), afirma que esse tema 

deve ser discutido por todos da instituição e não somente pelo professor, pois as 

TICs constituem um instrumento essencial do mundo do trabalho, apoiando 

aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de capacidades específicas. 

Um desejo essencial para o prosseguimento desse tipo de atividade pela 

instituição IFPI, o que nos levou a refletir sobre uma possibilidade futura de 

continuação de projetos com essa temática. 

Assim, percebeu-se ao longo do projeto que ações desse tipo são muito 

importantes para os profissionais da educação, contudo os maiores desafios são 

atrair esse público a participar desses momentos visto que, em sua maioria, 

mesmo admitindo a importância do projeto e a necessidade desse conhecimento 

para sua formação continuada, alegaram não terem disponibilidade para 

participação, o que não impede o pensar e o planejamento de ações futuras 

realizadas no interior das instituições de ensino do município, buscando 

transformar essa realidade. 

 

3.  Aprendizagens 
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Durante todas as etapas de realização do projeto (diagnóstico, sensibilização, 

intervenções prática e operacional e inquirição) as socializações foram essenciais 

para interagir com os professores envolvidos e tomar conhecimento de suas 

necessidades e dificuldades, pois em vários momentos houve o relato de suas 

experiências em sala de aula, tornando o diálogo muito significativo pela partilha 

dos desafios que a educação tem proporcionado ao longo dos anos. É 

interessante ressaltar também o nível de conhecimento das tecnologias da 

comunicação e informação ainda ser muito restrito pelos educadores, o que os 

leva a não utilizarem esses recursos, mesmo estes estando disponíveis na 

instituição de ensino, fato que deveria ser trabalhado também pela coordenação 

pedagógica da escola, em momentos como os planejamentos, fazendo uso dessa 

temática, e fato também que impossibilitou a introdução de programas com um 

nível mais elevado. Nesse aspecto, percebeu-se que as TICs ainda proporcionam 

aos educadores um misticismo, e o projeto tornou-se um momento importante 

nesse processo de mudança individual e de construção da identidade docente. 

No decorrer do projeto o maior desafio foi romper com o discurso reproduzido 

pelos professores da falta de tempo para participar das ações, visto que o 

quantitativo de professores inscrito inicialmente foram superiores ao de 

professores participantes e beneficiados, o que leva-nos a creditar que ações e 

projetos voltados para o profissional docente devem ser executados com maior 

frequência, levando-os a repensar sobre o seu papel enquanto educador em 

oferecer diferentes recursos disponíveis no meio escolar aos estudantes, 

integrando estes recursos no processo ensino-aprendizagem e contribuindo para 

formação efetiva dos estudantes nesse universo de transformações e mudanças 

sociais constantes, e acrescenta-se a necessidade de continuar construindo esses 

momentos mesmo que levem inúmeras tentativas para sensibilização docente. 

4. Considerações Finais 

 

O processo de disseminação da importância das TICs e de outras práticas 

metodológicas constitui-se ainda um trabalho de formiguinha, dependendo de 

atitudes de aceitação do professor e de todos os envolvidos no processo 

educacional. Entretanto, formar indivíduos para essa nova realidade digital, 

através de oportunidades como o projeto tende a promover mudanças de 

pensamento e o despertar de uma consciência de mudança de paradigmas, de 

combinação entre a ciência e a tecnologia, para o melhor aproveitamento dos 

estudantes e do próprio professor. Os professores inscritos mostraram-se cientes 

da importância da introdução das TICs em sua prática profissional e admitiram 
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que muitos não possuem o domínio dessas ferramentas, mas mesmo assim não 

se dispuseram em aprendê-la desperdiçando momentos como os 

proporcionados pelo projeto. 

Ao término do projeto percebeu-se que os objetivos foram alcançados e 

conseguiu-se sensibilizar os professores participantes acerca da utilização das 

TICs como ferramenta didática em sala de aula capaz de melhorar o desempenho 

do processo de ensino-aprendizagem e construir uma ponte de saberes, 

interligando a teoria do livro didático a utilização das TICs, transformando a 

prática didática, pedagógica e social do professor participante. 
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O APLICATIVO WONDERSHARE FILMORA E SUAS 

POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE ARTE 
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RESUMO: O presente projeto teve como objetivo buscar inovar métodos educacionais, 

por meio da utilização de recursos digitais para o desenvolvimento de atividades para 

apresentação em sala de aula. A tecnologia aplicada para a realização deste projeto foi 

o editor de vídeo e imagens Wondershare Filmora. Esse aplicativo foi utilizado com o 

intuito de buscar novas formas de aprendizado e fixação dos conteúdos, por meio da 

criação de um curta-metragem para a continuação do filme Luzes da cidade. Essa 

atividade contribui para o aprendizado na prática do conteúdo de comunicação não 

verbal da disciplina de artes, mas agregando também conhecimentos de outras 

disciplinas. 

PALAVRAS-CHAVE: Wondershare Filmora; Educação; Tecnologia; Filmes; Comunicação. 

 

ABSTRACT: The present project aimed to innovate educational methods, through the 

use of digital resources for the development of activities for presentation in the 

classroom. The technology applied to the realization of this project was the video editor 

and Wondershare Filmora. This application was used to search for new ways of learning 

and fixing the contents, through the creation of a short film for the continuation of the 
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movie Lights of the City. This activity contributes to the practical learning of non-verbal 

communication content of the arts discipline, but also adds knowledge from other 

disciplines 

KEYWORDS: Wondershare Filmora; Education; Technology; Movies; Communication. 

 

INTRODUÇÃO  

É notória a existência da necessidade de um novo modelo educacional. 

Atualmente, predomina, entre grande parte dos alunos, a visão do ambiente 

escolar como algo desinteressante e desagradável. Isso ocorre devido a didática 

utilizada por maioria dos professores que por falta de interação com os alunos 

acabam não conseguindo transmitir o conteúdo de uma forma que conquiste a 

atenção deles. 

Uma das alternativas metodológicas é a utilização do audiovisual em sala 

de aula. De acordo com Cunha (2015) O cinema constitui-se como uma ação 

interdisciplinar em sala de aula com um alto grau de contextualização com a 

realidade do aluno. É possível trabalhar temas transversais que estimulem a 

criatividade e a capacidade de interpretação dos estudantes. 

Zimmerman (2013, p.10) afirma que "é preciso que levemos em 

consideração as novas formas de aprendizagem: de se relacionar, de estudar, 

pesquisar e buscar informações". A tecnologia está extremamente inserida no dia 

a dia da geração atual. Por isso, o seu uso no processo de educação permite 

tornar o aprendizado mais atrativo para os estudantes. Um exemplo dessa 

tecnologia utilizada na execução de atividades em sala de aula, foi o uso do 

programa de edição de vídeo Wondershare Filmora. Esse software foi utilizado 

para a produção da continuação do filme Luzes da Cidade (1931) com a finalidade 

de discutir a comunicação não-verbal na Arte. 

O aplicativo Wondershare Filmora possibilita a edição de vídeos, por meio 

de recursos que ajudem na modificação visual facilitando a criação de pequenos 

filmes.  

 

O APLICATIVO WONDERSHARE FILMORA: ARTE E TECNOLOGIA 

 O aplicativo de edição de vídeo Wondershare Filmora, foi criado no ano de 

2003, em Shenzhen, próxima a Hong Kong na China. Esse aplicativo, além de ser 

uma versão gratuita, permite o acesso de usuários (profissionais e amadores). Ele 

possui uma versão profissional e a simplificada que, é a versão que possui 

diversas funcionalidades voltadas aos iniciantes nas edições de vídeos de forma 

simples e didática. De uma maneira bem resumida, o Filmora permite editar 

fotografias, vídeos, texto e áudio e junta-los em um único arquivo. 
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 O aplicativo conta com um sistema de compartilhamento direto com redes 

sociais. Não compromete a memória pois utiliza um espaço condizente para 

editores de vídeo e possui compatibilidade com IOS e Android, o que permite 

que até mesmo usuários com computadores com uma configuração mais 

modesta possam utilizá-lo sem grandes dificuldades. Ele suporta vários formatos, 

entre eles estão: MP4, AVI, MOV, AVCHD. A única desvantagem está no fato de 

que nem todos são suportados para importação, mas apesar disso, o 

Wondershare possibilita que o arquivo salvo com as edições do vídeo, seja 

reproduzido em qualquer computador que contenha o aplicativo.  

  Sendo assim, esse aplicativo apesar de não ter sido desenvolvido com 

intuito de sua utilização em atividades escolares é uma tecnologia muito útil para 

o desenvolvimento de trabalhos multidisciplinares, pois, ele possibilita o 

manuseio e a edição de vídeos, por meio de ferramentas muito fáceis de serem 

manuseadas e apresenta uma grande diversidade de recursos que podem ser 

adicionados nas edições de seus vídeos, isso torna possível a criação artística dos 

alunos. 

 
Imagem 01: Layout da área de edição do aplicativo 

 

 
 

Fonte: Captura de tela do layout do aplicativo 

 

O PROCESSO DE CRIAÇÃO DOS ALUNOS: LEVANTAMENTO DE MATERIAL 

PARA EDIÇÃO 

FASE 01: 
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Primeiramente, para a realização da atividade proposta, foi necessário 

entender do que se trata a comunicação não-verbal. Chegou-se à conclusão de 

que esse processo de comunicação, por não englobar o uso da voz, torna 

necessário o uso de meios alternativos de transmissões de informações sendo 

assim indispensável a utilização da linguagem corporal.  

 

FASE 02 

Para a exemplificação de como funciona a comunicação não verbal houve 

a exibição do filme Luzes da cidade de Charlie Chaplin.   

   O filme retrata a vida de um " vagabundo" que se apaixona por uma 

florista cega nas ruas da cidade. Ao saber que a jovem ia ser despejada de sua 

casa o "vagabundo" realiza uma série de atividades para arrecadar o dinheiro que 

ela precisa. Porém, tudo termina em um fracasso. Após salvar a vida de um 

milionário ele é recompensado. Assim, ele dá o dinheiro que a florista necessita 

para o seu aluguel e para realizar um procedimento que recupere a sua visão.  

 

FASE 03:  

 A atividade proposta pelo professor da disciplina Arte baseou-se na 

continuidade da cena final onde Carlitos se encontra com a florista cega (seu par 

romântico no filme). Desta forma, os alunos tiveram liberdade para elaborarem 

seus roteiros observando a coerência com o roteiro do filme. 

 

FASE 04:  

Para a edição do material gravado pelos alunos foi utilizado o programa 

Wondershare Filmora. Foi usada a ferramenta música do programa para colocar 

a trilha sonora no vídeo, crédito, filtro para o vídeo e animação para a abertura. 

 
Imagem 02: Cena do curta metragem produzido pelos alunos 
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Fonte: Captura de tela na edição do curta metragem 

Imagem 03: Cena do curta metragem depois da adição do filtro “Vídeo antigo” 

 
 

Fonte: Captura de tela na edição do curta metragem 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização da atividade foi importante para que ocorresse a variação do 

estilo monótono de aprendizado que ocorre em sala de aula, facilitando também 

a fixação do conhecimento pelos alunos a respeito de comunicação não verbal e 

como a tecnologia pode ser utilizada nas atividades escolares. Desta forma, 

percebe-se a importância de que novas atividades envolvendo práticas e não 

apenas teoria sejam propostas buscando melhorias no processo de aprendizado.  
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Resumo: O Trabalho de Conclusão de Curso envolve diferentes conflitos, 

dificuldades, barreiras e limitações que interferem no desempenho dos alunos 

para que haja uma elaboração com qualidade, em curto prazo e por mediação a 

distância através de uma plataforma virtual de aprendizagem. Diante disso, o 

presente artigo apresenta as interações que ocorreram durante a utilização do 

AVA em um curso de especialização de uma Universidade Federal. De maneira 

específica, devido o volume de trabalhos, a pesquisa se concentrou em um, dos 

16 grupos que foram assim organizados para uma melhor orientação. Contudo, 

os resultados apresentam que dos 9 alunos que iniciaram o percurso de 

elaboração do TCC apenas 2 discentes concluíram essa etapa virtual, 

demonstrando que novas intervenções precisam ser elaboradas visando melhorar 

o resultado dos discentes e colaborando para que os alunos concluam a 

especialização, superando as barreiras e limitações decorrentes desta etapa. 

 

Introdução 

Após a conclusão das disciplinas obrigatórias de um curso de 

Especialização em Gestão Pública, viabilizado através do Programa Nacional de 

Administração Pública (PNAP), os alunos tem a obrigatoriedade de realizar o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que é uma atividade individual em 

formato de artigo científico. Através de um Ambiente Virtual Aprendizagem (AVA) 
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cujos alunos foram organizados e divididos em 16 (dezesseis) grupos, os 

professores orientadores são os responsáveis por mediar e realizar as correções 

das atividades, que são conduzidas através de 9 (nove) etapas. Portanto, é no 

AVA que o aluno deverá contar com a orientação do professor e efetuar o envio 

da construção de sua pesquisa. 

Devido um alto número de alunos chegarem a essa etapa, esta pesquisa 

visa demonstrar o percurso que os discentes enfrentaram para realização do TCC 

através de uma plataforma virtual, no caso em tela o Moodle. Deste modo, essa 

pesquisa tem como propósito responder as seguintes questões: i) Como os 

alunos desenvolvem os conteúdos através do AVA? e, também: ii) Dos alunos 

inscritos em um determinado grupo, quantos efetivamente cumpriram com as 

atividades propostas, concluindo portanto, o TCC? 

Poucos estudos especificamente trataram do tema aqui abordado, 

entretanto, algumas pesquisas destacaram que há demandas que necessitam da 

busca de soluções frente impasses próprios da modalidade à distância (POPPE, 

2015). Mas que ainda que haja dificuldades, o AVA possui “facilidades que 

facilitam o trabalho do orientador, que pode realizar um acompanhamento 

constante e sistemático de cada orientando” (COSTA et al., 2015). E devido essas 

considerações, é necessário uma discussão mais aprofundada dos principais 

pontos estratégicos que norteiam o EAD (DE ASSIS; ARAUJO; DE SOUSA, 2018). 

Material e métodos 

A presente pesquisa se caracteriza como exploratória, descritiva, quali-

quantitativa, que utilizou do apoio bibliográfico e documental, apresentando-se 

através de um estudo de caso. A população do estudo se refere a alunos de um 

curso de especialização em Gestão Pública de uma Universidade Federal que 

oferta através da parceria Universidade Aberta do Brasil (UAB) e PNAP, cursos de 

pós-graduação voltada ao aprimoramento da Administração Pública. A amostra, 

se refere a 9 (nove) alunos que foram concentrados em um dos 16 (dezesseis) 

grupos para a elaboração do TCC no AVA. 

 

Resultados e discussão 

Na primeira etapa, dos 9 (nove) discentes inscritos, apenas 7 (sete) 

enviaram a parte de introdução do TCC, correspondendo a 77,77% de 

participação inicial. Acerca das participações do orientador, estas poderiam ser 

realizadas através de duas intervenções: nos comentários no envio do trabalho 

efetuado pelo aluno e através do “comentário de feedback”. 
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Nos comentários de envio, o orientador interagiu com 10 (dez) 

comentários que correspondeu desde a mensagem de estímulo para que os 

alunos iniciassem a atividade à sugestão de desenvolvimento da introdução. 

Sobre os comentários dos alunos, 9 (nove) comentários foram enviados, reunindo 

desde dúvidas iniciais até pedido de prorrogação da atividade.  

No que tange aos “comentários de feedback”, o orientador nesse espaço 

aprovou o trabalho enviado e em alguns casos apresentou um resumo das 

sugestões e alterações propostas. Através dessas mensagens foi possível ter um 

filtro de como a turma estava caminhando na resolução da atividade. Embora a 

tarefa tivesse uma data fixada para envio, a cada alteração solicitada pelo 

orientador o discente poderia efetuar as modificações sugeridas, motivando o 

aluno a apresentar os dados de uma maneira mais robusta. Aos discentes que 

não enviaram a tarefa, o campo comentários de feedback não foi utilizado. 

Diferente da primeira tarefa, na etapa “Desenvolvimento – Referencial 

teórico” as atividades foram enviadas com um prazo superior ao da data inicial 

proposta pelo cronograma. Além disso, as mensagens em comentários de envio 

reduziram significativamente, havendo apenas 3 (três) comentários de um mesmo 

discente. Nessa tarefa, novamente apenas 7 (sete) discentes enviaram a atividade. 

Sobre os apontamentos efetuados pelo orientador, estes foram mais extensos, 

em virtude de diversos TCCs não atenderem em um primeiro momento ao 

proposto e muitas sugestões de alterações terem sido feitas. 

Durante a etapa “Desenvolvimento – Método” os comentários de envio se 

restringiram a duas interações realizadas por duas alunas. Acerca dos 

comentários de feedback, novamente foram apresentadas sugestões de 

melhorias, sendo apenas um dos trabalhos aprovados para prosseguir para a 

próxima etapa. Sobre o engajamento dos alunos, apenas 4 (quatro) alunos 

enviaram o trabalho para avaliação, representando apenas 44,44% de 

participação e dando indícios que além dos alunos que inicialmente já não tinham 

realizado as atividades anteriores, novas barreiras e limitações atingiram os 

alunos que anteriormente haviam efetuado os envios nas etapas 1 e 2. 

Sobre a etapa “Desenvolvimento – Aplicação” apenas 3 (três) discentes 

realizaram o envio e mediante a ausência de um dos discentes que havia enviado 

nas etapas anteriores as tarefas, o orientador através do único comentário de 

envio, realizou uma intervenção convidando o aluno a enviar a atividade mesmo 

após 19 (dezenove) dias. Nos comentários de feedback, sugeriu-se melhorias e 

novas sugestões foram apresentadas. Até então, a participação na plataforma era 

de 77% e caiu para 30%. 
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 No que diz respeito à etapa “Considerações Finais” e “Referências”, estas 

eram etapas concomitantes e uma discente que havia deixado de enviar as etapas 

2 e 3 reapareceu. Sendo assim, 4 (quatro) envios foram efetuados e de alguma 

forma interferiram na condução dos comentários de feedback do orientador.  

Observou-se que anteriormente as sugestões de melhorias eram expostas 

pelo orientador, mas ele não demonstrava ter realizado essa alteração e/ou 

correção diretamente no texto e nesse feedback o orientador apontou as 

intervenções efetuadas diretamente no texto, possivelmente para que mais 

alunos não desistissem no meio do caminho. 

A etapa “TCC completo versão Word” e “Pôster” também eram 

concomitantes e foram enviadas por apenas 2 (duas) discentes, demonstrando 

que embora o orientador tenha realizado novas intervenções inclusive 

diretamente no texto, apenas 22% dos discentes conseguiram chegar até essa 

etapa. Acerca dos comentários de feedback, apenas um trabalho teve a liberação 

de enviar o TCC na versão completa em PDF. Acerca dessa última etapa, ambas 

realizaram o envio e tiveram aprovação, sendo liberadas para a etapa de 

apresentação presencial.  

 

Considerações Finais 

 

Diante do avanço tecnológico e da possibilidade de recursos como chats, 

vídeos, e-mail, faltou uma sensibilização para que ao visualizar a queda de envios 

dos trabalhos fossem realizadas intervenções interativas, que propiciariam a 

efetiva participação dos alunos, uma vez que diferentes alterações foram 

sugeridas, mas muitos alunos após duas ou três tarefas não conseguiam efetuá-

las.  

Como sugestão de trabalhos futuros, soa interessante procurar os alunos 

que não completaram o envio do TCC para captar a percepção destes acerca das 

tarefas, das principais barreiras e limitações na elaboração do que foi exigido 

durante o percurso de construção dos artigos para que futuramente essa 

desistência possa ser minimizada. 
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Resumo: As tecnologias permeiam todos os âmbitos da vida humana. Crianças, jovens e 

até idosos estão cada vez mais envoltos pela tecnologia e imersos nas possibilidades que 

seus recursos podem oferecer. O processo de ensino-aprendizagem, não alheio ao seu 

entorno, precisa estar sempre relacionado com os demais âmbitos da vida dos sujeitos 

envolvidos. Por isso, tais recursos têm adentrado cada vez mais o espaço escolar, bem 

como, demais ambientes com fins educativos, de forma a facilitar, dinamizar e ampliar as 

possibilidades dentro do processo de ensino-aprendizagem. Existe uma infinidade de 

temas que podem ser trabalhados com o auxílio da tecnologia e os recursos são diversos. 

Dentre tantos, o Canva constitui-se como uma ferramenta útil e interessante, tanto do 

ensino superior quanto para o exercício profissional docente. O presente trabalho trata-

se de uma investigação de cunho qualitativo e de tipologia de estudo de caso e tem por 

objetivo investigar o uso deste software na perspectiva de licenciandos em Ciências 

Biológicas. 

Palavras- chave: Canva; tecnologia; ensino superior; aprendizagem; Biologia.  

 

Abstract: Technology permeates every scope of human life. Children, youngsters and 

even the elderly are more and more wrapped around technology and submerged in the 

possibilities that their resources can offer. The teaching-learning process, which is not 

oblivious to its surroundings, must always be related to other aspects in the life of its 

subjects. Thus, these tools have increasingly penetrated the school space, as well as other 

environments for educational purposes, in order to facilitate, streamline and expand the 

possibilities within the teaching-learning process. There are a multitude of themes that 

can be worked with the help of technology and the resources are diverse. Among many 

of those, Canva is a useful and interesting tool for complementing classes, both in higher 

education and for the professional exercise of teachers. The present work is an 

investigation of qualitative nature and a case study typology, aiming to investigate the 

use of this software in the view of Biological Sciences students in the process of licensing 

for teaching. 

Keywords: Canva; technology; higher education; learning; Biology 
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Introdução 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem ganhado bastante 

espaço no atual contexto educacional. Segundo Lopes (2019) estes recursos são 

capazes de ajudar o professor a construir conceitos e compartilhar 

conhecimentos, criando um ambiente mais dinâmico e interativo para todos os 

envolvidos. As TIC compreendem aplicativos, softwares, computadores, jogos 

eletrônicos, entre outros e não se limita apenas às tecnologias digitais. A 

tecnologia engloba qualquer novidade, invenção ou aparato que possa auxiliar 

de maneira inovadora. Sabe-se que esta é uma realidade da juventude 

contemporânea e cada vez mais as tecnologias vêm fazendo parte do cotidiano 

dos jovens. Dessa forma, estamos inseridos em um ecossistema com condições 

ótimas para o desenvolvimento de atividades que utilizam dos artifícios 

tecnológicos (COIMBRA, 2013). 

O Canva é uma ferramenta online que permite a construção de designs variados 

a partir de imagens, textos com diferentes fontes, formas, etc., além de oferecer 

algumas estruturas predefinidas. Desta forma, é possível criar convites, slides, 

posts para redes sociais, cartões, folhetos, entre outros. A diversidade de recursos 

oferecidos por essa plataforma a torna uma ferramenta interessante no processo 

de ensino-aprendizagem, uma vez que seu uso tanto pode tornar as 

apresentações de aula mais dinâmicas, coloridas e atrativas como possibilita que 

atividades na plataforma sejam executadas diretamente pelos alunos, tornando o 

ensino mais ativo e aprendizagem mais significativa. Além de ser uma plataforma 

bastante acessível e fácil de usar, o Canva propõe um novo olhar para a 

visualização das atividades propostas, uma vez que torna as apresentações 

esteticamente mais agradáveis.  

É possível perceber que, apesar de não possuir um papel exclusivamente 

educacional, a própria plataforma reconhece em seu site que pode ser utilizada 

para tal fim.  

 

Metodologia 

O presente trabalho é de cunho qualitativo, uma vez que foca no objeto de 

estudo, onde busca analisar e interpretar as informações por meio de um contato 

mais direto (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Quanto à tipologia, é caracterizada como 

um estudo de caso, pois analisa situações em questão uma investigação que trata 

sobre uma situação específica, procurando encontrar as características e o que há 

de essencial nela (GODOY, 1995). 
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O contexto da investigação foi a disciplina eletiva “Tópicos Especiais em 

Educação: Ensino de Evolução e Formação de Professores”, do curso de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Maranhão, Cidade Universitária Dom 

Delgado, em São Luís, na qual foi feito o uso da plataforma Canva em um 

conjunto de três aulas, totalizando 12 horas de atividades. 

As aulas envolveram a criação de representações gráficas sobre o tema Evolução. 

A primeira aula foi uma introdução ao uso do Canva e ao tema representações 

gráficas e contou com duas convidadas, sendo uma licencianda em Ciências 

Biológicas e uma egressa do mesmo curso e mestra em Ensino de Ciências e 

Matemática. A primeira mostrou alguns recursos e comandos básicos da 

plataforma e a segunda explicou o que são as representações gráficas e sua 

importância. Após isso, as discentes se reuniram em grupos e, utilizando 

notebooks, fizeram uma atividade simples no Canva. A proposta foi utilizar a 

imagem amplamente difundida como representação da Evolução (o macaco “se 

transformando” em ser humano) e fazer alguma intervenção na imagem, na 

intenção de desmistificá-la. Ao término da aula, foi proposta uma atividade 

individual para casa, que consistiu em fazer uma representação gráfica, no Canva, 

que pudesse ser utilizada com alunos do Ensino Fundamental. O tema e os 

recursos eram livres, dentro do contexto da Evolução. Na aula seguinte, houve 

uma breve discussão sobre cada representação feita em casa e, após isso, as 

discentes se reuniram em grupo para iniciar a elaboração de uma nova 

representação gráfica, dessa vez, voltada para o Ensino Médio. Não foi possível 

terminar durante a aula, então, os grupos se propuseram a terminar em casa e, 

na aula seguinte, apresentar suas representações. A proposta da última aula foi 

montar uma breve apresentação de slides contendo, além das representações 

gráficas, os objetivos, conteúdos e ano a que se destinavam; explicação das 

estratégias didáticas para utilização das representações; formas de utilizar o 

Canva enquanto professoras da educação básica e uma auto-avaliação referente 

às aulas com o uso da plataforma. Os sujeitos serão identificados com a letra “S” 

seguida de seu número ordinal correspondente.  

 

Resultados e Discussão 

As auto-avaliações destacaram os principais pontos durante a execução das 

atividades e serão objeto de análise do presente trabalho, que visa identificar tais 

percepções e analisar a relevância do uso dessa plataforma na perspectiva de 

licenciandos no contexto de sala de aula, tanto para a vida profissional quanto 

pessoal. A seguir serão apresentados trechos das auto avaliações. 
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O sujeito S1 destaca: “Achei a atividade bastante interessante, pois amplia nossas 

possibilidades de uso dos recursos digitais e foge do que estamos acostumados 

na universidade (...)”. Nessa perspectiva, o sujeito em questão aponta que a 

plataforma não é tão usada no contexto da universidade e seu contato com ela 

na disciplina a fez perceber o quão ela pode ser mais explorada nas diversas 

disciplinas do curso.  

A respeito do uso da plataforma posteriormente em suas aulas, o sujeito S2 relata: 

“(...) certamente eu usaria nas minhas aulas. Gostei muito desse envolvimento do 

programa na disciplina (...), pude aprender ainda mais e ver as possibilidades que 

ele nos proporciona”. Aqui identifica as possibilidades que o uso da plataforma 

nas aulas do ensino básico proporciona, já que quando tornamos a aula 

visualmente atrativa, a mesma torna-se mais dinâmica. De fato, o Canva promove 

essa melhor interação, e deve ser mais explorado no contexto do ensino básico. 

O sujeito S3 avalia que: “A aplicação da ferramenta Canva em sala de aula permitiu 

maior interação da turma nas atividades propostas, sendo notório que o uso de 

recursos interativos auxilia o ensino, e levam o professor a ter estratégias 

pedagógicas mais eficazes que deixam o conteúdo leve, inovador e criativo”. Os 

autores Bottentuit Junior, Mendes e Silva (2017) destacam que o uso de 

aplicativos como o Canva favorece a criatividade e a autenticidade dos alunos, 

tornando os produtos da atividade mais atrativos e enriquecidos de conteúdo, 

destacam ainda que, na visão dos alunos, o Canva é de fácil manuseio e tem mais 

opções de utilização na realização das atividades. 

A respeito do uso do Canva no contexto da formação docente o sujeito S4 aborda 

que: “(...) As aulas com a utilização do canva para a produção de diversos materiais 

foram essenciais para o meu desenvolvimento e de toda a turma, pois se tratando 

de futuros professores, esta é uma ferramenta que auxiliará tanto em nossa 

prática docente quanto em incríveis projetos individuais e pessoais (...). 

A partir da análise dos relatos pode-se perceber que a utilização da plataforma 

Canva é bastante enriquecedora. Além do impacto profissional, os relatos 

mostram que a oportunidade de utilizar o Canva trouxe para as alunas ganhos 

pessoais como a possibilidade de fazer diversos designs de forma prática.     

No trabalho “Uso do Canva na disciplina de língua portuguesa” é abordado uma 

experiência com o uso desse programa no ensino fundamental, no qual foi 

relatado um empenho, entusiasmo e um envolvimento muito grande dos 

estudantes nas turmas em que se aplicou as atividades com a ferramenta, 

gerando produtos criativos e atingindo os objetivos propostos (REINALDI; 

OLIVEIRA; MELLO, 2017). Bottetuit Junior, Mendes e  Silva, 2017, em um trabalho 
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sobre a utilização do Canva para a elaboração de infográficos em uma aula de 

literatura, também apresentam resultados bem positivos, destacando o 

engajamento dos estudantes analisados com as produções. Já Moraes, Reginatto, 

Zara (2018) apresentam uma proposta para o uso da plataforma Canva, que 

consideram potencializar o ensino e aprendizagem, através o desenvolvimento a 

criatividade e ressaltam:  

 

“É metodologicamente atrativo e motivador, colocando o 

computador como um apoio ao professor e alunos, a favor da 

educação, servindo de apoio, conquistando e incentivando o 

interesse pela disciplina”. (MORAES, REGINATTO, ZARA, 2018, p. 

290) 

 

Dessa forma, foi possível identificar que a plataforma é bastante versátil podendo 

ser aplicada para abordar vários assuntos de formas diferenciadas e reiteram as 

observações do presente trabalho de que as tecnologias, os recursos digitais e, 

mais especificamente a ferramenta Canva, tem um importante papel no contexto 

educacional, contribuindo para um processo de ensino-aprendizagem mais 

dinâmico, interativo e efetivo.  

 

Conclusão  

A tecnologia só tende a progredir, então é necessário que se tenha uma formação 

inicial de professores voltada para essas novas tecnologias para que os futuros 

professores possam incluí-las na sua rotina de trabalho, visando sempre melhorar 

e diversificar suas metodologias. No entanto, também cabe ressaltar que as 

escolas precisam de uma estrutura mínima de recursos para que os professores 

consigam utilizar as TIC na sua totalidade. A partir do que foi relatado é possível 

observar o quão interessante é a utilização de softwares na rede de ensino, tanto 

para o básico quanto para o superior, assim como, que a utilização do Canva 

como alternativa metodológica agrega positivamente a experiência de 

aprendizado dentro da sala de aula, tanto para o professor quanto para os 

estudantes. 
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RESUMO: Investiga-se o papel que o smartphone tem assumido na vida de 18 

estudantes da Universidade Federal do Maranhão, buscando conhecer o tempo de uso 

diário desses participantes da pesquisa, com o propósito de caracterizar possível uso 

excessivo do dispositivo tecnológico. Buscou-se identificar possíveis mudanças no 

comportamento e implicações para esses usuários, e vivência de situações em que eles, 

de algum modo, sentiram-se prejudicados pelo descontrole quanto ao uso do 

smartphone. Considerando o papel que a tecnologia tem e deverá ter nas sociedades, 

instigamos reflexão sobre o uso do smartphone com base na abordagem da Ciência 

Tecnologia e Sociedade (CTS). 

 

Palavras-chaves: Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS); Smartphone; Uso de 

smartphone por estudantes; Impactos do uso do smartphone. 

 

ABSTRACT: It was sought to know the role that the smartphone has in the lives of 18 

students from the Universidade Federal do Maranhão. Time was investigated, through 

which they used the smartphone, in order to identify the excessive use of the 

technological apparatus; look for information about smartphone users, change 

resources, and behavioral behaviors of respondents; investigate the situations in which 

students are stored, somehow, harmed by the lack of control of the use of the 

smartphone. The Technology and Social Society (CTS), discussed the possibility of 

smartphones for its users.  
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Keywords: Science Technology and Society (STS); Smartphone; Use of smartphones by 

students; Impacts of smartphone use. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O constante avanço científico e tecnológico tem propiciado à sociedade mudanças 

intensas nas experiências de relações entre os indivíduos com os bens materiais e com o 

meio ambiente. Entre os produtos, objetos de consumo com grande aceitação na 

sociedade atual, destacam-se os dispositivos como os celulares que, com funções 

sofisticadas, desempenham papeis impactantes na vida dos usuários (FONSECA, 2013). 

Atualmente, os celulares conhecidos como smartphones são quase inseparáveis de seus 

usuários e cada vez mais presentes na vida em sociedade, sendo incontestável a 

percepção de que as alterações e os avanços nas funções desses dispositivos implicam 

em maiores mudanças comportamentais entre os indivíduos (GIANTOMASO, 2017; 

WEGMANN et al, 2017; REAGLE ,2015).  

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) 

evidência que 94,6% dos usuários de Internet, com idade de 10 anos ou mais, se 

conectam via celular. Esse número elevado de celular impõe uma reflexão sobre a forma 

como esse recurso tecnológico está sendo utilizado pela população brasileira, visto que 

no cotidiano é comum defrontarmos com pessoas próximas conectadas à Internet em 

redes sociais em tempo desmedido. 

A hipótese de que o smartphone vem sendo utilizado de forma inadequada por 

diferentes tipos de usuários, tendo como consequência, distintos impactos sobre as 

relações dos indivíduos em sociedade, nos instigou a desenvolver este trabalho, partindo 

de questões como: Há formas de caracterizar o uso excessivo do smartphone? Como 

esse dispositivo influencia a vida social de seus usuários? O usuário tem refletido sobre 

o uso deste dispositivo? Que mudanças de comportamento o smartphone pode produzir 

sobre seus usuários? 

Para produzir este estudo, em 2018, foi enviado por listas de e-mail um questionário 

contendo 20 perguntas. Ocorreu a adesão de 18 estudantes da Universidade Federal do 

Maranhão, sendo 13 da graduação, de diferentes cursos, e cinco estudantes de mestrado. 

O questionário buscou coletar informações dos usuários de smartphone sobre: o número 

de horas em que eles utilizavam por dia, com o propósito de caracterizar possível uso 

excessivo desse aparato tecnológico; prováveis mudanças de comportamento e 

implicações para vida deles; situações em que os estudantes poderiam se sentir, de 

algum modo, prejudicados pelo descontrole ao uso do smartphone; vivências 

consideradas impactantes para os usuários. 

 

2 O MOVIMENTO CTS E IMPACTOS CAUSADOS PELO USO DO SMARTPHONE  
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A partir da década de 1960 a condição de neutralidade da ciência e tecnologia (C&T) 

começou a ser questionada, juntamente com a concepção que se tinha de que a C&T 

contribuíam somente para o bem-estar da humanidade (LINSINGEN, 2007; ANGOTTI e 

AUTH, 2001; AULER e BAZZO, 2001). Nesse período, começou a despertada preocupação 

com as consequências das intervenções do homem no meio ambiente e suscitar 

inquietude em relação ao bem-estar prometido pela ciência e a tecnologia para os 

indivíduos, criando-se o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) (ANGOTI E 

AUTH, 2001).  

Com base na abordagem CTS, tomamos o dispositivo eletrônico smartphone para 

questionamento de impactos que ele tem causado na sociedade contemporânea, 

inserindo-o no contexto das reflexões CTS. 

A literatura mostra preocupações com impactos provenientes do uso desmedido do 

celular, entre elas está o surgimento de síndromes contemporâneas que têm relações 

com problemas psicológicos de saúde, tais como a  Fear of Missing Out (FOMO) – ou 

medo de ficar por fora – (GIANTOMASO, 2017; WEGMANN et al, 2017; REAGLE, 2015); 

nomofobia –  do inglês “no mobile phone phobia”, ou fobia de ficar sem o celular – 

(KING, 2010, 2014) e phubbing – desprezar interações reais para ter mais relações virtuais 

– (CHIARI, 2017). 

  

3 PERCURSO METODOLÓGICO, ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Dos 18 respondentes desta pesquisa, 61% deles são do sexo masculino e 39% 

do sexo feminino. As idades, variando de 18 a 29 anos, revelam predominâncias de 

estudantes jovens, que têm como principal ocupação estudar - somente uma estudante 

trabalha. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário eletrônico 

com perguntas abertas e questões fechadas. Entre os respondentes, 83,30% apresentam 

como principal atividade realizada no smartphone o uso de redes sociais – whatsapp e 

instragram, e de forma menos expressiva, fazem uso para outras atividades, como 

encontrar localizações, ler livros, estudar, verificar e-mail, fazer ligações, realizar 

pagamentos bancários, jogar e assistir vídeos.  

Identificou-se que os participantes admitem o aumento de situações em que 

eles perdem o controle sobre o uso do smartphone e se sentem dependentes dele, como 

pode ser constatado na fala de uma das alunas: “Confesso que depois da chegada do 

WhatsApp vire e mexe tenho a curiosidade de pegar no celular, as vezes nem mensagem 

tem, mais isso virou uma mania e que acaba atrapalhando muitas atividades, como 

estudar de forma concentrada, por exemplo”. Embora a estudante tenha consciência do 

prejuízo por estar observando constantemente o celular, especificamente o aplicativo 

whatsapp, sendo prejudicial na concentração para os estudos, ela sente que não tem 

controle para evitar o uso do dispositivo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se o uso desmedido do celular pelos usuários, quando admitem que 

consumem grande parte do seu tempo usando o smartphone para acessar redes sociais. 

Admitem também, consequências do seu uso, como o prejuízo em determinadas funções 

pelo tempo de uso em redes sociais, quando deveriam utilizá-lo para estudar.  

Problemas sociais, como os produzidos pelo uso inadequado do smartphone, podem ser 

enfrentados com sessões de discussão, promoção de fóruns e pesquisas como a que nos 

propomos realizar, no sentido de provocar conhecimento sobre possíveis benefícios e 

malefícios e consequente reflexão sobre o uso das tecnologias. 

Produtos tecnológicos, como o smartphone, podem ter papel importante na educação, 

agregando valores para facilitar o ensino e aprendizagem, contribuindo para desenvolver 

habilidades dos alunos e atitudes necessárias à tomada de decisão de quando e como 

usá-lo, por exemplo. 
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO E A 

RECONFIGURAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  
 

 

Rafael Rossetto1464  

 

Resumo: O presente artigo busca apresentar uma reflexão sintética sobre as tecnologias 

digitais na educação. Nessa perspectiva, o texto expressa a importância da 

reconfiguração das práticas pedagógicas e também dos envolvidos na construção do 

conhecimento, uma vez que as tecnologias digitais na educação têm proporcionado 

diversas inovações nos métodos de ensino e na aprendizagem tornando o processo 

dinâmico e interativo. Portanto, a reflexão procura mostrar a importância de um exercício 

de reconfiguração das práticas pedagógicas mediante a inserção e o avanço das 

tecnologias digitais na educação.  

Palavras-chave: Educação. Tecnologias. Práticas Pedagógicas.  
 

 

1. Introdução 

O escopo da alocução busca apresentar uma reflexão sobre as tecnologias 

digitais na educação. Nessa perspectiva, a pesquisa expressa a necessidade de 

uma reconfiguração das práticas pedagógicas e desafia os agentes envolvidos no 

processo educacional a se reconstruir diariamente para poder aproveitar com 

eficácia os diferentes benefícios que as tecnologias digitais apresentam no campo 

da educação. 

As tecnologias digitais na educação é um tema que tem despertado o 

interesse de diversos educadores e pesquisadores. Diariamente surgem 

diferentes avanços tecnológicos, os quais, transformam a vida e das pessoas. Esse 

cenário, está presente no campo educacional e por isso exige constantemente 

uma reconfiguração dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse sentido, é importante considerar que no campo educacional os 

docentes por diversas vezes estiveram diante de algum tipo de inovação e 

consequentemente tendo que reconfigurar as suas práticas pedagógicas. A 
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grande diferença que surge diante dos dias atuais é que a evolução tecnológica 

tem uma maior intensidade apresentando uma diversidade de recursos que 

possibilitam transformar as aulas, tornando-as mais interativas e estando 

conectado ao aluno. Portanto, diante dos desafios e das possibilidades advindas 

das tecnologias digitais para a educação torna-se mister refletir sobre a 

importância da reconfiguração do modo de conduzir o processo de construção 

de conhecimento.  

 

2. As tecnologias digitais na educação  

Os recursos tecnológicos estão presentes no meio educacional a diversos 

anos. Com a evolução da tecnologia diferentes recursos foram sendo 

apresentados no campo educacional como ferramentas que contribuem no 

processo de ensino e aprendizagem. Notavelmente a utilização de tecnologias 

digitais na educação exigem constantemente uma reconfiguração das práticas 

pedagógicas dos agentes envolvidos no processo de construção do 

conhecimento.  

Olhando para um curto espaço histórico do processo educacional se 

notará que aconteceram diversas transformações. Essas mudanças desafiaram os 

agentes envolvidos no processo de construção do conhecimento a se 

reconfigurar. O giz e o quadro verde, por exemplo, eram considerados umas das 

tecnologias mais antigas que possibilitaram que a troca de conhecimento entre 

professores e alunos fossem melhor organizadas e padronizadas. Com o passar 

do tempo, o quadro verde foi substituído pelo branco, o giz foi substituído caneta 

marcadora e hoje já temos a lousa interativa, entre outras inovações que a 

tecnologia proporciona.  

Assim como o quadro e o giz o computador também teve grande 

evoluções, desde que começou a ser utilizado no processo de ensino, foram se 

aperfeiçoando ao longo do tempo.  Acompanhando os avanços da matemática, 

engenharia e eletrônica passaram a processar informação com maior rapidez e 

seguindo uma tendência de miniaturização de seus componentes. Com a grande 

expansão dos computadores pessoais vieram recentemente os notebooks, 

netbooks, tablets, smartfones e uma infinita gama de aparelhos que 

didaticamente transformam a vida das pessoas e paralelamente o processo de 

construção do conhecimento. 

Há alguns anos atrás os recursos eram limitados e muitas das tecnologias 

digitais não faziam falta para os educadores, com o avanço constante das novas 

ferramentas se faz necessário uma atualização permanente dos docentes para se 
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adaptar a esse novo mundo da era digital. “A sociedade e a educação estão em 

franca transformação e precisa de um novo perfil docente, atualizado não só nos 

seus conteúdos [...] mas também atualizados tecnologicamente” (FARIA, 2009, 

p.112). 

 A velocidade com que os aparelhos vão evoluindo e se modificando faz 

com que a geração de crianças e jovens do século XXI domine com muita 

facilidade as diferentes funcionalidades dos mesmos. Por muito tempo as 

informações do professor e a leitura de livros disponíveis foram a principal fonte 

de conhecimento para os alunos, hoje existem possibilidades inesgotáveis de 

construir conhecimento. O universo tecnológico apresenta diversos recursos que 

hoje já estão nas escolas e universidades à disposição do educador, por isso é 

importante que os mesmos se adaptem as novas tecnologias e passem a utilizá-

las como recurso para construir conhecimento.  

A inserção dos recursos tecnológicos na educação ainda é um desafio para 

muitos professores, há uma necessidade de reconfiguração dos métodos 

abordados em sala de aula e isso exige que o educador olhe com outros olhos 

para o seu cotidiano. As mudanças são inevitáveis, não há justificativas para não 

inseri-las como uma forte aliada na construção de conhecimento. Por isso, é 

importante que os docentes busquem uma formação continuada com o objetivo 

de conhecer mais e dominar as novas técnicas. A realidade educacional deixa 

claro a partir dos perfis dos estudantes que é preciso se adaptar ao novo, 

reaprender buscando novos caminhos e possibilidades para construir 

conhecimento.   
 

O [...] professor precisaria, no mínimo, de adquirir sólida cultura geral, 

capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala 

de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem 

informacional e dos meios de informação, habilidade de articular as 

aulas com mídias e multimídias. (LIBÂNEO, 2002, p.28).  

 

 As tecnologias digitais não podem ser consideradas como um instrumento 

a mais no processo de ensino e aprendizagem, elas são hoje ferramentas 

integrantes de um processo educacional dinamizador e integrador. A uma 

conexão em diferentes espaços para a produção de conhecimento, ou seja, com 

o auxílio das novas técnicas a interação iniciada em sala de aula deixa de ser 

limitada a este espaço e passa a ser estendida para além deste. 

 No processo de ensino e aprendizagem é importante que o aluno se torne 

protagonista, figura ativa construindo seu conhecimento através de pesquisas, 

leituras, registros e debates com os colegas. A internet possui um campo ilimitado 
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na busca de informações, e essa interação com as novas tecnologias fomentam o 

compartilhamento de saberes. Nesse processo de interatividade é importante 

que o professor acompanhe todo o processo orientando e mediando o processo 

de construção de conhecimentos. Para tanto, torna-se fundamental que o 

docente possua habilidades de trabalhos pedagógicos com as novas tecnologias, 

se reconfigurando enquanto prática pedagógica, nessa perspectiva o professor 

deixa de ser figura central do processo de construção de conhecimento 

tornando-se facilitador deste processo.  

A educação é um processo que precisa sofrer intervenções para o seu 

aprimoramento, com fazeres pedagógicos que enriqueçam e possam contribuir 

com uma nova compreensão do mundo. Entende-se que um professor bem 

preparado para os desafios que as novas tecnologias apresentam tem maiores 

ferramentas para preparar bem formativamente seus alunos para os desafios do 

mundo moderno. 
O papel da educação é formar esse profissional e para isso, esta não se 

sustenta apenas na instrução que o professor passa ao aluno, mas na 

construção do conhecimento pelo aluno e no desenvolvimento de 

novas competências, como: capacidade de inovar, criar o novo a partir 

do conhecido, adaptabilidade ao novo, criatividade, autonomia, 

comunicação. (MERCADO, 1999, p. 30). 

 
 

Nesse sentido, quanto mais interativas forem às estratégias utilizadas no 

processo de ensino e aprendizagem melhor será o desenvolvimento dos alunos 

e eles estarão se preparando de modo consistente para o mercado de trabalho.  

E um dos desafios de preparar bem os estudantes para a vida profissional é 

investindo em uma educação inovadora e de qualidade. Portanto, as exigências 

da realidade atual desafiam os profissionais da educação a se reconfigurar 

enquanto prática pedagógica propondo assim por meio das tecnologias uma 

educação inovadora.  

 
 

3 Considerações finais 

As tecnologias na educação têm como objetivo trazer para a sala de aula 

práticas pedagógicas inovadoras que facilitem e potencializem o processo de 

ensino aprendizagem. Por este motivo a formação dos educadores para trabalhar 

com a tecnologia é primordial, pois é eles que devem definir quais as ferramentas 

e recursos são mais adequados para a realidade de seus alunos.  

É importante salientar que muito se avançou na produção de aplicativos e 

plataformas de ensino, a gamificação, por exemplo, é uma tendência que usa 
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jogos digitais para atrair os estudantes e engajá-los no trabalho em equipe com 

algum objetivo voltado ao aprendizado, promovendo criatividade, flexibilidade e 

entusiasmo tornando o processo de aprendizagem rápido, agradável e dinâmico. 

Outra metodologia de ensino importante é a realidade virtual e realidade 

aumentada, a primeira proporciona ao estudante a experiência de vivenciar 

outras épocas ou locais e a segunda por sua vez integra o mundo digital nas 

atividades habituais onde os conteúdos podem ser acessados por meio de 

códigos especiais gerando experiências ímpares de aprendizado. Outra 

tecnologia educacional muito presente no ensino tanto nas escolas como nas 

universidades é a robótica que faz a ligação entre o mundo digital e o mundo real 

por intermédio de máquinas que são cada vez mais capazes de interagir com as 

pessoas desenvolvendo o interesse dos alunos nas diferentes áreas.  

Portanto, as práticas pedagógicas necessitam de uma reconfiguração, não 

basta mais transmitir conteúdos, mas sim se utilizar de todos os métodos 

tecnológicos possíveis para que o aluno possa assumir o papel de sujeito da sua 

própria aprendizagem. As tecnologias tornam-se aliadas do processo educacional 

cabe-nos refletir e identificar a melhor forma de utilização destes métodos para 

que as melhorias e inovações possam chegar de forma efetiva no processo de 

construção do conhecimento. 
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RESUMO: Este artigo apresenta o aplicativo ImaginaKIDS, uma plataforma digital para a 

construção de histórias infantis por crianças. O aplicativo tem por objetivo aumentar o 

engajamento dos estudantes com o processo de construção de histórias infantis, apoiar 

a escola com a confecção de livros e fornecendo recursos de tecnologia educacional. 

Palavras-chave: narração; leitura; escrita; tecnologia; aplicativo 

ABSTRACT: This paper introduces the ImaginaKIDS, a digital platform for building 

children's stories. The application aims to increase student engagement with the process 

of writing children's stories, supporting the school through book creation and providing 

educational technology resources. 

Keywords: storytelling; reading; writing; technology; app 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente estamos vivendo um período em que a mídia e as tecnologias digitais estão 

cada vez mais acessíveis às pessoas, em especial às crianças. Tablets, smarthphones e a 

Internet têm transformado o comportamento e as formas de relacionamento entre as 

pessoas, criando um leque de novas possibilidades educacionais. 

Um estudo feito pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br, 2017) revela que, em 

2017, quase 90% das crianças e adolescentes brasileiros entre 9 e 12 anos afirmaram já 

ter acessado a Internet por meio de um dispositivo celular, enquanto que menos de 60% 

deles, em média, utilizam computadores de mesa. Além disso, em média, 63,5% deles 

declararam acessar a Internet mais de uma vez ao dia. 

Esse panorama mostra o quanto essas crianças, em idade escolar, estão envolvidas com 

os dispositivos portáteis, além de estarem frequentemente conectadas. O uso desses 
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dispositivos, portanto, acaba por concorrer com as demais atividades exercidas pelas 

crianças, o que pode levar a um desinteresse pelos conteúdos escolares. 

Por outro lado, é sabido que, na sociedade contemporânea, é indispensável que esses 

estudantes dominem as linguagens e ferramentas tecnológicas, visto que essas 

competências “[...] são cobradas pela escola, pelo mercado de trabalho, e em diversas 

situações sociais [...]” (PEREIRA, 2015). Desse modo, é importante que as práticas 

didáticas incluam a tecnologia como ferramenta mediatizadora no contexto escolar. 

Conforme preconiza Libâneo (2001): 

[...] as mídias apresentam-se, pedagogicamente, sob três formas: como conteúdo escolar 

integrante das várias disciplinas do currículo, portanto, portadoras de informação, ideias, 

emoções, valores; como competências e atitudes profissionais; e como meios 

tecnológicos de comunicação humana (visuais, cênicos, verbais, sonoros, audiovisuais) 

dirigidos para ensinar a pensar, ensinar a aprender a aprender, implicando, portanto, 

efeitos didáticos como: desenvolvimento de pensamento autônomo, estratégias 

cognitivas, autonomia para organizar e dirigir seu próprio processo de aprendizagem, 

facilidade de análise e resolução de problemas, etc. (LIBÂNEO, 2001) 

Nesse contexto, as tecnologias de informação e comunicação (TICs) constituem 

importantes ferramentas didáticas e que contribuem significativamente com o processo 

ensino-aprendizagem, em especial no tocante à apreensão da leitura. 

Apesar de sua importância, a tecnologia deve ser inserida no contexto educacional com 

uma finalidade pedagógica bem definida, não apenas visando reproduzir métodos 

tradicionais de ensino, mas criando novas formas de ensinar e aprender. De acordo com 

Lima (2017): 

Podemos afirmar que hoje as crianças tem um contato maior com as letras e imagens, 

mesmo antes de serem alfabetizadas. Pois já nascem cercadas de computadores, 

celulares, tabletes, dentre outras tecnologias. E ao chegar à escola, encontram dificuldade 

ao encontrar apenas o lápis e o papel, como única ferramenta para ler e escrever. (LIMA, 

2017) 

Visando contribuir para mitigar as dificuldades que os educadores encontram nesse 

cenário foi proposto pelos autores a construção do aplicativo ImaginaKIDS, uma 

plataforma de suporte didático-pedagógico para a construção de histórias infantis por 

crianças. 

Este resumo está organizado conforme a seguir: a Seção 2 apresenta a fundamentação 

teórica. A Seção 3 descreve o aplicativo ImaginaKIDS. Por fim, a Seção 4 discute as 

conclusões e trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com o intuito de permitir uma mediação adequada dos conteúdos aos alunos, é 

necessário que o educador seja capaz de compreender todos os aspectos relacionados 

à ação didática e à metodologia do ensino. Desse modo, o educador deve ser capaz de, 

 [...] por meio de sua interação com a classe, ajudar o aluno a transformar sua curiosidade 

em esforço cognitivo e passar de um conhecimento confuso, sincrético, fragmentado, a 

um saber organizado e preciso (HAYDT, 2008). 

Para alcançar esse objetivo, o educador deve lançar mão de recursos tecnológicos que 

façam com que o educando se engaje com o processo ensino-aprendizagem e, desse 

modo, interaja com as diferentes linguagens envolvidas. Esse é um fenômeno, portanto, 

que não tem como ser ignorado, conforme discutido por Grisnspun (2001, p. 16): 

A relevância da tecnologia na sociedade contemporânea está ratificada em todos os seus 

domínios e seus reflexos transcendem aos seus resultados/produtos para relacionarem-

se entre si numa cumplicidade permanente seja nos campos políticos, econômico, social 

e pedagógico. 

A tecnologia tem o potencial, portanto, de mediatizar novas práticas de ensino, 

permitindo ao educando desenvolver tanto os conhecimentos relativos à educação 

formal, quanto habilidades e competências relacionadas às novas tecnologias. 

No que concerne à leitura e à escrita, diversas são as estratégias para engajar os 

educandos no processo aprendizagem. Segundo Solé (1998), as estratégias de leitura 

são as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da leitura proficiente: 

A leitura é o processo mediante o qual se compreende a linguagem escrita. Nesta 

compreensão intervêm tanto o texto, sua forma e conteúdo, como o leitor, suas 

expectativas e conhecimentos prévios. Para ler necessitamos, simultaneamente, manejar 

com destreza as habilidades de decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, idéias 

e experiências prévias (SOLÉ, 1998, p.23). 

Cada estratégia tem objetivos e métodos bem definidos. Produções textuais 

contextualizadas, rodas de leitura (DECO, 2016), histórias em quadrinhos (TANINO, 2011), 

jornais escolares (BARROS, 2018) e o uso de aplicativos computacionais (SANTOS, 2016) 

são algumas dessas possibilidades. 

3. IMAGINAKIDS – CONSTRUINDO NARRATIVAS INFANTIS POR MEIO DA 

TECNOLOGIA 

Visando aproximar a tecnologia e os processos de leitura e produção textual foi criada a 

ImaginaKIDS, uma plataforma de suporte didático-pedagógico para a construção de 
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histórias infantis por crianças. A ImaginaKIDS fornece recursos tecnológicos para criação 

e impressão de narrativas autorais para instigar o protagonismo infantil, e um conjunto 

de atividades que estimulam o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos de 

maneira lúdica, por meio de estratégias personalizadas às escolas. Esses recursos 

aumentam o envolvimento dos estudantes no processo educacional, estando disponíveis 

em tablets Android e iPad. Diferente de outras soluções, a ImaginaKIDS combina recursos 

de crossmídia (RENÓ E RENÓ, 2013, p. 56) com estratégias personalizadas às escolas. 

Por meio do aplicativo da ImaginaKIDS, estudantes da educação infantil e das séries 

iniciais do ensino fundamental podem construir suas histórias, tendo à disposição um 

conjunto de cenários, personagens, ferramentas textuais e de desenho. Com esses 

recursos, os estudantes são capazes de criar suas histórias, que são materializadas em 

livros impressos. 

Por se tratar de uma ferramenta de tecnologia, o aplicativo ImaginaKIDS permite à escola 

focar nas estratégias e aspectos pedagógicos do processo, ao mesmo tempo em que 

fornece recursos tecnológicos de criação para os educandos. A interface e os recursos 

do aplicativo foram construídos em conformidade com as diretrizes do MEC para a 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, amparando as escolas no 

desenvolvimento das competências previstas na BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular). 

O aplicativo fornece aos professores diferentes três modos de operação, configuráveis 

pelo educador de acordo com o projeto sendo realizado: (1) modo de diagramação, onde 

o estudante utiliza um conjunto de cenários, personagens e ferramentas de texto para a 

construção das histórias; (2) modo de desenho, que pode ser usado pelos estudantes 

para escrever e desenhar diretamente na tela dos dispositivos, além de combinar com 

textos; e (3) modo de fotografias, o qual pode ser utilizado para fotografar desenhos 

escritos (como garatujas, por exemplo), ou mesmo objetos a serem utilizados nas 

histórias. A Figura 1 a seguir ilustra uma imagem do modo de diagramação. 

Figura 1. Tela do modo de diagramação do aplicativo ImaginaKIDS. 
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Para prender a atenção e manter o engajamento dos educandos no aplicativo são 

utilizadas interfaces simples e adequadas às faixas etárias, com elementos dinâmicos e 

interações sonoras. Ao final do processo, a impressão dos livros pode ser solicitada pela 

escola, criando um maior apego do educando pela sua criação, aproximando-o mais dos 

livros e permitindo uma maior interação social, visto que ele interage com seus amigos 

e familiares para contar suas histórias. 

Essa solução visa aumentar o engajamento e o protagonismo dos estudantes no 

processo de construção de livros. Além de fortalecer a escrita, ele também contribui com 

o incentivo à leitura, visto que as crianças são motivadas a ler e conhecer a produção dos 

seus amigos.  

4. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

A ImaginaKIDS fornece recursos de tecnologia educacional que permitem aumentar o 

engajamento dos estudantes com o processo de produção textual. A tecnologia 

contribuiu para aumentar o engajamento dos estudantes no processo de produção, ao 

mesmo tempo em que retirou da escola todo o trabalho relativo à confecção dos livros 

impressos. 

Como trabalhos futuros pretende-se aplicar técnicas de gamificação que estimulem a 

participação tanto dos educandos, quanto de seus pais. Pretende-se ainda realizar um 

relato de experiência contemplando o uso do ImaginaKIDS em uma sala de aula. 
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Resumo: Buscou-se conhecer concepções de condutores de veículos automotivos e de 

pedestres sobre a relação que fazem sobre o uso de smartphone no trânsito com o 

objetivo de promover uma reflexão sobre essa prática. A coleta dos dados foi realizada 

a partir da aplicação de um questionário eletrônico com quarenta indivíduos, e para 

conhecer o grau de frequência do uso do smartphone por esses usuários foram 

disponibilizadas opções de respostas utilizadas na escala Likert. Para cada resposta dada 

ao questionário, os participantes foram levados a justificá-la, na perspectiva de promover 

uma reflexão crítica sobre o uso do smartphone no trânsito e os dilemas decorrentes 

dessa prática, como os riscos gerados para a vida das pessoas. Na perspectiva da 

educação do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), a participação dos 

cidadãos em debates para tomada de decisão é fundamental para orientá-los sobre a 

utilização da ciência e da tecnologia, promovendo o desenvolvimento individual de cada 

um. 

Palavras chave: Smartphone; CTS; formação cidadã; distração; Escala Likert. 

 

Abstract: It was sought to know the concepts of drivers of automotive vehicles and 

pedestrians about the relationship they make on the use of smartphones in traffic with 

the objective of promoting a reflection on this practice. The data collection was 

performed through the application of an electronic questionnaire with forty individuals, 

and to know the frequency of the use of the smartphone by these users were offered 

options of answers used in the Likert scale. For each answer given to the questionnaire, 

participants were led to justify it, with a view to promoting a critical reflection on the use 

of the smartphone in traffic and the dilemmas arising from this practice, such as the risks 

generated for people's lives. In the perspective of the education of the Science, 

Technology and Society (CTS) movement, the participation of citizens in debates for 

decision making is fundamental to guide them on the use of science and technology, 

promoting the individual development of each one. 

Keywords: Smartphone; CTS; citizen training; distraction; Likert Scale. 
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O uso de dispositivo tecnológicos tem trazido profundas modificações 

para a sociedade, tanto pelas conquistas que aumentaram o bem-estar dos 

indivíduos como pelas transgressões do uso inadequado. Verificam-se, por 

exemplo, a cada dia com maior frequência, cenas no trânsito em que automóveis 

se deslocam de maneira inesperada e/ou imprudente. Em geral, esse 

comportamento reflete o descontrole de veículos por ocasião de seu condutor 

usar o smartphone para ler e/ou enviar mensagens ou atender o telefone. 

Situações inusitadas, cada dia mais comuns, são observadas no trânsito, como a 

constatação de motociclista com smartphone preso ao capacete ou no guidão da 

motocicleta com intuito de visualizar mensagens durante o deslocamento, 

colocando em perigo a sua vida e de outros indivíduos. 

O smartphone pode levar o usuário a abstrai-se totalmente do espaço em 

que se situa para se concentra no dispositivo. É o caso do indivíduo que: 

assistindo um vídeo, perde a hora de sair para um compromisso agendado; se 

envolve numa conversa enquanto caminha sem perceber um obstáculo à sua 

frente; numa conversa pessoalmente, interrompe para falar com alguém no 

celular; e num evento, ao invés de participar, vivenciá-lo, se coloca totalmente 

comprometido em gravá-lo para mostrá-lo em mídias digitais, o levando a assistir 

todo o evento pela tela do celular.  

A crescente percepção sobre o risco de aplicações tecnológicas, como o 

uso inadequado do smartphone, exige um repensar sobre o papel da tecnologia 

mediante as transformações culturais que vem promovendo, no sentido de evitar 

que o seu papel de instrumento seja invertido para o papel de instrumentador 

dos indivíduos. 

 

Reflexão sobre o uso de smartphones 

Estudos com enfoques CTS propõem reflexões sobre a relação da 

sociedade com a ciência e tecnologia, ressaltando a importância de ser analisada 

criticamente. Mediante situações como as descritas anteriormente, nos 

questionamos: temos analisado criticamente os dispositivos tecnológicos antes 

de consumi-los? Temos refletido sobre os impactos deles em nossa rotina diária? 

Angotti, Bastos e Mion (2001), numa crítica ao modo como se tem 

estabelecido as relações humanas com os objetos tecnológicos, afirmam que 

essas relações “são consideradas óbvias demais para merecer uma reflexão 

sistemática” (p.185), que associadas ao fato de as pessoas não conhecerem suas 

regras de funcionamento e de os aparatos tecnológico ter se tornado triviais, o 
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uso deles são assumidos passivamente sem se fazer nenhum questionamento a 

respeito de suas implicações em nossa vida. 

Para Angotti e Auth (2001), “Estudos que apontam e aprofundam perdas e 

danos resultantes dos processos da ciência aplicada, e da tecnologia são também 

essenciais, nas dimensões coletivas e individuais” (p.18). A população que usufrui 

dos meios tecnológicos precisa ter clareza, para além do conhecimento do 

funcionamento, sobre de que forma interferem em suas atividades diárias. 

Em um estudo realizado na Universidade de Utah, no Laboratório de 

Cognição Aplicada por Drews, Pasupathi e Strayer (2008) (apud BALBINOT; 

ZAROB; TIMMC, 2011), revelam que quando o condutor utiliza o celular enquanto 

dirige ele diminui o campo de visão, porque passa a se concentrar no telefone 

celular e ao invés de, como de costume,  olhar para os lados  se concentra a olhar 

para frente. Outro fator de risco relacionado ao uso de celular, diz respeito ao 

psicológico, devido às mudanças de humor causadas em uma conversa ao celular. 

Dependendo do teor da conversa o condutor passa a se comportar de maneira 

agressiva ou distraída, mesmo após deixar o telefone celular. Quando se trata de 

pedestres, fazendo as devidas proporções, os riscos também são perceptíveis. 

O Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997), no Art. 252 parágrafo VI, 

prevê multa para condutores de veículos “utilizando-se de fones nos ouvidos 

conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular”, caracterizando uma 

infração média, e no Parágrafo único “A hipótese prevista no inciso V”, diz que 

não se pode conduzir um veículo com apenas uma das mão , “caracterizar-se-á 

como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou 

manuseando telefone celular”. Ainda que a legislação penalize os condutores de 

veículos, não é difícil se observar motoristas fazendo uso do celular enquanto 

dirigem e com celulares presos próximo ao volante. 

 

Percurso metodológico 

Disponibilizamos um questionário eletrônico numa rede social dizendo 

para cada pessoa que respondesse ao questionário, que estaria contribuindo para 

a discursão sobre o uso de celular no trânsito. Foi garantido a todos os 

respondentes que qualquer dado que pudessem identificá-los não seria 

divulgado, caracterizando a amostra do tipo a casual (Gil, 2002). O instrumento 

para coleta de dados foi um questionário eletrônico, para facilitar o alcance dos 

participantes. 

O questionário, composto por perguntas com respostas múltiplas cujas 

alternativas correspondem ao grau de frequência da atitude, com medidas 
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variando de um a cinco (1-Nunca a 5-Sempre) na escala Likert. Essa Escala foi 

desenvolvida por Rensis Likert com o objetivo de mensurar atitudes no contexto 

das ciências comportamentais e consiste em tomar um construto e desenvolver 

um conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os 

participantes da pesquisa emitirão seu grau de concordância ou discordância 

para cada questão (SILVA JÚNIO; COSTA, 2014). ). Na Figura 1 é mostrada a escala 

Likert utilizada no questionário. 

Figura 1- Escala Likert. 

 
  Fonte: Das próprias autoras. 

    

Pela Figura, observa-se que quanto mais próximo do valor 1 menos 

frequente é a atitude, e quanto mais próximo do valor 5 mais frequente ela será. 

Assim, o valor 3 é admitido como “valor moderado”, o valor 2 como “quase nunca” 

e o 4 como “quase sempre”. 

Participaram da pesquisa 40 indivíduos, entre eles 62,5% afirmaram ter 

habilitação para dirigir, 37,5 % não possuíam habilitação e apenas dois indivíduos 

trabalhavam como motorista. 

 

Atitudes em relação ao trânsito 

A pesquisa revelou que 25% dos usuários admitem usar "sempre" e "quase 

sempre" o celular no trânsito e, entre esses, somente dois deles não tinham 

habilitação para dirigir, o que mostra maior despreocupação por parte dos 

condutores. Os principais motivos que os levam a utilizarem o celular são: em 

casos de emergências, 22,5%, seguido visualizar mensagens, 12,5%, e a 

necessidade para ouvir música, 10%.  Os pedestres revelam que entre os 

principais motivos que evitam o uso de celular no trânsito é o medo de assalto. 

Apenas 15% revelaram que não o utilizam por causa da proibição e/ou por lhe 

tirar a atenção. 

Quando questionamos se já haviam presenciado situações em que um 

indivíduo conduzindo veículo utilizava o celular, 40% responderam que isso 

ocorre "sempre" e 30% responderam que observam "quase sempre". Ao pedirmos 

para relatar situações nas quais presenciaram indivíduos conduzindo automóvel 

e utilizando celular no trânsito, 7,5% revelaram casos de lentidão, e 27,5% 

disseram ter observado com frequência motoristas cometendo alguma 

impudência e, em consequência, dando freadas bruscas.  

1     ⃝  2      ⃝ 3     ⃝  4      ⃝  5      ⃝ 

    Nunca    Sempre 
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Quando perguntamos, o quanto admitem que o celular comprometa sua 

atenção, 52,5% dos participantes admitiram que “sempre” compromete a 

atenção, e 17,5% afirmaram que “quase sempre” compromete. Sobre relato de 

ter acontecido algum acidente por causa do uso de celular, 12,5% relataram que 

isso "sempre ocorre", enquanto a maioria, 45%, revela que "nunca acontece". 

Em relação como os smartphones afetam o humor, 32,5% dos sujeitos 

revelaram que "afeta moderadamente". Alguns revelam que o seu humor não está 

ligado ao conteúdo do celular, mas a ansiedade de estar com o aparelho, 

demonstrando que a relação com o celular se tornou algo fundamental, de modo 

que a perder de contado com o aparelho é que altera o estado de humor. 

 

Considerações finais 

Embora alguns sujeitos da pesquisa tenham afirmado conhecer os perigos 

relacionadas ao uso do celular no trânsito, outros ainda não vêm o perigo 

eminente nessa ação e em nenhum dos relatos foi observado os participantes 

estabelecendo críticas sobre a sua relação com o celular. 

Acreditamos que levar o usuário de smartphone para se envolver em 

debates sobre o seu uso pode ser uma forma de contribuir para a construção de 

valores democráticos, com reflexão e promoção para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica sobre o papel social de cada usuário diante das 

potencialidades e das limitações da ciência e da tecnologia. 
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